


AMARO CAVALCANTI

(

o MEIO CIRCULANTE NACION AL

Resenha e compilação chl'onolo[ica de le[isla~ão e de factos

PRIMEIRO VOLUME

(DE 1.808 A 1.835)

RIO DE JANEIRO

I1l.I.[PREN"S.A- N".A-OION".A-L 3 302 I c{
1893

112 -93

•



TRABALHOS.),Á PUJ3LIGADOS DO AUTOR

- A Religião, Ceará. 1874,

'- A' Meus Discipulos (Polemicn. Religiosn.), Ceal'ú" IS75.

Livro Popular (Miscellanea de conhecimentos uteis), Cen.rá, 1870, e le\Y
York, 1881.

Educação Elementar nos E. Unidos da N. America, Ceara., 1881.

- Noticia Ohronologica da Educação Popular no Brazil, (incompleto) Cenrú"
1883.

Ensino nioral e religioso nas escolas publicas, Rio, 1883.

Meios de desenvolver a instrucção primaria nos munioipios ruraes,
Rio, 1884.

- The Brasilian Language and its agglutination Rio, 18 4,

O Meio Ciroulante no Brazil, Rio, 188 . (')

Finances (Llu Brasil), Paris, 188\).

Resenha Financeira do. ex.-imperio , Rio, 1890.

Projeoto de Oonstituição do Estado de.......... (com vw'ias nolas c con-
ceitos politicos, sob o pseuLlonymo Lle Agon1ces) Rio, 189 .

A Reforma Monetaria, Rio, 1891.

Politica e Finanças, Rio, 1892,

O Meio Circulante Nacional (10 voI., - de IS08 :i 1835), Rio, 1 93.

TRABALHOS JAESGRIPTOS A PUBLIGAR

o Meio Circulante Nacional (20 vaI. - d9 183G á 1866; - 3D vaI, - lle
1866 á 1S92).

Economia Financeira do Brazil (Principias geriles, seg-uidos da resenhn.
ele nossa legislação financeira, - obra adaptada ao ensino das escolas de
sciencias sociaes).

O Ensino e a Philosophia (Traducção do !iVl'O «Enseignemenl et Philoso
plâe» de G. Tibergl1ien, - por autorisação especial do autol').

O Desprez? da morte (TraJ. dlt primei!'a das Tusculanas (Tmcu1anro
questIOnes) de M. T. Cicero, intitulada - De Contemnenda Morte.

(') Este t"nbalbo !l, na sn't maio!' jltl.,'t9, !'afun'1i'I~ 11't publicação postado!'. b o tiLulo d
~ () Meio Cí!'rulanta J\acionnJ; "



AO LEITOR
BlBLlDTfC, D9 MN~na FE9E~~l

o livro, que vos é offerecido, é uma resenha e compilação chronologica

acerca do meio circttlante nacional, e nada mais do que isso.

Na convicção de que o material, que temos podido reunir para o estudo

das nossas cousas financeiras possa aproveitar a outros, já. demos, ante

riormente, a publicidade um trabalho sob o titulo de Resenha Financeira

do ex-Imperio do Bmzit.

O que agora publicamos foi elaborado com o mesmo pensamento, e é

muito mais completo, quanto ao seu objecto especial.

Ião tivemos, de fórma alguma, em vista apresentar um estudo, 

hist01'icamente raciocinado, do meio circulante, feito á luz dos principios

da sciencia; e isto advertimos, para que a critica não procure nessa falta

uma razão escusada do seu veredictum: outro deve ser o seu ponto de

vista, para decidir sobre o merito da obra.

Concluida, porventura, a publicação de nossas resenhas, temos em

mente fazer, então, a publicação de um livro, contendo a analyse historica

das condições economico-financeiras do paiz, - obedecendo às regras

theoricas e scientificas, ensinailas pelos mestres, como criterio necessario

para bem apreciar e decidir dos factos concernentes.



Antes, porém, de lâ chegarmos, esperamos que o leitor benevolo não

julgara C07,tsa inutil o conhecimento dos sz'mples factos, chronologica~

mente coordenados, ~, afim de que cada um tire dos ml~smos a lição conve

niente, segundo as luzes do proprio saber ou da propria e.' periencia.

Encarado sob este pOlito de vista, fica~nos a persuasão de que o presente

trabalho terâ, tam:bem, a sua justificação de utilidade.

Em janeiro de 1893.

o AUTOR.



PROLOGO

- E' bem possivel, que a muitos não pareça adequado, como prologo,

o contexto deste artigo. Tambem não opporemos razões ou defesa em

contraI-ia. Explicamos, todavia, os motivos de nossa conducta.

- O objecto do peesente trabalho é a 'resenha histor'ioa do meio

oirc~tlante no Bl'azil, o qual, durante toda a sua existencia de nação

constituida, nunca teve a moeda (qual deonem os economistas classicos)

para servir de instrumen to as suas perm u tas economicas, u tilisando-se,

em logar deHa, de agentes fiduciario, que, convenoionalmente, lhe

teem prestado o mesmos oflicios dacjueHa. Bem ou mal, errada ou

acertadamente, assim temos vivido, e, o que é patente, - nem por isso,

o paiz deixou jamais de pro peral' de maneira constantemente progrcssi \Ta.

Deante de facto tão importante, sobretudo, por contrastar com opai'ecer

dos competentes, que só veElm um mal publioo, wn (lagelto no emprego do

meio oiroulante inoonversivel, pareceu-nos opportuno chamar a attenção

do leitor para o que é a moeda, vista na sua theoria e na sua. pratica ...

Oumpre-nos, porem, desde já advertir:- adoptando esta especie de

prologo para o nosso livro, não pretendemos, por fórma alguma, suggerir,

e muito menos aoonselha?", a addpção de nenhum plano ou reforma

monetaria, porventura, adaptavel às actuaes condições do paiz ; escre

vemol-o, como simples amador litter'm"io do assumpto, - aproveitando;

heste caractel', de azado ensejo, para fazer, ainda que succintamente, uma



VI

analyse imparcial da natureza e condições' da moedq , - no intuito de

verificar, si a concepção ou definição, emprestadaámesma pelos economistas

orthodoxos, e, realmente, exacta, - em confronto com as razões historicas

da sua invenção e com os factos da experiencia commum em toda a

parte.

Ao nosso modo de ver, alguma cousa ha, que precisa ser alterada,

ou na definição ou no definido ...

o que é a moeda na theoria e na pratica

Conforme a lição geralmente sabida e ensinada, não ha quem ignore

o que seja a moeda.

Mas, si desviando os olhos da lição dos autores, fôrmos averiguar

nos factos, o que ti ou serve, realmente, de moeda,. por certo nos con

venceremos de que ecousa assaz difficil- bem definir o que seja a moeda,

na pratica commum, e na accepção diversa dos individuos e dos povos ...

- Consultando, a este respeito, a legislação hodierna dos diJIerentes

paizes, o que se tem por moeda, é certa quantidade de metal (ouro ou

prata), marcada com o se110 official (cunho), como ~endo o representativo

- equivalente de um valor, fixado por lei.

Nas relações economicas internacionaes, vêmos que essa especie de

moeda é tida, por verdadeira, pode-se dizer, universalmente.

Todas as outras especies, que assim se chamam, ou correm como tal,

sejam de cobre, nickel, bronze, papel, etc., -não são, realmente, a

moeda,. são' consideradas simples promessas ou obrigações realizaveis

da primeira, e nada mais ...

E' preciso accrescentar, que o definido nas leis está de accordo com a

theoria dos autores classicos; portanto, si isso bastasse para a melhor

solução do problema, escusada seria qualquer pretenção de controversia

a semelhante respeito.
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Mão grado, porém, dos thooristas classicos e dos legisladores, a cousa

não eassim.

Os factos occurrentes, de dia para dia, mostram-se mais preponde

rantes, e parecem fO'Y'ça't' o espirito scientifico moderno ã uma nova con~

cepção da moeda; porq uanto, não é possivel dei xar~.se a ?'ealídade

patente aos olhos de todos, para preferir-se o predomínio de uma si mpIes

abstracção!

*1Il li<

Para decidir, com criterio seguro, si a definição, que os legisladores e

os economistas orthodoxos dão, actualmente, a. moeda, deva subsistir,
,

como verdade incontestavel, ou como theoria, melhor al;eriguada, - é,

antes de tudo, indi pensavel ir buscar, na sua razão historica, não sámeote

o objecto immediato ou a causa intencional da moeda, mas ainda, igual

mente, quaes as especies constz"tutivas da mesma, entre os diversos povos.

Recorrendo ahistoria e á pratica geral desses, - achamos, por toda

parte, -que a neces idade occasional de haver um representativo dos

productos ou uma medida commum de valoT convencional na tl'oca destes,

foi o que levou os individuos á invenção ou ao emprego desse meclium

chamaclo moeda.

E, quanto á materia constitutiva da mesma, na occasião ou nas circum

stancias dadas, não influiu, de maneira alguma, a preoccupação, de que

aquella ti vesse, em si e por si, um valor int?'inseco, ou fosse o equivalente

real dos respectivos productos.

Oom effeito, varios e muito diversos teem sido os objectos adoptados

para servi1'em d moeda, sem que se possa ver nos mesmos ouko valor

algum, a não ser o de seu titulo n0171,inal, aceito pelo consenso, tacíto ou

expl'esso, da tribu, cidade ou naç.:'i:o.

Tratando desta questão, o distincto economista L. Say observa - que

os povos pastores preferiram as cabeças de gado (numero de rezes) para

esse mister; mas, como nem sempre houvesse necessidade immediata do

gado, os individuos contentavam-se de 1'eceber um penha?', valendo uma
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p'"OmeSSa de fornecer aqueHa especie (gado), á vontade do comprador.

« Os metaes, continúa o autor citado, - pareceram os mais commodos para

servir de tit'ulo de penhor, por sel'em inalteraIJeis e pela facilidade que

o(fereciam ele recebe?" uma mm"ca, indicativa do objecto promettido,

pecus, donde tJecunia. »

Demonstra igualmente o Sr. L. Sa)', como aqueUe penhor, ou a pro

messa de certa quantidade de gado, passando de mão em mão, em troca

de determinados objectos, acabou, naturalmente, por ser dado e recebido

como o representativo de quaesquer deUes, - quando, na sua destinação,

ena só referia-se a cabeças de gado; e concluindo, eUe adverte: «- por

tanto, importa não esquecer que a moeda não é ou tra cousa mais do que

uma p1"OmeSSa de cousasvenaes, uma especie de saque, tirado sohre taes

cousas. »

Por sua vez, o economista contemporaneo, o Sr. eh. Gide, não

obstante pertencer á escola metallista, não pôde deixar de dizer a verdade

acerca deste ponto:

« Vimos, escreveu elle, que, para passaT do troco ao s)'stema mais

complicado da venda e compra, foi mister que, por convenção, tacita ou

expressa, os homens se accordassem na escolha de um objecto qualquer

como instrumento de permutas. Este consensus dirigiu-se, mais tar'de,

para os metaes preciosos ... Todavia a escolha podia ter recahido em ou tra

cousa; pois sabe-se que muitos outros objectos teem sido,empregados, -até

simples conchas, - para aquelle mister.

« Supponha-se que, por accol'do unanime do:> homen~, ou pela simples

vontade do legislador (salvo o caso de resistencia in vencivel dos individ uos),

- um pedaço de papel, reconhecivel por signaes particulares, um bilhete,

como chamam, fosse escolhido como instrumento de permutas.

« Que resultaria? Evidentemente, esse pedaço de papel, ainda que sem

utilidade e sem valor por si mesmo, iria adquirir immediatamente, e ex-vi

desta sd convenção, uma grande utilidade e um grande valor, desde que

cada um poderia empregaI-o, para saldar as suas compras e solver as suas

dividas, Ol'1:1., eprecisamente isto o que faz a utilidade da moeda'metallica.
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« Que outra u t~lidade p6de esta ter para nós, a não ser a de pagar aos

nossos fornecedores ou credores? Logo, conclue e11e, « não ha razão theo

rica para que o papel não substitua (remplace) perfeitamente o numerario,

como instrumento de permutas. »

- Si, prescindindo do ensinamento tirado da historia, cada um de

nós quizesse examinar, por si mesmo, qual o fim ou mister, que lhe da a

moeda, reconheceria: - recebe-a, como representativo de um p,'oducto

ou tmbalho feito (trabalho feito é, na especie, igual a producto) para daI-a,

ao seu turno, por outro producto ou trabalho recebIdo; - eis tudo.

Ninguem contestara, de certo, a evidencia de taes factos; e, consoante

com elles, precisamos dizer,- tambem se encontra a propria liÇão dos mais

dislinctos autores.

Ja, na antiguidade, Ari toteles, em mais de um:J. de suas obras, havia

declarado, por definição rigorosa e verdadeira, qual a i'azão de ser da

moedá, - affirmando que «ella não existe sinão em vil'tude da lei; que o

seu valor provém desta, e não da sua natureza e substancia, e que, conse

guintemente, depende de n6s - alteraI-a, ou mesmo, pl'ival-a da sua uti

lidade. »

« A moeda é o objecto ou objectos que o uso ou a lei fez adoptar, como

meio de pagamento, instrumento de permuta, e medida commum de valo

res », diz E. de Laveleye.

« Esta pretenção, mais recente, de que a moeda deve ser uma merca

doria de valor intrinseco (o metal- ouro ou prata), replica este autor,

(t não é verdadeÍl'a, e, ao contrario, é desmentida pela experiencia de cada

dia ... »

A moeda não é um objecto de consumo, isto é, não tem utilidade,

propritt ou dú"ecta, na satisfação de qualquer das nossas necessidades pes

soaes; a sua razão de ser é puramente relativa, ou, em outros termos:

a utilidade da moeda não vem da sua substancia, - mas da sua funcção,

a qual é: fazer circular os valores. O ouro, como moeda, diz um eco

nomista di~·tinctissimo, « não traz nenhuma satisfação aquelle que o possue,

salvo no momento, em que o possuidor se separa delle, para comprar o
A. 2
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objecto que póde consumir. A moeda é uma machina, como um navio ou

um carro; é um meio e não um fim: ena transporta a posse e o direi to

de propriedade dos objectos, do mesmo modo, que um vehiculo transporta

volumes ».

« Oomprehende-se, observa J. Stuart Mill, que a moeda, como qual

quer outro objectq, não é uma possessão deseJavel, sinão em vista dos ser

viços que elIa presta; e estes serviços, longe de serem infinitos, como pare

cem ser, são perfeitamente definidos e strictamente limitados, e consis

tem, nem mais nem menos, do que em facilitar (\. di tribuição dos productos

do trabalho, segundo a conveniencia daquelles que a possuem ...

« A moeda, considerada como tal, não satisfaz à nenhuma necessidade.

« O seu valor e a sua utilidade para todos consiste em revestir uma

forma conveniente para representar os haveres, os quaes haveres podem ser

depois, á vontade de cada um, transformados ou trocados, á medida de

seus desejos e necessidades ...

« A moeda, disse A. Smith, presta um serviço analogo ao de um

caminho; - tomar a moeda pela riqueza, é commetter o mesmo erro, que

confundir o caminho, que leva á. uma propriedade, à uma situação, com

a mesma propriedade ou a propria situação. »

Esta comprehensão acerca da natureza da moeda e da utilidade pro

pria de suas funcções não tem sido estranha aos legisladores do nosso

paiz, como não sera difficil verificar das suas idéas emittidas sobre a ma

teria e constantes elos Annaes parlamentares.

Quando em 1846, o senador B. de Vasconcellos sustentou a necessi

dade da sua reforma, elevando o preço da oitava de ouro a 4 (e que

ainda é a lei vigente) - e11e, tambem metallista, manifestando-se sobre a

questão, que ora nos occupa, observara com todoo criterio: «O meio cir

culante tem valor, não porque elle sirva para satisfazer as nossas necessi

dades immediatas, mas porque, pelo seu intermedio, se obteem os productos

de que se precisa; não tem outro fim sinão passar objectos das mãos dos pro

duetores para as dos consumidores. Ora, accrescentou, si o papel·moeda pre

enche estas funcções, si por meio delle se podem obter os objectos neces-
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sarios, este uso assegura-Jhe valor, e valor igual ao que tem o ouro e a

prata, que prestam o mesmo serviço.»

Em verdade outro não é, sem duvida, o facto constante, que todos

sabeml)s e presenciamos diariamente.

Por sua vez, o Sr. 80uza Franco, um dos nossos homens de Estado,

que melhor entendêra da materia, no trabalho, que publicou em 1848, inti

tulado - Os Bancos do Brazit, assim se exprimira: « E' principio incon

testavel, que o valor da moeda vem do uso que elIa presta, mais que da

materia de que e formada, e é essa a razão por que na actualidade se pre

fere 16 em notas do Thesouro á uma peça de 4 oitavas de ouro, á que se

deu o mesmo valor, e como tal e recebida nas estações publicas (lIf). O que

importa ao que recebe uma nota do Thesouro e saber, si a poderá passar

facilmente pelo mesmo valor, - e como nos casos ordinarios de credito dos

Thesouros, e l!mitação das sommas em notas ás que o mercado precisa,

elias conservam o valor nominal, e são preferidas aos metaes, - não ha

obJecção irrespondivel a oppor á esta especie de moeda, ou, pelo ,menos, á

que seja conservada, quando já em uso. »

li< li<

Entretanto, tal é a força das ideas preconcebidas sobre tão impor

tante a sumpto que, tomo bem obserya o Sr. James obeI,« por mais que

se ensine theoria di/ferente, o erro de confundir o signal representativo

do capital, o numelario, com o proprio capital, isto é, com todos os

valores reaes, que constituem a riqueza publica e privada, não deixa de

persistir». E dahi, ~ccrescentamosnós, consequencias prejudicialissimas

ao desenvolvimento eao bem-estar economico da mór parte dos povos.

E' facto sabido, que tanto mais cresce a produCçãO, quanto mais rapida

deve ser a circulação

Ora, nota o ulttmo escriptol' citado: « o numerario, que no actual

systema tem o privilesio de ser o agente unico da circulação, não só offe

rece graves inconveneutes como tal, mas ainda, a sua quantidade é sabi~

(') Ainda em datll. recenll, em 1889, o papol inconvo,'siuol do Thesouro teve enlre nós agia sobre
o OUl'O •••
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damente desproporcionada com a dos valores que ,tem de representar. .. e

a consequencia fatal é, que o signal representativo, absolutamente esteril

em si mesmo, exerce uma dominação oppressiva sobre o capital real, sobre

todas as forças productivas, sobre as fontes da propria riqueza; e não

contente de ?"eServal"-Se ri pl'iori uma parte, às vezes exagerada, dos

productos (para alin;entar a si mesmo), condemna essas mesmas fontes ao

seu capricho, por seus temores ou exigencias, á esterilidade, á inactivi

dade e a estagnação ! ...

« Si o mister da moeda, continua J. Nobel, consiste em facilitar a

permuta continua dos productos, de todos os serviços, de todas as forças

productivas, em uma palavra, de todos os valores que constituem o

capital; si a prosperidade de um paiz esta, não s6mente, na razão dos

seus recursos, mas igualmente, na maneira por que esses recursos são

aproveitados; si este aproveitamento ou exploração é tanto mais activu,

quanto os productos circulam maL rapidamente e se transformam, de

novo, em forças productivas ; é evidente, que o signal, que tem o mono

polio de representar o capital na circulação, deve sempre existir em

quantidade equivalente aquella dos valores, que é chamado a repre

sentar, e não deve jamais desappal'ecer da circulação. ,)

E agora respondam os competentes: a moeda u13tallica corresponde

ou satisfaz à todas essas condições de progressivo desenvolvimento

economico? ão certamente.

« Sujeita a retrahir-se ao aspecto da menor crise, a 3er fundida ou

applicada a outros misteres, e a ser exportada à todo o momento, eUa

póde desapparecer, irremediavelmente da circulação, ~ desta sorte obstruir

as fontes da riqueza e impossibilitar o clesenvolv.mento da prosperi

dade geral. »

- Patenteados estes e outros inconvenientes, é certo, que occorreu

muito cedo á actividàtle intelligente dos povos o emprego de outra moeda,

mais poderosa, a moeda ele cl'edito, isto é, o papel ficuciario.

Mas, admittida, desde logo, a theoria, de que e~te sÓ devia ser emit·

tido, como um contra-valai" do proprio metal, é nanifesto, que o novo
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agente não podia deixar de incorrer nas mesmas contingencias e defeitos,

já imputados li illsufficiencia da propria moeda metaUica.

Devêra, sobretudo, retrahir-se, como esta (mesmo por prutlencia

justificada das instituições emissoras) nas occasiões, em que aliás mais se

precisasse do emprego da moeda ...

- E' verdade, e felizmente para o progresso economico dos povos,

que a despeito desse ?"igorismo t1~eor'ico, que constitue o ensino classiao das

escolas, - na pratica geral, se tem adoptado e seguido conducta inteira

mente diversa: o credito, publico, ou privado, caracterisado principal

mente sob a fórma de simples tit'Ldos ou p?"omessas de 'Pagamento ao

portado?', tem sido, e continúa a ser, o meio circulante moneta?"io, mais

abundante, mais efficaz, nos multiplos resultados e conquistas da moderna

civilisação, sem medir a extensão do seu ela terio sobre o lastro metal

lico, porventura, existente na economia do respectivo paiz.

E ai! do bem estar commum, si assim não fõra ...

O proprio Ricardo, buUionista declarado, não receiou contradizer-se,

escrevendo o seguinte: «A moeda Ó no estado mais perfeito, quando

eUa se compõe de papel unicamente ... O uso do papel, em logar do ouro,

substitue um agente, assaz dispendioso, por um outro que pouco custa.

o que habilita o paiz, sem dahi ?'esultar nenhuma perda para os par

ticulm'es, a trocar o seu 'Ouro, que elle empregava antes 'Para alim.en

tar a cil'culaçclo, por mataria prima. machinismos e sub tancias, cujo uso

augmenta, a um só tempo, a riqueza e os gozos da ação.»

Isto dizia o illllstre Ricardo, ao começo do seculo. E iL que conclusões

não teria eUe chegado com relação ao poder e li preferencia da moeda

fiduciaria, si visse, como nós outros, que, no presente, a moeda metallica,

cada dia menos sufficiente para ser o intermediario das perm'Lttas na vida

economica dos povos, - aqui desappareceu totalmente no mercado; aIli

subsiste apenas como padrão legal dos valores que o credito põe em

circulação; acola, como supposta garantia da circulação bancaria na razão

de um tel'ço ou, quando muito, da metade; e que, ainda nos paizes melhor

pJ'ovidos, eUa não desempenha sinão uma parte, ?'elati amente minima,
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das suas funcções, cabendo a parte maxima aos numerosissimos instru

mentos do credito publico e privado? !

Na verdade, a julgar do meio circttlante moneta,-io, como factor

economico do moderno progresso, não v.emos razão solida que justifique o

predominio da excellencia exclusiva do metal para, somente eUe,

constituir a verdadeira moeda! ...

Si militam em seu favor essas qualidades preferiveis, que os

economistas orthodoxos lhe reconhecem, as quaes, cumpre notar, são

antes de grande valor, como especie de mercadoria, do que essenciaes

como constitutivas da moeda, tambem não devemos esquecer, que os

defeitos inherentes podem ser taes, que vão até ao ponto de nullificar as

proprias vantagens tão apregoadas! ...

O mal da sua insufficiencia, como medium exclusivo da circulação

universal, é tamanho, que p6de ser apontado como sendo a causa, talvez

maior, das mais graves perturbações economicas, por que ora passa a

maioria dos povos modernos.

Com effeito, a quantidade de metal amoedado ou amoedavel, relati

vamente pequena para o movimento geral dos mesmos, se acha como que

monopolisada por tres ou quatro nações (França, Inglaterra, AlIemanha,

Estados Unido's), as quaes, pelo desenvolvimento e consolidação dos seus

meios de trabalho ou industrias bem fundadas, conseguiram accumular

grandes riquezas, superiores às necessidades do consumo orlttRario, e daqui

a possibilidade de esterilizaI:, como fizeram, uma parte consideravel

daquellas, para lhes servir de moeda (metallica).

As outras nações, umas, pobres pelas condições naturaes àa propria

existencia, e outras, pela. incxploração ou desaproveitamento dos ricos

elementos que possuem, subsistem quasi tadas, no que se refere as condições

monetarias, na dependencia daquellas poucas felizes, ~ s quaes lhes dictam

a lei, segundo melhor convem aos seus interesses, em circumstancias

dadas ...

Como s6 elIas possuem a moeda universlJ,l em quantidade, relati

vamente bastante, é faci! de ver, que fica igualmente dependente do
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veredictum das mesmas não só o valor real do meio circulante das demais

nações, como até, em parte, o dos productos e mercadorias que estas

produzem, importam ou exportam, respeotivamente.

Todos sabem que as oscillações do cambio externo significam, segundo

o caso, a valorisação ou a desvalm-isação da moeda nacional, com todos

os seus elfeitos repercussivos sobre os misteres da producção e do consumo,

em geral.

E para cada um bem ajuízar àcerca na gravidade perniciosa dos males

que, no momento, affectam à vida economica da maioria dos povos, pela

carencía da moeda metallica, não é mister recorrer a um estudo paciente

de estatistica comparada; bastaria saber que, na America, quasi todos os

Estados, com excepção talvez da Republica Norte Americana, n vivem no

regimen exclusivo do meio circulante fiduciario, e que, na Europa, ainda

que melhor provida da especie, a grande maioria dos seus Estados, si

não está precisamente em identicas condições dos muitos Estados sul

americanos, comtudo se acha, no actual momento, em face dos mais serias

embaraços provenientes da carestia, ou mesmo, da carencia absoluta da

(') A posiCão, relativamente invejavel, da Republica Norte-Americana, tem-se mo<1iJico.do ulU
mamente para peior. De publicações recentes da imprensa, vê-se que as exportações do ouro,
depois ~e um", puralysação passageira, readquirem uma velocidade assustadora. D~de o principio
do anDO até ii de março, eis aqui as SOlUlDas de importações e export..ções:

1891. .
1892 .
1893 ..

Quanto á prata, os numeros são oS seguintes:

1891. .
1892 ..
1993 .

imp. exporto

Milbares de dollars 1.203 5.519
3.320 9.972
1.836 30.601

Milbares de doIlars 436 3.34
» " 290 4.8H

" 1.60 5.770

Os bancos de New-York tinham pel'dido 500.000 doIlars, nas suas reservas, de 13 a 23 de março,
e 29 mllbões e meio, desde 26 de março de 1 92. O drail' não para...

A importação tolal do ouro no ann oivil de 1)2 rôra de li 17.400.000, ao passo que a sua
exportação dita subiu a $ 70.400.000, isto é, reduziu o stock do ouro do pai. em 3:> ml1hões para
menos. Agora, ainda atteuda-se: em 18 de fevereiro de 1893 tinha·se emittido 130 mil~ões de
doIlars de papel do Thesouro, que juntos nos gree',backs, ainda oiroulantes na importancia de
316.800.000 dollars. prefaziam um total em papel do 476.8:>0.000. Em 14 de julho de 1890 - a
reserva do Tbesnuro para o reenbolso da segunda paroslta ({/reenbacks) era de 190.500.000 dollars,
e a 18 de fevereiro deste nnuo, já existiam somente 107 milhões em oaixa. para reembolsar a Somma
total.
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moeda metallica. Sirva-nos de exemplo a situação pouco invejavel da

Italia, da Hespanha e de Portugal, presentemente ...

Por toda a pade evidencia-se, cada vez mais, a in llfficiencia das

especies metallicas para o inteiro desempenho das funcções de meio

circulante exclusivo. Para comprovaI-o, não é certamente preciso calcular

o algarismo enorme dos negocias e transacções que, em cada um dos

Estados do mundo civilisado, se effectuam diariamente medeante o meio

circulante fiduciario, e que deixariam de ter lagar si, porventura ficas

sem dependentes do emprego exclusivo da moeda metallica; bastará

que se attenda com criterio para a propria quantidade desta moeda, relati

vamente insz'gnificante, que se encontra na circulação geral.

Como sabe-se, entre os trabalhos da estatistica, a[ql1e os competentes

teem ultimamente prestado a maior solicitude, se acha aquelle, que se refere

à cluantidade das especies metallicas, cunhadas ou circulantes nos diversos

Estados do globo.

Entretanto consultando a um desses trabalhos de maior autoridadA, (0)

verifica-se que toda a moeda metallica, de existencia conhecida, e, apenas,

a que se contem nos algarismos seguintes:

(') Repol't of the Afint, Washill!Jtol~, D. C., november i, 18nO,
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PA!lE ------......... -------- --------- ------------oun.o PRf.'!''\ OURO PRATA ouno PRATA

Estados-Unidos (.) $23.972.33

::\Iexico.... .•. .•....•.••. 393.647

Gran-Brelanha........... 9.728A98

35. 191.08i

26.8H.031

4.142.136

3l.3 0.808

30004 O

9.893.375

33.025.606

26.658.964

3.681.8 6

21.413.931

31J.907

36.502.536

35.496.6 3

25.294.726

10.827.602

.............................................................

............ 1.763.451 1.763.452

1~4.992.4Ó5 163.41l.397 134.89 .8j5 134.922.344 168.901.519

Russio.... 20 109.276

Au traUa ..

India .

Canadli .

França .

Cocbinchina.. , .• '" .

Belgictl .....•....•........

Halla .

uissa•....... o' 00 ••••• , ••

nespanha ..

PortugaL .

Paizes-Baixos ..

Allemanba .

Auslria-lfungria .

~loruega. .

uecia., ..... o ••• to •••• to'O

Dinamarca : .

Turquia .

Sião ..

Egypto .

Japão ..

IIayH ..

Cbile ..

Argentina .

Perü ..

Colombia..•....••.••.•.•.

Venezuela ..

Bl'azil .

Honduras ..

Congo ..

Nicaragua .

Straits SCttZemmts.•..•...

Equadôr ..

lIonll'-Kong ..

Costa Rica .

Bolivia .

24.122.267

4.249

4.760.960

270.00

163. 31

28.135.270

2.669.750

314.830

246.354

897.420

25.300

9.l73.370

............

44.142.013

5.000

1.719. 742

3.126.410

583.632

6.253.200

270.200

11.3 9.4J4

960.120

76.380

715.313

5.556.395

800400

56.082

1.551.710

2.216.065

2.159.690

10.279.555

500.000

333.000

1.685.000

663.069

71.978

19.300

400.000

177.000

400.000

24.415.230

10 .216

49õ.750

16.984

102.600

143.051

3i .3.10.722

2.747.633

20.A60.491

66.000

257.154

974.335

42.170

8.316.325

660.500

26.082

38.297.132

2i7.174

1.112.379

1.100.518

4.436.80i

1.533.600

989.127

5.516.190

53.600

16.714

62.4S3

1. i63.126

74.448

8.4 3

iO.222. iOS

122.375

3.258.000

6OO.4í3

272.000

83.555

241.000

473.177

1.105.000

29.325.529

110.32

3.373.215

386.000

3.378.631

96.120

23.943

·í8.165.2't5

3.294.987

1.0S0.0-10

1 • 55.097

1.775.010

37.937.814

16.585

7L

1.302.581

60.208

217.125

4.716.029

~80.400

132.660

177.0iO

53.600

i4.l!.253

27.607

1.153.651

1.446.626

0.516.359

216.136

300.000

1.100.000

25 .010

135.602.0Õí

(') Este signal S, anteposto nos numer os, significa dollar.
A. ~
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- Oomputando o doHar a razão de 2 000 de nossa moeda, facil

sera ao leitor formar uma idéa, tão exacta quanto pos ivel, ácerca da

moeda metallica circulante nos diversos paizes do mundo, ou antes,

da sua quantidade, - manifestamente insignificante - na mór parte

dos mesmos, - si tivermos em vista as innumeras funcções da ordem

economica, que ella deve respectivamente desempenhar.

Pondo mesmo a sua totalidade (do anno de 1889, para exemplo) de

304.503.583 dollars em confronto com o movimento industrial e com·

mercial conhecido, de dous ou tres dos paizes principaes, d'entre os in

dicados, - chegar-se.hia á convicção, de que aquella, talvez, nem para

tanto bastasse, como agente exclusivo de circulação monetaria ...

Apreciemos ainda um outro facto estatistico, não menos valioso.

Nos mezes de junho a agosto do anno proximo findo, tendo·se dado

grande afrouxamento dos negocios nas suas praças de maior importancia,

os bancos emissores dos varias Estados europeus attingiram, por assim

dizer, ao matámo de saturação, relativamente aos metaes preciosos,

entrados nos respectivos cofres.

E como taes estabelecimentos constituem, para cada paiz, o seu

stock monetario, não será descabido, - avaliar da situação deste, pelo

fundo de reserva metallica, porventura, existente naquelles.

Adoptando este elemento para o nosso criterio, no caso sujeito,

achâmo-nos em presença deste quadro:
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~

>0
RE ERV.\ METALL1CA "'~~c..-

0"'<
1< t:J..:I

CIRCULAÇÃO
< "::>

n.\NCOS (') D.\TAS
~<~- -"'- - ,,",o
~<

OUl'O Prata Total z'"
'"
0/0

Da Fran~ .................. 4 Agosto .. 1.635,4 1.296,3 2.930,7 3.117,7 lJ.i

lO .\l1emanha............ 31 Jnlho.... 1.05S,7 170,3 1.229,0 1.225,0 100

~ Inglaterra............ 4 Agosto .. (i67,7 - 667,7 675,7 100

" Escossia.............. 23 Abril .... 92,í 17 " 110,2 154,3 7i

~ Irlanda............... 23 Abril .... 02,7 10,0 72,7 15 ,5 ~5

~ Austria............... 31 Julho .... 149,G 421,4 571,0 1.038,0 55

" Belgicn................ 28 Julho .... 70,0 :37,6 107,6 402,j 27

~ Bulgaria.............. 22 Junho ... 3,1 0,4 3,5 0,6 516

" Dinamarca.........• ,- 31 Julho.... G9,8 - 69,8 101,2 69

" LIespanha ............ 30 Julho.... 1 9,9 129,2 319,1 852,3 37

" G'·ecia................ 30 Junho ... - 2,7 2,6 123,8 2

" Ilollanda............. 30 Julho.... 1,0 183,6 26i,6 40 ,1 64

" ltalia (Banco .Iãclonal) 20 Julho.... 1J ,2 29,1 227,3 585,4 38

" " (lnsl. d~ cmis.) 20 Julho. .. I - ô) 32,6 217,8 512,1 42,-

lO Koruega ..... ' ........ 30 Junho ... 25,G - 25,6 e ,3 3

])0 Portugal ............ ' U Julho .... 17,2 8 ü 25,8 249,2 10

Da. Roumania............ J6 Julho.... 51,6 - 51,6 108,3 46

" Russin ............... 1 Jnlho .... 1.6\9,4 21,9 1.671,3 3.993,1 42

lO 'ervia.. 0.0 •••••• 0 •• 0. 3 Junho ... 6,7 4,3 11,0 25,4 44

" ·uecia. (Banco Real) •• 30 Junho ... 23,6 49 9~,5 59,2 48

" " (Bancos lJU,.U-
cutar.s) ... . , 30 Junho ... 10,2 13,3 23,5 79,0 30

" ~uissa.......... o ••••• 30 Julho.... 62,7 21,4 84,1 158,1 53

Total ....... ............ 6.31.5,0 2.405,3 8.720,3 14.098,5 62

1887 31 dez. 4.373,8 2.43 ,6 6. 12,4- 12.647,7 54

lSS8 31 dez. 4.433,1 2.496,2 6.932,3 12.912,2 53

Annos antel'Íores........ I S9 31 dez. ".734,0 2.192,4 6.926,4 13.U6,3 52

1890 31 dez. 4.854,5 2.126,i 6.9 1,2 13.659,7 51

t8l! 21 dez. 5.562,1 2.32\ ,O i.c86,1 11.337,2 55

(') O~ algarismos reprl3b-entllaJ m1Íhãa!l de fra~oB.
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Destes algarismos evidencia-se, que, a despeito do augmentlJ constante

da prod ucção ann ual do ouro e da prata, que tem tido lagar nos u!Li mos

annos,- a despei to igualmente da situação excepclOnal de afrmtxamento

dos negocias, qual se dera na Europa na época, ã que os mesmos algaris

mos se referem; - ainda assim, - nos vinte Estados, acima menciona

dos, treze dos respectivos bancos tinham uma reserva metallica inferior

ametade (alguns muito abaixo de ta), da sua cil'culação,- cinco Linham

na acima da metade,-em dous, essa reserva era ao par,- e somente um

excedia, consideravelmente, a este,- facto, que aliàs deixa de ter grande

significaçãO, porque o total da mesma reserva, em hora relati vamente

assaz superior,-mal attingia a pouco mais de tres milhões de francos.

Vê-se ainda dos sobrcditos algarismos, que a imporLancia de todo o stock

metatlico fôra de 8.7:'>0,3 mill1õl's de fl'anco , ao mesmo tempo, que a

circulação bancaria existente subira a 14.098,5 milllões detisa moeda,

ficando, conseguintemente, aquella para esta, como supposta ga?'antia, na

razão de 62 % apenas.

No quinquennio anterior esta proporção foi ainda menor.

- Ora, reflectindo-se, um momento, nas funcções, que á essa cifra,

realmente insignificante, de 8.720,3 milhões de francos, incumbe desem

penhar progre.;sivamente na economia commum daquelles povos, entre os

quaes se acham os mais ricos e da maior importancia economica do globo,

e ainda mais,- que aquella mesma somma, manifestamente insutliciente,

se ha de repartir, ao menos de tempos a tempos, em quotas incertas por

outros povos da Europa e de outros continentes,- muito mais numerosos,

e que carecem absolutamente da moeda metallica ; - a conclusão, que de

tudo isso nos parece obrigada, é, ou deverá ser,- que, nas actuaes condi

ções do incommensuravel desenvolvimento dos povos modernos, falta aos

metaes preciosos um dos requisitos indispensaveis, - quantidade bastan~

te, - para que possam el1es conservar o seu privilegio de unz'ca moeda

'I.)e1"dadeira nas relações economicas de todos el1es.

Note-se: a nossa conclusão refere-se á moeda metallica, con istente

nos dóus metaes,- ouro e pl'ata ; porquanto, si, porvclltura. a:dmittirmos,
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que o bimntaltismo vae ser repelI ido da maioria dos povos, como

actualmente já se dá em alguns deUes; entt'io escusado é dizer, que

o defeito apontado tomara peoporção muito maior e, em extremo,

prej udicial ....

E si neste ponto, preci as emos aduuzir argumentos comprobatorios,

limitar-nos-hiamos a chamar a attenção do leitoe para ai> factos invocados

e os dados orrerecidos, no correr dos trabalhos e discus Õ\}S, pelos represen

tantes dediverso paize ,nas conferencias JTIonetal'ias,- que se teem reali

zado acerca dobimelalH'mo, aclatar de 1878. inc1u ive aquella, que acaba

de ter lagar em Bruxellas nu dia 22 de novembro ultimo, em a qual se

fizeram representar nunca meuos de 18 Estados, de entre os mais im

portantes e cultos do Universo ...

- E quanto a nós, acceita, ou não, a solução, tantas vezes proposta,

de fazer da pl'ata um agente ttniversal de ci?'cutaçeto iUimitada, como é

o ouro, mediante um accoedo internaciunal,-ou qualquee outro alvitre,

de quantos teem ido uggerido' ou sujeito à contra ver ia - o facto, que

tudo veem e ninguem contt:sta, é : que a questão da moeda se apres nta,

na aclu_tlidade, como um problema economico. não do interesse privado

deste ou daquelle paiz, mas, como uma questão de ordem iuternacional, e

de tal transcendencia, que da sua re'oluçãO muito depende o bem-estar e o

progresso da maiol ia dos povos.

Preci amos de uma reforma radical na legislação monetaria interna

cional, baseada em principias po itivos o conforme ás mutuas relações

actuae' da inclusteia e commercio, afim de b lU corresponder à actividade

indu teial e á expansão economica indefinida do nosso tempo. Preci amos

assentar os pi ecei tos da lei interna de cada povo sobre o meio cir

culante nacional, não dominarias da cega submissão a02Jrivilegio exclusivo

dos metars precioso, mas guiados, sobretudo, pelo liH critoI'io UftS

11eces idades da ind usteia e do com mercio, 'lue podem e devem dcsen

vaI ver- e em vista do engrandeci men to ti o pro prio paiz .

- Os factos convencem, por toda a p:tete, (Ie flue c'SSO privilegio.

reconheciilo aosmet~e preciosos, para oremamoedz, tem sido, o continúa
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a ser, uma verdadeira tyrallllia do trabalho e da vida nacional de muitos

Estados .. ,

- Bem sabemos, que os ~heoristas o1'thodoxos obJectam: que a

moeda, sendo um equivalente real dos valol'es pelos quas é permutada,

nenhuma outra mercadoria ha, que possa servir àquelIe mister, a não

serem os metaes preciosos; - e Ilue, conseguintemente, é cousa inutil e

vã, pensar em innovações a esse respei to.

Sim; tambem não ó nosso proposito negar a excellellcia dos referidos

metaes para as fUllcções da moeda, desde -que se exija que e -ta, em vez

de simples instrumento de permutas, seja, ao mesmo tempo, uma mercado

ria real ou um valor constante dos objectos permutados.

Mas o que dizemos e alftrmamos, por nossa vez, €i :-que a propria his~

toria da moeda e a experiencia quotidiana dos factos depoem accordes

contra essa pretenção ou qualidade supposta da moeda, como sendo essen

cial - à sua natureza, e muito menos, às suas funcções.

Analysando o caracter funccional da moeda, o Sr. J. Stuart Mill,

depois de qualifical-a« simples instr~tmento para facilitar as l/'ocas, sem

que em nada modifique as leis (lo valor », porque, no fundo, são as pro

prias cousas que se permutam, umas por outras, ou pelo trabalho, que

as cria ou lhes dá utilidade, - accrescentara :

« II est évident, cependant, que la simple introduction d'un mode

d'echange que consiste a troqueI' un object contre de la monnaie et cette

monnaie contre un autre object, ne change en rien le caractere essentiel des

transélctions. En r8alité, ce n'est pas au moyen de la monnaie que 1'on

acq uiert les choses. La revenu de personne, à.l' éxception de l'extracteur

de mines d'or et d'argent, ne vient des metaux. précieux .... Bref, iI u'est

pas dans l'économie d'une sociàté de chose moins importante en elle-même

que la monuaie, si ou la considere autremeut que comme uu mecanisme
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paul' faire vite et commodément ce que 1'on ferait moins vite et moin

commodement, s'il n'existait pas ... (') »

- Referindo-se à essa pretenção dos tlzeOl"istas o?"t/wcloxos, de que a

moeda e, ou só póde ser, uma mercadoria de valor' real, disse com inteira

razão o Sr. E. de LaveIeye: «Bilhetes de banco de curso fOl'çado não

teem nenhu m valor intrinseco . logo não são mercadorias. Ql1ando a caixa

do banco de emissão esta vazia, elles não representam mais os metaes

preciosos cujo pagamento promettem. o emtanto os bilhetes, que, então

não podem ser reem bolsados, conservarão todo o seu poder acquisiti vo, si

a regra, formulada por Paulus, foi respeitada, isto e, si não foram emittidos

em quantidade excessiva. ElIes terão, mesmo agia, si a sua quantidade

for inferior úquella exigida pelas necessidades da ciJ'Culação,como se viu,

depois da revolução de ] 848, em França.

« E te phenomeno explica-se. O que eu procuro na moeda, a menos

que eu seja um ourives, que delIa pretenda fazer uma joia, - ou um arbi

tragista que remetta numerario para o estl'angeiro, onde s6 é recebido si

for metal,- não é a materia de que ella é feita, mas o poder de compra que

elIa me da. Uma peça de moeda ou um bilhete de banco é um cheque sobre

o conjuncto das mercadorias; elIe me permitte e colher, à minha ,ontade,

pt'oductos, que repr sentam uma somma equivalente ao seu valor nominal.

« Um bilhete de banco de vinte francos, inconvei"sivel, vale para mim ex.

actamente tanto, quanto 11m luiz de OU?"O, uma vez que, com elle eu obtenho

a mesma qualltidade de generos, - não tam e.v substantia quam ex quan·

titate, como diz Paulus. Acceitei·o, não para guardaI-o, mas para gastal.o·

que seja recebido em todos os pagamentos ao par, - eis "todo o serviço,

que delIe exijo.

« No fundo, em nossa actual sociedade, como nas epocas primitivas,

tudo se reduz ao troco; - generos por generos, serviços por serviços.

~ O essencial é, que o instrumento monetario, que agora nos permitte

realizar as trocas, - pela venda e pela compra - substittâdas ao t?'OCO,

(') J. Stual't 1IliJI,- l'rincipes de j;)conomie Politique, LL'nd. de n. DussRl'd et Coneelle Seneui
Pnl'is. t i3.
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conserve um valor estavel, e elle o conservara, si a sua quantidade for

mantida em relação às necessidades ela ciL'culação, .. »

Inteiramente de accorelo' com este modo de eocarar a moeda, tam bem

professa um dos actuaes economista, de illustação e merecimento;

ensina elte: «Son rôle est de servir d'iotermediaiL'e: on la reçoit bien

moins en vue de la gardel', que de la ceder, contre les procluits dont

on a besoin, La monnaie est donc un in tl'ument (facqui ition et 1'ien autl"e

chose, ce qui a fait dire que c'est une ma}'c;handise banale, qu'on ne

recherche pas pour elle-même, mais à cause de la facilitá qu'elle donne de

se procureI' les autres marchandises (*) »,

Em verdade, nos pequenos trechos citados se contem a verdadeira

tl~eO?nia da moeda, illustrada e confirmada, a todo instante, pelos proprios

factos da vida quotidiana.

Com elfeito, procurando-se somente na moed2 o que ella e por sua

natureza e destino, - um medium commum de tI'oca, - é claro, que o

valor COl'rente da mesma fica, antes de tudo, d13pendente da sua quantiJacle,

isto e, da grande lei economica da offeJ'ta e da procuf'a no mercado;

valerá mais e valerá menos, segundo os valol'es pelos quaes deva ser

permutada em dadas circumstancias, Nelo se ignora que, embora acceito

este posttdado, ainda restaria satisfazer à condição da sua quantzdade

bastante ou, ao menos, não excessi?;a; porque, sem e ta condição, não

havéria razão procedente de confiança no valor da moeda. O bom meio

deve corresponder, tão exactamente quanto possivel, ao fim d sLinado;

do contrario, será um meio ~mpropl'io ou inutit, e ate, às vezes,

prejudicia l . ..

Mas, isto, que seria uma difficuldade quasi insuperavel em

outras épocas, já não p6dc consti tuir actualmente uma objecção tiéria ;

pois, graças ao progres 'o da moderna cstati:;tica, - todos sabem que é

cousa possivel- conhecer e fixar, 1'azoal,;elmenle, a cifra total, sinão

exacta, mas, certamente, muito approx'imada, do movimento economico, e

do proprio movimento monetario, de cada. paiz. De maneira que, uma vez

(0) P. Cauwils, Cours d'Économie Politique - Paris, - 1881.
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verificado o quantitativo de moeda exigido pelas necessidades da ordem

economica neste ou daquelle povo, e fornecido elle pela autoridade publica

ou in tituição emissora; - evitado estaria o funesto inconveniente da

depreciação do valor, esse mal publico, tão a.volumado pelos metallistas,

e cuja cura só lhes parece possi vel, dada a presença constante da moeda de

valor intrinseco ...

E para n6s, é tanto m~üs certo, que a moeda póde subsistir, com

inteira vantagem de sua') funcções, sendo um simples intermediaria

das permutas, desacompanhado da condição de ser elte propeío - um

valor 1"eal, quando sabemos não só, que objecto os mais insignificantes des

empenham a funcção de moeda, mas que povos ha ou tem havido, cuja

moeda é, mesmo, puramente z'deal, isto é, uma unidade conl:encional,

ou mero denomin'J.dor de valores, segundo o qual todos estimam as

mercadoria de que teem nece sidade. Tal é, por exemplo, o signal

monetaL'io chamado m~cuta entl'e cedas povos d'Africa, o qual não

corresponde a nenhum objecto de real exislencia (').

AI.' m disso, si a excellcncia dos metaes preciosos para servir de

moeda e prcconisaila, pI'incipalmente, - rOl' e suppor que nelIes se dã. a

constancia de um valor Cllrto, requisito, que se almeja na moeda; ju to é,

que não c':Jntinuemos a empl'estar tamanho apreço a um acto de simples

illusão ...

Esta insinua-se facilmente no espil'ito de todos pelo habito commum

de determinar-se o valor de qualquer mercadoria ou serviço, - mediante

tantas ou quantas unidadvs da moeda; entl'etanto, cada um, pl'es

tando melhor attenção, se convencerà, sem custo, de que apanhamos,

apenas, uma simpies appw'encia, e não apropria 1"ealidade do facto.

De certo, «con iderando o metal, sob a fórma de moeda ou

unicamente como meio de acquisição, diz L. 8ay, a sua utilidade,

(') Montesquieu, De l'Esprit das Lois, liv. XXII.
A. 4
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isto e, o seu valor eexcessivamente variavel, porque qualquer ,al'iação,

de· alta ou baixa no preço venal pecuniario de um objecto, aug-menta

ou diminue a sua na2Jacidade adquisitiva com relação a esse objecto.

«E' as..;im que, si o vinho succedeaugrnentar de preço; o valor do metal,

ou a sua utilidade, como meio de acq~~i ição, diminue com relação ao

vinho, isto é, a mesma quantidade de metal só obterà uma q~~antidade

menOl' do mesmo vinho. Si, ao contrario, o preço do azeite vier a

baixar, durante o mesmo tempo, o valor do metal, como meio de

acquisição, augmentarà com relação ao azeite, isto é, uma mesma

quantidade de metal obterá uma quantidade maior do mesmo azeite.

«Donde se vê, que seria inutil a pretenção de achar um valO)' fixo e deter

minado no metal, considerando-o, como meio de acq~tisição, isto é,

como moeda, porquanto o seu valor, nesse mister, . variavel em cada

lagar, em cada dia e para cada cousa venal,- podendo ate, em um

mesmo momento, aug-mentar em relação a um objecto e diminuir em

relaÇ<Lo a um outro }).

- Estlldando a questão sob este ponto de Yista especial, observa

igualmente o Sr. J. Stuart Mill :

« La valeur d'llne chose est celle des objects, contre lesquels elle

s'echange: la valflUr de la monnaie est celle des choses contre lesquelles

elle s'echange, - sa puissance d'acquisition. Si les prix sont bas, la

monnaie achete beaucollp d'auü'es objects, et sa valeur est grande; si

les prix sont eleves, la monnaie achete peu des autres objects et sa

valeu r est mediocre. La valeur des monnaies est en raison inverso d

l'ensemble des prix; elle s'eleve lorsquil'is descendent. et s abaisse

quand'ils montent. » ..•..•..•••

«La valeur ou puissance d'acquisition de la monnaie dépend, en

premieI' lieu, de 1'offre et de la demande. Mais l'offre et la demande,

qUfl.nt à la monnaie, se presentent sous une forme autre que pour les

autres marchandises...... 1'off1'e de la monnaie, en un mot, est la

totalité ele la monnaie en circulation au moment dont on parle. La

demande de la monnaie se compose, au contraire, de toute les marchan-
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dises mises en vente. Tout vendeUl' des marchandises est un acbeteur

de monnaie, et les marchandises, qu'il aparte, constituent sa demande ... ~,

Nem podia ser de outro modo, desde que sabe-se que 'l;alor - e um

tel'mo, meramente relativo,. queremos dizer: para exprimir um valor

qualquer, é indispensavel comparaI-o, isto é, trocal-o por um out.ro

valor. Sem o meio da troca não ha valor conhecido ou determinado;

logo, a moeda, sendo um representativo de valor (real ou convencional,

pouco importa) está sujeita á mesma contingencia.

E e por isso, que o Sr. Yves Guyot disse peremptoriamente:

« E' falso dizer que o valor do OUl'O baixou ou subiu, si não especifi.

ca-se a utilz'dade (cousa) com a qual se o com para. . . .. O valor da.

moeda é relativo ao valor de talou tal utilidade especificada. »

- Si acaso precisassemos ainda ilIustrar, por factos, a verdade desta

tliese, bastaria lembrar a bistoria das vadações do ouro no presente seeulo,

cousa que, por demais sabida e analysada, - julgamo-nos dispensado

de demonstl'ar.

E agora mesmo, abi temos debaixo dos olbos o facto eloquentissimo

da baixa crescente da prata, não obstante ser ella um dos chamados

- metaes preciosos, - e sem duvida, rep utado tão pl'ecioso, que ainda ao

começo do secula entendia-se, que devia ser elIa o metal pl'eferido para

constituir o padi'ão exch,sivo do systema monetario.

Tomando pal'a argumento o mercado de Londres, que é o mais impor

tante do mundo nesta espeeie,-vel'ifica-se que, emquanto nos cincoenta

anIlaS anteriores a 1870, o preço da prata pouco fiuctuou, oscillando,

apena , entre 58 a 62 pence por onça,-dalli para cá, tem tido altas e

baixas, as mais bruscas e irregulares, accentuando-se as ultimas do

seguinte modo:

1871-1875 55 ii. pence = 1 onça.

1876 46 3/\ » 1 »

1877 53 ii" » - 1 »

1878 49 ii. » 1 »

1879 48 ii. ,. - 1 »



XXVIII

1880 51 Dia pence = 1 onça.

1881 50 "Ia » - 1 »

1882 50 » 1 »

1883 50 » - 1 »

1884 49 ii, l'> 1 »

1885 46 '/a » - 1 »

1886 42 » 1 »

1887 43 ii,. » -- I »

1888 41 Dia » - 1 »

1889 42 » - 1 »

1890 43 Dia » - 1 »

1891 42 ii. )/> - 1 »

Seria a vez de interrogar: qU3 houve, então, acerca da prata,

entre cujas qualidades excelle~ltes para ser a moeda, se apregôa a constan

cia do valor equivalente nas permutas? ! ...

Mudou, acaso, de natureza? Não, certamente. J\penas deix.ou de ser

reconhecida nas leis de um grande Estado (a Allemanha) como mo~da de

curso illimitado . •. Simples accidente ; o qual veio com provar, sobretudo,

que a su pposta constancia de valor dos metaes amoedado,> vem mais da lei,

que lhes emp:-esta um valor legal determinado, do que na propria substan

cia, como qualid'lde essencial ii. moéda.

- Não ha valor constante, incondicional, repetimos mais uma vez,

nem na moeda metallica, nem em nenhum outI'o objecto.

- Insistindo, finalmente, sobre este ponto, diremos ainda: - si o

que se pretende por valo)' constante na moeda daq ueIla especie, é a sua

utilidade real, chamada valo)" intrinseco,-então, ainda mais escusada nos

parece semelhante pretenção; porquanto,-ou se Ciuer a moeda, como sendo

um medium convencional, uma medida, comm~tm para faci li tal' a troca das

mercadorias e a circulação dos valores,-ouse a quer, sendo eUa propria

uma mercadoria, propriamente dita.

Ia primeir-o caso, teremos, com e!feito, a moeda, com a sua razão de

ser,-o seu caracter funccional, que motivou a sua invenção historica e o
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seu emprego em toda a parte, isto e: ve?"dadeira, si for conforme á lei

(ou o consenso commum), e eftlcaz, desde que de:.empenhar as suas func

ções institucionaes, ab tracção feita da materia de que se componha.

No segundo caso, jà não teremos a moeda ~omente, mas, em vez della,

teremos voltado â tl'OC:h primitiva dos objectos, isto é, oaremos uma mer

cadoria por outra mercadoria, - ou em termos mais positivos, - uma

porção ou peso da mercadO?'ia-metal por uma porÇ<'ío ou pe o de qualquer

outra especie de mercadoria ...

Fazendo agora, antes de concluir, um ligeiro retl'ospecto da evolução

historica, por que tem passado a moeda, segundo o grau de civilisação dos

poro, achamos: - primeiro, serve de moeda, uma mel'caooria ou objecto

qualquer, cuja preferencia resultara apenas de neHe recahil' o consenso

com mum, para ser o denom inador de valor dos demaes objectos; - depois,

- reconhece-se, pela experiencia, que o objecto-moeda, para bem servir,

deve ter as seguinte, qualidades - ser duravel, seI' divisivel, ser t,'ans

pOJ'{avel - e daqui, a adopção dos metaes para aquelle mister, - come

çando·se pelo ferro e p lo cobre; - e por fim, alvitrado o principio, de

que a moeda dere er, nii:o só um 1'epresentativo convencional de valor,

mas ella pl'opria, um valor 1'eal equival nte, - as entou- e, que só aos

metaes nob,'es, por terem todas a qualidades exigidas, se devera conferir

o privilegio exclusivo de - ser a moeda.

1 ão queremos negar, e antes confe'samos, que essa e,olução historica

deixa ver um ap rfeiçoa111011to progre sivo na escolha do objecto-moeda;

mas o que resta averiguar, é, ~i a ultima qualidad~ exigida nesse

objecto lhe é, com efi'llito, es. encial, ou sine qua 11,011" para que eUe po sa

desempenhar os officíos de moeda.

- Ora, de'l.nte do' factos hocliernos. e com a lição da historia geral

dos povos, - peetencler affiClnal-o, - seria o mesmo, que· decidir contra a

verdade patente; porquanto, a. despeito do ensinamento 01"lhodoxo, pro-
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fessado nas escolas, - a pratica commum tem sido, e continúa a ser total

mente diversa, - e até me~mo fóra adoptada,- como meio de evitar

damno maior, que sobrevil'ia à ordem economica universa.l, da applicação

rigorosa de semelhante ensinamento.

Em verdade, é impo sivel contestar-se, que essa supposta qualidade da

moeda,- valor real equivalente, iem sido um tropeço à economia nacional

de muitos Estados, os quaes, .muitas vezes, naturalmente ricos de elemen

tos mate~'iaes de toda sorte, veem-se, não obstante, tolhidos no desenvol

vimento da sua prosperidade,-à falta de condições para conseguir e con

servar urna circulação rnetallica de maneira permanente.

Deixamos aos metallistas a tarefa de julgar da sorte do Brazil, debaixo

deste ponto de vista economÍco ...

Inventada ou empregada, como simples instrumento, para facilitar o

movimento do traba'lho e das riquezas, - a moeda, - tornando-se um

monopolio dos metaes nobres, - converteu-se, ao contrario, em arbitro

incondicional da prosperidade commum.

Se poderia dizer mesmo, que o meio substituiu-se ao fim, isto é, em

vez d~ facilitar o trabalho, as transacções, os negocios, pelos quaes se forma

a riqueza commum em toda a parte, a moeda exige, que tudo isso se faça

para a possibilidade ou conse7"vação da sua propl'ia existencia; em outros

termos, que uma somma enorme de trabalho e riqueza nacional permaneça

esterilisada na me'rcado1'ia-moeda ...

TãO; pI'etenção theorica, tão prejudicial, não deve prevalecer .....

- Fallando desta sorte sobre o facto patente de que o of/láopeculiar

á moeda póde ser desempenhado por agentes convencionaes, embora care

cedores da qualidade de valor int7"inseco; - devemos, todavia, bem accen

tuar: - que, no regímen monetario actual dos povos civilisado~, segundo

o qual só é reconhecido por moeda - um certo peso dos metaes preciosos

cunhado para representar um valor determinado, - o E tado, que preten

desse fundar, isoladamente, para si, um systema diverso, adoptando, por

exemplo, como moeda um outro objecto qualquer, sem valor real e de

mera convenção, ficaria, desde logo, não só collocado em posição inferior
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nas relações do commercio internacional, mas ainda sujeito a subsistir em

constante incerteza quanto a propria fortuna publica 'e privada, com todas

as consequencias funestas que disso decorrem. Queremos dizer - a sua

producçãO e os seus haveres, - não tendo no paiz uma medida ~miIJersal

de valor, - seriam apreciados, ora mais, om menos, - segundo as

condições da moeda no estrangeil'o; e daqui as osciUações frequentes e

incertas do cam bio externo, com a sua repercussão prejudicial em toda a

ordem economica, - como de tudo sobram-nos exemplos na propria

histol'ia do Brazil.

Fundada, muito embora, na conservação de um privilegio, menos

justificado à luz dos principios e, talvez, p?"oIJadamente prejudicial na

experiencia dos factos,- conveetenclo a autonomia economica da.maioria

do povos em v~rdadeil'a servidão de alguns, -mais ricos, ou, circum

stanciahnente, possuidores de certa q~tantidade maior de metaes

2J1'eciosos,. - a lei, a regra universal, é esta, - e, portanto, deve ser

obedecida.

Não e, porem, de reformas isoladas da legislaC;ão monetaria, deste ou

dalJ.uelle povo, que cogitamos nos breves considerandos, lue acima apre

sentamos ao leitor; - o que, em resumo, intentamos, é - fazer sentir a

nece sidade, em que nos achamos, de pôr a actual concepção theorica da

'moeda em inteiro accordo com a ?·Ctzão determinante da sua propria

invenção. E resultado semelhante, antes de ser a pratica das leis em cada

Ktado, precisa receber a consagração indi pensavel da sciencia, a qual, no

presente seculo, cpode?" maior na direcçelo e conducta dos povos civili

sados, sobretudo, no que diz respeito às suas relações da ordem inter

nacional.

ão sabemos para indicar, nem temos competencia para suggerir, qual

virei. a ser a melhor solução, que um futuro (talyez pouco distante de nós)

haja de dar à tl'anscendente qUf'ostão da moeda.
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Presumimos, comtudo, que, qual'luer que elIa seja, acha-se dependente

destas duas conniçõcs:

1. a Que em legi laçi.lo internaciow:tl se adopte um novo m"dittm ci?"

culante de l:alO?"es, o qual não exponha as naçõJs, 'lue fazem commer

cio recipt,oco, a fluctuaçães tão rapidas e ruinosas do cambio externo,

corisequencia manife ta e inconte.;tada da insulliciencia do 1nedium subsis

tente (o oum) como actualmente succede, - produzindo perturbações

graves no mo,imento e onomico e financeiro internacional, e acarretando

enormes prejuizos à fortuna da maioria dos povos.

2. a Que, ao menos como ?"ecurso de transição, os povos diversos terão

de adoptar ou ele. ystematizar a monetização dos titulas do credito 2Jublico,

como, em parte, jà se vê praticado.

Esta nos a presumpç::1:o nã esem base -; porque, além elo mais, elIa

resulta dos seguintes con:idel'andos:

1) O facto sabi,lo, p'ttente, reconhecido, da insufficiencia dos metaes

preciosos para preencher as .funcçãcs da moeda, segundo as exigcncias

crescentes do mundo actual; não ha mClis um sÓ paiz da Europa e da

America, que não use da moeda fiduciaria, ao menos, na razão de 2/3 das

suas operações;

2) O facto, não menos importante,- irrecusavel, de que os maiores

empl'ehendimentos, os mais assignalados successos do pre ente seculo, quer

da ordem social e economica, quer' da ordem politica, teem sido realizados

mediante os recursos do credito, e, em geral, pelo uso da moeua fiduciaria,

propriamente di ta ;

3) O facto hitsorico, averiguado pejos e0onomistas, de que esse mesmo

metal, no qual muitos agora vêem a unica moeda natural ou verdadeira,

fôra tambem empregado, no começo, como simples promessa de outros

objectos, que eram, então,a moeda real, -tal qual, como se pl'atica ares

peito do papel fiducial'io, presentemente. Eis o que, a esse re p3ito, lemos

nos economistas: -« Plu~ tard, l3s melattx preciettx fLtrent choisis paUl'

cet obJect (pour servir de 1nonnaie) mais ils ne fUI"ent d'abm"d eu,x;

mêmes que les represenlants de ces premiers signes de valeur (bCEufs,
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moutons, etc.) et longtemps les monnaies porlerent fempreinte de

ces bceufs et de ces moutons qLt'eUes remplaçaient .. . , donc la monnaie

metalliquc n'o, t pas le seul instrumont possible des echanges» (").

4) O facto IUlgar, sabido de todos, e alúis ele accordo com a theoria

ensinada pelos melhores autores, ele que a moeda de metal, como outra

qualquel', emero ageate de permuta; um simples meio, que liga a causa

ao fim (a produ~ç[7,o ao consumo); medida convencional de valores, cujo

prestimo vem do consensus ou da autoridarle (o uso ou a lei) que fd-a

adoptar para esse fim, e não dasubstancia deque ella se compõe. O que se

procura na moeda ê a sua fwwção, e nilo a sua qualidade matel'ial, pois

lião a queremos, como objecto ele con uma, e im, como meio de adquit'ir os

objectos deste; ou, para fechar as nossas considel'ações com a formula cou

cisa do juri 'COIlSU Ito Pa uI us: " ui tu habe)'es q'Ltod ego desiderarem, in

vicem habercm quod tu accipel'e celles, electa matel'ia est, Cttj~tS publica

ac perpetua destinalio, difflctt tutiÚtts pel'mutationum a qU2litate quan

tilatis subl.:enú'et; eClque m1te1'ia, (ormd pu!Jlicâ percussa, usum domi

niumque, non tam ex substantia praebet, quam ex quanlilate . . , "

n Couferem: L. SaJ', «Richesse individueUe et richesse publique .• A. Ott, «Traité d'Econ
Sociale.•





oMEIO CIRCULANTE NACIONAL

I-PERIODO DE 1808 A 1835

OAPITULO PRIMEIRO

A. moed:l metallico. no governo do S,', D, João (I), - Quantidade e qu:tlidade das pe~as

c1rculantes,-lndicação de leis e factos concernentes

Não lemo estatística exacta ácerca da. quantidade de moeda metallica, que
circulava etrectivamente no Bl'<\zil, :to tempo em que (1808) a familiil. real portu
gueza viera estabelecer aqui a sua residencia e a séde do governo POl'tuguez.
Todavia, sendo assás conhecidas as condições do limitadissimo movimento economico
com que, ainda enlão, subsistia e ta grande c')lonia, não seri\, desrazoavel atIirmar',
que as suas especies monetarias não e"am muita abundante.> na circulação, ' O
meclittln devia corresponder aos seus proprios fins e misteres.

Com ft'eito, os factos sabidos daquella época, e faelos immediatamenle subse
quenles, ajustam-se em patente apoio desta llossa asserção.

Paiz, em que todas a industrias eram probibidas,- exceptuadas, apenas, a
cullttJ'ct ou lavoura das te'Tas e o tecido grosseiro ele algodãO lJara o uso e vestua?'io elos
1~egros, nos termos do aiv. de 5 de janeiro de 1785; com os seus portos fechados a
todas as nações do mundo, excepção fei ta rio pequeno Reino de Portugal; quasi intei
ramente desprovido de vÍ:1s de communicJção, que ligassem as suas diversas capita
nia, terras e povoações; com uma população insignificante (') e rarefeitamellte
dis5eminada ; - o Bt'azil, clessa epoca, tinita um circulo de transacções e de com'"
mercio, por demais acanitado,

. (I) O ,', D, Joio de B,'o.ganca, princip regente do Reino, aportou á capital da Ballia em
Janeu'o de 180 , llonde, c m poucos dias de de:uol'a, ,'eembarcou-so pnl'n esta Cidade do RIO de Ja
neil'o, na qual desembarcou aos dias de 111111'CO do anno supradito, A 10 do mesmo mez,
nomeara eUe o sell ]lrimeil'o ministerio luso-bra:itei.·o. ficando, desta sor~e, estabelecida aqui a capital
do gO\'e,'no portuguez. Nessa epoc'l a c lonia-Brazil cons~ituia um P"incipado sob a al<toriciadt:
suprema de um 'Vice-rei, cujas funcções cessaram com a presença. do pt'incipe l'~geute ; e pela carta de
lei de 16 de dezembro de'l 15 foi elevado lL cat"gol'ia de ,"eino ""ido aos de Pol'tugal e Algarves. Em
1816, vindo a fallece,' a rainha D. Maria 1, o Sr, D. ~oão de Bra!5ança OCCUPOIl definitivamente o
tbrono sob o titulo de el-Ni D. João VI, e, C01l10 tal, se conservou no Brazil at~ 2j de abril de 121,
quando regressou para Lisboa.

(') Talvez IUlO chegasse a 2,500,OO~ almas, em I O'.
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Algumas das suas cidades mais importantes, como Rio de Janeiro, Bahia, Recife
e Maranhão recebiam do Reino as mercadorias llecessarias ao consumo do paiz ;
repartiam-nas pelas outras cidades e povoações da beim-mar e do interior; e eis
ahi o aspecto de todo o commercio brazileiro. O pagamento das mercadorias rece
bidas do Reino era feito p31a remessa de product03 do solo, dos quaes eram mais
importantes - o assucar e o fumo, e tambem concorriam para o mesmo fim, ainda
que em proporção inferior, - a aguardente, o mel de canna, os couros, a madeira"
e alguns poucos mais de valores, relativamente insignificantes.

A cifra total do movimento deste commercio, addicionando-se-Ihe a do
commercio interno e necessidades da vida ordinaria, podia ser calculada em
vinte e tantos a trinta mil contos de réis annualmente; - e, segundo a nossa
opinião, a procura da moeda para os diversos fins respectivos talve:t pouco
excedesse de um terço daquella somma, dadas as circumstancias, que vimos de
indicar. (3)

Além disto, na população em geral, maxime nas terras interiores das capitanias,
predominavam certos habitas e costumes patriarchaes, que aliás constituem a vida
economica rudimentar dos povos em toda, parte. De um lado, o agricultor e o
criador de gados, me3mo os mais abastados, sem luxo como viviam, de muito pouco
dinheiro precisavam no seu viver ordinario : - a par do ramo principal da sua
industria, como a canna de assucar, o fumo, etc. ou a criação do gado, etc., plan
tavam e colhiam os cereaes precisos para as suas necessidades, e, não raro, fabri
cavam o panno de algodão para o vestuario do pessoal e outros misteres j de ma
neira que as suas compras aos negociantes das cidades eram muito poucas, e sómente
de certos artigos indispensaveis. De outro lado, predominava tambem, em grande
escala, o meio da troca, e, sobretudo, o emprestimo de objectos, fungiveis ou não
fungiveis: não se avalia bem hoje quanto o mutuo e o commodato dispensavam então
o emprego do dinheiro para obter as COUS1S de primeira necessidade ou os meios de
satisfazel··as. .. (")

Ainda poderíamos lembrar, como um argumento, inferido de factos subse
quentes, que confirmam a pouca moeda circulante 00 Brazil, a escassêz extra
ordinaria da mesma, que se patenteou logo no proprio anno de 1808, - apenas dado
o motivo even tual d!L sua maior procura, resultante dos factos - da abertura dos pOlo/OS
ao commercio estrangeiro,- e do augmento dos serviços publicas, após a chegada do
Sr. D. João de Bragança.

- E' passiveI, que a outros pareça melhor acceitavel, uma supposição contraria,
tendo-se em vista a circumstancia sabida de que, só no correr do ultimo secuIo, se
cunhara m03Lla de ouro 110 Brazil, em somma superior ~ 200.000:000 . Entre
tanto, em nosso entender, semelhante supposição seria descabida; porquanto todo
esse ouro não era cunhado em vista do Brazil, ou destinado a fomentar o seu
desenvaIvimento e progresso; ao contrario disto, medidas directas do Governo da

(8) A ser exacto o nosso computo das transacções annuaes, pal'ecerll a alguns. que a propol'cão
calculada da moeda circulante seria, mesmo, excessiva. Mas, para decidil-o, é mi tel' leval' em conta,
9.ue llaquella époc~ predominavn mUIto o habito do enthesournmento do dinheiro; e n ausencin do ins
trumentos de credito por um lado, e n falta de vias rapidas de communicação entl'e as localidades
p,or outro, t?rnavam n~cessarin uma somma maior de moeda, cuja muJtipla velocidade não podia, nas
clrcumstanolSs, ser mUito grande•..

(~) Ninguem ia comprar ao mercado, :is vezes distante, aquill~ que sabia poder obter do vizinho
f~~t~~a:~ente, ou mesmo com algum pequeno accrescimo ia nattlra, pelo prazo de mezes, e :is ,"ezes,



-3-

Metropole, e bem combinados artificios do seu commercio faziam derivar, constan
temente, daqui para Portugal, quanto ouro bouvesse, amoedado ou não, para ali
mentar a cubiça dos nobres senhores de além-mar,

Nunca entrou nos calculos da politica portugueza o bem-estar ou o enriqueci
mento da colODia ; - mas só e exclusivamente, a exploração de seus productos e ha
veres, do modo mais eflicaz,

Concluindo, portanto, as nossas considerações sobre este ponto, diremos :- 00n
forme ao nosso calculo, toda a moeda metallica, circulante no Brazi! em principios
de 1808, seria cerca de 9 a 10.000 contos de réis, cuja maior parte constava de ou:,o,
que, por ser producção do paiz, era, por isso, a mais abundante,

A prata, de cunho do Brazil e de Portugal, era em quantidade relativamente
inferior, ainda que augmentada a sua olierta pela introducçã'J dos pesos hespanbóes ;
talvez não representasse mais de um terço do total da moeda metallica, que suppu
zemos haver na circulação.

Quanto ao cobre circulante, este não devia exceder de poucas centenas de
contos; pois, addicionadas as sommas cunhadas de 1809 a 1821, em importaDcia su
perior a 800:000000, - fóra todo eIle calculado, apenas, em 1.000:000$, naquelle
ultimo anno.

A moeda circulante no Brazil, consi tente em peças de ouro e de prata, tinha
cunho e gyro illimitado; a de cobre era reduzida aos misteres de simples moeda
divisionaria ou de troco.

Seria tarefa muito enfadonha e, talvez, sem grande vantagem para os intuitos
do presente trabalho, si pretendessemos enumerar e descrever todas as peças de
moeda, por seus typos, modulos, ctH'lhos, peios, vaZores, toques e 1'etações diversas,
quaes ainda ao começo do seculo circulavam nas diITerentes localidades de todo o
paiz,

Para bnto, teriamos de rever e analysar um sem-numero de cartas regias,
leis, alvaras e ordens, dos seculos anteriore', que, muitas vezes, contradicto1'ias
entre si, ou sem uma razão de juslificaveZ pruclencia, ora ::tlteraram os caracterís
ticos das moedas existente , ora o proprio valor e a relação do metaes cunh::tuos,
sem guardar a devida attenção a respeito das bases legaes do padrão estabelecido (G).

Como peças principaes, predominantes na circulação, ao tempo a que aIludimos,
podemos indicar:- de ouro, a de 6 400, denominada peça p01·tugue:::a, e a de 4 ,deno
miD::tda moeda provincial, aquelIa com o peso de 4 oitavas, do toque de 22 quilates, e
esta com o peso de 21/2 oitavas, do mesmo toquej-de prata-as de 640, 320, 160, 80,
40 e 20réis, denominadas - duas patacas, uma pataca, meia pataca, quatro vil'ltens,

dous e um, devendo ter os pesos de 5 oitavas e 28 grãos, 2 - 50, 1 - 25, 481/2,
24 e 12 grãos, ao toque de 11 dinheiros.

Dizemos - devendo te1', porque aflirmam os competentes, que estas moedas tinham
peso menor e toque inferior aquelles, que a lei lhes havia marcado, como adeante
teremos occasião de notar.

Todas as peças indicadas e outras, de valores ditrerentes, embora menos fre
quentes na circulação, eram cunhadas, em parte, nas casas da moeda do Brazil, e,

(8) Vide. A.Oaualcallti, A RefOl'ma Moaetaria, pago 54 e sego Rio, iS9i,
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em parte, na casa da moeda de Lisboa, a qual, não obstante haver aqui mais de
uma repartição de igual natureza, assegura-se, contiuuou a cunhar moeda 1"'0
'Vincial para este paiz,- as de ouro até ao anno de 1796,- as de prata até 1799, e
as de cobre até 1805.

Além das peças de ouro, cunhadas, cumpra saber que, dentl'o nas telTa'

elas minas, o ouro em pó ou em barras circulava legalmente, como moeda em todas as
transacções,- fazendo-se o commel'cio ?l1i~tdo, infel'iol' aos pequenos pesos ele ouro,

pOl' moedas de p1"ata e de cobre, cunhadas. especialmente, para este fim,
De facto, moedas especiaes de prata, dos valores de 600, 300, 150 e i5 réis, foram

cunhadas pam circular nas terras su praditas, correspondendo os valores das mesmas
aos de 1/2, 1/4, 1/8, e 1/16 da oitava de ouro, n~"lo quintado, cujo preço legal era o
de 1 200 (0),

Estas moedas de prata, embora cunhadas para regiões determinadas, entraram
igualmente na circulação geral, e nesta eram tambem encontrados os pesos lwspa

nhóes, sobretudo introduzidos em no sos mercados pelas capitanias fron leit'as Lia Sul.
- Quanto ti moeda de cobre circulante, pouco lu que dizer, Nos primeÍl'os lempos

da colonia circulava para trocos o pro;:Jrio cobre portuguez dos valol'es de 10, 5, 3
e 1 1/2réis, fazentlo EI-R':Ji D. Pedro II baixar em fevereiro de 1699 uma lei, pela
qual restringiu a 100 réis o recebimento obrigatorio do cobre nos pagamentos,

Entretan to logo depois ( 1703 - 1704), se tendo mandado para o Brazil remess)s
abundantes de cobre dos valores de 20 e 10 réis, estas ultimas moe,las foram ex
cluindo da circulação as ele valores menores, de maneira que em 1808 eram ellas
que predominavam na circulação, conjuntamente com a de 40 réis, introduzida
posteriormen te.

A moeda de 40 réis fóra, a principio, cunhada para correr sómente nas
terras das minas, onde tambem circularam depois as de cunho especial dos valores
Lia 75 e 37 1/, réis j mas, por Provisão do Conselho Ultl'amarino de 30 de março ue
1750, se mandou c~lllhar e g-eneralisar o CUl'SO daq uella em toda a colonia.

- O peso leg:11 da, moeda de cobre devia ser tle 5 I'éis, por uma oitava; sondo,
pOl'ém, cunhado em Portugal o cobre, que se destinava ao Brazil, nem sempl'e so
observou a seu respei to o disposto nas leis, Affil'ma-se que, mais de uma vez, o
cobre lLmoedaelo, vinJ.o do Reino, conservanuo embora os mesmos valores das
moedas circulantes naquelle, tinham, apenas, a metade do peso legal; e, sabi
damente, pOl' uma resolução do governo portuguez de 1797 foi cunhada uma. porção
de cobre para o Brazil com os antigos valores e a metade do peso, isto é, tendo cada
oitava desse metal o preço de 10 réis. Esse cobre foi, com e1.feito, introduzido no
paiz em 1803, resultando dahi l1::l.Ver na circulação moedas desse metal, ele identicos
valores, mas de pesos 50 % dilIerentes umas elas outras! ...

- Sómente, a datal' ele 1730, é que a moeda de cobre começou a er cunhada no
Brazil j antes dessa época toda elia era cunhada. em Lisbóa,-cujas remessas para :J.

colonia constituiam um bom negocio elo Erario Regia; pois as importancias, assim
recebidas, deviam voltar em valor equi valen te de ouro ou diamantes".

(6) Ten~o o alvará. de 2 de dezembl'o de t75~ p,'olJibido, qu~ doatro ,las miaas con'csse moeda alguma
de. ~uro, amda atd 800 réis, sendo .SubSLiL_uidas 110. coulllle"cio pel~ circulação do ouro el" 21Ó, e Olll
ball as, redUZIdo a d,versos peso~, rOl em 17;:>2 expedIda uma PrOVHlI.O, a pedIdo de Gomos Froil'e do
Andrade, par:J. que se cunhassem as moedas supradiLas, as quaes circulartam tão sómente nas lerra
de MIDas e Goyaz,
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- o padrão legal da moeda metallica (ouro ou prata), vigente no Brazil no
periodo a que nos referimos, tinha o seu fundamento na Li de 4 de agosto de 1688,
modificada pela de 4 de abril de 1722.

- Pela primeira dessas leis se mandou que a Casa ria Moeda, recebes~e o marco
de ouro de 0,216 % por 9ô, t e o de pra.ta do mesmo quilate por Ô, , - sendo emittirlo
o daquelle, depois dv amoedado, por 102 '400, e o desta, paI' 6, 400, ficando, conse
guintemente, estabelecida a relação entre os dous metaes referidos de I; 16 j e o preço
legal de uma oitava tle ouro amoedado de I, ôOO, e o de uma de pratn. de 100réis.

- Pela segunda das leis supraditas se mandou cunhar moedas de ouro, que se
chamariam escudos, elo toqne de 22 quilates e elo peso ele uma oitava, os quaes deviam
ter de valor intrillseco I -00 e por direito de braçagem e senboreagem 100 reis, Esta
ultirn:1 lei mandal'o. cunhar igualmente peças de meio-e 'cuclo (800 reis), e dobras do
peso de duas, quatro e oito oitavas, r'espectivo.mente cada uma, com os valores de
3,' 200, ô 400 (a chamada peça po?"tugue::a) e 12, 800,

Mas, si, em verdade, ora sobre as eluas leis citadas que se baseava o systema
monetn.rio port:1guez, [Linda vigente em 1808,-isto não quer dizer que com as
moedas circulantes na Colollia-Brazil fossem aquellas observadas inteirament-e, Ao
con traria, logo em 169-1, «sendo presente a El-Rei os males que so1iria. o Brazil
pela grande qU:1ntidade de moeda, que sabia ou era cerceada, mandou, pela lei do 8
de março eln,quelle auno, que na Bahia se abri -e Ca a da l\103da C), em que se
lavrasse a moeda do Estado do B?'az;it, levantando-se o preço do ouro e da prata.
de 10 %» sobre aqu lIe que se havi:"l. fixado na lei de 4 de agosto ue 1688.

Ainda mais; a commissão aqui encarregada da execução ela lei de lô94 elevou
o preço do marco de ouro amoedado a 112, 640, e o da prata a 7 ôOO, estabelecendo
entre o ouro e a prata circulantes a relação de I; 14,82! Quanuo si a lei fosse executada
inteiramente, o marco do ouro seria cunhado com o valor de 105 600 e o da prata
com o de 7 040, e :1 relação entre as duas moedas seriil de I de ouro plra 15 de prata.
Entretanto, apezar do mal'CO do ouro dar cunhado 112 640, as partes só recebiam
105$600 em moeda desse metu.l, deixando na repartição 7 0-10, e dos 7 ôOO produzi
dos pela cunbagem do marco da prata, elIas só cobravam 7$040, - ficando igual
mente na fabrica 5ÔO reis. " (8)

Em ~ irtude da lei de t694 cunharam-se moedas de ouro dos valores de 4 ,2 o 1,

com os pesos, a pl'imeira - de 2 oit,was e 20 grãos, e as outras em proporção; - e
moedas de prata dos valores de 640, 320, 160,80, 40 e 20 reis com os pesos de 5 oita
vas e 20 grãos, 2-50, 1-25, e 4'3 1/2, 24 e 12 grãos, de que atrás já demos noticia.

Todas estas moedas tomaram o qualificativú de pl'ovil1ciaes ou coloniaes, per eleve
rem circular nas terras da. colonia, ómente,

- Assegura-se (e consta de documentos omciaes e exame(feitos) que as moedas
de ouro de 4 , em vez de 2 oitavas e 20 grãos, tinham apenas 2 1/4 oitavas, - e que

(T) A Casa da Moeda, a,ber~a Pl'OUiiOyialllcntc na l3ahia, foi mandada p:l.Ssar pal'a o Rio de Janeiro
cm t9 ,-dou~ annos depOIS para Pernambuco, dond voltou, pnra ficai' permanen~e ne ~a cidade
do RIO de JaneIro , ~ol~leçando aqui" funccional' em 1703, Ul<l1 17ll se mandou reabril' Casa ria. Moeda
na Bah1a! 3ue subsLI ~llI a~tl ao anno de 1 30, quando foi sllppri'Dldn,

b J!lm 112 ~am~~m se m~ndou fun,dar lima Casa da. )[oeda e" Minas G I'a.es, a qual sómea~e se
a rIU em foverello ,de 'l72, e fuacclOnou, apenns, dlll'"n~e 10 annos, Da maior pal'ld das moedas
~~~~~~~s ne as dlIlerea~es casas, ha. .s(Jccimens no Mr.dal/wü'o da. Casa da. )[oeda ,des~a C:lpi~al

(8) Azel'edo Coutinho • Necessidade de augmen~o de eaboreno"em na. moeda auxiliaI' de prata do
Bl'azl1 » Rio l i G7. '
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as de prata de 640 não tinham mais do que 5 oitavas deste metal, e as demais em
proporção.

- Mesmo sabe-se que; por duas cartas regias escriptas em 1738 a Gomes Freire
de Andrade, se mandou cuuhar moedas de prata com 5 oitavas sómente e o valor de
640 réis, supprimindc-se da serie de moedas desta especie as de 40 e 20 réis. O dis
posto nas cartas regias foi cumprido, ainda que algum tempo depois.

Tambem em 1747 baixou a Consulta e Ordem do Conselho ela Fazenda, mandando
que o marco de prata de lei fosse compeado por 7$111 1/9, e, depois de lavrado,
fosse emiltido em Portugal por 7$500 e no Brazil por 8"'250.

Por esta Consulta e Ordem mai duas relações entre o ouro e a prata apparece
ram no Brazil; uma entre as moedas nacionaes de ouro e as novas de peata,
- outra entre estas e as de OU1'O, provinciaes. A primeira era de 1: 12,4, a segunda
ele 1:13,65 1/9.

« Por tal Consulta entendeu-se n~ colonia que a oitava de prata de
11 dinheir03 seria comprada por 111 1/9 réis e qu , depois de amoedada, seria posta
na circulação por 128,90625 ou com a senhoreagem de 16,016 % ; e como a prata,
que aqui se amoedava, provinha de pesos hespanhóes, comprados neste porto por
750 réis, ou dos remettidos pelos governadores das capitanias do Sul pelo preço de
100 réis por oitava; - segue-se que a senboreagem era de 28,9 por 100.

« Foi, pois, o Conselho da Fazenda quem, fixando, em 7 de agosto de 1747, o preço
de compra da prata e da emissão dessa moeda, estabeleceu no Brazil a senhoreagem
della, e não a lei de 4 de agosto de 1688, como querem alguns.» (D)

« Depois da Consulta e Ordem "do Conselho da Fazenda, de 1747, tanto as patacas

cunhadas em Lisboa para o Brazil, como as cunhadas neste paiz, o foram «á razão
de 8.250 o marco, pesando a moeda de 640 réis 4 oitavas e 69,469, isto é, 4,69
grãos. »

Diversas outras ordens, Leis e Cartas R.egias, além daquellas a que temos alludi
do, fora.m expedidas e execu taúas com relação a cunhagem do ouro e da prata, cir
culante na Colonia, não só estabelecendo valores e typos dift'erentes das moedas,
como tambem alterando, ou antes, introduzinelo maior coufu ão nas Telações legaes
entre esses dous metaes.

Deixamos, porém, de entrar em particularidades a esse respeito, porque isso nos
levaria além do escopo que nos peopuzemos.

No reinado da Sea. D. Maria I e sob aregencia do Sr. D. João de Bragança até a
sua chegada ao Beazil nenhuma modificação se fizera, digna de ser notada.

- Em relação a moeda de cobre, nada precisamos, por ora, accrescentar
as informações, que a seu respeito ja foram dadas anteeiormente.

- Para melhor completar as indicações, até agora feitas, das disposições legaes
e dos factos relativos aos pontos especiaes, de que nos temos occupado, - pareceu
DOS de utilidade transcrever para aqui as apreciações e juizos de dous illu3tl'eS
preopinalttes, sem duvida alguma, cada um delles, de provada competencia sobre o
assumpto.

- Nas observações, com que o Sr. C. J. de Araujo Vianna (Ministro da Fa-

(D) Azeredo Coutinho,- Escripto citado.
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zenda) fechara o seu relatorio sobre o meio circulante, apresentado á Camara dos
Deputados em abril de 1833, se encontra o seguinte importante topico :

'( Até o anno de t810 a nossa moeda. legal era, de facto, a de ouro, e a de prata fazia
então olficios de tl'CCrl Ú. esta moeda, pelo sell limitado gYI'o; convindo aqui nolar que as
moedas de 0111'0 de 6'400, e de 4' e a moeda de prata repl'esentavam tres diffe 'entes
plldl'ões - pois que, sendo a senhoreagem nM moedas de 6' UO na razão de 6 % %, esta
era nas de ~. de 18)g 0/O proximamente, e nas de pt'ata de 15 %. - sendo a re~a~iio legal
do valor do ouro para o da pI'ata de 1 para 13 lf proximamont.e ; quando a relaçao ln.dlcada
pelo mercado, er1>, tel'mo médio, de 1 para iG. O par melalllco entre a ltbra sterllna e a
mdeda de fiS-lOO, era de 67 ~ pence por t ; relltivamente á moeda de 4" de 6~!.{ pence; ~
e quanto á moeda de prata, p6de fixar-se em 54 pence: - porém o par mercantIl era entao
o médio entre es.tes tl'es, a sabeI' : 60 pence por 1-', pouco mais ou menos, »

- Em seu interessante livro, publicado em 1842 sob o titulo de Systema Finan
cial do Bra.it, o Sr. Candido Br ptista de Oliveira, referindo-se ao mesmo assumpto,
se expressara assim:

« Ao tempo da mudança da séde da monarchia portugneza para o Brazil era ahi (o
autor escrevia em S. Petersbllr{Jo) alimentada a circulação monetaria por agentes "eaes,
- ouro e prata ( não faço menção do cobl'e, por ser então o seu emprego limitado ás func
ções de moeda de trocos): ambos est s metae- monetisados apresentavam a singular
anomalia de se reporlarem a tl'es padrões monetarios de diJrerente valor, a saber: dous para
as moedas de 0111'0 e um para a de prata, como passo a mostrar,

« A moeda de OUI'O, conhecida pela denominação de peça POl'tugueza, com o peso de 4
oitavas de ouro de 22 quilates, ou ao titlJlo de 11/ 12 de fino, tinha curso legal em todos .os
dominios portu""uezes pelo valol' nominal !Jella estampado de 6.'400; resultando proporclo
nallUent~ para a oitava o de t '600, «EI'a, semelbanlemente, reputada moeda legal uma outra
(denominada provincial por seI' o seu gyro circumscripto ao Brazi!), pesando 214 oitavas de
ouro da mesma, lei, e com o valor nominal nel1a eSlampado de 4 , cabendo á oitava o de
1777 7/ U '

« A moeda de prata, tambem pl'ovincial. tinha igualmente curso legal illimitado em
concurrencia com aqul'll'outras ; e fraccionava-se em peças de 2, 1,1/2 e 1/4 de pataca·, va·
lendo nominalmente as primeiras 640 com o peso de 5 oitavas e ao mesmo tilulo das de
ouro, isto e, 11/12 de prata pura; donde resultava para a oitavao valor proporcional de 128.

« i se compara agor., o valor nominal da oitava de prata com a de ouro correspondente
ao da peça, ter- e-ba a relação elo valor daquella para o desta na razão de 1 plwa 12 )g, isto
é, tlma, oItava de ow'o equivalendo a 12)f oitavas de pl'ata, ao mesmo titulo: e feita a com
paração com o valor nominal da oi tava de ouro correspondente ao da moeda provincial de
4 , ter-se-ha uma outra relação entre os dous metaes representada pela razão de 1 para
f 8/U' Ora, podendo compu tar-se a relação média de valor entre estes dous metaes, indi
cado pelo e taelo do mercado. nes~a ép ca, na raziio de 1 para 15 lf, demonstrada fica a
vel'acidade ie minha a serção, isto é, que o syslema monelario do Brazil se achava então
subordinado a tres dill'En'enles padrões monetarios, os quaes são aqui postos em evidencia
pelos tl'es diversos valore da oitava de ouro, que apresentam as relações acima assigna
ladas entre os valores relativos do ouro e da prata.

« UI!! estado de circulação m.onetada Ião absur(lo (continúa o autor), que, além de outros
grave. lnCOnVelllent s, dava facII acces o a enorme fl'audtls nas estações nscaes, como bem
se póde pI'esumir, poz inteiram nte a descoberto todos os vicios que lhe eram inherente ,
apenas s. franquearam os [orlos do Brazil ao commercioestl'angeiro, o qual bem depressa
fez desapparecer do mercado as especies de ouro, legalmente depreoiadas em relação ii
moeda de PI',\t[l. »

Como se vê, nos pontos capitaes, são inteiramente accordes os dous juizos acima
transcriptos: diITerem, apenas, quanto ás relações, legal e mel'cantil, existentes
entre os valores do ouI'o e da prata, - cousa certamente difficil de determinar com
exactidao unifm'me, desde que havia moedas de prata de um mesmo valor no
minal, e de peso o toque difl'el'entes (taes eram as de 640 réis com 5 oitavas e 20
gruos, com 5 oitavas sdmente, e com 4 oitavas e 69 g)'uos), e ainda outras, que com o
mesmo peso e o mesmo toque tinham valores nominaes' diversos (taes eram as de
600, 300, 150 e 75 réis) sendo, entretanto, no valO" )'eal, igua.es as antecedentes ..•

Si, por llCoSSa. vez, devess9mos tambem interpor a nossa opinião quanto aos
pontos em que discordam os dous escriptores, não hesitariamos em declarar, que
o parecer externado pelo autor do « Systema Financial do Bl'azil'» deve ser pre
ferido, por se achar ma·is de accordo com os factos e disposições legaes concernentes.
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As relações dos metaes que este ultimo autor indica., são vordadeiras; e não é
admissivel a proposição do Sr. Araujo' ianna de que" até 1810 a moeda legal era
de facto a de 01.WO; porque a de prata nem era repellida das transacções nem
sof!'ria descontos; - fóra dos grandes povoaLlos esta oblinha mesmo premias sobL'J a
de ouro:- e, pois, o que se póde dizer, e realmente tinha lagar, é, que sendo até
essa época pequena a quantidade de prata amoedada, - a moeda, gel'almellte em

pregada, era a de ow'o (10).

Durante o tempo, que o SI'. D.. João de Bragança residiu no BL'azil, não obstante
ser então aqui a séde do Governo Central de todo o Reino, continuou o expediente
de serem promulgadas, como exclusivas, as medidas e decretos, relativamente a
circulação monetaria deste paiz, E como taes actos do poder, uns derogativos uas
disposições anteriorJs, oulros consoantes com estas, continuaram a vigorar, mesmo
depois de fundado o Imperio, parece-nos de interesse fazer uma resenha. chrono
logica dos mesmos, procl1rando, ao mesmo tempo, salientar os seus caracteres e as
suas consequencias, mais importantes,

Em 1808, Os actos do Governo, promulgados nesse anno, dignos de especial
menção, foram os que se seguem:

- O alva1'ci do 10 de selembl'o, ordenando:
I) que, d'ora em deante circulassem em todas as capitania do interior todas as

moedas de ouro, prata e cobre, que circulavam nas de beira-mar, com os seus respe·
ctivos valores ( como sabe-se, nas te1'l'as das minas' só corriam certas moedas de
cunlJo especial, ou o ouro em pó e em barras) ;

2) que, «attendendo a precisão que ha de moeda de prata na capitaniD de Minas
Geraes» fossem os pesos hespanhÓ3s marcados a pUL1cção com o cunho das armas
reaes, afim de correrem na dita capitania com o valor de 960 réis, que é o mesmo
que valeriam, si fundidos fossem e reduzidos a moeda corrente do paiz;- conti
nuando os não-marcad03 á puncção a gyrclr e ser considerado::;, como genero, ou
mercadoria;

3) que, passados tres mezes da publicação do presente alvará, o OUL'O em pó
deixasse de ser considerauo como moeda, ficando reduzido a genero, «que unica
mente se podera vender nas casas de pel'muta e de fundição », elc,;

4) que, « conviudo os pr'oprielarios do ouro que vie3se ás casas de fundição, se
lhes désse, daquella porção que quizessem, em logar de bal'l'as, letras impL'dS as 11

pagal' a vista pelas respectivas juntas da Fazenda ou no Re:ll Erario.", as qunes
se receberão, como m03d!t cOL'l'ente, em todos os pagamentos que se houvel'em de
fazer á Real Fazenda»,

Continha aindtL o AI vara supr.ldito outras disposiçães regulamentares do serviço
nas Intendencias e casas da permuta e fundição do ouro,- que não vem ao cnso
agora particularisar.

As razões e intuitos do Al vará de I de setembro são manifestas das proprias dis
]Josições que ficaram transcriptas, e dos considerandos, que se encontram nl1 sua
illleg1'a: de um lado, o Governo teve em vista reorganizar o serviço das minas de
ouro que, com gravíssimo pl'ejui:;o d~ Real Fazenda, se achavam em estado ele deca
dencia; e do outro lado, remedia.r a escassez da moeda circulante nas tenas da

('O) Azereuo Coutinho, 4 Apreciação do medalheiro da Ca.a da Moeda », 1862,
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capitania de Miuas Geril,es, O ouro cm pó que circulava, como moeda, naquellas
paragens, além dos iunumeros abusos a que e3tava sujeito ne se mister,-tendo,
por então, muito diminuido a su 1. extracção, jã. seria. insufficiente para as multi pias
necessidades que devera preencher, mesmo quando fosse elle sómente empregado
como meio circulante il1imitado, E dabi a pri01eil'u causa da carencia ger.:tl da moeda,
que a população começou a so[rer nos seus varias negocias e tl'unsacções, E como
não tinba o Erario Regia metaes ba tan te' pam fazer cunhal' e correr, -entendeu o
Governo que, não só convinha gel1eralisct1' a cirwlaçGÍo das moed,ls existentes, por
todas as tenas das minas, mas ainda marcar com o valor de 960 róis e fazer correr
o~ pesos hespanhóes, e bem assim, emiltir letl'as que, paga1Jeis e 1'ecebiveis nas

Estações da Real Fazenda, viriam constituir uma verdadeira moeda fiduciaria, como

de facto se dera,
- O AlMl'Ú de 4. de otltubro,- prohibindo em absoluto, que qualquer moeda es

trangeira fosse aceita na repartições publicas, e que pessoa alguma fosse obl'igada
a recebei-a, como diubeiro corl'ente; senelo, apenas, permittido que «dila gYl'asse no
commercio, como mercad01'ia Ott gene1'o de commutação e de t1'OCO, dauo e recebido
pelo valO!', peso e seu legitimo e verdadeiro toque, sempl'e a aprazimento elas 1JUj'tes,

e não de outra maneira alguma, , , )
- O Al~a?'à de 12 de otltubj'O- (e Regtllamento Pl'o~isionalque baixou com esse

Alvará)-mo ificando umas e ampliando ontras, das disposições do Alvará de l° de
setembro, retro ci tado, «para que de tão salH.la,eis providencias hajam de dimanar
todos os eu bons eIl'eitos;-e attendendo já:1 f,üta de moeda de pequeno valor
que se ajusta se e servis e aos trocos de mouicas quantias, corre pondendo exacta
mente ao actual valor do ouro em pó que era recebido no commercio e continuara a
ser unicamente nas casas de fundição e nas de permuta. ii. razão de 37 réis e meio
cada vintem de ouro em pó, ou de 1, "200 por oitava; querendo, outrosim, precaver os
males que de gl'Uçadameute a cobiç.1 humana possa causar com:lo introducção d v

moeda fal a, detel'minal'[l :
1) Que o troco do ouro em pó de fai queira fo e feito, não sómente com :lo moeda

que para es e li m fos:;e de3tinada, mas tambam com bilbetes impres o e do valor de
um, dou~, quatro, oito, doze e daze-eis vinten5 de OU['O,.,; sendo 03 bilhetes supra
di tos recebidos em todos os pagamentos ua Real Fazenda como moeda corrente;

2) Que na Capitania de Minas Geraes não poJerão gyrar os pe o hespanbóes,
aiuda mesmo como geuero de commercio, nem ser conservados em mão particula
res ; incorrendo nas penas impostas aos fu.lsificadol'es da moada todos os que retive
rem os ditos pesos hespanhóes depois do prazo d tempo arbitrado para liualisar a
circulação do ouro em pó ; podendo toua as pessoa' que taes pesos ti verem, tl'ocal-os
dentro do referido tempo nas casas das lntendencias pelo valor que tinham antes
uesta prohibição;

3) Que nos Registl'oS da Capitania de Minas Geraes se não désse entrada ou Sft

hida aos ditos pesos, 11em os marcados com o cunho das reaes armas, que sómente
devem corrdr como moeda Pl'ovincial na dita CapitanLt e dentl'o do e-paço termi
nado pelos Registros ; ficando incursa no crime de moeda falsa toda a pessoa que
pretender passar taes pesos pelos ditos RegistL'os i

4) Que de todo o OUI'O em pó, que se pel'J11utasse, logo que fosstl entregue na
casa da fundição, se deduzisse o quinto e passasse a fundir o restante em barras pe
quenas e de valor determinado por ~oque, cujas barras deviam fiCll.l' na respectiva
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ln tendencia, para. com ellas se resgatarem os bilhetes que se lhes apresentassem, sem
demora alguma, .. e sem attenção á qualidade da pessoa que os apresentasse...» (")

As outras disposições do Alvará, e Regulamento de 12 de outubro eram de caracter
strictamente administrativo, relativas ao pessoal e ii. ordem dos respectivos serviçoS;
e por i so deixamos de mencionai-as.

A razão por que este ultimo Alvará pl'olúbira, tão categoricamente, a existencia
dos pesos hespanhóes na Capitania de Minas Geraes, mesmo como simples genero
de commercio, é intuitiva: os fundos, com que o Governo habilitara a lntendencias
para as permutas do ouro em pó consistiam em bilhetes impressos e nos pesos
referidos, depois de marcados á puncção com o valor de 960 réis. Entre este valor
e o preço do mercado de taes pesos havia um lucro notavel para o Erario ; con
seguin temente, procurou o Governo monopolisar para si esse bom negocio, sendo elle
o unico fornecedor daquella moeda á Capitania de Minas.

E' tambem da data de 12 de outubro o Alvará, que creou o l° Banco do BraziI
com o direi to de emit til' notas ao portador e ii. vis tl\ (moeda papel). Mas, des ta especie
fallaremos depois em capitulo distincto.

-O Alva1'a de 17 de otlttlbl'o, ol'denando: que, estando verificado pelos ensaios da
Casa da Moeda ser de 800 réis o vaJor relativo das patacas hespanholas de prata,
tivessem estas curso e fossem recebidas em todos os pagamentos e transacções, e nas
repartições publicas, por aquelle valor j- ficando, nesta parte somente, derogado
o Alvará de 4 de outubro antecedente.

Este alvará, diz-se, fôra promulgado para um fim exclusivo -« qual o de dar
uma solução ii. grande dilficuldacle resultante da enorme quantidade de patacas hespa
nholas, introduzirias no Reino pelos exercitas inglezes, então aliados da causa
portugueza, os quaes eram pagos naquella moeda ».

Em 1809. Neste anno sentindo-se, cada vez mais, diminuir a o(ferta da moeda nos
mercados, ao pass') que continuavam a augmentar as razões da sua P"ocw'a, enten
deu o Governo tomar medidas, que reputou elficazes, para remediar os grand~s males
provenientes de semelhan tes circumstancias,

Guardando a ordem de suas datas, v jamos os actos praticados,
- O Alvara de 18 de abril, determinando:

Que, marcadas a punc ão, com o cunho das Rea s Armas, corram em qualq ler parte do
Estado do Brazil as seg-uinle. moedas de prata e cobl'e, com os valol'es abaixo declarados,
a saber: a moeda de cobre chamada antiga, cujo peso esp ciOM Ó o duplo do da que se
emitLiu no anno de IS03, e valia -10 reis, p.tssaní. a gyrar p'll' SO réis; semelhaotemente a
de 20, por '10 róis. e a de '10 por 2 l'éis; a moeda do praia do 600 reis pas adI a represen
tar 640 reis; a de 300, 32); lt 1.1 150, 16 ; a dtl75, SO; vist qlle o valor intl'inseco das pri
meil'as é o mesmo que o das segundas, com as quaes iguala:n no tamanho, e s6 pel'dem a
antecedente denominação afim de [acili tal' él conLap'em de umM e outl'as, que continuarão
a receber-se com dantes, enquanto Ilão [urom marcadas na fórm'l l'e [e l'ida ,

II: porque a moeda de 5 réis se [:J.z indispellsavel para o ajustamento de pecluenas trans
acçõe~, e deve por esta causa c nsel'var-se na cil'culação ; a moeda nova de cobre, denomi
nada d 10 réis, passe s melhan l mmt a er marcada para ter o valor de 5 réis, e igualar
secam a antiga, cOl'l'esp~ndente em tamanho: cootitunndo, entretanto, a receberem-se
ambas, como vai declarad a respeito das outras moedas.

Sobre a ma.teria. deste AI vara escreveu o Sr. Azeredo Coutinho, ex-provedor da
CaSa da Moeda desta cidade do Rio de Janeiro:

- « Exisüam no Brazil, como authentica o alvaL'á de i9 de abril cle iS09, dous generos

(11) Em i815 os bilhetes emittidos para taes permutas de ouro em pó, que corriam na circulação
montava:n a 201 :852$7;;0 na C'lpitania de ~!inas Geraes, afóra a grande quantidade de falsos, Vid~
Aviso de 7 de setembro de i8i5 na Coll. das leis (adie, de Ouro Preto).
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de moeda de cobre do mesmo valor circulando comtudo a oitava:de uma por 51's. e a de ou
tra por 10 rs. o que era, além de um mal, um absurdo.

« O remedio a este mal pal'ece-me simples, e vinha a ser carimbar com metade do va
]01' a que Linha me Lade do peso e que fôra faurÍl:ada IlOS ultimos _anllos do governo da ra.
D. r.1al'ia. I. Púr esta fórma toda 11 desordem causada na circulaçao pOl' tal moeda, desappa
receria. Mas para isso era preciso uma despeza I]lIe, embora em mell entender, niLo excedesse
de 10:000" porque nem 20:000' dessa moeda se apresentariam ás repartições encarregadas
de os marcar, não deixava de ser despeza,

.. Outl'O meio porém foi posto em pratica para occorrer aos inconvenientes da existencia
dos dOlls generus' de moedas de coure cu'culantes; dobraram o ,'aloL' da antiga, não alterando
a moderna. Esta ultima resolução Unha as cons_quencias lisongeiras seguintes: 1°, nada ler
se a gastar; 2°, lirar-se logo d,t marca da moeda antiga pelo menos 60:000$ de lucro; 3°, a
certeza de que as novas cunhageniJ se fariam com o luCl'o de 320 %'. _

« A' vista de semelhantes valltagens era facil prever qual serla a resoluçao do pro
blema, mesmo porque, com a fórma de governo existente, não era de temer a falsi.licação
do cúbr~ no pouco tempu que a CÕI't estivesse no Brazil, e porque, 100'0 que ella voltasse
para Portugal, o antigo systema colonial opporia barreiras a tal tentativa; e finalmente o
auameuto do pl'eço dos generos na colonia não impressionava estes senhores, pois el'a isqo
mais uma maueira de enriquecer a metropole.

« fie baixo dos au picios enumerados baixou, com força de lei, o já citado alvará de 19
de abril de 1 09.

« O mesmo alvará de 19 de abl'il de 1809 ordenava que as moedas de pl'ata solicitadas
por Gomes FL'eit'e de Andrade, com valores de 600, 300, 150, e 75 rs, para em _linas
representarem ;~, ,\' e J/JG da. oitava de OUl'O não quintado passassem, depoi de terem o ca
rimbo regio oure a lettl'a J, a tcr o augmento de ô % 0/0, i to é, a de 600 valer 640 e as
outras na mesma proporção.

" Em verciade, as moedas designadas tinham, pOl' atra o das casas de moeda do Bl'azil,
frequentemente valor inlrinseco superior ao nominal; mas, quando o valor real fosse igual
ao nominal, não era de temer a falsilicação por tal elevação de valor; porque, attenta a
raridade dos gl'andes abl'idores dessa época, O' qllaes não desciam á abjecta posição de fal
sificadores, as mutras e a sel'l'ilha portuguezas as garantiam conLr.t as'a especulação.

« Parece-me, entretanto, que seria mais curial ter desmonetizado aqllella moeda, e com
o metal della se ter feita outra, » (l!)

- A Provisão de 8 ele maio, mandando: que os pesos hespanhóes em Pernam
buco, Bahia, Para, Maranhão, Ceará e Parahyba gyrassem na receita e despeza da
Fazenda Real com o valoi' de 750 reis, o que correspondia a 100 reis por cada
oitava. Mais adeante teremos de referir-nos ao disposto nesta Provisão.

- O Alvara de 20 de novembro, mandando « que na Casa da Moeda desta cidade
(Rio de Janeiro) e na da Bahia se fabricas e e cunhasse moeda provincial de
960 reis ou de tres patacas, na mesma proporção do valor in trinseco dlt de 320

réis », que então circulava ( devia pesar 7 '/, oitavas) j «e que a sobredita moeda
fosse recebida em todos os pagamento que se houvessem de fazer á Real Fazenda
e aos particulares, e gyrasse e corresse nas transacções civis e mercantis.»

Em seu preambulo se dem" como razão do presente alvará: « attender á grande
f!Llta, que se expel'imenta de moeda provincial de prata ne te E tado do Brazil, e
facilit:1r as tl'ansacções me!'cantis no maior gYl'O do commel'cio, que ora tem ... l>

«Estas moedas de 960 réi , observa o Sr. Azel'edo Coutinho, retro citado, appa
receram com o peso de 3,796 grãos mais, do que o de tres moedas de pataca», e
pro8eguindo a respeito da. materia, accrescentara :

« Niio posso crer, <tu~ se ignorasse a Ordem do COllselho da Fazenda de 1747; creio que
este augl!lenlo de peso 101 adoptado, porque, passando a mo da provincial por ter 0,916 '/3
de fino, la_empregar-se a p!'ata hespanhola, qLle só tocava 0,\;100. Qualquel', porém, que
fo,sea razao de tal ~lte~açao, ê certo que, dessa epoca em dcante, o peso da pataca foi
augmenlado de 1,26:> "'l'aos, e o de duas patacas de 2,53 O'rã05.

q Ordenara o alvar.á que s~ fabricassem e cunhassem moedas de 960 réis . o que se fez?
Mandou-se PUlo um carImbo sob,'c os 1)OSOS ot~ patucas ho 'panholus e emittil-as com o valor
aCIma, OL'a, como a imitaciio detaes mo~das só dependcsse de obter-se um carimbo seme
lhanta ao que se empregava nas repartições monetarias do Brazil, ~ de marcar com elles os

(U) «Estudo sobre n Uueda ae cobre o a Slwsitlial'ia do BmzLI,. Rio, i868, Este nutor cita o Alvará.
sempre co"' a data de i9 e não iS de abril, como aliás tl'nOScrevemos d,\ eoll, de Leis Delgaào-Nabltco.
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pesos (1'1e custa\"am 750 réi , para tel' um lucro de 210 rêis em cada um ; consta que existia
Ilessa época um navio, o qU'l1 i,L do Rio de Ja!l~it' ao Rio da Prata comprar os pesos que,
carllubados durante a viagem, eram, 11 sla cidade, e01iltido com o valor d 9ÔO réis,

« Parece que parle desta manobl'a foi conhecida, e por isso mandou- e acabar com o
carimbo e começar a recunhagem.

«.\ nova cunhagem, porém, foi praticada de maneira (lU, por baixo das llllltra
portuguezas viam-se os cunhos hespanh6es, e, em vez da serdlha de Portugal ( C'S'l espinha
ele 1Jeixe para uns, ou essa sCl'ie ele tlôrl!8 ele li:: p:tl'a Olltl"JS ) deparava-se a sel'l'ilha hespa
ubola; por isso continnou a imitação, que só finalisolJ com a fabricação da moeda do
9eiO réis, ou com a cxecllção do alvar<Í" ajudada 1,da continua c/coação elo pl'eQo das
patacas hespanh.olas.

- Em seguida torno ramos ao assumpto,

Em 1810, Deste anno pouco 1m que dizer.
- .4 Provisão (le 4 de ab"il ordenando que, de accordo com o aI vará. de 20 de

novembro de 1809, e na m'~sn1l\ conformidade e valor da moeda de 960 réis, fossem.
J'eCtmhaios os pesos hespal1hóes, e assim entrassem na rece:ta, dos cofres das Juntas
da F'lzenda.

- E~te acto do Governo, fazendo carimbar ou recunhar os p3S0S hespanbóes com
o valor de a60 réis, tem sido objecto de varias apreciações e, ás vezes, por demai
severas; daqueIles que se teem occupado da nOSS:L bistoria monotaria, relativa ao
pecioclo em questão.

- No livI'o « Histoire des relations commerciales entre la France et le BI'6sil».
publica.do em 1839 pelo Sr. Horace Say, eucon tr<1-S8 o seguiute topico :

« O governo elo Rio de J<1neiro imagi?ou de comprar quantidades consideraveis
destas piastras (pesos elitos), de fazeI-as passar, de novo, pela. p;'en a e de lhes elm',
por meio desta operação, um cunho nominal de 9ÔO I'éis, A piasl1'a, as im metamor
]Jboseada, se chamou en lão peça de tl'es pataCCts,

« Pagando, depois, as suas dividas com esta moeda falsa (mansongel'e) O Governo
realizara um lucro, que se podia q,tali(ical' mais severamente, e que se elevuva á
cerca. de 160 réis por piastra, ou 20 % sobre o talaI da fabl'icaçi'i:o, Calcula-se em
qual'enta milhões de piastras as quantidudes compradas por conta do principe re
gente, durante os sete ou oito annos que durou esta operação, - o que correspon
deria a um valor de mais de duzentos milbões de fL'iU1COS, sobre o qual o beneficio
realizado teria sido de quarenta a cincoenta milhões; - todavia. este calculo póde
ser, talvez, exagerado (era J'ealmente, accrescentamos nós),

(( Cada particular, podendo, tão bem como o Governo, pagar as suas dividas,
dando uma 'lloeda de valor intrinseco, infel'iol' á antiga moeda. COITente no paiz,
- deixou de pagar em ouro; as peças de 6 400 e de 4 tornaram-se mercadoria, e
desapparecel'am rapidamente do paiz, .. ' , , .. , , )

« No anno de 1810 (falla o Ministl'o du Fazenda, Araujo Vianna) o Governo fez
fabricar a nova moeda de pl'ata de 960 l'éis, e mandou recunlmr os pesos fortes he'
panbóes neste valor j circumstanci~t esta, que deu oc asiflo á uma. enorme jntl'oduc
ção de pesos, recunhados nos paizes estrangeiros, em razão do forte interesse que
dava o troco desta moeda pela nossa moeda de OUl'O, a ioubeJ', de 28 % em relação
às moedas de 6 400 (isto é, em relação a 750 réis = 7 '/. oit. de prata, segundo a
relação de 1: Iô); e dahi em deante a prata veio a ser a moeda legal, pelo desappa
recimento das especies de ouro j e o PUl' metallico entre Londl'es e as nossas pl'aças
veio a ser de 54 pence por 1$, mui proximamen te, » ('3)

(13) Relatorio cit, sobre o meio cirwlantc, 1033·
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« Desta sorte, aml'ma um outro p,'eopinante, tornou-se a moeda de prata o unico
agente da Cil'culação mont3t:1ria nas transacções do commercio interno, circulando
ainda as e pecies de OU1'0 com valores assignados pelo mercado j a saber,-a moeda
de 0 '400 com o valor de 8.~, e a d,e 4 crJm o de 4 '500.

« O par do cambio entre a Inglaterra e POl'tugal era. na referida época 1$000=
67,5 ds. calculado pelas quantidades' de ouro representadc\s pela libra esterlina e
pela moeda de ouro de 6"·100 ; donde se deduz, por um .• proporção. que ao peso de 4
oitavas de ouro de 22 quilates, correspondia, então, o valol' esterlino de 432 dinhei

ros (ou pence).
«O valor de 8 , com que Cil'culavam as peças de ouro uo commercio em relação

ao valor legal da moeda de prata fixou, por couseguiu te, o par do cambio eutl'e o
Brazil e a Inglaterra na oitava. parte de 432 ds" isto é,-l =54 ds.

« Compal'audo-se o valor nominal da oitava. de prata, a saber, S 128 com o valor
da oita.va de OUI'O, deduzido da peça computada em 8 , lil'a-se a proporção seguiute,
-128: 2:': : 1 ; 15,625 = 15 "/. ('\).

[ o Re1ato1'io da Commisscio de 1l1quel'ito do auno de 1859 tambem depara- e com
um juizo, em nada fctvoravel, soure a. operação de que uo vamos occupando. Ahi
so diz : « Esta op3ra~10 desastrosa, cujo IUC1'0 foi de 1.348: 692 005, no periodo de
1810 a 1827, importando a recunhagem em 15.234:98' 080 .. " tl'ouxe comsigo a
consequencia iuevitavel da expul ão das moedas de ouro de nossos mercados, as
quaes fugiram de seu domicilio, emigrando, afim ele pl'ocur,trem o seu ni vel em
outros paizes. »

- Transcriptos, como ahi ficam, os parecel'es, ou autes, as graves censuras
feitas contra o modo por que fÔl'a executado o alv'ará de 20 de novembro de 1809,
manda a nossa imparcialidade, que tambem abramos agora espaço para as obser
vações que, em contl'ario, foram adluzidas por um escl'iptor de provada com
petencia.

Escl'eveu este: «A cunhagem desta. moede\ (pesos hespanhóes) tem sido encarada.
como grando el'l'O da. aelministrõtção de sa época; porque, elevando a relação entl'e
o Olll'O e a prata, oc asional'l1 a sabida de toda amoede"\. daquelle metal.

« Em verdade não acou~elharia.mos tal medida.,. parece-no, comtudo não ter
sido ella. a causa do mal acima apontado, nem que por ella. se levantasse a relação
entl'e o ouro e a prata, e que. pelo contrario, fez baixar a relação entre os dous
metaes.

« OaIvará ele 20 de novembro não elevoli a relação entre o OUl'O e a prata; mas
não ab:tixou .. , pois, até li publicação delle, a moeda de duas patac<'ts ~ó tinha o
peso lle 4 oitavas e 69 gl'ãos. e por este ai vará p~ssou a ter o de 5.

« Os males. que attl'ibllem ao a.lvara, tiveram ol'igem na Con ulta e Ordem do
Conselho de Filzenda, ambos de 1747 (vide pDO'ina 6 1"1311'0) e fOl'Um commulls a Por
tugal e ao Bl'<lZil.

« Por este n.lvará o preço da Pl'iÜa. baixou, ou antes o peso da moeel" augmen
tou. A oitava de prata 1'oi emittida com o valo!' de 128 reis, e como pela Ordem de
1747 devia ser comprada pOl' 111 I/O, deixava a senhol'el1gem de 15, 19 % •

« A relação entl'e a moeda nacional de ouro e a pl'ata, que o aI vará. mandou cir
cular por 128 réis a oitava, ficou sendo I; 12,5 ; - eotl'e a de 0111'0 provincial e a

(I» c, Baptisla <le Oliveil'a, cilado no Relato <lo [lIquor/to de iS59, pago iS.
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ultima prata 1: 13 ~ ;- entre esta e a de ouro emittida com o valor de 1$777 7/9
por oitava era de 1: 13,88.

« Vê-se, pois, que o alvara de 20 de novembro de 1809 está bem longe de mere·
cer as accusações, que lhe fizeram, embora a sua execução fosse pessima ... )

« Dir-se-ha, talvez, que o toque dos pesos hespanhóes não era de 11 dinheiros,
emquanto que a antigil, moeda de prata tinha esse toque, e a .de ouro o de 22 qui
lates.

« Era esta persuasão um bell0 sonho, que teve triste acordar! ....
« Que a moeda· ae prata nunca teve II dinheiros prova a circulação dos pesos

hespanhóes, antes da existencia das casas de moeda provisorias, e dabi em deante,
o emprego quasi exclusivo desses pesos na amoedagem praticada nos estabeleci
mentos monetarias da Oolonia ; pois a afinação dos me taes só começou no Rio de Ja
neiro em 1819. O toque dessa moeda variava de 888 a 907.

« Quanto ao ouro, que se lavrara nos estabelecimentos monetarios provisorios'
compunha-se elle de antigas moeJas poetuguezas, de ouro de obras, e do da Costa
d'Africa, nenhum dos quaes tinha o quilate da lei: nas Clsas de moeda pel'manentes
(depois de 1703) o deleixo, a incapacidade e o desejo de dar rendimento fazia va
riar o toque dessa moeda de 914'a 905.

« Em uma palavra, o toque das moedas do Bra;zil só foi expressão e verificação
da lei, depois de setembl'o de 1850.

c Da veracidade destas proposições segue-se que o alv:1rá de 1809 tambem n5:o
baixou o toque da prata, mas :1ugmentou a quantidade que de prata se devia dar
em troco de determiúado peso de 0111'0.» (15)

De accordo com as judiciosas observações do ex-provedor da Casa da Moeda do
Rio de Janeiro, e tambem longe de pensal' que fosse correcta ou acertada a ex
ecução que se deu ao alvará de 2) de novembl'o, - achamos, todavia, conveniente
otl'erecer ainda breves ponderações sobre o mesmo assumpto.

Segundo se ueprehende do leol' das censuras levantadas, a razão principal
destas el'a, que o Governo, com o levantamento do preço elos pe30s hespanhóes,
teve, somente, em vista O' lucros re,lUltantes da sua recnnhagem, •.

Entretanto, admittindo sem contestaçio, que na conducta do Governo muito
influira a idéa do lucro; comtudo, sobreleva não esquecer que as circumstancias da
época comprovam, igualmente, os motivos declarados do mesmo Governo, - qual o
empenho ele« remedia}' a gTande falta de meio circulante para os varios misteres pu
blicos e particulares ».

Com etl'eito, de um lado, a extracção do ouro havia diminuido por tal forma que
a cunhagem de novas moedas quasi que havia cessado; de outro lado, - o au
gmento progressivo do commercio (interno e externo), o grande numero de novas
repartições publicas, de obras e serviços diversos,-a necessidade de dinheiro para as
clespezas feitas no Reino, e para a expedição de tropas mandadas à Cayenv., eram,
por si sós, outl'OS tantos factos, que nã·o só explicavam a maio!', muito maior, pro
cura da moeda dentro do paiz, como ainda, deviam motivar a sua sahida em grande
escala, - sem que esta fosse uma consequencia, necessar'ia ou eroclusiva, ela execução
do alvará de 20 de novembro, como alguns pretenderam ou aflll'maram.

(t~) _ Aut. cito « "ecessidGde de augmento de senhoreagem na moeda auxilio.r de pt'ato.. «Rio, 1857.
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o commercio da colonia-Brazil, sendo obrigadamente feito com Portugal, limi
tava-se, quasi sómente, à permuta dos g-eneros coloniaes pelas mercadorias, stricta
mente necessarias, que vinham do Reino; e a identidade do Governo e a estl'eite;;a
das ?'eZações economicas, em geral, da Metropole com a colonia, dispensavam, na maio
ria das transações commerciaes, o movimento ou emprego directo do numeraria; e
quando este se fazia necessario, devia seI-o, quasi sempre, em favor do Brazil pelas
duas razões seguintes: - primei?'a, porque a grande parte da sua exportação con
sistia em ouro extt'ahido das suas proprias minas; - segunda, porque, em regra, a
propria cifra das exportações do Brazil, antes de 1808, era assaz superior á das im
portações.

- Os dados completos, que temos, e se referem ao anno de 1806, - demonstram
o resulta,do seguinte:

CAPITANI.\S DIPOR'l' Açlo EXPORTAÇÃO

Rio de Janeiro. 3.015:500~000 4,670:300$000

Bahia . 2.1il1:400 000 3.28-!:600~000

Pernambnco . i. 78 :700'000 3.818:700$000

Maranhão 831:600$000 1. 527: 700 000

Pará. 652:500'000 7 6:900$000

Cear6. 27:100'000 67;300'000

'l.'otaes .. 8.425:800 00 14.155:500 000

Como se vê, o saldo em favor do Bl'azil é de 5.729:700~OOO.

O Sr. Silva Lisboa (depois Visconde de CaYl'ú) que foi esforçado protagonista da
abel'lum dos pOJ'los elo Brazil ao commercio estrangeiro, tratand da e pecie, em
um de seus escriptos, publica.do no mesmo anno de 1808, assim se exprimia: ('0) « Até
o presente, o nosso commel'cio era muito mecanico, rotineiro e apoucado. A prin
cipal parte consi tia na grosseira compra e remessa dos geueros coloniaes para os
dous portos do Reino, - Lisboa e Porto. Pó e-se, sem exageração, d.izer que igno
ravamos o commercio do Mundo .... 'Ii

Mas, semelhante estado de cousas torml.l'a-se no todo differente, desde qne fos
sem, como foram, abertos os portos do Brazil ao comme?'cio livJ'e das nações ami
gas: as importações de mercadorias começaram, cada vez, maiores e mais frequen
tes, - e para cujos pagamentos, jiL nao sendo bastante a exportação dos productos
jio paiz, a conse::Juencia inevitavel 'fóra, sem duvida, a remessa do proprio ouro,
como moeda univel'sal, p:J.m realizaL-os.

Além de ser o seu transporte menos cu toso do que o da prata (pelo valor maior
do pt'imeil'o, em menor peso), accrescia a cil'cumstancia de que o ouro abundava
mais no Brazil, e, naquelLa época de guerras e perturbações politicas na Europa. ob·

(18) «Observações sobre o COlUmercio Franco no Bl'azil. "Rio de Janeiro - iSO •
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tinha elle, na mór parte dos paizes (principalmente na Inglaterra, com a qual emce
titmoS,l1l'irnei?'o, um gra.nde commel'cio de importação), um agia, assaz vantajoso, ..

Para que se p03sa aV:1lial' do augmenlo, si não do excesso, de merca.dorias
que, com a abertura dos portos, foram logo importadas, -bastará ler, com attenç[o,
o seguinte topico, que a respeito se encontra no economista inglez "M'C!tlloch ;

« Fomos inful'mados por MI'. Mawe, viajante instruido e residente no Rio de
Janeiro, durante o perioelo em questão, que maior quantidade de mercadorias de
Manchester foram l'emettidas, no correr de poucas semanas, do que havil1,m sido nos
vinte annos preceLlentes; e que 11, quantidl1,de de productos inglezes de toda sorte
descarregados nl1, cidade (Rio de Jl1neiro) fàra tão granele, que não havia arml1,zens
bastantes para recolhei-as, succedendo que mercadori:Js, das mais custosas, ficavam,
semanas in teiras, sobre a praia" expostas ao ar e á toda sorte de desperdicio ! ..•

«Alguns especuladores chegar<~D1, até, a remetter patins para o Rio de Ja
neiro ! , .. » (")

E' certo, que, com o fim ele augmelltl1,l' o meio cil'culante no paiz,-no pI'opeio
anno de 1808 fóra autol'jzada 11, funelação de um banco ele emissão com séJe nesta
cidade do Rio de Jl1,neiro; m:1S este estl1,belecimento sómente come."ou a emitlil' em
1810, isto é, ml1,is de um anno depois da pl'omulg,lção do ai variL da sua cl'eação.

Mesmo, com relação aos grancles lttcros, que, se diz, terem sido a mira do Go
verno nl1, operação, importa rectificar os calculas eXl1,gel\"Lel03 ou descabidos, em
os quaes alguns funelaram as suas censuras.

E' preciso saber-se que os pesos hesp:.lOhóes, comprados depois do alvará até fim
de abril de 1821, isto é, até ao fim do governo elo Sr. D. João VI no Beazil, foram
12.699.785, pelo custo total de 10.253:994,'511, ou ao preçc media de 815,22 rs,
cada um.

Depois de cUJ)hados, o seu v,dor fÓI"1 .. , , , " .
Resultando, portanto, a senhore:1gem, captiva á despeza.

da recunllagem, de , , , .

10.3*6:278'249

99:2:33$738

Alli, temos, pois, todos os lUCl'OS, obtid03 paI' esse Govel'no, os qnaes, emboea con
sideratlos fabulosos pOI' outl'OS, a nós, noe; parecem, apenas, relativamente insigni
ficantes ...

Em conclusão, ao nosso modo de ver, a recuollag'em dos pesos bespanllóes
não fóra, sobretudo, acto censll'ravel, nem por ter em vista () grande lucro dab\
resultante, nem por ter ot:casionado 11, elevação elo p,"aço da maeelcl de OU?'O, a qual,
por isso, emigrara do paiz, - mas, por ter sido um acto isolado das disp03içães legaes
do systema monetario vigente; pois não se comprehende a pJsõibilidade dos bons
etreitos dessa pretenção de fa.zer da nova moeda de prata um agente principal da
cil'culaçã.o, cunhando-a em desbarmonia com a prata já existente, e sem alterar conve
nientemente a legislação sobre a moada lle ouro. O acto, como foi pl'aticado, veio
augmentar a confusão sobre o que se devel'a entender por lJaelnio monetarlo,
creando mais uma relação singulccj' entre os valores das moedas de prata e de
ouro, com toias :1S suas consequencias, prejudiciae' ao merc.:'l.do. Mas, nem
pelo lucro realizado entre o vaiaI' ?"eal e o valor nominal d~t sua recunhagem, nem

(17) Pl"illcilJies of Politicai ECOllOHIV, qa ediç. pago 450
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pela quantidade, posta na circulação, se p6de inferir, que a nova moeda devesse
tornar-se, desde logo, depreciada. A sahida do ouro do paiz fôra uma consequencia
natural das condições do commercio internacional principalmente, e de outras
necessidades 110 oxterior, aliás sabidas e patentes...•.. '

Não basta dizer com Thomaz Gresham, «que a moeda fraca expelliu a moeda
forte.» Não; é mister bem atteuder para as circumstancias predominantes no logar
e tempo. Desde que, pela ordem dos factos conhecidos, a prata augmentava na
circulação, no momento em que o ouro ahi rareava, o valor deste devia subir
necessariamente, mae. sem este facto importar, logo, a depreciação real daquella;
queremos dizer, o ouro subira de praço na razão directa da sua escassez crescente, e
não, positivamente, como uma resultante comprobativa da prata superabundante.

Em 1811 e 1812 - Poucos, e não de grande importancia, foram os actos promul
gados nesles dous annos, taes são:

- A pOj·taria Regia de 29 de outub,'o de 1811, mandando cunhar moedas de
bronze do valor nominal de 40 réis.

Não consta que semelhante Portaria tivesse execução, ao menos no Brazil.
- O Decreto de 5 de setembro de 1812, extinguindo o banco pubUco, creado lJor

decreto' de 4 de agosto de 1808 no Rio de Janeiro, para permutação das barras de
ouro existentes nesta Capitania e na de Minas. afim de evitar, que fossem remettidas
para o estrangeiro. privando, desta sorte, o Erario da. senhoreagem de 100 réis, ou
de 277,7, em oitava, segundo fossem aquellas cunhadas em moedas de 6$400 ou de
4 000. (18)

Tratando-se então da creação do Banco do Brazil, - o Banco publico tornara-se
desnecessario.

- A P1'ovisão de 21 de outubro, autorizando a Junta da Fazenda de Minas
Gemes a dar pl'ovidencias, «afim de obviar os males da falta de dinheiro metallico,
de que se qu~lixavam os negociantes de S. João d'El-rei, occasionada da grande
quantidade de moeda-papeZ (bilhetes das outras Intendencias) que para alli haviam
levado os negociantes de outras localidades.,. "I>

- A Portm'ia de 3 de dezembro, ordenando que, estando verificado pelos ensaios
da casa da moeda, ser o guiuéo inglez do toque de 22 quilates e de peso de 2 oitavas
e 20 grãos; «correspondente a 3 733, segundo o valor numeral da moeda portugueza,
fosse o mesmo recebido por este valor, como a moeda metallica .. ,"1> A razão desta
portaria foi identica á do alvará de 17 de outubro de 1808, retro mencionado, quanto
ao recebimento dos pesos hespanhóes com o valor de 800 réis.

- O Auiso de 7 de dezembro, mandando regular a 61 'I. pence por os
pagamentos feitos ás legações diplomaticas em guinéos inglezes.

- Em 1813 a 1817. Não encontramos disposições de lei ou actos do governo,
relativos á moeda metallica, que sejam dignos de menção. Já então funccionava
o Banco do B,'aziZ, e todas as vistas da administração convergiam para a emissão da
moeda fiduciaria.

(18) «As bo.rras de ouro, permutadas pelo banc~. devio.m ser promptamente remettidas á casa da
moecla po.ro. a cunhagem. excepto o.quellas qúe o banco fornecia às vezes ao Erario, especialmente
quando Ó lteg~nte D. João, querendo distinguir o representan.te amigo de algumo. nação, entendia,
presenteai-o, além do mais, com o donativo de ào:r ban'as da o'~ro, cada uma do valor de 200$000, ....

Â. 2
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Em 1818:
- O Decl'eto de 4 dej~llho, creaodo no Banco elo Brazil urna caixa para a compra

do ouro e da prata, COll!- o di'l'eito p"ivativo de fazer o commercio e transporte do
ouro em pó para esta cidade (Côrte), e podendo ter outras caixas filiaes, sob a sua
administraçã.o, nos lagares convenientes ...»

- A Ca1'Ia Regia de 2 de setembro, pela qual se declara, que o ouro em pó podia
ser privativamente coa:prado em Minas Geraes pelos administradores das caixas
filiaes (decreto supra) ou por seus agentes e delegados, á razilo de I 200 a oitava,
Otl como fosse convencionado ... ; e que os bilhetes da Cai.;m Central, emittido pelas
filiaes, tivessem curso, como moeda cO/Tenle, até Eerem apresentados ao B<lnco do
Brazil para serem pag-os em moeda metallicll ou notas de banco, segundo conviesse
ao portador ... »

- A P1'o'visüo de 3 elo mesmo me;;, contendo as instrucções precisas a esse res
peito.

- O Dec"eto de 19 de nO'vemb,'o, que, attendendo à fu.lta de moedi1 }J1'ovincial
para as transacções mercantis, mandara stlspender pOI' Oilo me.:;es, emquant'O nüo se
realizell1~ as sauelaveis Pl"o'videncias, já o,'denadas ('9) para o abundante gy,'O de toda
qualidade de moeda metallica, a exportação da dita moeda provincial para a Bahia,
Pernambuco, Maranl1ão ou outt'O qualquer porto, fóra dos limites desta provincia
(Rio de Janeiro) ... recorrendo os negociantes, para as remessas que precisassem, ao
meio das letras do Banco do Brazil ou d'outros negocian tes. , ., sem que por este
cambio de cabedaes possa o referido Banco ou outra qualquer pessoa exigir premio
ou interesse a.lgum dos compradores, além da necessaria segurança .. ,. »

O pensamento deste decreto e de outro de igual teor, que adean te se encontra, foi
ir em auxilio tia conversão elas notas do Banco do Brazil, cuja reserva metallíca
achava-se, então, de mais a mais, reduzida. Pobre illusão, essa, de forçar a moeda
a apparecet' ou ficar no mercado, por meio de simples ordens e decretos!. ..

Em 1819 e 1820:
- A P1'ovisao de 1.'3 ele setemlJ?'o de 1819, manua,ndo que as juntas da Real

Fazenda (do Norte do paiz), nQs pagamen tos, que fossem feitos lL esta, recebessem
os pesos hespanhóes a 800 l'éis, e mesmo a 820 réis, não devendo, porélll, emittU-os
nos pagamentos de suas despezas, e sim remettel-:ls á junta da Real Fazenda, da
Bahia, para serem reduzidos ó. moeda de 960 l'éis. "

- O Dee1'eto de 20 de junho ele 1820, prorog'c\ndo, por mais um anno, e depois
delle, 'emquanto se nuo mwula1' o cont1'ario, a pl'ol1ibição de exportar moeda metal
lica desta província do Rio de Janeiro, nos term03 do decreto de 19 de novembro de
1818. (20)

- A Provisao de 8 de agosto de 1.820, autorizando ás ,juntas da Real Fazenda a
reeebe~' os pesos hespanhóes' pelos preços correntes no mercado das respectivas
províncias.

O disposto nesta provisão, bem como na de 13 de setembro de 1819, indica o
estado de crescente escassez da prata na circulação geral do paiz. Notava-se, a esse
tempo, entre a prata e o papel bancaria circulante, um phenomeno, inteira.mente
analogo ao que antes se dera em relação ao ouro.

(19) Dos doculJloutos alUcines não oonsla. quaes fossem asscls satldauais 2lroviilencía4 ....
('O) Só foram revogados Dm 18íl6! ••••
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- A prata, vindo a ser, pela sahida do ouro, a moeda ?'eal do paiz, achara-se,
logo depois, em concurrencia com o p:1pel do Banco do Bra,zil; e, emquan to as
emissões deste augmentavam facilmente, a cunllagem elaquella não pudera manter
se nas condiçCíes da sua procura, sobretudo, sendo constantemen te remettida para
saldar contt\s ele nosso lJassiva no e5trangeü'o. Embora, ainda então, o papel banca
ria corresse assaz acreditado em todas as transa~ções, com tudo não servia elle
para taes remessas, e, consequentemente, a moeda de prata começou tambem por
sua vez a obter agia sobre u de papel.

- Em 1821.

Deste anno não constam actos da governo do ~r. D. João VI, relativamente á
circulação monetaria, a não serem com referencia ao Banco do Brazil, os quaes,
como ja dissemos, terão a sua apreciação em logar pl'oprio.

- Pelas circumstancias da época, que ficaram indicadas (rareação dos metaes)
a cunhagem da moeda, feita de 1808 a principias de 1821, fóra em pequena quan
tidade, como se vera da tabella respectiva, que adeante l)retendemos 011"erecer.

Quanto às peças cunhadas, podemos desele já informara seguinte:
- As moedas, làv)'adas nas casas de moeda desta Corte e da Bahia no periodo,

de que nos occupamos, f\.lram dos seguintes valores: - de ouro - as de 6· 400 e 4$,
aquella conforme a lei de 4 de agosto de 1688, estas conforme á Ordem e') de 1747;

- de prata, as de 640, 320 e 160 réis até novembro de 1809, além das que se mandou
cunhar nos termos dos ai varás de Iode setembro de 1808 e de 18 de abl'il e 20 de no
vembro de 1809 ; - ele cobre, - não só as indicadas no alvará de 18 de abril refe
rido, mas ainda, as dos valores nominaes de 37 ;~ e 75 réis para representarem wn e
dous 'I)inlens ele OtWO, em Minas Geraes.

- Sómente em 1813, é que se encetou a cunhagem elas moedas de cobl'e de 80

réis, devendo pesar oito oitavas.

(i l) Vid p<l~illa 6 rél!'o.





OAPITULO SEGU DO

A moeda-papel (I). O 1. 0 Banco do BraziJ. Condições legaes e hlstoricas da sua existencia atá a sua
dissolução e liquidação. Tentativas de restauração do Banoo extincto, ou a creação de um
novo banco.

Chama-se moeda-papel (talvez, mais correcto, moeda de papel) uma promessa
escripta de pagar, ao portador e á vista, certa quantidade de numerario em especie.
isto é, na moeda real do paiz. Em principio, ou quanto Íl. sua natureza juridica,
ella é um titulo de divida, analogo aos outros instrumentes de credito commercial.
taes como: os cheques, bilhetes á ordem, letras de cambio, bilhetes ao portador,
não pagaveis á vista, etc., e, conseguintemeute, poderia ser emissivel por qualquer
individuo ou aS30ciação particular, como se dã. a respeito dos ultimas.

Mas, além de instrumento de credito, essa promessa de pagamento à vista, tr:1ns
missivel, como é, pela simples tradição manual, torna-se, naturalmente, um agente
circulante de valores,isto é, desempenha as funcções da moeia ; e dahi a intervenção
dos poderes publicas, por ser doutrina corrente, em accôrdo com a tradição juridica
em toda a parte, que só ao Estado pertence o direito soberano (regalien) de bater
moeda.

O systema adoptado para a sua emissão e as condições, li. que esta obedece,
variam para cada paiz, em razão das instituições que o regem e do gráo de seus
progressos economicos. (') Em certos paizes, a faculdade de creal' e fazer circular
a moeda de papel é confiada a um numero maior ou menor de estabelecimentos,
acreditados ou autorizados (é o regimen da pluralidade bancaria) ; ao passo que, em
outros, ella é concedida, exclusivamente, a um banco unico (é o regimen da tmidade
bancm'ia, tambem dito do monopolio) ; mIas, em um e em outro caso, aquella facul
dade deve ser exercida, segundo regras (lU estatutos, approvad03 pelo poder yublico,
e sob a fiscalização deste.

- Con iderada, como instrumento de credito, eUa facilita a circulação; como
substituto da moeda metallica, não sómente economisa o gasto (le (rai) do stock
monetario, mas tambem, augmenta. (JS meios de soluçt!o e o capita.l nacional circu
lante, pelo acerescimo da circulação, além da moeda metallica existente. (')

Elia tem, mesmo, sobre esta ultiJ na a vantagem de ser mais facilmente maneavel
e transportavel, e de, pela barateza do seu custô, economizar uma grande parte da

'" . (I) Tern-se acceito geralmente a distia cção Antre 'I.S e>:pressõe. 'M"da-pape! e paoe!-moed~, ~sta,
sl"nlficando a. nota lllco",,,rsiusl ou de cu rso fOl'ç!Jào. aquella o bllbete. re.IÚ'!,snte embol.Qlls! a vlSta.
Donde a noceS~ldade de di,er mosda de papeL qUllndo se tenba. em mente expmulr o 9snero, em vez de
uma s6 especle . •. l

(') Octave Noel.
<a) Aut. cito



- 22-

riqueza publica, que, r]'outra sorte, será necessario estei'ilizai', convertendo-a em
metaes ctlnhados para o offlc:io exclusivo de moeda,

A moeda de papel póde ser, e tem sido muitas vezes, emiltida, directamente,
pelos governos dos Estr.dos ; mas, em taes casos, sendo a sna. emissão lls,,-da, como
nm recUl'SO extremo, par' occorrer as urgencias do publico serviço, i to é, sendo
uma especie de empres/imo rOl'çado, lançado sobre a população, ella circula, não em
virtude da especie metaUica, que ella substitue e promette pagar, mas, principal

mente, por força da lei ou da autoridade publica, que obriga o seu recebimento.
Emittida nestas condições, ella chama-se papel de CUl'SO {orçado, ou, simples

men te, papel-moeda,

Mesmo, quando emittida pOl' estabelecimentos bancarios, deade que este'
deixam de embolsal-a à vis/a, ella toma identico caracter,

Estamos certos, de que o leitor brazileiro não precisa sel' instruido pelos liwos, a
semelhante respeito j porquanto, como naçü.o constituida, temos vivido até agora
soh o regimen da moeda de papel.

o 10 Banco do BrazU

(1)

Entre as instituições creadas pelo principe regente D, João, logo após o esta.be
lecimento da sua rdsidencia neste paiz, está o Banco do B,'Q::il, fundado, nesta
cidade do Rio de Janeiro, em virtude e noa termos do Alvará de 12 de outubro de
1808,

Os etreitos e consequencias que resultaram, directa ou indirectamente, da
execuÇ<'io do alvará de 12 de outubro, para a vida publica do Brazil, e nesta, espe
cialmente para as suas finanças e circulação monetarh\, foram de tal ordem, que
ainda hoje perduram, e sel'vem de l'azão ati de p,'etex/o, para difficultar a solução
de muitos dos nossos mais importantes problemas, economicos e financeiros.

A creação de um Banco Nacional de depositas, desconto e emissao, neste paiz,
no momento, em que se da.va expansão ao seu commercio e se outorgava carta de li
berdade aos SetiS habitantes pal'a o exercicio do trabaJllO e das industrias, (") fora
sem duvida, um acto de bon. orientação econonuca praticado pelo governo, si elle
proprio não ti vesse ~ido o primeiro a desviai-o dos seus legitimos fins, corno estab~

lecimento de credito partic'lll),r, que devera ser.
Já ,tivemos occasião de dizer, quaes el'al11 as clrcumstancins moneturias do

Brazil, ao ser aqui encetado o governo do Sr. D, João j - mas, para melhor eluci"
dação da materia deste capitulo, cumpre relembraI-a.

O aspecto geral das circumstancias. então pr€dcminantes, se póde resumir no se·
guinte : emquanto de um lado, carecia o governo de lwultadas quantias de dinheiro

(~) o d~cl'eto do ia de abril ue 1 O revogara a prohibição de aqui hlwer fabricas, Illí\nufacturas
teares, como mandlwam as leis anteriores, então vigentes,
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para remettet' para Portugal afim de, neste, occorrer ás despezas urgentes da guerra
em defesa do proprio territorio, invadido pelo inimigo, e para, ao mesmo tempo, enviar
forte expedição aCayena. e ahi sustentai-a, de modo condigno, pelo tempo necessa
rio, - de outro, a abertul'a dos portos ao coramercio estrangeiro, a enorme despeza
com as numerosas repartições publicas, então creadas, com as novas obras ordenadas,
e com os grandes gasto da Corte, absorvendo quanto dinheiro apparecia, patentea
ram sem demora a insufllciencia do meio circulante, que existia no paiz.

O expedientes, a que e recorrera para augmentar a moeda metallica, além ue
oensul'aveis, tinham provado a sua inefflcacia, nas circumsta.ncias.

Os tempos, em que o Erario Regio recebia annualmente milhares de contos de
reis dos direitos reaes, al'recadados ,obre a producção de ouro do paiz, tambem
já haviam passado ...

Toda a receita publica, realizada em ]808, não attingira a dous mil contos de réis,
siquer.

Ao meio detaes conjuncturas, excogitando o principe-regente, por um processo
mais prompto, de obter a moeda, ao menos bastante, para os gastos da sua Corte e
dos seus numerosissimos pen ionista ,apresentaram-lhe aidéa da creação de um banco
emiss01', a qual, por eUe aceita, foi traduzida. em facto pelo Alvará acima referido.
E como e da maxima utilidade bem conhecer essa noss<'\ primeira instituição bancaria
em todas as suas particularidades, começamos por oiTerecer, em sua integra, a Lei
e os Estatutos da sua creação. (")

«Eu o Principe ReO'en Le, faço saber aos que este meu AI vará com força de Lei virem:
que altendendo a não pel'miltirem as actllaes circum tancias do estado que o meu Real
l!lrario possa. realisar 0- fundo, de que depende a manulen ão da monarchia e o bem
commum dos meus fieis vassallos, sem as delongas que as difl'erentes partes, em que se
acham, fazem neces,aria para sua el1ectÍ\'a entrada: a que os bilh"les dos direitos das
Alfande"'a t3ndo CCl'tOS pl'aZOS nos s us pagamento, ainda que sejam d um credito esta
belecido, nã são proprio par'l o pagamen to d soldos, ordenados. juros e pensões que
constituem os alimento do corpo polilico do estado. os quaes devem s l' pago" nos seus
vencimentos em moeda corrento: e a que os obstaculo que a falLa de gil'o dos signos repre
sentativos do, valores põem ao commercio, dey m quanto ante~ SH removidos, animando
e pl'omovenclo as transacções mercantis dos neg ciantes desta e das mais pra al' dos meus
dominios e enhorios com as estrangeiras: sou sen"ido ordenar crue nesta Capital se esta
beleça ULD Banco publico que na fórma dos e"tatutos que com este baixam, assianados por
D. Fel'nando Jos de POI'tugal, do meu Con elh de Estado, Ministro assistent ao cleõpacho
do Gabinete, Presidente do Real J!'}l'ario e pcretado de Estado dos Negocios do Brazil,
pon l1a em acção os compu tos stagnados, assim em gelleros commerciaes, como em especies
cunha,das; promova a industria nacional pelo giro e combinação dos capiLaes isolados e
(acllitejuntalllente os meios e os ~'ecursos, de que as minhas rendas Reae e a publicas
necessitarem para occorrer á~ de pezas do estado.
, "E fJuerend a Ixiliar um estabelecimento tão util e necessario ao bem commum e par

llcular d s povo q'le o Omnipotente confiou do JUeu z lo e paternal cuidado: determino que
s saques dos fllndos do meu Ioal Erario e as vendas dos generos privativos dos contractos

e administra ões ria minha Real Fazenda, como são os diamant's páo brazll. o marfim e a
IIrzl'lIa, se façam p la intel'l'enção do referido Banco Nacional. vencendo, obro SEln liqqido
pl'oducto a commissâo de el us pOl' cento, além do premio do rebate dos l'scl'ipto ela Alfan
dega, qlle, em virtude lo meu l{eal Decreto d 5 de etembro do corrente anno, fui servido
mantlllr praticar pelo Erario I egio, para oc orrer "O ell'pctivo p'lgamenlo da clespezas de
traLo uccessiv da Toninha Corôo. que el, vem ser feita em e p~cie meíallicas,

"E attendondo á utilidade que provém ao e, tado e ao cO'hmercio do manejo segu~'o dos
cabec~l\es e fundo,s lo refericlo Banco; ordeno que logo que elle principiar as suas op ra õ's,
se haJa por extlllc! cofre do deposito qu l1avül nesta cidade a cargo da Cllmal'a della:
e detel'mino que. no sobredito Banco se faça todo e qualquer deposito judicial. ou extraj'ldicial
de prata, ouro, Joias e dinheiro, que o competenle conhecimento da receita passado pelo

, (5) Dando este e ouh'os documentos Ullo inlegrllo, temos em viStllo UOUS fins: - primeil'o, - que o
leItor ~ ~l·eCle. na.s pro prin rou les as "a=ôcs e motivos, em que o governo ba eara os actos leO'isln.t.tvo~
A ~UlU~nlstl'atlvos. 1','oll1ulgados ~ hr , fi eSJleci": - segllndo,- conservar, completa e intelrn, esSa
pnlte lwportnn!lssimllo da nossllo hl torla mOlletnrin.
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secretario da junta do Banco e assignado pelo administrador da competente caixa, tenha em
juizo e fóra delle todo o valor e credito de elfectivo e real deposilo, para se seguirem os
termos que por minhas leis se não devem praticar sem aquella clausula, solemnidade ou
certeza; recebendo o sobredilo Banco o mesmo premio que no referido deposito da cidade se
descontava ás partes. E outrosim sou sel'Vldo mandatO que os emprestimos a juro da lei, que
~elo cofre dos orphãos e administraçõeR de ordenR terceiras e irmandades se faziam até
agora a pessoas particulares, da publicação deste meu Alvará em diante se faça-m unicamente
ao referido Banco, que deverá pagar á vista nos prazos convencionados os capitaes, e nas
épocas costumadas os juros competente, debaixo de hypotheca dos fundos da sua caixa de
reserva; distratando d sde logo aquelles cofr s as sommas que tiverem em mãos puticnlares
ao referido jnro, para entrarem immediatamcnte com ellas no sobredilo :Banco publico
debaixo da mesma.~ condições.

"Em todos os pagamentos que se fizerem á minha Real Fazenda, serão contemplados e
recebidos como dinheiro os bilhetes do dito Banco publico pagaveis ao portador, ou mos
trador á vista; e da me ma fórma se distribuirão pela Erario Regio nos pagamentos das
despezas do estado: e ordeno que os membros da junta do banco e os directores delJe sejam
contemplados pelos seus serviços com as remunerações estabelecidas para os mini tros e
oillciaes da minha Real Fazenda e administr~ção da justiça, e gozem de todos os privilegios
concedidos aos deputados do Real Junta do Commercio.

<tE este se cumprirá, como neHe se contém. Pelo que mando, etc, Dado no Palacio do
Rio de Janeiro em t2 (le outubro de 1 08. - PRINC1PE com guarda. - D. Fernando José de
portugal. -

~ E~t!\t~to~ para o l3anco publico, estabelecido em virtude do Alvará de 12 de
outubro de 1808

Art. 1.0 Estabelecer-se-ha um Banco nesta cidade do Rio de Janeiro, debaixo da deno
minação de Banco do Brazil, cujos fundo serão formados por acções; e o Banco poderá
principiar o seu giro, logo que haja em caixa cem acções.

Art. 2.° A duração dos privilegios do referido Banco será por tempo de vinte annos . e
findo estes, se poderá diseolver, ou constituir novamente aquelle corpo, havendo-o Sua
Alteza Real a.~sim por bem.

Art, 3 ° Cada um dos accionistas do Banco, assim como não p6de ter utilidarle alguma
que não seja na razão da sua eutl'ada, tambem não responderá por mais cousa alguma
acima do valor della.

Art. 4.0 O fundo capital do Banco será de 1.200:000 , divicUdos em 1.200 acções, de
1:000' cada uma.. Porém este fundo capital podet'-se-ha augmentar para o futuro por via
de novas acções .

. Art. 5.0 E' iudifferente serem, ou não, os accionistas, nacionaes ou e trangeiros; e por
tanto toda e qualquer pessoa que qllizet' entrar para a formação d ste corpo moral. o poderá
fazer sem etclusão alguma, ficanúo unicamente obrigada a responder pela sua entrada.

Art. 6.0 Toda a penhora, ou execução assim fiscal, como civil, sobre acções do Banco,
será. nulla e probibida:

Art. 7.0 As opérações do Banco consistirãn, a saber:
L No desconto mercantil de letras de ·cambio sacadas, ou acceitas por negociantes de

credito nacionaes ou estrangeiros.
II. Na commissão dos computos que por conta de particulares, ou dos estabelecimentos

publicos arrecadar, ou adiantar debaixo de segllras hypothecas.
III. No deposito geral de toda e qualquer cousa de prata, ouro, diamantes ou dinheiro;

recebendo segundo o valor do deposito, ao tempo da entrega, o competente premio.
IV. Na emissão de letras, ou bilhetes paga veis ao porLador á vi. ta, oa a um certo prazo

de tempo, com a necessaria cautela, para que játnais estas lelras, 011 bilhetes deixem de
ser pagos no acto rla apresentação; sendo a menor quantia por que o Banco poderá emittir
uma lettra ou bilhete, a de 30 000.

V. Na commis~ão dos saqlles por conta dos particulares, ou do Real Erario, afim de
realisarem os fundos que tenham em paiz estrangeiro. ou nacional, remoto.

VI. @m rPceber toda a somma que se lhe oII'erecer a juro da lei, pa.gavel a certo prazo
em bilhetes á vista, ou á ordem do portador, nu mostrador.

VII. a commissão da venda dos generos privativos dos contractos e admitüstrações
reaes, quaes são os diamautes, páo-brazil, marfim e urzeUa.
. VIU. No commercio das especies de ouro e prata que o Banco possa fazer, sem que se
mtrometta em outro algum ramo de commercio, ou de industria conheCIda, ou desconhecida,
directo ou inelireClo, estabelecido ou por estabelecer, que nãC\ esteja comprehendido no
detalhe das opel'açõ's gue ficam referidas neste artigo.

Art. 8.° Não pOdel'a o Banco desconta", ou receber por com missão, ou premio, os effeitos
que provierem d" operacõe, que se pJs~am julgar contraL'Ías á segurança do estado, a sim
como s de rigoroso contrabando, ou SllppOstos de transacções fantasticas e simuladas, em
valor real, ou motivo entre as partes transactoras .

.Art. 9.0.A Assembléa geral do Banco será composta de quarenta dos seus maiores ca~i
~ahstas : a Junta delle de dez, e a directoria de quatro dos mais habeis dentre todos. l!lm
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cada anno elegerá a. mesma assembléa cinco novos deputados da junta e dous directores;
e os que sahirem destes empregos poderão ser reeleitos,

Art. tO, Os quarenta dos maiores capitalistas que hão de formar a assembléa geral do
Banco, devem ser portuguezes, mas qualquer portuguez que mostrar lt necessaria procuração
de um estraugeiro que seja do numero dos maiores capitalistas, p6de representaI-o e entrar
na aAsembléa geral; e no caso de haverem capitalistas de igual numero de acções, pre
ferirão aqueJIes, ou aquelle que pelos livros áo Banco, mostrar maior antiguidade na
subscripção.

Art. 11, Para que um accionista tenha voto deliberativo nas sessões do Banco, ha pelo
menos de ter nelle o fundo capital de cinco acções; e quantas vezes tiver o dito computo,
tantos voto. terá na assembléa geral, bem entendido que nunca o mesmo slljeilo, por qualquer
motivo que sPja, poderá ter mais de qU>1.tro votos; comprehendendo-se com um voto na dita.
assembléa cada cinco accionistas de uma &6 acção, á vista da competente procuraçâo feita
a um dentre elles; de sorte que se dons unicamente formarem o dito numero de cinco acções
podel'á um delles ter voto, apresen;ando a devida procuração.

Art. i2. A Junta do banco terá a seu cargo a administração doe fundos que o constituem.
Os quatro directores erão os fiscaes das transacções e operações do Banco em geral: votarã9
em ultimo logor na junta; e todas as decisões se farão pela pluralidade dos votos, os quaes
no caso de empate serão decididos peja as embléa gel'aI.

Art. i3. A' excep ão da primeira nominata dos membros da Junta e da directoria do
Banco, que será feita pelo Principe Regente Nosso Senhor, todo os deputados da junta do
Banco, e seus dÜ'ectores serão depois nomeados pela assembléa geral e confirmados por
diploma regia, nomeando-se sempre para os ditos lagares aquelles que forem sendo os pro
prietal'ios de maior numero de acções e excluindo-se os que tiverem menor entrada para o
fundo que constitue o Banco.

Art, i4, A assembléa geral se fará todos os anllos no mez de janeiro, afim de se conhecer
das operações do Banco no anno antecedente, e prover sobre a nomeação dos membros da
junta e dir~cloria segnndo instituto for e razão houver.

Art. i5. A as embléa geral do Banco poderá ser convocada extraordinariamente pela
jun ta delle, quando elIa tiver que propor sobl'e quaesqller modificações, ou correcções que
8 devam fazer nos seus estatulos para utilidade dos accionistas, ou quando a dita convo
cação lh for proposta fOl'malmente pelos directores,

Arl. 16, Cada um dos depntados da junta terá a administraçã0 de um, ou mais ramos
das transacções e operações do Banco, de que dará conta na Junta; á qual sempre servirá de
presidente PÇlr turno Ulll dos directol'e , sendo relator geral das transacções e negocios do
Banco o director que houver servido de pre idente na antecedente sessãll e assim succes
sharnente.

Art. 17. Os directores terão a seu car""o prover sobre a exacta observancia dos estatutos
do Banco; sobre a escript1lração e contabilirlade dos assumptos das suas transacções e
operações e sobra o eHado das aixas e regi tros das emissões e vencimentos das letras a.
pa~ar e receber; sem com tudo terem voto deliberativo nas administl'ações particulares de
caaa um dos rllmos dRS e~p culações do banco, havenuo-o tão s6men te em Junta, quando
não servirem de pl'e~ident ; pai qlle então nest logar só o terio para o desampate dos
votos, não sendo estes directúres, porque neste caso a mesma decisão pertencerá á assembléa
gel'aI.

Art. i8. O dividendo das acções se pagará em cada semestre á. vista pela Junta do
Banco e pelos corr spondent s delIa aos accionistas das Provicinas ou aos residentes nas
praças dos rein'os e~tran"eiros.

ArL. i9, Do me-mo dividendo ficará sempre em cofre de reserva a sexta parte do que
tocar ,á cada acção pat'a o pI'eciso cumulado de fundos, do qual receberão annualmente os
aCCIOD1~tas cinco por cento consolidados,

AI't, 2 . Os ol'denauos dos empl'egados da administração e Directoria do Banco, assim
co~o os dividendos annunas das ?cçÔes segl<ndo o balanço demonslrativo della, sel'ão estabe
le?ldos pela assem bléa geral: e as despezas do expediente e laboratorio do Banco erão
feltas em con equencia das determinações da Junta, suO'eitos á approvação da mesma
assembléa, que a poderá diminuir ou augmentar, como lhe paracer mais convenient •

Art. 2l. A Junta organisad. o plano do expediente e escriptllração interior e exterior
dos negocias do Banco que apl'es~ntará a as embléa geral para ser approvado.

_ArI.. 22, Os actos judiciaes e e:i\l'ajudiciaes, activ s e passivo, concernentes a Banco,
serao feLtos e exercitados debaixo do nome genel'Íco da assembléa geral do Banco pela
Junta delle.

_Art. ~3. Os falsificadores de lettras, bilhetes, cedulas, firmas ou mandatos do Banco
serao castigados como os delinquentes de moeda falsa.
B Os presentes Estatlltos servirào de acto de união e sociedade entre os accionistas do

anco e formarão a b~se de seu estabelecimento e responsabilidade para com o publico.
Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de outubro de i O • - D. Fernando José de Por

tugal.»

Conforme se vê do Alvará e Estatutos supra, o Banco do Brazil era um banco de
depositas, desconto e emissáo, com um capital de 1.200:000$, distribuido em
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1.200 acções de 1:000 cada uma e autorizado a operar durante 20 annos no
gozo de valiosos privilegios, t:les como: - commissões e saques do Tllesouro Pu
blico; - a venda do genel'os de estanque real quaes el'am os diamantes, o pao
brazil, o marfim e a urzella j- oemprestimo a 5'/. dos elinheiro do orphilos e elas
corporações de mão-morta; - o exclttsivo de ser depositario publico C:a moedas,
metaes e pedras l)reciosas ; - a rcspon~abilidaele dos a-::cionistas limi tada ao quan
tum de suas entradas; - a isenção ele toda e qualquer penhora, publica ou parti
cular, e finalmente o direito de emissão de bilhete recebi veis nas Estações publicas,
P01' quantia não limitada, e apenas sob a recommendaçito do necessaria cautela
para que jâmais deixassem de ser pagos no acto da apre entação, e de não serem de
valor menor que 3D. nada um.

Mas, não obstanto tamanl.los favores e privilegios pam sua fundação, o outras
vantagens, que o Governo continuou a proporciomr-Ihe com o maximo ompenllo,-o
Banco só pôde en':etar as suas operações em II de dezembro de 1809, e isto me mo,
só tendo, até então, podido realizar a somma de 100:000 000 do seu fundo capital.

- Ainda em 1812, quatro annos depois de sua creação, o capital realizado do
Banco do Brazil era de 126 acções, ou 126:000 '000.

Jâ certo, porém, o Governo pela pl'atica, de que pocleria obter do Banco o
dinheil'o lJreciso ás neces idades do publico sel'viço, redobrara, aO'ora, de e for
ços, prodigalizando-Ibe novos fa.vore" e regalia em prol do seu engrantlecimonto.
Com este intuito foram successivamento promulgados:

- Alval"d de 27 de março de 1811, rognlantlo o levantamento dos deposito
do Banco nestes termos -

« Eu o Principe Regente faço saber aos que o presente alvará de declara iio om força
de lei virem: que havendo eu stabelecido nesta côde um Banco ?olacional pelo all'ará
de '12 de outubro de '1 08, para fomentar e engTandecer o credi\o public , e erigil' mais
uma fonte de riqueza, fncilitando-se o uso das operações cambia 5, c dando-se assim mais
extensão e facihdade ao commel'cio por meio dll desconto, reb,ltes c ontl'as tranS'IC ões
proprias deste util estabelecimento, já tão adiantado nrJ,; nações cnltas c illuminadas;
e tendo det!rminacjo, com o fim de augroentar-llle os capitaes, quc no sob"edilo Banco
se faça todo P, qualquer eleposito, e que tenha em JUIzo e fó",. delle a validade e credito
de dfectivo d posito o conhecimento dc receita paos'ldo pelo secretario da Junta do m smo
banco, c aSllignado pelo administrador da comp'tente caixa, não ti c nforDle nem á esta
disposição que litteralmenle mostra que o depJsital'io ti o hanco, e nlto 11 administrador
da caixa do deposito, nem ao decoro da Junta. cujos membros e direct~res gozam rIos
privilegios conc didos aos deputados da real junta do commercio, a pratica até agora
usada de se levallt:\r m os depositas 101' mandados pa sados sobre o administrador da
competente caixa. qne só pôde ser considerado como dele~ado da junta do banco, sendo
antes mais adoptavel a determiuação do alvad. de G d j'IJllO de '1751, na part cm que
estabpleceu que. os ministro que despa ha s m para se receber, 011 extl'ahir qualquer
deposito da junta da adlllinistraçiio delle em Lisboa. o fizessem por vi de pre alorios
expedidos com as formalidades costumadas. pela semelhanp de nma e outl'a C0l'llOra
çiio; e pOI'q'le a do banco não merece menos a. minha real contelllplação: f[u~rendo
atalhar os Inconvenientes ref'delos, e dar 6, j Inta d.J banco a 'nsidera lio qne lhe
comp te, em virtude dos privilegias que fni sel'vidu outorgar-lhe: hei por bem ordena!'
que daqui em di:lnte ce olJs.rve sobre o Icvlwlamonl. dos dep sitos relt s no banco,
Inesmo 'lu se estlbeleceu no refel'ido alvará de 6 d_ jnlho dc '1751, assim c da me mu,
fôrma que ali se acha detcL'lninado a este re.pelto. exp~tlindo- e pelos Ministros que
ordenarem o sohredito levantamento os precatarias pam a junt:L do hanco. c sendo
cumpridos pelo direcLOr que servir de presidente, sem depcodeucia de mai ontra alguma
formalidade.

Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Uio de Jancil'o. em 27 dc março de 181l.-
PRINCIPE com gllarda.- Conde de Aguiar.~ .

- Carta Regia e Aviso de 22 de agosto de 1812, promovenclo e recommenclanclo
officialmente a concurrencia de accionista, no termos que seguem:

« Conde ue Palma, Governador e Capitão General da Capitania de ~lillas Gel'aes,
Amigo: Eu o Principe Regente vos envio muito sauclar, como aquelle, 'lu Amo: Sendo
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convenientB ao commercio, aos part.iculares, e ao Estado que o Banco do Brazil estabele
cido por Alvará de 12 de outubro de 1808 tenha um consideravel fundo capital com
que possa vantajnsamente fazer as operações que lhe siio proprias: constando na minha
real presença, que um dos motivns de haverem concorrido tão pnucos cabedaes ao
seu cofre, t2m sielo a idéa elo peqneno lucro que os accionistas esperam das suas
entraelas uo cofre tle um tão util, como necess<Lrio Estabelecimen to Publico, esque
cendo-se talvez das vantagens, que poderiam colher bem que indit'ectamente desse
sell pequeno e inSIgnificante sacrJlicio de iutere ses, e pelJ. maior facilidade de gyro
mercantil. pela viva circulação de cabedaes estagnados, e pelo conveniente e moderado
li mil dos descontos das letras de cambio. Querendo auxiliar e promover eflicazmente
um tão importante Estabelecimento: não sómente para bem commum dos meus vas
salIos, mas para que possa prestar aú Estado os meios e recursos, de que as rendas
reaes necessitam, uum de se occorrer com promptidão ás elespezas publicas, cessando
por interven ão do mesmo banco o embara 0-, e difficuldadps, que se encontram em ter
disponiveis no real eral'Ío nas épocas compeLnte- os fundos publico eustentes nos
diversos col'res das cap,itanias de te Estado do Brazil, como muito convem á manu
ten ão da monarchia: Tenho re olvido fazcr cnn'ar no ~ofl'e do banco o producto dB
algumas novas imposiç' es orçado por anno em n,ais de cem contos de réi', e isto por espa o
de 10 annos consecuti vos, confiando a adml1li 'l'ação e arrecadação destes impostos á
Junta do B mco do Brazil, e cedendo em beneficio ele seus accion iSlas particulares o
lucI'o do capital, que for ar,'ecaclado nos primeiros ciuco annos, proveniente das dilas
novas imposições e i to por todo o tempo da duração dos privilegios outorgado' a este e-ta
belecimento afim de que por um tal meio possam os accioni tas particulares contar com
avultado lucro elo cabedaes, que tiverem no cofl'e do hanco, e se pos,a mais faci~
meole coose!\"Uir o elevar-se o fuodo capital do me mo banco muito além de dous m.Il
contos de rei ,como con vem ao credito, e ao esplelldor de um tão util estabeleCI
mento Pllblico, e que tanto merece a minha real contemplação: E porque concorrendo
todos os meus fieis "assanos, tanto os capitahstas, proprietarios, e negociaules como .05
empl'egado, puhlicos, que estiverem em circumstancia de entrar para o sobredl~.()
cofl'e sem estorvo de suas especulações comlllerciaes, que pelo contrario. muito desejO
facilitar e promover, e sem diminuição de suas commodidades pessoaes, e dISpOSições par
ticulares, mas antes com a vantagem dos lucros resultan'es das operações do banco,
com per~ ita segllrança de eus cabedaes, confiados á administração dos Directot'es e
Deplltados do Banco igualmente interessados com todos os accionistas, na sua conser
vação e pro peridade, sem duvida pôde o Banco do Brazil elevar-se muito facil, e sua
vemente em breve tempo a um consid ravel gl'áo de força e de op'I.1encil. pelo con
curso das entrauas dos acciouistas pal'liclllares, e ela provenientes dos nnvos impostos,
com que sou servi o auxiliar o cofre de te tão importaute estabelecimento: confiando
no zelo, intelliaellcia, e actividade, com que vos tendes di tingllÍdo no meu reaL serviço,
sou serviclo encarragal'-vos de solicitar a efi'ectil'a cooperação de todos os capitalistas,
proprietarios, negociantes e emprdgados publicos dessa capitania, que estiverem nas
circumstancias de oncorrer ao cofr do Banco seO'l\rando-lbes no mell real nome que
serào por mim attend,dos com honras e mel'ces aso que vantajo amente se distinguirem
e se fiz rem por isso dignCl da minha Real Contempla io. Cumpl"Í-o a%im, dando-me logo
part pela secretaria de Estadu lo Negocios do I3razil do resultado desta tão importante
commissão, cujo desemp nh haverei c mo Hill muito particular 5 rvi o por "ós feito á
minha real corôa, e ao Estado. Escript:t no Palacio do Rio de Janeiro em 22 de agosln
de 1 12,

PRINCIPE, com ,qu(wcla,- Pal'a, o Conde de Palma,»

- Avi o da mesma data:
« lllm. Exm. Sl',- 'ua Alleza Real o Priucipe Regente (OSSO enhor, querendo auxiliar,

e pl'omo"er e!11cazmente a entrada de cabellaes no cofre do Banco do Brazil e-tabeler.ielo
ne-ta côrte, I ara que P . sa chegaI' ao ~...úo de for a, e de opulencia, de que nece ita:
é sel'vldo mandar expedir a Carta Regii1 inclusa, afim ele V, ~x. solicitar o maior
computo ri acções, que for possivel de um conto de reis cada uma, por ser muito pt'ova
v 1 qlle entre ~odos. os capitalist:.t, p,'oprietarios, neQ"ociante., agricultores, minell'os,
eccle'lastl~os, e IlncClolwrios publicus, haja ao menos t1'int:l. p ss as a qu.1iI nenhum in
com modo laca concort'er com um COltlO de reis para tão util eôtab leciment , tle que o pu
blteo, os par 'cu lares, o Estado e os me'mo accionistas, dev~m LÍl'llr cOllsidel'a,'el
vantagem.. O mes:no Augusto enhor é Servido mandar l' commendal' a Y, Ex. e·te impor
tante objecto, ele cujo resultado deverá 100'0, e sem p.rda de t~mpo d~ll' \ , Ex. p:ll'Le
por e ta secretal'ia ele I~stado: faz ndo encaminhaI' sem elemora ao cofr elo Banco do
Braz,ll as qllantias, c Il~ que C~IlC rl'el'e~ os ac ioni tas, que V. Ex, con-eguir. :q US
GllaIde a V. Ex. PaJaclO elo RIO de JaneIro em 22 de agosto ele 1 12.- Coude ele Igm~H',
-8,', COlide de Palma,»

- Aviso de 13 de outubro de 1812, IOUV:lntlo c agl'adocendo a03 accioui ta
que concorreram para o fundo do' banco

m".IlIm, e EXIl1, Sl', - Levei á augusta IJl'e~ençaelo Pl'incipe Regente Nosso enhor o
o ICIO n, 26 em data le 30 ele selembl'o passado com a rela iio das 20 acções 00101 qlle
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os empregados publicos, e negociantes de Yilla. Rica, offerecendo cada um uma acção
concorreram para o augmento do Banco do Brazil em virtude da carta régia de 22 de
agosto do corrente anno; e sentindo o mesmo senhor o incommodo, que Y. E~. tem
experimentado na sua saude e ficando satisfeito com a actividade e zel(\ que V. E~,
se emprega nesta com missão, houve por bem approval' o pl'azo que lhes cenoedel< pal'l\.
realizarem as suas entradas por ser da sua real intenção que ellas se façam sem vexame,
e quauto forem compativeis, com as forças dos contribuintes; dign·ando.se tambem Ol'~
denar que Y. El::, haja de louvar e agradecer no seu real nome ás pessoas no~eada~!.la
sobredita. relação pela promptidão com que se prestaram ás suas reaes insllluaçoes,
cuio exemplo espera ser imitado pelos mais habitantes dessa capitania, para merecer~m

li> honra da lua real considel'ação.
Deus Guarde a V, Ex. Palacio do Rio ele Janeiro em i3 de QutUQN de t8~2,~ Co.,.4.

d• .Aglticw,- Sr. Condo de Palma, ,.

-Alvará de 20 de outubro de 1812, estabele0endo impostos para auxiliar o banco:

«Eu o Pl'incipe Regente, Faço saber aos que este Alvará com torça de lei virem: que ha
vendo estabelecido nesta capital um Banco Publico por alvará de 12 de outubro de 1808,
para bem cummum de meus fieis vassalos; não se tendo colhido até agora as vantagens
proprias de um tão util estabelecimento nacional, sem duvida em razão do p_queno
fundo capital do sen cofre, que pelo menos deveria ser elevado a 1.200:000 , pelas entradas
dos accionistas particulares: E sendo de esperar que por este meio não s6 se multipliquem
as tl'ansacções mercantis, e caw biaes e se augmente a facU idade, e extensão do giro do
cofumel'cio, e sua prosperidade, mas tambem se consi"a facilitar-s~, com mais interesse
publico a circulação dos cabedaes, que a minha real fazenda tem nas diversas capitanias
deste estado, e dominios : querendo anxiliar efficazmente o sobredito banco, e promover
o concurso de novos accionistas particulares, segurando-lhes vantajosos lucros do~ seus
cabedaes postos no cúfre do banco, para que o fundo capi tal de um tão util es tabeleclmento
possa chegar a muito consideravel gráo de força, de opuJencia, e de credito, como convem
aos importantes fins de sua instituição: Hei por bem, que a minha Real Fazenda entre
como accionista nos cofres do Banco do Brazil com o prodncto de algumas novas impo
sições abaixo declaradas, por espaço de 10 annos consecuti vos, sem que das entradas, que
se realizarem nos primeiros cinco annos, haja de perceber lucro algum, ficando tudo o
qne lhe podesse competir em proveito dos accionistas, particulares, emquanto durar o
prazo de tempo dos privilegios cOllcedidos a este estabelecimento, e vindo a entrar a
minha Real Fazenda na divisão dos lucros, que lhe compelirem como accionista, unica
mente das quan lias que depois dos primeiros cinco annos se recolherem ao cofre do
banco, provcnientes de novos impostos, que sou servido estabelecer pela maneira seguinte:

L Por cada uma cal'ruagem, ou sege de quatro rodas p'lgar-se-ha 12,"00 por anno, e
por cada uma sege de duas rodas 10'000 tambem por anno. A este impo.to já determinado
pela Carta Regia de 18 de março de 1801, serão sujeitos todos os residentes no Brazil
pelo numero de carruagans, e seges de qualcfler denominação, e f6rma, que cada um tiver
em uso, o que deverá declarar no acto do lançamento a que se proceder.

II. Igualmente se pagará por anno 12$800 por cada loja, al'mnzem, ou sobrado, em que
se venda pOl' gro so, e atacado, ou a retalho. e varejado, qualquer qualidade de fazenda, e
gen~l"os seccos, ou molhndos, ferrn"ens, louças, vidros, massames; por cada loja de
ourives, lapidarios, correeiros, funileil"os, latoeiros, caldeireiros, cerieiro , estanqueiros de
tabacos, botic~rio , livreiros, botequins, e tavernas, sem isenção de pesso'1, alguma resi
dente no Braztl, que taes lojas, ou armazens tivel', De'>ta contribuição s6mente ficarão
isentas as lOJas, botequins e tavemas, que actualmente já pagam para a Real Fazenda
um i"ual, ou maior imposto, e bem assim todas as lojas de qualquer qualidade, botequins,
e tavernas estabelecidns nas estl"nda', nos arraiaes, e capeLJas, e nas pequenas povoações,
em que não haja magistl'ado de vara bl"anca,

III. Por cadn na.vio de tres mastros se pagnrá pOl" anno 12,' 00; por cada embarcação
de dous mastros 9$000; p r cada cm barcnçào de um mastro, e de barra f6ra 6~400; por
todas as outl'as embarcações de menOl' 10L. e qlle nào navegam f6ra da bana, como
lanchas, botes. saveiros, canoa'>. e outros de qlllllqller {,61'ma 011 denominação, 4.800, em
todos os portos deste Estado do Bl'azil, exceptuadas s6mente as jangadas, e quaesquer em
barcações destinacL\s a pescaria, e os botes, e'5caleres, e lanchas pertencentes ao serviço das
embal"cacões, que já tivel'cm sido comprehendidas neóta impo ição,

IV. P,or todas as compras e vendas d na"ios, e embat'cação de qnalquer lote, á re
serva unICamente das jan~adas, e barco de pescada, se pagarão 5 % do pl'eço da compra,
em todos os portos deste illstad do Bl"azil em que se eII ctuar o contracto, que s6 será
valioso constan~o na escrlptura p'lblica.. e escl'iptos 'particl~lares, que .s6 podem ter. lo~ar
nos casos cletermlUados nas mmhas leiS, e r aes dlsposiçoes, que fOl paga a mela SlZa
acima I'efel"ida, que sou sel"'lÍdo estabelecer, reduzinrlo á esta taxa a que se pa&,a em
Portugal, segundo o § 90 do R'gulamento do Paço da Madeira, e o. alvará de 16 ae se
tembl'o d1 1714: e todo, os que o contrario fizerem, e os tabelliães que lançarem as
escripturas incorrerão nas penas impostas pela lei do Reino, e pelo alvará de 3 de junho
de 1809,

V. A. administração, e arrecadação destes novos impostos será feita nesta cari tal, e
provincia do Rio de Janeiro pela junta do Banco do Brazil, por espaço de 10 annos, que
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terão principio no io de janeiro de 1813, precedendo pelo que respeita aos designados
nos §§ i O, 2° e 3°, um lançamento a que immediatamente procederá ojuiz privativo,
que sou servido conceder ao mesmo banco, e que será remettido á Jun ta, logo que seja
concluido, para proceder á devida arrecadação, aendo obrigados os colIectados a remette
rem ao cofre do Banco as quantias, que deverem em cada um anno até ao fim de feve
l'eiro do mesmo anno, e procedendo-se executivamente pelo juiz privativo, l~go q'le for
requerido pelos agentes do Banco, con tra os remissos, na f6rma estabelecida para a
cobrança das dividas reaes preteri tas, findo o referido prazo, o que se fará publico por
editaes do juiz privativo no principio de cada um anno,

VI. Os lançamentos serão feitos todos os annos, e quando mais conveniente parecer;
com a especificação, e legalidade que convem, e o mais approximadamenLe ao da decima
que for possivel. ervirá de escrivão o que mais apto, e desembaraçado for, sendo para
isso escolhido pelo juiz privativo do Banco do Brazil e receberá por anno 200" que
lhe serão pagos aos quarteis no meu real Erario pelo producto dos novos impostos, e
no mesmo Erario será paga a folba das despezas dos lançamentos, sendo approvada pelo
juiz privativo,
. VII. Em capitanias deste Estado do Brazil far-se-ha a cobrança destes impostos pelas
respectivas Juntas de fazenda, sendo administrados, ou contractados por elIas, em con
formidade das minbas reaes ordens, bem como todas as outras rendas reaes, e como
mais conveniente for, devendo ser o seu producLo escripturado separadamente, e remet
tido ao Real Erario, para deste passar ao cofre do Banco do Brazil a quan tia que neces
saria for em cada um anno, afim de se completar no cofre do mesmo banco uma entrada
atrectiva de 100:000$ por anno, e assim successivamente por espaço de 10 annos.

Vill. Pela Me a do Despacho Maritimo ne ta cidade, e pelas alfandegas, ministros,
quaesquer autoridades a quem Loca nos differentes portos do Estado Brazil o dar o des
pacho de sabida ás embarcações, se não haverá por desembaraçada toda a que não
mostrar, que tem pago o imposto correspondente ao anno.

IX. A administr«ção, e arrecadação do imposto determinado no § 40 será igualmente
feita pela. junta do Banco, no que perLence a esta cidade, e provincia do Rio de Janeiro;
e pelas JunLas de Fazenda respectivas, no que pertencer ás capitanias.
. X. A escripturaçã.o do rendimento de lOdos estes impostos, que forem arrecadados
Jmmediatamente pela Junta do Banco, será feita na sua respectiva contadoria, com
clistincção de cada um delles, e declaração das despezas da administração e arrecadação
e no principio de cada um anno, e quando muito tarde até ao fim de fevereiro, deverá a
Junta do Banco remett.er ao Real Erario os liHOS dos lançamentos feito pelo seu juiz
privativo, a conta de toda a receita e despeza, que houve no anno antecedente, e da
quantia liquida, que no seu cofre fica pertencendo ;í. Real Fazenda, como accionista do
mesmo banco de igual quantia, não excedeudo esta por anno a 1.00:000 , pois que todo
o excesso annual da renda dos impostos além dos ditos 100:000 , deverá ser pela mesma
Junta do Banco remettida ao Real Erario. durante o prazo de 10 annos, que para a admi
lIistmção, e arrecadação do ditos impostos lhe é concedido; as im como pelo Real
Erario será remetLida ao cofre do Banco a quantia que annualmente, e por espaço de
10 annos faltar para se completar uma entrada etrectiva de cem contos de réis por anno,
no casode não cbegar a este computo o recebimento, que tiver o cofre do Banco,
preveniente dos novos impostos desta provincia do Rio de Janeiro, de que tem a adminis
tração e arrecadação.

Xl. erájlliz privaLivo de todas as causas, e dependencias do Banco do Brazil um
desembargador dos extravagantes da Casa da Supplicação, que me fOl' proposto pela
J~nt_a do Banco, o quftl sendo por mim approvarlo, exercerá toda a cumprida juris
dlcçao, e autoridade, que . egundo as minhas leis for necessaria, para por si, seus dele
gados, e pelo omciaes que lbe forem precisos, cuidar nos lançamentos, que e devem fazer,
proceder ás execuções que lb~ forem requeridas e deferir a todas informações da Junta
do Banco, afim de se incorporarem nelle os objecto, que pela lei de sua fnndação lhe
pertence~'em, e d~ que ainda não estiver de posse, por ser da minha l'eal intenção,
que a. dita lei se cnmpra inteiramente: o mesmo juiz privativo dará aggravo de petição,
e ordmarlO, para o conselho da minha Real Fazenlla, e terá de ordenado annual 400$,
pagos aos quarteis no meu real erario, pelo proiucto dos novos impostos,

. E esle se cumprirá tão inteiramente como nelIe se contém. Pelo que mando ao pre
Rldenle do meu Real Erario, Mesa do Desembargo do Paço e da Conscien.cia ~ Ordens;
Conselho da Mmha ReRl Fazenda; Regedor da Justiça; e a todos os maIs tnbunaes, e
pessoas, a quem pertencer II conbecimento deste Alvará, o cumpram, e guardem e guardem
como ~elle se cont m. E valerá. como carta passada pela chancellaria, posto que por
elIa nao ha de passar, e que o seu offeito haja de durar mais de um anno sem em
bargo da ordenaçã.o em contrario. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 20 de ou
tubro de 1812.- Principe, com gual'da.- Conde de Aguial', »

Alvard de 24 de setembro de 1814, concedendo ao banco o privilegio de
cob"ança executiva para as suas dividas, como si fossem dividas do Thesouro Pu
blico :

".EÚ {) Principe .Regllnte.FáÇO saber áoS queasta Ahará. cotn forç'a. de lei ~itllm, que l'elll'é.
t1ent..l1do-ttla a 1unta do Bancd do Bl'azil, creado ~IdAltli.i'a. de i2 de outubrd de i 08, a
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necessidade que tinha de serem cobt'adas as quantias que se Ibe devessem, assim e do
mesmo modo com que S3 cobralll ns dil'idas {iscaes, seguindo- e nas execuções a que se
houver de proc~der, os mesmos termos e gozando as sobt'editas dividas de lodos os privile
gios de que O'07.am as da minha Real Fazenda, Querendo dar mais llllla prova da conside
ra<:ão II pI'otecção que merece este e tabelecimelllO: Hei por bem (lue as dividàS perten
centes ao Banco do Brazilsejam reputadas em tudo e por tido, corno nscaes, procedendo-se
sem diO'erença alguma na s lll. cobrança e arrecadaçã .

Pelo que mando, etc" eLc, .. Dado no pll.lacio do Rio de Janeiro a 2-1 de setembro de
i8'14,-;-Pl'incipe, com guarda,-Ma1'queZ' de AgLdcw. »

- Lei e E,tattttos de 16 de fevereiro ele 1816, creanclo uma caixa filial do Banco
na Bahia, e autorisanclo creal-as identicas nas outras capitanias do paiz :

« D, João por gl'aça de Deus Principe Regente do Roino Unido de Portugal e do Brazil,
e Algf\rves d'aquem e d'além mar, em Africa de Guiné. e da Conquista. navegação e COiU
mm'cio da Ethiopia., Arabia, Persia e du Iudia. elc,: Faço saber aos que estu carta de lei
virem, C[ue attendendo, a que o Banco elo Brll.zil não pôde verducl.iramente desempenhar
esse nome prestando a. lodo o Reino do Brazil as utilidades que tive em vista no \.lval·á
do seu estabelecimento, e de que feli7.melll' se acha gozando esta capital do Rio de Janeiro,
sem que hajam caixas ele descontos e. labelecidas nas diIl'er ntes capitanias do Brazil, como
outros tantos ramos filiaes do Banco Ccntral do Rio de Janeiro, reguladas pelos mesmos
estatutos, com as alterações, porem. que parecessem necessarias ao pri valivo estll.clo das
capil:lDias. E havendo-me representado a Junta do Banco do Br:tzil, de accordo com a
assembléa ~eral do meRmo Banco. quejá se t'eputava com suITicienles forças para estabelecer
na cidade ciu Bahia uma caixa de descontos, que muito era de~ejada. e lhe fora pedida por
alguns dos principaes nego iantes daquella pl'aça. para lacilidaele das oper'lçõ s mel'
cantis, extensão do commercio e prospel'idade da agl'icultura: Sou servido ordenar que, na
cidade da. Bahia, e succes ivamenLe uas outras cirlades e villa deste Reino do Brazil po sam
ser estabel cid,t caíxus d _desconto que sendo filiaes da Caixu Centt,:tl de Banco do Brazil
existente nesta corte, se regulem p lo Alvul'u e estatutos ele 12 de outubro de 1 O em
tudo o que lhes for applica,eJ, c 1110 partes integrantes do mesmo Bancfl, e polos e.latlltos,
que com esta baixam, as. ignado~ pelo l\larquez d. Aglllar, do meu Conselho de Est1.do,
Ministro assistente ao despacho do ga.binete, pre idente do Real Erario, i\Iini-tro e ecre
tario de Estado elos Negocios do Brazi!.

E esta se cllmprirú como nella se contém, Pelo que mando. etc., eLc ... D.tda no pa
lacio elo RlO ele Janeiro, aos '16 de fevereiro de I IG,- O pl'incipe com gllat'da.-1'o[a,rq1Gc:;
ele Ag1tial', »

" Estatutos para as caixas de descontos mand'l.das estabelecer na cidade da Bahia,
e successivamente nas outras cidaLles e villas do Reino do Brazil, pela carta
de lei de 16 de fevereiro de 1816.

'Ba,-erú na cii:lade da Bahia uma caixa de descont03 estàbeléeida pelo Banco do Bl'azil.

tl

As operações da caim de descontos consistiriio no desconto de letl'as de cambio, e da
terra, saeada~, ou acce!lus por negociantes de credito nacionae~ e estrangeiros ou por .lavra
dores e ]lroprietarios nacionae", bem sLabelecidos, e sem priviJeO'io alglllll, ou qne, tendo·o,
prescindam delle absoln tamcn Le,

lI!

As dividas da caixa de descontos scrúo consieleradas como dividas reaes, como já foi
estabelecido pelo alvarú de 24 de setembro de 1814, que deverá ser observado em toda a St\1L
força ~ extensão de privilegio fiscal.

IV

O chanceller da relação da Bahia serú juiz privativo em todas as causas, e dependencias
da caixa dos descontos; e nas outras capitanias o magistrado de maiOr graduação,

v

A junta do Banco do Brazil nomeal'á tres directores e um supranumerario para supprÍlI
ii !'aUu de qualquer dos tres, para a caixa dos descontos, servindo ds nomeados por tempo
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de um anno, ou de tres, como mais convenienle parecer á dita Junta; sendo o guarda
caixa, o guarda-livros, e 05 caixeiros, Ciue forem necessarios para o expedien~e da e criptu
ração, e cobrança~, nomeados pelos directores, tendo uns e outros os venCilllentos que a
Junta do B;mco julgat' proprios,

VI

Os directores da cai~a d descoutos sertio obl'igados a requer r ~LS autoridades compe
tente, e ao seu JUIZ p ivativo, a trectiva enll'ada para a c:ab:a, dos dinheiros existentes
nos corre~ publicas ou a elles pvrtencentes, havendo-se desde logo por extincto o cofre do
depOSIto, como se acha determinado no alvará de 12 dc outubro de 1 O para a cÔI'te e
cidú.de <.ia Rio de Jaueir ; \"erificando-s esla dispoaiç,Lo lia cidade e capitania da Bahia, e
na. outras cidades e villas em que estabelecer a caixa de descontos na~ demais Capitanias,
a favor da menciouada caixa, e bem assim o que diz respeito aJ diuheiros dos cofres do~

Orphãos, e administrações de Ordens Terceiras, IJ-maudades c Confrarias.

VlI

Os bilhetes do Banco do Bl'azil pagaveis aos portadores, ou mostradores á vista, serão
reccbidos c UJD dill1Jeir etrectlvo em lOd05 os pagamentos. que se !ir.erem à Real Fazeuda.
e da mesma tUI'ma se distl'ibulrão pela Junta da Fazenda Real da Capitania da Bahia nos
pagameuto, das ele.pezas da Capitania, e bcm as'im pela Juntas ela Real Fazenda elas
outras Capitauia~, Logo que nella houver cai:u~ de elescontos,

VIl[

Os dircctores da caixa de descontos darã a tl'es de cada mez uma conta do cslado da
caixa, c da~ op ra õ 'd mez antecedeut., cluC será remettida á Junta do Banco do BraziL
pela primeira occa, ião que se ofTerecer,

lX

O premio do r bate. ou desconto de letras será. ele meio por cento por mez, como se
pratica no Banco C>ntral elo Rio de Janeir): pelo me-mo premio s~ poderá tambem fazer
adian amento por conta de b'ypolheca~, sendo e tas seguras, e livres de qualquel' privi
legio, ou embaraço. e s ndo genel'os, ou hzendas, que exi ·tam em alfande"'as ou trapiches ;
não podendo faz r-se o adiantamento por longo prazo, e por mais de dois terços elo \"alor
da hypotbeca, e sempre debaix de uma firma acreditada,

x
SemclhanLcll1ent~ poderá a Junta do Banco elo Bl'azil estabelecer caixas de descontos

!1a~ out,ras capitanias do Brazil I ~o que possam ter Jogar para bem da agricultura, d~~

melu trla e do commerclO, regulando-se taes caixas por estes mesmos estatutos.

XI

Sua Alteza Real eliSLiug'uil'á, com honrn.s e merc",s proporcionadas. O' que th'erem um
maior numero de acções no Banco elo Brazil e si fizerem dignos ell~ real considE'raçào pelos
seus 1l0YOS esfor os a bem do eSlabelecimento das caixaB de descontos na di\"ersas capita
nias do Brazil, c em conform idade da carta rcgia dc 7 de outubro ele 1812, dirigida aos
governadores e capitães generaes,- Palacio do Hio de Janeiro, 16 ele fevereiro de 1816.
11[ttl'q1LC:r de Aglli(lJ'. »

Em conformidade com (l, lei e estatutos, supra meBcionados, foi, com etreito,
in talLada a caixa filial da Bama em 1818; e dous annos mais tarda, em 1890, uma
outra em S. Paulo.

A' estas caixas foi tam bem ampliado o privilegio de cobrança execuliva, outorgado
pelo alvará, já citado, de 24 de setembro de 1814. (Dec. de 29 de outubro de 1818.)

- Refericdo-se ao empenho lO governo do Sr. D. João, em ver definitivamente
organizado o Banco do Brazil, e elevado à sua maio}' opulencia, informa o Sr. .f .
.irmitage na sua Histoi'ia do Bra~il:

«Grande foi no principio a relucLancia, tanto dos capitalistas brazileiros como dos por
tugnezes, em concorreI' para es'La nova instituição, e sómente quando El-Rei fez saber que
concederia a commeuda de Christo aos principal' subscriplores, é que se ajuntou a somrna
n~c~ssaria para começarem as operações. A al'idez com que se solicitava esta lisongeira
dlStLllcção, moveu a alguns indiVldllos. faltos do~ meios necessarios, a tomar o numero
marcado de ac ,ÕclS, conll'ahindo dividas; acontecendo, por consequencia, que aquellas fi
cavam em deposito nos cofres do Banco para caução, e os accionislas nominaes s6 figuravam
nas contas semestraes, dadas pela Directoria, para receberem o competente dividendo.»
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Tambem sobre o mesmo proposito se encontra em documento contempoi'aneo um
outro trecho assaz importante, não só por tornar bem manifesto o pensamento real,
que guiava o governo nesse desvelo constante em favor do augmento do fundo
capital do Banco do Brazil, mas ainda, por deixar comprovada a epoca primeira,
desde quando começou o mesmo governo a recorrer ao emprestimo de e.missões
bancarias, como o unico recurso possivel, para satisfazer as' despezas do Real Erario.

O documento, a que alludimos, é a 4: Exposição do actual e3taclo das rendas e
despezas publicas, etc., etc. » publicada em 5 de fevereiro de 1812 por Manoel
Jacintho Nogueira da Gama,. depois Marquez qe Baependy, e, a esse tempo, - o
Escrivão da Mesa do Real Erario.

No referido trabalho, depois de o seu autor ter demonstrado o descredito pa~

tente, em que se achava o Erario Publico, e h::.ver apreciado as diversas operações
de receita mais ou menos provaveis nas circumstancias, concluira, que o Banco
era o unico recurso certo, com que se podia contar, e, por conseguinte, não se devera
poupar os meios necessarios para o desenvolvimento dessa instituição. Eis as
suas palavras:

« Quaes serão os capitalistas, que queiram pôr á. disposição do Real Erario seus cabedaes
e entreter com ene uma não i nLerrompida serie de operações, vivendo todos desconfiados
em razão da pouca ou nenhuma exacção do Real Erario nos pagamentos, ainda os mais
sagrados, como são o das letras de cam bio e o dos juros dos cabedaes emprestados 1 Si alguns
ainda bouverem, terão estes suflicientes forças 1

« O Banco rio Brazil, felizmente lembrado, e estahelecido ne ta côrte, será. o nosso ttnico
recurso: bem conheço suas limitadas forças, e que estas mesmas se acham actualmente em
grande risco pelo abuso. que dellas se tem feito: mas sllndo os directores e deputados da
Junta do Banco chamados em SOCCOl'ro do Estado; sendo novamente convidados os nego
ciantes de maior credito, tanto nacionaes como estrangeü'os; sendo pl"omettidCLs honrCLS e
mercês aos que mais se distinguirem em suas entradas no cofre do Banco; senrlo-lbes
mostrado o verdadeiro estado da Real Fazenda, reconhecendo eltes mesmos a segurança da
hypotheca que se lhes olferece ; sendo capacitados da futura exac ão, com que o Real b:rario
ha de dirigir todas as suas operações e cum pri r seus aj 'IS tes ; reconhecendo, que o lucro de
meio por cento ao mez das sommas, que adiantarem, pôde ser muito mais considel'avel, e
talvez superior a 10 % ao anno em razão do seu prompto reembolso, t'ldns as vezes que
aos partic'llares forem necessal'ias as sobras mensaes das diversas capitanias, achando-se
todas á. disposição do Banco, com prazos muito sufficientes para que. até o fim delles,
possam entrar eifectivamente nos seus cofres; sendo-lhes mo.trada a tabella de toelas as
operações que são necessarias; sendo-lhes pedida. em bilhetes do Banco pagaveis ao por
tador del1es, a somma mensal na mesma tabella designada; dando-se-lhes letras para pa
gamento desta somma sobre os diversos cofres quo fic:J.m apontados e co(n os prazos decla
rados ; reconhecendo eltes mesmos o lucro, que podem tirar do estabelecimento do credito
dos seus bilhetes pagaveis ao portadC'r, e a facilidade que este credito lhes dará. para todas
as suas opel'ações,- não dllvido que desenvolvendo-se o espirita de patriotismo e de
enthusiasmo que tanto distingue a nação portnglleza, a re,peitavel corpora ão dos nego
ciantes conCOl'l'a a augmentar os fundos do Banco do Brazil, para que obtellh!l a consi
deração que lhe é devida, e possa com o seu credito soccorrel' o Erario, habilitando-o para
fazer em dia todos os seus pagamentos com decidida vantag m do Estado, e, ao mesmo
tempo, com lucro attendivel dos accionistas do Banco, .. Longe de nós, por agora, quaesquer
outras operações que se [underp. no credito do Real Erario; contentemo-nos em usai' do
credi'to do Banco do Brazil, obtendo deste (J, necessCLriCL confia,nçCL, que deve ter nas operações
do Real Erario, pela religiosa observancia de todas as suas tl'ansac~.ões, sem a mais leve
sombra de dependencia., .."

- Quanto a n03, muito importa guardar na memoria o intuito principal do
governo na creação do Banco do Brazil - «fornecer os recUl'SOS necessarios para a
despeM pubUca »,- porquanto a realização desse intuito,- qual peccado original,
contaminando os actos e factos da sua existencia,-foi, sem duvida, a causa, primei1'a
e constante, das grannes difficuldades por que teve de passar, e do proprio descredito
e consequente dissolução a que, mais tarde, foi obrigado.

Fosse, porém, como fossel a verdade é, que com os constantes favores, e as mercês
liberalisadas pelo Governo, notadamente a ooncessão c1bs impostos. que lha tbrarn
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procligalisados pelo Alvará de 20 de outubro de 1812, o Banco do Brazil teve depois
subscriptores para suas acções, não sómente de modo a completar o seu capital pri
mitivo de 1.200:000 , mas ainda, para elevai-o, mesmo até ao triplo daquella
somma, como adiante se verá.

Nos termos do Alvará supea dito, o producto dos impostos (creados para o-Eseu
auxilio exclusivo, e por isso cllam'l.dos impostos do Banco), nos primeiros cinco annos
seria todo em beneficio deste estabelecimento e dos dividendos de seus accionistas, e
nos outros cinco annos subsequentes o mesmo producto devia ser convertido em
acções do Banco, que seriam inscriptas em nome do Thesouro Real.

Diz o Sr. Souza Franco, (6) que taes impostos renderam 500:000$ no primeiro
quinquennio, e no segundo 76:000$, tornando-se, por conseguinte, o Thesouro real
proprietario de 76 acções, correspondentes á ultima somma arrecadada.

Dados estatisticos, conformes a documentos offlciaes, e constantes da tabella especia~,

que adiante se encontra, não conferem intei1'amente com a informação, que vimos de
citar, do illustre estadista financeiro; temol-a, porém, como apoiada na verdade
dos factos, devendo qualquer divergencia appa1'ente entre esta e os dados, a que
alludimos, ser explicada em parte, porque esses dados só comprehendem o producto
dos impostos an"ecadados pelo Banco, e, em parte, por não terem sido escripturadas
todas as verbas do mesmo, denteo do respectivo quinquennio.

Agora, antes de proseguir, para que o leitor possa formar desde logo o sau
juizo acerca do movimento das operações prjncipaes do estabelecimento em
questão, durante todo o prazo da sua existencia, pareceo-nos conveniente chamar
a sua attenção para os algarismos, que se contêm nas duas tabellas seguintes:

(6) Souza Franco, «os Bancos do Brazil _, Rio, 1848.

A, 5



Tabella especial ua emis~ilo e outras opel'açUes do extincto Danco do Drazil fundado no Rio uo Janeiro, por Alvará do 12 do outubro (lo 1808
,

Fundo capital Notas dos dividendos annuaes e juros do fundo de reserva satisfeitos Emissão e resgate de bilhetes desde
aos accionistas desde 1810 até 20 de novembro de 1829 a installação até a extincção

.,
o ACÇÕES
'"'" Impostos
< ., creados por

O) Fundo Alvará Dividendos Liquido Juros Dividendos. Em'"O de cacla Totacs (X) Emissão Resgate
" de reserva de 20 de apurados de 5 % liquidas circulação
~ Valor em 1'6is outubro acção

" de 1812
"::lC'

]-1809 116 118:000$000

1810 4 4:ooJ$000 250$915 ............ 1:505$494 103283 ............ 1:254:579 1:25'tS579 160:000$ ............ 160:000$

i2õ 120: 000$000 250~915 ............
1811 2 2:000~000 748$'300 ............ 4:491$629 3OS680 12S545 3:743$023 3:7553568 100:000$ 1:55:800$ 101:290$

122 122: OOOJiOOO 993;;;521 ............
1812 50 50:000~000 1 :002.38·\5 ............. 6:017$008 40$565 49$976 5:0li$22\ 5:064$200 ............ -i4:200~ 60:00013

172 172:000.5000 2:002$366 ............
1813 22; 225:OOO~OOO 3:5895684 62:6003878 2:1:538$108 59$~SG 100$1:18 :17:9"8$424 18:0"8$542 130:000$ 00:000$ 130:000$

397 397:000~00O 5:5U2-i050 62:609$878

1814 105 105: 000$000 8:597$619 59:263$023 51:585$717 W$717 279$602 42:988$098 13:237$700 912:500$ ............ 1.042:500$

502 5U2: OOO~OOO H :1S9~6j9 121:S72590\

1815 79 79:000$000 14 :680,883 61:2-22$2;7 88:085$300 137$149 709$"83 73:40'<$417 74.: :113$900 157:200$ ............ 1.:199:700$

51:H 581 :OOO~000 2~:S7U$:;52 183:095?161

1816 10J 10J:000~000 23:770a835 88:S58S65~ 142:625$32() 189$507 1:443$527 i18:S5iS434 120:297$961 662:550$ ............ 1.852:280$

690 -690~000~00 52:6'<1$538 27"1 :953SS20

:1817 "99 499: OOO$ono 30:155~íÚO 63:673~854 180:932$'103 it8$815 2:632i$071 150: 777SQ03 133:'109BOí4 738:070S ............ 2.600:350$

1.:1.89 1. "189: UUO~OOO 8~:790$938 335: 627$674

1818 530 530: OJO$OOO 39:577$435 75:444.';431 237:464$612 171$804 4:l39S841 197:SS7~177 202: 027$018 1.032.000$ ............ 3.632:350$

1.71J 1.719:000~000 122:374~373 411:072$105

1819 318 3"1S:000S000 40:3JI~630 72: 529S385 242: 349$785 107$&17 6:118$713 201 :958$153 208: 072$808 2.886:000$ ............ 6.:.18:350$

~.Q37 2.037:OOO~OOO 162:76j~003 ',83: ~01$490

CJ,:>
tIo'-



18201 178 178:000$000 43:8003105 10: 308;:3 !O I 2J2:801,~1741 1.01$0821 8: t ;JS.)23:5 I 219 :000.}J73I 227:13JS2i41 2.0\8: 100$1 •• ·• .• ·· .•.. 1 8.506:450$
2.;&15 2.21:;:000$000 20ó::56(l.~08 "00:0~0001

18211 20 20:000$000 68:579$05:> .... •.. ··.··1 411:474$3291 1:53.33101 10:320$30\ I 312:805~2741 353: 223,3378 I 533:000·31 1.03 I :530.31 8.070:0211$
2.235 ~ .235: 000$000 275: H 5:;)153 500: Ooo~OOO I

18221 13 13: OOO.~OOO 53:626~020

:~~~ ~~~~~~I
321: 761fi522I 110.)80>1 13:757~2171 2ô8: 134$3021 281 :831$819 I 2.100:00081 1.000: 000$ 1 0.170:920.3

2.1:48 2.211>: 000.)000 32S:772S013

18231 109 10.:000·3000 75:038$313 4;;0: 408$070 153$878 16:439;;033 373:310~03;; 1 331:778$128 I 2.023:400$1 1.200: 000$ I 0.WI:3203
2.3;7 2:'351~OOO$000 403:840$085 500: 000.$000I

{824 I 30; 30;;: 030;;000 80: 762.3350 ........... ·1 "84 :5i4$lOll 1633ml 20: 102$OOij 403:811$751 1 424:003$73; I 2.106:000$1 800:000.31 11.300:020$
2.6j2 2.662: 000$000 484 :6028136 500:000$001

18251 938 039: ooOSOOO 85:394$80:; .. ·.. ·.. ·.. ·1 512: 363$934I 12383211 24: 230.:1211 423:07"8023 1 451: 20 1$150I 1.330:030$1 780:000.31 'll.040:9'20$

3.600 3.600: 000$000 5~9:9U7:S:t41 500 :OOO~OúO

18,261 ... ·•• .............. lU:305$34i ............ 733:83 ;8069 100.$369 23:493$962 611:32:>$22:; I 610:020$087 1 2.870: 000$ 1 1.420:000$1 13.3:>0:920$

3.600 3. 600: 000.,000 092$303.085 500: 000$0001
18271 ...... .............. 126:957$232 .. ·· .. · .. · .. 1 761:743$7341 170$3201 34:015$1:;41 631:786$1621 660: 40 1$0101 8.581:000$1 400:0~0$1 21.574:9"20$

3.600 3.600: OU06000 8!O:260$3ii 500: 000.3000

18231. ..... .............. 135:048$562 ............ 810:291$973 '187S5ô7 40:062$893 075:2,\3.'3i:l 716: 206$200 (\91:000$ 010:000~ 21. s:;:;: 920$

a.ouo 3. tiOO :OOO;;OOU 051 :300.)039 500: OOO$OOU I CoI:>
Ol'

18291. ••••• .............. 128:82í$>52 ............ 7í2:963$312 1i8~127 42:3;51$33\ 641:137$761 680:403$30:> 569:000~ 2.750:00US 19.174:920$
-- --- -----
3.600 3.60):000~000 1.083: 136S:;91 500: OOO.~OOO 6.408:819S583 $ 2Z:>:003;:j4:!:; 5.413: 682.)993 5.(\70:686;)118 ~9. 7.23:450$ '10.5:51:530$ 19.174:920$

BilheLe~ qlle e:d~ti:lIn nos coh'cs do Govel'l1o, e que em 1830 fO"arll entregllo~ ú. COlllmisseio pOI' parte dos accionistas afim de
SCl'Oll1 1I1uLihsa.uos. o" •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• - ••••••••• •• ••••• •• ••• ••• •••••••••• • ••••• o •••••••••••••••••• 157:400$

10.017:430$

Valo.r dos bilhctos que neio "ofiuil'arn ao tl·OCO .

Ditos SUOSLitllidos por notas do novo padreio do Gove"no em 183) , .
em 183!. .
em 1832 .
om 1833 , .
em 1831 .
em 183:> .

3.931 i01$
5.67\ 1.72S

7.;~~ m~
1.03'1 308$

iI 785$ 18.911 :96i$

105:403$

Os accionista" receoiam nnnunlmente as imporLnncills constantes dn columnn com o signal X, as qUlles proeedom dos dividendos liquidos, e do jUl'O' do
5 %, eulculados sobre o fundo de resel·vn.
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Tabella circumstanciada da emis&'io e resgaw do ex~ncto Banco do Brazil desde 1808 a 1829, e da
substituição sob o credito do Governo de 1830 a 1835

BILHETES EMITTlDOS

EPOCAS

lUO
DE JANEIRO

DARIA S. PAULO PERNAMBUCO MINAS

TOTAL

1810
1811
1813
1814
1815
1816
1S11
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
182,
1826
1821
1828
182a

160:000$000 .
100:000$000 ..
200: 000$000 • ..
812: 500$000 . .
157:200.000 .
362:580$000 300:000$000 ..
73 :070 '000 ..

1..032:000"00) .
1. 746: 000 000 790:000$000 150: 000.3000 200: 000$000
1.4.48'100800) 500:000"000 100:000$000

846:ooo$00lJ 90:000$OJO
1.600:000$000 120:000$000 ·• ..

tõ88;~~ ::::::::.::::: :::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::
2.000:000$000 280:000$000 50:0008000 ..
1. 000: 000$000 50: 000$000 .. .
9.40',,000 000 ..

641:000$000 50:000$000 · ..
569:000"000 .

160: 000~OOO
100: 000.'000
200: OOO~OOO
42:~OO$OOO

157:20 JroOO
662;5 0'000
73 :070'000

1.032: 0008000
2 .S8J: 000$000
2.0\8:100 000

936: 000 '0001.720: oooSlOO1.200:000.;000
3.000:000s11OO
2 330: 000$000
1. 050 :OOu 000
9.404:000$000

69l :OOO~OOO
569:000$000

EPOCAS

21.0\6:450$000 1.490:000$000 300:000$000 500:000$000 3JO:000$000 29.726:450$000

BILHETES l~ESGATADOS

TOTAL

RIO
DE JANEIRO

BARIA PEB~AMBUCO

18it
i 12
1813
1821
i 22
1823
1824
125
1826
1827
1828
182a

150:000~000 ".
50:000,,000 .
60: OOO~OOO • .

1. 031: 530dOOO .. ..
1,000:000$000 .

1.~;~g~~ :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::
400:000~000 380:000~000 ..
900:0003000 20:000$000 500:000$000
400:000~000 .
910:000$000 .

2.750:000$000 .

150:000$000
50:000$000
60:000 000

1.031: 530$000
1.000: 000$000
1.200: 000$000

800: 000$000
780: OOOSOOO

1.420:000$000
400: 000.'000
910.000$000

2.750:000$000

9.651:530$000 400:000$000 500: 000$000 10.551:530,,000

Em circulação 9uando extincto o Banco 19.174:920000
Bilhetes CJ.ue_eXlstiam nos cofres .do Governo, e que em 1830 foram entregues

fi. comrnlSsao por parte dos aCCIonistas afim de serem inutili~ados............ 157:490$000

19.017:430$000-



17 .627 :430'000
1. OJo: 0008000

300:000$000
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(Consta. do Rela.torio da Commiss1Lo do Banco por parte dos accionistas o seguinte :- Terem-se
consumido 500:000.~OJO de notas destinaaas para Pernambuco que nunca chegaram a gyrar, naqueHa
Provincia; a emissio de lIIinas Geraes se achava a cargo da caLxa do Rio de Janeiro onde era
remida e fora comprehendida naS queimas que ahi se tinham feito.)

Do que fica exposto vê-se que existia em ciL'culação:
Pelo Rio de Janeiro, deduzida a importancia de 157:490~000 que foram queimados ..
Pela Bahia , .
Por S. Paulo ..

19.017:430~000

Importancia esta, que foi substituida por bilhetes do ultimo padrão do Banco. sob
o cred,to do Governo, nas seguintes épocas e provincia :

EPOOAS

1830
1831
132
1833
1 3i
183'

RIO DR JANEIRO

3.934:70 ~OOO

4.920:502$000
6.833:92%000

c23:3\7;;'000
1.031:36 $000

3:735$900

17.517:(\ 1$000

BAIUA

585:610 000
374:850$00

'1.2:870$000
$

56:510$000

i. 069: 84V'OOO

s. PAULO

465: 69;000
115:200,,000
9:8iO~000

$
2:540$000

294:440$000 1S.911:867SOOJ

Valor dos bilhete. que não refluiram ao troco ...........•.•.
Pejo Rio de Janeiro _ .
Pela Bahia .
Por S. Paulo , .

79:743~000

20:150$000
5:5505000

105:463$000

105:4535000

OO.IlRVAÇÃO - O algarismo da emissão do Banco, em alguns annos indicados neste quadro, di
verge ao algarismo da emissão dos annos oorrespondentes declarado no quadro anterior, porque
ste fOI ori(nnizado :l. vista da escripturação c JDstante do Diario, em que se con..ideravam emittidas

ns notas desde que eram entregue ás caixas pal'a se lhes dar de;tino, e aquelle, foi organizado á vista de
trabalhos, que existiam no Thesouro, nos quaes se consideraram emíttidas as notas depois que eram
etrectivamente empregadas nas operaç-es do Banco; cumprindo porém accre centar que estas d~e
r~nças, que aliás se dil.O em poucos annos, como se póde velO dos quadros, não influem no total da emlS
Sil.O do Banco. (COt>(St'SIn com ~ Tabsllas do Inqucruo ds 1859.)

No momento não ha. mister de indagar si e sas emissões annuaes do Banco guar
davam, ou não, proporção verdadeira com as exigencias d.o mercado, com o seu
fundo disponivel, ou aiuda com qualquer outra razão de prudencia. OBanco, por seus
Estatutos, podia emiltil" r10lns iZUmitadamente, apenas com a « necessal'ia cautela

para que eLZas fossem pagas na sua apresentação . .. »
Mas, si o contrario o fizesse, como o fez sempre, quem lhe tomaria contas ~

- Qual a pena que devia so:trrer ~ A lei nada dispuzéra a r.espeíto ! .•.
Além disso, como sabor do real e tado de um estabelecimento, que não era obri

gado, por lei, á. publicidade de seus actos, de suas operações ou de suas contas ~ ! ...

(2)

Conhecidos os algarismos, nos quaes se patenteam as condições, favoraveis ou
desfavoraveis, em que subsistira o papel bancario circulante; tratemos, agora, de
apreciar a vida do Banco do Brazil, de uma maneira mais circumstanciada, debaixo
de outros aspectos e relações di:trereutes.

- Do exame dos factos vê-se que, a datar de 1813, isto é, tres annos depois de
installado, havia esse estabelecimento entrado em vias de crescente prosperidade,
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tornando-se cada dia mais manifesta a relevancio. dos seus serviços, não sómente
prestados ao Governo, mas tambem ao commercio e a alguos outros ramos indus
triaes do paiz,

«.A creação de um banco de depositas e de circulaç1io devia ser util ao Bl'azil, no
momento em que a abertul'a de seus portos tornal'a os n gocios mais numo,'OSOS e mais
activos ,- e os productos da agriculturd, concol'l'endo em abul1daucia, vil1ham fornecer
carregamentos aos navio>, que começavam a entrar, debaixo de todas as bandeil'as,

« Havia necessidade de uma massa mai~ fOl·te elo agente intermediario elas permutas;
desta sOl'te, os bilhetes do no\'o banco tiveram faci! entrada e fizeram o seu caminho na
circulaç1io; - vieram mesmo pl'eencher um vazio no commercio do paiz, pois as peças de
960 réis (moeda de prata) não deixaram de continuar ainda por muito tempo, ao lado
daquelles. E o que é muito paru notar, - o Banco chegcu a p'r em circulação bilhetes seus
em valor dez vezéS maior do que o seu fuudo capital, em 'lue este facto exci tasse recla·
mações da parte do publico.»

« ;\1as.,. ao numero das atlribuições do Bar,co se achava pos:a em primeira linha no"
seus estatutos, aqnella de emprestal', no caso de neces idade, fundos ao Gonrno (7).", e
este, depois de lhe ha\'er tomado, pOl' emprestimo, todo o capital realizado pelos accionistas,
continuou a fazeI-o, do" simples bilhetes, que o Banco lJonstantemente fabricava .. ,.»

«Organisado sob as apparencias de um estabelecimento puramente mercantil (diz um
outro escriptor), era destinado, por clausul;l. expressa na lei de sua Cl'eação, para sel'vit' im
mediatamente ao Gove,'no, não sô como agente em algumas de suas transacções financei~'as
de importancia, mas, principalmenie, prestando-lhe o auxilio do credito proprio em Cll'

cumstancias extraordinarias, em razão de gozarem as "uas notas do foro de moeda legal".,
« Não obstan te alguns graves defeitos de sua lei organica, e especialmente de seus estatutos,
prestou ao paiz, no meu modo de pensar, mui relevantes serviços, com particularidade
á praça do Rio de Janeiro, onde a circulação dos agentes reaes simplesmente, e a
limitação do credito, de que a auxiliavam os fundos isolados, não se achavam já então
a par ela crescida escala de suas lransacções mercantis .. ,.

«Durante os ultimos allDOS da residencia da côrte portugueza no Brazil, fez este estabe
lecimento consideraveis avanços ao Governo POrlUgUlZ, que notavelmente o embara aram
na marcha de suas operações, ao ponto de fazer-se precisa a suspensão do pagamen to de
suas notas, a qual começou a ter eJJeito no anno de i821. .• " (8)

« Reduzido á caixa supplementar do Thesouro, que vinha nas do B:mco bu~car fundos
até por insinuação vocal elo thesoureiro geral do Erario, esgotou seus meios e deixou de
prestar á industria os capitaes de que esta precisava. » tOl

Com etreito, de documentos offlciaes da época consta que os supprimentos feitos
DO The,;;ouro nos dous annos de 1819 e 1820, por O1'deHS verbaes do thesoureiro-mór,
o Sr. Visconde de S. Lourenço, montaram â somma de 2.315:958. 000 I.,. ('O)

« Assim, pois, levado pelas necessidades do,;; compromissos e transacções do
proprio gyro, obrigado a satisfazer as exigenciv,;;, sempre cresceotes, do Governo, o
Banco augmentou, demais a mais, a sua emissão, de maneira que, tornando-se ella
excesEiva, a conseqnencia inevitavel fúi a depreciação de sua;; notas », a qual,
segundo alguns, começal'a logo desde o anno dê 1818, e, segundo a opinião de
outros, quanto a nós melhor fundada nos factos, a d:üar, ou mesmo depois, de 1820.

Os primeiros b1seiam o seu parecar na circumstancia unica de que de;;je 1818
se accentuáril. a sabida da moeda de prata, facto, que elles considemm como
indicativo da depreciação tia outra. moeda (o papel) circulante, Entretanto,
combatendo semelhante sUPposição, oppoem os ultimos: lo, que a moeda de prata
era então pouca no. circulação, e a sua sahidil. fóra moti vada pela necessidade de
fazer pagamentos no estrangeiro (pag, 23) ; 20 , que, Si for tomado o cambio
externo, como argumento de depreciação, ver-se-ha que este se mo.nteve nos
extremos de 70 a 72 no anno ref~rido. o que representa uma taxa elevada acima do

(7) Horace Say, obl'a cito
(8) C. Baptista, obl'. cito
(O,) Souaa FI'anco, obl'. cit,
(lO) Relat, da Com. do Inquerito sobre a crise de 186~, pago 13, nola.
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par, e, portanto, não sulfraga aquella supposição j 3°, que em 1818 o papel
circulante ainda não excedia de 3.632:350$, somma, que lIe maneira alguma devera
ser considerada excessiva, sobretudo attendendo-se, mesmo, a excassez da moeda
de prata; 4°, que aiuda, é de levar em conta a situação de confiança, em que se
achava o Banco naquelle tempo; bastando, a esse respeito, lembrar que, completada
a realização do seu capital primitivo (1817), fóra justamente em 1818, que se dera a
elevação do mesmo capital, havenelo logo tomadores uas novas acções, neste e no
anno seguinte, para numero superior a 2.000 ditas, isto é, recebendo o Banco e
reforçando o seu activo na importancia de 2.037:000 000.

A datar do anno do 1820, ou logo depois, sim, é razoavel admittir que essa depre·
ciação se manifestasse, porque ja então o estado sabido do Banco denunciava a sua
insolvencia;- a emissão circulante já. havia mais que duplicado nos dous ultimas
annos (1819-'1820), e a taxa do cambio externo, sendo iuferior ao par, mostrava
aiuda tendencia accentuada para a baixa que, com elfeito, continuou a dar-se.

De um balanço, publicado pelo conselheiro JOS3 Antonio Lisboa, um dos directo·
res, em data de 23 de março de 1821, o estado do Banco era realmente este;

CR.EDITO DO BANCO

EITeitos de carteira (incluidos 419:311 de letras protestadas)
Moeda metallica .

Total.

DEBITO DO BA TCO

Bilhetes emittidos na circulação
Quantias recebidas para saques.
Depo itos a juros ......•
Letras de Montevidéo, apagar.
Dividendos por pagar e outros credores.
Depositas publicas..•

Total.

Saldo contra o Banco •

3.302:730 000
1.315:439$000

4.618: l69$00Q

8.872:450$000
662: 405$000
244:842 000
229:896.000
142:035$000
482:084$000

10.633:712$000

6.015:543$000

« F,ste balanço, observa o Sr. SouZJ. Franco, ('1) que tinha, alias. por fim mostrar
a solvabilidade do lJanco, demonstra, ao contrario, sem replica possivel, que elle se
achava em iusol vencia. manifesta. )}

Em verdade, as cifl'as supra inelicJ.das n[o podem deixa.r de levar fi. tão desfavo·
ravel conclusão.

E para esse estado de cOUSaS não contribuiu tão somente a circumstancia de o
Banco haver-se tornado uma simples eaixa supplementar do Thesouro, ao qual em
prestava quanto dinheÍL'o recebia e quasi todo o papel que {abl'icava; - o descredito
a que chegara a institlliçIio fól'a tambem, em gl'ande pade,> devido ao proceder

(t1) os Bancos do B1'nzil, cito
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incorrecto da sua propria administração. Além da falta de ordem e m'3thodo con
veniente, que se dava na regularisação do serviço e na, eEcripturação respectivll,
os seus directores não tiveram o tino financeiro, preciso nas circumstancias, e até
alguns delles careceram mesmo da necessaria probidade ...

E' sabido que os fundos do Banco chegaram a ser de viados por aquelles mesmos
que tinham o dever contrario de velar pela sua guarda e bom emprego!

Ha quem affirme que esta fóra a causa principal dos seus desastres. "
O Sr. Candido Baptista, escrevendo a este respeito, se exprimiu destlt forma:

« Não devo, porém, dissimular que para o descl'edito de te Banco, na opinião do pu
blico, contribuirão, talvez mais do que nenhuma outra, dive?'sas e mui escandalosas
delapidações, occasionadas pela malversação de alguns de seus altos funccionarios,
cuja importancia, quasi inteiramente perdida, absorveu cerca da metade do seu fundo
capitaL .. »

E comtudo, pensava o autor citado, que os máos efl'eitos produzidos por essa
causa poderiam ser nentralisados por medidas adequadas e opportunas ... sem
recorrer-se ao extremo expediente de dar-lhe o golpe de morte, como, màis tarde,
praticara o Governo ... »

O historiador J. Armltage, por sua vez, accrescentara :

tl Era tambem sabido que os directores, com os fundos do Banco, descontavam letras em
proveito proprio, o que lhes era facil praticar impunemente, porque a publicidade dessas
materias não entrava no seu systema. Não era de esperar que uma associação assim consti
tuida pudesse deixar de ser commodo instrumento nas mãos de um goyerno despotico.

Interessava ao Banco forneceL', e ao goyerno contrahir, emprestimos successivos em papel
moeda; e como não se augmentasse o capital, nem se yedficasse a responsabilidade rIo Banco,
estd papel.moeda nenhum valor real represen taya: comtudo os accionistas embolsa
vam-se integralmente dos juros sobre todo o seu importe, de maneira que os seus ganhos
erão enormes. Entretanto esLes lucros e o systema de fraude adoptado não pudiam por muHo
tempo fazer factl ás despezas extravagantes dos directores e dos outros empregados. llltldi
dos pelos recmsos, que reputavam inesgotaveis, elies abandonaram as suas operações com
mercia~s e adoptando os habitas da côrte, e um luxo com que a mesma nobreM não 1 adia
competIr I Finalmente, o thesoureiro abandonoll a sua l'amilia e eyaeliu-se para os Estados
Unielos, levando comsigo até os fundos ele uma companhia de segm'os, que lhe haviam sido
confiados 1Dos quatro diredores, um declarou-se falLido ; mas, tendo-se prevenido em asse·
gurar para seus filhos. de quem figurava selO Lutar, a principal parte ele sua fortuna, conse
guindo assim gozar de seus ganhos illícitos sem ser molestado; Outl'O reLirou-s insol vente
do commercio e nunca mais poude pagar as quantias que, a titulo de empresLimo, havia tiL'a
do do Banco; e o terceiro, depois de se ter acobertado com a prolecção de um ministl'o cor
rupto, falhu com avultada som ma, a maiOl' pane ela qual era devida ao Banco... D sta
sorte se perverteu,para fins sinistros, esta instituição, creaela no tempo em que se abriram os
portos do Brazil ao commercio de todas as nações, e que tanto poderia ter coulribuido para
a prosperidade do mesmo commercio, si á tesLa deUa tivesse estado uma administração cri
teriosa. »

O Governo do Sr. D. João VI, é bem certo, continuou sempre a mostrar-se interes
sado pela sorte do Banco, não recusando o apoio official. que, nas cil'cumstancias,
parecesse efficaz. Mas as consequencias legitimas dos factos economicos são, em re·
gra, fataes, a despeito das resoluções contrarias dos governos, ainda os mais podero
::;os ou mesmo despoticos !...

Entre as ultimas medidas do referido governo, que traduzem o seu pensamento
de amparo e protecção ao Banco do Brazil, nas condições precarias, em que este,
já então, se achava, importa não esquecer o decreto de 23de março de 1821, o qual,
pela importancia relevante do seu contexto, oírerecemos aqui na sua integra:

« Tendo o Bauco do Brazil contribuido em clifferentes épocas com extraol-dinarios e
avultados avanços ao meu Real Erario, para supprit, as urgencias do Estado; achando-se
o mesmo Banco cI'edor a ditlerentes cofres publicas pelo desconto de letras firmadas pelos
êllUS 1i4esqureiros, e pelo pagamento de despezas de obras que deviam ser feitas pelos
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ditos cofres, e, considerando eu que não po~erá ~er assaz prompto o e~bolso de tão con
sideraveis quantias pelo producio das conslgnaçoes que se acham arbItradas; querendo
a,uxilicvr protege,' e firma" wn esta,beleolmentu de tão notol'ia, ~ttilidade e neoess~dade, para
o bem co~mum e particular dos meus fieis vassallos, e de tanta vaniagem para se po
derem ter disponiveis no meu Real Eral'io em tempos pt'oprios as sommas uecessarias ao
prompto pagamento das despezas publicas ; desejan~o "enwv&I' toda, e qu!!,lquer desoonfi
ança, da, solidez d ste estabe!eclmen to em consequenCla das suas. transacyoes com o meu
Real Erario e estações plullCas : Hel por bem deoia"a,' oomo d~v~das naclonaes os desem
bolsos do Banco do Bl'azil por semelbantes transacções, e ti, cilas responsaveis todas as
,'endas publicas de·te Reil~~ do Brazil, _e os rendimcntos que teem entrada nos divel'sos
cofres publicos que teem felto lransacçoes com o Banco, ou a quem devem pertencer as
despezas de obras por eUe feitas,

« E para allgmentar os capitaes, que devem ser\'1r a accelerar o pagamento do que a
minha H.eal Fazenda deve ao Banco do Brazil, sou servido ordenar que immediatamente a
Directoria Geral dos Diamantes faça entrar no cofre do Banco todos os brilhantes lapidados
que se acham no meu Real Erario, servindo-lhe de quitação o recibo do Thesoureiro do
cofl'e do Banco, pI,lIticando-se o mesmo com diamantes que para o futu~o se forem lapi
dando, afim de que a Junta do Banco possa proceder á. sua venda no BrazJ1 ou na Europa,
onde for mais conveniente, levando o seu producto á conta de credito da Real Fazenda,

« Outrosim, BOU servido ordellar que a meslIla Directoria Geral remetta logo ao cofre
do Banco 05 diamant.es brutos, que não forem necessarios para se entreter o trabalho da
fabrica de lapidação estabelecida nesta Côrte, e assim o pratique para o futuro, afim de
serem madados vender pela Junta do Banco, fóra dos dominios da minha Real Corõa e oude
mais convier, para ser igualmente applicado o seu produclo ao pagamento da divida da
minha Real Fazenda. Finalmente, para dar a mais decidida p)'ova de quanto desejo remover
a, mais leve suspeita, oontra a solidez de tão uti! estabelecimento, tenho resolvido de meu
mollt p)'oprio fazer entrar no deposito do Banco lodos 05 objectos de prata, ouro e pedras
preciosas, que se puderem dispensar do uso e decoro da minha Real Corõa, esperando que
os meus fieis vassallos, imitando este meu exemplo, deem ao mundo uma prova de que
nenhum sacriflcio é custoso aos portugnezes em bem da causa publica; bem entendido, que
não poderá o Banco ex.igir a commissào elos objectos depositado por semelhante motívo.
« O Conde de Louzã, D. Diogo de ~lenezes, elo meu Conselho, meu Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Fazenda, Presidente do Real.b;ral'io, o tenha assim entendido e faça
ex.ecutar, não obstante quaesquer leis, ordens ou disposições em contrario. Palacio do Rio
tIe Janeiro, em 23 ele março ele 1821.- Com a rubrica ela ua Magestade. »

- Da leitura de~te decreto resulta a prova mais convincente: l0) de que o
Banco fazia frequentemente - extraordinarios e avultados avanços, não só ao Rcal
Erario, como, igualmente, á outras estações publicas ;_2°) de que, POl' taes avanços,
er,t o Banco credor de quantias consideeavei ,cujo desembolso, importando grande
desfalque para os cofres tio Banco,-havia occasionado, conseguintemente, a descou
fiança contra a solidez do mesmo estabelecimento; - 3°) de que o Governo, na cou
sciencia da sua responsabilidade por semelhante ordflm de cousc'ts, e na ce,'leza de
p"ecisa1' ainda, tutIo isso não obstante, dos supprimentos do Banco, - viera em seu
auxilio, não só dechtrando dividas nacionaes as provenientes dos avanços feitos, como
ainda garantindo-as com o producto das rendas publicas, com a venda dos diaman
tes e brilhantes elo Real Erario, e com o depo ito tIa prata, OUl'O e pedras preciosas
pertencentes á coróa real. ..

Não é mister proseguir na analyse de um documento, que é) por si só, tão
claro e significativo...

Apenas devemos confessar que, nas condições politicas e financeiras, em que
então se achava o Governo, talvez este não tivesse outro meio ao seu alcance «para
remover a mais leve suspeita contra a solidez de tão util estabelecimento» - e não
seria descabido accrescentar que, si o decreto de 23 de março fôra, antes de tudo,
uma contra-prova authentica da insolvabilidade do Banco, nem, por isso, deixara
tambem de ser uma demonstração espontanea do real interesse, que tinha o Go
verno, em manter a fé e as garantias do proprio credito publico.

No emtauto, pam sermos completo, devemos egualmente não omittir: que
qualquer eíl'eito bom, do qual o alludido decreto fosse, porventura, susceptivel,
ficou, sem duvida, logo annullado pelos factos subsequentes.
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Um mez depoi3, teve o Sr. D. João VI de regressar para Portugal (26 de abril
de 1821) e rezam as chronicas, que eUe, :1 SUfl. p'trticla, mandou retirar, e conduziu
comsigo, dos cofres do Banco, todfl. a somma de metaes, que foi possivel reunir, não
ol)stante a divida do seu Governo a esse estabelecimento jiL então exceder conside
ravelmente a todo o cfl.pitll do Banco. Além disto, todos quantos acompanharam
a Sua Mage3tade, reunindo a maior porção de notas, mandaram exigir igualmente o
seu troco em metal j de maneira que o Blnco via-se agora reduzido ii. circumstan
cias, ainda mais difficeis e precarias ! ...

Predominando estas, e, conseguintemente, imp03sibilitado o Banco de trocar o
seu papel, como uantes, achou-se na necessi ade de a,Ioptar, em 28 de julho daquelle
anno, uma fórma especial de pagamento,-a saber: o portador de uma nota de
100$ receberia: -75$ em notas pequenas, 15 em prata, elO' em cobre.

Não é preciso dizer, que este expecl~ente equivalia 11 uma suspensão de paga
menta •.. ; e nem de outro modo fora então considerado semelhante conducta do
Banco j parecendo, todavia, ao publico, que antes assi?n, do que proceder-se a sua
ünmecUata liquidação, qlle seria muito peior .. " •..•....•.•.•.•... ' .........• , ••

(3)

Como sabo-se, com a volta de eI-rei D. João VI, ficou o governo constituido de
novo pessoal, tendo á sua testa o principe-regente D. Peliro, - o qual, mais tarde.
(1822) tendo proclamado a independencia do Bruzil, formou deste um Imperio,

separado de Portugal.
Mas, embora mudadas as cousas polilicas do paiz, as relações do Goyerno e do

Banco subsistiram as me3mas, sinão é, que se fizeram mfl.i3 intimas, e emmara
nbadas .•.

Um d03 primeir03 actos do novo Governo, relativos ao Banco, foi a Portaria
de 9 de outubro de 1822, mandando « que no Thesouro Nacional se fizesse e~criptu

ração seplrada das transacções com o Banco do Bra.zil, porque, sen!lo estd o maior

credor elo Estado, era conveniente ver-se, ao primeiro golpe de vista, o estado de
Sllas conlas »).

A' eSS:1 porta.ria seguiu-se um:\, ou tl'<1, de 15 do me31ll0 mez, em a qual (j; desej oso
o Governo de melhoral', quanto possivel, as concliçàes da moeda bancaria », recom·
mellcla.ra. a reducção gl'adu:tl da.s notas cil'cula.nte3, - o que certamente não se fez;
porqua.nto, em dat[\, de 28 de abril d~ 1823, mva portaeía fór.). expedida:1 Junto.
do Banco, em cujo contexto se lê : « Que tendo l'.3commendado a. reJucção gl'adual
das notas circulantes, como meio ele atalhar abttsos commelliclos e de conservar a
necesslria proporção entre as notas em gyl'O, o fundo metallico que lhes corresponde,
e a moelia em circulação; eSll'anha, que a Junta do Banco, em menoscabo da
Portaria de 15 de outubro de l82~ e contra o determillarlo na assemblél\ gel'al
de 17 de outubro. uo dito anno, resolvesse f,lzer emissao e emprestimos a

parliculares, e declara, que a resolução da Junta não pMe ter etreito, sem prévia
sancção da mesma assembléa geral. ., »

Não precisamos dizer que, a clespeito desse tom imperativo da. palavra do
governo, as emis3ões continua.ra.m ... e :1 maior!

Mas, obedecido ou não, nos parece que a cOD"clucta do novo governo, procurando
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intervir, no empenho delibemuo de .... alorizar a circulação monetaria, exprimia a
sinceridade de suas boas intenções a esse respeito.

Porquanto, meEmo na cunhagem ilIimitada do cobre, que havia sido ordenada
com a maio)" actividade desde o começo do governo do Sr. D. Pedro, ainda que fôsse
um expediente cOlldeml1avel, a todos os respeitos; torl:wia um dos intuitos sabidos,
que esse governo teve em mente, foi, não só introduzir na circulação um agente,
menos depreciado do que o papel do Banco, como igualmente, poder, por aquella
fórma, ir resgatando ou reduzindo a somma circulante da emissão bancaria.

mpara nada omittir de quanto resam os documentos, devemos ainda mencionar
que na Falla do Throno á COlts!i/tlÍnte, em 3 de maio de 1823, vem lançado o
seguinte interessante topico:- «... Consegui (e com quanta gloria o digo) que o
Banco que tinha chegado a ponto de ter quasi perdido a ft3 publica e estar, por
momentos, a fazer bancarota, tendo ficado no clia, em que o Sr. D. João VI
sahiu á barr,', duzentos contos em moeda, unica quantia para o troco de suas
notas (circulavam então já. na importancia de 8.872:450$), restabelecesse o seu
credito de tal fôrma, que não passa pela imaginação a individuo algum, que
elle um dia possa vai tal' ao triste estado, a que o haviam reduzido .. ,»)

Sem querermos du vidar ua boa fé com que fosse lançado um tão lísongeil·o conceito
em f.wor do Banco; cumpre obsel'var, que o topico ora transcripto, em vez de
achar-se de perfeita hal'monia com os factos de então, deixa, apenas, perceber o
espi,"ito de animaç"o e p"opagandq em prol da nova oruem de cousas estabe
l~cida, e da qual, todos sabemos, fôra aproprio monarcha o seu verdadeiro e
priucipaI P,"otogollista." .

Fosse, porém, qual fosse, a situação real dos seus negocias, o caso é, que o Banco,
iustado pOl' numerosos pedidos ele muitas pessoas (como depois allegou a. Com
missão Liquidadora.), que queriam ser accionistas; pediu ao governo imperial e
obteve, em 10 de abril uo anuo seguinte (18~4), a faculdade de augmentar o seu
fundo capital com mais 1.200:000:'000, corre pondentes a. 1.200 acções, ficanuo,
uesta sorte, o mesmo capital elevado, como foi, á somma. total de 3.600:000 '000.

« E' nohvel o documento, em que o governo prestou o seu as entimento a. esse
pediclo; elle comprova a asserç;.i:o de que nessa épocajá se reputavam excessivas as
emissões do Banco: alllluindo á pretenção, a portaria de 3 de maio de 1824 declarara.,
que a Junta do Banco ficaria, com e se a.ugmento, habilitada não sã para. dar maior
extensão as suas transacçõe3, mas tambem, para recolher uma parte da exuberante
emissão das suas notas, a q!le fô,"a obr'igaclo pela {ol"ça elas cirCl~mstanciClS.» (")

Estas circumstancias ele fo,.ça eram, principalmente, os avanços feitos ao go
verno, para acudir as urgencias do publico serviço j - e como persistissem ellas, a
referida emissão, embora extlbel'Clnte. foi autorisada a ewo 111 enta,", e, com effeito,
elevou-se, logo depois, até quasi o duplo daquella, que então existia!

Em 1824 a emissão circulante attiugira 6. somma de 11.390:920 000, e a.ugmen
taudo nos annos seguintes, subira a 2\.574:920 000 de 1827 á 1828.

Não é preciso acrescentar, que, á cada nova emissão desse meio circula.nte,
,"ecOllheciclamente excessivo para as necessidades do mercado, - elle, de mais a mais
se depreciava em todas as permutas. . . '

(12) Relato da cOOll1lissão <10 Inqnerito cit, de 1859.
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E, todavia, nos parece opportuno advertir,- que, acerca da depreciação do papel
emittido pelo lo Banco do Brazil, não teem faltado asserções exageradas, care
cedoras de inteiro fundamento ....

Apezar de todas as tàcilidades da sua ltli organica, a emissão desse Banco cir
culara, reaZmente op}'eciada, até ao anno de 1820; e mesmo, depois deste anno até
o de 1825, apezar das condições pouco lisonjeiras do estabelecimento, não fóra
tamanha a desvalorisação de suas notas j pois o agio da prata teve, apenas, uma
média annual, de 4 a 5 %.

Este facto é atteslado pelo Sr. Araujo Vianna, Ministro da Fazenda em 1833,
nos seguintes termos: «A suspensão do pagamento das notas no Rio de Janeiro, do
n.nno de 1820 em deante, não produziu no cambio alteração notavel; pois que ainda
em 1825 foi o cambio médio de 51 lf pence. }} ('3)

Com e.ffeito, a depreciação do papel bancario só accentuou-se, de maneira
extraordinaria a datar de 1825 e sobretudo, depois que a questão, sendo levada ao
Parlamento, fàra ahi discutida, apreciada e resolvida por partidarios oppostos,
como si tratassem do simples intere se de parcialidades politicas! ...
Não antecipemos, porém, os factos na sua ordem successiva.

- Reunida a nossa primeira Assembléa Geral Legi lativa em 1826 j ou fosse no
intuito de regularisar melhor as condições da circulação monetaria do paiz e a
situação do Thesouro Nacional, rela tivamente nos repetidos supprimento , recebidos
do Banco do Brazil j ou fosse um pretexto procurado, como ensejo, pê\ra tomar
certas contas ao Governo; o facto é, que a Camara dos Deputados entendeu conve
niente occupal'-se, destle logo, dos negocias daquelle estabelecimento.

A discus ão encetadêL fói'a, desde o seu começo, cu'dente e apaixonada, e prolon
gou-se, como veremos, nas sessões dos annos eguintes. O Be\DCO, embora em más
condições, era. comtudo uma associação podel'osa, pela grande somma de inttlre es
que representava, pela influencia reconhecida das pessoas que compunham a sua
Junta Administrativa, e pelas relações vantajosas, em que se mantinha com o
Governo, sendo, como era, o maior Gredor do Estado, e o seu constante fornecedor
de dinheiro nas occasiões urgentes.

Estas circumstan ias, alliadas as do in tel'esse pessoal em jogo e ás desavenças po
liticas de alguns preopinantes, devem ser levadas em conta,para que se possa ajuizar,
com criterio, acerca da orientação dos debates parlamentares, dos meio suggeridos,
e das resoluções que foram, afinal, adopt das sobre a materia.

Vamos extractar, resumidamente, ue quanto resam os Al1naes, os felCtOS occur·
rentes da maior importancia, não só, como parte in egr<l.nte da. historia do Banco do
Brazil, mas ainda, como lição proveitosa de experiencia, em relação a pl'opría his
toria financeira do Imperio.

Na sessão da Camara dos Deputados, de 31 de maio ( 1826), fôra apresentada
pelo Sr. Campos Vergueiro a seguinte

INDICAÇÃO

« Proponho qUd se;nomeem quatro membros desta Camara, e se convide o Senado a no'
mear dous, para que todos formem uma commissão, que examine o estado actual d<;> banco,

(13) Observações ao Relat. sobre o melo circulante, lll'ril de 1833.
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e proponha as medidas legislativa~, .que julgar convenientes a respeito :. ~o do capital exis
tente em moeda metallLCa; 20 da dlVlda úo Thesouro NaclOnal . 30 da divida dos particula
res, classada pelo gráo de solvabilidade, em que for conceituado cada um dos devedores'
40 das notas em circulação; 50 da divida pas~iva por depositos, capitaes a j'lros, ou POI:
qualquer outro titulo' 60 das ac ões e flLUdo de reserva.

« Ontro objecto principal será examinar os abusos introduzil1os na administração em
contravenção da lei organica e as inconveniencias, que possam ser encontradas na
mesma lei.

« A commi são rlepois deste exame proporá: i O a~ pl'ovidencias, de que se lembrar a
Lem dú banco actu11 em hal'LUon ia com os interesses da fazenda nacional, e do commercio
em geral; 20 um projecto de lei, que, ou prorogue o banco actual com os melhoramentos
que entender, on or~anize 11m novo hanco nacional, que haja de principiar o seu gyro,
findo o praz!) concedido ao b1nco actual.

« No ca~o de nova organização, segnral'á quanto com e1la for compatível, aos accionistas
do banco actual o poderem enlrar com o valor das suas ac ões uo novo banco,

« Paço da Camara dos Deputados, 3i de maio de i826. - Nico/ó,o Perei?'a de Campos
Ve?'gueiro, »

As commissões reunidas da fazenda e commercio, examinando a Indicação do
Sr. Vergueil'o, foram de parecer: «que sendo util a medida, todavia ultrapassava
das attribuições da Camara »,- e concluiram, que bastava officiar ao Governo,
para que este exigisse do Banco um balanço explicado, capaz de responder satisfac
toriamente os qllesitos da Indicação e mais estes; - «Quaes os subsidios que o
Governo dera ao banco; quaes os seus productos e quando cessou a sua percepção;
«( Qual a lei que autorisou obanco á emissão extr:lOrdinaria de notas em circulação.»

- Este parecer foi apresentado na sessão de 20 de junho de 1826.
Da discussão do parecer, em que tomaram parte os Srs. Souza França, Maia,

Marcos Antonio, Baptista Pereira, Clemente Pereira, Lêdo e Vergueiro (autor da
Indicaçeio), pareceu-nos conveniente extractar os topicos que seguem;

- O Sr. Clemente Pereira, sustentando o parecer, como um dos membros da
commissão, disse:

" Oppõe-se um illns·tre deputado a que se peçam estas informações ao Governo, porque
o banco p6de estar em cil'cumstancias criticas e que se podem tornar mais perigosas, si as
informações propostas se fizerem publicas,

" Este argumento é fundado em nm receio vão. porque não existe esse perigo, que se
quer figurar i e ·tanto não existe, que oonsistindo todo o mal do banco na emusão excessiva
que tem feito de notas, duas ott tl'as pa."tes mais do qtte lhe é permittido pela lei da sua insti
tnição; elle, todavia, não occnlta nem p6de occuHar esta emissão, antes a patentêa e faz
publica nos seus halanços annuaes.

" E como p6de o hanco quebrar, t ndo o seu credito garantia na divida ela na ão? Poderá
esta queb"ar 1 Seguramente, não; pois nem o banco. Para o banco se pôr no etado da sua
instituição e poder acabar com essa emissão excessiva de notas, o que na realidade é um mal,
á que se deve, quanto anles, pôr fim,- basta qne a Nação lhe pague a sua divida,

" Accresce que o banco tem um deposito em numerario, quasi igual ao fundo da sua
creação, e diariamente está compranl1o prata que faz cunhar, para qne não haja falta de
t!'Ocos. Por estas razões 1igo que o receio, que se oppõe á publicação do estado actual do
banco, é muito mal fundado. »

- Entretanto o Sr. Lêdo, outro membro da commissão, explanando, como elle
disse, as razões do parecer, apresentou estas considerações:

" '" Que fez a commissão de fazenda, a quem esta augus'ta camara mandou ouvir 1
, «.[ilxaminou a~ materias sobre qne devia rec~~ir o exame, e conhecendo, que os abusos

lormlgavam na direcção do banco i qne este, VICIOSO em seus estatutos, tornal'a-se mo~"
truoso pela sua admiuistração; que tinha aberrado totalmente dos fins da sua creaçao ;
que á sombra da facilidade, com que o passado regimen tirava delle as sommas, de que
necessitava, os seus directores tiraram ptLra si e seus apa?liguados as que qtti.::eram; donde
s~guiu-se não existir em seus cofres, não digo o representante ele suas immensas notas em
cll'culação, mas nem os sous fundos canitaes, sendo preci o que a fOl'ça, ou a necessidade
fizesse acceitar uma tabella irrisoria de trocos, - que destruia. a essencia de ~uas notas;
e conhecendo o descredito actual elo papel do banco, provado pelo agio ela moeda metallica,
do que resulta ao governo um prejuizo horro1'oso, ou seja porque sofIre qnebra nas rendas,
que cobra, ou porque paga por mais os objectos que compra i conhecendo, que expirando,
com etreito, o actual banco no anno de 1828, não era nem demasiado cedo para se entrar no
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conbecimenLo de L[o melindL'oso objecLo, nem ocioso adqnirir as precisas informações, para
com madureza, e circumspecção legislar a este respeilo; persuadiu-se a commissão da
necessidade do exame indicado pelo Sr, Vergueiro, !\ias, com quanto fosse vehemente a sua
convic ão a este respei·to, não deixou de conbecer tambem, que não competiu ás camuras
mandar por uma commissito instituir eRt exame; p~rqlle as cam aras teem a iniciativa e
formação das leis, sua interpretação, e declaração; mas não teem a Iiscalizução da economia
particnlar das difl'erentes estaçõe;;, ou repartições publicas; tratam com as autoridades
primarias,:ls quaes devem pedir as instrncções, de que necessitarem, mas nunca procul'al-as
por comrnissões enviadas do seu seio,

" mis a razão por 'l"e diss a commissão de fazenda, que julgando util e necessaria a
medida proposta, uHl'aplssava corntudo as aLtl'ibuições da camara, c por iss propunha
que se pedissem ao governo as precisas infol'll1ações sobre os iudicados quesitos, bavendo-as
elle previamente do banco,

" Outra razão occorreu Lambem aos membros da commissão de fazendtL,- salvai' a COill
lUiõsão mixLa e as cumaras do dezar ele se lhe negarem no banco os liYl'OS e os cofres,

« Justificado por esta parte o parecer da commissito, responderei a algllLls argumentos,
cpe tenho ouvicl0 expender, São os mais notaveis :-que o banco é associaç;io pl'ivaela, e que
nem o governo pôele fazer, ou mandar fazer e,te exame:-que este exame p6de pl'oduzir a
bancarota do banco, .

« O Banco do Bl'azil recebeu da nação uma apda de custo de quinh nl.os conlos de réis j
a nação pagou lribatos a beneficio deste banco, e ainda hoje os está pagaudo (bem quo
podem ja tel' nova appl ica 'ão): confiaram-se-Ihe, e com gL'all(les vanLag~ns, as abastadas
caixas dos ol'pbãos, e deposilos geraes, e as administrações dos genel'Os de estanco, como
diamantes, e páo-brazil: obriga-se indirect:lJllente o povo a receber as suas no las, apdzar
de todas as desconflanças; e não devem os represenLantes da nação e seus legisladores
saher qual tem sido o uso de tantas regalias 1

« Não devem saber, si cllmpre continuaI-as, ou resLl'ingil-as 1 Não devem cOnhecer, si
está il!lldida a confiança da nação, e ameaçada a fortltna publica I",

« E' as~ociação privada; e como se obriga aos portadores de suas leLras, pagal'eis Ú
visLa, a conformarem-se com uma tabelIa de ·trocos, formada á sua vontade 1 ('.)

« Como se lhes negam os recursos, concedidos aos porLaelores ele lell'as não pagas das
o:Jt\'as sociedades particulares 1

« Como, já em Outl'O tempo, illundou o Governo wn syndicante, quando assustado pelo
que se espalhou á voz publica, afim de salval.o, como o salvou, de uma quebl'a declarada '/

« lIIas qnero conceder que seja o nossó Banco genuína sociedade mercantil. Deixaria
por isso de estar sujeito ao exame requisitado, e feito pelo modo Pl'oposLo pela commissãol

« Não; a Nação não é a maior accionista deste banco 1
« C IUO elIa ba de saber do estado activo ou passivo ele seus interesses nesLa sociedade 1
" Nel,l'ar-se-Ihe-ha o di rei to, que tem q ualquel' dos socios dessa com pan Iii a 1
« Alem de flue, as opcrações desta scciedad são muito t,'anscendentes e leem uma re

lação immediata com (} bem-ser da Na ão, porque as cedulas liduciaes desl;a sociedade estão
na~ mãos de todos os individuos, que formam a Nação: são hoje o representante de todos
os valores, o i nLermedio ele todas as negociações, a base de todas as fortunas; e não devem
os r presentanteõ ela Nação conhecei' si a Nação está ilJudida, si a fortuna publica tem
su(ficientes garantias 1 Ddverá acaso mllar-se o interresse gel'al diante de considerações
r articular'!s '/

« O Governl) não poderá, a bem da causa publica, levar a luz do exame aos cofres do banco,
s6 por que eUe se diz nominalmente asôociação privada 1 Si ha erros e abusos inflllentos na
I'Llina publica, não somos responsaveis, deixando progredÍl' males, que deviamos atalhar 1Di
gamos tudo"",' o lJanco aben'ou totalmente cla sua P"ú7wi!"a instit~ttçã9 : hoje é Bal7co
do Gooel"7Io, e nib9 cio cOln77le,'cio, toclas as suas tl"anSac~ões são com o Gove,'no,. o govIH'no
é que o sustenta, qucm lJa,ljct a enorme sr,m1l1Ct l).1ol'a os enormes dividendos, que elle ,'e"
pa.rtc ; \l sendo, como digo, o GovenlO qltem sustenta o BCt?lco, desllrCtçCldamellte sc deixa
gyrctl' a opinião, de que é o BClnco q!tem sustentu, o Gove,"no .'

« li: Lt<\I'erlÍ. CIUP.1ll ainda diga que não devem ou não podem os I'epresenta'nte~ ela Nação
cxigir do Governo instl'llcções p,\I'a saber como se fazem semelhantes transacções? O Govemo
paga o pl'emio ele nooe ou clez mil contos de "éi', sommct tl"eS vezes maior do que os
{u.nclos do Banco, SOlllma, por que os accionistas do Banco não estão responsaveis, SDmlTIa
que gyru sob,"c o credito do Govern'l, Otl sob,'e o medo do 1JOOO, somma que, extl'ahida ela
massa geral elas I'endas da Nação, i nvede-se na I'erdadeil'a qualidade de pensão, OH tri
lJllto, que o Governo exige para o Banco, e que os accionislas elesle indevidamente l'ec2bem
contl'[\ o art, 3u ele suas instl'uc ões, qlle diz, creio eu: - «os accionistas do 8unco, assim
como não respondem p r maL, do que pelo valor de suas acções, tamlJ21U ilão podem re
ceber int 'rcsses, sinão na razKo das suas en tradas» - som ma finalmente, a que s6 teriam
direito [Imelado os l'epre~entantes elas nolas, que são verdadeil'os credores do Governo, e
qLLe, oll'rend,) a quebra que as notas Leem, deviam pqrceber esse int}l'esse, e ao 8,1nco só
pertenceria o que directamente respeitasse aos seus úlIldos ; e apena S\l lhe deveria uma
cOlUlllissão de correlagem, por ter elle exercido actltUlmente o onus d cOrrelOl' do Governo,

(li» A tabella lll'oporcional de pagamento, auoptada em 28 de julho de t 21, subsisLiu, salvas aI
gU1l1:\s excepções, até a extincção do Banco em t820,
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"E não se deverá entrar no conhecimento de todos estes manejos? A facilidade com
que os Ministros do Thesouro acham uma moeda, ainda mais fa,cll de fa=cl" , tem sido a
causa de deixarem proseguir o mal, fugindo assim ao trabaLho de acertadas combinações
para melhorarem as circum tancias do Thesouro, e o credito puhlico; e contentando-se
com achar 110 momeuto meio de sauar males superflciaes, pouco clLidosos das chagas PI'O
fundas que abrem no corpo da Nação.

" E não de\'erá a representação nacional instruir·se dos erros para os corrigir com
acerlo ?

" Quauto ao temol', que mostL'al'am alguns Srs. deputados, de que este exame possa
produzil' a bancarrota do Banco, não tem fundamento algum. O exame concorreria, ao
contrario, para impedir essa bancarrot:l, s i pudesse apparecer, porque delle resultariam
providenci'ls p ra atalhar a emissão continua de novas notas, para consolidai' a divida do
Governo e para estabelecer os meios de pagaI-a; e q~ando digo - si pudesse apparecer
é porque, sendo a Nação o grande devedor do Banco, e não podendo esta fazer urn:J. ban
carrot;].; não pôde aquel1p. tambem s01rrer este terrivel mal,

" Pagando a Nação ou em notas, ou metal, o que deve ao Banco, os seus accionistas
soO'l'eriào em um balanço fiual algum prejuizo nos f'ttndos capitaes pela insolvabilidade tle
alguns devedores, mas não uma bancarota; e esse mesmo prejuizo seria nominal, por
quanto elles leem realmente triplicado es es mesmos capitaes,

" Refleclirei, finálmente, para rasponder a alguns Seuhores que citaram os exemplos da Iu
glaterr·a, querendo mostrar, que não nos deviamos metter com o banco,- que os exempLos para
szrem prolicuos necessibam que os objectos comparados sejam exactamente iguaes entre si; e
de-gra adament , nenhuma igualdade se dá entre o Banco de IngLaterra em suas instruc
ções e manêjo, e o Banco do Rio de Janeiro, mal chamado, Banco do Brazil, l'odavia, estes

enhores deviam recordar-se, que o Padameuto inglez, ainda ha bem pouco, muito se
occupou com o objecto do Banco, Concluo, portanto, susten tando o pat'ecer da Commissão, e
votando por ene, »

O Sr. Vel"{)Ueil'o, na sustentação de sua indicação, accrescentara:
« Dizem alguns senhor~s, que o banco deve ser considerado em um e-tado critico, e 'lu

o exame seria perigoso por esta razão: outros, porem, asse verão que o seu estado é bri
lhante, Eu sigo o meio e dig que a b:J.ucal'Ota é impos,iveL, porque o Banco tem um
abonador, que não pôde fali ir, que é aI ação; porém e.te e.tad~ bl'ilhante, que se inculc:l,
eu nà posso reconhecer o O caso é, que não se pl,gam as notas p~l' inteiro. paga-se urna
quantia determinada: logo o estad não é 1ll1ÚtO bl"illt'J,nte. DemaiS, a Nação é devedora; os
abusos são consideraveis, e j{\ arl'ü teem sido apontad s. Para se reconhecer o abuso, basl.a
considera!' a grande divida, muito superior ao fundo do mesmo Banco.

« Portanto, ha necessidade d9 entL'ar Resse exame, pois, si o Banco niio ti\Oe se essa
divida do Governo, o seu estado niio seria dltvidoso. As notas são letras de cambio, que,
apresentadas, devem ser pa"as; e logo que o não são, ha quebl'a de credito: i,to acontece com
qualquer casa de commercio,

« Nestes termos, confirmo-mo na opiniã , que emi tti, de que nem o Banco se acha em
estado de llliseria, nem de lJ)'csp~ddade j é, pois, necessario examinaL-o, »

- "\ otado O parecer, e na. ua conformidade sendo requisitadas as informações
do Governo) este j'ecusou satisra~el-as, como se vê do omcio, lido em sessão da Ca
mara de 28 de junho, nestes termos:

" Illm, e Exm, Sr,- Levando á prese11Qa de ua ~laO'estadeo Imperador J omcio, que
y, Ex. m dirigiu em data de 22 do conente, participando, que a Camara dos Deputados
1Ia\'ia deliberado, que por intermedio do Governo se exigi,se da Jllllta do Banco não s'
menL um balanço explicado, qne clal'amente mo Ire o estado actual daquelle estabele i
mento, mas tambem, respostas sati,factorias aos nove quesitos apontados em uma tabella
IllCLUSfl no soul'adito omcio : houve o m smo Augusto enhor por bem ordenar-m que
~espondesse a V, Ex o tiio sóm.lt sobl'e os quesito, - 20 e ~o, visto q 11 aquelle tão
tllteressclnle e.'tClbeleciment1 ~ reg~ pelo \.[Vat'[\ de 12 d outul>ro de 18DS, sem influencia
alguma do Goverllo. C'lm e da na.tllreza de semelhantes estabelecimeutos, e portanto levo
Mconl1ecimanto deV, Ex" J)flL'a fal.ar conshl'líCamara dos Deputados, que ate o fim de
~~l§ o G vel'UO or!!. doveJor ,lO Banco da r[ll\ntia de ,26):02'~79J p:lra cuja satis
la_çao al'bitl'ou uma con igna ão merl'ial de 5'):0)0' afim d ser pa.go com exacti
dao o jOll'O anrl'la1, applicancLO-Sl o que r?stal', pal'a lenta amortiza ão do ca.pital, e que
haveudo-se e,l,1b~L}cido paL .\ lv:trá d~ 20 ele outubro de L 12 varios imposto", aflm ele se
auxilia.l' o dito Han o, nelle eli~ctivamente entl'al'am 5,)0:00,)', cnjo lu 1'0 se l'epa.t'le
pelo. accioni tlS pJl' temp ela vinte annos, entrando !Uai a quantia de 76:000~,
de que ,1 Fazenda NacionaL percebe os lucl'os e se ião applicando ao pagamento da sna
divida, ate que s~ mandou entra' no 'l'hes:lul'J o producto dos ditos impostos, cessando
a. administração do Banco,

" Deus Gm1rde a V, Ex. Paço, 2 de j:1Uho de 1892,- Visconde de Baependy,- S,',
Jose Rlcal'clo dct CostCt Aguiar de A1ulrada,»

- No parecer, que a Commissão de Fazenda apresen tou li Camara Da sessão de
17 de agosto do mesmo aUDO, sobre o Relatorio do Ministerio da Fazenda e o orça-
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mento da despeza publica para o anno de 1827, tambem se lê o seguinte topico, com
relação ao Banco do Brazil :

« A com missão não p6de deixal' de lastimar a p rda da Fazenda Nacional. occasionada
pelo deleixo dos m~nistl'Os da Fazenda, que teem servido desde o a~1no de 1818, no que
respeita ás transacçoes do Thesouro com o Banw, com o ql1al serIa bOJe meuor o empenbo
do mesmo Thesouro, si tiverãocumprido com a lei, segundo lbes incumbia, .

« Em primeiro logar observ~ a commissão que, sendo estabelecidos pelo Alvará de 20 de
outubro de 1812 varios impostos sobre a Nação Brazileira par,t, do se:1 annual producto
entrar esta com mil contos de réis em acções na caixa do sobredito Banco, fazendo-se o
paaamento desla'quantia por prestações anuuaes de 100 contos de réis no espaço de 10
an~os consecutivos, e com a condição de se parlilhar entl'e os accioni tas particulares
s6mente o dividendo dos primeiros 500 contos, que entrasse.m nos primeiros cinco annns,
percebendo o '1'hesouro, depois e em commum com todos os accionistas, a competente quota
dos outros 500 contos que entrass m nos ultimos cinco annos, - e determinando a mesma
lei, que, no caso de não chegar annualmente a renda dos ditos impostos nesta provincia a
prefazer os ditos iDO con·tos de réis annuaes, os completasse ao banco a caixa do Thesouro;
nada menos se fez do que isso; pois que s6 se entrou, por parte da Fazenda Nacional plt'a
aquelle estabelecimento, com 576:000., resultando daqui, em vez de perceber o 'r4esouro,
desde o anno de 1822, o dividendo de 500 acções, s6 percebe de 76; e como tenham orçado a
16 010 os lucros daq',elle est belecimento, segundo consta, é a perda eITectiva do '1'hesouro,
por falta de comprImento de lei neste artigo, de 67:84OS annuaes ou 271:360' em quatro
annos, co,üando com o anno corrente, aos quaes, si accrescentarmos a quota do diviaendo
proporcional ás entradas de 100 con tos em cada anno de 1818 até 1822, importantes
pelo mesmo calcnlo de 16 % em 240:000" vel'emos importar em 511:360' os pl'ejuizos
causados á Nação 'Pela má administração da Fazenda desde 1.818, nesta parte s6mente.

« A isto accresc~nta-se, que o mesmo banco se acla desfl'uotando uma casa dos pro
prios nacioaes, em qlle tem a sua contadoria e coli'e, e da qual se não acha acreditada ii
Nação nenhuma renda, e está de possc de outL'o, em que se gastat'am nove contos, pal'a 30m
se estabelecer a administração do Correio, e que essa quantia não apparece encontrada no
seu creclito ao 'rhesouro, ..»

- De quanto ficou dito, e acima tl'anscripto, já se pMe, sem duvida, bem
ajuizar sobre quaesfossem as condições do Banco no anno de 1826, tanto no que diz
respeito ás suas operações, como nas suas relações com o Governo, - dispeusando
nos por isso de qualquer commentario.

Uma cousa julgamos nós, assaz patenteada, e é - que, pelos actos desregrados
ou abusos commettidos,- dous eram os accusados perante a Camara dos Deputados: o
Governo e o Banco, cab9nuo, talvez, áquelle o primeiro lagar, segundo o teor dos
libellos .•...

- Na sessão parlamentar do anuo seguinte (1827) a questão do Banco voltou,
de novo, ao debate e com maior insistencia.

- No relataria da Fazenda, apresentado ás Camaras na sessão de 14 de maio,
o Sr, Marquez de Queluz (ministro intel'ino), referindo-se ao Banco do Bra;.riZ,
disse:

« •.•e~tabelecimento, de que se poderiam tirar vantagens para a administração em
outras maos e c~)J]'~ outr.os methodos, e que, mal administl'ado como tem sido, occasionou
os estorvos adm10lstratIVos em que nos achamos e no q'Uaes só o Gover'no tem pel'clido.

« Pelas delapidações publicas de sua. administração, logo nos principios delta, sabemos
que o Banco esteve abysmado e que s6 a inflnencia e soccorro do Governo o levantaram e
restabeleceram.

« Desd~ entào estreitaram-s~ as l'elações ent:'e ambos, e o Governo, parecenclo-Ihe que
o Banco nao tena fundos. s~lIl.o'entes para con,tLDuar tL'ansacções com particulares, re~a
tendo letras que ,et'a a prlllClpal fonte de seus llltet'eSses, pl'ohibiu-Ibes, reduzindo assim
aque,lLe estabeleCImento, vel'cladeiramente commercial e de circulação, ao seu banqueiro
partI,cnlar, paI'a fornecer-lhe as sommas necessal'ias ás suas ,despezas crescentes, Daqui
data vel'dadeHamente a quéda·deste estabeleoimen·to,

« A emissão de notas foi pl'oporcional âs grandes precisões do Estado' o credito dellas
vacillara; mas foi-se sustentando até a fatall'evolução de 1821, da qual ~ Banco não podia
escapar, cO,mo ac.ontece sempre_em ,iguaes circumstancias". EUe viu-se abysrnado, e teria
desapparecldo, 510 Governo nao VIesse em seu SOCC01'1'O como veio j mas de que modo 1."
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" Por um acto despoLico, ordenando que o Banco não pagasse aos concurrentes, porta
dores de notas. mais do que:l somma, que eUe fixou em uma tabella, (U)designando até as
e pecies em que eS'ie pagamento se, fal:ia - o que e,'a o mesmo que confessar a insolvabilidade
do Banco, para paga,· suas notas a vtsta . ."

« . .Chegou a desgraça a pon Lo de se darem ellas (as notas) contra o ouro até cento por
cento, contra a prata a 40, e até contra o cobre a 10 e 12 % I•.. "

- Fallando, em outra parte, do estado critico, em que via-se, ainda então, o
Governo, obrigado a despeza extraordinarias e ingentes, accrescentara o ministro:

" O Batr!co é o unico fornecedor, mas com fundos fornecidos em notas; além do premio
que custam ao Thesoul'o, soffrem o enorme reba·te, em que estão as notas ...

.. A' vista disto, si me é permittido aventUrar arbitrios, direi qlie, em minha humilde
opinião, não acho, para encher os fins que a Camara se propõe, nenhum caminho mais
prompto, do que a rem'ganisação do Banco. E' provavel que esta medida, executada com
sabedoria e prudencia, restabeleça promptamente o credito deUe, e então a reapparição da
moeda e restituição d sla ao seu verdadeiro preço serão consequencias necessarias ..•

« eria a primeira oreração tr,'lnsiair o Governo com a Junta do Banco sobre a reducção
da divida (a divida do Estado a este) conforme dictar a Justiça e a equidade, as ll,uaes ambas
tsem muito em que assentar, e para o que assislem grandes fundamentos a ambas as
partes contractantes . ."

- Dissera, finalmente, o ministro: -

« que estimava ter occasião publica de render justiça ao patriotismo, zelo e boa vontade
dos accioni tas, que teem sempre composto a Junta do Banco .• '" do que tivemos (falia
ainda o mesmo) uma ultima e não equivoca prova na reducção, que espontaneamente fez a
Junta actual, do pl'emio de seus fornecimentos reduzindo o juro de 6 a 4 %'" )O

- Deixamos ao leitor a tarefa de comparar a linguagem usada no Relataria supra·
dito do Sr. Queluz com a do officio, anteriormente dirigido ã Camara dos Deputados
pelo Sr. Baependy ...

Cumpre-nos, porém, bem notar a generosidade, que o Governo assignalara, por
parte do Banco em relação ao seu debito ...

Era sobre a te unica do apoio, dispensado pelo Governo ao Banco, que este
emittia as suas notas, as quaes elle fornecia ao mesmo Governo, como emprestimo,
e, não ob tante a verdade de te facto, o Governo se confessa penhorado do gl"ande
de intere se do Banco, cobrando-lhe o juro de 4 0'0 em vez do de 6 % !. " .

Na sessão de 18 de junho do mesmo anno (1827) foi approvado um parecer da
Commis ão de Fazenda sobre a neces idade de confel'enciar com o Ministro da Fa
zenda e directores do Banco, no empenho de « tratar-se, quanto antes, de assentar
medidas sobre a funclaçlo da divida publica, relativa ao Banco, e da organização
deste por uma lei. ~ E em outro parecer da mesma commissão, apresentado em
se &'io de 27 de julho seguinte, sobre o Relatorio da Fazenda, depois de ter esta ana
Iysado e comprovado os varias topico:> desse Relatorio, que já deixámos acima
transcriptos, a commi ão conclue tambem pela necessidade immediata da reorga
nização dn Banco ... o qual (diz alla)« tem direitos á protecção da Nação, não só
pelos males que lhe sobreviriam com a quéda deste estabelecimento, como pela
utilidade transcendente que resultado desenvolvimento, que elle precura a sua indus
tria; cumpre, porém, regular com maior segurança a marcha de suas operações
pondo-o mais à coberto da arbitrariedade de seus administradores; cumpre estender
a esphera de suas transacções, circwnscriptn hoje aos supprimentos do Governo,
e applicar meio~ certos p l'a amol'tização da ingente somma que a Nação lhe deve j

deixemos de parte os erros, quejà não tem remedio.~

(U) Vide pagina 42 re'ro.
A.. <\
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- ~a discussão do parecer de 18 de junho e das emendas, que lhe foram
oiferecidas, o deputado Odorico disse: ('0)

« Elu estou persuadido que todas as clelapidações pnhlicas, que te D1 ba"iclo na adminis
tração de Fazenda, nenhuma equivale ao ,grande 7"oubo do Ba,nco do l/mcril,-elles (accionis
tas ou directores) teem, por seus interesses particulares, . acrllicado a Na ão inteira, e, em
quan'to não fOl' dissolvida esta companhia, não votarei mais um real de emprestimo ; por
qU,e esta companhia tE:m roubaclo o Thesoul'o". A commissão encara este objecto não só
com toda adecencia, mas com toda a moderação, em quanlo diz (lcu) , •• ,. Chamem-me 7-e
voluciona'"io, que os chamarei lacl,'ões, ,,»

- O Sr. Hollanda Cavalcante, embora em outros termos, revistando a historia
do Banco e o grande lucro de seus accionistas, de modo pouco licito, - não só
confirmoll o conceito do deputado anterior, mas ainda, qualificou o B~nco de ( v~,.

dacleira Cova de Caco» . .• e proseguindo, accrescentou: ( O Governo acreditara as
notas, que se acham em gyro, para credito da Nação; mas não queremos mais
negocios com o Banco.»

- Fallou, em defesa ,deste, o Sr. Clemente Pereira, o qual, sem negaI' os enoS
e delapidações, achou injusto o qualificativo de lacl?'ões a todos os seus accionistas,
julgando, ao contrario, que a maior culpa recahia sobre o governo ... «Si o Banco
é ladrão do governo, como se disse, então não sei quem sera ladrão do banco .. ,»

- Em relação á materia, foram ainda lembrados varios alvitres no correr da
sessão legislativa de 1827, notadamente, os projectos de lei dos deputados Lino Cou
tinho, Vasconcellos e Hollanda Cavalcante. e7

)

(16) Vide, n[(o sd 11. 1blegl'II. desle impol'lanLe Pa,.eaór (Í o 1tel. do mioisH'o caaelo, mas tllmueUl
A""acs respectivos da Camara (1827), tomo 30 , pags, 327 c 337; tomo 40, pags, 92, 183, 196 e 2jO i
tomo 50, pags. 69 e 97.

(11) A Integra dos dous ultimas projectos vem uo tomo 40, pags, i38 e 250 dos Â/lnads e são como
seguem:

« A assembléa geral legislativa do imperio resol e:
Art. 1. 0 Fica suspensa a emissão de notas pelo Banco tio BrazU, emquanLo 11. assàmlMa gel'al

legislativa do imp'H'io outra cousa não decretar.
Art. 2,0 O desconto das ietras de cambio do que trata o § 10 do al'L. 70 dos e t:Ülllos do lJadod

comprehende o das letms de term, bilhetes da alfandega e titulas d~ divida.
Art. 3. o Admittir-se-hão mais mil acções no bane ,
Art. ".0 A divida do govemo ao banco vence"" o juro annuai de 10 por cento.
Art. 5,0 O quinte do oUrO será applicado para a amodização desta divida pela maneil'a seguinte:
O governo comprará com o ouro em barra as notas do banco e depois de carimbadas seriío

entregues em ]lagamento ao banco para serem consÚmidas.
Quando o governo tiver de fazer compras de notas annunci"r" por editaes, que tem a quantia

de tanto em oRrra para a compra de notas, a qual se fal'" ao que por mellOS as dor.
Art. 6. 0 Emquaato não se estabelece outro systema de xtracção dos diamante, é o banco

atitorisado para os comprar nos mineiros nos casos e pelo modo actualmente em pratica.
Art. 7,0 O banco fica encal'l'egado da venda des diamantes extrahidos por conta da fazendn

publica, e o preducto liquido era applicad para a amortização da dividn do mesmo banco, com
prando-se as notas na fÓI'nllt de art. 50 quando esta opel'a(,i(o possa ter logar.

Art. 8.° A assembléa geral leRislativa de imperio promette applicar os meios nectlssarios para
mnortisação desta divida no menor espa',o de tempo, qud for possivel.

Paço da camara dos deputades, 16 de agosto de 1827.-Be,.'nanio Pcreirâ dc Vascollceitos, »

« A assembléa geral iegislativa decreta:
Art. 1.0 AS notas do Banco do Brazil, actualmente em ci,'culaçtlo, são couslderndas COll1~

apoli<'es de diviàa nacional, '1ue vencerão o juro annual de 4 % da pI'oUlulgaçüo da presente leI
em deante.

Art, 2,0 O governo fará. dai' um balançe á caLxa de banco, pI'ocedendo ioimedlatamente a um
dividendo dos capitaes aili existentes pelos accionistas, na rÓI'ma seguinte:

1.0 Si' os capitaes existentes na caixa excederem aos da ,ynt"ada dos accionistas, recolher-se.-ba
com este excesSO de capitnes e valor OOl're pondente em notas emittidas, preferindo-se que sejam
realizadas as notas de 6$, sem que primeil'o o tenham sido as de 4$, e assim as de S$ e 10~, O
capital equivalente ás acções será. dividido pelos accionistas. . .

2.0 Si os capitaes existentes equivalerem aos dn entl'ada dos accionistas, jlroceder-se-ha ao d,,'[
dendo, e com elIe cessarãe todas as transacções, que possam haver elltre b Estado e o batlco.

3.0 Si os capi\aes não equivalerem II entrada dos accionistas, e governo fal'i~ emittil', em notaS
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Em relação aos projectos apresentados, disse o Sr. Vasconcellos:

« Abolir já o banco é uma medida injusta e impolitica. Não é ainda chegado o prazo em
que deve expirar o banco: e o governo constitucional não deve fazer o que fazia o antigo
detestavel governo despotico (apoiados), para quem não havia lei nem contracto. enhores,
o banco deve existir ate se completlU'em os vinle :lnnos ele sua existencia. (.tlJoiados.) E' ver
dade que o banco tem faltado a muitas das (:ondições com qllfl foi i ostituido, tem degenerado
muito' mas não pl'occdem os seus erros das Clelibera ões do governo 1 Nós não devemos jnlgar
do anti~o governo pelo actual: um differe mlüto do Olltl'O; guarda-se hoje muito maior re~

pcito ÍL libel'dade do cidadão lo que noutro tempo. esses des"'raçados tempos quem ousarIa
dar um não ao governo, ainda que justiça tivesse 1 Supponha-se que os directo~es elo banco
diziam ao governo qlle nio queriam emprestar-IlJe o dinheiro que se lhes pedia; o governo
pelo menos os mandava recolher em alg'ima dessas prisões suble~l'aoeasdas fortalezas, e
I~. jazeria o deso-raçado toda a sua vida, si não ti vesse bons padrinhos. E qual serii. o homem
que arri 'que toda a sua "ida e liberdade por causa dos bens, e de bens alheios 1 Qual é o
escl'iptor que d~, prefercncia :lo estes, quando estio em co11isão com aquelIes'l Eram as cousas
Ilesse tempo em (únna, que rOI'am presos dous individuos por maldizerem o banco: isto li
em Ullll~ memoria de José Antonio Lisboa. Merecem pais toda a desculp:J. os directores do
banco, apezar de seus erros e das preval'icações de algnns.

A repentina extincção do banco, na rórma do projecto do illnstre deputado, ~ausaria

outr0s muitos males, cllja enumeração sel'ia lonrp. Quantas familias não vivem hOJe desses
dividendos lo banco? Quantas esperanças bem IUlldadas se 11Ü,O VÜ,O acabar num momenlo 1
].; quc desordell e males! ! ! Onde empl'egariam os acciouistas esses capitaes, que se lhe
cnLt'egaY<1.m I.l!;s~a medida, além de outros mui Los males, produziria o de ainda de
preciar mais as notas do banco, Não pude pois ser admitLido ii. discussão o projecto do il
lllstre depllLado o 1'. IloIlanda Ca\'a!canl .

O projecto do Sl·. Lino Conllnho é quasi o mesmo que o Illeu; mas é menos amplo e
por isso olp nas se pôrle on'erecel' algum artigo pOl' emenda.

O meu projecto parece prennc1tcr todas as indicações. Pelo art. 10 se suspende a
emis iio de notas, c nisto nada de novo estabelece, pois uma igual disposição foi sanccionada
na lei da. fundação da. divida publica, Pelos arts. 2", 3° e .1 0 Cll reslituo ao banco as oper:l
çôes commcrciaes da sua in tituiçiio e as amplio. O banco tem de existencil~ ainda algum
tempo; te;]) do liquidar assuas contas, cobrar e pagar diyjdas' parece-me, pois, que em
quanto se occupava destes obj ctos não seria mào que tl'aLas,o de alglllnas esp culações que
pudessem inLeressar aos accionistas; mas eu niio o obl'Í!?o a fazei-as, deixo tudo ao seu arbi
trio, Esta opinião é tarnbom a do I!lxLU. ministro da tazenda, que Ilin~uem póde duvi
dar ser muito familiat'isado com os principios economicos e Jin:t.nceiros: elIe diz no seu rela
torio, que 59 dovia dar maior esphera ás operaçõ~s do banco, faciliLando-lhe as transacções
com o corpo elo commercio.

Posto que eu sep muito (avol'aval a banco, com tudo entendo que o go"erno lhe não
deve pagar sinã as suas acçõ ,a importaocia do seu Ihndo legal que parece-me montar em
3600 ac ões, e julgo qncisLo édejusllça. O banco não podia emprestar mais do quetin1ta,
e, posto lue realmente lhe emprestasse muito mais em noLls, é bem claro, que o sell valol'
nào vem do banco, mas do govel'Uo, que com cllas pa,qa e se paDx. upponha-se que o go
verno podia hojo resgatar as notas em cil'culaç,10, e com ellas pagar ao banco que as con
sumia; o quelhe licava I I\ada. Comtudo con"irei que se declare no artigo, que si o banco
pudor pagar toda as nota ~l vista, não tenha logar esta disposição. Euentelldo que se dere
pagar ao banco só o cu fundo metltllico, mas que, emquanto não expi"a,' o pl'a~o do banao,
o governo pague 11 jur de 10 ';, do dito fundo. Assim eu altendo aos interesses dos accionis
tas e aos do g "e1'l10: aquelles perceb m um juro 'erto e exoruitante poi outro não acha
riam ele i"'ual importancia com hypothecas lão segura~ como as da nação, qlle nunca morre,
e nunCll fará bancarola; e este ILlcl"l os exorbitantes juro que eria obrigado a pagar da
enOl'me (luanlia. ele que se diz devedor ao banco.

E para rolil'<Ll' da circulação as notas eu applico toelo o ouro e prata disponivel, e o.;
diamantes que e extl'abiL'em, além d}~s providencias já decretadas na lei da fundação. Logo
que se forcm r tirando notas ela, circula .ãa o seu "alor augmentará até ficar par; pois que as
notas estão depreciadas 1JOI' serem em '/tltl'lCl'O supel'io)' á.s necessidades da ail·Gulação.

I!l que ben' não reslLltario 'I O governo receber{l milito mais do que actualmente percebe
dos lributos ; dúnin1â1'l~ o lJI"eço das me,'oodo)'ias; os ordenados chegarão p,tra os emprega
dos publicos, e aqueHes 10 %que dOll aos accionista, equivalerão a 15 ou mais por cento, do
que hoje percebem, Coaclllo pois pela preferencia do meu projec.to. »

do me.smo banco. a quantia que fOl' necessal'ia para preencheI' o valor dá ac~õe' para a lotaI
~Ulta.ta.O rios mesmos nccioni. LiLS.

,.trt. 3. 0 Todas as di"idas do bancoj que não forem a do Estado, serão lidas como capitaes
eXIstentes em caixa., e como trvs entrarã.o no dividendo cios a ciouigLas.

,u't. 'l.U Uma lei especial re~i.ll"rá o pagllmento dos jUI'os do capital representado pelas notas
em clrculoção, o estas contitlnarilo a ser recebidas como moeda nas e lações publicas,

'\,rt. 5.° O mlllist,·o da fazenJ'l' apresentará' "c,.mara dos deputado nos r.rimeiros dias de
~7' sao da pruxima. reunião um relotOl'10 circulllstallciar10 da execução da pre enle ei ; licando desde
la ~evogados o alval''' de 12 de outubro de 180 , que creou o Banco do Brazil nesta côl'le e todas aS
lUaIS leiS em contl'ndo.

Pa'io da camam ljos deputados, 27 de agosto ,1e: f827.-Hollalldá Cavalcante.»
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- Fallaram ainda sobre a materia alguns outros deputados; mas, afinal,
venceu-se apenas o adiamento, para se pedirem informações« ao governo sobre o
estado real do ba,zco, segundo as especificações ja feitas na sessão passada, quando
se haviam pedido taes informações,., .»

- Na mesma sessão legislati va ele 1827, por occasião do projecto sobre o reconhe·
cimento e fundação da Divida Publicl,-pe1a connexão de materias, foi tambem muito
debatida a situação e reforma do Banco do Brazil ; e tendo afinal passado o mesmo
projecto, e promulgado na lei de 15 de novembro de 1827, foram nesta tomadas
algumas providencias, constantes de seus arts. 2, 21 e 22, com relação ao papel
bancaria, as quaes consistiram em mandar, quanto antes: - acel'tal' o 1[21antum do
debito do Thesouro ao Banco; - appUcar 6.000:000 '000 de apolices de 5 0/.
ao resgate de igual somma das suas notas circulantes; e prohibir que, de 1. de
janei?'o de 1828 em deante, podesse o banco emittir notas, além da circulação
então existente.

A segunda providencia, aquella, que referia-se ao resgate, ficou sem etreito,
«por não haver quem quizes~e trocar por apolices, ao par e de juros de 5 "/0' as
notas do Banco, que então compravam, a 65 e 66, as apoUces de juros de 6 %

, .('8))

Em 1828, o mão e8tado dos negocias do Banco, continuando a preoccupar a tLtten·
ção dos poderes publicas, foi, na sessão de 24 de maio da Camara dos Dtlputados,
apresentado um novo projecto pelo Sr. Hollanda Cavalcante, pelo qual esta·
belecia:- a fiança do Thesouro Nacional para as notas circulantes; o recebi
mento obrigatorio destas, como moeda legal, nas estações publicas i-a consignação
de fundos para o seu resgate annual até o (lescIl,pa?'ecimento da sua superabundancia
do mercado, e outras medidas, que reputara opportunas, como tudo se verá
mel,hor do seu discurso e projecto dito, adeante transcriptos.

~ O Sr, Hollanda Cavalcante: - 'enhores, a fonte e causa primaria ela falta de
moeda metallica no mercado da praça do I io ele Janeiro não é outra sinão a superalmn
dancia de notas emittidas pelo Banco do BL'azil, que não tendo (por causas bem
sabidas) proporcionado a emissão dellas aos capitaes que deviam fazer face ao seu credito,
tem progressivamente deixado de pagar á visla os seus bilhetes, até um quasi desengano
de realizai-os jámais,

~ Bem conhecido nos é (l execravel alvará da creaçiio desse banco, que desde o momento
de sua execução presagiava a catastrophe que um dia devia occasionar á nação,

"Graças ao patl'iotismo brazileiro, eu ouso asseverar á esta augusta camara, qu
estamos ainda muito em tempo de desviar os males que nos ameaça esse pres nto feito
pelo governo despotico que tanto nos dilacerou.

~ A intl'oducção de neltas de credito em mil meL'cado estreito para a sua proporcionada
emissão fez delie emigrar os metaes preciosos j e todas as medidas que se tomarem para
a apparição desses metaes novamente !?O mercado, serão baldadas emquanto o seu logar
for occupado pelas notas j renuLlciemos pois toda tentativa para os ter antes do progres
sivo desapparecimento dessas notas,

~ O cobre não é certamente do numel'O desses metaes que rivalizam a concurrencia das
notas, mas não sendo pORsivel nos mercados circumvisinhos do R.io de Janeiro a admissão
de semelhante notas, forçoso é, que para conservar essas relações com o mercado
desta pra~,a, deli e faça desapparecer quanta moeda de cobre (moeda desgraçada!)
a casa da moeda do R.io de Janeiro possa emittit' para facilitar as tl'ansacções do mel'cado
da sua praça.

" Mas esse cobre vai tambem obstruiL' os mercados visinhos, e pouco a pouco as re
lações entre o mercado da. côrte e 08 c.ircumvisinhos encurtam-se, o commercio
pal'aJysa-se e uma população consideravel licará pl'ivada dos generos da primeira necessi
dade.

(18) Relatarios da Fazenda de 1828 e 1829 sobre a iJspacla,
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« O remedia pois a ,todoa esses males não p6de ser outro alnao o desapparecilllento da
superabundancÍ<l de notas elo mercaelo elo Rio de Janeiro» ; e com.:> fal'emos desapparecel'
'taes notas 1 E' isto a que eu me proponho, e proponho-me tanto mais ele boa vontade,
quanto tenho a mais firme confiança no patriotismo bl'azileil'o; patriotismo todos 05
dias provado e todos os dias digno de merecer a nossa confiança,

«Eu não me imporlarei com o banco sinão para assegurar aos seus accionistas, que
a nação se faz responsavel peIo capital de suas aoções e inlel'eSSe mercantil delias até o
total embolso dos mesmos accionistas, -para mandar e~tabelecel'um exame de sua adminis
tração, visto a falta de cumprimento de suas transa,cções, sem que elo résuLtado desse
exame lhe possa jámais provir el sfalque nos capitaes elas mesmas acções; e afim de que
se possam conci1lar os interesses do mesmo banco com o seu comportamento, de jus
tiça me pareceu que os fundos que elle tem actualmente em caiu viessem de alguma
maneil'1l apoiar a empI'eza do desapp...recimeoto de, notas no mercado, a que a nação se
propõe.

« Persuado-me que uma vez que o Thesouro Publico afiance as notas do banco,
recebendo-as como moeda nas estações publicas do Rio de Janeiro e consignando uma
boa porção de moeda metallica para um troco diario, em cuja transacção constantemente
tire da Circulação um numel'O determinado de notas, persuado-me, digo, que uma tal
medida, apoiada do patriotismo naCIOnal, fará, ainda que lentamente, apparecer rnetaes
preciosos na circulação e desviai' os males que nos ameaça o descredito das notas do banco.

« 1];' bem sabido que a receita e despeza do Thesouro DIlsta côrte não póde dispensar-se
actualmente das intrusas notas e, em consequencia, de necessidade convem inserir alguns
artigos sobre o 'l'hesolll'o em qualquer plano para o desapparecimento das uotas.»

- Concluindo o seu discurso, o orador oJTel'eceu este -

PROJECTO DE LEI

« A assembléa geral legislativa decreta:
« Art, i. ° O Thesouro Nacional afiança as notas emmidas pelo Banco do Brazil rece·

bendo-as como moeda só nas estações publicas da provincia do Rio de Janeiro; e consi
gnando desde a publicação da pr~ en te lei, a quantia de dez contos de réis em moeda
me'tallica diat'iament para o troco das mesmas notas, segundo o p,'eço que tiverem no
mercado da praça nesta côrte.

« Art. 2 ° Uma cOlUm issão esp cial composta de dez br:lzileiros de probidade e conhe
cimentos, nomeada pelo governo, será incumbida d um exame da administração do Banco
do Brazil desde a sua creaçiio, ficando os acLuaes administradores obrigados a prestar
loda as contas que por elIa forem xigidas, e franquear todos os archi"os da adminis·
Lração; publicando o resultado de seus Ll'abtllhos pela imprensa todos os mezes até á
conclusão delles.

«At·t. 3.0 O 'l'he ouro Nacional desde já se constitue responsavel aos accionistas do
Banco do Bl'azil pelo valor das suas acções, seja qual for o resultado do exame da admi··
nistraçiio ; e pelos jllros de seis por cento da mesmas acções, pagos em moeda metalIica,
uo i" de janeiro ele cadr. anno, até o com pleto embolso dos accionistas.

~ AI't. 4. ° Para penhor e hypoth ca da consignação applicada ao troco serão depositados
no cofre da Caixa ela Amortização, creadn por lei de 15 u novembro de 1827, os seguintes
fundos:

II O capital em moeda metallica, e metaes preciosos que actnalmente existem no
Banco do Brazil ; a reserva dos eliamantes que existe no 'l'hescuro Publico; os capitaes
resultantes das dividas activas do Bauco do Brazil aos particulares, á medida que se forem
arrecadando; os rendimentos do cunho e senhol'eagem das moedas que de ora em deante
forem emittidns ; os rendimentos de mineração ele quaesquer companhias estrangeiras no
impel'io; o capital d todas as renda denominadas -impostos para o banco -; as rendas
provenientes da mineração dos diamantes e dotl'afico do páo-brazil pai' qualquer maneira
que se arrecadem; o imposto de seis por celllo em qualquer loteria que se extrahir no imperio
d'ol'a em eleante.

« Art. 5.° Para o l)agamento dos juros das acções do banco e sua amortização ficam.
applicados os fundos eleslinados ao pagamento dos juros de seis mit conlos, que por lei de
15 de novembro de 1827 foram decretados á compra ou resgate das notas elo banco, ficando
para isso revogada a parte da citada lei em qne é decretada a compra ou resgate de taes
notas.

« Art. 6.°Os accionistas haverão o juro de suas acções e a amortização delias pela
mesma fórma que os possnidol'e~ das apolices do capital fundado na lei de 15 de novembro
de 1827, salvas as condições do art. 30.

«AI't. 7." Os fundos oon ignados ao troco elas notas do banco serão arrecadados pela
repartlQào do 'l'besoul'o Publico, o depois de arrecadados serão levados ao cofre da Caixa da
Amortização em pedodos meusaes; publicando-se de tres em tres mezes pela imprensa o
resultado da arrecadação. .

«Art. 8.0 As dividas dos particulares ao banco serão consideradas como dividas á
fazenda publica, e como taes reduzidas a letras de cambio com prazos segundo as hypotbeeaa
de seus contractos e difl'eren tas circumstancias dos devedores.
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II. ArL 9. 0 O tl'OCJ dns notas do banco sBrá fBito pBlos cor~'etores da Caixa da
Amortizaçüo ; e quando aconteceI.' que a consignação dial.'ia nITo seja intBiraroente redu
zida a notas do banco, accumular-se-ba ao troco do dia immediato a quantia que res'tou
no d.ia antecedente; publicando-se pela imprensa diariamente a operaçITo desta corretagem.

II. Art. 10. eja qual for Ocambio da praça, nenlnlm,t nota se.rá trocada por UIll
cambio mais baixo do par que 50"/0 ; si o camLJio for de 30 a 50 %, o POl'lador da nota
terá uma vanlagem de 10"10 no cambio da pra a ; si for de 10 a 30 % terí, a vantagem dB
5 %, si for de 5 aiO % terá a vantngem de 3 %, e nenhuma vant::.gom torá quando o
cambio da pl'aça for do pnr a 5 010 (abaixe).

II. Art. 11. Fica a al.'biLrio do govemo proporcional' o c ntingeule das dilferentes
esrecies metallicas para a consignação diaria.

« Art. 12. Das uotas rBsultantes do troco 'tirnr-sc-hão seis mil contos de réi pnra en
trar novamente em circulação, POl' "ia do 'l'hesoul'o Publico, prevenindo nssim o deficit, qlle
resulta da consignação das r ndas, que devem fnzer face ás cLs[ ezas do Estado. O resultado
das notas tl'ocadas será inutilizado por meio do carimbo uas mesmas, que assim SBI'ÜO con
sel'Vadas em cofl'e separado, até serem publicamente queimadas em PB1'iodos trimestl'll.BS.

II. Art. 13. Ogoverno tE\rá para com as notas falsas o mBsmo procedimento que com ellas
tem tido a administração do banco.

II. Art. 14. Da publicação da presente lei em deante nenhum pagamento do 'l'hesolll'o
Pllblico, á excepção das ferias dos Jornaleiros e do pt'et dos soldados e omciaes ine riores
de mal' e tel.'ra, será feito em moeda metallica, emqnanto o camhio das nolas for abaixo
do par; salvas as pequenas quantias necessarias aos saldos de contas.

II. Art. 15. Para os pagamentos exceptuados no artigo antecedente o governo recorret'i,
ao 'troco diado das notas; quando pelas entradas das differentes rendas nacionaes não
seja pt'ovido de moeda metallica sufficien'te. -

.. Art. 16. Fica desde já prohibido o cunbo ou fabrico de maior quantia qne oito conlos
de réis diarios E\m cobre. na Casa da 'Moeda desta côrte.

II. Art. 17. Ficam revogadas todas as leis em contrario, como si se fiz sse c1ellas
expressa menção.

II. Paço da Camara dos Deputados, 2-1 de maio de 182n
• - Hollanda Cava1canti .."

Julga.ndo-se urgente o projecto, remetteu-se á commissão de fazenda; e, depois,
a requerimento do Sr. Paula. e Souza, foi deliberado que se reunissem todos os pro~

jectos apresen tatlos sobre o mesmo obJecto, pa.rl1 [obre ellos dar a Commissão o seu
pa.recer.

- Entre os topicos do di~curso, que acima ficou transcri pto, um hn. que mel'ece
reparo muito especial: é aquelle, em o qual confessa o illust?'e p?"eopinante, que
«é bem sabido que a receita e despeza do Tl1esouro nesta Côrte não póde dispensar-se
act~lalmerlte das in!rusas notas. ..• »

E. pois, diriamos nós; - como ent5.o resga.tal-as, isto Ó, retiral-ns elfectiva
mente da circulação 1 !...

Na sessão de 30 de maio'~ a Commissilo de Fazenda. representou, em requeri
mento, a necessiJade de serem pedidos ao Governo os seguintes esclarecimentos:
« lo; de quantas acções se compõe o Banco; 2°, qual a divida. passiva do Governo ao
mesmo; 30 , qual a. dos particulares a. este; 40 , a quanto monta a divida. passiva j

5°, que valores tem actualmente o Banco em seus cofces ; 60 , que ca.pital em notas
tem o Banco emittido ; afim de bem interpôr o seu juizo sobre os projectos do Banco,
que se lhe haviam remettido para dar parecer .... »

Este requerimento da commissão e uma emenda aclclitil)(I, do SI'. José Lino sobre o
boato de o Banco pretender trocar a sua rese?-va metaUica por nota,s, para. apl'Oveita.r
o agia, provocaram uma discussão, por demais a.paixonada, -a. qual, si pa,ra melhor
não serviu, teve, sem duvida, o etreito, - pOjO muitos almejado, de augmentar o
descredito do Banco e do seu papel circulante, pelas asserções feita,s na tribuna par
lamentar contra esse estabelecimento em linguagem, a mais virulenta e desbrL\~

gada, e por certo descabida, em assumpto semell1a.nte !
O Sr. José Lino atIil'ma.ra, pela.s conta.s do Banco do anno anterior (1827), existir

no cofre deste a importancia de mil e ai tocentos contos de réis, e que a pl'ojectacla
troca de metaes daria o lucro de 56 n/o na prata. e de 120 % no OU1'0 ! ...
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- E ta pl'etenção do Banco, que, tambem se disse, não ter passado de sImples
boato, adrede espalhado, para armar a opinião contra °mesmo, - fóra qualificada
por alguns deputados, de acto fraudulento, ~'oubo, transacQão aladroada, e não sabe
mos que mais!. , .

E' verdade, que, já a esse tempo, occupava a pasta da Fazenda o Sr. 'Miguel Cal
mon, o qual projectava realizar, como depois fez, a extincção do Banco... ('9)

- Adoptado o requerimento da Commissão de Fazenda, e levada a resolução da
Camam. ao conhecimento do Governo, foi, por decreto de 3 de junho (1828), nomeada
uma commissão especial, composta do conselheiro José Caetano Gomes, Ma
noel Joaquim de Oliveira Leão (contador geral do Thesouro), Ignacio Ratton
(membro da junta da CaixD. da Amortização) e Francisco José da Rocha (thesou
reiro da mesma Caixa) - afim de examinar o estado aclual do Banco, á vista
dos seus livros, papeis e cofres, etc., etc., na fórma das instrucções que na mesma
data foram expedidas pelo Ministro da Fazenda, Miguel Calmon du Pin e Almeida.
No lJreambulo do decreto se disse: (t que o fim do exame era, - para que a Assem
blea Geral Legislativa podesse tomar, com inteiro conhecimento de causa, as me
didas que o bem publico e o credito do mesmo Banco exigem neste momento ».

- Tres dias depois de nomeada a commissão referida, isto é, na sessão de 6 de
junho, a Commissão de Fa,zenda apresentara ainda um parecer, em o qual, depois
de fallar com espanto do agio de 28 e 30 % a que havia attingido a moeda de cobre.
e da extro.ordinaria emissão do.s notas do Banco. sem proporção alguma com as
necessidades da circulação, - concluiu por um pl'oje elo de I'esoluçcío, o qual, embora
fortemente debatido, é o mesmo. que foi depois convertido no decreto de 4 de julho,
dispondo: pl'i!no, que o Banco do Brazil ficava autorizado á emittir notas do valor
de I e 2 , obrigado a multiplicar as de 4$ a 12 ,dentro dos limites da sua actual
emissão; secundo, que o Governo repartisse, pelo maior numero possivel de estações
(comprehendiLlo o Banco, si fosse conveniente), toda a moeda de cobre que pudesse
'applicar para o troco das Dotas; não sendo, porém, menos de metade do que diaria
mente se cunhar; tertio, que a Camara dos Deputados pudesse instituir commissões
de exame, quando julgas e necessario, para conhecer o estado geral da administra
ção do Banco e do cumprimento destas disposições.

- Não é preciso fazer a analyse dessas medidas de camctel' incidente, quaes se
contém no decreto de 4 de julho; - e mesmo porque, continuando em nossas infor~

mações sobre os actos e factos parlamentares da época, habilitaremos o leitor a
apreciar e julgar, por si mesmo, ácerca do assumpto, nas suas diversas phases e
circumstancias.

a sessão de 27 de junho, a Commissão de Fazenda, «especialmente encarregada
da espinhosa t(tl'efa (textual) de remeã.iar o progressivo depreciamento, em que
diariamente tombavam as notas do Banco», apresentara longo parecer, em o qual
deixou cousignatlos, como resultados da accumulação do papel.moeda, os seguintes:
o desapparecimento total dos metaes preciosos; a baixa extraordinaria do cambio; o
espantoso crescimento do preço ele todos os generos, e o phenomeno de um agia de

_ (19) Quem estudar os Atltll1e$ daquella época ficará pasmo de ver, como os homens, os factos, as pai·
xoes e os erros se reprodt1í:em !
b 'este conceito temos em vista o modo por que, ainda ha pouco, tambem fôra encarada a questão
ancal'l(l eutre uós, lias ~essões da Camara dos Deputados de 1891 a 18~2....
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30 % sobre o valor nominal do oobre, «que veio a ser a unica moeda geral do
paiz I... »

O parecer alludido, bem como os votos em separado, que a elle se rererem, são
trabalhos ainda hoje dignos de ser lidos com proveito e interes e, e por i o aqui o
transcrevemos:

PAREOER

o: A Commissão de Fazenda encarregada da espinhosa tarefa de remediar o progressivo
depreciamento, em que diariamente tombão as notas do Banco, e a notavel carestia qne teem
tomado todos os generos no mercado desta Côrte, depois de haver, conjunctamente com a
illustre Commissão de Fazenda da Camara dos Srs, Senadores, maduramente exam inado
assumpto de tão transcendente importancia, vem dar conta do re'ultado de seus trabalhos.

o: A commissão não julga necessario fazer o quadro dos padecimento, que aotualmente
soffrem todas as classes da nossa sociedade; a Camara o eucontrará na propl'ia experiencia
de seus illustres membros j tambem não julga mister, para provar a urgenc.ia ria materia,
fazer lembrar as calamidades, que em circllmstancias iguaes teem inundado outras nações:
ellas estão exaradas na historia, e a historia é o domiuio do le&,islador.

o: A extraordinaria emissão de notas do Banco, que nem esta em harmonia com os prin
cipios da scieDcia, nem em proporção com as urgencias do commercio, pI'ende-se às reconhe
cidas necessidades do Thesouro.

"o Banco, ou podendo, ou não julgando poder resistir ás ordens do Governo, qu tinba
de sustentar com escassos recursos as despazas, a que o obrigava fi regen ração o indepen
dencia nacional, e as de uma guerra em que elIe e compromettera e de que era preciso
sahir com honra, forneceu-lhe, pouco cuidadoso das con equencia , as quantias que lhe
foram pedidas, e hoje montam á crescida somma de dezenove mil contos de réis, espalhados
na circulação desta provincia ou antes desta cidade.

o: Não é para admirar que dessa accumulação de papel r sultasse. uomo resultou, o
desapparecimento tOlal dos metaes precioso, a elevação extraordinaria do camhio. o espano
toso encarecimento de todos os generos, e o phenomeno de um agio de 30 % sobl'e o valor
nominal do cobre, que veio a ser a unica moeda gel'al de~te paiz.

"São taes as relações entre a moeda de uma nação e seu commercio, quc o crescimento
ou a accumulação de qualquer especie circulante em uma parte della ha de necessariamen te
alterar não só todas as relações sociaes e commerciaes dessa parte com o todo da nação,
mas até desta com o resto do mundo, que com eIla commel'cia,

" Quando esta verdade não fosse assaz provada pela experiencia de tanto~ p vos, 0,
males que está soffrendo o Rio ele Janeiro, pela inobservancia destas relações, de sobejO
o provariam. Tambem á vista de Slla evidencia nenh lns argumentos mais ão necessarios
para demonstrar a necessidade de remover ou extraiJir deste Inercado a porção de pap·l
circulante que exol'hita da asphera das necessidades de seu commercio' porque, a não falha
rem todas as regras da sciencia, simultaneamente com a sua remoção ira subindo o seu
valor, e decrescendo o preço extraordinario de todos os generoso

o: Sendo, pois, este o alvo a que deviam assestar os cuidados da commissão, ella passou a
examinar quaes eram os meios que com menos gl'avame da Nação e com maior celeridll:de
P9diam fazer entrar em seus cofres as grandes sommas, nece~sarias para solver o debIto
cOl1trahido com o banco, ou, o que vale o mesmo. pua extrahir notas da circulação,

" Tres são os meios que para isto se o/fel'ecem, e de que muitas nnções em casos iguaes
se teem aproveitado. Tributos, emprestimos, creação de papel-moeda. Tratemos do
primeiro.

o: Ao mais ligeiro golpe de vista que se lance sobre o estado actual do Brazil, por menos
que se consielere a tibieza da nossa industria, ainda no berço; a debilidade do nosso om
marcio, empolgado todo pelos estrangeiros, que regorgi·tam em privilegios; a lang~idez da
nossa agricultura, presa ainda a cegas e acan hadas rotinas, e ameaçada dc rerJentl na prI
vação de forças; a nullidade de nossa navegação, açoutada por enxam s (Je corsarios . é for
çoso confessar que illusoria seria a imposição de novas taxas para este fim.

o: Si attendermos depois li. natureza daquellas que já pagamos, algumas das 'luaes
cruelmente aIfectam os ramos sobre que pesam: si considerarmos o "spirito da Naçao, a
idéa pouco vantajosa que por ora forma de sua situação, é forçoso reconhecer que perigo a
seria a imposição de novas taxas; porque a desesperação não sorrre consel hos, nem a nece 
sidade ouve os gritos da fria l'azão.

" E si as actuaes contribuições não dão o resultado, que por um c'llculo bem favoravel
se devia esperar, porque a estabilidade das leis, a santidade da justiça. a tranquillidad~
publica e a prosperidade geral apenas estão no hol'izontfl da esperan a, como se ha de
presumir que o augmento de tributos, sem auglDe~to de com modos e d meios de pagamento,
possa dar um equivalente das sommas, que é preciso pagar 1

" Quem não vê que este augmento obraria em sentido contrario dos nossos calculos!
Pois que, estreitando necessariamente a esphel'a dos consumos, exerceria lIIDa reacção
P9ç!.erosa /lobre os tributos existentes! Quem ignora que, sempre que a somma dos encargos
não é contrl1.balançada pela somma dos gozos, é funesto o resultado!
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« Mas copceda-se por um momento, que nenhum perigo haveria nas novas imposições;
produzirão ellas o promplo remedia de que os nossos males neceSSl~am 1 Quaes os ramos de
riqueza naciouaL sobro que hão de rocahir, sem ri co de atrazar, ou talvez destruir a
sua força vital, o sem arrancar Lagrimas de sangue ás provincias do Brazil sem J:opu ação,
devastadas pai' dissensões macel'ad.. s pela fome ? Hav~I'á alguem q le calcule as provincias
pelo luxo da côrte 1 A côrte uão é a Nação, é a opuleneia de alguns individuas, não faz a
leLieidadode quatrv ou cinco milhões de cidadã~s,

« ill qlle Romma de contribuições não seria nec~ssaria, si com ellas se deve preencher
um deficit de Clllatro alI cinco mil con tos, e pagar lada a divida nacIOnaL?

« A commi'são abandonon este meio, por iU'lsorio, por impraticavel e por funesto,
« "eO"uia-se o dos empI'estimos ; e dous ,ão os modo que ha de o realisar; forçados e

,'oluntario , 'farefa inuttl seria demol'ar-se a com missão em de trinçal' a odiosidade dos
primeiros; a Gamara sabe, melhor do que eUa, que, por mais densos que sejam, e
mais bem dourados os atavios com que os revistam, POI' mais louçã e agl'adavel que
seja a mascal'a com qne os apresentem, eUes dei:l::am sempre entrever,. que são
impostos, e impostos da natureza a mais desastrosa, Marchando na !tnha das
contribuiçõas de guerra, empecem a cobrança dos (\utros impostos, mirram a in
dustl'ia, definham o coraçào. destroem os instrumentos da producçãv, e consomem a um
tempo recursos pl'esentes e esperanças futuras. Vollaram-se as vistas, e os VOlOS da
commissão pal'a os emprestimos v(Jluntarios ; loi neste valente recurso que a Inglaterra e
depois a Fmnça ellcontral'am a ancora da sua salvação: era neUe que a cummissão
jlUgOU tambem fundamentar as operações necessarias para diSSipar as nuvens que toldam
o nOSSl hodzonte. e restituir-lhe serena claridade. Feneceram, porém, os desejOS da
commissão•

• Os emprestimos voluntal'ios exigem, ou presuppoem um systema de credito publico
fuudado sobr boas garantias, e mantido peLa mais escrupulosa e e tricta fidelidade. .

« O credito, dizem O~ classico n~sta materia, 'incomp:llÍvel com um mal es~abelecldo
eystema de finanças, com II lhlctuação ou inexe..:ução d",s \e1S que hão de garantil-,', com
a con fusão ,das I'eceitas E' despezas que perpduam a confusão na administr",ção, e permittem
empregai' os recuI'sos do credito em usos qu~ a lei prohibe. E já lemos nó esse systema de
finanças claro ajuizado, methodico e consoliuaelo? Já são escrupulo amente ollservadas as
leis ll<'indllll a sua incerteza, 011 f!uctllação, ce sou a confusão de receitas e despezas, deixou-se
já áe englobar umas e l1utms para fazer dellas v"luntada applicação? Já estao bem demar
cadas as relações das provincias com o centro da admini tração? Já se pode bem con'ar com
a sua nec ssa da obediencia e cooperaçào? Além disto, l.S emprestlmos suppoem pagamentos
..:~nstantes e inviolavei ; esles s .ppoem impostos certos e permanentes; mas os ,!-ctuaes
~ao cobrem as de'p zas actuaes; a imposiçáo de novos para fazer face a tanto obj 'ctos é
Impossivel' como lan~,)r mão elest~ recur o 1 Com que pagar as obrigações qoe elle exige I
Com economias? Fallal' em economias ' illudir as dlU1culdades com generaltdades, é
lançar mão, de um tOplCO q'le parece respondei' a tudo, e não satisfaz re"ll~lente a n<l~a,

• DepOIS de ver assim lombar ao choque das ell(liculdades os dou prImeiros meIOs
que a sciencia e o xemplo l'CCOmll1en Iam, lembrou-s a cOO1missão ele recolher as notas do
!.lauco e ubslituir-lhe um papel ele credito do governo, que circulass em todo o imperio.

~ gsta medida tinha nm.) apparencia hrilhante, "isto como alliviava o mercado desta
pro~ncla, desembaraçando-o por algum tempo da'1ueJla superabundancia de notJ.s que
haViam de gYl'ar no das Outl'aS provincias, e desobl'lgava o Governo do pagamento dos Juros
que percebia o Banco.

«.Alas porventura era isto remediar 011 eliminuir o mal. ou mudar-lhe o nome e
e paçar o campo elo' es ragos? I at' agora gen1Ja unicamente o Rio de Janeiro com
as dôre, da gan~l'enada chaga, que cOI'roe US germens de sua prospel'idade, agora com
elle b~"lam, gemer lOd~s as pruvincias do imperlo. ..

« 10u<lvJa SI o pel'lgo sonlent e redUZisse a dar a esta provlncla consoclOS na
c\esgra9a , a comm issão. contando com o heroico caracter brazileiro, abraçaria o recurso e
proporIa o planu,- 'olrrei, diria eUa ás outras provincias tilhas da mesma família,
repartan,IOS os bens e os males; II salvação geral o e:<ige.- Mas II commissão l'ntl'e outras
mIl ~onsldera ões bOl'l'ort80u- e vendo o campo em limIte. que uma tal medida estendia
aos tal a~'los de todo o munelo. licando tão remota do centro da emi são dest~ polpelo
reconbeclme!1 to e val'ilicação de :ua le"'iLimldade ' horrori oll-se, não acitando o fundo do
~hysmo que la abrir, e pOllia ab,OI'ver a ração: horl'ol'isou-8e de dar ao Governo a espada
e A.Lexan~l·e, com a qual, 'ortado este nó, poderia corlar todas as d,fficuluades que no

porvIr ~urglssem; hOI'I'orl ou-se da reacçào que podia. som'er esta medida, pela execração
Com que o publico receLe o eu imples enunCiado - papel-moeda.
. • Na reconheCida insulliciencia deste meios, na faltfl de OU~I'O que n110 apresenta sem
I~u~es dlfficulclade , e todavll1. !la dnl'a nec~ssldadede. aponta~ um remedio para atalhar o
ploores8~ d~ mal, que p de mIDar a pI'opna eX! tencJa politIca da Na ão não temeu a
CO~tlsSa?, techar os OllVI~OS ao grito dus p,'ejuizos, e somente abdl-os aos da necessidade
~~ ,.ILca, Talvez a h~pocrlsla, como costuma, de cubra crimes no qne o cidadão probo o
laZI elro h?nrado o encontrará amor da causa da Nação,

« O projecto que e vae lér <leve a. sua origem a cste sentimento sagrado, unico que
oecupa 08 membros ele ambas as commissõe'.

« A assembléa geral decreta; .

Ir" Art. 1.0 Fica reconhecida a divida contrahida pelo Governo com o Banco até o
u Imo de dezembro de 1827 na quantia de dezenove mil e trinta e tres contos, quatrocentos
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e Mlenta e quatro mil e seiscentos r is; salvo qualquer encontl'o ou addiçi:to que de direito
lJossa ter lagar.

« Art. 2. 0 O Thesouro Nacional pag'al'il a mesma qu::mtia ao Banco com notas deste, ou
cnm moeda de prata, à medida quo as for obtendo pel s meios nesta loi apontados, Estes
bilhetes e os que se resgatarem com esta moeda \lunca mais entrarão em cil'culaçii ,

« Al't, 3,0 Ficam consignado ao pagamento desta divida para serem vcndidos em
hasta publica todos os bens de rair. ul'banos e l'usticos, proelucti \'OS de rcneln. com todas as
SILas pertenças e escravatura, pertencentes {IS comltllmidael s regulares ele um e outro sexo
cm todas as provincias do imperio,

« 1\rt, 4,0 l<icam igun.lmente consignados, pal'1\ serem do mesmo modn vendidos em
hasta publicn. com as formalidades da lei, todos o proprios nacionaes producti vos de renda
existentes nas diversas p'rovincias do imperio, e n.ssignaladamente \ln Pani. as duas fa
zendas de gado denominn.rln.s Arn.l'Y e . LOlu'ell o; no Maranhiio a fazend~l denominada
de Nazal'eth ; no Pin.uby as trintn. e tres fazendas de gado, que foram la exlincta eompanhia
dI! Jesus; em Santa Cathal'ina as tres sesmal'ias doadas por João 1 restes Bal'l'oto,
D.Anna Margarida e Joaquim l.\rancisco de ales; no Rio Grande de ,Pedro o rincão do
Rio Pardo, o BujurÍl: que foi da vis ondessa, do Real Agrado, e os campos qu foram do
visconde de iVIagé; em Cuülbá e Mato Gl'OSSO as tres far.endas de gado Llenominadas
Caissara, Casal vasco e ontl'a; no Rio de Janeiro a casa da guarcla velba, que serviu de
quartel-o-eneral com o lanço im,mediato; as casas na rua da i\Iis~ricorclia, o t neno da
nova cadIJa, o aqual'telamento do Moura, ;l,S chacaras da Lagoa do Freitas, a fazenda do
Corgo d'Anta em Calltagallo e todas as outl'a que já se mandaram vender,

" Art, 5,0 O preço ele arrematações destes b ns na provincias elo imp rio, eom exccpçü,o
do Rio de Jaueit'o, ser{l realizado metade em notas do Banco O;l, outl'a metade em moeda
de prata nacioual ou estrangeira. ; aqu lia pejo seu valol' legal, esta p,lo COl'l'ente do mel'·
cado e todo o producto será reinettielo ao Tbesouro sem perda de tempo, ou em especi
ou em letras, e p910 mesmo sedo dado ao ]3n.nco em pagamento da divicla, compntando-se a
moeda estl'angeira pelo valor elo mercado.

</. Art. 6,0 Uma lei especial deLel'minará a incorpol'ação dos bens das communidades
regulares no proprios nacionaes, e regular:~ a conveniente indemllisação da sua renda á1
mesmas communidades, d maneira rIlle não soil'l'a mingua n lJas,

" Art, 7. 0 O Ministro da Fazendn. regulará a alienação dos pl'oprios acima mellcio
nados ele maneira tal, que não desmereçam de seus actuaes valores no mercado pela sua
accumulaçiio repentina ua hasta publica. »

« A com missão está bem persuadida, que ningu rn haveru. que estranhe a venda dos
bens nacionaes, As nações, como os pal,ticulares, teem obl'igação d pagar os sens debi tos;
e não compromettem decoro ou honra, cluando, no desempenho cle tão louvavel ftm, em
pregam todos os s us recursos. EUa reccbeu capitaes que não tinha, ella r miu COIU elles
pensões que havia contrahido, ella está no rigoroso devot' ele p:l.gar, 'seja qual flh' a
soluçiio das qnestões, ·--·si ella deve ao Banco ou aos porLadores das notas, e si aquelle podia
emittir uma tão grande sOl11ma, não garantida por seus fllndos, nem por seLl crecllto:
- quem é o autor do m(\l para sobre elle recahir n. punição, porque nenhuma solução a
desobriO'ará de pagar.

" llilVerá, porém, quem stranhe a venda dos bons das ordeus r guiares e que mesmo
capitule e ta medida - ataque de propriedade, que ameaça todas as propriedades,

« PermiLta-se á commissão examinar esta questão a titulo de esclarecimento,
" POl' mais inviolavel que sejn., diz nm celeb['e politico, n posse le um bem que vos 6

garantido pdla lei, é CIMO, que esta lei, garantindo e te bem, não pôde mudar-lhe a
sua natureza,

" Não mudando a sua natul'eza, a lei não pMe garantil' mais rIo qne o gozo daquella
propriedad derivado dos titulos qlle a instituiram e [undal'nm.

" Qual é a natul'eza da propriedade que t"em as ol'dens regulares? Ser:J., pOl'l'entura,
como n. das outras propriedades? Aqui l'espondom muitos autores, - não; porque eUes n5:o
teem mais do que a propl'iedade do gozo, não pod ndo vender nem de qualquer modo
:Ilhoar os bens; n5:o, porque pelos actos da fLmdaç5:o desles bens, assim como pelas diversns
leis da Igreja, que explicam o seutido e espirito destas titnlos, só 1 el'tence ao titulado n. part
unica do seu rendimenlo, necessal'Ío 6. sua. subsist ncia; não, pOl'que s_ não pôde reco
nhecer propl'iedade absoluta no usufL'uctuario, e um usotl'llctuario que não tem a 'totalidn.de
do usufruclo ; Jlão, pOI'que todos esses bens, quo administram, não lbes teem sido legados
por interesse de suas p ssoas, sim para serviço ele suas túncções: n5:o, pOl'que os regLl1l1res
l1ão CLlmpl'em c nunClt cumpl'iram os encargos ql~e andam inh rentes n. e ses bens, e são
condição necessaria da sua posse, ,

« Daqui se conclne que, assegurando a Nn.ção o renclimento desses hens, o necossario
para a snbsistencia dos regulares,olJ necessario pal'a cumprimento dos encargos qne soJl'rem
e foram impostos pelos fllneltldores, nem se ataca a Imica propriedade que os reo-nlaros
tcem uelles, isto é, a do usofructo de pn.rte de seus rendimcn tos, nem a propriedade da
administração da, ontra parte.~que lhes estava cOlTImettida ; e menos se destl'ó o direito,
qnc ~ada um fundador tem, ue:(lispor de seus bens em virtude das leis, segundo a iutelli
gencla que ellas suppoem,

« Antes, porém, de mostrar o moclo e fórma com que n. Nação assegllrn.r:i e garanLil'á
todos os generos de pl'opriedade, 'lue os regll1ares teem ou devem tllr, occorre resolvel' uma
questão que naturalmente toma a precedencia,

« P6de a Nação aproprial'-se destes bens?
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«Nenbuma lei, nenhum conLt'acto ba flue prive, ou possapl'ivar :;. Nação do direito de
oxaminul' si onvém que uma porção de ministros da religião do Estado, que por eUa devem
s r pagos, forme aggl'egações, e possuam bens, quc a um grande credito e poder ajllDtam a
independencia; nenhuma·lei ou contracto ba, que 'ou o titulo de livre disposição de seu
bens de a um 011 muitos cidadãos o direito de crear um corpo independente do Estado.
Estes cidadãos, portanto, leganclo aos regulares sells bens com certo encal'gos, esta porção
dos ministros do culto, aceitando estes bens e estes encargos, sujeitaram-se ao regulamento
que a Nuçiio por si Oll como pl'otecLOra da ,'onlade dos fundadore., fizesse um dia de todos
rsscs aclos, e de todos esses titulos. e ás novas fórmas de fundaçiio ou relativa aos en
cal'gos on á subsisteucia dos renulare . que ella mais uteis julgasstl Oll mais consentaneas
com a Pl'O, peridade publica, que dcve sempre prevalecer á particulal',

« Quantas vezes se tem vista, niio dizemos só a apropriação dos beus dos regulares pel:1.
maueir:1. agora proposla, mas a sua extincçãü, porqne as nações, ou seus mouarchas, conhe
ceram que a sua existencia não el'l<conjug-avel com a utilidade publica? E este direito sobre
a exislencia dellas, tantas vezes exercilaao, não arras la necess:J.riamenle um direito muito
mais extenso sobre os seus bens? Entre nós mesmos, e em outras épocas, o interesse
nacional não conseguiu pelo exercicio deste direi to a ex-tincção de communitlades l'enulares
e a apropriação de seus bens? E haverá quem o conleste á. nova Nação Brazileira, e con
lestc em o momento, em que eUa e tá el'uminando as 1 is e os prejlllzos, debaixo dos quaes
tem vivido, e formando o novo codigo que deve continuar a rcnel-a? E haverá quem o chame
em duvida, nesta crise de neces idade, quando as Dlesmas ordens renulares, existentes no
Brazil, o reconheceram pedindo ao senbor D. João VI, então unico representante da grande
família portugueza, a dispensa das leis d mão-morta, em violação das quaes possuira:n
ellas tantos b ns, merce que eate piedoso rei concedeu e que ellas mesmas invalida:'am, oão
cumprindo as condiç-es com que fôra outorgada? A commissão faria uma injuria av bom
~enso brazileit·o, si persi~tisse nesla duvida,

. « Demonstrado, pois, qlle a ação póde apropriar-se destes bens. e que não ataca a pro
prledade. comtanto que salve o sentido e cspirita de sua fundação, a commissão apresenta.
o projecto d lei, com que se per3uade preencber estes fins.

« A a sembléa gel'al decreta:
II. Art.1.° O Governo fad in,·entariar. avaliar e incorporar nos proprios nacionaes todos

os bens de raiz das commun idades regulares de um e oulro sexo, que forem producthos de
rendas em todas as provincias do imperio.

« Art. 2.° As mesmas commllnidad serão indemnisadas do rendimento dos ditos bens
por duas apolice, de renda vitalicia, que lbe serão daelas pelo Tbesouro, uma das quaes
representará. o total da renda annual elos predios urba.no de cada uma dellas, segundo foi
o pagamento da decima, que elI'ectuaram em todo anno de '1 27; a outl'a, li. renda dos pre
(llOS rusticos, pelo que constar terem produzido liquielamellte no dito anno para as mesmas
communidad s, fil'alldo- c o "alor dessas renelas por arbitros, no caso d duvida, na confor
midade das leis,

II. Art. 3,0 Estas apoUces são dc sua naturcza inalienaveis .
. «~rt. 4," Opagamento destas rendas vitalicias será feito aos quarteis pela Caixa da Amor

tlzaçao da Côrte c suas filiaes nas provincia , logo que lenbam exercicio, e na sua falta pelas
Juntas da Fazenda.

. "Art. 5." Fica applicaela ao pagamcnto destas renda a parte ela consignação que pela
lei de 15 de novembro de 1 27 enl. appli 'aela para a :unorlizaçiio e juro do capital de seis
mil contos de reis consignados ao resgate de notus cio Banco. E para maior seguran a ficam
lhe especialmente hYPolllecaelos os 57ô contos ele r is, que o Thesolll'o tem no l'undo elo Bauco
como ~lccionista deltc; e logo que linde o privilegio' elo mesmo banco será recolbida essa
quantla na Caixa da Amortização.

~ Art. 6,° A lei pr sume de má fe, e annulla como laes, toelas as transacções que de futuro
se fIzerem sobrc e tes bcns, as quaes induzam á alienação de qualquer part-e do dominio, ou
a novo.s encargos, desde o dia 10 de juuho ele '1 2n ,»

« EIS aqui a. maneira. por que entendeu a commissào salvar a justiça. a fidelidade, o in
tcre•.'e publico,os direitos e o decoro da ação, e a.té o pl'oprio interesse e a moral elas com
Illulllrlades regulares.
, «. alva a Jllstiça, porque assegul'fI. a. estes corp s, cuja el'istencia não tolhe, cujas casas
lespella, o gozo ele lodlt a. proprieelad que elles teem, isto e, a elo nsofnlcto de par.te dos seus
rendunenlos e o da admin'isll'llção ele outra part , flue a s u cuidado ficou applicar,

« 'onserva intactas as clausulas e pen, -es impostas pelos flllldadores; p rque nem as
ex.tlllgue, nem as commuta, com teem feito os regulares, e nem desvia elaqu~ne a quem
fOI commettida a sua execuç:to; unicamente muela a fórma da fundação, ó dá-lhe outro
metboelo ele pOl'ceber s.us productos.
d « a.lva a fidelidade por que nem um r aldeseja que se cercGe dos rendimentosverificadcs
esse bens, e manda enll'ae no seu c:t.lculo elcmentos que não podem ser rejeitados.

« alva o elecoro e o dir~ilos da ~a fio, porque, reconhecendo os qu ella tem de acahar
de lima vez 'om ssa~ propriedades mortas que roubam cal itaes :í industria, campo á agl'i
Cullura, dIreitos ao E tado, cil'culação ús riquezas, estimulo. ao cOlUmercio c fomento ás
e~preza9, barmollisou ele tal moelo o exerciclo desses direitos com a lei, que garante a. pro
~\'lec~adc, que, til'anch ás ordens tan tos cllpi taes· inactivos, não lhes tir" fi. gerenci:1. de seus
lenelunentos, que se lhes confiam maiores e mais solidos.

d" ~a.lva os interesses publicos, porque liYl'a os cidadãos de onerosas taxas com que não
po erlam, e a Nação de gl'aves padecimentos que son're, '!l'que a ameaçam, dando-lhes o unico
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remedio que nas actuaes circllmstancias lJ6de mais promptamente fazer desapparecer da
circulação as macerias que a enfartam e l'estab lecer o necessario equilibrio entre a moeda
actual o 'todas as rtllaçõ s commerciaes e sociaes,

« Salva, finalment . os proprios intel'esses dos regulares, e a sua moral, porque, consoli
dando no fundos nacionaes os rendimentos que tem, e apur.ldos na época em que elles
mais ubiram de valor, dá-lhes uma estabilidade e re"'ularidade que não tinham, sujei los a
continuas vlcissitudes, e embota o bUI'i! da critica que na analyse da sua administração
enCOUL1'ava infinitllR razõeR da immol"llicIade c dcs rdem dos r gulal'es.

« Si os beneficias de uma tão desejada, quanto promettid:1. paz, se ajuntarem aos resnl
tacIos que de~ta' m,didas espera:1. com missão, a pro peridade :1.rripiará a carreira veloz, com
que ha tempos vai fugindo do Bl'azl1.

« Paço d'l Camara dos Deputados, 27 de julho cI 1828 - l. G. Lédo.-J. J. da 'il1Ja
Gttimarães.- J. de Re:;ende Gosta..- ~I. J, ele ou:;a França. »

VOTO SEPAR.ADO

« Tendo concordado em quasi todo o projecto que bontem foi apresen tado ii. esta augusta
Camara por alguns dos meus illustres coliegas da Commissão de Fazenda, div8l'gi principal
menteem um ponto que, pelo reputar da mais alta influencia para a cessação de nossos
actuac, padecimenlos, en tendi de"ee oflerecel-o em voto separado.

«Eslou persuadido q le a continua ão d Ballco é prejudicial á Fazenda Publica pelos
avul tados juros que esta lhe p'lga ameJça-nos para o fulul'o com os mesmos male que já.
nos tem feito e que oão interessa aos mesmos accionistas, cujos rendimenlos se de falcarão
consideravelmente, adoptado o rcfel'ido phtno.

« A exorhlLancia dos jilros salta aos olho, e não é acedado que, podendo fazel-o cessar
COIU Justiça, coo tinue a I ação a pagai-o,

« Não é minha inlenção que os accionistas não sejam pagos de suas acções, posLo que
a lettra da lei pouco os filvoreça, qllero que elle, não teoham prejllÍzo algum, mas não
de ejo que com a continuação do Banco continuem o males que actualmente tanto nos
atRigem.

« Emquanto o Brazil não tiver um Mini tel'io que, correspondendo á confiança do 100
narcha, mereça a ela Na ão muito se devem t~lJler os abusos que pôde commetter o Banco
combinado com os ministros. E' verdade que temos ConstiLuição e uma lei de re ponsa
bUidade, mas Constitui ã temos nós des,Je 1 2~. e ainelft o anllO passado s conlrahill com
o Banco um empre timoexcedenLe a 5.0r)O:OJO,-OOO.

« Nem parece que ainda se respeita a lei, ~ ministr s tem havido que capricham cm
oslentar desprezo á Assembléa Geral.

« Pelo referido projeclo se deve til'ar da cil'cula 1'0 o maior numero possivel de notas do
Banco, e com stas será p'lgo o Banco, com a condição de as consumir.

« Msta opera ão diminulndo o capilal, ,ai diminuir o juro, que talvez e reduza lanlo
que pl'eju IIque ao accionistas. Sofrl'em e tes; mais som'e a i\ação obrigada aos juros das
notas que não forem retil'adas da circulação.

«Parece-me pois, evidente a nlces idade da abolição do Banco, E por que não é pos
sivel em nossas ciecurnstancias substituir por mo da metallica as nolas do banco e sendo
nec SS Iria s la rellOvação a~sento qlle podem fazee suas vezes ceduJas emiltidas com as
caut las indicadas no PI'oj"cto que oll"ereço.

«. A Assembléa Geral Legislativa decreta:
« Art. 1.0 Fica extinclo o Banco do BI'azil estabelecido pela lei de 1.2 de outuhro de

1808.
« Art. 2.0 A Naçiio satisfará aos accionistas do Banco a importancia de suas acções, na

quanLia de lreze mil e seiscentos conlo de réis.
« ArL. 3.0 Para saLisfaç{(o destas acções, serão appiicados os fundos metallicos que

actualmente lem o Banco, ua di\'ida activa e apolices de divida publica.
« Art. 4.° Fica á opção dos accionistas o rec himenLo do resto de suas acções em

"polices de elivida pnblica 011 em titui s da divida activa do Banco.
« AI't. 5. 0 As apollCes da divida publica que forem dndas em pngamenLo aos accionistas

serão reputadas p -lo valor que tivemm no ultimo emprestimo nacional, que se Liver con-
tL'ahido, e vencerã) os mesmos juros, .

« Art. 6. 0 O Governo cobrará a divida acLiva do Banco, qnando esta não seja prefe
rida pelos accionistas na fôrma do art. 40 ou vendel'á os titulos della, como melhor con
vier.

« ArL. 7. ° A ação reconhece como divida publica 'todas as notas do banco em cir
culação, e nãose descuidará de quanto antes as retil'ar c1ella .

.. Art. 8.° Emquan tll nào mühorarn nossas circumslancias ünanceil'as, ficam applica
dos para retirar da circulação as notas do Banc óLDente os meios seguintes:

« Lo Os proprios nacionaes que não fOl'em necessarios pal'a o sel'viço publico; .
« 2.° A divida activa da Fazenda publica, que se cobrará ou venderá, como for maIs

conveniente. Os devedores que voluntariamente pagarem as suas dividas serão bene.
ficiados com a reducção de 10 por cento de sua total importancia;
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« 3. u O producto do novo imposto projectado sobre os bens das ordens monacaes.
« Art. 9.° A vend~ dos proprios lIn.cionaes e da divida publica activa poderá ser feita

em notas do Banco, amda que não circulem no logar em que ella tiver logar,
e Art. ie. As notas do Banco havidas pelos meios do art. 80 serão consumidas com a

maior possivel publicidade.
« Art. 1.L. As not lS do Banco serão trocadas POI' cedulas emittidas pelo Thesouro assi

gnadas de cbancella pelo Ministro da Fazenda. por dous membros do Corpo Le~islativ~ e por
outros da Caixa de Amortização. As notas que assim houver serão tambem consumidas com
a maior pos'ivel publicidade.

e :\.rt. 12. Cada uma das camaras de qlle _e compõe a Assemblea Geral nomeará um
dos seus membros para assi .... nar as cedulas do art. i1.

e Art. 13. Cada um desles mpmbros do Gorpo Legislati vo participará á sua respectiva
Camara, quando esta o de~erminar, o numero e importancia da' cedulas que tiver assignado,
e o Governo as nota que tIver trocado pelas cedulas e consumido. Estas participações serão
consignadas nas actas de cada uma das camara .

« Paço da Camara dos Deputados, em 28 de junho de 1828.- O deputado Bern(wdo Pe
l'eira de Vasconcellos, "

OUTRO VOTO SEPARADO

« Tendo divergido do parecer das commissões de Fazenda desta e da outta Cam ara, vou
dar muito abreviadamente os motivos da minha divergencia, reservando-os mais detalhada
mente para o tempo da discns ões. .

«Desejando a Gamara atalhar os males que resultam da crise da circulação, e que tanto
llOS ameaçam, parecia-me que seu primei 1'0 dever era observar a origem e ca u a de ses males
a nunca esses males isoladame':lte; pois, embora se pudesse fazei-os cessaI: por momentos,
alIes renasceriam talvez com maIS furia, não se extirpando sua causa.

« Nesta mesma opinião esteve a Commissão de Fazenda, e por isso, para poder propor
um remedio radical pediu 30 Governo lhe informasse uma serie de quesitos relativos ao
Banco, para cuja resolução passou o Governo a instituir a commissão de exame no mesmo,
e persuado-me, espera o Governo o resultado desse exame para mandar á Camara as pedidas
informações.

«Faltando. pois, essas necessarias informações e dados sobre o Banco (donde proveio a
enorme emissão de papel que nos abysma), p:ll'ecia-me que ainda não podia a commissão
propor medida ou remedio qualquer bem apropriado, poi , nem ao menos, se sabe com
exactidão qual a somma ora circulante em bilhetes; sub'crevel'ia eu, comtudo, a qualquer
medida, embora impel'feita. si ella tive se por fim fechar a porta â nova emi são, e então
ir tirando da circulação papel superabundante; mas sub'crev l' ã uma med ida parcial, eja
alla qualquer, que uão cure a raiz do mal, que antes nece sariarnente tenda a allgmental-o,
parece-me não 56 imprudente, como contrario ás vi tas e intenção da Gamara, e mesmo á
opinião anterior dacommissão.

« O relatorio da c mmissão enC'll'a como cau a da cl'ise actual a upel'abundancia de
pa[lBI circulante no mel'cario: como, pois, não reconheceu que o primeiro pas o a dar deve
ser fazel'-se que não possa havei' mai e ta õup rabundancla? 'ãl) e evidente que. logo
que se tire da circulação nma somma tal de 1apel qne ponha o re tante ao par dlLs nece 
sidade do mel'cado, ha de elle, por isso mesmo que já é valio o, incitar a l'ep 'tição de
nol'os abusos da parte daq lIelles que ate aqui o teem praticado, e por consegu i II te tomar
a produzir uma crise nova, sem duvida muito mais pel'i ....osa, e pOI: is o me mo que
já erão os recursos mais esgotados ell tão. poi já são applicados agora? 'ão é
i to o que devemos esperar. á vista da chronica p~candalosa deste estabelecimento! Em
quant e permilLlr á uma Corpol'a ão qualquer o direito de batel' moeda a seu arbitrio,
direilo que nnnca se deve pe"mittit' ao G '\'crno, os males, longe de desapparecerem se
aggravam, e o aby mo e tara semp"e aberto.

« ote-s que em 1"21 (segundo as contas ministeriaes des e anno) o Governo devia ao
banco menos de cinco mil contos; - foi então que licou o banco com tal privilegio de bater
moeda. pois foi desde entã que elle não pa....ou mais ~uas notas: aproveitou o banco, ou
tentou ao menos aproveitar occasiões e meio, de melhorar os embaraços? Não por certo;
anles :lpl'oveitou-se das tentações do governo e apr<'s 'nta-se agora como cl'edor do governo
de mais de dez nove mil contos, isto é, de muito mais de quawrze mil contos que ntão.

«E de que serviralo os pagamen tos metallico que fez o governo, productos do emprestimo
estrangeIro? Ó para augmental' o mal; pois dCLndo-lllP algum credito, deram-lhe a cOl'agem
para a immensa missllo posterior a e te tempo, emissão, que só uo anno pn.ssado se diz ler
sido de mais de ito 111 iI con los,

, «E si mesmo agora se ignora qual a somll1a circuJant em p?pel, pois se duvida tia que
dIZ o banco ter emitLido, pois não haviam neUe as necessarias cautelas para ..sta verifi
cação, que ser'á depoi • quando o amor do lucro pelo ::dçamento do val r do papel incitar
mais emissão? Dir-se-ha que Dão ha ess perigo, pois fica ao Corpo Legislativo o direito de
fazer exames j mas não 5' ve qne e se remedio é illusorio 1 Que quando o mal d afiar esse
exame, já será talvez irremediavel? Que taes exam s podem natla illustrad Que é muito
melhor prevenir, que castigar? ..

« Como leg-islaaor não posso comprehender. e muHo menos consentir que subsista essa
Casa da Moeda, que em tão pouco tempo tem entulhàdo o Brazil (sem o querer nem o saber)
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de tantos"e tantos milhões de papel, cuja verdadeiL'a S0111ma só se saberá quando se re
colher todo elle do mercado, pois eu duvido da somma af:llrmada pelo banco.

" Emquanto subsistir tal Casa da Moeda, nllm se pôde usar da mais importante garantia
do Goverllo Re[resentativo, qnal a de fixar annualmelüe as despezas e tomal' as contas, pois
o Gove~'uo póde pl'escindir e dispensar essa lixação e appellar para essa mina (como de
facto ate o anno passado o fez); c nem se p5de deixar de temer nova crise, pois só em um
anno pôde haver tal emissão que produza a crise (como de facto aconteceu no anno pas
sado, em que se emittiram mais de oito mil contos, o que pl'ocluziu que o agio, que em 1 20
era de 5 por a nossa prata, esteja boje de 60).

«!lIas dir-se-ha. ni'io ê atrevimento e injllstiç:l. sllspeit:ll'-se assim do Governo e dos
:l"entes do Banco? Dil'ei qne, admittidn tal hypotbe e, eram escusadas as garantias
scfciaes : e que, portanto, não só não é atl'evido e injllsto o deputado que assim receia e quel'
prevenit'. corno mesmo que é criminoso, qne falta a seu juramento, si não applicar todas
as suas forças para prevenir quaesquer abusos. e evitar quaesrluel' males :J. sua pall'ia,
muito mais quando este receiu e fundado na historia não intel'l'ompida dcsses mesmos
abusos.

« Entendo, pois, que a medida deve ser radical, de,'e ter por objecto extinguit· o Banco,
ou ao menos reformal-o, daudo-Ihe o caracter de associação commel'ci:L1, e üranclo-llIe o
bonrnso pl'ivilegio de não pagar impunemente suas letras, e dellas correrem nas estações
do Thesouro como moeda.

«A par di. Lo e conjunctamente, deve tratar-se d tirar do ll1ercn.do a somma de papel
superabllndante e não i. olada ou separacl:\mente, até porque, s ndo todo o valor de um pnpel
dependen(e do credito, emquanto o publico receiar a possibilidade de nova emissão, e POl'
isso a superabundancia, embora diminua a somma circulanle, nunca prestar[\ o necessari
credito, paralysaudo-se, por conseguinte, parte do, eirútos da opp.ração.

« Par:t applicar meios, que tirem da circulação o pap 1, concordo com a commissão,
que se não deve recorrer a noYos impo tos, não só pelas solidi~:;imas l'azões. por ella pro
dllzidas, como mesmo porql16, cessando a guel'l'a, estou persnadldo, 'lue sobeJam as r~ndns

publicas, apezar de mal cobradas, e mal fiscalisadas e mal applicadas ; e si sob jam, <\, por
cons_g"uinte, se poderão applicar para operações de credito: para que novos tri butos?

({ 'l'ambem concordo com ella, rlue s não deve l'ecorl'el' a um papp.l-moeda cil'cltlante
em todo o imperio; mas, si esse pap.l·moeda fur circulante s6 nesta côrte, jli n.costllmlldll lL
um papel.moeda, e que pOl' isso não ba de estranhai-o, si fur em tal somma que sejl\ muito
inferior ús necessidades do mercado. e si fôr fúto com taes cautelas e garantias, clue nem
seja possivel a falsilicn.çKo: nem possi velo abllso delle ta parte do GoveI'no (possi \'el, digo,
ern s ntic10 lato), então creio que seria admissivel esse recurso do papel-moeda, pois ceSSll
vam todas as observações que contl'a si teem taes recursos, e nos pOllpllvam a grande somma
de alguns dous milhões de juro annual, somma quc podia applicar-se para ex:tincção g"a
dual da divida; muito mais sendo em papel amortizayel com b,'evic1ac1e e religiosidade
(C~lllO eu supponbo, e julO' muito possivel: cessando ;~ guel'l'a). 'l'ambem concordo com a
commissão, que se não recorra a um empre limo para extirpar a tolalidade do papel cir
culante; mas para extirpar par·te deHe, e para conjnnctltlllente com a venda dos P"oprios
nacionaes. e com alguns ouLros meios tendent3s todos ao mesmo fim, fazer cessar logo a
actufll crise, eu não encontro meio nem mais efficaz, nem mais digno de uma a ão, qne ,
ou quer ser livre; a InglaLerra livre, a America c10 orte li "re,' a FI'anç,t constituinte e
qnerendo sel' lin'e (mio a FI'ança desorgllnisllc1a), nos estuo ensinando essa carl'eil'a e
animando com os l'esultados délla.

«Nem me fazem muc1ar de opini:i:o os resultados do nosso emprestimo estl'angeiro,
pois sua llpplicação é que Coi c1esllslrosa, Illas não elle em si; allles elte 1I0S teri:t pOllpac1o
a crise actual si se tivesse feito deJle a applicaçio Cjue convinba.

({ Tamb~m não julgo impossivel realizar-se um tal empres\imo, sendo elle (como eu
8upponho) não muito gL'ande, si ruL' proposto em todo o imperio, e não só na côr(e, e muito
mais si o Governo gfln bar a confiança publico" não 86 parcialmente, sendo pontual em suas
transacções flnanceiras, como principalmente fazendo marchal' a Constituiçuo, sendo a sua
mais vigilante sentinella. '

« A' vistado expost é claro qne eu não podia concordar com os projectos offerecidos
pela cOlllmissão, pois (presci ndindo de sous defeitos de ordem, e defei tos modifica veis na
discussão) elIes não abrangem a lodo o negocio; eltes só se occupam do dia, e não preveem
o flttllro : e demais, elles mesmos assim não preell bem sell fim, pOJS não nos diz a comll1is
são em que somma calculll o resultado de tal recurso {salvo si ella o julgar equivalente, o
qlle não posso crel', ; e si o não julga equi valente, não nos diz o meio de supprit' a lacnna.

« Accresce, tal recurso é mni to moroso, suppondo-o equivalente; pois si se reconhece,
que niio superabundam capitaes entre nós, e que é por isso que nuo se p6c1e realizar eropres
timos, como sllpp/ir capitaes para de r pente comprarem-se bens calculados em 19,000
contos? Muilo mais, si se considerar que os ben, de raiz dãu um interesse annual muito
1l10dicO, que como "Lal não pôde incitar a especuladores, quando clualquer especulação ele
outro genero di sempre o duplo ou triplo e mais. .

« Seglle-se, que, ou se não hão de vender taes bens, ou se huo de vender por mui to pouco,
e muito tarde, ou só se hão ele vender em muiLo pouca qllantidade, e por conseguiute em
todas essas hypo·tbeses fica baldaela a opel'ação,

({ Si, porém: a commissão julga o recurso erluivalente, como eu acabei de IigllL'al', mas
s6 limitado, e como lima das quotas para o fim, em tal caso devia ao menos elia indicar
quaes outras quotas e meio se deviam applicar, e não deixar o papel circulante sem UU1l\
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garantia de credito, como em tal hypotbese deixa: sO,bl'e tudo, porem, devia calcular (ao
menos ~ppl'oxlmadamenle) a som ma do recurso, que ollerecc (embora demorasse mais sua
apresentação, para ter tempo de pedir e obter os necessal'ios esclarecimentos),

.. Sem o calculo desta somma, como poderemos marchar? omo poderemos saber si os
saerillcios que com is ° e farão são compensaveis ccm o resultados? Como podemos
exco~itar outro meio ou quota e sua natureza sem poder saber de quanto cleva ser?

« Ainda mais accresce, que, ou eu me engano ou este recurso, tal qual vem projectado
é illusorio ;,P0is, i se pagam unnualmente as rendas ou producto dess~s recurso, o que s~
lucra? er\'lmO-nos do capital Sim, mas pagamos a renda Oll prodncto; não é isto mesmo
o que acontece ou ha de uc ntecer em qnalquer outra operaçã'J de credito quc sc tente?

« ~las esta (tlir-sc-ha) nos obl'iga a um menOl' juro ou premio. E isso compensará as
objecções que eu F' tenho proposto e que s~ podem propor ainda dentro e fóra desta Ga
mara? Iso compellsarà a nota do emprestimo forçado com que tal operação ha de ser
taxada? E podemos ~UppOl' que ba mesmo essa difrerença favoravel ao Juro, como se quer
calcular? Eu, ao meno~, não me con\"enço dis,o e me estenderei a tal re peito na di
cu"siio .

.. E por que se quer sl1ppor que haverií. um tempo em que cesse esse juro? Já existe lei
qu isso nos assegure? Não seria tal vez mais consequente pr ceder a tal lei ao tal recurso?

«Ultimarei minhas ob ervações a tal respeito com esta reflexão: será conveniente, serl',
digno de nó I1sarmos de tal recurso na actual conjunctura? i elie viesse conjullcto e
como um dos meios de uma medida geral e radical; si elle fos'le tão abundante extenso,
que fosse equivalente ou quasi tal; Sl elle fosse prompto e não nlOroso; si elle não fosse
illusorio, como pode-se suspeitar ao menos; talvez convies e adoptai-o ainda, depois de
esgotaJos ou desesperados todos ou outros proprios e dignos de uma nação li\'l'e e illustrada,
ejlllgando-se o mal irremediavel ; mas estamos em tal caso i Deixo li. sabedllria da Camara
o decidir .

.. Direi sómente 'lue a causa da liberdade legal ainda conta muitos inimigo.: o S)'S
tema monarchico cOll~titucional repres ntath-o ainda não tem aqllella necessaria consoli
dação, que cordialmente lhe desejamos, e que só e fUba do tempo a par da abedoria e
justiça de sua marchn.: que e, portanto, do no s de\'er tirar aos inimigos d3. ConstiLuicão
jurada o uso de qualquel' arma, e nã dar ao absoluli tas ou anarcbista o pretexto de
morcler tão sll.nta causa, ou de envenenar os actos da Assem bléa G~ral, embora PUl'OS e
justos aos olhos da sabedlll'ia e mesmo do bom senso.

« Si, pois, innegavel que ainda n5:o est[, bem formada no imperio essa rainha do
universo, a verdadeil'll opinião publica; si ainda nã reina, como appetecemos, uma forte
confiança mutua entre os governantes e governadus, ainda ha paixões em campo, sus
peita,s em acç5:o, intrigas em jo"'o ; e ainda, tinalmente, ha sem duvida inimigos da on
StiLU1Ção e inimigos de duas e pecies, isto li, os absolutistas e os anarchi tas, e para
peior, em UlUa época de guerra. e "'uerra. até agora desa trosa; será então prudente ser
virmo-nos de UlU reclll's , cuj u o pôde ser en \'enenado e tornado odioso em detri
mento da Constituição jurada, e obretudo da A sembl6a. Geral? Não "irão logo esses
monstros, ab Isando da hist ria, tr:lzendo parallelos forçados, torcendo factos prodigali
sando senten as, deprimir nosso cl'edito s mear as desconfianças e a c1iscordia? i\las a
gr~u~de maioria nacional é sensata e illabalavel, dir-se-hia : concordo e por isso eu não
rejeitaria tal recurso, si lIe não tÍ\'ess3 contra si as outras muitas objecções que xpendi;
mas tendo, rejeito-o, pois não quero nom a corrupç5:o, nem as desconfianças da minol'idaôe
e SUas conseqllenci:l ,

« Cumpria agora apresentar eu o projecto, resultado de minhas opiniões. com,) medida
lieral e radical; mas, tondo eu jti, di to em principio, que julgava jmpossivel ha, l' medida
alguma bem apropl'iada, sem terJIlOS as 'informações circumstanciadas sobre o Banco, pois é
elle a fonte do IDal, 6 clar que não tendo ellas vindo, eu por ora. nenhuma. medida posso
propor, resenando-mo pl1'a então.

_ « 'i, entretanto, antes disso resol\'or a Cam ara tomar uma., em tal caso preferirei a me
dida pl'OpO ta pelo r, Vasconcellos, com alteraçõe , que farei na discussão.

« li:is a minha opinião, que eu seria criminoso si não emittisse, e que é filha da minha
intima con\'icçâo, li como tal dove ser tolerada, mesmo por quem discordar della.-Pumla c
SOlt:::a. )l

Do exposto vê-se que n. Commisslio, estudando os remedios que nas circumstallcias
podia?11 ser eillcazes, concluiu olIerecelldo um projecto em que, além de mais, se con
tinha:-o ?'econhecimento da d'ivida elo governo ao Banco até 31 deelezembro de 1827,
DO. importancia de 1g. 033: 476:600 i - a consignação de bens e renda para o seu pa
gamento ;- e o 1'13 'gale elas notas, em cil'cula\,'ão. E como entre os bens consignados
entrassem os das com1nullidades ?'eligiosas, addiciollou logo outro projecto declarando
taes bens - P"opl'ios nacionaes, - e estabelecendo a sua conveniente indemllizaç..'ío.

O Sr. VasconcElllos, tendo dado o seu 'Voto em separado, procurou sobretudo bem
salientar este fundamento: «Estou lJerSuacZido, de que a continuação do Banco é
prejuclicial ii, Fazenda Publica ...»
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E o Sr, Paula e Souza, fazendo o mesmo, ao concluil' as l'nzõe do seu voto, de
clarou, - não apresentar tambem um projecto, porque jl~lgava impossivel haver
medida alguma bem apropriada, sem ter informações cil'eum tanciadas sobl'e o
Banco, as quaes não haviam sido preiitadas, apezar d exigidas pela Camll.l'a. " ('0)

O projecto relativo aos bens das ordens religiosas foi mais um motivo para
tornar a discussão calorosa e difficultar uma solução sobl'e o as umplo principal;
pois que, embol'a accordes os diuel'sos preopinantes em que, nas circumstancias, o
mal maior provinha do excesso do papel-moeda e da, sua consequento depreciação,
não puderam, comtudo, assent"r em nenhuma medida definitiva para fazer cessaI'
o mal conhecido.,.

Uns, como os Srs. Vasconcellos, Lino Coutinho, e Paula e Souza, não
achavam j'emedio possivel, sem extinguir o Banco, porque, diziam elles, « em
quanto se permittü' a uma corporação o direito de bater moeda ao seu arbi
trio. " os males, longe de clesap parecerem, se agg'ravarão e o abysmo estara sem
pre aberto»; - outros, como os Srs. Souza França e Lêdo acreditavam «que
seria possivell'esgatar as notas supembundantes, mediante os meios indicados nos
projectos, devendo o Banco stlbsistir, porque o mal não estava neste, e sim no
excesso de suas notas ...»

- Essa discussão foi as az ampla, occupando todo o tempo da sessão ordinaria ;
ainda hoje é eUa, sem duvida, instructiva enecessaj'ia para o inteiro conhecimento
da nossa historia monetaria e financeira, e, nesta cunvicção, oftel'ecemos, em
seguida, diversos topicos de alguns dos mais importantes di~cursos, que foram, por
então, pronunciados.

O Sr. Vasconcellos disse: Vou dar o motivo por que apresenlei eslll projecto
A com missão foi encarregada de remediar o grande mal, qlle se soil're em razão do
excessivo agio qne Cem as notas do Ballco, e assen tou a eommissào e é uma. verdade
incontestavel que es'!,e excessivo agio procede de exor ,itancia dos notas do Baueo que foram
lançadas em circulação sem se attendel' ás neces idades do mercado, pois sendo a moeda
uma mercadoria que angmenla ou dintinue de valor na l'azão de sua maior demanda
tinham assim decahic!o as notas do Banco muito do seu valor, e POI' est molivo se
achavam no estado em que estão, por falta de garanlias do Banco, o qual verdadei
ramente cessou de ser Banco, logo que deixou de pagar as suas notas li, visla,

Ora, o depreciamento em que cahiram estas notas,' como moeda, é, COIllO já disse,
por sel'em excessivas as nece sidades do mercado, , por conseqnencia, diminuil'am
consideravelmenle de seu valor, e qual ser(\ o meio de isto remediar-se? Assentou tod~

a commissào de reliral' as notas da circulação; si nós tive 'semos moeda metallica,
poderiamos ürar aquelle excess que prejlldica as tranS:J.cções; mas é muito claro qne nos fal
tando este meio, (não ha moeda metallica) qual seria o outro meio 1 Impo tos? illconomia 1
Papel-moeda circulando em todo o impel'io 1 Não fallarei sobre estes meios porque penso
flue os emhal'aços da sua execução estão muito bem desenvolvidos no parecei' da commissào;
assentou, pois, a commissão mixta qu se tirassem da. circulação tantas notas quantas
podem prejudicar as transac ões, ou quantas et'am exces.ivas ás neces idades do mel'cado,
e até aqui tinhamos marchado de accot'c!o; mas houve divergencia, logo que passou-se a
tratar de outras cousas, como passo a refprir.

Alguns senhores queriam, que s désse já remedio sohre as notas do Banco, outros que
esle remedio devia audar conuexo com as p,'ovidencias sohl'e o B nco, e eu fui de opinião
que não se podia etrectuar o plano de relÍl'ar as nota.5 da. cil'culaçiio sem que se desssm
providencias sobre o Banco, isto porq lle a.ssim o exigia. o inter..sse dos mesmos accionistas;
neste preambulo, que precede ao meu projeclo, expunha ligeiramente esta. opinião,

Eu en tendia q'le, retirando-se da circulação dous lel'yos das ll'ltas, oomo entendeu a
Com missão, seria faeil remedial'-se o mal; uma. vez que se eO'ectuem os meios que a
Commissão de Fazenda apresenta, reduzir-se-ha a. divida cio Govel'llo ao Banco á terça
parte, e o juro que til'avam os accionistas de 5011 ainda menos de 5 %,

Ora, que lncros podiam tirat' os accionistas de tel'em os se IS dinheiros a juro de 501o
em um estabelecimento que, infelizmente, se acha desacrerlitado 1 E não se poderia dizer
que com esta medida n6s iamos autorizar um emprestimo {orçado, porque til'avamos daUi os

('0) Vide adiante pago 75, sego
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capitaes dos acciollistas e pagavamos o juro não convencionado, mas aquelle que nós
queriamos pagar? Por cOllsequencia, entendia eu que o maior beneficio que podiamos fazer
era pagar aos accionistas as suas acções, e não terem prejuil.o algum: porque.1~l1la vez que
o Governo t! o principal culpad? dos des ~<tt'e~ do l:1an.co, não pedia o d"coro naciollal que
por causa das desordens do Govel'no solfl'esse o Banco; eis aq li quaes foram as razões
em que concordei coojunctamente com o illustre deputado o Sr. Paula e Souza.

Demais, ainda desconfi '\-se e su~peit.l-se muito d? nosso G~verno; chamem-me
embol'a anarchista ; si alguem chamar-me anarchista, pedirei que olhe para a minha con
ducta passada e presente, da futura não sei o que sera. mas o C~l·tO é que actualmen e
ninguem deseja .mais do que eu a consolidação da monarchia constitucional tal qual foi
jurada no Brazl1.

Sei que homens ha qne dizem que aquelles que se oppoem ás extravagancias do
Governo são inimigos do Brazil e querem del'ribal' o Governo; O1a~, quem
quer derribar o Gove..no são aquelles que dirigem o Governo pal'a as suas maldades; estes
liomeu~ são que desejam (lrecipi tal' o Governo; o Governo mesmo é que se tem desacl' di tado,
fiugiurlo, as veze revúluções que não existem sinão em cab>ças ôcas e despreziveis,
parEI assim tel'em uma aberta e poderem empolgar empregos (apoiados). e viverem
lautamente à custa do miseravel povo; e q'lantos maIos o Governo não teria causado,
si não houve~se nesta augusta Camara quem quizesse desviai-o dos abyamo 1 De certo que
se tinlta precipit'tdo no abysmo que eH mesmo toria cav ldo; e, perguntarei maj~, quem
presta mais serviços ao Governo, aquelles q'le se pl'eslam humilrles a todas a~ machinações
do Oovel'Oo ou aquelles que procuram desvial-o do precipicio 1 Entendo sempre que o
maiol' beneficio qu se p6de fazer ao G'lVerno é despertai-o, e ist.) é o que não fazem
esses aaentes perversos qlle não corrMpondem á confiança do Monarcba.

POl'l.ant, embora me culpem de anarchi ta, o que sei é, que, continuar
o Banco no estado actual da~ COllsas, é prej Idicar aos accionistas, é querermos a
continuação do mal que actualmente nos amige; ent~ndo eu, que qualquor medida que se
tome sem qt~e seja acompanhada pela éxtincção do Banco, será inemca:: e não poderá
prestar o beneficio que e peramos e desejamos.

Eu penso que quem ler o meu projecto conhec rá quanto empenho tive em fazer com
que se paguem aos ac ionistas as Sllas acções, sem me~mo duvidar da existencia da divida
do Governo ao Banco ou da divida do Banco aos particulares; não quero que se entre
neste exame, quero o m1ior favor possil'el aos accionistas.

Bem sei que, pela lei da fundaçã do Banco, os accionishs e tão excluidos deste
beneficio, porque a lei declara que as suas ac ões e tão sujeitas aos prej'lÍzos do Banco:
bem sei que pela me ma lei do Banco os accionistas uão pode"ão p>rceber o exce i~o

lucro de 6 %; IDas ell entendo que, si em algum CMO a Assambléa Geral de,e dar
alguma indemnização, é no de que s tI'ata; sem isto não se cons'g le :> fim, e o p Igar
aos acci'mista é mesmo em utiiidade publica., o que, penso, não é necessario
desenv lver.

Lembraram alguns senhore a contiuuação do Banco: ruas, como ba de
continuai' o banco, tendo autoridade de fazer papel-moeda 1 Elle tem antoridade de
fazer papel-moeda, que é recebido nas e tações publica, e. portanto, si se quet' conservar
o Banco, vai·se perpetuar o mal que desejamos acabar; a mesma experiencia depõe contrll
esta Oled ida.

Eu entendia, pnis, que se acabasse com tal banco, que se indemnisasse a todos os
accionistas, e qu e se tratasse de uma lei particular para o estabeleciment de banco ;
não de um banco nacional pI ru. todo o Brazil, mas bancos em diVU,<r,s pl'ovincias, bancos
sem pl-ivilegi<J, p rque a bistOl'ia e pl'iu<:ipios economicos teom demon~tl'ado que, sempre
que ba bancos pri vileghdos, exi~t m infallivelmellle abusos que comsigo trazem os male"
que temos soffrido; por con equencia, sou do opinião que o actual banco acabe, e que
se forme uma nova lei para bancos particulares, que se estabeleçam corporações de
negocIantes, etc.

E' p(>r isto que prefiro o meu p"ojecto ao da illu tre Commis~ão de Fazenda.
Q.ualquer delles dá providencias para retil'al' as nolas da cirC'llação e fazer cessar

? nosso actual padecimento; m'\s, a continuar o Banco, pelo Q'le tenbo dito. pal'ece-me
lllell!caz a provid ncia dadl pela commissão, além de p rigosa. Demai , entendo eu que a

açao tem direito de vender os bens possuidos pelas Ilrr\en~ monachaes. est1 tem sido
sempre a minha opinião; pOl'ém não queria que a ~açã lança~a mão deatl' reClll'~O sinão
dep~is de ter esgotado t'ldo~ os us propl'ios nacionaps; por ora entendo qu não convém
esta medida, e enLendo mesmo que ella seria pel'i"'osa, pelo que dirão (>s inimi!!os do
sy~t~~la conSlitucional: como s não valeriam de-ta alavanca. ell que julgam um crime e
consplr,ação contra o tbrono fallar d IS extrava!!'anciM do Governo 1 Como não julg-arão
um crime e conspil'ação conL"a a religião o lançar mão destes meio, ainda que se
reconheça,a necessidade absoluta de tal m dida 1 Por este motivo apartei-me da opinião da
cOmmlssão, e oifereci este projecto, que julgo merecer a pI'efel'encia, »

d ~ O Sr. Souza França- Esta materia vai tomando, infelizmente, uma carreira fóra
a ordem, e eu o previ logo qne vi as opiniões divergentes dos Srs. deputados .

. A Camara dos Srs. Deputados não incumbiu' á commi são d tratar si aca~o se devia
dxt,ngulr o Bauco ou si se devia refol'mar, porque, si a Camara ordenasse á Commissão
~t ~azenda !lue apresentasse uma opinião sobre a existeucia do banco, sua reforma ou

a extincçao, seguramente seria outra a opinião da commissão, pois que os seus
A. 5
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membl'os não são tão estupid03 qne, qUllndo se tratasse de reformar o Bauco, não
apL'esentassem um projecto tendeute a este fim; lllas a Oll:nara não disse nem palavra a
este respeito e só disse que a commissão se encarL'egasse de apresental' ua: projecto ,que
diminuisse o agio da moeda, que ameaça a bancarota na praça do RiO de Janell'o,
e a commissão fez o que devia, apresentando ideas concel'nen tes á esta ordem que deu a
Camara,

A commissão não tratou sobre o Banco, e S:lppOZ que a sua existencia nada tinha
com o agio da moeda e com o pl'Dlllpto remedio qu se queria dar para evi tal' a
bancarota.

Eis aqui, pois, que, vindo uma nova idea i discus ão, destacada da proposição da
Camara, é, inl'elizmen'te, a questão estorvada, é interrompida a ordem sobre que del'e
versar a discussão, e talvez que por isso não combinemos nenhuma idéa a este
respeito,

A questão da existencia do Banco nada lem com o [lgoio da moeda, é uma questão
secundaria,

O agio procede da grande emissão desse papeL", o por isso a commissão perguntou
a si mesma qual era a causa do a'~ío da moeda 1 Prccurou essa causa e leu ua
historia do Banco que havia este omiltido suas uolas superiores a seus fundos de 3,600:000S;
que nunca a moeda tivera agio, emquanto não appareceu esta emissão de notas supel'ior
aos fundos do Banco, e que cm 1821 j"'incipioll a baver algLlma escassez na moeela de
prata, pOI'que, quando se retirou }<,a-rei D. João Vi, essa gente ql1e o ac0O!panholl,
querendo realizar suas notas e resultando uma demanda geral de metal, fez subIr o aglO
a 3 ou 4 °fo, e até 1825 o Banco emittiu 8,000:000 a 9,000:000$ na praça do Rio de Janeiro;
e (lual foi, pois, a causa desse agio, que pl'ogressivameut~ clJegara a 67? A guerra,
• , " e mais nada.

, Si acaso o iII ustre deputado, que divergiu do parecer da com missão, tratasse da
extincção do B:wco e fizesse um projecto como fez um nobre membro da Camara dos
Communs na Inglaterra, propondo nas camaras dos deputados que se mandasse uma
corajosa mensagem ao rei Jorge III para que cessasse com a guena da America, então
apoi"at'ia eu asna idéa; mas, uma vez que isto não segue, não me posso couformar com
a sua opinião.

Em iguaes circumstancias estava o Banco da Inglaterra, e não houve uma só
lembrança naquella nobl'e camara para que se extinguisse o banco.

Vamos, porém, á qLlestão; a Commissão de Fazenda, considerando que a em/sgito de
notas que o Governo tizera o Banco emittir desde o anno de 1825 até o de 1828 era de
13 mil e tantos contos, ,wlJou que o remedio era tira.r da cil'culaçã.o esses 13.000:0008
que tiuham crescido desde 18'?5 para c{~, para a moeda tomar a entrai' no seu equillbrio,
quero dizer, as notas do Banco apreciadas farão apparecer a moeda melallica.

Certa a com missão e certos os SI'S. deputados nestes pl'Íncipios, que é Ilecessario
tirar da circulação as notas sUlnrabundan'tes, resta va-Ihes "el' o meio de isso fazer-se.

Eis a segunda questão, E' Ilecessal'io tirar e sas notas da circulação; mas tem o
Governo metal para fazer essa oparação? Tem diamantes? Não; mas tem alguns
proprios nacianaes, e tem proprios de segunda ordem, qLte são esses bens que desfrLlctam
os fI'ades,

O SI', deputado reprovou que a commissão tomasse esses bens, por alcunha chamados
dos frades., _. ; - quer-se que esses bens da Nação sejam de~fl'Uctados pelos frades, qllan,do
todos os legisladores, que teem escripto sobre este objecto, te m negado direItos de
propriedade aos frades? Quando, desde o seculo VIIf, pelo menos, loelos os reis da
christandade negaram ás corporações o direito de possuirem bens de raíz? E póde-se
ouvir /SIO, senhores, quando se sabe m1LÍto bem que a nOS'la orclenação tal prohibe?",

Eu não sou inimigo dos frades, mas quero qHe vivam dos bens do outro mundo,
Vamos agora justificar o parecel' da commissão; a commissiio, "epito, assentou que

o meio pal'a desapparecer o agio da moeda era til'ar da circulação 11,000:000$. pelo
menos, e,.,. feito o recenseamento dos meios que estava.m á disposição do Governo para
tirar o excesso deslas notas e daI-as ao Banco para se queimarem, e, principiando por
ver que o Gúverno não tem dinheiro em caixa, era mi ter lançar m5.o de OutL'OS meios; mas
qllaes serão eUes? Querem os Sr5. deputados impostos? Não, e eu sou um que já disse que,
nem 5 réis de impostos; mas, supponhamos qu a C mara convinha em se decretarem
impost)s; quando se realizariam essas quan tias? Seria em um allno ou em dous annos 1
Entretanto iria caminhando o agio, como tem caminhado,

Os emprestimos estão na mesma razão, pOl'que não ha empI'estimos Eem impostos, e a
commissão tem basta!'tes conhecil11ent~s para sabei' que impostos e emprestill10s síio a
mesma cousa, e que nao na de tomar dInheIro em empl'estlUlO, sem ter um capital J)ar<l
pagar os jlll'OS, e quando se realizar{~ esse emprestimo ~ Eis aqlli outro emharaço; serll elll
um anno ~

O papel-moeda será conveniente? ,

O Sr: Vasconcell?s veio_com um papellUoedll com outL'o nome, e inventoLl que as notas
fossem tiradas da cU'cll1açao por cedulas do TbesoUl'o ; qlle quer dizeI' is&o? Cedulas do
Thesouro têm ma íor valol' do que as notas do banco? Deixarão de ter agi o ? Eu pago ao
1'hesouro com 400~ em notas e dá-se·me uma cedula da mesma quantia, mas como é que
na praça esta cedula póde achar mais valol', isto é, pÔ,'-se ao par COIU a moeda? Por
consequencia não dá remedio algum a idéa do Sr, \T,tsconcel1os; eUa não fa7. siníio
apressar II bancarota. '
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Pap.l-moeda não se quel', e, quando se quizesse, devia ser para lodo o imperio ; mas diz
o SI', Paula e ouza que consentida ncssas cedulas que pI'opje o Sr, Va concellos, comtanto
que não sahissem do Rio de Janeil'o, isto ti, que se substituissem 50 milhões do cruzados em
notrtS por cedulns; isto não Iral'ia comsigo sinão a Lancarota na praça, porque o agi o
havia de subil' ao ponto d qne uma nota que valesse 100 se vendess por 1, e de mais l1
mais não previu o I', deputndo ou~ro inconveniente que a commi são lhe ponderou que é a
ndsifica~ão", ; - como sc ha de tomar uma medida destl~ natureza para a provincia do
Rio de Janeil'o (

lslo quer dizer que a pl'aça do Rio d~ Janeiro fa a a b:J.ncarota de 5:> milbões de
cruzado, até que se tomem ulteriores medid:J.s, em projectos qt;e se hiio de realizar", ;
- enll'et'\Illo que o ag-io subil'ú, de tal maneira, fJlle a bancarota será inevitavel ; entiio o
melhor é declarar- e já a bancarol:L

O illu,trc depntado não previu qne o seu, pl'ojeclo da extincção do Banca não faz
nenhum beneficio ao agio, poi, que a nossa quesLl~o principal é atalhar o formidavel agio,
que carrega sobre as nolas, i to é, p'l-as a par da moeda, e isto como lodos os senhol'es
,abem, só 5 oblem minomn lo a sua upembundancia, e ei aqui o que a commis-ãll I'ez,
Ll'atou do mal do agio sem se embaraçal' COIU o Banc, q1leslão que só se póde trat:lr em
pal'ticnlar, pois acabando o seu ll"Ívilegio, t2m o banco deixadu de exi til', c p'Jr c nse
(Iuencia não prO Ci'l:1Va que a cOlllmissflO apI'esentassc es a mediua,

Nó o que tratamos e cio agio, e c n linuanclo a respondcr aos senhores d:J. opposição,
direi (lue não advertirão OUIl'O mal: o agi infillc no camiJio da Inglaterra, que est~, a 3D,
mais Oll menos. e il'<i. na pl'ogrc'lsão do nosso agio: e este cambio de 3tJ, quer dizer que panL
se pagal' cm Inglatel'ru umu lihl'a ledina", li Iolistel' dar no ltio de Janeil'O 8'" e
qual é a nos'a dil'ida, flue lemo com a Inglalerra ? Todo o sabem; e como enlão augmentar
o agio que influe no cambio e nas nossas l'daçõeil ex t~rnas I

Eis aqui o e lado em que nós eslamos; o remedio que o 't'. depuLIHlo quel' daI', não é
r~Jlledio: ma sim uma idéa des'acada que trata da questão - si de\'e exi-lil' o uanco ou
si se devc reformar,

Di se- e, feche·s o Banco e faça-se moeda-papel do T hee,ouro ; mas ficarão a notas ao
par? Pois o nosso 'l'ltesouro tem a!gum credito?

Agol'f\ mostral'ei cOlUe é necessal'Ío tirlll' um remedio do mesmo mal, e avançarei um
pouco I'ÓI':~ d L ordem ,'c{o'l'lHar' o iJan~o cconc!Uccl/(C p:tl'{L "cII/cdial- o mal, c qlle extillgui,' o
nwlleo cdce/al'Jo/' a iJlnca"otcL; (tue nLlhol'ar o Banco é melhorar o mal: e eu o Pl'O\'O:

,refol'mando-se o banco p6de-se pela But\ rel'ormu duplicar o nnmero dos sens accioni.,ta'l e
elevar-se o sell fundo a 7,200 coo los, r~lirando-sc da circula iio por esta op3raçã 3,60:>
'ont03, e com a \'elHla dos uens do frades, qne andal'üo pOl' mil conlo" lemos 11 mil
conlos; islo ti uma operação de (lias, - que 5 faz em dous meze'l, '.

OS,,, Lino C~utinho-Apaiado,

O )', 'ou;a ]J'1'CLl1Ç,L - '" e para. rJborar o apoiad do 'r, deputado, I':uú algumas
l'eflsxões: o frlldes beotos leem 700 morada., de cusas, 05 c,u'meliLas (algum S!!'sWTO) , " '

devem Ler outr lunlo, c aqui e tão 1..100 predios, os Lheresios, eLc" tel'lto 500 pl'edias' ora,
islo Ó I'allaodo dos preuios urlmnos,

Uav~nd), poi ,no I~io de Jan2il'o 50 milbões de cruzados em papel, d~ qlLO touos se
querem desrateI', hão de os 5 u po suidoro'l c nCOl'l'er p)r esLe mci a lil'al-os da cil'cll1ação ;
e reputantlo os predios nn p r o"tros a 4 conto- de réis, veja-sJ em quanto importa",

Agol'a valUos aos predios l'llsti~os : lorlos sab m que a I'azenda da Pcdra é melhor d que
a de ',lntll Cl'UZ e ,lo que toda as outl'as fazenda ; e aq li lemos a operação realizada,
ac~dindo-seao mal do agia que ces ar'l pela riltiarda de 11 milcontos, ... , , ,

Ei, a(pi pois, o que t3nl,0 a dizel': a commis'lão n:1o tl'at':lU sinão do aglO, nã se qun"
melter com a questão da extincçfio do l311nc, e os l'i;, dellatadlJs que se tee111 ap~rtalo
desse principio dejusliça, tl'azJndo sempre os exemplos da Inglillel'ra, por q'lC uão Citarão
o exemplo de sa n.lçilo soIJI'e o ne"'ollio do Banc ! Pols o Banco de Inglaterra não p~l' obeu o
sell diddondo dil diviua que o Oo\'eruo devi:~ qUilnlJ a SUII emiilsiio estava na razão de 1
pam 81

P~l'milta-se-me s:lhir fÓI'a da Ol' LI11: que lez o nosso B.lnc ao Go\'erno 1 Emprestou-lhe
dinlJeil'1 e muita mo dil em metal, di ·se.lhe - e!~ 'VO, dou wn t.tlismã quc oudp. qllCl' quc
chega,' hfL de aeh:Lr val·.,' ; ma" lws de tl !l'-llle Go~.", E agora, (Jll" o Oo\'ol'no niiu precisl~
do lalismã, o torna a rlar ao BJ nco i ta é oit-lh a'l suas notas, e não -e ha de respei 'U' o
cOI1Ll'acto do Oov 1'001 Havemos ,,65 de i'r atacllr a cO,1\'enç:1o feita. entl'a o Banco e o
GO'Cl'no 1

Mas, dir- e:110, o banco não podia emprest \1' ao Governo; - e:1l:"io de~I'et~-se_ que. e
nulloo empl'esLimo da Inglaterra; e era jllSti a decretar que miSel'a\'elS VIU\'I~S eorphaos nao
tivessem dil'eito nenhum, e qu os a!ente~ tio emprestlm de Inglatel'l'a o tIvessem 1, \ am~s
ao caso: o mo~lo do OOI'oru dissolver o contl'acto ti entregar aqui o que I'~CJbell, e I lo na
quel' dizel' (lue o Governo faça innovações d~ contl'acto, contm o que lUe •.leclaro solemne
nJen te,

Eu oilo tenho I!lua sti ll.C ão no Banco e das sllas mesmas not:J.s rujo, como o diabo
da cruz; tenho s6 os olhos fitos no bem da minha lntl'ia,

O Rio de Janeil'o tem 5J mil bões de cI'ul.ados em notas, e os S,'s, deputados q UCl'em fazel'
com (IUC desappare a esle papel, decl:J.l'ando a banc.lrota, e eu me pl'onuncio contra a
bancurola, »
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.. o Sr, Lino Coutinho - A discLlssão versa sobre a escolha dos projQotos; limitar-me-bei
á esta questão, sem entrar na analyse de cada um, porque qualquer delles é digno de ser
emendado; o pl"ojecto da c mmissão não póde pass,u', porque IJ. cOUlmissão, em vez de ir
procurar a fonte do mal, limitou-se a medidas parciaes, medidas que não produzem o ftm
desejado, e desta sorte a commissão, sel'vindo-me da mesma linguagem do illustre deputado,
embaraçou-se mais com a pedra que cahiu ao pé de nós, do que coro a mão que a atirava;
mas, quando se não corta a mão, conLinua-se a atirar a pedl"a, e as pedras então continuaram;
por consequencia todas as nossas vistas devem ser sobre essa mão que nos tem feilo tanto
mal, e é o Banco que tem produzido as desgraças ln B,'azi I, e por isso nossas vistas devem ser
de reforma ou extirpação de semelhan te cancro; do contrario é escusado procurar o remlldio,
e, qnalquer que fôr a medida que a com missão nos apresente, o Banco do Brazil
continual"á a fazer-nos o mesmo mal: e supponhamos que o Governo l"ecolhe a grande quau
tidade das notas circulautes e cheguemos a essas benignas ciL'cumstancias de ver apparecer
na circulação menos papel: quem nos ce,'tificará que o Bauco não continuará a emittir suas
notas por suas portas travessas?

Disse-se que o Banco não deve emiUir mais notas; mas eu sei que todos os annos as tem
emittido, ",inda que não seja na circulação geral, é p11-ra fazer o dividendo desses cabedaes
imaginarios, e tem' estampado retalbos de papel para ir pagar 'IS % a seus accionistas,

Disse-se que o dinheiro era um talismii; mas eu creio que em cousas de finanças se
não obr"m nigromaucias e feitiçarias; em materia de finanças ouro é o que é ouro, não
papel, que não tem valor nenhum, e o illustre deputndo immediatamente que eliz que
foge das noLas do Banco como o diabo da cruz, suppõe que ellas são o mesmo quc ouro; e
não é isto uma contradicção manifesta? Quando o muslre deputado reconlJece que o tal
talismã não vare cou a alguma, é aquillÇ> que é ouro? Uma letm equivale ao ouro, quando
o individuo tem dinheiro para a resgatar; mas sem credito não pócle valer ouro,

Portanto, não é como disse o iUustre deputado, que aq Llelles que querem acahal' com o
Banco não tratam ele remediar a grande emissão de notas; pelo contrario, todos sabem que o
Banco deve ser extirpado como um C.lUcro, desde o momento que se trata de fazer tirar da
circulação as notas excessivas; e quem é o culpado de La sup~rabundancia de no Las? Dir
me-hão que é o Governo, concedo em parte; mas o Governo não pôz baionetali aos peitos
do Banco; pelo contrario, o Governo, quando pedia dinheiro, dIzia: .. o Governo precisa de
tantos contos, e si o Banco póde emprestar, fará grande serviço», isto consta dos mesmos
oflicios que se l'eme·tteram ao banco; e alguma vez constou que o banco recusaslle dar esse
dinheiro que o Governo pedia? Não; estou bem cel'to rJue ainda qunndo o Governo não fizesse
exigencia ele dinheiro, o Banco, pela má lei da sua in. titulção, havia de ter emitLido noLas
excessivas, pOl'que a lei lhe não marca a quota de notas que devia emittir, diz que o Banco
emittirá as notas que julgar conveniente, e nós todos sabemos o que é uma sociedade, que
sempre procura ter grandes dividendos de um capital imaginario.

Por consequencia o culpado é o Banco; porque, além dos 19 mil contos que tem mi ttido
para suppl'imentos do Governo, tem maior numero de notas em circulação do que o
equivalente ás suas acções; Lem usado de um cabedal imaginario, e tem mettido na
sociedade esse talismã de que faUou o illustre deputado.

E' preciso acabar com o Banco e ti preciso remediar a grande emissão de notas; e duas
são as medidas que se devem tomar: primo, tirar da circulação o exuberan La das notas;
secundo, extirpar o banco; deixemos de ter banco privilegiado; si os negociantes assentarem
que este negocio é mui bom, assim como tem Cl'eado casa de seguro, creem da mesma sor~e

bancos, mas o acLual não só ,em acabado pelo Jlrazo da lei, como se acha falJido, Jlorque o
negociante qne não paga as suas letras á vista, tem fallido; e como poderemos nós, lUeus
senhores, estar a susten~ar uma casa CaUida, que uão póde remir as suas letras? Segura
mente é levar a Nação ao precipicio,

Consta-rue que nessa assembléa geral do banco, houve um famoso accionista que chamou
de anarchistas einimigos do throno e do altar aCluelles que fallavam contra o Banco, e que
queriam acabar com a Nação; mas elles são os CJLle que,'cm acabal' com ella, tocados de um
vil inleresse, e levados pela SLla ce~neira, não atLendem sinão aos interesses dos accionistas;
mas si a nação perigar, si a náo elO Estado naufragar, adeus interesses particulares, adens
tudo, ..

Si esses homens reconhecessem os seus interesses, deveriam reunir-se comuosco, para
vermos o meio mais eflicaz de remediar o mal imminente, e não declamar contra cidadãos
amigosde seu paiz e da sua patria, CJue querem só ver a ordem; estes são os que me,'ecem
elogios, e são estes homens que, em vez de quererem Ulll remedio energico, antes querem
morrer ponco a pouco, por uma doença de gangrena.", Vamos á materia,

Supponhamos que a commissão se limitou a querer remediar esle iuconveniente do agia,
tirando ela circulação o exuberante das notas; todavia, quando a cOU1missão pensou que
fazia bem com essas medidas que pL'opõe, não o fez, porque quaes são os meios que apontoLl!
A commissão não se lembrou detl'lbutos; concordo com ella. '

Não se lembrou de papel-moeda, porque é mão circulando por todo Oimperio, - e, como
cUsse Mirabeau, o papel-moeda é uma aguia do despotismo em deUdo ; mas, não se deve'
tomar isto tanto á risca como a c)mmis~ão o tomou; porque Cl'eio qne o Governo poderia
ajustar a emissão de '19 mil C(lntos, e então dizer" eu vos dou um credito publico, isto é,
uma cedula minha, em logar deste papel. »

E que é isto? Não é um emprestimo feito com esses homens, que, tendo notas em sua
mão, as vão dar ao Governo por uma apolice? Mas dizem: - vão tirar-se da circulação 50
milhões de cruzados, e o commercio de todo pal'alysa.
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Pergunto: pelo plano da commissão, este dinheiro não se tira 1 A commissão não
diz que este dinheiro se queimará 1 O mesmo iIlustre deputado disse, que este é um
dos meios de fazer apparecer o metal precioso, e para se fazer isto, não é preciso consu
mir-se as notas exuberantes 1 E' o unico meio queha, s6 si o il1ustre deptltado quer que
entre por uma mão, e saia por outra 1 Então não se faz nada, e isto li contraproducente;
épreclso tiraI' o exuberante das notas, e consumil-as.

O illustre deputado, fallando sobre a venda dos Pl'Oprios nacionaes, e dos bens das
corporações reli17iosas, fez uma diatribe contl'a outro illustre deputado, dizendo que este
queria admitlir, que esses bens não pertençam á Nação; creio que o il1l1stre depu'arlo ....
não di se semelhant cousa, s6mente ar17umentou pelo lado de que os nossos inimigos
poderiam Janç~r mão disto, ~ara fazer-nos a gllerra, e si a~é agora se diz_qu~ o.s ~omens
Iiberaes sao InImIgos da patrla com a venda desse bens dir-se-ha, que sao InimIgos do
altar e da religião, e aqui estão os argumentos do ilIustre deputado: ninguem duvida que
esses bens pertençam á ação, quando a nação Lnha necessidade urgente, e então, digo
que não são s os bens dos frades, os mesmos da Igreja podem ser vendidos.

Nào é a primeira vez que se tem visto vender-se toda a prata das igrejas, privilegiando
apenas os vasos sagrados, pal'll sustentar a. liberdade nacional, e salvar aI ação de cahir
DO precipicio ; e qnem não dit'á que pertencem á Na~ão esses bens dos frades, de que elles
s6 teem o usofructo 1Não é pOl' esse principio que a Gamara não votará pela venda dos bens
dos frades: toda e1>ta amara está bem inslruida nesta materia, Pergunto ainda mais:
com estas vendas p6de fazer- e o beneficio que se quer inculcar1 Diz o ilIustre deputado
que isto é negocio de dias e depois avançou até dous mezes' Msim fazem os que estudam
geographia; viajam o globo em um dia, e vão á Asia em um instante.

O que eu digo é, que este ne 17ocio é de consumir annos; e como se hão de vender fazen
das no Piauhy, no Rio egro, e muitos outros predios em nm dia 1 Depois, n6s não sabe
mos como se fazem estas vendas pnblicas, em que s6mente se favorecem os compadres 1
'l'odos qtterem engordar com os bens publicos, e disso tenho exemplos: ha um homem, que
é devedor á Fazenda publica, vendem-se-lhe os bens em hasta publica; mas, pergunto:
vendem-se-lhe pelo melhor preço 1 ão; vende-se a compadres, e a afilhados, para quando
el1es quizerem p.agar, e assim se estraga um cidadão, qu é devedor, para se fazer devedores
a dous outro CIdadãos, ..

Ponham- e, pois, esLes predios á venda, arrecade-se o seu producto, e ver-se-ha o resul
tado disto; e demais. póde-se fazer esta operação de um golpe 1 Não: - e eu creio que o
resgate das notas deve ser feito com a maior rapidez, p rque i fór feito parcialmente, não
se remedeia o mal, e cresce o agio por força, e isto é o mesmo que um incendio, em que é
melhor não se deitar agua em pequena porção, porque tem-se provado que pequena quanti
dade de agua augmenta mais o incendio, e para o extinguir é necessario uma grande porção
de agua' assim, o resgate dessas infames notas do Banco não p6de ser feito sinão de um
jacto.

Por consequencia concluo o meu discurso dizendo que é preciso acabar com o Banco,
porque tem acabado a lei da sua creação, e que pelo seu descredito ão precisas medidas pro
videntes, tirando uma grande somma de notas que abundam na circulação, e que estas
medidas não podem ser parciaes, e que nem o methodo que a com missão aponta é pratica
vel; que se deve fazer a operação de um golpe de mão, e Ter o meio por que o Governo se
contracta com esses homens, que leem esses 19 mil conlos em notas,

Lembra-me outra idéa a cerca dos bens dos frades, que me ia escapando: si não
convém acaso tomar esses bens dos f"ades e pagar-se-lhes todas as rendas ...1 "

« O Sr. Ledo - A commissão procurou conciliar o remedio do mal com uma medi
da radical, e tem· e dito que a medida da com missão não é radical, porque ~e a seniou que
a raiz do mal está na exislencia do Banco, e a commissão a sentou que estava na super
abundancia de notas; por cousequencia dirigiu o seu fito a diminuir esta superabundancia
de notas, e não a destruit· a exiSlencia do Banco, apezar de que tive se em vistas o apre
sentaI' 11m projecto de reforma sobre o Banco; porque está persuadida que nas rircumstan
cias do Bl-anl não sr pódc rltspcn,~at" Ct existcncia do Banco, IJOl'qUC não se cortam assim
habito invetel"ados.

Os senhores que dizem que esta medida não é radical, deverão lembrar-se de aconteci
mentos anteriores e eu vou provar que a superabundancia das no·tas é o mal que se neces
sita atalhar; para isso apenas farei a historia do pt'ogresso do cambio e do agio.

Até 1820 a emissão de nolas do Banco não excedeu a 4.200 contos, o camhio com
Inglaterra era de 67, o o papel cOl'ria ao pat' da prata, e não s6 se via estt> phenomeno com a
prata, mas .com o ouro.

No anno de 1-26 era a emis ão de 10,000 e tantos contos e o cambio desceu a 48 ; e no
anuo de 1827 foí a emis ão 19,000:000" e o cambio desceu ao estado em que está. Ao mesmo
passo que se faça a diminuição desta superabundancia de notas, !ta de decrescer o preço
dos gE neros, e tudo buscará o seu verdadeiro equilíbrio.

Não quero sustentar que a medida da com mi-são seja aquelia que deva produzir um
elfeito rapido, antes sou da opinião que não deva passar o projecto da commissão nem outro
I]Ualqller, mas que se devem rem tter todos á uma commissão para apresentar um
plano, porque nenhum dos apresentados reune aquillo que se deseja.

Agora. mostrarei que o projecto do r. Vas.concellos não remedeia o 1ll!t1, e apenas
atte!1de ao interesse dos accionistas do Banco. E que temos nós com o mleresse dos
accionistas 7 Deverá ser o unico objecto que n sta casa nos interessa 7 E' de suppôr que não,



- 70

Diz o SI'. Vascol1cellos que a exorbitancia do premio é extl'Mrdin,al'ia, Cjue pede a
justiça que nos, c~ispensemos deste pagament,:>, m.as !lào sei si ~sta é ajustiça, qu, deva
lé"ular as declsoes desta Camara, , , A Naçao nao linha dlnhcJl'o, e o Banco lhe lomeca I
estes capilaes j e devemos nós apl'oveitar-IIOs destas cil'cumstancias, e dizer - não vos
p1gamos? " , ,

Di",e mais o SI', deplltado Va~conccllos: -reformando- e o Banco, dlmlnulDdu,se e ta
superabnndanc;a de notas, cessam os inleresses los accioni,:as -; ma~! q1lando 6 ot'
"anisoll o Banco, contava-se com a desordem do Go\'e1'l10 com o Bauco 1 Ja e contava 'lue
~ s:.ta emissão havia ser supel'iol' a tudo quanto aconselha u bom senso 1 _':ia:. de certo;
os accionistas contavam em ler lucros rea.e·, e nós. diminuindo essas notas, nao razemo~
ma.is do que l'eduzir o Ban~o ao 6'U ver Inl iro estadl); mas poderemos nós emittil' um
papel i....ual á emissão das no'as do Banco, e razerlUos Ião s mente IlIl1a emi sã') pal'cial
qUd d ~a estender-se só á prodllc!a do Rio de. Jane~t'o 1 Islo quel' dizer que. o .mal I~~ e
sour,~ a p:'Ol'incia do RIO de Janell'o, e que ·nao .ofiram nada as on.lras pronnclas. 1\ao,
-a Gamara, admitlinrlo uma tal substituição tle p:lpel, deve ddel'mlnal' quu, elle gyre em
'tOdas as prol'incias e não deve deixar SOfrl'CI' só a prorincia cio Rio de Jano1\'O,

Faz-sd uma emissão parcial de papel de O ou 7,000:000" mas, pOI'gllnto: allquiril'Íi
e ta n va moeda maior credit" do que o pap~l do Banco! 'i adquil'ir maiol', então cahp. em
maior despI' Zl) o rasto das notas elo Banco, e qlla! sel'iL o 1"'5]1 Lado des~ll omissão paroial,
e qnal é a pl'ovidencia que os senhol'e, duriio 1

Proponho o adiamento desta materia, e f/lle todos os projectos v:io á commis.,iL ,flue
,'evendo-os, apresen La um novo pl'oje tI) ; e n:io continúo o meu discurso, pOI'qLte res na1'
me-hei para o caso de niLo passa r o adiamen tO, »

« O Sr. Cunha Mattos:- Senhores, nós temos conslllllitlo um temp preoiosis,imo nesla
disoussão, que se poderia ter evitado! A cltlpa nilo é nossa, mas sim de um ou dous agentes
do Goverllo, que mnito mal dirigiram o leme do gslado.

E' bem provavel, qne si. o primeiro agente do Governo, a que alludo, se Conro\'masse
com a opinião, emit~idll por esLa augusla Camam, de. proceder ao conhecimento do estado
em que S' achava o Bunco no a nno de 1 26, niio leria m appal'ecido a~ desol'dens em clue
agora estamos enredados, nem a divida nacional leria chegado á uma somma immensa que
talvez nenhum.ele nós póde calcular; a culpa, já disse, não é nossa: ella procedeu da aelmi·
nistraç50.el1a pl'OCedeltdo ministro do Thesouro, que se oppoz aque com elleilo ~e lessem nn
anno de 1826 as mesmas providencias, os mesmos passos que se app:icaram no anno d 1828,

I aquelle anno, senhores, di,se-no o ministL'o que o Banco era e'l:lbele ciment pal'li
cnlar, e por con'>equencia não podia o Governo enll'at' nn indagação de seus rUlHlos, ao mesmo
passo qlle nesse anno de 1820 o 'mesmo Govel'no tinha toda a ingerencia no Banco, ing~ren
cia que sempre tere de de o principio de seu estab lecimenlo.

C;' mui bem s:,bido donde ]Jrocederam as desordens do Banco, como se augmentaram,
dd que procede a crise em que nos achamos: e quem foi o pl'irneil'o que abriu este volc5.o,
cujas chamrnas a todo o instanle ameaçam devorar-nos, E' necessal'io conhecer qlle o Banco
não principiou a decahir no conceito pllhlico no anno de 1 25, como aqui se clis5e: já no
anuo de 1 20 ou 1821 corl'Íam vozes de que elle estava alluido, qne O, seus dil'eclf.res não
adlllinisll'avam com fidelidade, que o Uoverno contribuia pura o seu descredito e flue
a quéda deste e tabelecimento havia de al'l"a tal' a quéda do Brazi1.

Senltore~, um Targini ou Visconde de ,Loure:lço teve a hahilidad de il1l1dil' a um
ministro de Estado, que só via as cousas pelos olbo~ do seus agenles, e iI maneira dos mi
nistros dos pl'incipes a5iaLieos, queria 'lue o s,)uerano estivesse posto p'1.I'a cons.rvação da
exc~lsa magestade do thl'ono, para que melhor se l'espeitarem ns suas vontades,e para fJlle
todo o povo prostrado por tarra adorasse as mai, insulsas e abusivas opiniões de seus
cortezãos,

'l'argini roi qnem seduziu no ministro 'l'homri1. Antonio de Vil la-Nova Portugal, 1)(11',\

que deixasse correr os administmdores do Banco á redea solta, pe~miltindo que os mesmos
administradores extl'ahissem capitaes, praci~1S aos corres do estabelecimento, a O % de
commissão, pal'a 05 darem aos padicu!al'es a 2-1°10 de jUt'O ao anno 1 Pl'ocedimenlo atrOZ,
procedimento cri.mino:u. cll1e abriu a chaga cancl'osa coutra que pl'e5CI\lemente lutamos.

All'ils destes abusos vieram muitas 'luebr:ls de má ré.
[!;u lU,) lembl;o de um carta J"s<\ L~liz Ah'es, o de outros senhores, qne não s i si no dia

d~ hoje são condes, marquozes e fidalgos, e tl'azem IUt.is placares e medalhas nas suas ca·
SJcas, do quo um qlwkel' Lm de botõos om sells vestidos. (Risadas. A)Joiados,)

Es'es senhores, p:ris, furam ôs primeiros qlle, proleci'idos por Targini, cunduzil'am o
Banco ao estado em que ec acha e extorquiram da Nação Brazileil'u sommas enormissimas
que nllnca pagaram, nem pagam, nom lalvez pretenderam pagar,

Este mesl110 Targini foi quem, com o maior despotismo, e peb maneira mais atroz,
procedeu contra doas ne"'ociantes, por declaral'em que o Banco estava nas circum lancias
de fallil', foi o mesmo qllo fez oom que se 'désse commenda a outro ne"ociant , paI'
dizer que o Banco não estava fali ido, e por 'trocar dous ou tres contos emoLilheles por
moeda de prata: roi o mesmo que deu habito de Chrislo, e da Conceição, ou COll6a que
o ,'alha, a homens que andavam enganando a val'Íos cidadãos para mettenm dinhoiro de
prata no Banco com a vista de tambem entrarem nas ladroe iras de muitos que lá s
achavam.

Esle mesmo 'l'al'gini fel, uma tralada mui celobt'e qnasi {L minha vista, tt'at:lda, '1110
merece sei' conhecida, pela sna ol'iginalidade.
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Um negocil1.nle chamado Thomnz Pereira de Castr,) Vianna, morador na rua Direita
pouco abaixo do Banco, em um sabb:tdo le man hii, qlle era dia de conferencia de Thomaz
Antonio de Villa Nova com a me3a do Thesouro, di~se ao ministro, com ([uem tinha in
Lima amizade, que corriam boatos desagrl1.daveis na praça de que o Banco estava nas cÍl'
cnmstancias de fallir, e que muit:\. gente concorrÍil a trocar as suas notas por metaes pre
ciosos.

'l'homaz Antonio, dnvie1:lnc1o do que lhe dis~e aquelle negociante, ficou meditando sobre
a'O"llml1.S ultel'Íol'es deliberações (eu fnllo em deliberações, porque aquelle neg-ocianLe lhe
pediu 9ue dé-se imme.dialas providencias); mas, enil'ando dalli a pouco o Sr, Targini, dis
se-lhe l'homaz AntoniO « oh ! . 'I'. Tnl'gini eu tenho noticias de que ha milito grande con
Clll'l'encia de povo ao Banco para trocar hilhetes, e (Iue se elesconlia do seu credito,- é isso
verdl1.de? « 1\.11 ! senhor, Ih respondeu TOl'gini, tal cousa não acontece; isso é falso; o Banço
está com o maior credilo pos~ivel! Qner V. Ex. ver entl'ar no Banco neste mesmo ins
tante 50 ou 60 contos de réis em pral a ~» Thomaz An ton io, q ue era homem muito temen te
n Deus (muita,s ,-isaclu,'j ... qne não só cria nestas, mas ainda em petas JUuito maiores,
deixou-se iIludil' pOl' Targini. o qual, naqueJle mesmo instante, entrou no gabinete de
'L'homa7. Antonio, escreveu hilhetes II Samuel Phllips e a Guilherme Young para por si e
seus amigJ~ le\'arem logo 50 ou 60 contos d~ reis em prata ao Bflnco; isto verificou-se em
um moment(l, e sem perda de tempo o astuto thcsoureiro-mór foi dar noticia desta entl'ada
ao enganado ministro j accrescentando que era inabalavel o credito do Banco do Brazil.

Com estas e ontl'as manhas, e eõtl'atagema é que o Banco foi caminhando para o in
felizesLado em qnepl'esentemente se acha,

Osegundo golpe terl'il'el. que o Banco experimentou foi nas vesperas da sabida de S. M.
Fidelissima, o Sr, D. João VI para Portugal.

Todos cssos homens q'le o acompanharam, e qne tinham acclUnulado immensa forluna
em bilhctes COI'I'el'n.m n. Banco com [ldsos para que este os trocasse pOL' metaes preciosos;
e o cert é que os metae pr.'ciosos furam conduzidos para Portngal em cofres bem seguro~ ;
são factos cl'nhecidos por Lodo o mundo; e não IUl homem algum, ainda da classe mais in
digente, que Mio saiba C'[ue esse conde•. , esse conde, .. não me lembra agora o nome, ..

AI.c;lIlnas "o~es - Conde de Pat'aLy.
O S'·. Ganha 1I1attos - Sim, o Conde ele Paraly, lel'on uma burra (não viva, mas ele

fel'ro, em toelo caso niio faz mal a explicação), can'egada de dinheiro, dinheiro despro
porcionadnmente tirnt10 do cofre, porque havia muitas outras pessoas qne lÍnham direito
ele exigir elo Bnnco algllns capiLaes em troca de suas notas; mas deu-se {\qnelle por ser o
Conde de Pi\raty. e o~ desgl'o <telos cieladãos brazileiros que não foram para Portugal
fical'am expostos 6. uma bancm'ota, como aquel1a á C'[ue nos achamos sujeitos na crise
actual,

O terceiro golp do Banco do BI'azil foi essa incalculavel emissão de notas, por causa
da malfadarIa g~erra, que se tem feito n Buenos Aires .

••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eu ouvihontem fal1ar em lJens nar.ionaes. Não posso conformar-me em tudo co.m o
parecei' da lllustl'e commissão; não posso conformar-me inteil',.mente com o que deseJa o
nobl'e deputado o I'. Hollanda Ca\"Ulcante, nem me posso em Ludo conformar com o que
p,'atend o nobre. deputado o SI'. Vasconcellos j ainda qlle conheço qu todos elles apresen
tal'am algumas Idéas mui boas; idéas qlle devemos [lproveitar fazendo de todas eltas um
amalgama para. Lirarmos o succo que fÓL' melIJor. Mas é necessario que ainda diga alguma
c~usa a es~ respni to.

O projecto da illustl'e commissiio falia em bens nacionaes. Antes de lançarmos mão
do bens nacionaas é pl'eciso conlJe erlllos a sua i mp0l'tancia. Nós sabemos pelos papeis e
lab:llas, que vieram com os or~amentos, que com effeito e~;istem em varias provincias
ml11l~, ben~ nacionaes. mas esLarà elles avaliados pelo sell justo pl'e o? .. , .• ,.,.

'Lambem Oll\'i fallal' a I'esp?ito das pl'opriedalles das ol'dens religiosas; e por forLuna
nossa, não hOII\'e uma só pessoa ne~ta Camal'a que duvidasse de que a Nação, nas circum
slanclas cm que se acha, t m todo o dil'eiLo de lançaI' miio dos bens dos mosteh'cs de um e
outro sexo. Não só tem allt ridad de o [azer, mas ainda póde lançar miio de todos os
,'asos sn~l'ados.

,A histol'ia antiga a lUoclerna, e a h isLol'ia sagracla e a pL'ofana, nos mostram que
militas vezes se lançoll mãr> rlesse recul'SO, CJuando as na õ~s chegaram ao deploravel es
Lado a que se acha reeluzido o lmp l'io do Bl'azil. ]!; tes meios são justos, porque com elle se
salvam as naçJe~ nas crises que as ameaçnm.

A Nação tem direilo de lancal' mio dell.e. em cil'\lu1l1stancias menos imperiosas do que
aquellas em que nos achamo .

Eu posso mostrar, que em tempos monos criticos do qU3 aquélles em que actualmente
nos vemos, a Nação porLugueza lançou mão dos bens de ordens religiosas; mas cont'3nto
me em mo tl'al' lue os beos dos templarios caLh-eram ]lor algum tempo incorporados á
corOa, .até que delles se formv,L-am as dota.ções dos cavalJeiros da ordem de Christo; servir
me-hei do exemplo dos bens dos jesuitas, inCOl'pOl'ados á corõa no 'tempo do Sr, D. José,
e elos bens dos mercenarios do Parâ, no tempo da Sra. D. l\Iaria r.

Os. mesmos bispos desdo o s?clilo VI alienaram 'muitos bcns pertencentes a sociedades
religIOsas ainda para s con\'erl~I'eJU cm objectos lrofanos, e tanto isto é assim, que nós
todos sabemos que as chanladas decretaes le Izicloro o mel'caelol' foram feitas tão sômenta
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para se tirar aos bispos o direito delles alienarem os bens das casas religiosas; isto é faoto
conhecido por todos os senhores que teem luzes de historia ecclesiastica,

Na Ing[ate,'ra os bispos fize,'am alienações dos bens religiosos, acculllulados desde o
tempo do ce[ebrd monge Agostinho: e o seus sucoes ores lançaram mãos dos capitaes dos
mosleiros de S, Sen to e d~s congregações dos conegos regr:lu·tes.

Agora, vou apre entar uma reflexão wll1'e mMeria, de que muito pouca gente tem
noticia: eu vi a min uta de Ulll projecto de decreto para a secularisação desses bens no
tempo do ~r, D, João VI, principe religioso; e talvez se puzesse em ex cução, si existisse
outro ministro, que não fosse Thomaz Antonio, ,

A elle devemos o não se acharem no dia de boje convertidos em cOlllmenda~ os onventos
do Carmo e de S, Bento para se dar uma ao Sr. Conde de Pal'aty, a olltra ao Sr. Marquez
de Lou lé, etc.

E si esla idéa se renovasse no dia de hoje, não haveria muitos. rs, marquezese condes,
,e ainda mesmo alguns senhores desta casa, que não teriam duvida de ficar comendo dos
bens reI igiosos 1, ..

O fim a que a il1ustre commissão se propunha no seu projecto a respeito dos bens reli
gio~os era utl[ por ser para desempenho da Nação' en retallto eu penso que não convém
por ora faze" uso delles, sem tent.armos outros meios menos estrondosos, reservando aquelles
fundos para occasião mais ap lrtad'l,

Falloll-se na extincção do Banco; opponho-mc á sua absoluta c:JJtincção; mn.s desejo que
haja uma reforma q ue deve ser feita lançl\ndo bases de um estabelecimento segul'o, e com
ag ntes qne não sejam prevaricadores, como os que já serviram, que não têm rei, nem roqlle,
e que causaram immensos males ao imperio, Destruir de umil. vez o Banco não é possivel,
sem risco!

A pI'opdedade chamada dos accionistas parcce-me uma ladl"oei,"o,; como é possivel que
um acciollistn de um hanco sem CI'edito e sem capitaes vença o juro de 18 % de cada acção!
Na Inglaterra contentam-se com 3 ou 3 llí. e entre n6s i %! Dir-me-hão que este dinheiro
é SUl\ propriednde, que é dinheiro a que estão olJl'igados e das acções que nlli metteram I
Si elles tivessem meios de pagar as nutas, teriam razão! Mas permitta-se-me perguntai' a
estes Srs, accionistas si, no caso de uma crise falaI, teriam meios de satisfazer todas estas
notas 1 Pergunto, teem elles em cofre funelos metnlli 'os iguaes ao valor das sllas acções!
Creio que não".

- Fallou-se em impostos, eu não convenho na idéa ele impostos, e penso que nenhum
Sr, deputado está por ella. Fallou-se em emprestimos j todos n6s sabemos "orno se consu
miram estes emprestimos. Quaes foram os fructos de nossos sacrifioios1 Nephum.

Fallando-se em papel-moeda, já um illu tre deputado disse mui bem, que o Banco já é
uma cnsa de papel-moeda, e não é outra COnSl\, nem eu o posso tel' debaixo de outro ponto
de vista,

Emfim, conformo-me em tudo com os sentimentos da Camara, não desejando-lhe tomaI'
mais tempo . e que volLem os projectos á commissão .. ,»

« O Sr. Rezende Costa - Sou ele voto, que os projectos vão á ComJUissão de Fazenda,
e como membro da commissão, qnet'o expôr os motivos pelos quaes estou a respeito do
Banco de differente opinião das dos Srs. deputados,

No anno de 1807 os rendimentos ela Fazenda no Rio de Janeiro montaram a 825:146$523;
passou-se a CÔI'te de Lisboa para o Brazil e no anno de 1808 com a remessa da pL'O
vineias, subiu a receit.a deste anno a 2,297:904';099, e corno estes rendimentos não che
gavam para as gl'andes despezas que eram precisas, foi necessario o estabelecimento do Ban
co, sendo a causa primal'ia os suppi'Ímen tos á Fazenda publica realizal'cm-se sem delongas
os fundos que se achavam em difl'erentes partes: permitla-se-me que lêa o decreto da sua crea
ção. (Lê.)

O banco fez suppl'Ímentos ao Estado, e como não tivesse aquelle progresso que convinha,
promoveu-se com premio, e o seu credil.O chegou a tal pon"to, qtW as suas nOlas eram prefe·
ridas ao mesmo metal; até que deputados mal vados e ladrões publicos o puzerão em tal esta"
do de rlllna, que tornou-se necessario, para tl'anquilllsar os espiritos, o decrelO do Sr.
D, João VI de 23 ele março dc 1821, em qlle se declaram como divid!ts nacionaes os suppri
mentos feitos pel Banco a dd:l'el'entes cofres publicos e a elle responsaveis todas as rendas
publicas do reino do Brazil: - 4,594:092 '566 era o total que se devia ao Banco no mo
mento do regresso cio rei e da CÔl'te para o reino ele P rtuga1.
, A provincia do Rio de Janeiro então ficou s6 sustentando a gl'ande despeza pela nossa
l?depeudencia, obrig;.da a pagaI' 4000 home1')s ele tropas e'm Montevieléo; e não sendo s dl1
CIentes as suas rendas, foi snpprida e auxiliada pelo Banco, cuja divida no anno ele 1822
chegou a 6,701 :299'176, sendo tanto mais necessarios eSLes sllpprimentos, por cessal'em
inteiramente os das pr"vincias, que desde 1811 até1821 haviam contl'ihuic1o COIU 13,977:365"201
a saber: Bahia 4,8[9:134$509, Pernambuco 5,867:928$808, Maranhão 2,447:22'1$429,
l"Iinas-qeraes 221:547"722 À Cear8, 103:921$0.28, Pal'llhyba 115:000;:" Piauhy 60:883 930
S. Paulo 12:881~880, mo urande de S • .Padro 16:133"233, AlaI' as 2:474S810.

Cessando, pois, este grande supprimento, que eleita a tdnta e tantos milhões de CI'llzados,
foi preciso para a nossa independencia o emprestimo Cl Inglalerra, e os auxilios do Banco
qne chegaram em 1826 a H,758:801~676 e em lins ele 1827 a 19,033:474"600, perten
cente a es e ultimo anno 7,276:672;;924: devenelo, comtudo, notar-se que em Jins de 1824,
antes da declaração da guerra actual, com a qual prodigiosamente cresceram 08 suppri
mentos do Banco, se limitavam estes a 32 coutos de réis mensaes com a provincia Cisplatin!\j
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sendo 20 contos para a força de terra e 12 para a marinha, isto em consequencia das ordens
expedidas plllo Marquez de Maricá, qllando presidente do Thesouro ao Vi~conde da Laguna,
_exigindo coutas qu ioteiramente se Ignoravalll, do eSlado act 10.1 da sua receIta e despeza
annuaes e estado da sua divida, que se soube entào ser esta de 300 contos, e haver naquelJas
um deficit annual ue 240 contos pOIlCO maIs ou menos.

PeL'miita-ss·me agora, que compare as despezas do nosso governo com a dos Estados
Unidos da America, que aqui se considera como o modelo dos governos em economia e
perfeição.

Nós Linhamos em 1826 lima força de terra de 26,225 homens de tropa de i" lioha, e em
1828,-,,8,92:3 e uma força naval de 87 embarcações: os Estados Uuidos nunca tiveram uma
força superiol' nem Igudl á nossa, sendo de 26 mil homen, de 1- !iuha a maior' qJ.e tiveram
em 1777, anno de sua independAllcia... J!lm Junho de 1812 declal'aram a guerra a Ingla~

terra j e em 16 de março daq .elle anIlO contrahiram um emjJrestímo de 11 milhões de
dollars; em feverúro de 1813 outro de 16 milhões; em agosto de 7 1{2 milhões de dolJars;
em 1814 de 20 1{2 milhões j em 1815, de 1tS milhões 452,800 dollal's, fazendo o computo de
78 milhões de dollars (lU 156 milhões de cruzados; alem disto o presidente do Governo foi
autorizado a emittir not:J.s elo Thssoul'O vencendo 5 112 por cenlo annualmeute, e com etreito
em 3 annos emittiram-se 36 milhões e 168,794 dOllars.......... Nós com as rendas
do Rio de Janeil'o, e com os supprllllentos do Banco principalmente, conseguImos a nossa
indepe ,dencia; não é do Baoco q le nos vem o mal, e sim da enorme emissão de notas
procedida da guerra; e a este respeilo muito bem discorre.1 o r. Lédo: não tinhamos outros
reCllrsos, ou impostos, ou emprestimos; e não é para lastimal' que tanto se choramiugue
quando o total d toda a divida passivado in,perio monta, quando muito, 11.50 milconlOs ou
125 milhões de cL'Uzados, sendo que os Estados Unidos, tão economicos, e sensatos, em pouco
maIs de3 annos e com quasi iguaes forças gastaram mais de 200 milhões de cruzados!

Concluo, portanto, que (,s projectos VOltem á Commissão de Fazenda, para se tomarem
medidas sobre a emissão de notas, e tratar-se da reforma do Banco, quejlllgo necessada, por
quantu pelos e:s:ame~ a que agora se procede, se achou na caixa dos descontos, segundo dizem,
a falta de 520 e taotos conto. (U)

Este é o meu voto. »

~ O Sr, Hollanda Cavalcante - Dous são os meios que descubro para remediar
os nossos males provenientes da superabundancia de notas na circulação do mercado,
e nem a ser, pagar o governo a sua divida ao Banco e fazer que elle com esse capItal recolha
as notas que se acham na circulação, ou tomar o Governo a si a administração do Banco
com as mesmas dividas que tem e com as mesmas notas. Eis aqui dous pontos por onde p6de
ser encaL'ada a materia,

Vamos á hypothese em qlle o Goveroo pagasse a sua divida ao Banco e o dehasse. em
plena liberdade para tirar da circulação as notas; a esse respeito apresentei um proJecto
aos membros da commissão e mostrei COlUO podia isto ter Jogar: vamos agora examinar os
inconvenientes que possam haver.

Supponhamos que a dIVIda do Governo ao Banco é de 19 mil contos em papel j porque
em metal não a p6d~ o Governo solver nem a isso se obrigou, pagando-lhe com essas
mesmas apolices tll'am-se as notas da circulação; mas, pergunto eu, não era i~so uma
operação forçada 1 Pois o individuo que recebeu a nota foi com a condiçã(l de ~er realizada
a metal on com a condição de ser realizada a' apolices do governo 1 Para isso preciso era
outra providencia, e devemos attender que o Governo, por privilegio concedido ao Banco,
deve a<:reditar a suas notas,

Pôde o Governo dizer,- daqui a tan·to tempo nenhuma estação publica recebe notas do
BaJ;loo,- daqui resdtal'ia que todos. concorrerIam ao Banco para receber metal pelas notas
que possuissem, e não tendo o banco metal com que resgatasse as notas, o que resultav.a 1
Uma bancarota; si a Gamara quer, decrete esta medida, mas esta Gamara tem mUIta
sabedoria para conhecer o que é 011 não proreit.,so ao imperlO .. ,

em entrar em outr::ts oonsiderações direi uma cousa que é de muita attenção: a
administração do Banco não nos p6de merecer conliança alguma, deixemo-nos de reformas,
com tues elemelltos não se p6de reorgaDizar o Banco: nada,. nada de "eformas de banoo ,
os males que 1\0S tem causado este estabelecimento fazem que eUe mereça ser cortado pela
\'aiz, embora de hora em dean te se creem novos bancos, é necessario extirpar o mlj.l, o mal
está em ponto que s6 o ferro e o cauterio o podem curar. '. _ ,_

O melO, pois, de pagar o Governo ao Banco e deixar a admllllstraçao no seu pe era nao
s6 um meio fOl'çado, mas até uma bancarota. O outro meio. pois, qne é chamar o Governo
a si toda a admi uistraçào do Banco permitO l' a seus a.ccionistas o direi to de sna pl'oprie
dade e rGCOnbeCel' que ha de pagar aquillo qlle lhes pertence, e aos posslüdoces das notas
garantir-lhes o pagamenLo das notas, que em boa fé receberam, é de absoluta necessidade, e
basta lem bral'-nos de que isso vai dar con fiança a todas as pessoas interessadas no papel,
que é um credIto, um valor, e, ~mhora se percam D!lntenas de milhões, o credito publioo se
restabelectl,'â, porque eJle é a principal mola da conservação dos Estados, e a principal
mola da sua felicidade, e quando nós tivermos de encarar perigos â vista do credito puhlico,
a balança deve pender a favor do credito." ., .••• " .•.....•.. ,', ... , .... , .. ,., .... , •..•..
...................... ................................•.......... .

(11) Venceu-se o adiamento, para que fossem os p,'ojectos remeHldos li. Oommissão de Fazenda,
marcando-se o prazo de oito dias.
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Eu devo dizer que os dado~ que nos apresenta es,a commi~sn:o de exame devem me~
rece~-nos credito, ainda que não sejam exactissimos, cOll1tndo eu inclin~-me a dat'-lhes
cl'edlto, porqne a commissão examinou os nssentos do Banco, onde ~sLá lançado quanto alli
se tem emiWdo : um bilhete qll se emitta, é lançado em assento. (n)

Não podendo, pois, deixar de nos merecer fe o relato rio des~a commis~ão, persuado-me que
com elfeito existem em circulação os 21 mil contos, de qlle ella nos falla g liada pelos a'l
sen\os do Banco, e, caso houvesse descuido da com missão no exame a Ilu procede:l, não
pocha envolver elle uma somma considerlwel. Demais, todos os maiq bilhetes que não se
acharem conformes c(\m o liVI'O, não são p:lgavei-, e são tidos por falsos; bem sei que poderia
!laver da pn.rte dJS adminisll'arlorAs má fé. duplicando o numero dos bilhetes; mas, quando
ISSO aconteça, esses bilhetes que apparecerem serão reputados fal~os; si alguns ha,., são
rnu! poucos, e não são bilhetes de "randes quantia, e si os houver, os directores, que os
asslgnaram, são de quem se poderá haver o sea valor, portanto não de"e haver tanto receio
de um:l, grande perda da Nação.

Vamon áoutra causa q'le apresento:! o SI'. bispo do Maranbão: disse o illustre ol'ador que
nós vamos tirar os meio~ aos accioni~las de receberem os seus capitaes; muito respeito aos
conhecimentos do Sr. bispo nestas matel'iaes, mas perdôe dizel'-lhe, está agora engnnado.

Como é que os accionislas hão de ir h:wer os seus capitaes do Banco, si elles devem ao
Banco? Quando elles não pagam suas dividas, poderão ter dil'eito a haver seus capitaes? Que
direito teem os accionistas quando hn uma divida de I1ma emissão de notas que o Banco nã
resgata e não paga? Como querem ser embolsados? Si querem ser pilg s, devem tambem
pagar, mas elles não plgam, e então o Oovemo, qll é o fiscal destas transacções, tem diraÍto
a su~pender os sel.!s capitaes e hYPJthecl.l-os até ser pl.ga a divida publica.

Mas os accionistas não team direito nenhum a ir procurar se\IS capitaes, l?orque é ne
c~ssa~i~ primeil'o que as notas do ban o sejam todas p:J~as, os fundos dos aCCionistas não
sao diVidas, são capital hypo~becado, e elle~ niio teem direito 11 h1ver um real, emquanto
houver uma nota emiltida, e isso niio é p~queno favol': era necessario um privilegio, como
o que leve o Banco, para que se não hou vess. desses capi taes e doq pl'oprietarios das acçõe
o exces~o das nolas em cio:culação, mas eUes hilo de seL' respJnsaveis pelas ~uas acções e nii)
teem dIreito a ellas, emquanto se dever ao p lblico uma nota; e eis aqui como o pl'ojecto l'le
apresentou a commissão não é atacante a este respeito.

Agor~ fallarei sobre o ataque aos conventos, em que o Sr. bispo do Maranhão fallnu.
e dev~ dizer que ,pela minha parte lranquillise-se o . L'. bispo,. que de certo emittiu a e,le
respeIto Idéas mUI boas, mostrando as dimculdades que haveL'ul nes"as vendas, fazendo a
c~mparação dos bens.e dos males'que dahi rasultariam. e eu tambem não appI'.wo tal m 
dld.a; mus, isso niio é contra o projecto, porque na sejrundn discussão póde supprimir-sc e,te
artigo, e eis aq:li que o r. bispo d ve ficu tranquillisac1o.

I!lu,su~telltal'ei com todas as fOl'ças clue não se vá bolir com as propriedade~ dos l' gulal'es
e propl'JOs nacionaes; :l, Nação tem por ora muitos meios; a estes pI'oprios dos regulares tem
a Nação direito, e, segundo sua~ instituições. hão de l'en~rter para os fundos nacion'tes. e em
'tempo competente lançar-se-ha mão dclles segundo os interesses nacionaes ; mas, para o
nosso mal actual não p,'ecisamos de iL' tomai' uma medida tão pel'igosa, e não supponho que
a Camara se incline a ella, nem a ach fa.il de se realizar: muitas pessoas tcnho ell visto
mesmo na Côrte que poem muitas duvidas sobre a quem per'tençam e tas propriedades, e si
na Cõrt~, aonde ha maiores lllzes, ha estes p,'ejuizos : o Ilue deverá haver nas prl)"iucias I
Quanto mais que essa operação vai complicar a administl'ação, é não \'éjo q!le o seu fruclo
possa fazeL'·nos lJem, é cO:.Jsa mui pequena, que P:)llCO alliviará o mal ;-sel'á tirar um pOle de
agua deum poço •.•. » (i3)

« O Sr, Cunha Mattos - O cx:emplo do ro,ga~o do cobrJ na Bahia l m uma grande
analogia com o objecto da presente discussão, e as razões que aqllÍ se p."oduzil'am foram,
9ue s,el:ia melhor que a. ~ação carre~asse com a gL'ande q anlidade rle cobre falso, qllll POl'
lnfeltcldac1e nos~a innnaou a provincia da Babia, do que fazer a desgraça de immens~s
particulare~ !

Mas, não P03,0 de maneir:! a.lguma conformar-me com a idéa. de que a açiio pagu
a'l'lellas qu:tn tias que f'H'am o ,tensi va'nenta I'J:.Jbadas ao Banco; eu dióo oslen~ ivamen to.
p que houve varias paHoas QU3 PI'?S~ll ia n11 est~s l' \lbos, segundo é fama publica.

Como é posiv.el que a Nação Brazileira "lI p:lgat', POI' exemplo, no conlos de réi~ qne
for:tm I'oubados por eSla ou aquella pessoa? Sedl isto de jusHça? Corno é pos~ivel que a
N,tção BraziJeh'iL p:l.gue uma quantia horrorosa da contos d~ réis dados por emprost,mos,
oa lJ:>I'!etl'as, ou por oltlro q'lalquer mo:h, a Itomenq qu e~tavam (,tllidos de crerlit,>, ou a
homens que ao depois quebl·a.ram da m~ fé I D~ tudo hO:I\-o, como' bem conhecido pOL'
muitas pessoas no Rio de Janeiro.

Não se acham agol'a pat3nle .,., .. o; roubos reito :tO Ba.nco on, pat'a melhor dizei',
á Nação? Aquelles q,ue roubar.lm ao B1.11CO não são bem conhecidos? Aquelles qn que
braram de má fé na:> são conhecidos? AqueJla1 que fiz3ram essas extol'sões (podemos

(") Vide pagina 76,
(23) Vioe nos. Alllla93 parlamentares <1c~tc llnn~ !' O_0 S~l,:uint n il1lp~rtantissill1n tliSCllssão s,,1>"o

este ponto e peClal-beM llaS ore/cns regu!arrs, .. pOIS nao fOI a nOSS1. mente transcrc"el-ll neste ti'aba!ho.
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dizer extorsões cavillosas) não são conhecidos? São: elles andam á nossa vista com as
caras deslavadas.

I~is as considpIações e os justos moti,·os ]11)1' que entpndo qne fl:Nação Bl'azileira não
deve pagar assim ti carga cerr:lda todas as dividas do Banco, inclusos os furtos conhecidos:
pfl"ue. sim, muito embora, tudo o mais, para acabal'mos com este grande celosso, que nos
e~t{l aincaçando todos os dias li. uma fatal crise; acabemos com esta desurdem; ponhamos
tudo isto em linha I'ccta, cm marcha, que conl'enlla a nossa dignidade.

i com etreito, se determinar um prazo cert" para a apresentação e pagamento destas
notas, excluindo as que não se reputarem "erdadeiras, não sei o que será de nós.

Eu, por excmplo, tenho dnua on Lres conlo. de réis em notas do Banco; recebi-as dos
cofl'es do Estado: e não sei si são falsas ou vCl'lladeiras : supponhamos, que sou dos ulti·
mo em ii' resnatar as minhas notas, c qneadiante de mim foi OUlra pessoa com algnmas
de identico form:llo, assignaturas e nUIll 1'0, hei d ficar sem res"'atar as minhas ~ Hei de
perder o meu dinheiro? Isto é uma inju.liça, pOI'qne eu não cunheço as netas que tenham
ido fal ificadas pelo Banco na sua emissão! I Não falllH'ei mais sobre este negocio, porque,

como di se, não tenho nenhuns conhecimen'os de finanças; todavia, concordo inteirameute
com a rpinião do i Ilustre deputado o 1'. Va concellos, por me parecer a melhor, o.n a unica
qne vai aquietai' os animos de innumeraveis capitalislas, innumeraveis negociantes, e
innumera"eis pessoas que ~e jnlgam arruinadas. no caso de não serem reconhecidas pela
'ação toJas as nolas que andam em circulação; bem entendid/}, que eu excluo os G~ contos

de réi infamemente ronbados por e,se h( mem sem "el'gonha que .... ; os fundos roubados
p~1' es,;e dil'cctores fallidos ou de má fe, que dispuzeram dos capilaes do Banco a fal'or de
ouLI'o~ Ião indignos como elles! Estas quantias sejam pagas pelos taes directores, e todas
as outl'as fiquem a carpo ela. Nação, já que o nosso GOl'el'no, em tudo imprevidente, pelos
fac Los de l'argini e oe alguns miuistl'OS, I vou a Nação ao ab)'smo, em que quizeram se
pulla l-a.

Esta' a minha opinião.»

- Ni'io pl'oseguiromos na tarefa. tle oxtractar os inl1umeros discursos, foitos na
sessão Icgislativn. da. Camal'a dos D."ll ut-ltlo' do anilo do 1828, com relação llOS nego
cias do Banco elo B)'a~il, pOI' duas razõe3: a. ]Jrill1ei;'(!, que nllS tl'anscripções, já
feitns anteriormen to, o eocoo tram elomell tos I.laslantes do elucidação e de Cl'itel'io,
que haLilitam o loitor a decidil' sobro os pontos cClutrovel'Sos: a segunda, que o
trabalho de tra.uscr;pção, l'est:J.nte a. fazeI" ll:tria materia, não para a parto com
plementar ue um imples CJpitulo, mas p:\I'a form:U' um in-/ôlio volumoso.

DUl'anle o cort'er da di cus~ão, a quo lias tom03 referido (sessão do 24 de
julho), Coi remotlido á Camara tIos Sl's. D3pntados o relataria da commis-iiu e3çeciaJ
encal'l'egada do OX;1111e do Banco, o qual, com um balan(;'o que iho yinh!\. annexo,
fÓI'a llo theor seguin te;

RELATORIO n.\ co~nllss.i.o nE F AzE:'l'D.\ E:\CARREO,\D.\ DO E'i:A~IE nJ DA:'/CO

111m, e Exm, 1'.- A commi são encal'regada do exame do Banco do Brazil, não
obstanle o assiduo trabalho a que se tem dedicado sem iuterrupçào, para. com brevidade
apresentar ao GOl'erno de '. M. T. todos os esclarecimentos que nas suas instl'ucções
lhe for,lm designados, a respeito do aluaI eslado daquelle estabelecimento, tem cunsiderado
que a Illll~ta accelera ão em objecto de tanta monla podia de alguma maneira prejudicar
a e~actldll~ do seu relRtorio, e é por isso que ainda não póde apresentar de uma maneira
satlsfaclorll1. o Il'ahalho qne fora confiado ao seu cuidado. Todavia, havendo fi nalisado
a contagem elo dinheiro e mais fundos existente, no Banco conjunctamente cC'm os deputallos
encarregac!os das divcr as caixas, tem a honra de levar ú respeitavel presença de V, E~.
Bbalanço In,cluso, extrahido no dia 30 de junho o assignac10 pelo deputado Caixa Cleral do

anco, a C,I.1O cal'go ficam os mesmos fundos, Pelo dilo balanço n. { se mostra existirem no
Banco as se"uintes quantias, a saber: em ouro nacional 19:67'1.390 inc1icuclt1s na IctLra (a),
em moedas de ouro inglezas -.1:800' (b), em moeda de prata nacional 200:061'6-.10 (c). elU
pesos e meios lesos hespanhóes remettidos ao Banco 1.540:S2t~00 (ei). em [Jeso hespanh6es
comprados p lo Banco por di"ersos preços 9:22;"'405 (e), e em cobl'e {4:-136S027 ((); o que
tu~o perfaz a importancia de 1.807:U15. 992 em moeda metallica. l\Ja , como tivass Ioga,·
o em nolorlo acontecimento do suicidio do Fiel da Cai ,a dos Descontos no dia 8 do
prg:omo passado. mez d~ junho, e nos seguintes se til'es"e procedido a um Íl1l'ental'io
.lu lelUi do que ex!. Lia na dita Caixa, a commis ão entendeu que nãa de"ia de modo algum
confl~ndll' o fundos geraes do estabeleciment? com os que diziam respeito áquella Caixa,
P~.r ISSO mesmo quo aqueHe funesto aconteciment era uma fOl,te presllmpção do seu
~,\o eSlfldoj o que convinha tralar em separado. E' por esta razão que a commissão tem a
onra de el'ar ii. I'espeilayel presença de V. Ex., nos documentos juntos, uma fiel
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demonstração do dito inventario, sendo o n. 2 tudo quanto a junta administrativa do Banco
mandou classificar como pertencente ao mesmo 13anco ou utH á Caixa, importando elD
letras e dinheiro a quantia de 652:451$359 e meio rs.; - o n. 3 denota o qu tambem se
acbo I, mas q'le a .Iunta considera como duvido o e dependente de ulOOriore averiguações.
Tudo o mais que alli se inventariou são ponarias do Banco, conhecimentos do Thesouro,
mero< titulos e documentos de diversos em deposito e que nem representam valores, e fun~os

do Banco, nem deviam existir naquella CaiXI\, á qual compete outras dilferentes
attribuições. Segundo os exames até agora feitos na escripturação geral, deviam existir
naquella Caixa 1.5~5:657 790.

E' por ora tudo quanto a este respeito tem podido conhecer a commissão á face do
inventario judicial, que lhe foi presente. e dos exames e averiguações a que tem
escrupulosamente procedido. Quanto, porém, á emissão das notas do Banco, a com missão
s6 p6do por ora dizer que dos livros e as;entos dú Banco oonsta terem-se emittido desde
a sua creação alé o presente 28. 66:450~, das quaes se tem consumido 7 .2'H :530'000,
exislindo POI' con. equenoia 21.574:920'000, das qllae~ se acham reoolhidas aos cofres do
Banco, spgundo o balanço de 30 de junho n. 1, 1.6l0: 4.000 (m) e as mais em gyro.

Quanto aCl exame e exacta averiguação de todo esles objectos e dos mais qne foram
determ Inados nas instrucções, a comm issão tem já bastantemen te adean tados os seus
trabalhos e irá continuando neIles sem interrupção até que possa apresentar a V. Ex.
um relatorio com que a mesma se persuada ter pl'eenchido os lins para que foi nomeada,
e espera ter a satIsfação de o fazer com a brevidade que for compativel com tão
complicada e labol'iosa tarefa.

Deus guarde a V. Ex. Rio de Janeiro, 21 de .iulho de 1828. - Illm. e Exm. Sr. José
Bernardino Baptista Pereira, Ministro e Secretario de E tado dos Negocios da Fazenda
e Presidente do Thes uro Publico. - José Caetano Gomcs.- Igoocio Ratton.- F'r·allci.~co

José da Rocha..- José Antonio Lisboa.

Ov. t)- Balanço ria Caixa Gel'al em 30 de junho c/e t 28

DEBITO

Importe do salrlo do mêz p'tssado , 3.241 :461 -75
Importancia recebida no presente mêz:

Caixa da Remissão, n . .28 .
Cofre do Deposito Publico, n. 29 .

CREDITO

Importancia despendida no presente mez:
Despezas gel·nes. ns. 43 a 45, 47 ..........•.....•...... , ...
Letras pagas, n. 46...•........... '" ..........•.....•.•...
Dividendos pagos, n. 48 ' .............•.•..........

• aldo distribuido

Notas do Banco '" .
3.388 moedas de 4' de ouro nacional com o premio de 18 %

Moeda de ouro nacional do deposito ..
Dita de 1.000 soberanos inglezes a 4:'800 .
Dita de prata nacionaL .......•...•...•......•....... '" .
Dita de dita carimbada ..
P d ..eças e ODl'O, praia e .I0ms.......•. '" .............•. '"
1.549.143 pesos hespanh6es a 1S000 .
1.357 meios ditos 90$500 .
9.547 pesos de differentes valores .
Moeda de cobre....•.•....••....••...............•........
Creditos e clarezas ....•.............••....•............•.
Uma letra em execução · •.•.•...•..
Moeda falsas .....•......................•.......•...•.•.

589'640
4:045'998
4:934. 773

1.6l0:884 000 (m)
15:991 3601
3:6'0~OOO\(a)
4:800'000 (b)

208:9.28 3691( )
i33~280\ o

15:825 363
i.549.143$0001(d)

67 '500\
9:225$445 (e)

14: 436: 027 (f)
21:86l$214

i:OOO OO
tO!,' 20

9:56 4'll

Rio de Janeiro, 30. de junho de 1828. -1I1'anoel Lopes Pereira Bahia.
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Remettldas estas peças a Commissão encarregada do projecto de lei, sobre os
negocias do Banco, esta, depois do necessario estudo, apresentou, por sua vez, quasi
ao termo de ser encerrada a sessão legislativa, o parecer e pl'ojecto que adeante
seguem:

<I. A. Commissão Especial encarregada do Pl'ojecto de Lei tendenLe a remediar os males
do Banco, e depreciamento de snas notas, tendo examinado o Relatorio da Commissão de
exame do Banco, llne 'I:.e foi confiado por, esta Augus~,,: Camara, conheCê, que',apezar dos
abusos da AdmlDlstl'açao deste EstabeleclUlenLo (mandestos do mesmo Relatorlo) a prin
cipal razão do depl'eciamen to, d!l:..s notas, é a grande emissão ele~la,s em circulação pelos
emprestlluos do Governo; emlssao qUfl, posto tenha cessado, continua a prodUZIr grandes
male~, por falta ele providencias :lcerca da sua. amortização,

A Commissão .Jll1ga pois de maior urgen 1ia a decretação de fundos para amortiza.;ão
destas notas. Na indagação dos meios para esta amortizLLção, I' conhece a Commissão, que,
podendo a Nação desonerar-se do juro destes emprestimos pela nnica substiLuição dos Cre
dOI'es, nada seria mais proveitoso do que esta substituição; pois com os fundos, com que
pa"a taes juros, virá. acredital' esta operação e amol,tizar a sua divida em 25 annos, inde
pendememente le outros; esta substituição sel'á sem duvida praticavel pela emissão de
bilhetes de confian a nacional. A Cllmmissão não onsaria propor tal medida, si não esti
ves~e conveucida de que as actnaes uotas do Banco em circ.l1ação s,ão, desde muHo tempo,
um vel'dadeiro papel-moeda, e um papel-moeda, que exige da parte do Govel'llo um juro,
não destinado, a quem o acredita, Forçada pois a Commissão á uma similhante medida,
chama em seu abono os Storeks, os Ricardos, e os Says, e a historia do papel-moeda da
Prussia, e mesmo da Rus ia,

Não são estas ainda todas as idéas arriscadas, que a Com missão vai emitlir; eHa não
teme murmurações, seO'ura de sua con ciencia, encara o melhol' desempenho de uma tão
ardua tarefa, o serviço de sua Patria, e arreigamento do systema por esta livremente pl'O~
clamado, e jurado: e por isso a CaIU missão propõe tambem novos impostos. As rendas
publicas do Brazil são sem duvida RulJicientes aos encargos do seu Govel'no, mas o estado
actual do Credito Publico exige novos impostos. A Nação envolvida em despezas es:lraordi
nal'ias, carece, mais que nunca, de credüo; grandes emprestimos teem sielo decI'etados, e
certamente elIes não serão contrabidos com vantagem, si os capitalistas não conhecerem
que a Nação se sacriftca, a par ele snas neces,idades. Talvez Dão seriam estes os unicos
sacrificios que de nós exigem as circumstancias do BrazU, mas não é aqui o lagar de os
dizer,

A Commjssão não se compraz tambem com as loteria . mas no meio ele tantos emba
raços, ella não duvidoll ele r correi' a esta maneira de contrahir um empresLimo, para pro
vei' ii amortização do papel em circulação,

A Commis~ão funda-se essencialmen te nos meios apontados para o remedia ao deprecia
menta das notas, do Banco; mas elIa não julgou fóra do objecto algumas medidas sobre o
estado actual do Banco: entl'etanto eUa assignalou com um astel'istico (') todoR os artigos
que tinham relação a este estabelecimento, indicando assim á alta sabedoria ela Camal'a o
arbítrio de tratar deste negocio, coujuncta ou separadamente elas outras medidas propostas.

Eis os sinselos e resumielos sentimentos da Commissão, A urgencia da materia, a
escassez de melaS adequados para remediar Ião grnves males, e a certeza ftnalmeule de que
esta Augusta Camara pela sua sabedoria muito póde concorrer pal'a a correcção de idéas,
sem duvida imperfeitas, são os estimulas que a allÍmf m no desempenho de tão ardua
tarefa.

PROJEOTO DE LElI

« A Assembléa Geral Legislativa decreta:
Art. 1.' Continúa a existencia do Banco do Bl'azil ate a época, em que se completar 20

annos contados do dia em que teve cem acções em Caixa, na conformidade de seus Estatu
tos; fica porém suspensa tnda e qualquer nova transacção que possa influir para mais ou
para menos no seu actual fundo .

Art, II.' A Assembléa Geral do Banco conjunctamente com o Governo nomeará uma
Commissão mixta de Agentes em numero iguai de parte a parte, e com ordenados que a
~esma Asaembléa ass ntal', destinada i~ liquidação, e arrecadação de seus fundos, e espê
cll1lmente á liquidação ela divida do Governo (segundo fôr ele direito,) e bem assim contí
nuar nas operações encetadas.

~rt. !1I•• A. Nação afiança :lS notas do Banco, que ~e achan~ em circulação, as qnaes
contlU~al'ao a ser recebidas como moeda naquellas Estaçoes PublIcas, em que até agora
se aceitavam.

Art. IV•• Ficam exclusivamente hypothecadas ás Notas em. circulação:
Lo A divida do Governo ao Banco.
2. o Os fundos metallicos pertencentes ao Banco, à suas Caixas Filiaes.'
3. o A, divida dos patticulares ao Banco,
4. 0 FlUalmente, todas as quantias, que constituem o Credito do Banco.
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Art. V, • o Banco por via da Commissão l\1ixl<i, de que lI'ata o Art. II, cuiclart~ logo
em amortizar a sua divida de notas circulantes, pela maneiL'a seguinte:

1.0 Inutilisundo, qtlanto antes, por via de caL'imbos, todt\s as notas que se achal'elll
em seus cofl'es, á e~cepção das qne pertenceL'em a depositos, qnantias a JUL'OS, e dividendos
feitos, e ain~a não pagos, e bdm assim os valoL'es d'ouLt'as quaesqueL' quantias, que s~ju de
pL'ompto obrIgado a pagar,

2,0 Inulilis:l.ndo igllalmente t'Jdas as notas resultrtntes de al'l'ocadação de rjuae quer
fundos, que entram nos cofros em consequencia de cobranças da divida activa, ou li lui-
dação de suas operações antecedentemente encetadas. .

3 ° Finalmente, resgatando as nolas, que restarem na ci\'calação depois de pagul' a di\'id<l
do Governo com o fundos que ti veL' em seus cofres, esgolactos os quaes Jica o Go\'ern
responsavel pelo seu resgate,

Art. VI, • Debai~o dos mesmos lrin'ipios servo feita á licjlLÍdt~çiio das Ctüxus
Filiaes,

1\.rt, VII. O Governo lhgal'tí quanto ante, a sua divida ao Banco, com bilhetes do
mesmo Banco, subStiluidos na cil'culação por meio de p:l.pel de coo fiança Nacional; e pl~ra

este fim:
Lo Sertí cl'eado, fnndado, e reconhecido, como dividn PlllJlica e escripto no Gl'ande

Li vro della. o capital que se conhecer dever o Governo ao Banco,
2,0 O Governo nomeará uma Gommissão de sete íliembros, a quem serrl confiado o

p!'oce'5so da factuI'a, e emis3ão do Papel de Confiança Nacional, e sua stlbstitnição as Notas
ao Banco em circulação, Esta Commis3ão regular-se-ha (no que fOl' possivel) em S~1l"
trabalhos, pela i\Iemoria posthuma de David Ril:ardo, ilUpl'essa em Loudl'es uo allno
de j 24, com o titulo de - Plano pill'.:!. o Estahelecimen to de um Bauco -, e dará çonta de
todas as suas op~rações ao Corpo Legislatb'o, a qnem fica comlutindo a elemissão de se lS
lllem bros, e paga de seus serviços.

Al'I. "\ III. Ficam consignados á arnortizaçilo do referi.do Papel de Confiança Na
cional:

1.° A exlracção de uma Loteria de 6 mil contos de reis. f.icando a Cttl'go do Governo
o seu plano, e divisão ele sua extrac ão, com condição de que us p,'emios sedio
pagos em Apolices de Renda, da uattll'eza das estaueleciLlas na Lei ele 15 de nove111 hro
de 1827, ficando suspensa a extracção de toela ouka loteria no imp3rio, emCJuanto esta não
finalisar,

2.0 O Imposto de 2) P?l' cento allnualmente solJl'e os Rendimentos de tod:.LS as Ol'tlen,
Ileligiosas, Irmandades, e Confr,nias, que não forem destinadas ás Casas de Expostos,
Orphãos, e Hospitaes de Caridade,

3,0 A duplicação do Imposto do ,e110,
4,0 A duplicação do illlpo'5to sohre a ~\glltlS at'dentes de consumo, e qnalquer outro,

que haja de estabelecer-se. obre os vinhos, e uebidas espirituosas.
5,0 O Imposto (nas Cidades maritimas sómente) do ello sobre totlos os papeis,

que representarem valores: como letras, cl'editos e recibos, pago na seguinte pro
porção: os papeis de um cont::> de reis pUl'a menos pan-ar.ão 100 1'5., C o~ [jue forem
dahi para m<l.is 500 réis, por c[lda conto de réis, SO') p~na de nuUidade dos mesmos
papeis,

li. o A cobrança de toda a divida activa da Nar.:Lo, rrle não Liver sielo paga (até á data
elest'llei) dous annos depois do seu vencimento,

7,0 Fi'nalmente a venda de qualquer Propl'io Nacional, que fÓl' decr!:tada pelo Corpo
Legislativr,.

Al'I. IX. E'Stes impostos ceso;arão logo que for inteiramente re.,go;tladll o plpel de
Confiança Nacional: o Goverllo cl1.rá os R~!l'lmentos para a sua boa arrecudação; e
destinados á Dotação da Caixa da Amodizaçao, C?njllllctamen te com o~ fundos men·
cionados no artigo antecedente, ficam applicados em sua toLalidade ao jnro, e <l.mOl'·
tização das Apolices provenientes doo; premios da lot~ria, e á amortização do Papel
de Confiança; sendo o jmo das Apolices ;; por canto, e 1 ele amortização, e 3 p t'
cento para amortização do Papel de Confiança, destinando- e para a execução elesta operação
part1 elas Rendas da Alfandega da Côrte, quando a~ consignadas no al'tigo <l.ntecedente
não sejam sufficientes.

Art, X. Logo que o GOverno tenha pago ao Banco o qne lbe elevei', não applical·;í. ns
Notas deste a despeza alguma do 'rhesouro I ubl ico sinão depois de l'cduzidas <l moedtl
pelo Banco, até que os seU5 fuudos sejam inLeirament3 esgotados.

Paço da Camara dos Deputados em 10 de setembl'o de 182' ,- J. Lino Coutinho,
L1ti:: Pa11lo de Ara11jo lJa:stos.- 11. li', de P. e Hollandcb Cu,vaIC:ll1te de ,llb!lfjllC1"ej/IC."

- A seisão Jegisl:tlira de 1828 encerrou-se . em se ter votado l.1eJiberação
alguma á'}ercJ. da moeda circulante, e ao a lJe,to de c'JuLiaua e prolongada iucel'Lez:t,
- as cousas caminharam de m:J1 a paiol'.

Ao l° de abril de 1829, as notas do Banco 8offr'lam estt1. depr'edaçIT.o: 40 %

contra o cobre, 110 % contra a prata, e 190 Ofo contra o ouro.
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c O cambio sobre Londres estava a 23 pence por 1:000. (2.)

« No dia seguinte (2 de abril) foi aberta a assembléa geral e:xtraordinaria, e na
{atia do thl"ono se leu o seguinte topico :

«Convoquei extl'aordinarialll~nte esta assemblea por dous motivos; o pl'l'meiro, a
inesperada noLicil\ Je que estavam ti. c~egar tropas estrangeiras e immilLl'ados portuguezes,
que vinham buscar asylo neste lmpel'lO,;- o tegnnc/o, os r.egoclOs da l;·azenda em geral,
e com especialidade, u aI"'" .jo do Banco do BI'azil, fJue até agora não tem obtido desta
a~seOlbléa medidas elficazes e salutares.,. e muito lamento ter a necessidade de o
,'ccol1llllenclcw pekJ, qlUl-,'tU, 'l:e~ á esta assembléa ! , , , "

- Sobre este topico final, advertiu o deputado Lino Coutinho, em uma emenda
ao voto de gl'aças :

«A Camara dos Deputados não tem fechado os olhos a tão grandes e avultados des 4

perdicios", nem d'outra sorte se comportou a respeito dos negocios do Banco, esse estabe
cimento, que, util para com outras nações, {ai, desy,-açadatnollte, lJaI'(j, nós a principal (onte
da miseria pnb.lica !

« A Camara, na primeira Sessão da presente legislatura, com afinco e solicitude exigiu
do Ministro da Fazenda informações veridicas e seguras, para sobre ellas estabelecer um
razoavel exame dos teres c havel'os de um tal estab'elecimento j mas fJual não foi o S2U
pasmo, quando este ministl'O mui categol'Ícamente se negou ao seu pedido, com o fl'ivolo
pretexto de que o Ban~o era um estabelecimento particular, uma casa de commercio,
súbre a qual aquella Camara não tinha o dil'eito de exame e de reforma!

« Novas requisições, Senhor, si fi?el'am e sempre com igual resulLado, ate que na sessão
passada, concorde o novo i\finistl'o da Fazenda com os sentimentos da Gamam, se come
çou a cuidar do pl'ojectado exame e reforma do Banco; e, si nenhum resultaelo appareceu, á
escassez do tempo, e não ao descuido desta Gamara, se deye isto altribuir", "

- Na sessão de 4 de abril (dous dias depois de aberta. a. assembléa), fora. apre
sentado e lido perante a referida. Camara um relataria especial e proposta do Mi
Ilistro da Fazenda (Sr. Calmon), cuja integra foi a seguinte:

" Augustos e dignissimos Srs, l'epresentantes da Nação,
• A depreciação das notas do banco do Brazil, tão prejudicial aos intel'esses do Estado,

quanto nociva ao desenvolvimento ela riqueza publica, tem oocupado a attenção da Assemblea
Geral Legislativ<1. nas duas ultimas se sões, Em ambas-a superabulldancia, ou excessh'a
quantidade da nobs em circulação-roi reconhecida e havida como causa da mesma elépre
ciação ou do agio das especies metullicas, da baixa elo cambio, ou encal'ecimento ele todos os
g.lnel'OS, do augmen(o de algull ramos da despez« nacional, da amicção de numerosas fami
lias, do apuro dos empl'egados publicos e da miseria particular.

« A lei do '15 de novembro do i 27, prohibindo novas emissões da parte do banco, e auto
rizando o resgate de seis mil conlos, pelo menos, das notas Cil'culantes, teria minorado, si
não remoddo aqueUa causa, si o meio indicado para a compra, ou troco das mesmas notas
não falhasse nft pratica; sendo, como foi, impossivel vender apolices ao par, e a juro ele
5 %, nos termos do al't, 22 da referida lei, E desde que não foi exequh'el a providencia do
resgate, a da prohibição de emittil' de novo não p6de bastaI' de per si para. repl'imir a
maligna influencia da supel'abundancia jã existente, e reconhecida,

« Durante a. sessão proxima passada, a assembléa geral tere occasião de o!Jserval', que,
apezar de achar-Sé eSlacionaria, havia seis ou oilo mezes, a quantidade das notas em circu
laçào, nem por issb deixava de progredir a di Ulculda 113 do troco, a alta do agio, e a baixa
do cambio, E não se havendo tomado, antes do encerramenLo da mesma sessão. medida al
guma legislativa que remediasse efficazrr:ente a causa do mal, era de esperar, e temer que elIe
pl'ogredisse e se exasperasse.

« O OO\'erno, apercebido da imminente calamidade, occupou-se, em tempo de medidaspre
ventivas, Com ftudiencia do Gonselho de Estado, pa sou a comprar notas do banco, pftra
Berem retiradas da circnlação, conforme o § 10 do aI'L 21 da cilada lei de 15 de nO\'embro,
declarada pelo decreto de 20 de agosto do anno proximo passado; e com0 demonstra o docu
mento n. i, conseguiu vender em dezembro do mesmo anno, e em janeiro do corrente até a
s~mllla de 1,934:600' em apolices vencendo juros de 6 %, a~ quaes produziram, ao preço ele
6a,1.257:490,', qUll já foram em parte, e brevemente serão no todo cntregue ao Banco, depois
de carimbadas, Ao mesmo tempo o governo procurou interessar a junta directora do Banco
na opcl'ação detll0 urgente resgate j consentindo para este fim sómente na venda do metal
eXlstenle em seus cofl'es, e exigindo a promessa de um verdftdeiro auxilio c intcrvenção na
empreza de remil' até quatro mil contos em notas, Os documontos de m, 2:-16 conteem a cor
l'e pondencia havida a esLe respeito entro o 'I'hesouro e o Banco,

(i.) Sou~n Fl'anco, obl'; citada.



-80-

« Finalmente, desde o mez de ou"tubro do anno findo, o àoverno resolveu não remetter,
como até boje não tem remettido, valor algnm em lett'as de cambio dest1. cÔl'te para a de
Londres, ou pal'a fóra do imperio; providenciando sobre o exacto, e necessario pag'amen
to dos emprestimos brazileiros e portuq'lIez, contrahictos em Inglaterra da maueira que será
patente á Assembléa em occasião opportuna,

« Posto que estas medidas S\!Slentassem o cambio a 30 durante os dous ultimos meZ6S
do anno proximo passado, não puderão, comtudo prAencher, pOI' mais tempo. o fim li. que se
propunbam:e o Governo viu com magoa a inefficacia dos mei"s, Ja rlis]lo~ição par!t suspen
der a torrente do descredito do papel do banco. Em S'lmma, o agi o, qne em janeiro de
1828 era para o cobre - praLa - e - ouro - de 20- 48- e 100 010, chego\! agora a ser de
40 -110 - 19~; - e o cam bio, qne se achava então n, 32 1/2, baixnu até 20 e apenas se con
serva boje a 23. como se póde vel'ificar á vista elo docnmen to n. 7, e ist quanrlo a massa de
notas em circula ão, longe de harer sido augmentada, tem, ao contl'ario, soffl'ido alguma
reducção, pelo res"'ate começado.

« Na opinião do Governo este phenol11eno é "indA. o etreito necessal'io da mesma Cl\llSa, ha
muito reconhecida, e actualmente aggl'avada por algum excesso na importação,- pelo der
radeiro esforço do commel'cio de pscl'avos,-pela forçada emissão da moeda ele cobl'e,-e pelo
máo erito de esp culações alimentadas ppla guert'A., e m:lllograrlas pela paz.

« O documento n. 8, mostrando o rendimen to annual da alfandell''t desta Côrte, desde
jan~il'o de '1825 até 26 de março do C01'l'ente, deixa ver no anno ele 1828 em relação ao de
1827 um ang'mento de renda de 1.775:352$757, que suppõe um excesso de importação no "alor
de 11.836:000$ j sendo calculados todos os direitos a 15 %, e não contando com os extra
vios. e avaliações favoraveiB; quando, por outro lado, o dooumento n. 9, apI'esent1ndo o
rendimento annllal do oonsulado d~ sahida, (lm'ante o mesmo periodo. sómente mostra no
anno de 1828 em relação ao de -1827 um 'tllgmento de renda de 80:92 ~577, qlle suppõe um
excesso de exportação no valor de 4.046:000' j sendo os direitos al'l'eoadado~d, 2 %, E não é
de prpB1llD ir que os generos extraviados, inclusl ve pedl'as e metaes precio'os, possam encontrar
faoilmente a ditferença de 7.990:000-, que apparece em favol' da importação.

«O documento u. -tO, que contém a t'1.bella annual do, escravos importados nesh Côrte,
desde janeiro de 182 até 26 de março do oOI'rente, altesta que entraram neste porto em
1827 o numero de 29,787 escravos; que em 1828 foi a eutrada de 43.555 j e que nos primeiros
\res mezes, ainda incompletos, deste anno temos.la recebido 13, [59.

« O documento n. 1-1 mos'tra, que a Gasa da ~10eda elesta Côrte, estabelecida em 1703. tem
cnnhado, desde a sua abprtura até 23 de março deste 'tnno, 7.875: l81$413 em moeria de Crlbl'e:
a saber: desde o seu estabelecimento até o fim de dezembro de 1825, 2,633:529'850; e do
principio de janeiro de 1826 até 23 do mez P' ssado 5,211: 654 563.

« São estas as ciroumslancias que teem, fi'ra ele duvida, tornado as do Estado mais difficeis
do que eram ha quinze mezes passados. Ao ioteresse particl11ar,e ao lempo, oompele remediar
o mal, qne provém da demasia na importação de generos e escravos; e só ao Corpo Legis
lativo pertence remover o que resulta de um cunho pernicioso, destruindo a causa que o faz
necessal'io.

« Quando o Governo carecesse de outra demonstração, a dolol'osa experiencia de dous
annos seria sufficiente para indicat' a urgente necessidade de ;lma medida hel'oica na crise
em que nos achamos.

« O relatorio da com missão de exallle, inslituida pelo decreto e i nstrucções de 3 de junho
do anno p"tssado, satisf tzendo com a p1ssivel exactidão aos quesi tos rei los pela Camara,
sobre o estado do Banco, fornece ao mesmo tempo os psclareoimentos pl'eoisDs, para qll" de
uma vez se reconheça a nece,sidade da sa1ldavel interfel'p.Llcia do Corpo Le!l'isla'ivo na admi
nistração e negocios daqllblle flstabelecimpn1o; e para que não se duvide. POl' Ulll momento
mais, de que é impossivel remediar, sem sacrificio do Estado, o mal prrlvenien1e de uma cir
cuLação sem oredito. O relatorio acha-se impresso, e submettido á consideração da Assembléa
Gel'al; e os membros da commissilo, que o "presentaram, são dignos do reconhecimento
publico, pelo zelo com qlle serviam, e pelo trabalho que venceram,

« E' portanto, inquestionavel. que a causa primal'ia da calamidade áctua1 é a superabun
dancia das notas: cumpre retiraI-as da circulação q 'Ian to an tes. E não devendo espel'ar-se
que o Banco realize tão custosa operação, Cllmpl'e que o Estado a faça; pois q'l o Estado é
devedor do Banco, e o credito nacional, que não pÓ'le sll,tentar-~e em ..utras bases, qlle não
sejam ajustiça e a boa fé, acha-se altamente compl'omettido na circulação do me~l1Io Banco.

'I. O Governo, convencido da solid~z das razões pondel'adas. niio póde deixal' de deplorai' a
natureza dos meios, que se apl'esentam, oomo obvios e e'11caze" para It operação do l'esg-ate
dM notas depl'eciadas. São estes: 1,0, conLl'ahil' um empl'estimo em metal, quP baste á oompra
da somma de nntas, emprestada pelo Banco ao Govel'no, applicando novas l'endas para o s~u

lento pagamento; 20 , convel'tel' as IlOt'LS e'Yj papel-m1eda de divel'so padrã'l, q'le Cil'oule paI'
todo o impel'ioj consignando novos capitaes ptra o seLIgl' Ldual l'es~ate; e 30 , vend~r bens
nacíonaes, e impôt' pesadbs taxas, cujo pl'oducto possa, em bl'eves annos, solyel' a divida do
Govel'no ao Banco.

« E pois qLle o sacrificio é necessal'io, e que é fOI·ÇOSO. nas ciroums'tanoias presentes, lançaI'
mão de algum dos indicados meios, o G verno, perstladido, oomo está, de qlle o'primeil'o nem
é perigo'o como o segundo - nem tão gl'aV'lSO como o tel'ceit'o -; e outrosim penetrado da
necessidade de pl'ovidencial' sobl'e a administração, e liquidação do Banco do Brazil; afian
çando a oirculação das suas notas; gal'antindo os seus depositos e proporcionando aos seus
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accionistas um lucro razoado: tem resolvido fazer, e de ordem de S, !II, o Imperador tenho
a honra de apre entar a sagu inte

PROPOSIÇÃO

« ArL l.' - O Banco do Brazil será administrado por urna commissào de 7 membl'os,
quatl'o dos quaes set'ào nomeados pelo Governo, e tres pela Assemhléa Geral do mesmo Banco,
á m1ioria de votos, O Governo escolherá o presidente da commissão dentre os nomeados, e a
referida assembléa desil?nar-Ihes-ha as gral ifica"ões mensaes que devam vencer, Logo que
a commissão instaUad1 for, ce sarão todas as tl'ansacções do Banco.

« Art. 2.°_ A commis ãoadminislrtLiva trabalhal'áinc'ssantemente: 1°-em retirar da
circulação as notas que puder baver, ou em pa<:ramento ao Banco ou em preço do seu fundo
metallico, on proprio, que venderá oppnrLunamente; 20 - em verificar exactcLmente a quan
tidade das notas, que circulam, substit'lindo-as por outras de novo typo, assignadas por
dous dos seus memhros; 30 - em liquidar todas as contas do Banco, e particularmente a
que pertence á divida do Governo; 10_ em concluir as op~rações reguJares do Banco. que
se acharem pendentes; 50 - em arrec',dar as dividas activas do Banco, e satisfazer as
passivas,logoo que liq'lidadas sejam: e 60 -em examinar o estado das caixas fUjaes da
Babiae S. Paulo, cuidando na immediata liquidação de ambas.

" ,\I't. 3.°-0 Governo dará as inslrucções nece%arias,á commissão administrativa, e
decidirá as duvi las, qne occorrerem na execução do 1rtigo precedente.

« ..\.rt. 4,0- A Nação afian a as actuaes notas do Banco do Brazil, e as que lhes forem
substituídas, para que possam circ llar, e sejam recebidas. como moeda nas estacões pu
blicas, que ora as recehem. até que sejam de.itlament resgatadas; ficando desdejá bypo
Lhecadas ao seu prompto res!\,ate-todo o fundo primitivo do Banco. o seu fundo de reserva,
-o fundo metallic propri existente om seus cofres, a. divida do Governo que liquirla for,
a divirJa d'ls p"lrticubras ao Banco - e tudo o mais que constituir credito do mesmo Banco.
Os depositos exi~lentes no Banco ficam igualmente afiançados pela Nação.

" c\rt. 5.0-;\ divid'1 do G~vel'no ao Banco. assim antes, como deprlis de liquidada pela
commissão administrativa. vencerá de ora em diante, afé que seja solvida, o juro annual de
um por cento, que será entregne pelo Thesouro publico á reterida commissão, para dividil-o,
no fim de cad I selUestre. p>los raspectivos accionistas.

« Art. G.o-A commis,ào administrativa dIrá mensalmento conta dos seus trabalhos ao
G,\\'erno, e sllbmetlerá 1nnualmenle â Assembléa G ral Legislativa o relatorio do estado,
em q'le se 'char o eshbele~il11ento administrarlo. (ij logo que a commissão tenha concluído
a liquidacão cio B .nco, arre'adMlo o sen crefiito. sati -f'ito o seu debito, e remido as suas
Mtas, rlivirllrá o <aIdo que houver pelos accionistas. e erá diss'llvida,

« A"t. 7.°_0 Governo fica 'utorizacio para contr ,hir am empl"stimo em moe'la de ouro
ou prata, equiv.,lcntes a tres quintos r11 C'1 ,it~I la. S'Ja actual divid', ao B'1nco. Este empre
slimo sel·á applicado excllsi amonte á. compra d'ls notas do mesmo banco, qlle s~ acham em
ci\'c'lh ào, segltnfio o V\1 11')1' 'I ue ellas ti verem ao merca·lo em relação á. moeda com 'lue devem
sei' comprIdas E: t) la, as fi tas que '\S im forem hwirlas. serão, depois de inutilisadas,
entroj!'ues em pagamento da. refrlàa di vida á com missão administrativa do B .nco para
guardaI-as •

• Art .0_A compra das notas no mercado, e a. iUlltilisn ão, e pontual entrpga dellas
ácommi.são admini'trativa. ficalU a carzo da JU'lta e empregados da CaIxa de Amortiza
ção, Cl'e ,da nosta Côrte pela lei de 15 de novemhrn de 1827: sendo para esse fim en treltue
pelo Thesour' puhlic á referid \ juu ta tor10 o produclo do m,,-ncionarlo emprestimo, á pro
porção 'lue o fôr arrecadando. A escripLuracão da. rpceita e despeza desle emprestimo será
feita em s pa"arl.o de q'1111quer outra da. Caixa d~ Amorl izaçãn.

« Art, 9, o-O producto do empresti m , autorizario pela presente lei. não poderá ser dis
!rahirln por ca lsa n I pret'xto algum. rIa applic'\çào in licarla no art, 7°, debaixo da pena.
Imposla aos que dissipam os bens puhlicos; nem as notas do Banco, que for m havidas co~

o !Uesmo pl'~,lllcto, potl rão ser. debaixo drt. referida pena, applicadas a outro fim que nao
seja o defin I cIo no citado 'Il'li!!"o.

", Arl. 10., .. (t;ompete :í. C'\Illrt.ra elos 1'3. Deputarlos prnpôr e fornece,' ne~te artigo e
seg'"nL os '1h itlio, necess:\l'io•. Oll a reoda extralll'fllnal'ia bastante para o pagamento
annll1l dos juros, e lenla amol·tiza ão do p '''posto emprestímo), ...

" Rio de Jaueil'o. l° de abril de 1829.-JJiguel Calmon dtl Pin e Almeida.. "

A proposta do Govemo teve parecer das commissões, na sessãg de 23 do mesmo
mez de abril, qua.l abaixo;

, «As commissões reunidas de Fazend'1 e Bauco examinaram a proposta do Governo
Junta. e entendem qne 1l6de ser conver~ida em projecto de lei, da maneira que se segue:

«Paço da Camara dos Deputados, 23 de abril de 1829.»

COMO EMEN'DA Á PROPOST,\ 00 OOVERN'O

"A Assembléa G ral Legislativa decreta:
tod( 1.0 Fica extincto o Banco do Brazil, creado pelo decreto de i2 de outubro de 1808, e

os os seus privilegios.
A. 6
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« 2. 0 A Nação afiança todas as no~as actualmenle em circulação, as qUMS conlinuarão
a ser recebidas, como ato agora, nas estações publicaa, até rlue sejam resgatadas.

« 3. ° A assembléa do Banco, com assist ncia do PI'ocHl'ador da Fazenda, que terd. os votos
da lei, nomeara uma commissão de seus accionistas para procederem á prompta liquidação,
"erilicação e conclusão de todas as suas transacções activas c passivas, e dc suas caixas
filiae5, até flnal divisão de seus interesses.

« 4. ° O Governo nomeará uma outl'a c01l1nlÍ;;são composta de tres membros, os CJunes
mereçam a sua e a publica coufiança, e lhes marcará as gratificações que devem vencee,
dando parLe ao Corpo Legislativo,

« 5,0 Ser[1 objecto comlllum das commis. ões, e o primeiro na ordem de seus trabalhos,
o inventario geral de todos os haveres do Banco, n liquidação da divida do Govel'Uo, e a
verificação da caixa dos depositos pllblicos e particulares. Concluidos esles objectos, ces
sará a commisslio do governo, e continuará p. do Banco IlOS assumptos da sua particular
competencia.

« 6.° Ser;). ·tambem objecto commum desta commissõcs, a verificação el s notas em
circulação; para o que o Banco nomeará vinte dos seus accionistas, e o Governo dez cidà~

elãos que mere am a confiança publica, 'para assignarem, dous por pal·te do Banco, e um
pela do Qoverno, as notas de novo padrão, CJue hão de ser substituidas ás actuaes, A' pro
porçlio que se forem assignanelo, as c~mmissões farão a di ta substituição, [l'ecedenclo os
necessarios annuncios e convites,ao publico, Com eslas notas se entende o determinado no
ar~. 2°.

« 7.0 Dos fundos metallicos e em nolas, que se acharem no Banco, soriio deduzidas as
somlllas necessarias para I reencher a caixa llos depositos publicos nas especies constanLes
de seus respéctivos termos. Este cofre será entregue ao depositaria 'Jue o Governo nomear,
na fÓl'ma das leis existentes.

«8.° Com o resto dos fundos metal1icos do Banco, a sua commissiio comprará illlD1é
diatamente a somtna dc nolas que 1he corresponder pelo agio elo dia, as quaes serão
carimbadas, como de costume, e guardadas em caixa, juntamente com o fllUdos achados
em notas, parl1. serem verificadas conforme o :Ú't, iG, f:l depois 9.ueimadas,

«9. ° Liquidada a divida do Gov~rno, si esta sobrepujar u. emissão actual do Banco,
constRn\e ele seus registros e actas, ou veri ficada pela operação do art. 6°, o Governo
pagará este excesso ao Banco em apolices da renda consolidada pela lei d~ 15 de llovembl'o
ele 1827, e pelo seu valor nominal. Si, ao contl'ario, a emissão circulante fOl' maior do que
a divida do Governo, a Commissão do Banco extl'al1il'lÍ. immediatamente da circulação o
excesso eleprehendido.

<dO. A Nação se obriga ao pagamento das notas que ficam na circula~ão, hypotlle·
cando-Ihe todos os seus haveres e r nelas, alé sua final amorLização,

«t1. Este pagamento será feito resgatando annunlmen te e queimando a qnantia
infallivel de 5 % do seu total. O Corpo LegislaLivo sómente, e segundo as circumstancias,
lloderá alterar osta dispo"ição. O resgate das notas será feito pela Caixa da Amortização,
e 6. melai. Com as notas resgatadas seguir-se-h:J. o detel'minado no art. 80.

« 12. A Assemhléa Geral Legislati va decl'etará impretel'ivelmen te, á vlsta dos ar amantos,
os fundos permanentes com que 50 ha de fazel' o resgat do artigo antecedente. O de,svio
destes fundos para qualquel' outro fim ser i considel'ado c mo elissipaçi.io dos dinbeiros
publicos. Estes fuudos serão cobrados pelo TlJesolll'o publico, e logo tl'ansmiltidos á Caixa
da Amortização.

«13, Ficam elesele já consignadas para este fim Iodas as propried~des naciona ;; dispo
niveis, e as que por ora desfl'l1ctam as ordens regulares de um e outro 5 xo, pl'ocedendo-se
desde já ao seu inventario, e opportunamente vendendo-se a porção que o Corpo Legislativo
annualmente decretar.

« '14. As ordens regulares que go~am los ditos bens receb3rão apolices intransferiveis
de renda consolidada, fazendo-se a conta aos predios urbanos pell\ decima do ultimo semes
tre, e aos rusticos p las suas avaliações.

« 15. As duvielas ([ue se susci tarem entre as commissões do Govel'I10 e Banco, nos
objectos de commUlll attl'ibuição, si forem de nalureza administrativa, serão decididas
pelo Governo, si contenciosa, por arbitras na fôrma das leis.

«16. A Commissão do Banco fica l'espousavel pOl' (llw.lquer desvio que fizer, ou emprego
a beneficio seu, ele quaesquer sommas que liquidar e r.>cebor, e lngo que cessar a reslon
sabilidade do Banco por causa da liquidação da divida do Govel'l1o, e especial obrigação
da Nação ás noLas em circulação, fllrà o primeiro dividendo pelos seus accionist.as.

« 17. O Governo fica desde agora pagando ao Banco o juro de G 0/O do valor primordial
das suas acções, até saldal'-se com eIle pelos meios dos llrt". (lo elO.

« 18. As commissões e a Caixa da Amorliznção submetteriio ao Corpo Legislativo, logo que
se achar reunido em sessão orclinaria ou extraordinaria, o es tado de seus respocth'os traba
lhos. A Camara dos Deputados illstituirá, no principio de cada sessão, commissões de exame,
tiradas do sell seio, para verificar estes relaLOrios. A COlllmissiio do Governo d:1I'á todos os
mezes contas ao Go\'el'no dos seus tl'abalhos, e este os fadl publicar pela imprensa.

«1(l. Fica permittido áos accionistas do Banco, por espl\ço de um anno, a conLar desta
data, trocarem as suas acções por apolices da renda consolidada ao plr, e a juro de 5 0/0'

05 accionistas devedores ao Banco niio poderão gozar desta faculdade.
« 20. A Cl\ixa da Amortização substituira as notas laceradas que se lhe apresentarelp do

novo padrão, POl' qualquer dos meios que em virtude elas entradas que nella se fazem lhe
seja mais opportuuo, dando contas ao Corpo Legislativo.
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(<21. Annualmente. durante n.liquidn.ção do Banco, se reunirá a assemblêa geral ele:Ie,
para examinar e fiscalizar n. condllcLa de seus commissionados, podendo substituil-os em
tedo ou parta. conforme mer2cerem. Sel"C~ tn.mbem convocada extraordinariamente, quando
a commissio julgar llecessario,

«Paço da Gamara cIos Depulados, 23 de abril de 1829.-J. G, Leclo,-E, P. Va·scon
callos.-J, :.ino Co1ttinho.-P, de .'ll'al,jo LimcL.-A. F. de P, Hollanda Cavalcante de
Albuquerqlw, \·encido CJuanto â venda dos bens das ordens.-L. P. cle AI'Mljo Bastos.
J. de Rezendc CostcL-J. J. da Silva Guilllal'iias.- II. J. de Solt;;a Frallçii,.»

Como se viu, a proposta. do Governo principiara, creando uma commissão, que
devia pro-::eder aos actos de liquida{'.ão gradual das operações do Banco, para, afinal,
chegar, indiJ'eclamente, :i propl'ia extincção do estabelecimento.

As commii;sões, em seu substitutivo, preferiram logo estabelecer, no seu pri
meiro artigo, ~ exLincção do 8.1I1CO e adtlicional" depoi3, as providencias, que
deviam decorrer daquella disposição radical. ..

Embora a PI'oposta e o parecer das commissões, :lcima transcript03 vel'~a.ssem

sobre materia, jã. assaz debatidil nas tl'e3 seSSÕ3S legislati Vil3 dos annos anteceden
to, '- suscitaram, todavia, nova e muito importante di,Dussi'ío, na. qual não só
foram r~vistos, mais uma. vez, os princi'pios o factos concernente:;;, como ainJa.,
foram igualmente jogado:;; muitos doestos e inv3ctivas entre os il1ustres pa.rla
men tares, segundo o Càlol', ou os in teresses do mo:uen to .. , .

Nilo est<i. em nosso propo:;;ito trJ.Bscrever, ou analysar quanto se pas"ou na. ro
I'el'idt\ discussão, que, começada na se3sã.o exLl'aoruinaria da Assemblé~ Geral, pro
longou·se ajnda por grande 11arte da sessão ordinaria, terminando, finalmente, pela
npprovação do projecto (emenda(l) das commis3õss de Fazenua e do Ba.nco, o qnal,
lambem approvado pelo Senado, fó['a, m:lis tarde, pl'omulga.do na lei de 23 de se
Lembro de 1829, cuja iutegra dal'emos mais adiante.

Da nota.vel discussão do anuo de 1829, havida na Camara dos Deputados. apenas
trasladaremos para aqui os trechos de alguns discursos, preferindo entl'e estes os que
contsem factos e circum tancias de maior relevancia acerca das questões debatidas,
e não as til'adas de lmra tbeol·ia ou as amplificações da costumada rhetorica. eÕ)

«O Sr, Souza França- Um l'. deplltn.do l'G) rallou npprovando indirectamente o
espaçamento desta questão, e motil'ou . eus argumentos com a l'altade execução a respoito
das leis, que se tinh1.Jn publicado em ordem a l11plhorar o agio e remediar nossas circllm
s!nncias: e então disse o r, deputado, que o mini tro, rbltanelo no cumprimento das leis
tinha empeiora lo nossas circumstnncias; llor'luo, si ;)caso o Governo tivesse retirado dn.
cll'cll!ação as 110tn.S pelo emprestimo que se J le decL'eto~l; que si acaso "e tivesse mandado pôr
nas estaçõescomp tentes o uinheiro do c ln'e paraos Ll'oco, teriam melhorado nossas
cll'cumstanci,L : e que pOl' isso se pl'onunciavn. COl1~l'a a proposta do Go\'erno,

Cuido l]1I o r. d~p ltado e. tá firme em uma idéa. em que ell talr:bem estive, e em que
tambem e3tlí. firme o Sr. ministro, isto e, que n. s'Jp~l·abutltln.ncia le notas e a causa d03
uossos male~,

l!:sta idea, q I d rendi o anno passad , hoje para mim não ê ba para cliscorrerm');
desta maneira, Voa dn.r a'l l'azões : Irimeíramente, não sei i mini lro cumpriu, ou Ilã
inleiramenle as leis; mas supp nhamos que as tive"se cumprido, que se tive'l'lem' trocado
Jl'lr llpol!ces de rendn. as notas, e S3 tiL'" ,em igllrtlmente d·, cil'cula ãOj nada mclho\'al'Íaa
Ilossa cnse. Estoa fil'me, q\D n5.o é a sup~L'ablt:1dancia de notM, qllem faz a baixi~

do cambio e a subidn. do agio.
A primeira razão ê, que o troco das notas por n.poJices niio angmenta a prata nem

n~gm~nLa o ouro, não se taz sinuo' trocar papel pOl' papel, e is aqui como 3clnelh medlth
Ilao é Intluent para o ag-io. As can as, p is, qll eu reputo influente", a que eu L~nlJo as ell·
lado serem causa principaes, são: primcil'a, a ralln. de pontnalicla.de de pagamento de"sa,
ll?las j ellas tinham credito, por iS30 que diziam - A assembléll do Banco pagarâ á
Vlãln: e~c •. , ..

d.(13) Em o\pps"dicc uo capilulo, ainda fal'e:llos a tl'anscl'il l;iIo ,le alguns tOI icos mais iUlpol'tanles dQ
ISCUI'SOS prorel'iuos sobl'e a mateda, e adl1icional'ell1os outras informações.
('6) Refere.se ao SI', Yasconcellos.
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Lembro-me que, quando se emitliram as primeiras notas do Banco, eu e muita gente
tinhamos tão pouca confiança, que l1em as levavamos para ca~a; e immediatamente que
as recebi, fui di,'eito ao Banco, para ver si com etreito as trocavam por dinheiro, e até que
assentei, que s~ pagavam pontualmente, e d"~de então p,'incipiei a d~moral-as em casa,
Não era, pois, a certeza que eu tinha, de qlL havia dinheiro no Banco igual á emissão das
notas, mas a certeza da pontualidade de seu pag'lIuento, que me fez ter neltas credit".

Portanto daq li concluo que a impontualidade no paJameuto das notas é a primeira
causa dodepreQiamenlo.

A. segnnda causa é a. falta de gal'antia ; p1l'que. quando eu tenho um devedor qne não
me paga prompt lIuente, e q'le demais c nheço que não tem bens para pagar-me, julgo per
dida a minlJa divida e a don com 50 de reba te.

Por con<equencia a falta de garantia é a segunda causa deste depreciamento; os
accionistas não respondem sinão pelas acçõ s que metteram no Banco.

A terceira cau~a é a esca~sez da moeda: si acaso não houve se esta escassez com essas
outras causas, se teria conservado o agio mai b'lixo; mas, como a escassez da moeda tem
sido immensa, eis aqui lima cansa para o depreciamento dessas notas.

A quarta causa é a crescente demanda da moeda pnrque as grandes negociações
feitas para a Costa da Al:rica leem feito desapparecer o metal, e talvez que, si não houvesse
esta cau<a, o agio se con~ervasse no mesm" ponto em que antes estava; e de .:erto, si o
commercio do tUo de Janeu'o não fosse tio grande e tão extenso, a notas do Banco não
valiam já nem cinco réis

• 'In~ist~ o Sr: mtnis'tro; ql;e ; ca'us; d~ de'pre'cia'me~to'da's n~ta; é ~ sl;a ~up~rab'undan~ia:
aO'gl'avada com outras causas; mas en não sou desta opinião: as causas são estas q e acabei
de referir: e, si acaso a importação é hoje mlli to maior, a xp rtação deve ser igual: julgo
que nenhum homem have"á que vá pas.àr fundos para a I!luropa, s ,Ivo si lá e~Liveesemcom
a corda na garganta por falta de diuheiro, porque do contl'Urio não hão de passar
fundos a 24,

O anno passado os negocianle~ fizeram expedir 25 emb~ rcações para a Costa da Africa,
cada uma com a lotação de 45 mil pesos, e este anno dizem que chega a 30 em barcações
com 60 mil pesos cada uma; por conseq uencia, si não houve~se essa demanda de mueda,
estaria talvez o agio a20 ; mas, emquauto não acabar o commercio da escravatura, o agio
não pôde abaixar.

Eu fui da opinião, que se adoptasse a proposta do Governo na ia parle, pelas razões que
já aqui ponderei: - ainda que o Governo tIvesse á sua disposição 18.000:00J., ainda que
tivesse um banqueiro, que lhe fornece~se todo o dinheiro necessario, o Governo não devia
pagar já a divida ao Banco; porque, emquanto exi til' o commercio da escravatura, ha de
existir a demanda da prata, e isto transtornaria as transacções do dia." ..•..••• .,.

Continuara o orador, oft'erecendo outros argumentos, em favor da emenda sub
slitutiva da commissão, e concluiu declarando, que votava, de preferencia, pela
mesma.

« O Sr, Lino Coutinho - Dis~e o Sr. ministro da fazenda no se'l singelo r~latorio,
que as nossas des~raças dependiam do grande depreciamento das notas do Banco; e
pensa que, obstruida a fonte donde es~as noLa haViam ahido, isto é, q le. extinClo o b nco
e tiradas da circulação as ditas notas, tudo ficava sanado, e o Brazil rico e r~liz; mas
quanto se enganou o Sr. mi listro da fazenda, apezar dus seus grandes conhecimentos
sobre semelhante materia I

m[ll> aponla, como causas pl'incipaes do gr1nde deprecillmento das notas, a sua exube
rante emissão, o excessivo Ilugmento da imp0l'tação estl'angoira, e linalmente a enorme
fartura e circulação da moeda de cobre na provincia do Rio de Janeil'o; mas perdôe-me
que ainda segunda vez lhe diga, que encarou com vista muito curta a causa do l~pl'ecia

mento das notas e principalmente o depreciamento r~pentino de um anno para cá;
porque, sendo a sua causa sobreman~im composta de outl'as muito dilfereules, não se
podia, ,nem se devia unicamente ap,'esentar tres, a meu ver, das mais pequenas e fracas;
que o grande e repentino depreciamento das notas neste anno não d~pendeu da exceRsiva
emissão, a prova é que, queimando-se neste mesmo tempo para mais de 1.000:000S,
pelo menos, o dito agio cresceu, e cresceu mui lo, em vez de diminuir, e o. premio do
dioheiro subiu, o que prova diminuição de moeda real ou ,ficticia no circulo das transac
ções; tambem o excesso da importação estrangeira não é tão grande nestfl anno, como
figura o Sr. ministro da fazenda, visto que os dados em que elle se estriba, são os dos düeitos
da alfandega; e esses dados são falfiveis; porque, tirados os direitos, que pag"m os
escravos nas alfandegas de 24$ a 25$ por cada um. o resto, que c1eve indicar a importação
estrangeira, é peq'eno ; e ella, a meu ver, não excede milIto a dos outr, s annos.

A g,'ande importação de 60 mil escravos nestes ultimos 15 mezes, sendo toda feita por
nacionaes, não pôde prejudicara provincia na bllança do commercio; por isso que qualquer
saldo que possa haver a favor dos armadores, não será lil'lldo pal'a fóra do imperio, como
suppõe o SI', ministro da fazenda, pelos negociantes estrangeiros, e eUe, pelo contrario, tlca
dentro com a extincção da eSCravatura neste anno.
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Porém demos de barato que a importação estI'angeiI'a seja excessiva; como é que
dahi p6de vir o maior d~preciamento das notas, uma vez que Cl estra'lgeiI'o não empI'egue
o sen saldo a fal'or em meta~s precioso~ J1ara o conduzir? Quanto mais as nOlas estiverem
depreciadas, t~ntomenos o e' rungeiL'os'rá tentado a compraI' metaes pr ciosos poI' um
preço exorbitanto, s lvu em alguma critica circumstancia pal'a o levar; porque a perda é
inevitavel nos logares da Eur'Jpa, aonde róI' vender seus metaes.

Além disto, uma nação nunca salda SLlas contas todos os annos com as outras
com LJuenl commercia; porque nem a,sim fazem muitos dos particulares; suas
lransacçõ s de deve e ·Ie haver, continnam para sempre; e si os saldos a favor fossem sempI'e
lavados p~lo i mportador, nenhuma praça commercial seria devedora; o excesso de impor
tação em vez de faz~r mal, antes, a melL ver, tem fei to algum bem j ••••• provocando elle uma
maio" qllantidade de dinheil'o para se comprar, em vez de fazer desvaler as notas do Banco,
as faria mais apreciavei~ pela mesma maior demanda.

Si assim tenho faUado sobre a falsiuade das duas primeiras causas apontadas pelo
r. mlllistro, não posso, senbol'es, diteI' outro tanto a respeito da moeda de cobre, que, não

sendo moeda verdadeira, e mettida na circ'ilação á.s mãos cbeias, como se tem feito nestes
ultimas annos, não p6de deixaI' de ter muito concorrido para o depreciamento das nutas
circulantes.

Porém, torno eu a perguntar, serão estas tres causas tão pequenas as unicas e
verdadeiras causas do agia que ora teem as notas do Banco? Nào de certo; outras
muilas e mais gf'aves são as que produzem um semelhante f1ag-eUo O pouco credito que tem
tido o Governo passado e ainda tem o presente, os embal'a os e desordens interna.~ e externas
em q le se tem visto o Brazil ultimamen te, pela má. gerencia do pessimos administradores,
e de iuexperto e inconsiderado~ diploma~as q'le leem feito f1uctuar o credito publico, a
falta ele execução de algumas rla~ leis tle Fazenda q'Je já. furam feitas com vist IS de remediar
ornai que hoje nos apert... ,,, por fim a gr<lnde sahid,t de melaes preciosos para o commercio
da escravaturil na Africa Oriental, que tudo S'l faz com prata e OUI'O, e a venda de oito mil
conto de apolices da divida consolidada, que ulLlmamente se tem fei~o, - foram as causas
principaes do grande deprecial11en to das notas, • , , ,

Ni.lguem acredita ainda ne't governo, que todos os dias pratica ac~os de arbitrari~

dade e vont Ide ,tbsol,ta j que a cada pas'!lJ faUa em revoluçõe~, em anarcbia, e que nos
amelça indirectamente pOl' suas falia' miuisteriae com o cepo antigo, A prova de falta
de credito do gnvel'llo l.emos n6 bem clara no insigoifica~!e pre o por que se tem
,'endldo suas apolices, ainda mesmo por notas de um banco desgraçado, sem garanlias
e bypotheca~, dando-~e mais valol' á uma lelt'a não paga e sem juraR, do que a apolices do
governo com j 11'0 de 6 por cento: tudo deVido aos nossos adminiRlradol'es e os celeberrimos
diplomatas, que tomos tido a desgraça de cousel'var nas càrtes estt-angeiras, introme~

tendo-se em ne"o<:ios p líticos de PorlUgal, esposando a sua causa, como si propria fóra,
e cnmpromettend a neutL'alidade de Inglaterra; o que tem posto o HL'azil em uma crise bem
melindrosa, e d1. qual, por infelicidade nClS a, ainda não estamos de todo desassombrados, a
crise de desavença'! e desord n< com algumas das potencias européas, que não deviamos
conhecer sinão p'lo comme,'cio; e neslas circllmstancias, que esperava o Brazil sinão
psioramento na sua fazenda, abaixamento d cambio, e levaçào do agio, no di Ibeiro
Circulante? Il) o q"e é q e vimns ha seis mezes all'ás? IuO'lez 'S, francezes, portuguezes,
emfim tod)s os eRtl'ang il'O~ assuslado~, e tefnendo 'lualq'ler rompimento proxllno, deman
darpm metaes precIoso , fos~e qual fo~~e o s~u preço, pa~o em notas do Banco, e esta
gra' d.e deman'la de moeda metalli~11. cbegou ao au\{ mal' vergonhoso que se tem vistO,
mas logo que m lhores e mais agl'adnvels noticias õos vieram, que vimus nós lambem?
f~uglOento rio Cilll1bil, diminuição no a!{io, conseq encia nec.ssaria de talou qual tranquil
lIdade de eSJ1iri'o nos "gentes do commel'cio,

i encaramo este negocio, p'l lado da administração interna, tambem não pode
mos deixaI' de confes ar que ella pelos seus desp~rdicios, e prodigalid"de, e pelos
seus desar anjos em matel'ia ue reforma, por apos n tadorias graciosas, se tem desacre
dl~'\do, e desse deu dtlscredito, como já most.rei, tem vindo O ttepreciamenlO do dinheiro
ficticio, qfle hoje circala no impd'io, ou, mais exactamente faUando, na provincia do Rio
de Janeiro,

, 'l'endo falIado da primeira parte da propo ta do r. ministro da fazenda, aquella da
extincç~o do Banco e providencias a respeito, agora tratarei da seg mda, aquelJa do
empr~stllno estrangeiro para com elle se resgatarem as notas em cil'culação, Nunca esperei,
SI', presidente, qne um ministro da Fazenda, cujas luzes tanto se tem pl'econisado, sem ter
bem reflectido sobre a convenienciaou desconveniencia, que havia em tirar da circulação
1<?das as notas do Banco, sem haver bem ponderado o nossos recursos internos para ir
tlrando da circnlação, annualmente, u excedente das notas, até chegar ao par, se quizesse
de;embaraçar das diffic,ildades financeiras, pedindo sem mais nem menos, como principal
remedlO, um emprestimo estrangeiro!

ASSIm, faciJ é ser ministl'o da fazenda j pol'que, não ten~o dinheiro ~ não se que
rendo,can ar em acbar modo como elle lhe l6do vir sem salur da proprla oasa, ou sem
damlllUcar o Estado que adm inistra, cuidaria de promover um emprestímo, e quando
este >e acabasse, outros, e assim por diante.

,O empl'estimo, seuhores, amda quando estivessemos em melhores circumstancias,
sena de gorave peso pal'fl a nação; quant mais quanclo de.vemo immensos milhões á Ingla
terra e Portugal, que lan to uos cust~ a pagar,

O governo que accumula empl'es~imos sobre empl'estimos, se torna por fim insolvavel,
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reduz o Estado a nada POSS11Íl' proprio, porque lndo fica hypotbecado ás di vidas contrahiclas,
e se torna semelbante ao pai de familia incurial e prodigo, que consome e gasta hoje o seu e
oalheio, deixando a sua desceudencia em miseria e ainda com o enorme peso das dividas
conll'ahidas, que devem seI' pagas,

Si assim f)\'m03 caminhando, Íl semelhan,a desse pai degenel'aclo quantas maldi
ções não teremos dos nossos descendentes, a cujo cargo, além da penuria e miseria,
ficará o pagamento de todos os nossos despel'dicios 1 '['odos os economistas sabem
qlle um emp,'estimo conLL'ahid pelo Estado dCI'e seI' tal, que a. geração ]Jrl'sente, rlue com
elIe se remediou e se salvou, o possa paga L' e solver; POL'rlue foi ella quem delle se utilisou,
e nós uã uos elevemos afaslar de tão .i'lsta tlteol'ia si nü'o <]uizermos SeL' múos,

Que precisão tem o BL'azil de Llm el\1pr~stimo tão forte e estrangeil'o 1 'e",\' porventura
I ara de l'epente til'al' da cil'c~liação toJas as notas existeutes? Si assim p~'etende o SL'.
ministro da fazenda, q'le graves prejuizos se não eguiriio de um tal expe:!iente, como .iI\.
pondel'oll o ilIultL'e deputado que me precedeu em fallar 1 Qn dill'erença não [ará isto nllS
11'anSaC"õ's publicas e IH.rticulares, de perda para 03 qu devem, de pruveito ao, seus
crtldol'es, porque o rpe devia. hUJe um conto de l'~is em papel, isto é, fJuatl'ocentos mil réis
em pI'ata, amanbii: tem de paga L' o me.lmo conto de réis em moeda ele metal pr~cioso 1 Jil
sabe o SI'. ntinistro ln far.eneln ~i se pJd t::llnbem lirar jl\lpunel\len~erio 'iL'CltlO actunl do
cOllll1lercio destn provincia, e assim repent,inamente, vinle mil contos rlesse me'lmo dinheiro
licticio? Não vê elle, que, ainda e[ue introdur.a a metade destn. rlLlantia cm metal, gl'avc
diminuição haved. !ln. renda publica, e o mesmo no p:'oducto do c~mmercio de agentes
pnl'ticuJares '/ Tndo isto, consirlel'oLI a cOl1lmissão, e.lla viu q le não se deviam res~a

tal' as notns pxistentes, sinlio por uma prestação s'lcce'lsivn e aununl e pOL' isso
rejeiton in limil1e a 2· r-rol ostn do minislro da fazenda, arluella do el1lprestimo, e ·tL'atou,
ao contl'nrio, de estabelecer rendas permanentes para semelhante operaçiio poli/ic.), c
jinanccil'a,

Re umindo o que tenho dito nelte disc.urso, concluo que a duas proposta'l do 111inisll'O
da fazenda niio de'lempe:1ham o que exige o 11l0uarcha, e as circumstaucias pedem; f]LlC o
sen relatorio, so!Jremaneim breve e SUCCiUIO, não nosden aquelles esclarecimentos detalliados

circumslanciaclos, que o mesmo Illonarchn na sna falia nos assegura que seu l1linistL'o
daria, (\ que finallTIf'llte a commisi'ão, c"nhecendo rJue a primeit'ael'a admis3ivel e neeessaria,
a adoptou, e redur.ill n projecto de lei, r[lw.ndo desprezou a segunda,

Comtuuo, si par,ll'mos só nos pl'ovidencia., soÍll'e o Banco, o negocio fica.no caminho, e
nem se tem feito gL'anc1e cousa para evitarmos o desastros) futuro, que nos aguarda". ,?>

«O Sr. Minisl;ro d3. Fazend3. (C",Zlnon)'- TelU-se entendido, denh'o e fóra desta Ca
mara, que n proposta queL' exliugult' o Banc) desde .iiL, TJois que manda suspendeI' todas
as suas transacçõ.. : e paL'a i%o fundam-s" no art. 10, combinado com o art. 00 da
mesma proposta.

Ao contrario, eu digo e de~laro que a pl'Oposta, re3peitando a lei que fllnadra o Bauco,
muito de proposito omittill a idéa de sua e:,tincção, e não quer que elle se dissolva antes
que expil'e o prazo de 20 anuos que Jhe permilte aquella lei.

Mas que dill'ere:Jça hn (dizem) entl'e fazer cessar as transacções e extinguil' ? Ira muita:
o banco póLie parar em seu cOlllmercio, e todavia existil', Quando ist) nã pudesse ser de
monstrado por pl'Íncipios, baslaria a expel'Íencia dom stica para o pL'onH',

O Banco do BI'ar.i1 niio tem sido examinado poc' dlLa'l ver.es? E por duas ver.es não teem
pal'ado as SILaS 'tt'ansacçõéS? E não existe elle ainda? A suspensão das suas transacções é,
pois, ul1la medidn temporaria e necess:tria, durante a sua lirluidação, e o exume apro
fundado que COlHem Jazer no seu estado actual.

Esta liquidação, que ~el1l sido arlui taxada d violenta, ê Liío legal, quanto ella não po
deria s~r omitliela sem on'ensa das leis.

Não esta proxirno a fLlidar o prazo da exislencia do banco? EstiL, E si elle não fuI' pro
rogado pOI' ontra lei, 9;lIal deve seI' o comportamento da. compnnltia qae o tem ['urmado?
Liquidar-se antes ele elts~olver-se: isto P, mateda, de que tra.lam as leis gerae. tio imperio;
isto leria logar ainda em tempos ordinarios; isto, emfim, sllccederia ainda quando cir
cllmstancias imperjo~as não obrigassem ao govel'no e ao Corpo Legislati 1'0 a interfel'ÍI', como
tem feito, e deve fazer nos negocios do Banco do J3I'nzil.

Que quer dizer (exclnmam ontl'os) a, divisão do saldo qlte houvel-, pejos accionislas,
Rinão que o Banco fica exLincto? E' verdade que o arl. 60 ela proposta manda f'azer aqllell!L
divisão; mas de que saldo se falIa ahi? Que divisão ê esta 1 .Por saldo, entende·Re o
excesso que pO'lSl haver no credito, compaL':ldo com o debito do Banco; e nunca se deve
enLendel' ou reputar como saldo o f'undo do Banco 011 o seu capital primiti\'o.

J~ n divisão de que se Lrata é a desse snldo, e niio a do capi tal do Banco,
E quando se verificasse deficit, em ver. do saldo, que OUtl'O fundo haveria para cobril-o

sinão esse niesmo capital?
Como pOl'tanto se podia entender que a proposta o mandava dividir?
Si p is, o /'tllldo primitivo do Bllnco deve existir ainda depois de feila a divisão, e

dissoh·idaa commissão; o Banco devel'á,tambem exisLir, si a lei dn sua cI'eação o não
f'xtinguil' antes, ou si esta lei não fôr prorogada,

Isto posto, eLI não posso nem devo concorrer péu'a CJ.ue passe o arl. iodas emenlns
da commissão : artigo desnece~sario e injusto,

na pJrventura quem duvide da existencia da lei da sun crcaçíto ?
Nno t.ell1 o Banco 20 annos de jll'ivileO'io?
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Q.lle interesse result:J. de enct\l'tar o pequeno prazo que lhe res~a?
Crei que is~o é tão obvio que não vale a pena de o provar com ex:tensão e argumeutos.
E n?sla occa ião, em que se trat \ d el:tincção do banco, eu julgo do meu devei' de-

claraI' à Gam:tra on antes ante ip:J.r des'L já, o que p_nso a es'e respeito.
EII estou convencido de que o Brazd, e muH') menos esta capital, não pócle hoje pres

cindir do estabelecimento de um Banco.
Em tempo oppo 'tun farei ver as razões que me autoriz:tm a pensar assim.
Direi mais que em 1 27 eu desejei sincer,~ e ardentemente a rer rma do Banco actual:

enunciei a minha opinião: fiz projectos que, ainda exislem e foram vi tos por todos os meus
amigos: porém int' lizmellt lI0 decurso d~ do' IS annos lenho perdido loda a esperança de
reforma, e creio firmemente q'le o actual Banco não a pôde admittir : salvo si, mediante
a liquidação proposta, e o exame aprofundado do seu estado, conseguir-se proyar at.é á
evidencia que o Banco não eslá fallido, como eu creio.

ó então, dE'sprevenidos os espirit s e reconquistada a confiança perdida, cumprir{L
cuidar-se em aproveitar o seu fundo, e alguns outrus elementos para a sua reorganização
e reforma,

Antes disto senhores. (lU nest moment, julgo essa empreza impossivel e temerada,
si não perigosa. .

Não nos illudamos, senhores, a verdadeira moeda corrente do Rio d Janeiro, sem
fuUar de outras provincias, é o papel do Banco, e o ouro e prata, assim estrangeira, como
nacional, e até JI1 smo o cob,'e, t cm hoje tomado o caracter de mercadoria.

Muito em bora as lels exi tenles mandem o contrario, ellas não teem vigor em presença
das necessidades da vida e da marcha il'l'<?sislivel da natureza.

Sendo isto assim, não se pôde rep'ltar injusta adoulrina do artigo em questão.
O Banc do Drazil el'a obrigado a pagar à vista o valor nominal das suas notas em

moecia corren\e, mas esta obrigação era rigorosa, e esse dever era cxequÍl'el quando as
stlas nolas não passavam de nola, de Bane , e não tinham outro caracter que o de letras
do commercio; porém hoje, que as suas notas constituem a moeda corrente do paiz, como
obrigai-o a paglr o valor nominal d lias em ouro ou pl'ata, qlle agora circulam como
genero, on mercadol'ia?

E ainda que se queira smlentar est:J. obrigação pelo que respeita á prata de cunbo
nacional, como sustental-a a respeito do ouro 0'1 prata de canho estl'angeiro? Fiquemos,
porlanto, cedos, senhores, que o Banc nã poderá SH obrigado a paga!' suas nolas integral
ment em metal, siniio quando ellas l'ec.Jbrarem a sua perdich natul'ez:t de letras, ou
quando (o qu vale o me.smo) os metaes v ltarem á circ!dação com o caracter de moeda cor
rente. Isto não s podera v'rifica~ sinão por meio do resgate propost .

Estas raz-es, (lue 8,r"eI11 pwa su,t)ntar a doutrina do al'ligo, sel'vem igualmente para
destruil' a emenda otrerecida, segund a qnal o Governo fica aut rizado a tomar a si o metal
exi l~nte no banco pelo seu valor nalural. Uma tal emenda é equivalente a um esbulbo;
elIa orrende ao direito de propriedade.

O Dan o recebeu em 1825 uma grande somma de pesos pelo preço, então corren te, de 1'"
por cada um, consena-os, comI) cons I'\'aria qllalquer outra mercadoria, pelo espaço de 3 ou
4 anno'!: esta m r adoria ê boje lllai~ valiosa no mercado, e mesmo para o Banco tem
hoje o maior pt'eço que Ibe res'ulta do empate e da CJnserva ão por tanto tempo: como
obl'igal-o hoje a vendel-a pôlo me mo preço por que a comprara? Além disso, sen hores, niio
tel? o. ~anco o iudi'lputa\'el p~h'ilegio cio c mm rciar em metaes preciosos I Não lhe será,
p 15,11 ItO fazer uma operação com mel' ial dest:t natureza?

Emfin', nito ó pos I\'el que pas' nesta Gamara a emenda que combato; e o governo pela
sua parte se recusaria a lão "iol nta m dida. (97)

A' vista do que ten 110 ponderaúo julgo qlle . ,deve approv:w a emenda da com missão,
uma vez q:le se supp imam a- palaYl'as - agio do dia- e immediatamente; - suppressão
clue requeiro não pelas razões aqllÍ expondiclas, mas p3b experiencia que tenho, e que
determinon o Ij'overno a omiltir aqu lias palavras no at'ligo daproposta. ~i ellas passarem,
a opera ão niio eOl'r spond rã ao fim que se tem em vista: si ti commissão do Banco for
obrigada a venrl r p os illllUedialamente, o p~lo agio do dia, po so annllnciar á Gamara
que .05 pesos hespanhó exi tentes no Banco serão vendidos por mui p ueo; deixemos {L
dlscrl ,;'io e zelo da mesma comlUi são o modo e occasião de efrectuar uma venda vanta
josa ; demos, finalmente, á mesma commissiio o arbitrio de dizer - não quero - quando
se lhe apresentat' alguma proposta desarmzoada, (ilha da cO:.llisão ou de conluio da parte dos
compradores.

j~ p I' isso entend que taes palavl'as devem s~r substitlLidas pela palaVl'a-opp0l'tuna
mente,-quase acba m~ lll·ol?osta.

Trata-se da l'cdneção do juro da divida. do Banco, conforme o art. 5° ela proposta, e
17 das emenrlas da commissão.

Principiarei pOl' dizer que, quando sa redigill a Pl'op:)sta, occor:'cu tambem a idéa de
tomar-se para ba.se do juro o capital primitivo do Ba.nco; mas, reflectindo-se qne tant

,(27) Refere-se:i uma emenda d 'r. Feijó, p'u'a qu os fundos IlIclallic S fossem dados ao goverQo
PO! not'Lq ao pa." o qnlll os venderia pelo agia do dia Jl11'a cari:lll:1ar nolas existentes."
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valia, pelo que respeita á reducção adopta\" essa base ou a outra do capital da divida,
as~entou-seque esta ultima devia S3r pref"rida; porque a fixação de um j 111'0, em caso ~al,
importava um reconhecimento da mesma dividl\, e el'a, para assim dizei', uma garantia de
mais.

E com etreito dar 6 por cento obre 3 600 contos, é o mesmo que dar i por cenlo
sobre 21.000 con tos, desprezando fracções.

Tambem se me(li~oJ na mesma occasião sobre a ju tiça da projectada reducção; e
entendeu-se que pela doutrina d IS novações ninguem dUVIdaria da ll'galidade, com que
eUa pndia ser feita, e do justo titulo q1le havia p",ra uma tal mellida.

Um Sr, deputado, que aliás tem-se declaraelo comra a reducção, acaba. de demonstrar
quanto sep6de fazer, e qUl\nto é liCito fazer m diante a novação de um contracto.

Si o elu'eito romano prescreve outra cousa, não sei nem posso saber, porque devo
declarar ii Camara que não suu muito forte nesse direl~o romano, que urnas vezes é despre
zado nesta casa como gothico, e outras vezes é invocado como o padrão acrisolado, por
onde se deve medir toda a justiça.

Nem com eifeito era de esperar que uma lei do imperador Justiniano tivesse acautelado
a especle do Banco do Bl'azil em 1829,

Entretanto continúa-se a dizer que o governo foi injusto, e que ha manifesta injustiça
na reducção do jUl·O.

Pela minba parte declaro que desprezo todo o odioso que se tem querido lançar sobre
mim.

Eu não ignorava o que havia de arduo na empreza em que me vejo empenhado; conhe
cia a opposição e a barreira que devel'Ía encontrar, os pt'ejuizos com que deveria lutar,
os interesses particulares que eleveria chI cal'; emfim os riscos que deveria corl'eL',

Todas estas considerações, pOl'ém, não afrolUaram o meu patriotismo, nem diminui
ram a minha coragem,

O amor que tenho ao meu p'\iz foi superior a tudo.
lJuas injustiças sã I attribuidas, ao gov<lrllo nesta questão; a saber: a - da interfe

rencia nos seus n-goelos e a- da redllCçao elo juro da sua divida. Para mo'u'ar que não
ha iuj Istiça alguma nestes dous acto'>, passal'ei a examinar a natUreza e indole lJe~sa
sociedade chamada Banco do Brazil i a nRLUL'eza e CirCllJllSlancias deste d..vedor, cha
mado o governo, e a natureza e q,alidade dessa divida, chawada do banco,

O que é, senhores, o Banco do BraziL 1
E' porventur~ uma simples sociedade mercantil 1
E' porven~ura uma companhia, que se propuzesse a especular por conta e risco dos

seus socios ?
E' porventura uma sociedade ordinaria que esteja sujeita ás leis communs do im

perio 1
E', finalmente, uma companhia, qne possa ter o nome de sociedade, verdadeiramente

particular?
Não.
O Banco do Brazil foi expressamente instituido para fazer supprimentos ao Thesouro

publico, para ser o auxiliar do cl'editu do Estado, e para emittir moeda, que deveria ser
acceita, corno foi, e é ainda, em todas as e ~açõtls jJuulLCas.

O Banco do Brazil, desde o seu estabelecimenLo, identilicou-se com o Thesouro Nacional,
e ficou desde logo inteiL'amente ligado llom "govel'lIo.

Sem fallar nos seus privilpgios, perguntarei agora qual é a sociedade pal,ticular ou a
compallhia d" comm rcioque te. ha Sido creada pam lills tão iJDpurlau~es e ~ào "lhel'ls do
trato meL'cantiJ 1 Qual a sociedade meL'alUtlllt padiclllar qlle teuba sido IDvestlda de 'antos
privilegios e de ahribuições tão delicadas e transcendenLes. como, entre OUlrdS, a de fazer
moeda 1
, Isto basta, para que de uma vez se conclua que o Banco não é essa sociedatle par

ticular, que se quel' figuL'ar, e que o Corpo Legislativo tem o direito inuispcltavel de lhe
pedir contas, e de int 'r1"erir nos seus negocioso

Si este direito lião é fundado nas leis ordinarias, é certamente fundado na lei que nos
obriga a sustentar o credit" do Estado e promov~r a prosperidade do Brazil e a extirpar um
mal que ameaça a nossa patria. Vamos á natureza e circuDlstancias do devedor do 13anco.

Qu~m é esse devedo,', cunlra o qual SP allega a inexol'avel obrigação de pagar exorbi
tantes Juros e usuras; contra o qual se deseja applicar tod o rigor das leis communs, e
até das romanas, e contra o qual se tem gritado - injllstiça, injustiça 1

E' o governo ou o Estado. quero dizer, é esse belle[jco e generoso devedor que creou
o Banco á custa do seu !?roprio ct'edito - que deu gratuitamente aos accionistas do Banco
oellvldendo annualdo Juro d' 500:0UOS-que deli gratlÍtamente ao Banco ,. prupria casa
em q le e11.. asse~tou, e ainda conse"va o seu estabelecimentu - que pagou casas e saladas.
além das commissões competentes, e até mesmo da indevida commJ.ssào del CI edere aos
se~s ~gentes em Inglatprra - que fez cunbar na casa da moeda desla côrte mais de dous
mllhoes de peso'> pertpncentes ao banco, sacrific:lnllo-se a perder em favor do fIIesmo
banco mais ele 360: 00' de senhoriagem ou dilfL'rença de valor - que tem furnecido ao ballcO
- ma!s de 900:000' .em cobre, sem agio ou premi;) algum, entretanto que o banco uos
sl;lpprlmentos metalltcos que fazia li Gi platina cat're~ava sempl'e o agio e o premio do
dla - que finalmente tem suslentado o banco em toCla.s as sllas cri, es •..

E é con tra um devedor desta natureza e revestido destas circu!1lstancias, que se deseja
allegar a lei commum? E' esse o devedor que se pretende collocar na posição inexoravel de
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um devedor qualquer 1 Não ~erá di fIlcil calcular as perdas que o Eslado tem soffrido para
beneficiar ao banco, seu credor : ~staq perda' chegam á somlTIa de milhões.

Passemos á natnreza ua di \'ida chamada do banco. GOlno foi crea./a e conslituida essa
divida 1 O banco fomeceu uinheil'o ao Th 'SOUl'O 1 Não, O Tl:Jesuuro foi sUPIJl'Í'lo pelo banco
com papel ou notas que se uizialO pagaveis á vista, e que u nào eram; isto e, o IJanco elll
pr-sto I notas que ciL'cu avarn e v<J.II;,un p·lo cI'edlto que liles dava o E.tatlo, recebendu-as
como m ,eda uo pagamento das Sllas I'endas. J!; podel'-se-ha tlizer q le uma divida as.im
constituida está lia dasse das dividas ordinal'ias, e está SUjeita á essa estricta justiça
que se reclama 1 E' esta a divida que deve pagar um j,lro inexoravel1 Uesenaanemo-nca,
senbores, o banco empl'estoll ao I1slado o pI'opl'io cr~dito do Estado; o banco não em
prestou dinbeiro; o banco em fim tem riguroso direito á uma com missão de banco, ou
a um I?remio model'ado, e nunca a umjuro fone e inexoravel.

O juro, s~guntlo os principlos da rlgOl'osa justiça e da moral, só é devido por dinheiro
que se tenha I'ecebido, Estas reflexões bastalJI para desvanecer a idéa de injusliça que se
tem pl'opagado, Peço á Camara que medite sobrp os prillcipios que apenas lenho. sIJoçado;
e ella c'rtamente acbará qlle as qllestões que ora venti amos não podem se" decididas
pelas leis existen tps, nem pe as roma nas, São especies novas, são casos extraordinal'los,
que exigem meuidas tambem extraordinarias •.• »

~ O Sr. Lino Coutinho - Não me admiro de ver os homens mudarem de parecer
de um dia para Olltl'O, porque sapicntis est mutal'C oonciLtum, Bontem, quando aqui
avancei que ,t propo La du governo acerca do banco era dilJeren te da base do p:ojecto da
commissào de fazenda, que decretava de prompto a extincção do banco, quando a pri
meira o não declarava expressamente, f,li combaLiuo com vigor por alguns 81'S, deputatlus,
e entre elles com especia idade pelo ~r, Ledo e o r, ministro do imp rio, dlzendo-se-me
que ambos queriam a mesma cousa com diíl'et-ente dpsellvolvimento, isto é, a extincção do
oanco, e aLé se reclamou a leitul'a da pl'opo.ta do gOl'el'no que assim diz -Iinal.-Divi
dirá. o saldo que b'lIlver pelos aCL'Íooistas e St'I'á, diss Il'ida.

Assent,~do, pois, este IJrl'cedllll te, elltrou em discussão o ia artigo da proposta do
govel'no com OR lo, 30 e 40 do pI'ojecto da c"mlllis,iao como emendus, e fallandu então
o SI'. ministr da tàzenda, diss qlle não duvidava approl'ar as en,endas da cUlumissãu, ou
os tl'es releridns arti"'o., por .el'elll identicos "o IJrimeiro da sua proposta com peq lenas alte
rações, e ellas COllsisliam oa idéa de quP o gov~rno nomeasse maiur nllmero de cUnlmissa
I'ios do que aqu llés que fOSRem p ,Ia pal'Le do I,anco, que tanto a uns como a uutl'OS, o governo
desse gratincaçõe , idéa que eu Linha victuri..sao,ente comlJatido, escudado na Justiça e na
razàn.... mas agora OIlÇO que elle se oppõe ao I" artigo do projecto da commi são que decreta
a extincçào do banco! ..•

E como agora se diz que a proposta do govern';, não quer acabar com o banco, e s6 sim
que pretende mel ter nelle uma admlnistl'uçã.. mixta de inventario, liquidação e divisão, eu
llJostl'arei (mudando as gollardas), que a di a p,'oposta do 81', ministl'O da fazenda logu no
pl'imeiro al'tigo nada mais fez do qne acabar com o dilO banco, o que mais clat'amente amda
se demonslra nu sou referido artigo 60 , Lê,~ se o prJmeiro arti~o da proposta do ~r, minlstt'O
da fazenda, e expliqupm-mp o que qller dizer- o Banco do Brazil será administr"do por
uma commissão de >l'le membl'os e. logo que a com missão fÓl' installada, cessarào todas as
transacções uo ban co 1

Como é q II exisl e banco, quando todas as suas transacções cessam sem excpptuarmus
um~ '61 Tauto faz diteI' «cassam toda a' transaccões do ballcu», COIIIO dizer «o ballco Iica
extlncto, llcalJaram·se tod, s os IJl'i vil"gio~", pOl'que esLa. LI'OS proposições sao id.mllclls.
Depois, a p"~pl)Stfl do go\'erllo nlanda inventadal', liqllÍdllr os leres rio ba!1co, edividit' o
sald? final, SI o houvel', pelos seus accionistas, e cumo e p6de fazer tlldo IstO, I o banco
contlnllar a existir com os se'ls privileglOs, e por conseguinLe com toda as transacções
qlle estes meimos privileglos lbe concedem 1

!.Lo é conLr•• dictol'io, e isto é !lUVO inteiramenle em semelhante materia, e ell bem desejo
ver um semelbante phenomello po-to em praLica .

. Pal'a qualquer casa de cOlllmel'cio e poder inventariar, liquidai' e dividir, é preciso,
p~lmelro que tudo, pôr ponto em todas as suas tr.lllsacçõe ; porém, dizem: e.ta necessidade
na~ mlita,com o banco, qll~ p'de cOlltinuar a s~r banco, com uma admini tração de illven
tanu, I!qllldaçào e divisão! E que quel' dizer-logo quP a r!b'isào fór feita, a administração
será dlssllvida1-Ficará existIndo pOl'ventllra esse banco, quando se tiver dado a cada
acclon~sta o que lhe houver de p rleucer 1 Porém responder-s '-ba talv~z, que pSles mesmos
aCCionistas, tendo o seu dinheil'o, poderão jllntar-se de novo e formarem, por assÍlll dizei',
um novo banco.
. Sim, seul1ores, elles o podpm fazer; mas isto é uma nova sociedacle, um novo banco par

tlculitl', e nuuca o antigo hanco nacional, cl'eacto pelo decreto d 1.2 de outub,'o de 18U8,
,Te~b,) de ta surte mOSlrado, qne a proposla :lo governo mui expressamente declara a

3xtlncçao do banco, e que o SI'. mini-Iro da fazencla, qlJe hontem ai pt'ovava os ar,s, ia,
, e 40 do prOjecto da commissão co ,I peq'lenas alterações pOl' serem de duulrina iden

tlCa ao.p"imeil'o al'ligo de Rua proposta, hoje mudou de pnccer, e diz que nur,ca foi de sua
Illlençao que o ba nco fosse extincto já e já, e que nem o prImeiro artigo da prl.posta do

t
governo decI'eta expI'essa ou vi"tllalmen te senlelban te cousa' não obstante assÍlll o entender
odo o mundo, e a mesma assembléa do banco I .' •• » '
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(, oSr. Clemente Pereira - Toda a qllcstão re:luz-se a ver siconvém contrahir um
emprestim de metal, dentro 011 fóra elo imperio, para com o seu producto retirar da
cirClllaçiio o exccs"o ele notas do Bauco, c mo propõe a proposta do governo: ou si devem
adoptal'-se antes os meios ofTerecidos nas emendas da commis,io 1

Eu serei sempre de opi~ião que o systema d, occorrer ás urgencias publicas por meio
de emprestimos, fóra dos casos extl'~ol'dinnrio" em qne elles se fazem indispensaveis, li
ruinoso: e o maiol' mal r(lle na minhn consciencia se p'de fazer hojo ao Brazil: é seguramente
o de continnar a onerai-o com repetidos empreslimo ,

O exemplo do que se con kahill em Londres desanima com eITeilo a vaLar por elles : é
todavia necessario reconhecer qn não podia deixar de t~r lon-ar na época em que se man
dali cDntrahir: porCllle o Brazil acha"a-se a braços com os inimigos da sua indepeudencia.
cum]Jria suslentar esla, e el'a absoluLament' impossiyol achar dentro do imp~rio com a
promptidio quo a ul''''encia do casooxi!!iu os dinheit'os necessario<; para occorrer às grandes
e inevi ta"eis despezus daqlPUe tempo: em circumstancias de igual natnreza todos os eco
nom; tas acon elham emprestimos. mas hojo no. sas circum't'tncia<; são outras, o por isso
protesto votar sempre, omquanto estas não mudarem, contra novos emprestimos.

Para o ca<o mesmo de que se lrata, jul,zo desneco's" rio um novo empreslímo : temos o
ele seis mil contos decrctado pela I i de '15 rIo novembro de 'I .27, destinado privativa e ex
clusivamente pal'll retirai' da circulaçio valor igual em notas do Banco, quo se acha na maior
parte por contrahir,

DeIxando pai' i so a cluestão da conveniencia do novo emprcstimo, pois que lemos c1e
Cl'etado um de que podemos lançar mão. del'cra SOl' unicamente objecto de delib ração a
cOI1\'eniencia de se mandal' contrahir cm metal, dentro ou fÓL'a do imperio, a parle do
me3moemprestimo, que se arl.a ainda por conlrahil', Eu ,"ou chamar aquestiio aeste ponlo,
e espero poder moslrar. que li mai convenientc conlrahil,o cm metpl do que em n tas.

Tem-s. alLribuido geralmeut o depreciamenlo das nola~ quasi exclusivamente {l sua
snperabnndaucia, e daqui se tem quol'ido concluir que relil'ada da circulação a pOl'ção que
supeL'abunda, o mal c ssará, porque o metal ha de vil' OCGUpn- o sen logar,

Esta opinião é com elreito apoiada nos 1rincipio qno ensin:'\m os melhores economistas
da Europa; e lá, são est.lS t!leol'ias perfeitamente exactas, por ser certo qu~ todas as vezes
que os bilhete' dos seus bancos abundam com exce'lSO, os melaes pl'ecio~o~ se recolhem aos
cofres dos capitalistas' mas as nOS3as Cil' umstancias silO muito diversas, e de uma natu,
reza cspecial; e é sobre o conhecimento destas qne convém calcular o remadio: o nosso
metal não est{l aferrolltado nos cofres dos nos~o' capitalistas, como tail'ez se pensa, fugiu
para fóra do impel'jo: cumpre lixnr hem as id'as sobl'c osta cirClunstancia; c logo que S9

tI ver meditado nella se concluini. qlle da [nHa. de metaas, ainda mais que da slIperabuudancia
das notas, tem uascido de necessidade o apnro em que nos ar.hamos,

Para provar esb minha proposição, rogal'~i aos :Srs. depat:ldos que te'm sido obserra,
dores do t.mpo em que com çou Ccresce!:! o depreciameu to das noLas do Banco, qu . declarem
si não é vel'dade: que este teve principio em [ 2l por occasiiio da retirada da côrte do I',
D.João VI pal'a Lisboa; e por que ~ POI'quo a domanda dos mctaes preciosos foi no'sa época
extraordinari'l.. por ser este o meio que se offerecia mais pl'ompto ús pes"oas q le tinham d
acrJmpauhar a côrte, de leval'em comsigo S2US c:\pitaes. avaliados cm grandes somrt1ns, E'
este um facto que ninguem ionol'a,

Junte-se a este saque o grallde cabedal em moeda de ouro e prata, q ue, antes e depois
da r ferida época, sahiu annualmente para o c mmercio da .Asia, por muitos aunos. de
summa importancia na pra~a de ta cárte; e como estes metaes sahiram para nunca mais
e!!trarem, faci! é de "er a grande dimiuuição do mesmos, que estas sahidas devem ter occa
slOnado,

O commercio da escravatura por outra p3r~e, manejado com extl':'\orllillaria acti\'idade
nestes ultimas allno" tem tirado .igualmente á esla certc avultadas SOllllllas.

Mas isto não é tudo: as demandas de metaes preciosos pal'a remessas ele [,111U09 aqui
relldos á esp~ra ele melhor cambio são tão conlinlladas e tiio rorte~, qu excedem, a tf)r1o o
calculo, as qnantias clue por esle caminho teem sahido e cstão sahilldo úiariamente para fóra
do 1J1lperio: e assim devia acontec I' uec'snriamente, pOI'que o ostrnng.iro, não acbando IIll
compra dos productos do paiz um valor equivalente pal'a exp'H'tar o res'lllado dos fundos
da sua importação e não lhe sendo favoravel o cambio, é forçado li recorrer ao expedient
de trocar as notas do Banco, agent unico por que vend u as SUllS mercadorias p r metlles
preciosos a tod" o custo: e a consequencia necessaria é o facto. qu llinguem igllol'a, de
sahil'em pai' t')dos os paquetes inglezes, sem faHar em outl'OS navios. gl'ossas quantIUs, cujn
importancia tolal nioguem póde avalial' exactamente, ainda quo alguem a tenha querido
avalifl.l' em 50,000 pesos por pnquete,

Nem se diga contra i,to, como ji dis e, qne os metaes preciosos, si teem sahirl por umll
perla, devem ter entrado por outra: porquant:>, suPpOS\o seja c'I'lo que nos primeiros
annos alguma prata entrou, convidada pela boa vontade que Ibe offprecia n mercadQ, a s'la
entrada nunca esteve na prop rção da sahida ' e ha muito tempo q'le aquella. tem ce sado
ab?olutamente: nem p dia deixar de ser a~sim pel,~ naturez't lIas COIl as; p'Jl' SCl' de plena
eVLdencia quê os metaes do estl'angeiro <;:> pJCl m Vil' com genero pOl' 'pecula ia mo;'
cantil, na qllal seguramente p'rderia hoj2 o nen-ocianle que a clUpl'ehendes,~. visto que uao
póde achar para exportal' em tro a sinão notas depreGiadas, UI11 cambio de favora,'el, me·
taes pai' alto agio ou pl'oductos do paiz por um pro\( tal, que nenhum lucro lhe podem PI'O
metter em final resultado.

A' .i ti dos factos qu tel)ho p,'odnzido, e quc ninguom mc pQdel'íl c,mtosl:w, seguo· ~
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necessariamente que não pMe haver ne ta pl'Ovincia capitaes metaIlicos accnmulados e
"nardados; e, á ralta dost ~, por consequencia, deve att:'ibuir-se em grande parte o es
~esso do agio actual, e o cambio desvantajoso qne padec~mos,

Lo"o, lemos que duas são as causas principaes do depreciamento das nOlas e do excesso
do agio e desJ':tvor do cambio, qlle andam na mesma proporção; uma, a uper:tbundancia
das notas do Banco, otltra. a J'alt~t lo meln s preciosos, O quo, sendo assim, é de todn evi
dencia que n medidlt por alguns rs. deptlt:tdos stlstonl:tdll, de retirar da circulação certa
pOl'ção de not1S, flão póde s r p l' si só slllliciente: elln servia, com on'eito, para remediar n
primeira cntlsa; mas ell ous aUhmar quo, si esta medida fuI' adoptada cxclusivamente,
pouco ou nenbum me~hOrltme_to so I"t de obtel' ; porqu~, spgnndo os mcus principios, não
basta tiraI' da Cll'clilaçuo as notas que superabundam, é ao mesmo tempo n cessnrlO Jl1tro
dllZil' na mesma os ·met1os de que ha falia; o tanto esl')u convencido de que o ]lrimeit'o
remedio e paI' si sú insufficienle, qlL sustentarei que o nosso mal não melhoral'ia, ainda q':l0
se qneim:ts, em l11uitas das nol:ts existentes: pelo contrario, si não houve:' gl'ande attençao
ao estado part.icular das nOSi;as circul11stnncias, o meio de retirar com excesso, s m ao
mesmo tempo se sllb,t.iLuir olltro agent.e de cil'cu1ação, {L proporção que estas se f'rem
lil'ando, o nosso mal, l'Jnge de se minot'ar, mnis se agO"ravará, por fltlta de ngellt':l uecos
sario pal'n as ll'ansacções de todas a- necessidadei;, por ser cerlo qLle nã temos sinão o elas
mesmas notas,

E' sobl'e esl s principifls que proponho a conveniencia de i;e mandar contl'allir em metal
n parle, que se achn ainda por verificar, do empre timo cI'eado peln lei rle i- do novemhro
de 1827, como meio que Set'Vil'lL parJ. se l"ltirar da circulação :tS notas q'le supernbundam,. e
de intl'OduziL' n }ln, ItO mesmo Lmpo, os melnes preciosos de que CUl'ecemos, E como sep
roconhecidn a impossibilicbde cI contrahit' n imperio este emprestimo em metal, demons
lrarln fica, p L' isso, a n~cessidade de se oontl'ahir f6ra,

Ntio enlrarei na questão de que () cmpresLimo contrahirlo J'órn seri mais ruinoso;
não só porque.ji II1l1itos il1ustL'es deputados most['[1,rnm completamente que será mais vl1;n
tujoso conll'ahir-s fóra, mn5 tambel11 porque, no caso em que nos acItamos, a primell'D.
que tão deve ser a maneira ll':tis elTicaz de SegLU'ar o melhOl'ar o credito public , que se achn
CQl11pt'omeLLido, e todas as mais cousideL'ações devem vil' secllud,triamellte,

Muilas cousas se tem di~o por occasi:1o da presonte dis ussii:o, a que oa não posso deixar
de responder, e pelo menos combaterei cel'tos pI'ineipios que e fazem l113.is nol,aveis, .

Disse 11m Sl', deputaclo fJ1iC o primeiro pas,o para o restabel-'cim nt do credilo pllhllco
era conduzir-se o gO"el'llo de maneira qLle mereoess a conliança das pessoas que tivessem
de tratar com elle,

EII rogo ao ilJu, Ir deputado qae aponte o J'actos, si al"un tem, para provar que o
governo tcnl,a faltaclo ii. pontualidade cios se;ls pagamentos; e clue muito especialment dIga,
si já. alguma vez deixou o g-ovel'no de pn"at' os juros de allorlização dos empre~timos
contrahielos dentro ou 1'6ra do impel'io? De certo nüo s~ podem produzir tacs l'[1,Otos, POI'
que não existem, e toclJ via diz-se cllle o govcl'I1o cle\'e ~ralar de n.crediLal'-s~, sendo oxacto
em cllmprÍL' Sllft palul'l'a nos pag:llll ntos! E niio é cel'to qae agora JUesmo acaba o g'o
1'Cl'nO ele 1'~aJiz<tl' !l venda de uma gl'aude porção de fuudos 1 TI: como o poderia conseguir
5105 neg eiadores nüo tives-em conliança n credito cio gov rno?

Disse-se mais, que o governo tem perdiclo a confLnnça da Nação, porque em sua con
duc~a t2111 mostraclo nüO (luer.er a Constituição, [lL'otegendo homens amigos do absolutismo,
e delxan o de empregar os lIberaes,

OS,,, Vasooncellos - Ap iaclo.

O ,'" Clemente Pereiru- O r, del::lt:tclo mesmo, qu acaba ele dizer apoiacl ,acas)
podera cilar factos com que pr ve tão oeliosll. proposição? Não: e ell digo ao Sr, clepul:tdo
que i ·to são idéas suas, levantadas sem te L' J'undamento, em que se apoie, unicamente
para clesacreditar os ministl'os,.,', .. ,.".".»

- Elucidada D, materia, como suppomos, pelas trnnsct'ipções, que acima ficam,
resta·nos da!' a integra dessa importante lei. resultado final obtido, apoz uma
discussão, que occupou o nosso Parlamento, cluran to quatro sessões legislativa !.. ,

«Arl. i. o O Banco cio Beazil, creado pela Lei de doze de outllbl'O cle mil oitocen tn t' oito,
continün até o din onze cle dezemhro do corL'ente anno, om que termina o prazo, que lhe
eonecclera a dIta lei, começnndo porém desde já n sua liquidnção.

Ad, 2, o A Assembléa Geral do Banco com a sistoncia de um Proeul'aclor da Fazenda
n.om~ado pelo Governo e que terá os votos da lei, nomeará lima Gommissào ele seus ac
clonl~tas_para proceL!el' lt pl'ompta liquidação da vOI'ificação, e conclusão de loclas as suas
transacç~Jes activas e pas iVlls alé a linnl divisão de sellS inteL'esses, dando outro im, a

S
necessal'las providencias parn a promptn liquidação das Caixas ftliaes cla Bahin o

, Paulo,
Ar~ .. 3.0 O Governo nomeará umn outra C mmissão com!?ostn. de lres membros, e lhes

mal'cara as gratificações, que clevem vencer, dnndo parlc llO Corpo Legislativo,
Art, 4,0 Sera o objollto comlllum destns Com missões o inventario ger,tl de todos 0,3

3a\'eros do Banoo, arrecadação de todos o, torclllos, chapas,. utensis da I'abrica das notas
pU ~rumpa aClual, a liqllidaçii:o da Divida do Governo, a vel'jftcação da Caixa dos'Depositos

u leoS e Particulares, ns tmnsncções elas Caixas filiaes el S. Paulo Bahjn l'eln-
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oionsdas com o Govel'no, e a verificação das notas em ciroulação, as quaee deverão ser
substituidas por outras de novo, e mel huI' padrão. "~

Al't. 5. o Para a assi 17nM Ira destas nolas a Assembléa do Banco nomeara VInte de s.us
accioui tas e o Governoodez cidlc1ãos. dos qlla~s assignar;o cada uma das no'as, dous por
pal·te do Banco, e um p~l' parte do G~verno..\' proporção que s~ forem Msignmdo, as
Commissões farão a referida suhstituiçao, precedendo os necessarLOS annunclos. e convites
ao p'lblico. Concluidos estes objectos, c>ssará a Commissão do Governo, e continuará a do
Banco, nos assumptos de sua particular comp tencia.

Art, 6. 0 A emis ão das notas novas. q le não for unicamente feita, e applicada para
este fim será considel'ada crime de moeda ralsa, e eus autores e cumplicps punIdos com o
rigor da~ penas, em Direito estabelecidas contra tal delIcto. Nas me mas incorrem os que
emiLtirem notas do velho padrão, que excedam os termos marcados no artIgo 22 da Lei de
15 de novembro de 1827, e no Decreto de 4 dejulho de i828, que muito deve ser attendido na
operação da substi tuição. . _

Ar . 7. o As duvidas, q'le se su citarem entre as Commlssoes. do Governo e do Banco nos
objectos de commum attl'ihuição, si forem de natureza adm inistrativa, serão decididas pelo
GOVel'llO, si de natureza contellciosa, definit,ivamente por Arbitros.

AI't. 8. 0 A Nação aliança as actuaes nOlas do Banco do Brazil, emquanto não forem
suhstiluídas, e depois, as do novo padrão, para que possam circular e ser recebidas, como
moeda, nas Estações Publicas, que ora as recebem, até seu completo resgate.

Art. 9." Dos fundos inventariados do Banco separlLr-se-ha o que constitue a Cabra de
DepJsitos Publicas, e Particlllal'es, nas especies coustantes de seus respecti\'os termos, para
ser e ,tregue ao Oepositario, CJ.ue o Govel'Oo nom ai', na rórma das L-is existentes.

Al't. LO. Liquidada a DiVIda do Governo. si esta sobl'epuJar a emissão llCLuai do Banco,
já, vel'ilicada pela operação do Artigo quint , o Governo pagará e te excesso ao B ~nco em
apollCes de renda consolidada, segundo a Lei de 15 dt> novelObl'o de 1827, e p-Io sp.u valor
nominal. Si ao contrario a emissão circulante for maior do que a divida do Govel'no,
a Com missão do Banco extl'al1irá imJl1ediatamente da cit'culação o eXCtlSSO depre
hendido.

Art. tl. A Nação se obl'iga ao pagamento das notas, que ficam na circulação, hypothe
cando-Ihe todos os SPus haveres, e rendas até slla final amortização .

. Art. 12. l!:sle pag"mento sel'á feito, resgatando, e qu imando annualmente a quantia de
cInco 1'01' cento do lotaI das nOlas em circu ação no aeto de sua liqUIdação. O reegate será
exeCUtado pela Caixa da .\.mortização, e as n tas resgatadas serão carimbadas, e g'l,lrdad~s,
para serem verifieadas pela Cummissão instltuida pelo al'tigo vin te, e d~pois queimadas.
O COl'pO L..gislativo, segundo as cil'cumstancias, podel'á alteraI' o quanLlutivo de-le resgate,

Art, 13. A Assemblêa Gel'al Legislati va decretal'à impl'eleri velmenle, á vista dos
orçamentos, os fuudos perlDanen tes, com que se ha de fazer o I'esgate do ar. i/\,o an tecedente,
os q uaes set'ào cobrados pelo '1'he-ouro Publico, e logo transmittidos á Caixa da
Amortlzação,

Art H. EsLs fundos, c os do artigo dezoito não poderão ser dislrahidos, nem por
causa, ou pretexto algum llpplic"dos a oull'O fim, ainda que de Despeza PUl,lica, soL a pena
Impusta aos que dissipam os Bens PniJlicos .

.tr~: 1J. l·'iCd.ID dt>sJe já cunsignadas para este fim todas as Propriedades Nacionaes,
que nao fOl'em precisas ao serviço da Nação, devendo sei' aforadas, ou Vendidas como
melhor cunvier. .

Al·t. 16. O Mioi'ltro da Fazenda na proxima sessão dará conta á Assemblea Geral do
estadu destes bens, e elia decl'etal'á á vis a deste quadro a pOl'çãu, q le se devtlrá vendel',
ou afol·ar.

Ad, '17. O Govel'no fica autorizado para vendeI' a meLaI, dentro 0'1 [ÓI'a do Imperio, a
somm,~ em apolices, q le necessaria for pat'a cOlUpletal' o empt'estimo de s~is mil contos de
réls ~m notas do Banco, decl'elada pela Lei de quinze de novembro de H!27, eutendida pela
Resolução tle 2) dt> agosto de ,828

Art. 18. O pl'ouucto d.'ste empreslimo será entregue á Caixa ele Amortização para ser
todo appllcad", desde logu, ao resgate dos bilhetes do Banco, havendo escl'ipLul'ação
s7pa..a~:la na dila Caixa. O Commissal'io, ou Com missarias desta venda percebel'ão uma gl'a
tIhcaçau pl'oposta pejo Governo, e aprl'ovada pela Assembléa Gerai Legislativa .
. Art. _19. O Governo pagal'á ao Banco o jllro de sp.is por cento da di.ida que no acto da

hquldaça.o se verificar exceder a emissãu ciL'culanLe, a quP. lica responsavel, conforme o
at'Ll.\i0 qUinto, contarIa da data em qlle expirar o dito Banco ate o dia, em que eUe saldar-se,
conlUrme o artigo dez.

Al,t. 2U. As Com missões do Governo e Banco snhmeltel'ão ao Corpo Legislativo, logo
q.lle se acbe l'ellllldo em sessão oruina";a, ou extraordinllria, o eslado de seus respectivos tra
balbos ..A Camara dos ~ep ltoldo, inSLitllÍl'á no principio de cada sessà. uma Commissão de
ex"me tIrada do seu seLO para verificar estes relaLorios e todas as ope"llções determinadas
nesta Lei. A Commissão do Governo dar-Ihe-ha. toelos o~ mezes contas dOi seus trabalhos, e
eSLe as fará publicar pela imp,·ensa. .
, Art: 2.1" Emquanto não estivel' liquidada a divida do Governo ao Banco, e existir_a
lespo IsaiJIlldllde do Ulesmo Banco ás notas em cil'culaçào, que sómenLe cessa pela execuçao
com p eL~ do artigo q,llll1\O, ~ão se pndel'~, razer di vide,:,cto de q ullesq uer de seus fundos apu
rados. Cessll?do porem a d1ta responsabllldade, devera ter logar o dividendo.

Art. 22. A Commissão do B~n~o fic~ re ,ponsavel por qllalquer desvio, ou empt'ego, que
duranLe o tempo da sua admlnlsLraçao fizer em beneficio seu, ou de qualquer das
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sommas que liquidar, e tiver a seu caJ:go, A infracção deste artigo fica sujeita ás penas
do furto.

Arl. 23. Annllalmente, durante a liquidacão do Banco se reunirá a As<;embléa Geral
delie para examinar. e fi calizal' a condllcta dos seus ct'lmmi sioDados, podendo s'lbs'iluil-os
em lodo, ou em parte, conforme mel'ecorem. erá tambem convocada extl'aordinariarnente,
qUIDdo a Comrni~sào julgar nec:!ssario, para o que fica nesta parte prorogada a disposição
rela li VII á Lei de sua creação

ArL 24, Ficam revogadas todas as Leis, Alvarás, Ordens, e mais Resoluções em
con Iraria,"

A lei de 23 de sete muro, pelo seu art. l°, tendo adiarZo a dissol,ução do Banco
]Jltra o dia 11 de dezembro, época em que findava o seu privilegio de 20 annos,
- determinou, não ob tante, que de.-;de logo ces~assem todas as operações, e o e ta
belecimento entrasse em immediata liquidação,

Consequentemente, foram nomeada., em demora, as duas commis ões, uma por
]Jarte do Governo, e outra por parte do Banco, para darem execução ás dispo ições
da lei.

No desempenho de suas funcções, depois de muitas duvidas e embaraços, para
cuja solução foi mister recorrer ao proprio Poder Legislativo, e depois de muitos
exames, em Que só o The ouro despendeu com as suas commissões a quantia de
33:5ôl$, vel'iflcou- e que a emissão circulante era de 19.017:430 (08) dos quaes, feita
a slIb tituiç.'i.o, deixaram de nflui1' na OlUma de 105:41'i3 000.

A divida do Thesouro, que o Banco elevara a 19,189,183$, ficou rr.duzida na li
quidação a 18,301:097, (") E como a Nação garantia (art."8° da lei) ob a hypo
theca de seus haveres e rendas, ale a sua final amortização, as notas do Banco
extincto, emqllanlo não Co sem sub_tillli las pelas do novopad1-ão, e, depois, e tas,
]Jara que pude em circular; - egue-se que as mesma notas tomal'am ue de então
o cari\cter perfeito de papel-moeda do Thesouro, sob cujo regimen temos continuado
alé hoje .. ,

Para resolver as multiplas difflculdades, obrevindas á marcha da liqni lação, foi
tambemmister I'ecorrer, 3S vezes, aojnizo arbitral e a deci ões admini-tr"tivas do
Governo, e reconhecendo-se por ultimo a impo ibilidade de levar o neg-ocio ao cabo,
dentro das instrucções por que se regiam as commi sões, foi em 1834 eO) votada. uma
re olnção legislativa de 3 de outubro, autorizando a fiodar a liquidaçã{), mediante
campo iCão amigavel entre os interessados. Para e te fim fOl'am expedida pela
Regencia as in "trucçõll de 13 de jancil'o e a autúrizuç.'i.o de 3 de fevereiro de 1835;
e em data de 3 de abril seguinte foi, com e treito , lavrada a concoruilta tinal, endo
esla a signuda pelo Ministro da Fazenda e o commis,Stu'ios nomeados pela assemuléa
geral do Ban"o, a qual ra,tiflcou-t igualmente em data de Il do supradilo lJ1ez, como
tudo se contém nos documentos abaixo tl'anscriptos:

INSTltUCÇÕES

Art. 1.0 Os commissarios por par'te do Governo são autorizados para de comlUum
accordo com os que forem legi tinlf1.menle nomeados é delegarlos p,)r parle do Banco. pro
porem, estipularem e aceitarpm todas as clausulas e condições, justas e l'azoaveis. que
tenderem a terminal' as Cl)n tendas já suscitadas e que ainda pOI'ventura se possam uscitar

('8) Souza Franco, obro cil,
(iO) .\ut. Clt. ibidem.

fiI' (ao) Esta lei mandou egualmente dividir os fundos apurados, existentes no Banco e nas caixas
.aea, pelos accionIStas, segundo as acções de cada um, e que o governo marcasse praso deJinitivo

para substituir as nota. do ",elho padrão pelas do novo,
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entre o Thesonro Nacional, e a Companhia do mesmo e:dincto Banco, sobre a liquiúaçito
ela eliviela do Governo.

Ad, 2. o Redu~ielas a escripto as conelições e as clausula., que forem estipulaelas, o
accoreladas, entre uns e ontL'os commissal'ios, e por todos assignadas, serão levadas ao
conhecimento elo Gove1'llo por inl.er01 elio elo lIJini tI'O e ecre~ario ele i);stac1o elos Negocias
ela Fazenela, para haver 111 a appl'ovação, com que pos am s_r reduzielas, á etreito,

Art. 3. 0 Si o GO\'erno outor"ar a sua approvação 1 llra, e definitivamente a toela as
condições e clallsulas apresentndas, então, l1a 'onl' rmidade della , SJ lavrnrú no liVl'O
elas actas o contracto da compo.>ição elo Govemo com o Banco assigllado por todo> os com
missarios ele uma e outra parle.

Ad. 4," Deste conll'acto lan ado no LivI'o se e:drahirão duas cópia autlienticas assig
nadM tambem por lodos os membros ele amba as 'ol11missões, da quaes uma será remet
tida a GO\'erno, e a on 11". ti. COlTll1liSião tia liquidação elo Banco JJ I' P u'l,o elos accioni tas.

Ar&. 5. 0 Achnnelo o Governo que o contracto Jura concluído oe. cl'ipto na conformidado
das con ições e clans·tl<l , que appl' vara, e ol'denanclo pOl' conseguinte (ll1e elle sej I inteira
mente CU!Dpritlo,- com o re ebimenlo eles~a par~icipnção, lançada na respectivo. aC~:l, se
haverá pOl' ultimado todo o tr.\balbo ela commlssão.

Ad. 6. o Si o Governo, appl'ovaudo alo;ulUas, eles:lppl'OVar nl1l:1 ou mais das refel'idas
condiçõe, e clausulas apresent:ldas, lornal'ã :tS cOJ\llUissõe~ a discutil' e convencional'
entl'e si, sobl'e o qlle fUI' npprovado, e elarã~ parte elo resultado ao Governo, pal'a s segui
rem os ulteriores lermos na fôrma desta fnstl'lICções.

AI·t, 7. 0 Si o Covemo elesap[Jrovar todas as proposlas, condiçõ s, e elansul:v, só pode
ri"(o entrar os cOllllUissarios em no\'a convenQ;lo, si nssim lbes 1'01' expl'essamente delel'mi
nado; aliás a commissão, e todas as suas attril.Jlliç,ies se darão por extinclas na fÓrl11:' cio
Ad. 5 u

Tamb til se 1tavel'i"(o por desappromdas no -todo as ,ditas con'lições e clausulas, si o
Governo elentro de 30 dias não der alguma decisão a l'e-peito dellas.

Art. 8. 0 Pan\ o expediente d sta COl11missii.o mixta elo Governo, e do Banco haver"
um livro privativo ..berto, nUI11 rado, ruhl'ic .•elo e encenaelo pelo actual PresieleJlto da
COl11missão liquidadora por lnne elos Accioni tas, e nelle s_ escreverão as Actas ehs
sessões, cxp~nclo-se clara e cir 'umstanciaelall1enle f1lEtntO ne1las se tratar, o SUlJ5CI'iptas
por todos 03 membros da lUe 'l11a c mmissão,

Art. 9. 0 Este li.vro, elep~is ue linelo o kabalbo elit cOUlmissiio, será reeollJiclo:1o Carto
rio do Tribullal elo 'l'hesouro PulJli.co Naci nal, donde :l c. IUllli-são liCJ.uielant~ por pal'Lo
elos accionistas podel"t haver as certidões qlle lhe forem precisas.

Arl. 10. Os cOlllllliss:lI'ios por parte elo Governo bavel'ão elas cOll1l1lissões liquidantes por
parte elo Governo e elos Accionl'las toda> a's iuformações e docuUlentos necessal'ios !ln!'a
sua il1l1slração, e melhor expediente.

ilIanoel do Nascim nlo Castro e Silva, elo Conselho ele Sua lIJa"eslaele o Imperador,
Ministro e SecI'elario de Estado elos Negoeios da Pa~enda, e PI'eslelente do TrillLlnal do
'l'besollro PulJlico Nacional, o tenlia assim entendielo, e Iaç:l executar, Palaeio elo Rio de
Janeil' , em 13 de janeiro de 1 "35, lecimo cflado da Inelep_nelencia, e elo Imperio.- Fran
cisco ele Lima o Silva. - João Braulio lIIllni~. - lIIanoel elo r-lascimento C",st,'o e Silva,

DECRETO

A Regencia, em I ome elo Il11p~ratlol' o Senhor D m Peelro 8"llndo, Onerenelo PUI' elll
IH'atica a anlorisaçiio que foi daela ao Governo pela Ass mbléll Gel'al Legislativa no al't. 3"
da Reilolu;.:ão ele 3 de ontubro cle 183-1 pam faZ)I' nl11n c mpo'lição com a Administração do
extiucto Banco do BI'azil, que termine todas as contenda> enlre o Thesonro Nacional. e a
Companbia do mesmo extinclo Banco; Ha por bem ol'denar, que o Minislro e •'ecrelnrio de
Estaelo dos Negoci'Js da Fazenda, a quem especialm nLe encal'rega desta COl11missii:o, esti
pule, C'lnCerle, ec nclna, sendo p:>ssivel, um:l comp"lslção com a sobl'adita Administl'açüo
elo extiucto Ihnco d BI'azil, que expre,sn, posil-iva: e ellica~men le, lermine toelas as onlen
elas, ora pendentes. e Cjue ainda p'I'ventura sa p ssam stlsciLar en~I'e o Tbesonro Nncional e
a Companbia elo mesmo exlinclo Bane ; escolhenelo, e propondo, :lceitando, e l'espeitando
quaeselller clausa1:ts, econdições, que s otrere~erem, conforme Ibe pal'ec3r justo, pnl'a qne
tal composi ão d finitivamente se ajnste e re:11ize a r cip ..oca yan~ilg'em eh Fazenda Na
cional, e elos a cion-istas; e fa~endo lavrar as actas necessarias elo que assim se eslijl'tlal'
e cOlllrat.ar para ter desele logo o seu devido errei ~ ,o promp~a execução, licando s~m etlililo
o Decrel') ele 13 de Janeil'o do CO!'l'ent e extincta a Commissão nomeada pelos antecedeu
tes do 12 ele dezembro I as,ado, e 3 ele janeiro tambem elo conente.

O mesmo ilIiuislro o tenlia assim entenelielo, e faça excculal' com os elespachos neee3sa
rios. Ialacio do Rio ele Janeiro, :3 d fePl' il'O de 1835, HO ela IndepeneleuclD e do Imp rio.
- Francisco de Lima e Silva.- João Brunlio :.IIuniz,- ~lCf,noel do Jl'u.scimento Cttstl'O e Silvet.

CONCOllD.'T.'

A Re"encia, em Nome elo Imperadol' o SeuIJol' Dom Pedro Segunelo, lIa por bem approvar
e con firmar a composição celebl'ada entre o Ministro ela Fazenela, e os commissarios da
Assembléa Geral elo extinclo Banco, elatada ele hoje, e q lle baixa com es te decreto,
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Manoal do Nascimento Castro e Silva, do Conselho de Sua Magestade Imperial, Minis
tro e ecrelado de ESlado do, Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, o tenha assim entendido, e faça cxecutar com os despachos ne
cessarios,

Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1835, decimo lual'Lo da independencia e elo
Imperio,-F!'ancisco ele Lima e SiJva,-João Braulio lIIuniz.-l11anoel do Nascimento Castl'o
c Silva,

Composição cclebl'ad(~ cntl'c o GOVCI'1!O c os Contmissat'ios do extincto Banco do Bl'uzil

Aos Ires dias do mcz de abril do anno de mil oitocentos e trinla e cinco, nesta côrle e
muito leal e heroica cidade do Rio de Janeiro, e na Ca-a do Despacho do Tribunal do
'l'h souro Publico "acional, estando pl'esentes o 111m, e Exm. Senhor 1\lanoel do Nasci
mento Ca tI'O eSilva, elo Conselho do. ua 1\lagestade ° Imperador, ministro e Secretario
d~ E tado dos Negoocios da Fazenda, o os s nhores José Maria V lho da Silva, José Maria
Bomtempo, Jose Gonçalvos Pereira Duarte, Manoel Gomes de Oliv il'a Couto, e Domin<ros
Alvp.s Pinto, Commissarios do Banco, por parte dos accioni la', toelo ele\'ida c competel~te
mente autorizado para fazer a composição, de qlle trata o artigo terceiro da resolução de
tres ele Outubro de mil oitocentos e trinta e qual'to, afim de que por ella se terminem toelas
as contendas entre o 'l'hesouro 'acional, e a companhia do extLncto Banco do Brazil, a
suber: o Exm, MinisLro pela Reg,meia, em nome do Imperador o Senhor Dom Peelro
egundo, por decreto de Ires de feveL'ciro do corren te, e os ditos senhore, POl' parte dos

accionistas, pelas actas da .\ssemblóa Ger,\! do mesmo Banco de vinte o dous de janeiro e
dezesete de fevel'eiro lambem do corrente: por elles foi nniformemente accordado e
resolvido, qllo na presentc com'en,rro, se cclligissem e l'edllzissem, a regular e bem expli
cita exposição, os dj,'ersos ponto do. comp'lsição, que entl'e si lem accordado, concluido, e
firmado nas duas conferencias constantes des termos de quatorze e vinte oito de mal'ço, qllo
ora ficam guardados e al'Chivados na Secretaria do 'l'l'ibunal do 'l'hesouro Publico [ a
cional, com as alterações em que p:>r ultimo s accordou, afim ele poder dar-se {t compo
sição a mais prompta, e elfecti\'o. e. ecuçrro, que cumpre ter a bem comn1Um dos intel'esse,
do 'rhesolU'v Nacional, e do Banco, da maneira que d finitiva, terminante, e in'e"ogavel
mente e ajustou: o quo em consequencia de t~\l accordo, e resolução se efl'ectuou da ma
neil'a seguin te :

Ar!. 1.0 O le a emis'ão das notas do antigo padrão feita pelo Banco seja con
siderada pelo sell lotai valor escripturado no Banco em globo, e não por classes de valoros,
c que assim se r guIe para liqu.idação da sllbstituição,

Arl, 2, o Que as sobra, do papel promptilicado, ou o saldo que resta sub tituir ao
p:lblico S l'á enlN"'ne pelo Banc) ao Governo, ficando o Banco inteiramente desonerado
de toda a rcsponsabilidade proxima ou futura sobre o objecto da substitLLÍção, e iodos o
seus bens, e haveres lines desembaraçados I ara o reembolso àos seus accion islas,

Art, 3,0 Que da qnantia d oitoccntos e oitenta contos duzentos e oitenta e nove mil rei.
existente na Caixa da Amol'tização e na ua Filial da Bahia pro,'enienle da v nela dos me
taes precio'os do Banco, soja con, iderada c mo s'lbstituida para reverter aos cofres do
mesmo Banc , to la, ou parte ctella, que á vista da cont'l linal houver de pertencer-lhe na
conformidade da Lei.

\1'1. 4,0 Qne os cento e sessent:t. conlos de réis de conta do Thesauro Publico existentes
na Caixa de Amortização, pr veniente3Clo resgate por eLIa fito das notas do antigo paelrão
scjam tambem consid rados como substituidos, e portanto á disposição do Governo.

Ar!. 5, oQue o cuslo do papel do no,·o padrão circulante se lance :i. cal'go do Govel'llo e
doBlI.nco, em iguaespartes.

Ar!. 6. o Oue as qlúnh2nta acções existente no Banco pertencentes ao Governo, cujo
computo entrou no Banco por virLtld do Ah'ará de viu te de oULubro de mil oilocentos e
doze para augruento dos fnndos do Banco, sendo os lucro pl'ovenientes em proveito dos ac
cionistas pal'Liculares sej1lm entl'cgues ao 'l'hesollro PublicC' pelo seu inle.... ral v,alol' de um
conto de réis cada uma ac ão, deduzindo-se o que o mesmo 'l'Llesouro Publico Ja lem r'Ol
cebido pelos dous dividendos de e::tpital, :lo que o Ban o iem procedido, sendo a impor
tancia destes dividendos 'onsideL'ada pelos valores inscriptos no Banco, pal'1l com tal
consideração se prefazer o saldo no pagamento iutegral dos qllillh~nlOs contos ele réis;
ficando insubsistenle, e ele nenhum etreito a senten a que a oste respeito se proferiu o. favor
do Banco na extincla Casa da upplicação,

Ar!. 7. 0 Que o GOTerno cede da 1'0 lamação ,iLlIgada pelo' Juizes arbitros relativa ás
faltas de contas de venda e mais documentos concernentes aos generos de i\Ionopolio Real,
remetlidos pelo Banco, ou seus \gonles na Provincias do Bl'azil, a')s seus As-eutes em
Londres e Lisboa, calculada 1l dita reclama ão pOl' estimali va em quatl'ocentos e \'Inte conlos
no\'ecàntos quarenta e ~eis mil e setenla e dous l'eis, e que em C nsequencia fica insubsist nl
e de nenhum vigor a Sentença arbitral a ésle re peito proferida a favol' elo Governo; o
Banco inteiramente is n to de qualquer responsabilidade, e a liquidação desle objecto a
cargo do Gov rno pal'a reclamar do Governo Portuguez,

Al't, 8, o Qlle o Banco cede absolutamente ela l'eclamação que fez, e ainda pende de decisão
arbitral sobre o juro composto, a que se julgava com direito de exigir p los juros não pagos
nos respectivos semeslres, conforme as estipulações dos contractos havidos enlre o ThesourQ
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e o Banco, ficando este sómente"com direito de haver os juros sjmplices provenientss dos ca·
pitaes emprestados ao Thesouro, conforme o Julgamento a respeito.

Art, O, o Q leos juros da divid'l. do Tbesour ao B'I 'ICO sejam c'lntado~ até o dia H de de
zembro de 1829, em que finalisou o prazo da Slla e1:istencia, tel'minada assim a divergeucia
que haviR. a respeito,

Art, lO, Que, devendo, naconformidaile da Lei de 2'3 de setembro rie 1829, ser p'lgo o
saldo que a conta demonstrar a fav l'tiO Banco. "Tíiapolice~ eln Divida PlIblie<tda Caixada
Amortização pelo seu valor nomillal, com o J 11'0 de seis por cento em moeda C01'1'6nte. desde
o dia, em que finalisaL'am as op ra Õ s elo Bane I, seja e~ta imp 11'ta ncia dos juros paga em
prestaçõe~, pas<rando o Thesollro letras a vencer nos prazos que se convencionarem, i
porém pelo contl'Rrio, a emi~são sobL'eplljar fi divida elo Oovern", tendo por i';RO o Banco de
relil'ar o exces~'l da ci clllaçã na conformidade do n.rtigo decimo da mesmn. Lei, pl'eferirá
nasomma que houve!' de ser queimaria, a qllantia em notls do novo pa Irão exiotentes na
Caixa Filial da Amol'tiza ã tia BR.IJia, proven iente da vend I elos metaes preciosos do Banco,

AI,t. H. Q'le a q'lanlia de 11:1.56 '036 proveniente de 6:450.' importe de um Precataria
passado a favor do Banco contra o The~ouro, de p',rte elo fL'etamento elo Navio -S. José
Americano - 4:266'036, im[lorta"cia de quatl'o letras contra o AL'senal do Exel'ciLo prote~

tadas pOI' falta da p Igamenlo, e 4~0$, resto de duas folhas c1ecl'et~das, paosarlas a José
Antonio Monteiro, depois de legtlmente verificadaaexisleIJcia da eliviria const'lute destes
titulas, e que airlda uão se acha paga no toelo ou em parte. será paga com eifeito ~m apolicas
pelo valor nr'minal, e a di/rel'ença deste pagamento ao I'eal será indemnisada pol0 Thesauro
ao Banco, em dinheir" corrente, accrescenelo aquelIa importancia de 11:156~086 os juros
vencidos das quatro lelras do Arsen'll prolestad;ls, que serão incluidas nas apolices.

Art. 12. Que se elimine do rlehito da conta elo Thesoul'o ao Banco a p l1'cella da
5:037." p"oveniente de 4.000 oitavas de 01lL'0 em pó, a titulo de teL' 'entrado na Casa
ela MoerIa para l'e"el'ter em e~pecies cunhadas ao Thesouro, por não apresentar o Banco
documento que prove o allegado.

AI't. i3, Q'le a divida ele 64:03,J'n7, que se calcula dever o Govel'Il0 á C'lixa dos
Descontos da Cidade ria Bahia, proveniente do empre limo feito vara o resgate da
moeda de cobre, em virtnde da lei de 27 de novembro de l827 sel'á accl'esciela á conta
gerôil da divida do Governo apresentada pelo Banco, cedelldo este os juros não pagos
pelo Govel'no; e, quando a divida est~ja reduzida á menor somma daquella calculada,
fica o Banco obrigarlo a repol' ao Thesoul'o a difl'erença cm moeda corrente; ficando sem
e/:l'elto o contracto que ho Ive sobre este emprestimo.

Art, 14. Q le o Go,-erno dará immediatamento provielencias p~ra. q'le se proceda desde
já ao exame, verificação e confet'encia das notas do antig-o parirão sulJSlit'lid IS, exislen es
na casa forte elo Ba'lco, e, fin la li confOI'encia, pas8'trão 08 c ,fi" 9 em que ellM se acham
para a Caixa de AmoL'tização, ficanrlo d'pentlente sómente da deltbel'ação elo Poder
Legislativo, a qne pertence, o '!estino ou consumo de tae~ notas.

Al't, 15, Qlle todo o pap'l em uranc'> existente no B"nco, que estava destinarIo para
nelle se estarnparem no'as, srrtÍ remetlido com o ~ell invent'lrio p'll'a o '1'h'5I)uro I lIhlico.
Quanto, porém, aos sflb'jos do pnpel cio antig'l '" nctl/al pacll'ào, que no B'lnc', exis'em
inutili~ados pOL' divel'sos motivos, inclusiVA os 36510' da lTla.i~ promplificados, t! bem
assim a'luelJas nol"s de maiores valores, CUJ,I emissiio foi SU"P n~a p I' Ol'ltem dr) Govel'llo,
serno immediatameute queimadas n I pI'esença das C,lmmls~õe que fizerem a cOllfeL'encia,
roUl loJa a publicidade e fOI'malida.de do estylo, inntili~l\n 10-RG da mesma maneira aS
chap1s e utensilios ela estamparia, á excepção dos 10l'culos, aos quaps o Banco dal'á o
destino que lhe couviel',

ArL. ·16. Que, concluida por esta maneil'a n. compnsição absolutn. e teL'minantemeuh
entre o G 'verno e o Banco paL'a produzil' os SPus eifeit 's immecliatamente logo que se
verifique a liq'lidação final ria ~ubstituição, B Re demnnsl.l'e o im[lol'te total da. divida
do Th-souro ao Bnnc • na conformidade da contft geral Já apreslJUtada pell commis~ão

dos accionistas á do Gov~rno, não se admitta, a pl'·texto algl/m. ele q 11:111'1'16 l' elas suas
partes, mais I'eclamn.~ão ou exi'l'encia alQ"lma que cle~trua o I alt 're qLutl'1ueL' rioo pontos
accol'darios e definitivamente convenci'lnarlo~,e qlle, ainda qllando haja de OCCOI'l'el' a uma
elas pal'tes a necessid Ide de alguma explicação ou mpsmo nova convenl'ão sobl'e '1ualquer
ponto q'le j)orl'entllra sobL'Pv"nba, nunca se en pnr!el'á 'lle pOL' iRS' se all"'l'e a composição
gel'ul e tel'minant , que fica feila e ql'e .iáll1ai~ po lel'á et' por m Inelra. algllll1~ P"'j lriic;lda.

AL't. 17. Que esta COlD'pl)sição s'.Ja valida e l'e'igillsalllente se cumpl'a por amha~ as
partes, havenrlo-s desde.la pOI' suppt'idas qu~eS(luer soletnnirla les qne mais devessem
intel'\'ir, si por acasl) algumas lhe fal tal'em, e ~e Ido redllzida a dO'ls 'utl)gl'aphos,
n.ssig'lado~ pqlos sobredi 0<, q'le por parte do 01Vel'll0 e do Banco convencionaram e
concordal'am no qu~ fica eXpORto nos aL,tigos antecedentes, se dará a cada urnn. das partes
o seu antographo para seu ti lula.

Em test"'munho do que e para con~tar se lavrou a presente con\'enção, em duplicata,
escl'ip a [lor João :llfnria Jacobina, omcjal-maior da secretaria do '1'I'ibunal elo 1'huso'lro
Pnbllco Na ional, assigna.tla pelos sobl'editos F.:xm. Sr. M:lnoel do Nasclmenlo Castro e
Silva e SL'S J,'sé Maria Velho da Silva, José iVIaria Flomlempo, José GÜ'l alve~ Pereira
Duarte, ~lanoel Gomes de Oliveira Couto e Domingos Alv s Pinto, e ellada com as armas
do [mperio, I~ en, José Maria Jacobina. omcial-maior da secretal'ia do TL'ibunal do
Thesonro Puhlíco Naci01al, li escrevi.- ESLava o selll).- .l/anoel do Na.,oirnento Castro e
Silva.- Joslj Maria Velho da Si/va.- José j}laria Bomlempo ,- José Gonçalves Pereira
DuM'te, - M anoel Gomes de Oliveira Oouto.- Domingos Alves Pinto. _
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Illm. e Exm. Sr.- A commissão liquidadora do Banco, por parte dos accionistas,
tendo convocado a assembléa geral do mesmo, que hoje teve logar, e sendo um dos mais
inleressan tes objectos que se levou ao seu conhecimento a composição concluida com
Y. Ex. por parte da Regencia, em nome. do ImJ?erador, no dia 3 do presente mez,. e o
ajuslamento das contas do Thesouro PubliCO NaCIOnal com o Banco, fechadas no dia 6
do mesmo, e havendo a mesma assembléa rlado unanimemente a sua plena approvação a
lodos 05 artigos da referida composição e cont3s, deliberou que se lavrasse declaração
da sua approvação, assignada por todos os membros que formaram a meSTQa as embléa
Geral, cuja declaração tem esta commissão a honra de levar á presença de V. Ex.,
Juntando MS gratos louvores da assembléa o reconhecimento. que penbora em particulal'
a commissão, que mais immediatamente teve occasião de reconhecer' e apreciar os
honrados sentimentos e natural urbanidade de V. Ex.

Deus guarde a V. Ex. Sala das sessões da assembléa do extincto Banco do Brazil, em
11 de abril de 1835.- IIlm. e Exm. r. Manoel do 1 ascimente Castro e Silva, Ministro
e Secretario de Estado dos ~egocios da Fazenda. Presidente do Tribunal do Thesouro
Publico NacionaJ.- .Tosé Maria Velho da Silva.-José l.faria Borntempo.- José Gonçalves
Pereira Ducwte.-Domingos Alves Pinto.-1I1anoel Gomes de Olíveira COl/to.

A assem1)léa geral do extincto Banco do Brazil, reunida na fôrma da lei no dia ii
de abril de 1835, a quem foi presente a r.omposição effectuada em 3 do corrente mez, na
conformidade do art. 30 da lei de 3 de outubro de 1834. entre o IDxm. Sr. Manoel do
Nascimento Caslro e Silva, Ministro e ecretario de Estado dos Nogocies da Fazenda,
autorizado para a dita composição por decreto da Regencia, em nome do Imperador o
Sr. D. Pedro II, de 3 de t'evereÍl'o do presonte anno, e José Maria Velho da Silva, José
Maria BJmlempo. Jo é Oon alves P6I'eira Duarte, Manoel Gomes de Oliveira Couto e
Domingos Alves Pinto, commiqsal'ioq da asqembléa geral do B~nco, autorizados tambem
pelas acta de 22 de janeiro e 17 de fevereiro do corrente assim como a conta parcial
e geral. fechada em 6 do corrente mez, de Iodas as transac ões havidas entl'e o Governo
e o Banco, que totalmente terminam a liquidação deste eqtabelecimento; dá a s la inteira
approvaçiio á~ referidas composição e contas, e as reconhece e dá como irrevogavelmente
tel'minadas; não p dend a aqsmbléa geral do Banco deixar de tributar ao Exm.
Sr. Ministro os sens respeitosos e sinceros agradecimentos por este relevante serviço
prestado ao Brazil em geral e aos accionistas em particular.

Rio de Janei,'o H de abril de i83-.- Como presidente, José 11Iul'ia Velho da ilva.
DomlnJos Alves Pint? secretario.-.Tosé Anlvnio da Silva Maia.-Antonio de Siquei?"a
e ilIoraes.-.lntonio José Gonçalves Basto.- O conego José Dias da Costa.-lIIanoel José
de OI.:a Castro.-Constantino da Costa ilva.-lIIanoel Lopes Pet"ei,'a Bahia.-Thomé
RibeiJ'o de Fwrla.-Joaquim Valet'io Taval·es.-lIIanoel Jflsé Fel"nandes Guima-rães.
José Teixeira de Lira.- Domin.qos I'llves F:'""eira Leite. - José lIf"wia Bomtempo.- Joéio
li'1'anco li\:r,'a: - A.ltonio José Pereira de Almedo.- Bel."lardo Antonio da 'ilveira.
José Varclla. de Moul'a.- Antonio da Costa Silva.-Jlanoel Corréa de Aguiar.- Luiz
Hem'ique Ferl'eira de Aguiar.-José Ribeil'o da FOllMca.-Antonio José de B,"ito.
JflSé Rodrigues algado -Lui:r Jo~é I'llvcs Jacotinga. -Antonio de Saldanha da Gama.
Vicente Ferl'ei?"a de ampaio.-José Thflma: de Olivei?'a Ba?"bosa.-José JerOIl'J/1110
Pel'eira de lIIesqttita.-Joéio Ricardo Lima Ga,'dvso.-Antol1io Alves lIIaohado de Carvalho.
-Jose Antonio de Almelda.- J08é Bento Alves de Andrade Bo,stos.-Idneu Evall.qelista
de Sou:a.-Frallcisco de Paula da ilv:L.-A rogo de José Loreira Barbosa, por falta de
vista, Joaquim Valerio Tavo,l·cs.- Antoni Barroso de Almelda.- José Gonçalves Pereil'a
DIIOI·te.-Manoel Gomes de Oliveil'a Couto.

- A liquidf~ção e dissolução do Banco elo Bt'a:ril foi assumpto da Illaior contra
versia, não só antes da lei, que assim o determinou, como ainda rnuito tempo
depois.

- Logo. em uma das sessões da Camara dos Deputados do anno de 1830, o
Sr. Martim Francisco qualificara o acto de «manifesta ingratidão da. parte do
Governo, em cujo serviço, principalmente, elle arruinara o seu credito ... (31)>>

(II) Souza Franco, Obro cito Confere: - J. Armitage, Bist. do Brazll, 20 vol. , pago 1001.

A. 7



'- 98-

Esse i1lu3t[',3 parlamentar fizera mesmo na occasião C') um discurso, todo al'ra.
zoado, para demonstrar a nenhulU.\ razão de ser da lei de 23 de setembro de 1829,
e a necessidade de restaurar o banco extincto .•.

O Sr. C,tndido B. de Oliveira, que foi Ministro interino da Fazenda em 1839, e
depois senador do imperio, em sua obra - Systema Financial do Brazil -, publicada
em 1842, tambem externa.ra, a respeito, o seguin te conceito:

« Entre todos os desacertos commettidos pela administração publica do Brazil
nesta materia, antes o depois da abolição do Banco, eu considero o facto desta abo
lição o mais grave, por suas funestas consequencias para a industria do paiz, e o
menos fustificavel nas circumstancias, em que eIle se consummara.. ,»

Ao publicar oseu pequeno livro «Bancos do Bra;il» em 1848, o Sr. Souza Fraoco
emittira egualmente a sua opinião sobre a materia., nos termos que seguem:

II. Não é objecto de questão que, sendo indispensavel ás pra.ças commerciaes um
ba.nco de depositas e descontos, e ma.is de um as da ordem do Rio ele Janeiro, lhe
devêm ser muito sensivela. falta. desse, mesmo insufficiente, que tinha; porém é
algum tanto mais di!ficil jttlgcw da possibilidaele de o sustentar e ?'eo'-ganiscw, e elo ma·
?'ecimento elo acto legislativo, que o deixou dissolver-se,»

« Seria mister retrahirmo-nos a época em questão, bem apreciar todos os embara
ços que se oppunham, e oppunha a propria direcção do Banco e pessoas do [commercio
ás medidas, que o acreditassem no mercado, e não perder de vista o atrazo dos co,
nhecimentos financeiros em que jazia o Brazil. Os documentos de 1812e 1821, e mesmo
de 1829 e 1830, são a este respeito provas mui convincentes.

II. A opinião dos proflssionaes, contínúa o Sr, Souza Franco, é que se deveriam
ter tentado mais meios de conservar e reformar o Banco elo Bm:;il . • ,»

Com relação aos bons se,-viços do Banco, prestados ao Governo, accrescentoo,
todavia, o mesmo Sr. Souza Franco:

.: Si o Thesouro Publico teve os cofres do Banco sempre abertos para occorrer
as suas precisões urgentes, e difficeis de satisfazer por meio de emprestimosna praça,
em ?'az-ão da falta de capitaes) altos juros e nenhum uso elos fundos publicas,
que de 1827 em dennte é que começara.m a tel' uso, - compensou estes favores
com a cessão do direito de emitti?' paZJel, que foi a principal fonte dos fundos do
Banco. E como era este mesmo papel que o Banco empresta.va ao Thesouro e pelo
qua.llhe fazia pagar ojuro de 6 Ola ao auno até 3 de maio de 1827 e o de 4 alo de en
tão em deante, não podem estas operações ser consideradas sob outro ponto de vista,
que o de mais vantajosas ao Banco que ao Thesouro.»

Esta ultima consideração é, sem duvida, da maior procedencia; pois é {,teta
sabido, que L'dra, principalmente, dos bons negocias com o Govel'llo, que provieram,
para os seus accionistas, (a pezar das condições más do B:mco dUl'ante grande
parte da sua existencia) os grandes di videnclos annuaes, cuja importancia déra, p01'

aeçáo, o seguinte resultado:

Em 1810 ,
» 1811,
» 1812.

(~2) Vide A!lpel1dick.

. ,

..
10$283
30 '68d
40, 665
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Em 1813 . 59 '986
» 1814. 96$717
» 1815 , 1:17'149
» 1816. 189$607
» 1817 , ll8.830
» 1818 . 171 804
» 1819 , 107$647
» 1820 . 101.,.082
» 1821 158$5H)
» 1822 119 '805
» 1823 163 878
» 1824 . 163.157
I> 1825 . 126 621
:I) 1826 , 169'869
» 1827 • 173 329
» 1828 . 187'567
» 1829. 178 '927

Além deste dividendo liquido por acção, receberam ainda os accionistas um
juro ou bomls do fundo de reserva, cuja quota era de 5 % sobre o valor desse fundo,
o qne tudo se poderá verificar melhor da tabella, que se enrontra á pago 34-35
retro,

Dissolvido e liquidado definitivamente o Banco, a distribuição do capital dera
tambem quasi 90 % do valor nominal das acções emittidas.

- Em vista da exposição llarrativa. que até aqui temos feito ácerca do Banco
elo Bl'azil em todas as suas di versas phases e conrlições; em vista das informações
preciosas, contidas nos pareceres e juizos differentes, emittidos nas discussões parla
mentares, e cujos topicos mais importantes deixámos transcriptos ; em vista ainda
da linguagem das proprias cifras. e dos conceitos, a esse respeito: externados por
individuas contemp01'aneos cO?n1Jetentes,. nos parece desnecessario adduzir, de nossa
parte, qualquer opinião ou commentario ulterior,-sobre o acerto ou desacerto do
acto legislativo, que mandou extinguir aquelle estabelecimento.
~ Conforme se tera observado, ao priucipio, e durante muito tempo, o Banco

teve no Governo não só o mel1lOl' freg'Iez, mas tambem o seu alliado e pl'otectol'
mais decidido,. depois, o Governo tendo mudado inteiramente de conducta, e in
tel'vindo directamente para a sua extincção, quando a divida publica ao Banco era
qnasiigual á responsabilidade deste pela sua emissão circulante; - este facto deu
causd, para que se dissesse, que a consociação do Governo com o Parlamento, no
intuito de extinguir o Banco,- fóm. 1Jl'incipalmente motivada, por não haver outro
meio melhol' de liqttidar tamanha divida! •. ,. Dir-se'hia que o devedor procurara
livrar-se do credor exo?'bitante, dando-o a morte!

Não levantaremos, agora, esta versão clC! epoca, nem para afIlrmal-a., nem para
negai-a,

Apenas. neste ponto, diL'emos: - que a necessidade de um ou mais bancos
nesta e noutras pl'açàs do paizjà eea então facto reconhecido por aquelles mesmos.
que promoveram a extincção do 'lknico e::cistel~te, quando talvez fosse mais pru
dente havei-o l'eorganizado Sobre melhores baSes; - e que, com o facto da sUa ex';
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tincção, nada mais se obteve, do que a substituição das notas circulantes por outras,
denominadas do novo padrão, tão incoIlversiveis como as primeiras: - o cambio
continuou a peior, e o agio dos metaes a subir, de mais a mais•..

Como resultados immediatos, - eis tudo. (*)

(0) o leitor nos terá, certamente, julgado prolixo ou mi_cioso em excesso, n a resenha analytica
dos fa~tos e condições do nosso pl'imeiro banco de emissão; fizelllol-o COIll proposilo delwerado : para,
que ficassem patentes os traços principaes desse periodo inicial da historia da moeda fid"ci~ria no
paiz, sem cujo conhecimento não 8e podem apreciar, com criterio e justiça., as condições ultedores do
meio ci,'culan,te nacioJtat, mesmo na presente situação t em que ora nos achamos.

Cumpre desta vez tambem advertir, que fazendo a tl'anscripção de nUllJerosos discursos e pare·
ceres, concernentes á materia, nem por1Sso, poderá alguem concluir, que acceitamos as theorias
emittidas ou os alvitres lemb,'ados; damoI-os, como documentos ou factos histOI'icos.
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OAPITULO SEGUNDO

Propostas do Governo para a creação de 1'IOVO banco. Discurso e projecto do deputado Martim
Francisco com o fim de ser restabelecido o .a;lillcto banco. Projecto da commissâo especial do
melhoramento do meio circulante, e discursos do deputado Calmon a esse respeito. Insuccesso do
20 Banco do Brazil, creado por lei de 1833.

Apezar dos grandes desastres do 10 Banco do Brazit, que deixaram uma impressão
profunda no espirito publico, todos os homens praticos e os principaes dos nossos
estadistas continuaram, não obstante, a reconhecer que a existencia de instituições
bancarias era cousa indispensavel, nas clrcumstancias, para facilitar as transacções
do commercio e industria no paiz.

Quando na sessão legislativa de 31 de maio de 1826, o deputado Vergueiro fez
uma primeira «indicação para se mandar proceder a exame e in formações ácerca do
estado daquelle primeiro banco»,- sustentando a referida indicação, o seu autor
não deixou. desde logo, de a(lcentuar:

«Que, devendo findar dentro de dous annos o prazo da instituiçl!o (o banco), era de
necessidade absoluta tomar-se arbitrio an tecipado sobre o modo por que seria conser
'llado,-ou prorogando-se ou substituindo-se por outro.'.....

Nas discussões parlamentares, que se seguiram nos annos de 1827 a 1829, foi,
mais de uma vez, demonstrada a necessidade do Banco para o paiz, muito embora
fosse elle reformado, completamente, quanto aos modos da sua administração,
oporações o privilegias.

Neste ultimo anno, tendo sido votada, como já sabemos, a lei da sua extincção;
tão convencido estava o proprio governo dos inconvenientes que a execução
do felcto devia trazer (ainda que fosse este, no momento, necessm'io), que,
mosmo antes da promulgação da lei referida. o ministro da fazenda apresentou
logo, na sessão da camara dos deputados de 28 de agosto, uma proposta para a
creação de um novo banco, nas condições, que então lhe parecera de melllOr ga
rantia e conveniencia •.• a qual, pelo seu valor historico, damos em seguida.

Augustos e dignissimos senhores.
Devendo cessar no dia fi de dezembro do corren'te anno todas as operações do Banco

do Brazil, es'tabelecido pelo alvará de 12 de outubro de 1808; e sendo conveniente a or
ganização de outro banco de circulação e deposito que facilite e promova as transacções do
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commercio, e os progressos da agricultul'a nesta corte e nas provincias, oade possa ser
vantajoso o mesmo estab~lecimento: O governo imperial tel~l resolvido fazer, e de ordem
de S. M, o Imperador tenho a honra de apresentar a segulllte

PROPOSTA

Art, 1. 0 Poder-se-ha estabelecer na Côrte o cidade do Rio de Janeiro 11m banco de
circulação e deposito com o capital de 10.000:000", divididos em aoções de 200 cada uma,

Art. 2. o O valol' das acções será entregue á companhia qne se propuzer a fundar o
banco em dous pagamentos iguaes, a seis e doze mezes, contados do dia da assignatura
das mesmas acções; devendo ser o i o realizado da maneira seguinte: 1'/,0 em moeda na·
oional de OUl'O ou prata, 'I, oem moeda de cobre do cunho desta côl·te, e G/ 10 em notas do
extillcto Banco do Brazil; e o 20 da maneira seguinte: 51, o em moeda de ouro ou de prata,
1/'0 em moeda de cobre do cunho desta côrte, e ~/,o em notas do referido extíncto banco.
Na falta de moeda nacional de ouro ou prata, a companhia poderá recebe" em pagamento
barras ou moeda estrangeira de qualquer destes metaes, pelo preço que tiverem em relação
ti. mesma llloeda nacional,

Art. 3. o As operações elo banco limitar-se-hão:
1. 0 Ao desconto ele letl'as de cambio ou papeis de credito mercantil, realizaveis a

ourtos pl'azOS e firmados ou endossados p r pessoas de reconhecido orodito;
2. 0 A emissão de nobs ou bilhetes pagaveis ao portador na moeda corrente ou em

barras de ouro ou prata., e em moeda estrangeira pelo valor do mercado;
3. oAo deposito de quaesquer alfaias e especies metallicas, llledian te a commissão de 1

por cento;
4. o A' abertura de contas correntes com os particulares que lhes confiarem seus capitaes,

havendo e pa/!'tlolldo juros reciprocos;
5. 0 Ao recebimento de dinheit'o a juros, com ajuste ele prazos para a sua restituição;
6. 0 A compra e venda de metaes preciosos em barra ou em moeda ele cunho estrangeiro.
Art. 4. o O banco será aàmini,trado por uma junta directora, nomeada pela assembhia

elos seus accionistas. Os estrangeiros poderão ser membl'os dest,\ junta, comtanto que não
formem a maiol'ia della.

Ar!. 5,0 O banco começará as suas operações, logo que tenha em caixa a 5a parte do
capital que deve constituir o seu fundo.

Art. 6. 0 O banco poderá estabelecer caixas filiaes pal'a suas operações naquellas provin·
cia,. do imperio, onde o julgar conveniente.

ArL. 7. °O banco não fará emprestimos ao governo sem autorização especial da assem
bléa geral leg-islativa, com a sancção do imperador.

Art. 8.° O banco /!,ozará. dos seguintes privilegios : 1. o De que nenhum outro banco seriÍ
estabeleciJo por lei; 2. 0 De que os seus bilhetes ou notas paga veis ao portador serão rece
bidas em todas as estações publicas desta côrte e das provincias, onde existirem as suas
caixas filiaes ; 3. 0 De que os falsificadol'es das suas notas Oll bilhetes incorrerão nas
penas dos fabricadores de moeda falsa; 4. o De que poderá receber juros na razão de 6 por
eell'to ao anno ; e 5. o De que as suas acções possuidas por estrangeiros não serão sujeitas a
sequestro, ou represalias, no caso de guerra entre o Bra~il e as nações dos respectivos accio
nistas.

Estes privilegios durarão por espaço de vinte annos, contados do elia em que o banco coo
meçar as suas operações.

Art. 9. 0 Em compensação elos privilegios concedidos no artigo precedente, o banco
obrigar-se-ha: 1°, a entl'egar á G:aixa da Amortização da divida publica, depois de carim·
badas, para não entra"em mais em circulação, tantas notas do extincto Banco do Brazil,
t[uantas receber em pagamento das suas acções, conforme o al'"t. 2°, havendo em troco apo·
lices de divida, ao par, que vencerão o juro annual de 3 por cento, pago pela mesma Caixa,
e serão amortizadas a al'bitrio do Corpo Lef?islativo ; e 20 , a passar de umas para outras pro
vincias, Oll destas para fóra do imperio toaos os cal itaes Oll generos que lhe fOl'em para
esse fim eôrtl'egues pelo governo, percebendo sómente metade da commissão, que fôr de
estylo commercial em casos taes.

Art. 10, A junta directora do banco publicará :tnnualmente uma exacta conta do seu
credito e debito; ficanelo todos os seus membros SUjeitos ao rigor das leis por qualque,'
omissão clue nisso haja ou por qualquer frallde que se descubra ejustifiqlle na administra
ção do mesmo banco•.

Art. ii. A companhia cllle se encarregar ela fundação do banco, organizará cuidadosa·
mente os seus estatuto., marcando o numel'O de accionistas que devam formu a sua assem·
bléa annual ;!definindo as qualidades e a responsabilidade que devam ter os membros ela sua
Junta directora e todos os seus empregados ; regulando a sua administração interna, e a sua
escripturação e contabilidade; fixando a proporção que deverá inalteravelmente guardar-se
entr a emissão ele suas notas ou bilhetes, e o seu fundo capital; e tomando toelas as cautelas
que a experiencia aconselhar como tendentes a corporal' a regularidade, a man ter o credito
e a pl'omover a prosperidade do mesmo banco.

Os estatutos serão apl'esenlados ao governo, qual'en·ta dias antes daquelle em que o banco
houvel' ele começar as suas operações, para que sejam examinados e inteit'amente appl'ovados,
e, depois, levados li final app:ovação da assembléa garallegislativa.

Paço, 28 de agosto de 1829.- Miguel Calmon dl~ Pm e Almeida,
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Na sessão parlamentar ue 1830, nova proposta do governo foi apresentada
pelo Sr. Marquez de Barbacena, 6ntão ministro da fazenda, sobre o estabelecimento
de um banco, acompanhada de uma outra, para o fim de serem modificados alguns
artigos ela lei de 23 de setembro de 1829, nestes termos:

Augustos e Dignissimos Sl'S. Representantes da lição.

H~vendo a lei de 23 de setembro de i829 garantido o paA'amento das notas do Banco,
e sendo a oirculação das notas lima daR pl'incipaes causas do horroroso cambio que pesa
sobre esta provincia, mister é que o Poder Legislativo faça retirar quanto antes da circulação
semelhantes notas, que nos impoem um tributo de 200 por cento, como todos sabem, pela
difti rença d cambio, Si um tributo desta natureza fosse geral, tam bem a misel'ia, a fome
e a desgraça seria geral; mas todos aquelles que exercitam qualquer industl"Ía levantando
o pr ço nominal de sens productos e serviços acham meio de restab~lecer mais ou menos
perfeitamente o equilibrio entl'e o valor de tudo quanto compram e de tudo quanto vendem.
O tdbuto recahe em maxima parte sobre o l'hesouro e em totalid dz sob"e os empregados
publicos, Qual será a consequencia de um estado tão violento 1 Muita immvralidade, porque,
como diz o provel'bio, a fome não tem lei. Em taes circumslancias. a lei mais util, mais
urgente será aquella que livrar o povo desta Capital e provincia da circulação do papel,
porque melhorando a sua sorte melhora igualmente seus costumes. Sobre a urgencia e
obl'lgação de retirar as notas da circulação, pl'opendo a crer que não ha duas opiniões
nesta Camarll. e que e tamos todos convencidos que o devemos fazer quanto antes, A duvida
s6p6de consistir no meio pratico de o conseguir.

Apoiado na experiencin. e xemplo das outras nações, sustento que o meio mais seguro,
mais prompto e menos dispendioso, será o estahelecimento de um novo banco nacional
com certas e determinadas garantias g'le salvem todn. a possibilidade de ahuso. São tão
recentes s que se commetteram nesta Capital, que niio estranharei qualquer agastamento da
Camara só ao ouvil' a pnlavra-banco-; mas, si os bancos existem em algumas nações sem
ahuso, por que não acon tecerá o mesmo entre nós, aproveitando o bom exemplo, as boas leis
que a este respeito nos dão a Fl'ançn. e os Estados-Unidos da America?

O Banco de França resistiu ao despotismo de Bonaparte, a duas invasões do inimigo, e
á occupaçào, por longo tempo, dll. capital, sem haver até hoje o menor abuso, diminuição de
cl'édilo ou de proveito, uas ac ões teem subido ao alto premio de 99 por cenlo, seus cofl'es
eslão cheios de metal, e a r a ilo e o Governo tiram constantement um prodigioso beneficio
daquelle estabelecimento, O banco dos Estados-Unidos salvou o Governo das difficuldades
em que esLava com a dividll. publica, e seu credito se con erva illibado, Havendo publicidade
na administraçiio e fiscalisação da part do Govorno e das Cam aras, ainda que algum abuso
procnre introd uzi r-se, será infali ivelmen te repellido ou repa rlldo pelos ai aques da impl'ensa
livre, 'l'emer em um Governo constitucional, com lib rdaele de imprensa e reunião annual
das Camaras, a repetição dos cl'imes qlle tã') impunemente se commetleram na administração
do banco extincto, é o me mo que temer as almas do outro mundo. Em toda a pade os
banc03 pagaram lJ:randes sommas, e pre. taram graudes servi os ao Governo, em remuneração
da graça ou privilegios con~edidos: entre nós foi o Govel'llo quem pagou sommas enormes,
quem cedeu de seus direitos, quem atacou os alheios. s6 para dar aos accionistas do Banco
muito dinheiro, muitas honras e mercês, e o Ilue mais é, até JUuitos motivos de queixa no
ajuste final das contas. E' summamente injuslo attl'ibuir á instituição dos bancos aquelles
defeitos e abueos que só foram filhos da ignorancia, da immoralidade e da fraqueza de um
Governo arbitrario, ' de administradores irresponsaveis, Emprestar grandes sommas a
pequeno juro s6 o podem fazer os bancos, pOl'que os premios que tiram dos capitaes de
positados e do gyro de suas notas, comp~nsam exulJerantemen·te o sacrificio que fazem no
emprestimo sem juro ou com elle moderado, em paga do p\"Ívilegio qne nenhum Governo
prudente jámais concedeu de graça, i, pois. del'emos retirar quanto antes as notas da.
oirculação, e si o unic meio de conseguir um emprestimo para es e fim, e á moderado
premio, é pela instituição de um banco, claro está, que este ultimo motivo bastaria para
aconselhal' impel'iosamente a creaçâo d um hanco nacional; mas accresce que a utilidade
dos bancos, quando bem administrados, é geral; o Governo e os particulares, e o nego
ciante e o lavrador, o pobre e o rico, todos acham recursos, todos augmentam seus proveitos
ou diminuem suas perdas pela cooperação leal e honesta dos bancos, Decidido que haja
banco, segue-se estabelecel'qual ser:i a sua organização, p,lra evitar abuRos e qual o premio
que deve caber ÍL Nação pelo privilegi que concede. Os l!;stados-Unidos da America lomaram
a quinta part ele interesse elo banco, entrando com apolices a pequeno juro, em logar de
moedll.. A Luiziana foi associada por me'ta le. Na maior parte dos paizes os Governos não
tomam interesse. O celebre David Ricardo. financeiro de pl'imeira ordem, e que demonstrou
praticament a solidez da sua theol'ia, flllldado no gl'ande principio que os Governos não
devem arremn tal'. mas,sim,administrar todas as suas rendas,pretende que os bancos nacionaes
sejam arrematados por conta do Governo, sujeitos, porém, á fiscalização da Camara dos
Deputados para acautelar abusos, Me. Culloch, não podendo, refutar o~ principios de Ricardo,
mas reconhecendo que a opinião publica não estava ainda disposta a ter sobre a adminis
traçlio de bancos tanta confiança no Governo como nas companhias particulares, prefere que
obanoo seja estabelecido por uma companh ia de varios capi lalistas. pagando, porém, pelo seu
privilegio quasi tantos premios, como o Governo poderia retirar da aclministração directa.
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Si o povo inglez ainda desconfia da ingerencia êlo Governo na administração dos
bancos, que deveremos esperar de qualquer outro 1 O meio termo, lernbri<do por Mc, Culloch,
parece resolver a qUJstão perfeitamente, porqlle concilia o intere'lse do 'l'be 0111'0 com o
respeito devJdo á opinião publica, que é sempl'e a ml1.iol' de todas as autoridades, porque não
cede a ninguem. Para evitar os abllsos da ad,ninistl'ação. sel'á pl'ecisa uma l~i organica do
banco, opal'aconhec l'quem maiol' I'antagem otfel'eceao 'l'hesouro. Bel'á.pl'edsoestab~lecero

c nCllroo. Quanto II. lei ol'ganica, o Governo já oft"et'ecell uma proposta em Agosto do anno
pass ldo, que não f i ainda di ·cutida. Na lisCI\S'lão daquella proposta ou de qUl1.lquel' outro
projecto que se apres 'nte, e parece pI'efel'ivel, eu otliJl'ecel'ei (si me fór pel'lnittido) as
em 'ndas ou observações qU9 en teneler neces'larias, para que fiquem em harmonia os tl'es
actos legislativos que o G.overno solicita: creação do banco, Y'Itema monetario, e melbora
mento na fundação da divida, pOl'quanto nenbuma d stHoS medidas isoladas, mas só reunidas,
podem produzil' o beneficio immenso de extinguir a moeda falsa e retirar da cil'culação o
papzl-moeda. e a moeda fraca de cobre, prata e ouro. Quanto ao conCUl'SO, é evidente que o
Governo o não póde excitar e p"omol'er, emquanto a organização do banco e as vantagens e
obrigações da companhia não rOl'em conhecidas.

A' vista das razões expendidas, o Governo não só entendeu que devia solicitar a dis
cussão da mencionada proposta, mas tambem que, para o fim de obter as vantagens do
indicado concurso devia fazer, por additamento, como ora faço, de ordem de 8. M. o Im·
perador, a ~eguin te

PROPOSTA:

Artigo unico. O Governo fica autorizado para concedeI' o privilegio, que a lei houver
de outorgar para o estabelecimento de novo banco, i companhia que offerecer maio,' van·
tagem e garantias, e que fôr mais de accordo com o interesse nacional.

Rio, em 10 de jnnho de 1830.- Marque::: de Barbacena.

Augustos e Dignissimos 81'S. Represeutantes da Nação.
Todo o devedor de boa fé, que não pôde pagar de uma só vez o total de sua divida, esti

pula pagamentos, e satisfazendo a elles na fôrma e tempo estipulado desempenha o seu dever,
Esta regra geral para os particulares, é igualmen te applicavel aos &:overnos, com II

difl'erença,porém, que a respeito destes é mister maior cuidado e cit'cumspecçao na liquidação
da divida e fórma do pagamento, porque qualquer falta no cumprimento das es~ipulaçõespôde
intluir no credi to e prosperidade nacional. Assim, quando uma nação, no fi lU de uma justa ,'e·
volnção ou guerra, não póde pagar de uma vez a seus credores, deve o Governo p"ocurar imo
mediatamente verificar a sua divida, separando o capita), dos juros vencidos, e estipular a
fórma do pagamento daquellas quantias na proporção que pede a natureza de cada uma,
e seO'undo as facltldades do Tbesouro.

J!1' muito para louvar a boa fé e generosidade com que a passada legislatura se prestou
a fundar a divida publica, garan'tindo o pagamento in inte/;rum de quanto devia. tanto ao
Banco como aos particulares; mas algumas condições estabelecidas para esse pagamento
não corresponderam na pratica ao interesse nacional, que os legisladores tan to desejaram
promover.

A lei de 15 de novembro de 1827, mandando vender apolices para comprar notas do
Banco, obrigou o Tbesouro a contrahir um emprestímo com o juro de 10 % para pagamento
de outro, que s6 vencia 4, Felizmente o mal não se estendeu á grande somma de 6.000:000',
corr:o a lei queria, mas unicamente á. de 1.257:490" que o Tbesouro pagou ao Banco. O
art. 17 da lei de 23 de setembl'O do anno passado encontl'OU nesta Capital invencivel obsta·
culo na execução, e eu espero merecer a appl'ovação da Camara por haver suspendido as dili
gencias em paiz estl'angeiro, segundo permittia o citado ar!. 17.

Foi feito o annuncio para a venda das apolices a metal, e ninguem houve que tivesse
bastante desembaraço para orrerecer o baixo preço que necessariamente aconselha,'a ou im
punha a condição de ser a venda a meLai, sendo aliás o pagamento do jUl'O e amortização
em papel.

Accresce que, não havendo declaração do metal para a venda das apolices, podia cada
um mutuante escolher a prata, ou ouro Oll cobre, como bem quizesse; e então encontraria
o ministro a maior difficuldade na aceitação das offerlas, visto que cada um dos metl1.SS
tem differente agio e consequentemente daria differente preço no lanço otfel·ecido. Como,
porém, nenhum mutilante pod ia tel' em caixa todo o metal que exigia tamanha 'transacção,
era aecessario comprai-o, ou antes ou depois da arrematação. No primeiro caso expunha·se
a fazer o desembolso sem a certeza do emprego, e no segundo a comprai' por alto preço, ti
que sabiria o metal preferido, logo que se publicasse a venda das apolices. Assim, tudo se
reuniu a favor da Nação para se não fazer no imperio a venda ordenada. Devia o minisLl'o,
em rigorosa obediencia, negocial' a mesma venda fóra do impedo I pOl'que a lei expt'essa·
mente assim o mandava; mas, estando tão proxima a reunião das Camaras, pareceu mais
acel'tado retardal' por quat"o mezes aqueJla negociação, do que pl'ecipitar uma ordem, que,
na minha consciencia era contraria aos interesses da Nação, e mereceria, consequentemente,
grave censura, em bara não hou vesse crime, e flcasse sal va a responsabilidade.

Os emp~estimos em paiz estrangeiro, sendo acompanhados de meuidas qlle laçam subi!'
o cambio na occasião de verificar o pagamento do~ juros e amortização, sem duvida seriam
de maior utilidade ao Brazil, mas no estado acLual do cambio triplicariam a nossa des·
peza e nossas difficuldadea. Os arts. 80 e 11 da citada lei de 23 de seternbro garantiram o pa'-
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gamento das notas em circulação, e o art, 19 Hxou o jurode 6 % para a quantia que no acto
da liquidação se verificar exceder á emissão, Destes artigos claramente se conclue que a lei
considera a quantia total das notas em g)'l'o como um pagamento feito ao Banco, desde o
momento em que ú Governo fiCOll re ponsaveJ ao pnblico pelas l'eferidas notas em circlllação,
J!) na verdade s 'ria prodigalidade mui reprehensivel, que, recahindo sobre o Governo a
obrigação de pagar as notas ao p'lblico. e sobre os 'porlaJores o pl'ejuizo da sua deprecia
ção, gozassem os accionisLas do Banco do juro de 4 010 durante o tempo da liquidação. 'rão
gl'ande beneficio sem risco nem trabalho de 'culparia qualquer negligencia no ajllste final
de contas, .•

Comtudo uma declaração desta natureza é melhor expressa na lei, do que subentendida
em consequencia de oulras disposições da mesma lei.

Fazendo eslas observações, o Governo só pI'etende acautel~r o augmento de despeza na
fôrma dn pagamento ao Banco e os abu~os de falsa interpretação da lei.

Este augmento de despezas na fórma do pagamento tambem deve sei' prevenido quanto
aos particulares. Todos sabem qlle ha grande d sigualdade nos p,tgamentos legaes, fazendo
o thesouro muitos, metade em papel, metade em cobre, e recebendo todos em papel.
A razão e a justiça aconselham que uma perfeita igllaldade seja eSlabelecida em todos os
pagamentos, quando não houver contracto expresso qlle a possa alterar.

A' vista das razões expendidas, e em cumprimento das ordens de S. M. o Imperador,
tenbo a honra de apresentar a seguinte

PROPOSTA:

1.0 Fica sem erreito o art. 17 da lei de 23 de setembro de 1829, que autorizou a venda
de apoEces a metal.

2,0 Fica ignalmente sem etreito a completa execução do § 10 do arl. 21 da lei de 15 de
novembro de 1 27, que autorizou o troco, [lar apolices, de 6.000:000 de notas do Banco.

3,0 A totalidade das notas elo Banco em circulação serâ. abonada nas contas do Banco
em credito do Governo desde o dia 23 de setembro de 1829, em que o mesmo Governo ficou
obrigado uO pagamento das referidas ootas.

'Lo As notas do Banc do novo padrão tel'ão, além das lirmas da commissão, o seIlo do
Thesouro, e serão l' cebidas como moeda, e na f"rma de.ignada nos arts. 60 e 70 •

5. 0 O' talões das notas serão de[lQsi1aelos n11. Caixa da Amol'tização, a qnem pertence
o seu reszate. ~ll1quanlo não se puder verificar a primeira parI ela disposição do art. 12
da lei de z3 d setembro de 1829, o Thesouro publico entregará mensalmente á C"ixa ela Amor
tização a somma da 50:000$ em notas do Banco, pal'a o fim determinado na segunda parte
do mesmo artigo.

6. 0 O pagamento de soldo aos ofIlciaes, ordenados, congruas, tenças e pensões
serão feitos r.e. ta côrte e provincia, metade em metal, metade em notas do Banco.

7. 0 Igualmenle os pugamentos que s flzern em todas as repartições liscaes desta côrte
e pl'ovincia serão metade em metal, metade em notas do Banco.

OMinisterio da Fazenda ftxará por eclitaes o dia em que devem começar taes paga
mentos, comtanto que entre a publicação elo edital e o começo do pagamento, haja um inter
vano, pelo menos, de trinta dias,

Rio, 10 de junho de 1830.- N[a,rque:: de Barbaoena. (as)

Na mesma sessão legislativa de 1830 foi to,mbem, pelo deputado Martim F.
Ribeiro de Andrada, ofi'erecido um projecto de "estabelecimento do banco, cuja ne
ces idade sustentou em longo discul'so, como tudo abaixo se vê:

O Sr. Ribei.ro de Andrada - Senhores, a lei de 23 de setembro de 1829 dissolveu o
BLLnco elo Brazil c ,'en.do pela de 12 do oll~ubl'O de 1808; podia a legislatura dJssolvel-o ~ Res-

(SS) Oobjecto desta s gunda proposh chegou a ser convertido na lei de 8 de junho de i831, como
segue: c A Regencia P,'ovisoria, em nome do Imperador n enhor D. Pedro 11, faz saber a todos os
snbditos do imperlO, que ll. Assembléa Geral decretou e eila sll.nccionou a lei seguinte:

Art. 1.0 Fica Som e,feito o art. 17 d" lei de 23 de setembro de '1 29, que autorizou a venda de
npolices n metal.

Art, 2.0 Fica igualmente sem ef!eito a oompleta execução do § iO do art, 2t da lei de 15 de no
vembro de i827, qu autoriz u o troco, por apolice~, de 6,000:000' de notas do banco.

Art. 3.0 A totalidade da notas do Bano em circulnçli sel·á abonada nas contas do Bll.uCO em
credito do GOI'erno desde o dia 23 de set~mbro de i82a, em qu o mesmo Govel'uo ficou obrigado ao
pn"amento das referidas notas.

~\rt, 4,0 Os taliie das notas serão depositados na Caixa da AmortizaçITo, a quem pertence o seu
resgnLe. Emqunnto não se puder vel'iflcnl' ll. primell'a parte da disposição do ll.l't. '12 da lei de 23 de
seloLObro de 182, o thesoureiro do. Alfandega da CÔl'te entregará men almonte ;Í Cnixa da Amor
tisação II. som ma de 50:000' em notas do Banco, p"ra o fim detorllliuado na segundlI. parte do mesmo
artigo. e o da Alfandega da Bahia á Caixa l?i1ial da Amortizaçiio da dita provincia 10:000$, até Se
preencher II. qUlI.ntia determinada na lei do orçamento.

A"L 5,0 Os depositos que eXI Liam no banco e ql1e pelo artigo da roferida lei de 23 de seteTl!bro de
129 se mandaram entreglll" au depositario que o Gove,'no nomeasse, passarão do poder de quem esti
ve,'em COlll todos os oukos feitos postel·iormente á dlta lei, para a Caixa da Amortização, onde se
fnrão de ora em deaute semelhantes depositos, constituindo o premio delles dotaçiio da mesma Caixa. ,.
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pondo - sim. O legislador o havia creado. _O legislador podia. elestr~il-o ; o legi~laelor lhe
havia assiO'nado um tempo certo de duraçao, e te 'tempo haVIa expu'ado, e expu'aelo com
elle havia lambem sua existencia; devia a legislatura extinguil-o 1 RespJOdo - não, e este
_ não - será verilicado, submettendo ao escaJpello ela mais escrupulosa critica as razões
allegadas para destrui l-o. _.

Primeira l'azão; Os povos saturados de metaes llao teem necesstdade de bancos,- Os que
rep?tiram semelhan~e pt'oposição foran~ meros plagiario~ de alguns economistas; mas a dou.
trino. não é verdadeIra no mundo das Ideahdades, e mUIto menos no mundo dos pheno
menos.

Antes porém de entrar em semelhante questão, eu perguntaria a meus honrados collegas:
um Estaáo com todo o I'iço de saude e ele força, um Estado mfiammado pela novidade
de especulações, e que já tem trilhado grande espaço do campo commercial, tem
porvElntura os ~apitaes precisos para fertilísar todos o~ canaes da riqueza publica j O
homem do myoplsmo m:us absoluto respoudeJ'Ja seguro, nao ; a velha Inglaterra, que passava
por saturada de riqueza, mostrou na ultima cl'ise de 26, que o não era. i pois nós carece
mos de capitaes, c mo delxarelllos de crear (iduciarios, uma vpz que estes sejam fundados
em obrigações valiosas j Esta simples consideração basta para fazer ver que não ha Illuitos
povos satuI'aJos de metaes.

~lostrarei agora que a proposição não é I'erdadeira ti lJ)'iori, porquanto, ab,trahindo da
noção de bancos, tenho nella a consider.U' sómente duas entidades, isto ci, metaes, quanti,
dades finitas, - homens, q'lel'o dizer, paixões ou desejos humanos, q lautidades intensivas,
indefinidas, indelerminadas, e por conseguinte não ujeitas á lei de espaço e nem ao cit'culo;
de onde se segue que, como o des~jo de possui" a riqueza não tem limites ássignaveis, qual
quer que seja a riqueza possuida, sempl'e os desejos do homem cobiçarão ainda mais; segue
se ainda desta curta analyse, que em taes scieucias ha elementos extensivos que alteram e
modificam as verdades economicas mais reconhecidas, e que o pretendei-os l'epresentar por
formulas algebricas, como fez Canard, é o erro mais palmar que se póde commetter,

A' p"iori, não ha. quantidade ele metal que possa satisfazer a ardente sMe do homem
em possuil-a.

Para provar á posteri01'i que não ba poro saturado de melaes, e que os bancos
não appareceram na época da pobreza, mas em um gráo ja. adeantado de riqueza da
sociedade, será mister que eu lance um rapido golpe de vista sobre a historia do homem
desde o berço da sua vida social até á creação dos bancos.

Supponde, senhores, uma ho,rda que abandona a vida nomada, para tornar-se
estacionaria e agricultora. Cada individuo, n,conhecendo que os fruclos espontaneos
offerecidos pela natureza não bastam ás suas necessidades, vê-s forçado a cultivaI-os, e,
pOl'que a experiencia ensina a todos que o trabalho ele um só homem não dá um
producto completo para a sua subsistencia, dividem-se os trabalhos e permutam-se os
productos; esta mesma pel'muta tem UIU termo, e vem a ser, quando productos superfiuos
a uns não são necessarios a oUlros, e deixando de sel' trocados de'tel'Íoram-se com
sen.sivel pe~'da daquelle que os produziu: desta estagnação de permuta na.sceu no homem
SOCIal a Idea de moeda. Que vem, pOIS, a ser moeda 1 Um producto prelerido a outros
pela necessidade maior (1'Ie deUe se tem, um producto admitlido pelo UBO para servil' de
Instrumento dos escaimbos, um producto que se possa subdi,'ielir, e pela subdivisão
formal'. um v~lor igual áquelle que se pretende comprar.

FOl debaIXO deste ponto de VISt« que os poros da Abyssinia aelmittiram por moeda °
sal, os de Gambia o ferro, os mexicanos, ao tempo da conquista, grãos de cacáo, os pnl'OS
de algumas partes da Africa e da Asia uma concha, os lacedemonios o ferro, os romanos
o cobre; mas, quando taes moedas se tornal'am abllndantes, deixaram logo de ser
preferidas e ~epois foram de~pl'ezadas,.ou pela sua cOJ'l'uptibilidade ou pelo seu grande
peso e seu mUl dlmlnu.to valor comparativo. Então entraram a figlll'ar como moeda os
metaes no!Jres; sua rarldade~ e por conseguinte, seu grande valor, sua incorruptibilidade e
~ua. dl.v~'lblildade lhe haViam grangeado essa prefel'encia. Até aq'lÍ vós não vêdes
lnstltulÇao alg'lma que dê idéa de valores de confiança boj htroduzielos; e todavia
parece_ que era oCC:3.sião de creal-os, porque todos os povos careciam de metaes nobres.

Nao é, pois, a não saturação de metaes que crea os bancos; outras são as causas ele
semelhant.es estabelecimentos, como passo ja. a desenvolvel'.

. A acttvi~ade humana tinha já lertilisarl0 grande porção de cada um dos canaes da
riqueza publica, o ~?mmercio e a industria tinham já dado agigantaLlos passos; em uma
palavra., os POV?S Ja se achavam em um gráo mui adeantado de prosperidade, quando os
Judeus lOtroduzlram o uso das letras de cam bio: esla invenção, que sem duvida fez
época nos annaes do commel'cio, por haver simplificado Sltas operações, diminuido as
despezas do tr<l:nspol',te do ~Inheiro e preservado o commercio de riscos inevi'taveis, roub~u
de mais os capltae< a sacl'llega cobiça dos governos. Vós sois chegados POI' ella á creaçao
dos ba.ncos, porque seguramente é pequena a differença entre uma nota de prazo
deter"lllu.ado e outra cUJo prazo depende da vontade do portador.

A VIsta, pOIS. ct.o .ex:pos~o, é o progl'esso da riqueza que os funda, são os en'os do
Governo ou da admlOlslraç?o dos bancos que os arruinam, assim como é a sabedorIa
de uns e de outros qlle os conserva e faz prosperar,

Meditai, senhores, sobre os bancos de Genova, de Veneza, de Amsterdalh, .de
Rotterd~m, de Ha~bu,'g e de Londl'es, fundados em diversas épocas, e sobre o credito
ou publlco o.u partICular, ou mel'cantil, e vós vos convencereis das causas de sua creação,
e da sua rmnll ou de sua prosperidade, No nosso foram os abusos do poder ou os erroS
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admillistrativos da administração que obrigaram a legislatura transacta a extinguil-o,
quando ella levia cingir-se a extirpar taes abusos por meio de sabias reformas, e
conserval-o.

Segunda razão:- E,'C! tt?n estabeleoimento do Governo e não dos particulares. Perdoai,
me, senhores, um banco é concentração de capilaes privados, o do Bl'azil estava neste caso,
Si o Governo tI nha nelle acções, estas deviam ser applicadas ao pagamento de sua divida: 10 ,

porque se não p6de dal' vel'dadeirit sociedade entre a IOl'ça que com manda e a fl'aqueza que
obedece; 20 , pbrque um Governo cons ti tucional s6 Cl'ea as l'endas necessarias á satisfação de
suas despezas: si o Governo lhe havia concedido privilegios que feriam a Constituição, a le
gistul'a devia anlliquilal-os: si o Governo, fi nalmen te, lhe hal'Ía concedido f'avol'es, ou mesmo
tinha neU uma ingerencia prejudicial, e em mallif'esta opposição com as doutrinas eco
nomicas que l'egem semel hantes estabelecimentos; ella devia revogal-os, porémfnunca destruir
uma associação, e ti mula o mais activo da industria e do commercio, e primeiro moveI da
cil'culação. Ol'a, esta participa ão do Governo nos lucros, esta ingerencia, estes favores e
pl'ivilegios concedidos não mudal'am a essencia e natUl'eza do Banco; foram, quando muito,
excresoencias pll.l'asiticas, que extirpadas ter-lhe-b iam dado nova vida,

Tel'cei l'a razão: - Si o Banoo não existÍ1'a, o Governo não tel'ia entrado na ocwreÍ1'a das
,qlW'I'a,s di~pendiosa,s, e na vereda de ortminosas pr~dtgalidades. Ao que respondo, queum
Govel'no c~paz de golpeal' a propriedade culIectiva, muito mais capaz seria de atacar a in
divôdllal. abeis, senhores, o que autorizou estes golpes do Governo? Foi o silencio do Corpo
Legislativo, e a nenhuma opposição delle a actos dignos do mais exemplal' castigo. Porven
tura sel'lÍ. tambem culpado o Bunco nos emprestimos esLrangeiros e nacionaes que o Governo
eonLrahiu 1

Qual'ta razão:- Que se lJ6de espel'ar de ttm estabeleoimento onde os seus gerentes são os
1,rincipaes auLo)'es do ext1'avio de sens oapuaes? E por que 1 Porque a lei de sua creação
peccava na pal'te li mais vital, quero dizel', nlio tinha uma legislação penal apropriada;
pOl' que razão a legislatura transacta não deu essa legislação, e com ena não paz termo
arouuos e&candalosos 1 Por que razão pl'eferill como máo archi tecto, a Ilcção de demolir fi
gloria louvavel de reparal' 1 Eu ignoro os motivos desta falta, Estes roulJos, porém, prlltica.
dos por alglll1s dos seus administradores, ameaçavam (tuebra 1 Cl'eio que não; porq ue, lendo
oulLimo balanço da. commissão vejúqu são lUui inferiores aos seus fundos de reserva.

Quinta razão: - O àaneo emiLtitt 1Ima sOnlma que não tinha proporção oom asna hy·
pOLlteca" - E quem foi causa dps a emissão 1 Lêde as pOl'tarias do Marquez de Queluz e
outras de Outl'OS ministl'os la fazenda, e vós conhecereis OR autore. de tantos males: tinha
o Banco fOl'ça para desobedecel' li. rigoL'osalei das bayonetas! E' ·me penoso dizer, que a le
gislatura puniu na victima os crimes de seus algozes, e cel'rou os ouvidos aos gritos da
justiça e da geuerosidade, reclamando a conservação do Banco e boas medidas legislati vas
que seceassem a fonte de tantos abusos,

Sexta razão: - Daqui se seguitt que as notas, sem propo)'ção oom a hypothcea, não pu
del'Ql/')! ser 1'ea/t:::adas á, vontade do p01'Ladol'. i, como demonstrei, o Governo foi o primeiro
motor deste mal; si desde UliS elle faltoll ao pagamento do premio de sua divida, e aos
ajusles que com o Banco havia cOIHrah ido pela lei de sua cl'eação ; si desde 1 24 pro~redi u
no inaudito systema de fraude, {'urçando o Banco a emissões violentas, a eUe competm de
fendei-o e segul'al-o no meio de uma crise, 01 ra de sua má fé.

Na historia dos bancos e da desgraçada in~el'encia dos seus Governos, não são raros estes
acontecimentos: lançai os olhos pam os Estaaos Unidos d~t America Septentrional e para a
Inglaterra: a '1\ guiada talvez pelos mesmos pl'ineipiós que dil'igiram a legislatura passada,
del'l'ibou o seu b.lnco, e os mesmos homens que haviam sido os mais obstinados em sua
rui na, tornando a si do passo v6rtigi noso que haviam dado, fOl'am lo~o depois os mais te
naz~s na creação rie outro' a2n, amestrada lelonga data na sciencia aa riqueza e nos meios
de. promoveI-a, não só escudou o seu, mandando que as suas notas fosseul recebidas como
metaes e obrigando-se por ellas, mas até, quando o Banco. sahindo vlctorioso da crise, quiz
realizai-as em dinheil'o, a cam'l.l'a dos COllll11UnS não consentiu por longo tempo, até que
eUe se satUl'ass dos metaes pl'eciosos nece sal'ios,

Dil'·se-ha que a lnlilaterra abriu com semelhante passo o abysmo que cedo ou tarde a
deve tragar 1 (.lue! a In"'l !terl'a esLú. a perecel' I Que tremol' de tel'ra, que convulsão da
natul'eza tem de engolir essa Ilha famosa, fóc inesgotavel da liberdade, das al'tes, da in
dustria, do commel'cio e da riqueza ~ Não, senhore , não vos assusteis: ella ainda floresce
para eterna instl'llcção do mundo; em um glor lOSO silencio ella procura cicatrizar as chagas
que lhe fez a ardente febl'e de ulUa guel'ra prolonO'ada : elIa desenvolve todos os generos de
indusLl'ia, e lavl'a totlos os sulcos da pl'OSp ridade humana com o vigor le energica moci
dade, e importante madul'eza de um povo envelheciclo no caminho da riqueza: esperemos
que do mesmo modo ella corriJa os defeitos da sua carunchosa legislação,

Setima razão :- Daqzti se seg1tÚt o neoessado depreeiamenLo das notas, o que devia
(orçar a Cam,u/'a a de.t1'uil-o,- Seguia-se pelo contrario a necessaria e justa obrigação
de escudal-o. O Go,'erno, que o havia pl'ecipitado em um abyslllo, devia pOl' principio de
et,nna justiça arrancal-o de.se abyslllo, cel'cal-o com a sua fOl'ça, abonal-o com o seu cre
dito, e responder pOl'tudo de que fôra talvez o principal alltOl',

Oitava razão :- Daqui se e,quú, que as notas, pcwu, podel'em ser pennutadas pelo cobre,
pe1'del'a11l do seu valo,' nominal, e por oonsrguinte tOl'na,'a preoisa a extinoção de ttm esta~
belecimento.,u, de tr,c/? ina,nido, - Não: seguiu-se sómente a sel)uinte triste verdade, e
vem a sel': o poder, que teem o Gov rno e os legisladores, quando a mãos dadas cuidam em
desacreditar, sc·bl'etudo, si as opiniões por elles emittidas teem.de dirigir povos inteira-
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mente vérdes na sciencia commel'cia1. F, sem duvida, senhores, a nossa moeda do cobre,
ganhando um agio na permuLa com valores de confiança, é e será sempre um faclo U01CO
na historia do nosso paiz, Como a nos~a moeda de cobre, que não salda a balança de com·
mercio, que nenbum curso tem nos dUl'erentes mercados do mundo; uma moeda de diJl'e.
relltes typos, elia'erenLes pesos e diJI'erenLe fins; uma moeda, que só tem hYPoLheca do Go
verno, que acabara pOl' não poder bypothecal-a: finalmente, uma moeda privada ele quasi
todas as qualidades que dão e)"istencia á uma semelbante enLidade, - poderia ganhar com
valores fiduciarios hypothecados por um capital metalJico, pelo interesse commercial em
mantel-os e pela enorme divida do Governo, a ])1(0 serem as opiuiões erroneas dos gover·
nantes e a boçal credulidade dos governados?

Para vos convencerdes ainda mais desta verdade, recordai o passado governo de D, João
VI: elIe tinha dado golpes de morte no malfadado Banco, e o havia forçado ao 01l'erecimento
de uma (abella aos seus credores e todavia o cobre nada ganhava: nolai de mais, que na
época da emancipaçi'io, o Go\'eruo, não cunhando a quantidade de cobl'e hoje cunhado, alli
viando o Banco de despezas antes forçadas, impedindo novas emissões e aconselhando o des
apparecimenLo de notas pequenas, teve a, gloria de conservar em circulação os metaes no
bres e de manter as nolas ao par com o cobre, e quasi ao par com a prata, e de conservar
o cambio enLre 52 e 55, e tudo isto no meio do choque das paixões as mais corrosivas, e du
rante a crise terl'ivel da independencia e da liberdade legal.

Dissolve- e a Constituint ; apparecem e succedem-se ephcmeros Governns mais ou me s
anti-nacionaes, contrabem-se emprestimos, cu nha-se o cobre em uma quantidade nunca vibWl
porém sempre iuferior á dissipação e prodigalidade de taes administradores, duplicam-se os
golpes á liberdade e propriedade dos cidadãos, o dinheiro foge ou se enthesoura : duplicam-se
e triplicam-se os golpes dados ao Banco, desacl'edita-se de todo este es'tdbelecimento, e por
um phenomeno exLraordinario IlOS annaes do commercio, apparece a moeda de cobre va
lendo mais que as nOlas, Qllereis uma prova mais evidente de que o Governo é o autor
destes males 1

Nona razão: - Segui/tose daqui, finalmente, que o Gove"no tOI"nOU-Se devedol" de 1tma
enorme somma, divida cont?'ahida, em 1:alol'es intciramente desacreditadcs. - Ao que re·
spondo que uma tal divida é o justo castigo dos violadores da lei moral; um Governo que
havia faltado a todos os ajustes, que sem PUdOl' e s !TI pejo se havia apoderado das fortunas
de tau tos cidadãos, e se havia contentado com a simples confissão desua divida e longinqua
pl'Omessa de indemnisação, sem a menor applicação de uma renda; merecia bem o ver-se
emmaranhado nas mesmas redes que desapiedadamente tinha lU'clido, Será, porém, verdade
que as notas do Banco ti7essem inteiramente perdido a validade cte suas ourigaçõ s 1Creio
que não, porque com ellas o Governo rez a guerra do sul: porque ella ganham 3D e 35 sobre
o credito do Governo, como elte pL'oprio tem experimenLado na venda das suas apolices,

Decima e ultima razão: - Com que dÚ'eito o Banco exige ;"Ul'OS, ou luemio de suas lIotas,
elle que não lJaga aos pOI"tadores deltas? - Quereis saber o direi to 1 Consultai a lei da sua
Cl'eação; elJa tinha estabelecido um premio em favor das sllas especics circuluntes por em
prestimos ou descontos, ... , ponhamos, porém, de parte a I i; quer o Governo que o Banco
real ize as suas notas em e~p cies metalIicas on pague um premio pelas não realizadas!
Restitua o que deve, e tudo se fará,

A' vista de todo o exposto e das razões vicLoriosas, com que combati a extincçào do
Banco, devia elIe ser conservado, protegido e reformado, e não dissolvido, como foi, pela lei
de 23 de setembro de 1829,

Antes de entrar na analyse desta lei, examinarei as vistas da legislatura nas sessões do
28 e 29. Em ambas, a Camara se havia pronunciado pela extincção realizada em 29, Nesta, o
Governo constituiu-se violentamente devedor da Nação e contillUOU a Sei' do Banco, no caso
de ser a emissão das notas inferioL' á sua divida; na sessão, porém, de 28, a Camara pareceu
mostt'ar mais boa fé, applicando para o pagamento desta divida a importancia dos bens das
ordens religiosas; esta boa fé, porém, el'a sómenLe apparente, como passo a demonstrar,

Si a Gamara eSlava p. l'suadida de que taes bens p rtenciam á nação, devin pL'imeiro ex
tingnir as ordens, como rez a Constituinte franceza, devolvel'os bens delta ao Estado, pl'oce·
deL' á sua venda com o maior proveito, e applicar o seu prodllcto ao pagamento do que devia
ao Banco; mas conservar a~ ordens, suppol-as tacitamente proprietarias desses bens, ar
rancal-os para os vender e depois conslítuir-se devedora da sua importancia, é a medida
mais inexplicavel, contl'adictoria e impolitica que a histol'ia das nações tem ofl'erecido,

Ainda hoje é uma questão eutre os publicistas, si a propriedade coilectiva é tão valiosa
como a particular; felizmente a decisão em materia tão delicada não é precisa por agora,
Si aCamara propendia em conceituar a propriedade coltectiva uão valiosa, qne inexplicavel
contradicção a obrigou a conservar as ordens, a reconhecel-as como proprietarias, ou
apoderar-se dos bens deltas, sem seu consentimento 1 i estava, porém, persuadida do
conLrari0, como se não pejara de golpear e violal' uma tal propriedade ~ Um poder como o
legislati vo, escudado na opinião e força nacional, prefere 'sempre o nobre vigor elo leão ás
artimanhas e astucias da raposa.

Na Constituinte da França, a legislatura, conrorme com os senlimentos do povo em abor
recer o clero e ordens religiosas, como a classe mais inimiga da reforma começada, deu-lhe
o garrote de morte, e al'rancou-lhes todos os ben~; o Bl'azil estava nas mesmas ch'cum
stancias 1 As ordens se ha"iam, porventura, opposto ao systema jurado e professado peja
Nação 1 Pelo contrario, ellas se haviam subOlcLtldo a tudo, e até algumas vezes conlri
buido com seu contingente; reputavam os brazileiros os bens das ordens propriedade
nacional1 Pelo contrario, respeitavam como propriedade sagrada; eu já não fallo da
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expulsão de pobres familias foreiras, que leriam de ir mendigar de porta em porta o pão
p/tI'a os seus innocentes e desgraçados filhos; logo, semelhante passo era, além de impolitico
até mesmo clamoroso,

Passarei agora a mostl'ar que elles não preencberiam os fins economicos para que a
legislatura os destinava, Dirigi, senhores, as vo~sas vistas I ara a Inglat.erl'U na época das
rerOl'mas religiosas, introduzidas por Henrique VIII; lede a hislol'ia constitucional desse
paiz por Hall,Lm, e eUa vos dirá q'1e os b ns do clero catholico e ordens relilliosas foram
enriquecer os parasitas do principe. sem proveito algum da fazenda publica; le<.le os histo
riadores al1elllães sobre a reforma de Llithp.ro e outros, e elles vos diria qne estea mesmos
bens foram, ou dotar as novas igrejas reformadas o I engordar os principes e seus satellites,
que haviam contribuido a sustentai-os contra a velha igreja catholica. Lançai, por ultimo,
as vistas para a hlstol'ia do nosso pl'oprio paiz na época da exLincção dos Jesuítas; que
interesse tirou o Estado da venda dos bens destes religiosos? Bem poucos; eUes serviram
s6mente de locupletar os favoritos dos pachás, que vinham desolar nossas provincias, Si v6s
ajuntardes á experiencia dos tempos passados e á dos aconlecimentos presentes a nenhuma
observancia das leis, a delapidação dos suores dos contribuintes, e a moeda fraca que
pagaria os bens dos frades, como outl,'ora os assignados de FI'ança pagaram os novos
domillios daqllella nação, v6s lereis resolvido o enigma da boa fé apparente e a realidade
da pequeua ou ner.hnma entrada de taes valores nos cofl'es do Banco. Quereis ainda uma
prova mais convincente: do empl'estimo feito em Londres, assoalhado nos comicios para sel'
applicado em paD'amento da divida ao Banco, que quantia entrou? Bem pequena em com
paração da despendida em ôcos projectos e inuteis prodigalidades; e logo depois, esta somma,
cessão forçpda e filha d'l necessidade, talvez pal'a dOllrat' o emprestimo, foi paga com
USllra desmesurada, extorquindo-se novamenle ao Banco som IDas até então nunca vistas.
Em uma palavra o Banco de Nap Ies não teve no Governo napolitano um inimigo mais
encarniçadú, do que o do Brazil no eu Governo,

Passarei agora á analyse da I i de 23 de setembro de 1829 e neIla vos convencerei de
§ue a legislatura passada, approvando semelhante lei, arraigou no coração da classe
pl'oprietada a triste convicção de que elia havia, ou aberrado dos vel'dadeil'os principios
economicos e juridicos, que regem semelhantes materias, ou embicado DO caminho da
fraude e da iná fé, sem o suspeita l'.

Art. 1. 0 - Continúa o Banco do Brazi! até 11 de dezembro de 1829, prazo concedido
pela lei de sua crcação.- Pela lei de 15 de novembro o banco não podia fazer mais emissão
alguma; pelo art. 21 da lei que o extingue, pt'Ohibe-se a repartição, pelos accionistas, do
dividendo dos fundos apurados emquanto existir a responsabilidade do banco ás notas
em circulação, responsabilidade que s6 p' <.le cessar pela completa execução do art. 50: ora,
como era de espel'ar este artigo não teve, e nem tão cedo p6de te,' completa execução;
nesle caso, que ,em a ser o art. 1u? A resposta é faci!: o artigo, traduzido na linguagem
dos homens ele honra, quer dizer: o Banco estáextinct , de de o diaem que for sanccionada
e publicada a dita lei, pvrqllanlo elle este, lnllibido de emittlr até mesmo o dividendo de
qu~esquer dos seus fundos apurados. Ol'a, como é possivel que os legisladores de 1.. 29
cerrassem os olhos para não ver que em semelhanttl artigo transluzia a mais ver
gonhosa decepção e o mais conhecido d610!

Os arts. 20 e 3o-tratam da creação das duas commissões do Banco e do Governo, que
devem proceder á prompta liquida ão, "edficação e conclusão das suas ransacções activas
e passivas, etc,- O 30 artigo dá mais ao Governo o direito de determinar as gratificações
qlle deve vencer a ommis ão por elle nomeada: quantos enganos nestes artlgosl Não se
marca um tempo certo para o linal complemento de iguaes tl'ahalhos; a legislatura
despoja-se do dn'eito de detel'minar o quantitativo dessas gratificações, embora o Governo
seja obri~ado a communical-o ; c por ultimo ellas são mensRes, quando só deviam ser uma
indemniClade concedida no final complemen to de seus trabalhos; o que (luer dizer, em bom
portuguez, que terão de durar por uma eternidade: acaso a legislatll.ra ignorava o que
lizeram as commissões instituidas para a liq uidação das contas das ex tinctas companhias
de Pernambuco, Maranhão e Pará?

O art. 40-declara as funcções das commissões, etc, i-determina a verificação das
nolas em circulação e sua substituição por outras de novo e melhol' padrão.- Eu reservo
minhas reflexões sohre as novas notas para artigo mais competente,

Oart. 50-encarrega a assignatura das novas notas a 20 homens por parte do Banco, e
a 10 por parte do Governo ;- o art, 60 impõe uma pena áquelles que emittirem novas, sem
aprlicação para o 1im determinado na lei; e igual pena aos que emittirem as do velho
padrão, quando excederem os termos marcados no art. 22 da lei de 15 de novembro de
1827 e no decreto de 4 de julho de 1828. Como desculpar lanta confusão e tantos erros!
I~nora"a a legislatura que a execução compete a um ou a mui poucos; tl'es pessoas não
eram sufficientes para assignaturas das notas? i eram bastantes, que mister havia de 30?
8i acaso se temia uma emissão superior ou diversa do Jim indicado na lei, responsabilisar
os nomeados por si e por seus fiadores não era o primeiro e s6 del'er do legislador? Por
ultimo, como se não viu que aml)liar o numero dos escolhidos era abril' a porta à impu
nidade, pela difficuldade que ha em castigar um grande numero, particularmente no nosso
paiz, onde as leis, por via de regra, sã.:> recommendações sem força, e sua execução um
milagre dos mais raros?

O art. 70_ manda decidir as duvidas que occonerem entrll as duas commi,ssões, pelo
Governo, si forem de natureza administrativa, e por arbitros, si de natureza contenciosa.
Si as duvidas nascel'em do Governo, não posso ,\tinar como sejam estas da natureza admi·
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nistrativa' porquanto entre o credor e o devedor n. unica duvidn. que pode !Javer de'te
versar sobre a "alidade dos titulos que ,'erificam a divida do capital e dos jut'os; Ora,
esta é simples questão de facto; existem ou não existem os titulos, são ou não ve1'dadei:
ros; si umn. das pa1'tes aquiesce ás exigencias da outra, está. resolvida a questão; si pelo
contrario, então ella se torna contenciosa e no estado d1 ser decidida pelos al'bitros. No 10
caso, o Governo nn.da tem que decidir; e no 20, é injusto privar o Banco do recur o a todos
os outros meios dn. lei, quando elle se julgar lesado pelo juizo dos arbitl'OS,

No art, 8°_ a Nação afiança as notas do Banco antes da substitui ão e depois as do
novo padrão,-Por este artigo ctesappal'ece o banco; as notas são valores por que responde
o Governo, Este novo instrumento dos escaimbos, destinado a snpprir as especies metallicas,
muda inteiramente a natureza, não é mais um valor preferido, porque nada de real o
hypotheca; todo o seu valor depende da confiança do Governo que o emittiL1; não é um
instrumento da escolha dos call1biadores, é s6, sim, um instrumento, que lhes foi impost-o,
bom grado, má.o grado seu.

Em consequencia da introducção violenta deste novo papel-moeda, todo o mundo deixa
de permutar seus productos emquanto p6cle, e delles se não desfaz sinão quando seguro do
prompto emprego de um tal papel, donde resulta que os escaimbos, tendo por s6 estimulo
a necessidade, fazem desfallecer a prllducção c igualmente a desanimam,

Este simples golpe de vista dispensa-me de encetar o detalhe dos outros vicios resultantes
da incerteza de sua proporção com as necessidades da circulação, dos riscos ela falsificação e
da variação do valor monetario. Em uma palavra, o novo papel é a peste circulante,
segundo a engenhosa lembrança de Mirabeau.

Passando em silencio ú art, 90, por dizer respeito á caixas dos depositos publicos e a
particulares, cujo pagamento nas mesmas especies recebidas é da rigorosa obrigação do
Banco, entrarei na analyse elo art. 10, pelo qual se ordena que, sendo a divida do Governo
superior ás nolas emi tUelas, recebi o Banco em pagamento eles te excesso apolices da renda
consolidada, segundo a lei de 15 ele no\'embro, e pelo seu valor nominal.- Aqui commeiteu
o legislador a mesma falta que o Banco: não realiza as Dotas e nem paga os juros deli as,
motivo p?lo qual o extinguira; mas que pódc tentar o fraco contra o forte 1 Nada, s6 lhe
resta o sofi'rimento e a resill'nação, ,

A razão de um tal procedimento é manifesta; com esta transubstanciação de notas velhas
em outras de novo padrão, escapa o Estado á accumulação dos juros, embora sofl'ram os
accionistas, entidades infinitessimaes na balança dos governantes; toelavia uma lal medida
é ainda de pequena monta, quando comparada com a compensação do excesso em apolices
de renda consolidada, segundo o melhodo acima enunciado. Como é possivel que esle
excesso deixe de ganhar os tanto por cento, que as apolices em venda perdem no mercado 1
Paciencia, o legislador teimou em negar ao Banco até essa ligeira compensação a tantos
sacriílcios e tantas perdas.

Pelo ar\. H-a Nação se obi'iga pelo valo1' das nola~ que ficam em cir(\ulação, hypo
thecando para is~o tllelOS os seus haveres, rendas, etc,- Este artigo, reduzido;Í, expressão
mais simples, quer dizer litteralmente o seguinte:- a Nação as não pagará tão cedo, por
que.nto as suas rendas actuaes são menores quc zéro, vista a superioridad de suas despezas;
e as futuras estão ainda na massa dos possiveis,

O art. 1~- determina o ponto do pagamento e encarrega o resgate á. Caixa, por alcunha,
de Amortização.- Ora, havendo eu acima demonstrado a lmpo sibiJidade de elI'ectuar esle
pagamento, vem a ter a mesma valielade que o antecedente,

Pelo art. 13 - a assembléa legislativa tem de decretar os fundos permanen tes, com que
se ha de fazero resgate.- Mas, como os fundos ou rendas actuae'l não chegam para as
despezas, é de crel' que nada decretará; p6de sómente acontecer que seJfl.m elistrahidas
algumas rendas, corno acontece á consignação da alfandega, que dota a Caixa da Amor
tização; então teremos a simples deslocação ela dj,'ida, quero dizer, o Estado mudará de
credor.

O art. 14-impõe penas aos que dish'ahem os ditos fundos dos fins para que são
applicados;- mas, como estes são nenhuns, ao menos por ora, é de crer que ningueIl1
incorrerá. nas mencionadas penas.

Quanto aos arts, 15 e 16 -Duvido que hajam propriedades nacionaes não precisas ao
serviço publico e em estado de se aforarem ou vend~rem, e por isso tah'ez possa afiançar
que o Ministro da Fazenda não terá de dar contas do estado de semelhantes ben ,

Os arts. 17, segs,- autorizam ao Governo para vender a metal, elentro ou fora do imperio,
a somma em ap01ires que necessaria for para completar o emprestimo de 6,OOO:OOO~, etc ..
-e mandam entregar este producto á. Caixa ela Amortização para ser applicado ao resgate
dos btlhetes ~o Banco, etc.-São passados já bastantes mezes, e eu não sei que uma tal
venda nem alUda tenha começado! Eu paro aqui, porque o que tenho dito deve convencer
vos da impossihilidade de subsistir uma tal lei ,

Senhores, um Estado novo deve ter t0cJO o tento e eleve "iver em continuos sustos, si P01'
acaso tem de embicar na carreira dos emprestimos, e o Brazil ainda máis particularmente;
porque, desacreditado pelos continuos erros commettidos em sua administração financeira,
nunca poderá acbar capitaes ;Í, sua disposição sem o doloroso sacrificio de avultados
premios,

Quanto melhor fUra restabelecer e reformar o banco, crear e applicar-lbe uma relldrt
que bastasse ao pagamento dos juros e á gradual amortização, do que lhe deve o GOTerDo,
e fortificai-o pelo accrescimo de novos fundos I

A paz é a cessação do vergonhoso trafico de carne humana estagnou capitaes, arrao'"



-1'1'1 -

eD.nl1o-os de um emprego horrivel ou ~nti-cbristão. Com o restabelecimento do B~nco esles
capitaes achariam um 110VO mais justo emprego. Por este moela vós conseguirieig
vivificar nov~mente a circulação; o Banco restabeleceria o equilibrio entre os escaimbos e
ase pecies m tallicas circulantes; a Nação pouco a pouco se af~stari~ do abysmo gue eila
lem por deante dos 01 bos; o Thesouro reassumiria o credito perdido, e os contl'lbuintea
folgariam de prazer, vendo-se li vres do perigo, á clISta de ligeiros sacrificios.

Senhores, nenhuma vergonha deve licar ~os membros da legislaturo. pass3.da, pelbs
inconvenientes, impraticabilidade Ott mesmo fl'atldes não pensadas que se encontram na
lei de 23 de setembro; que instituição humana deixa de as tel'? Toda a lei é, paI' sua
naturaza, revogavel á ,'ontade daquelle que a f'a7. i o principio contl'ario seria a apotbeose
dos prejuizos e a proscripção da I'azão ; escudado em taes doutrinas, ouso apresentar-vos
este projecto de reforma e restabelecimento do Banco.

Ponde de parte todas as paixões ou prejuizos, e eu estou cerlo, que "assa f'da razão vos
subministrara acertadas observações que corrijam as imperfeições do meu trabalho. Eis o
que elt desejo, para felicidade da minha patt·ia.

PROJEC'rO DE LEI

"Sobre o restabelecimento e nforma do Banco do Brazil."

Titttlo I

Art, LO O B.lnco do Brazil cl'eado p la lei de 12 de outubro de 1808 e exlincto pela
de 23 de setembl'o ele '1829, é restabelecido pela presente lei, debai;(o da denominação de
Banco do Imperio do Brazil, e durará por espaço de 20 annos contados do começo de suas
opel'ações.

Art. 2.0 Findos esLe~. dissolver-se-ha si o poder legislativo niIo permittir a sua conti·
nuação ouo não constituir de novo, segundo melhor convier aos interesses da associação
o tambem da sociedade bra7.ileil·a.

Art. 3.Q Será o seu fundo capital:
§ Lo O de 3.600:000~. parte exi~tente nas caixas do banco, pa~te existente nas caixas

filiaes de de-conto da Bahla e S, Paulo, parle em podel' dos agentes do mesmo banco nas
differentes praças de commercio do imperio e estrangeIras, e pal'te emprestada ao Governo.

§ 2.0 O de 4.000:000~ mais, que o Banco Nacional poderá receber em acções de 1:000,
ou meias acções de 5UO"000.

Art. 4,0 Não entram no fuudo capital do referi lo Banco acional:
§ 1.0 Os accumulados ou reservas, que se conservarão em cofre separado para fazer

face aos actuaes e futuros prejuizos, e contiuuariIo a accumular·se pela deducção da sexta
parte do dividendo annual.

§2.0 As 500 acções do Gorerno, que serão descontadas ou abatidas em sua divida, logo
depois de liquidada esta,

Arl. 5.0 Para. maior segurança da mencionada divida e seus juros, applicar-se-ha
uma renda disponivel, aLI cl'ear-se-hn nova, que baste ao pagamento da sua gradual
amortização e Juro, debaixo dos I rincipios e restricções que serão lembrados na lei dlL
creaçâo e applicação da dita renda.

Art. 6. ° Depois de c ncluida a liquidação da divida do Governo, conclusão, qu não
deve transpor o 'termo de seis mezes contados da data da publicação da presente lei,
IJerceberâ. o Banco Nncional de então em deante sómente os JLU'OS de 3 %, os quaes serão de
duzidos da renda Cl'eada 011 disponivel, e o resto della serCl aI plicado para pagamento da
annuidade.

Titttlo II

Art. Lo O Banco Nacional recebM'Ú as entradas ou acções para a formação do novo
capital em especies metallicas nobres e em notas do Banco, isto é, metade em especie de ouro
e prata, na proporção de tres partes de ouro e uma de prata, e a outra metade em notas.

Arl. 2.° 'rodas as notas que recebcr em vil'tude :

§ i. ° Das referidas entradas.
§ 2.0 Da renda annual applicada para amortizaçiIo e juros da divida do Governo,
§ 3,0 De particulares em pagam(lnto de sltas dividas e juros deYidos, - serão resgatadas

e consumidas pelo fogo á porta do Banco, e publicamente em dias marcados pela admi
nislração para conhecimento do publico. O mesmo s prlrtical'á com as notas laceradas,
asquaes porém devem ser indefectivelmente substituidas por novas.

Art. 3.0 Este resgate e queima deve ce sal', quando o flllldo metallico do Banco
Nacional estivel' para as notas emittidas, como um para tres na cÔI'te, como um para
dous e meio na Babia e outras grandes praças do commercio do imperio, e como um para
do,us em S, Paulo e outra', praças menores, si para o futuro se houverem de creal'
éD,lXas de descamo, como requel' o aU/j"lllento do commel'cio e industria nacional.
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Art. 4. 0 Esta proporção nunca poderá ser alterada para mais, siuão por decisão
da a sembléa geral do Bauco, e isto s6 uo caso de notorio augmento de credito, e de
grande superioridade das entradas sobre as sahidas das especies ou vice-versa. Este
augmento ou diminuição de notas emittidas será. proporcional ao das entradas. .

Art. 5. o O Banco recolherá. e fará, sem perda de tempo, desapparecer da circulação
todas as notas do valor de ~O , inclusive, pat"a baixo, porquanto os bilhetes do valor de
50" são os m~nores determinados pela pl'esent lei.

Art. 6. o Toda e qualquer pessoa, nacional ou estl'angeira, póde conconer com
acções ou meias acçõe~ para fonnaçãu do novo capital, e da mesma sorte que os autigos
accionistas, responderá unicamente pela sua entrada e terá direito a um cI'edito pro
porcionado.

Titulo III

Art. 1. 0 As operações do Banco Nacional, que. devem ter começo immediatamente
depois de liquidada a divida do Governo e ele appllCada renda sufficlente para a gl'adual
amorlização e juros, consistem:

§ 1. 0 No desconto mercantil de letras de cambio, saccadas ou acceitas a curto prazo
que não devem passar de 60 dias pOl' negociante, d~ cl:edito, uacionaes ou estrangeiros, que
se acharem incluidos nas listas semes traes orga lllsa-Ias e approvadas pela assembléa
geral do Banco Nacional, como se dirá em titulo competente.

§ 2. o Na reforma das mesmas sempre a curtos prazos, quando os negociantes accei
tantes e saccadores forem da qualidade dos referidos no paragr.lpho antecedente, e os
premias dellas regularmente pagos.

§ 3. 0 Na commissão dos computas,. que arrecadar pl)r conta de particulares e dos
estabelecimentos publicos, 011 que adIanrar por conta dos pri-meit-os a prazos certos
debaixo de segura hypotheca de propl'iedades solidas, e de racil venda, e snfficiente para o
pagamento do capital adiantadu e sua commi são.

§ 4. 0 No deposito geral de toda c qualquer peça de prata ou de ouro, diamantes, di
nheiro, etc., recebendo na época da entrega o competente premio, segundo o valor do de
posito .

§ 5. 0 Na emissão de letras ali bilhetes pagaveis ao portador, ou á vista, ou em prazo
certo de tempo, com a necessaria cautela para que nunca deixem de ser pagos no acto da
apresentação, sendo a menor quantia tlmittida em letras ou bilhetes de 50"000.

§ 6. 0 Na commissão dos saques por conta dos particulares ou do Thesouro Publico, afim
de realizarem os fundos que mostrarem ter em paiz estrangeiro ou nacional remotos.

§ 7.0 No recebimento de toda e qualquer som ma que se lhe oírerecer a juro da lei,
paaavel a certo prazo em bilhetes á. vista ou á ordem do portador.

o§ 8.0 Na commissão da venda dos generos que são monopolio do Estadn, si o Governo
entender que é do interesse nacional encarregal·a ao Banco, e este que é do seu acceltal-a.

§ 9. 0 Nos emprestimos feitos ao Governo debaixo de segura hypotheca de uma renda
disponivel ou nova, que baste ao pagamento da amortização elo capital e juros convindos,
depois de consentidos pela assembléa geral do Banco e approvados pelo corpo legislativo.

§ iD. No commercio das especies d ouro e prata:- comlanlO que em consequencia delie
o Banco Nacional se não intrometta em outro algum ramo de negocio, conhecido ou desco
nhecido, directo ou indirecto, estahel cido ou por eSlabelecer, que se não ache comprehen
dido em alguma das operações mencionadas nos dia'erentes paragraphos deste artigo.

Art. 2.0 Não poderá pOI'ém descontar ou receber por co~missão ou por premio os
etreitos provenientes de operações commerciaes, ou contrarias á segurança do Estado, ou de
rigoroso contrabando e vedados pela lei, ou suppostos de transacções fantasticas ou simu
ladas sem motivo ou valor real, entre as partes transactoras.

Titulo IV

Art. i, o Toda a penhora ou execução, assim fiscal como civel, sobro acções rIo Banco,
é nu1la e pl'ohibida ; não se entende, porém, esta isenção ou favor aos rendimentos e divi
dendos das acções.

Al't. 2. o Os bilhetes ou notas do Banco Nacional continuarão a ser contemplados ou
recebidos como dinheiro em todos os pagamentos feitos ao Thesoul'o Publico, e pelo mesmo
serão igualmente distribuidos no pagamento das despezas do Estado.

Art. 3. 0 O Governo se obriga a não fazer alterações nas espeoies metallicas nobres
nacionaes.

Art. 4. o Obriga-se igualmente a fazer cunhar na Caqa da Moeda, isto é. a converter
em especies ou em barras,- as pinhas, barras, especies de metaes nobrrs vindos de outros
paizes ou das pL'ovincias do imperio, e t"mbem o ouro em pó, que pelo Banco lhe forem
ellviados para esse fim, sem outra alguma despeza ou direito mais do que o de 2 % em
paga da fabricação.

Art. 5. 0 Todo e qualquer deposito judicial, ou extrajudicial de prata, ouro, JOIas.e
dinheiro, que em outro tempo se fazia. no cofre do deposito nesta Côrte a cal'go do munl-
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oipio djllla, hoj extincto, continu~rà a ser no Banco, l:ecebendo esle ~ mesmo premio que 110
deposito do oapital se descontava us partes, e o conbeclluento Lla reoelta passada pelo secre
tario da junta, e assignado pelo administrador da respeotiva caixa, teri\ em juizo e fóra delle
tudo o valor e cretlito de efl'ectlvo e real deposito, pal'a poderem seguir-se os termos que
pelas leis do imperio se nüo devem pI'aLicar sem aquelJa c:lausula, solemnidade ou certeza.

Ar\. 6,° Os cmpl' stimos a jUl'OS da lei, que pelo cofre dos orphãos antigamente se
faziam a p:wticltlares, cOluinual'ÜO a fazer-se unicamente ao Banco, e o mosmo, quanto aos
feitos pelas administrações das ordens terceiras e irmandades, por consentimento voluntario
das mesmas, pagal'ldo o Banco Nacional em um e outro caso á vista, nos pl'azos conven
cionados, os capitaes empreslados, e nas épocas de costume, os competentes juros debaixo
da hypotbeca dos fundos de sua caixa de reserva, '

Art. 7,0 Todo e qualquer outr:> (aval' ou conclssão, todo e clualquer Ou(ro privilegio,
toda e qualquel' 'l'emnneraçâo de serviços. estabelecido em favor ou do Banco 1 acional, ou
dos membros da sua jnnLa e directores, pela lei de sua creação, pelo alvará de 20 de ou
tubro de 181.2, ou por outras cluaesquer leis, alvarús e decretos, que não estiverem com
prehendidos nos artigos antecedentes deste Litulo, ficam revogados pela presente.

Titulo V

Art, 1. o \. asscmbléa geral compõe-se da totalidade de seus accionistas, ou residentes
da Côrte e provincia do Rio de Janeiro, ou que pelo menos ahi se acbarem na época de
taes reun iões.

Art. 2. ° Nenhum accionista ausente p6de nella ser representado por procurador.
Art. 3,0 Para que a assembléa esteja constituida legalmente é mister que contenha

pelo menos 60 membros, os quae~ na fórma da presenlo lei tenbam direito de votar.
Art. 4.° Os accionistas com menos de tl'es aoções, e que na fórma do artigo seguinte

não til'el'em feito esc lha de um representante, teem direito a discutirtoda e qualquer ma
teria sobre CJlle houver de decidir a asseml,léa, porém nunca voto deliberativo.

Art. 5,° Votam na referida assem bJ a todos os accionistas de tres acções; votam igual
mente aquelles accionistas que por competente procuração se mostrarem para isso auto
rizados pela escolba que delles ftzeram accionistas, cuja somma de acções for igual a
tres.

Ar\. 6,0 Todo o accionista que til'el' tres até 12 acções terá um "ato; de 1.3 até 22
dous votos; de 23 até 32 acções não poderá ter mais do que tres votos.

Art. 7.° Não votam na assembléa geral e nem podem occupar cargo algum da admi.
nistl'ação do Banco os accionistas que forem de"edol'es ao Banco de quantias iguaes ou su
periores ás suas entradas ou acçõcs,

Art, 8,0 A qualidn.de de estrangeiro não inbabilila o interessado na associação de
tomar parte, rept'esentar, defender e ,'alar sobl'e os interessps CJue nelIa tem, e nem de
ocoupar os cargos que pela assembléa gel'al lhe forem conferidos,

Art. 9.0 Reunidos (IS accioni tas ou membros da associação quc teem o direito a votar,
aUes procederão: 10 á nomeação de um presidente,-20 li de um secretario, A nomeação e
exercicio de um e ou tl'O durará por espaço de um anno, e será feita na época da reunião
do lTIez dejaneil'o de cada anno.

Al't. 10. Estas nomeações serão feita, ou por acclamação unanime dos votantes, ou
pai' escrutinio á pluralidade ab.oJuta de valas, segundo melhor apl'oul'er aos accionistas
l'eunidos, l'allto o I residente como o secI'olario podem ser reeleitos,

Arl. H. Feito isto, a assembJén geral está legalmente constituida, e em estado de
entrar no exerci cio de suas I'llncções_

Ar!. 12. Haverá 11m lil'L'o inlitlllado -o lil'l'O elas a tas da assembléa,- no qual serão
lançadas pelo secreturio e assignndas pelo presidente, depois cle lidas e npprovaclas pela
assembléa, todas as decisões por elIas tomaclas em materias de sua competencia.

Ar\. 13, A assemblêa rcunir-se-ha ordinariamente;
§ 1.0 No primeit'o dia de trabalbo do mez de janeiro do cada anno: 10, para nomear

o presidente e secI'elario; 20. pam lomar lima resolução de{JniLil'a s bre malerias que na
fórma da presente lei estô:o {l, seu cargo; 31), pam conhecer das opel'ações cio Banco no anno
antecedente, e da conducta dos empregados em sua administl'ação; 4°, para nomear os
membros da junta e da directoria do antlo corrente; 5°, para organizar a lista semestral
dos negociantes ou capitalistas, acreditados pela conl.iança publica, por sua propriedade e
capitaes,

§ 2." No ultimo dia de trabalho do mez de junbo: 10, para conhecer das operações
do Banco no semesll'e ft ndo, e da execução de suas ol'dens sobre m'ltel'ias de sua compe
tellela, antecedenlemente deoididas' 20, para altel'ar, corrigir, augmentar ou diminuir o
numero d"s negociantes ou capitalistas incluiclos na lista on tabella seme trai antecedente;
30, para assistir e approvar o pl'ocesso e conclnsão elo balanço do semestre findo,

§ 3,0 No ultimo dia de trabalho lo Jllez de dezembro de cada anno : 1°, para conbecer
da execução de suas ordens, das opel'ações do Banco e da conducta dos empregados em todo
o anno; 2°, para assistir e approvar o processo e conclusão do balanço geral do anno.

ArL, 14, A assembléa geral reunir-se-ha ~xtraorclinariamente:

1.0 Por convocação da Junta do Banco, quando tiver de propôr modificações ou
correcções, aCCl'escenlamentos ou alterações, que se devam fazel' a pl'esent~ lei, as quaes,

A, 8
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depois de disc:ltidas e admiltidllS p_'la as 8mulóa ge.'al, dev·m SJI' levadas aI) conhedmenlo
do poder legislativo para este approvar ou rejeitar, tendo. p rem, origem o cOllh'~cimeuto, 11
approvação ou rejeição de tM~ propostas na Camara dos Deputados, - ou qU'lndo til'er de
levar ao conhecimenlo da assembléa geral emprestimos pedidos pelo Governo, e pal'a os
quaes é mister o convenio della e a appI'ovação do Poder L~gislativo.

§ 2. 0 Por conl'ocação da mesma Junta, resultante de assump\0s empatados em suns
sessõos, ou de pl'opostas feitas por qualquel' accionista par:l accrescentar. modificai' ou
corrigir a presente lei, ou de avisos sobre negociantes 011 capitalistas incluidos na lista,
cUJo credito se acha vacillante, ou 'lue se sllspeitam fallidos ; no pl'Ímeiro e egundo casos,
para os fins mencionados no § 10 deste artigo; e uo terceiro caso, para excluil-os ou
riscaI-os da lisla, si a ass3muléa geral os conceituar valiosos.

Art. 15, Qualquel' accionista pôde fazer por escripto á Junta do Banco os avisos ou
propostas do artigo antecedente, e em geral levai' ao conbecimento da referida Junta tlldo
que julgar conducell"te ao maiol' augmento e prosperidade da associação.

A.rt. 16. Nos balanços semestraes e annuaes, a assembléa geral do Banco porá em
pl'atica o tit .. 50 do Alnu·á de creação do 'l'hesouro do Rio de 23 de junho de 1808, na parle
que lhe é applicavel; suspeudel'á os empregados omissos ou culpados, e pro eder,i. conil'a
elles na fórma da presente lei, perante autol'Ídade judiciaria competente.

Tit'ulo YI

Art. 1. 0 A Junta e Dil'ecloria do Banco' compõol-s de sete membros, islo é, de quall'o
vogae3, que serão os caixas, e de lres dil'ectore3.

Art. 2. 0 Sua n meação é feita á plul'alidade absoluttt de votos pala assembl'a gel'al,
Ilue os escolher{L del1lt'e os mais habeis e acredi·tados dos accionistas residentes na Côrte e
Provincia d,) Rio.

Art. 3. 0 A assembléa geral lhes fará passar o competonte diploma, cscriplo pelo
secretario e assignado pelo presirlente ..

Art. 4. 0 Nenhum podel'á recusar-se, salvo no caso de notorio impedimento, qual o
de molestia.

Art. 5. 0 A duração do exerci cio dos membros da Jllnta e Dit'ectoria é de um anno,
podem, porém, ser reelei tos.

Art. 6.0 A Junta será presidida sempl'e por um do~ directoréS, começando pelo
primeiro em votos, seguindo-se o immcdiato, e assim pl'ogl'essivamente na pr sidencia; e
sendo relatol' o presid nte que acabou, Ntl primeira nomeação, porém, ser{L relator da
JllDta o dil'ector immediato ao que teve maior numero de votos.

1\.rt. 7. 0 Nas eleições dos vogaes ou caixas, e dos di"eclol'oS nomear-se-ha um por
cada vez-; e, quand.o se não possa obter a maioria absoluta requerida, vutará segllnda vez a
assembléa sobre dous dos que tiverem maior nll111ero d votos; o mesmo se praticarÍL na
nomeação dos presidente e secretario d'\ assembléa gel'al, quando a assembléa entenda não
del'er e~colhel-os POI' accla111ação unanime.

Art. 8. 0 As decisões tomada, em Junta serão á pluralidade ab>oluta de votos; os
directores votarão em ultimo logar, e, no caso ele empate, Sel'ÍL o oujecto da votação levadu ao
conbecimento da assembléa goll'al, para esta decidit" O president da Junta não tem \'oto.

Al't. 9. 0 Haverá sessão da Junta duas vezes por semana, isto é, no segundo e penllltimo
dias de trabalho de cada: semana; haverá tambem um livro com]) tente das ses Ões,rubl'i·
cado pelo presidente ela assembléa, em que se lanc~m com tocla a clareza, ordem e methodo
as resolllçõas tomadas, as quaes sedio escriptas palo l'elator e assignadas pelo presidente
da JllDta e mais vogaes della. Este livro sel'virá pn um anno, d pois do que será guardado
no archivo do Banco.

Art. 10, A Junta ter{L a sell carg a administl'a i:io dos fllnclos constitlllivos do Banco,
e os directol'es sel'ào em geral os Oscaes das lransacções e operações cio mesmo Banco.

Art, H. Cada um dos deputados teri a adl.l1inistl'açi:io de Ulll 011 mais ramos das
tl'ansacções e operações do Banco, de que dal'i conta em junta para ostapl'overo que julgai'
mais acertado ou con veniente ao bem da admi nistl'ação.

Al't. 12, Os directores tel'ão a seu car"'u rl'OVer sobre a exncta obsel'l'ancia da
pre,ente lei; sobre a escripturaçi:io e conlabilidade dos assumptos de suas transacções e
operações, sobre o estado das caixas, registros da.s emissões e vencimentos das letras 11
pagar e receuer. Não poderão, porém, tomai' resoluçi:io alguma sobee as administrações
particulares de cada um dos ramos das especulações do Banco, e s sim propô,' suas idél\s
em junta sobl'e taes materias, a qual decidirÍL ú pluralidade de votos, ou, no caso de empale,
os levarlL ao conhecimento e decisão da assem bléa gel'aI.

Art. 13. Tanto os membl'os da Jllnta como os directol'es são responsaveis pela sua
omissão, má gel'encia Olt extl'avios, que houverem em cada um dos ramos de suas adminis
trações do modo que ser<'L prescl'Ípto no tiL. 10 desta lei.

Art. 1.0 As difi'el'entes caixas do banco conlinuarão, como autes, repal'lidas e a dargo
de cada Ulll elos membros da Junta.
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Art. 2.0 'roda a caixa t~r;', c[uall"Q cliavc', e set'ão clavicull.1.l·i03 delIas os referidos
quateo vogaes,

Art. 3.0 Por todo o cl''1ic:it nu cxt:'avio que bOnl'('H' em qnalquer das caixas mencív
nadas, responclei'ão em pl'ÍOlcil'O lngal' os uêns do ['C pcctivo tllesoureil'o, e, não chegando
esto~, os uens dos outros tl'es cla viculúl'ios.

Art. .1. 0 Os fieis são do. cscJlba e nomelção dos mesmos, Qaando passarem a servil'
t.hesoureíro.; de um ann~ parll o ,Iuno suu3~qllcnle, replLtar-se-1Jão nomeados tambem pelos
segl1lulos.

Ad. 5.° Si o cleficit ou extl'.lvjo de qualquer das caixas for proveniente de roubo
pt'aticaclo pelo flel, ou de omissão e ti scuitlo lo mesmo, r sponderão PO[' elIe em primeiro
logar os bens do fiel, na falta, os do respec\i v thesuureiro, e não chegando estes, os bens
'plo-rata do, clavicularios.

Al'I. 6.0 O guo.rda-li\'l'os responde pelas omis~ões no exercicio de suas occupações, e
pela veracidade e exactidão dos balanços,

T'itlllo lfIII

lu·L. :1.0 Caela um dos me muros da Junta e Direcloria do Banco Nacional recebel'{\
uo fim de cada anno, em remunel'ação dos seus il'aualhos e desveJos pelo bem da asso
ciação a indemnidade de 2:4Qonooo.

Ad. 2,° Oguarda-livros receberá annualmente, e do modo até o pl'esenle praticado,
1.:600"000,

Art. 3.° 'rodos os demais ordenados dos empl'egados da Admini lração e Directoria
do Banco, continuarão do modo pOl' que se achavam estabelecidos pela asscmbléa geral
antecedente, c poderão ser augmentados ou diminuidos pela nova assembléa geral do
Banco Nacional.

ArL 4,0 As despezas do expedien te e laboratorio do Banco serão feitas, como antes,
em consequencia das determinações, por escripto. da Junta, assignadas pelo presidente e
sujeitas á approvação da assembJéa, ql1 as poded. augmentar ou diminuir, segundo
Julgar mais conveniente.

Art, 5.0 A Junta couiinuará com o mesmo plano do expediente e escripturação
inlerior e exterior dos negocios do Banco, que se acha approvado pela assembléa geral
antecedente j niio se descuidará, porém, de levar ao conhecimento da nova asseml)léa geral,
para sua approvação, aquella reformas e melhoramentos que a exp riencia e novas luzes
adquiridas mostrarem como conducentes {, mais clareza, exactidão e methodo.

Titulo IX

Mt. Lo O Banco Nacional cuidará com toda a ellicacia na cobrança e arrecadação
dasdive1'3as dividas de particuJares, lH'oveniente de letms protestadas e de escripturas,
e na prompta liquidação dos desfalques encontrados na caixa dos descontos.

Art. 2.0 Cuidará igualmente na compra de me!aes nobres na Capital, e por meio dc
seus agentes nos outros porlo e cidades internas elo imperio, e naquellas praças estran
A'eiras em (lue a ahundancia da mercadoria prometler mercado mai favoravel, afim de os
fazer cunhar, e deste moelo propor ionar a. somma. das especies metallicas nacionaes, á
somma dos e caimbos, sempre regulado, pela riqueza do paiz, e peJa industria crescente
dos seus habi tan tes.

Art. 3.0 O Banco na reforma de letl'as sac'ldas 011 aceitas por negocianles ou capi
talistas nacionaes ou estrl.1.ngeiros, incluidos nas listas semestraes, e cnjos premias tiverem
sido reglllarmente pagos, nunca annuini a quarta reforma, sinão mediante o :pagamento
da decima parte do principal du. letra descontada, e assim progl'edid. nas demaiS reformas
'lue successivamenle se pedirem.

Ar!. 4,0 O Banco pagará o divielendo ela acções em cada semestre ávi ta, pela Junta
e pelos sens correspondentes, aos accionistas l'esidentes nas outras provincias do imperio,
ou em praças de reinos estrangeiros, cluando estes não ·tenham na Côrte pI'ocuradores
bastantes legalmen te autorizados pal'a semelhantes recebimentos.

Art. 5.° Do dividendo geral subtr,thir-se-ha a sexta parte, que se guar la1'Í\ em um
cofre de l'esel'va para os fins mencionados nos arts, 40 do til. i o e 30 do tit. -Jo, e deste
fundo accumulado percebel'ão os accionistas annualmente 5 % consolidados.

Art, li. ° 05 actos j udiciaes e extra"j lleliciaes, activos ou passivos, concernentes a
negocias do Banco, serão fei tos exerci'Lados, debaixo elo nome generico da assem bléa geral
do Banco do Brazil, pela Jllnta dellc.

Titulo X

AI'.t, Lo 'l'ocltt. a omissão ela parte da qualquér empl'egaelo 'do Banco no exerClClO de
suas obrigações, será punida com a desliluiçiio, para sempre, do empl'ego que occupava, e
lnhabilidade pal'a occupação de outros.
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Ad, 2.° To:la a omi, ão qu~ l'elllndar em p,'ejltizo da. a so iacão sera, além da pena
d",terminada llO artigo antececlellte, punida com o equivalente do IH' juizo causadu para o
meSIHO Banco.

Art. 3,u Toda a contraven ão ~L pr sente lei svrá punida naqllelle quv commettel'
com a destituicão do elllpl'ago que occupavlt 111 Banco, COIll a p -rda, pOl' dez nnnos, do
dil'eito da votação, sendo accionista, e dUl·a.nte o mesm temp:"l com a inhnLilidade para
servil' qualquer outro emprego desta as ociação. No caso de rein iuencia, sel'Ú punido com
as mesmas penas pJl' todo o tempo de duração deste estabelecimento.

Art. 4.0 Si a contravenção consistir na emissão de notas superiores iL proJlorção
guardada pelo art. 3° dotit. 2u, e não alt.el'ada pOl' decisão dlt aS3~mbléa g ral na forma
do art. 40 do mesmo titulo, os que as emitlil'em, alem la pana imposta pelo artigo prece
dente, serão castigados com as penas decretadas pela lei contra os falsoa moedeiras. .

Art. 5.0 Si a contl'a.venção consi. til' nn não-substituição de notas velhas por novas,
quando esta seja requerida, o que assim fizer indemnisar:l. o dono do valOr das suas notas
laceradas, e ficará, além disto, slljeit iL pena imposta peb crime de furto.

Art. 6,° i, porém, a contravenção consistir no desdo de qualquer som ma dos fins da
associação, decretados p'31a presente lei, emprego da l'aferida sgmma em beneficio seu, o
que assim obrar, além das penas por dez annos declaradas no art. 2° deste titulo, e da
restituição, em dobro, cht somma desviada do seu eillpl'ego 1 gal, ficará tambem sujeilo ~
pena imposta pelo crime de [ur:o,

Art, 7,° Si a contL'avençãc> versar sobl'e o deficit ou extravio, em qua:lquer das caixas
do Banco, além da responsabilidade declarada nos arts. 30 e 5° do til. 70, e das penas
imrJostas por todo o tempo da duração do Banco no art. 30 deste titulo, sed, o originario
delinquente cas~igado com a pena decretada pela lei coutra os dissipadol'es ou extravia·
dores dos dinheiros publicas,

Art, 8.0 Si o deficit ou extravio do ar'tigo antecedente for encoberto por falsos ba
lanços, onde appareçam addições phantasticas ou suppostas, o guarda-livros responderâ em
commum com o originaria delinquente pela somma extraviada, e incOl'reri, demais, na
pena imposta aos extraviadores dos dinheiros publicas.

Art, 9,0 Os falsificadores de letras, notas, cedlllas, firmas ou mandatos do Banco
serão castigados com as mesmas penas que os cl'iminosos de moeda falsa.

Titt,lo XI

Art. i.°O Banco Nacional do Brazii lica debaixo da salvaguarda e proteccão do corpo
legisIativo.

Art, 2.° Para tornar esta mais eITectiva, poderá a Camara dos Deputados, quando
entender necessario, nomear uma commissão de sete membros, a quem encarregue o conhe·
cimento e exame do estado do Banco Nacional, i vi ta dos competentes li"ros de sua admi·
nistração, e mais documentos nesta existentes, e apontar as reformas e medidas mais pre
cisas á rectificação dos abusos nella introduzidos e mais conducentes ao seu progre sivo me·
lhoramento, para, á vista de tudo, resolver o que acharem mais acertado e conveniente, e
fará isso principalmente quando os negocias do Banco Nacional se acharem em cil'cumstan·
cias criticas, ou quando a Nação duvidar da segurança ou fundo metallico que hypothecao
seu papel, dos instl'Umentos do commel'cio ea pOl'ção da propriedade privada de cada lIm,

Art. 3,° A creação do Banco Nacional não exclue o estabelecimento de assocIações
particulares de Banco,

Art. 4.0 A presente lei é o acto de l'eunião e sociedade entl'e os antigos e os novos
accionistas do Banco Nacional do Brazil, e forma a base do seu estabelecimen to e da
sua responsabildade para com a Nação.

Art, 5.° As associações particulares e independentes do Banco Nacional, (lue para o
futuro se formarem, não são obrigadas á observancia da presente lei, e só sim á dos eala·
tutos dados, e approvados pelos seus socie'tarios,

Art. 6, ° Ficam revogadas todas as leis, alvarás, decretos e resoluções contrarias á pra
sen~e lei.

Paço da Camara, 7 de junho de i830. - Ribei?'o de Anclfada,»

Este longo projecto do Sr. R. de Andrada não chegou, siquér, a ser discutido,
Entretanto na sessão de 11 de junho do referido anno (1830), as commissões 1'0.

unidas de constituição e de commercio, tendo apresentado o seu parecer sobre a pro·
posta do Governo para estabelecimento de um novo banco, concluiram, que ella
fosse adoptada, em todas as suas partes, como projecto de lei.

- Escrevendo a respeito das propostas ou projectos de creaçao de novo banco,
disse um historiador contemporaneo :

« As recommendações do imperador ácerca da organização de um banco nacional

encontraram ainda menos attenção do que nos outros casos. Quatro proj ectos foram
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apresentados: umjá o!Terecido por Calmon em 1829; outro pelo Marquez de Bar
bacena, quando Ministro da Fazenda; - outro, mais largamente desenvolvido, por
Martim Francisco, e finalmente o qUal'to, proposto por dons membros da commissão
do meio ci?-ctdante e apresentaclo pelo deputado Ledo. Todos os projectos foram
s~ccessivamente rejeHados pelos deputados, qne estavam desanimados pela pessima
condncta havida na administração do extincto banco, de sorte que nenhum desejo
tinham de que tão depressa s-' organizasse outro (3").»

E3te juizo do at!lol- acha-se, sem du vida, de perfeita harmonia com os factos
da época,

Porquanto 11n. sessão da Camara elos Deputados ele 18 de outubro daquelle anno
(1830), sendo levantada esta proposição preliminar: «crear-se-ha, ou não, um
banco ~. , , » Depois de larganlente tlebatida, sendo posta a votos, venceu-se, que
llaO houvesse banco nacional, apenas, contra o voto do II deputados!.,.

No emtanto, as condições monetarias do paiz continuando a offerecer o mais
desagradavel aspecto, sobretudo devido ao excesso da moeda de cobre, que se havia'
tornado o instrumento geral da circulação em todo o imperio, era natural, que a
discussão dos meios tendentes a melhorar semelhante situação tambem continuasse
a occupar, de preferencia, a attenção da Representação Nacional. Com e:ffeito, na
sessão leg'islativa de 1831 appareceram novos projectos e alvitres neste sentido;
e on. de 1832, proseguindo-se no mesmo empanho, foi apresentado, a 18 de junllo
na Gamara dos Deputado, um projecto da commiss{10 especial do melhoramento do
meio circulante, o qual, se propondo ab/'angel' toda a. materia, continha não só dispo
sições relativas a reorganização da Casa da Moeda, á fixação de novo padrão
monetario, ou o preço dos metaes amoedados, á ci?-culaçüo do ouro em pó, etc.
mas tambem, consagrara as bases geraes precisas, para. a creação de um banco
naciorlal de emissão,.,

Foi longo, e assaz importante, o debate levantado na Camara dos Deputados,
por occasião de discutiL'-se o p,'ojecto da commissão dita, conjuntamente com uma
emenda substitutiva du S1'. deputado Pifes Ferreira.

Dentre os diversos e importantes discur os, que se encontram nos Am!aes Pa1'la~

mental'es acerca da materia, e dos quaes ainda informaremos ao leitor em outra
parte, 'Pareceu-nos conveniente fazer, desde ja, especial menção dos que foram
pronunciados, em 1832, pelo Sr. Miguel Calmon.

Na sessão de 5 de outubro:

oSr. Calmon - Pelo que tenho ou"ielo hontem e boje, reconheço que é sorte minha
ouvil' sarcasmos, e até injurias, sempre que tl'at,\mos de bancos, Quando, na qualidade de
ministl'o, f'!~i obl"i!J{Ulo a t'"'ttar da liquidação do bcmco extincto, fui victima da sanba e
atl'a-bilis de aJ.s'llns de seus accion istas, 1111e alé fizeram escrever uma « verdade se?n rebvço >l,

pal'<\ o fim UUlCO ele calumlliar e injlll'ial' o ministro.
Hoje que, na qualidade de elepu tado, trato ela cl'eação de um banco novo, sou, junta

mente Com os meus iUustres coHegas ela commissão, victima não só dos desafôros (segundo
me consta) de alguns accionistas, mas lambem, dos sarcasmos e injurias de quatro Srs,
depntados, que teem nlacado o project . Dos taes alguns, IÍ. quem me refiro, esperavn eu is o
e ainda peior, porque elles sempre coherentes sô querem o banco que se extinguiu ou outro
i"ual, - e larão crua guerra a qualquer novo banco que não possa servir,-como aquelle,
pal'a tantos lUC1'OS! Mas dos Srs, deputados, confesso que não esperava tanto, lado. disto,
porém, acobarda a commissiio: d 'sde o momento, em que esboçou esle projecto, ella se
resignou, seoboreo, á combater a borrivel somhra do d~f!l1!to banco dentro desta Gamara,
-e fóra della preparou-se para lutar com dous interesses, que, apezar de infames, teem-se

(9'l J, Arlllitage - TIistoria do Bl'nzil.
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tornado, por causa da nossa negligencia e erros, mais fortes ou maiores do clue muito~
presumem, Eu falia do interesse elos usurarios, que elevem oppor-se á qllal.quer instituição
quepo 5a emprestar dinheil'o a menOl' Juroqueode2 0/oao 111 z: fall.o tamlJemdo interesse
los falsificadores, passacloros e introdllctores de moeda falsa de cobre, que devem balel'-s.e,

corpo a corpo, contra qualqner instituição ou ]JI'ojcctJ que tenha por fim acabaI' com a sua
indusLria, e pôr termo á fraude e ao roubo de que são réos. li: não dudde a Camara, de (lue l!
usura, e a falsiflcação da moec!<L possam creal' interesse' na sociedade: cousas m is imo
illundas, posto que não tãu immol'aes, tem ol'iginado econsolidado illte}"csses, Temos o
exemplo disto nos ChiffJníers de Pariz,

Chiffonie,', senhore" é um e5fal'rapado, que andlt pelas ruas, de sacco ás cosIas e bastão.
A apparição do cholera-morbus, aconsell:tando como medida sll.niLaria, a purificnção de

Pariz, obrigou a policia a mandar limpat' e acabaI' com os montlll'OS, Os chiffoniers, gl'i
tanelo contL'a a medida que ia de. tl'nir a sua inelttstl"iCt, ou o seu inte"esse, ajuntaram-se em
milhares, quebraram as can'etas la limpeza, baLeram-se cm defesa dos monturos, e o sangue
correu em Pariz I

A commissão, pois, e3Lá prepar.tda pal'aouI'il' e sofr,'er ludo por amor do bem publico,
que é a estrel1a que mai.s brilha aos olhos ele seus membro, e o interesse unico quo elles
julgam nacional. E bem que me seja sensivel (dil-o·hei sempre á CanHtl'n) ouvir Sarcasmos
e indignas allusões, pronunciadas aqui como razões e argumentos para se combater o Pl'o,
jecto, declaro pela minha parle que despresarei tLld quanto não for dito com razão, e com
10"'ica: aos sarcasmos responderei com despreso, e os despl'eso dentro desla casa e fóra
della, Apresentem al'gLlmentos qlle a commissão responderá; lUas argnmentos (appello
afoitamente para o senso da Camara) não são essas parabolas dos dous amantes, do
negociante fallido, e ou\L'as historias que se teem aqui contado.

Limitando-me poréra ao adiamen to proposto, eu entendo, qne não convem
approval-o, Os motivos allegados pelo illustre deputado que o propôz, são:
10, incollYeniencia de applicar-se para o novo o fundo capital do extincto Banc ; - e
20 , perigo de ser o governo accionista do mesmo Banco; - ora, sendo certo que se pôde
supprimir qualqner dos artigos do projeclo, que versam sobl'e taes objecto , se~ que se
onenda, ou destl'ua o LOdo do mesmo projecto; é evidente que ao illustl'e dcputado cabia
antes requerer em tempo aquellas SUppl' ssões, do que propor o adiamento de todo
o projecto. Si outro não é o motivo, julgo que os dOLIS allega.dos são insuslentaveis.

Cumpre, que esta discussão continue, e que tomemos alguma medida eflicaz
contra a circulação da moeda falsa de cobre, q\!e tanlo amonna o commercio e agri
cultura das nossas provincias, A necessillade de O1elborar esta circulação é ul'g-entissima:
a Camal'a tem, por mais de uma vez, reconhecido essa neces5idade, Si o meio lembrado
pela commissão, no projecto olferecido, não é pel'feito; si eIle lem (como a mesma com
missão não desconhece, s nhores), si elle tem alguns defeitos, inseparaveis talvez de nossas
circumstancias graves e difficeis, cuidemos, por meio de UIll debate moderado, logico e
tranquil1o, de reparar taes defeitos, e ele fazermos ao Brazil todo o bem que de·
sejamos,

A commissào nada mais quer, do que ser illustrada pela sabedoria nacional: ctlC]a 11m
de seus membros dará os esclat'ccimentos que os Srs. deputados exigirem, e ~edel'á de sua
opiniào logo que outra mplhor se apresente, Tal é a boa fé com que eu e os meus dous
illustl'es collegas eD Iramos na arena.

Accrescen tarei, senhores, que o negocio que nos occupa, não é negocio ou questão politiea,
onde pôde entraI' o e pirito ele ]Jal'tz1.o e o cc,prichu: ao contr.ll'Ío, é um aS'iumpto pura
mente administrativo, mas g,'ave e difficil, porque interessa á mas. a da nação, Haja pois a
maior calma, sangue ["ia e circu,nspecção neste debate. Vá. para longe de nó, essa especie
de calor ou azedume que tenLIo, com al:;uma surpreza da minha parte, observado em alguns
dos Srs, deputados.

Valo contra o adiamento.
rPosto o adiamento e~ voto.~ foi rejeitado, e elepJis de 'Iluhis algltme6 discussão, o mesmo S,',

d~putado continuolt: )
Cabendo-me, agora, a vez ele fa1lar sobra a malPl'in. do ad, 10 do projecto,

pois que o adiamento não pas,ou, eu começarei por declarar ao SI', deputado, que
acabou de ol'ar, qlle os membros da commissão não são, felizmente, elaqr~ Iles que teem
al$'ulll acanhamento em lomar a palavra; todos eIles fallam, e conlam fallar muitas vezes
soora o projecto que organisaram. Si ell ainda não tive a honra de submelter minhas
opiniões ao juizo da Camara, deve essa falta ser atll'ibuida a cl'1em propoz o adiamento e
outras questões incidentes que nos roubaram o tempo, e não a mim, que desde hontemlenho
a palavra sobre a mate ria , E pois que finalmenle posso usar della, eu passo ti. sustentar o
art, 10 do projecto.

Neste artigo trata-se da - c}'eetção ele wn Banoo Nacional que deve elura,' po,· 20 annos
Permitta a Camnra que antes de fallal' da necessidade ou uLi!idade deste e,tabelecimenlo
nas circumstancias em que nos achamos, eu ap~nte as razões que moveram a com missão á
propôr o Banco em questão.

A commissão foi encarregada pela Camara de orrerecer uma medida 1J~l'a

o melhoremiento do nosso meio circulante. Devia seJ pois o seu primeiro cuidado
atlendel' bem para a nalureza de,se meio oi"culante, cujo melhoramento se lhe incumbia
Causas, que não nos cumpre agol'a averiguar, obrigaram que se emittisse, POl' meio do
Banco, muito papel, e, pOl' meio da Casa da Moeda, muito coore. O papel, por seI' excedente
Íls necessidades do mercado, por ter uma hypotheca duvidosa, por ser irrealizavel, por ter
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cmfim uma circulação local, depreciou-se e fez desapparecer os metaes pI'eciosos, O cobre'
lendo ao pl'incipio occupado o lagar dos metaes que desappareceram, e começando por
isso á exercer as funcções de moeda, e não ele troco, passou a ser contrafeito ou
falsificado por nacionMs e estrangeil'OS, e saturou o mel' ado, .,' da especie
metallic~, a mais vil e ruinosa. Dzstas duas entidade>, ambas depreciadas em
relllção á pratn e ouro, compõe-s hoje o nosso meio nil'c1tlante, a saber: papel no Rio e
Bahia; cobre em todas as outras provincias. Escuso desen volveI' aqui os pessimos etreitos
de uma circulação depreciada como a nossa; a alteração de todos os valores; os emba
raços do commercio, a perda constante do Estado em sua rec ita e despeza, a hancarota
de muitos particulares, a miseria de tantos empregados publico'l, etc., fallam mais alto do
que elo Convem remediar tão gl'ave mal1 Ninguem o duvidn, e todos o desejam. Qual o
remedio? Elis aqui, senbores, no que a commi'lsão reflectiu s~riamente. EUa acho:1 que o
"'emedlo 1tnico nã p6de deixar de ser o egui ote: chamar de novo (~ci"'culação os metaes
preciosos que (U.Qj,·(bln delta, isto é, rep:>r o m~io circulan te com a lentidão e prudencia que
os mestres aconselham, e com os aperfeiçoamentos que a civilisação exige, no pé em que
se achava d'an teso IJ: qu'tl o meio par:!. applicar este remedio 1 A commissiio reconheceu
que a Assembléa Gzral s6 tem a escolher um de dous ; ou resgatar o papel e o cobl'e, até
que o primeil'o represente moeda, isto é, fique li palO com o melaes preciosos, e que o se
gundo sirva s6mp-nte d troco á pt'ata, isto é, volle ao que d'antes era, ou reformar o nosso
sj'stema monetario, fi xando um novo padrão de "alores mais accommodado á circulação
existen te.

Quanto ao primeiro arbitrio, a com missão aSS9ntou que, além do gl'avissirno mal qua
resultaria de arl'uinar-se, ou pelo menos. aI tel'ar-se uma grande parte da fortuna publlca
e privada, ai acas promovessem os a passagem rapida de uma circulação f"aca, para uma
cil'c'llação {ortc; não seria possivel que pudessemos agora, ou por novos impostos ou por
amprestimos, outet· os fllndos preci os para começarmos, desde já, o resgate de 20.000:000$
ele papel e cle mais de '18,000 :000 de cobre, peln m61' paL'te falsificado I

Qllanto ao s gundo, a commissiio achou que este sel'ia, relativamente ;í.cluelle, o arbitl'io
mais seguro o mais vantajoso, como S, demonstrará qunndo for discutido o art. 10 do
projecto. Mas. por ventura seria passiveI que, pela simples refoL'ma do padrão monetario,
conseguíssemos a volta dos metaes preciosos para a circulação, consel'vando-se nesta a
massa existente de papel e cobl'e? Não, de certo, senhores. E como obtel-a? A COlU
missão jldgou que regulando por lei os pagamentos, e fazendo entrar nestes uma parte
daquelles metaes, juntamente com outra parte do actuaes, ou de novos agentes da cir
clllação, conseguir-se-hia o fim do segundo arbitl'io. E não seriam bastantes (per~untará

alguem) para o desejado ,nelhoramento do meio circulante estas duas unicas medidas de
- reforma do p'.drão e lei de pagamento? P6de responder-se que sim; mas a commissiio,
senhores, atlendendo ás ci"cumstancias em que nos achamos, isto é, por urna parte {,
variedad dos a~ente de circulação nas diversas provincias; donde resulta a diíferença
antre os respectivos valores monetarios, e consequentemente a existencia de cambias entre
ellas, e por outra parté a neces idade de uniformisar o meio circulante em t do o imperio,
nivelando quanto ser possa o valor do dinheiro em todas as provincias, e dando ao com
marcio e industria um instrlllnento de cir ulaçiio invariavel, seguro e g ral; entendeu que,
além das duas referidas medidas, era absolutamente preciso Cl'ear um estabelecimento que,
tendo por base o iõ1teresse pubLico e o panicular, estreitamente ligados, pudesse ao mesmo
te:npo, por um lado, destruiL' aqllella variedade fOl'necendo n todas as provincias um meio
circulante de igual Ilnturcza, e ncaban lo com os cambias de umas para outras, e por outro
lado, satisfazer aq uella ne esp idade, da ndo movi Illen to rapido nos capilaes circulan tes, e
servindo, para assim Pole explicar, de moderador do valor maneta rio nos ditferentes mer
cados, ernelhante estabelecimento, senhores, nã p6de deixar de ser um banco nacional,
organizad s gllndo os pl'incipios adoptados pelo congresso dos Estados Unidos no seu
acto de 10 de abril de 1 16. E eis aqui. como, p L' uma série de raciocinios, cuja
resenhn acabo de fazer, a commissiio resolveu-s. ii adoptaI' a idéa da cr >lçiio de um
Banco para o fim de melhorar o nOS50 meil) cil·culante. Muito se tem declamado nesta
caqa, desde 1 29, contl'a o esl.lb lecim nto de um novo banco. Sei quanto é dolorosa a
recordação do extillcto Ballco do Bl'azil, e alá re onheço qne a sombrn pavorosa desse
delunclO banco, pairanclo aqui sobre nossas cabeças, tem influido muito nas passadas e na
presente discussão.

Mas, apezar de tudo, Cl)lllO deputado e brazileiro, julgo do· meu dc,'er atacar
elesculpaveis prejuizos e faUar com fl'anqneza a favol' de uma instituição, que seria
em qualclner tempo util, e que prasentemenL indispensavel para a relorma da circulação
que o BI'azil int 1l'0 reclama, Um banco Ilacionnl ou publico, senhores, estabelecido de
baixo dos al.l picios d um governo repl'es'ntativo, não é, nem p6de ser perignso, como
qualquer banco instituido dehaixo das vistas le um governo absoluto. Si alguns economistas
teem exagerado est perigo, outt·os nem por isse deixam de aconselhar o estabelecimento
ele bancos, e não é para admÍl'flr CJlle as opiniões se dividam a tal respei'to, quando é
certo que todas as instituições te m sens pane.;yrist s e seus detractores, Todavia,
ainda mesmo aquelIes que sãt' ponco an' içoados a operHções bancarias, não deixam
de reconheceI' as muitas e grandes vantagensqlle resultam da exis'encia de bancos publicos
oun:lcionaes, em "'eral. E pam chamal' a discllssi\o á pontos determinados, e evitar decla
mações e divagação da pat'te dos illustres ad\'ersarios do projecto, eu VQn apontar tres
vantagens snbstanciaes e incontestaveis. 'A pl'Ímeira consiste .em augmentar-se a riqueza
publiol~ pela conversüo, em capitnl prodnctivo, da mór parte du metal precioso que serve
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improductivo de agente do. circulação. E em prova di 50 temos, entre outros, o exemplo
da Escossia,

O relato rio faito á camal'a dos communs, em 1825, prova que, montando o meio circulan
te daquelle [Jaiz á mais de tc'e, milhões stedinos, apenas gyra alli meio milhão, em moedas
de ouro e pl'ata; pois que as notas dos b:l.ncos publicas subsLitllem a d.mais moeda, E á
es~a circumstanci,1 devem 03 escossezes, segundo a opinião de Mc, Culloch, uma boa pal'te
da sua actual pl'osperidade commercial, industrial e mesmo agricola. Nem podia ser outro
o resldtado do emprego de dOllS milhõ.s e m,io de metal precioso (que, c mo moeda, nada
produÚ,lm), em macbinas, abert'1ra de canaes, amanho ele terra, e outras emprezas
ateis, A segunda vantagem de um banco nacional c nsist~ em ig lalar e sustentar o mesmo
valol' monetario em toelo o p9.iz, Ol'a emittinJo e I'etir.lndo as suas notas, conforme for a
necessiclaele do mercado, Ol'a movendo f,lcilmente os capitaes circulantes de um lagar p[l,['a
outra, Disto, senhores, temos, entl'e outl'os, um bello exemplo (que oxalá seja imitado por
nós!) na vasta exten ão dos Estados Unidos, como logo mostl'arei, por isso que tenho
ainda de falia" do banco daquolle paiz, A ter...eil'a vantagem oonsiste em [Jod'er o banco
mobilisar capitaes üxos ou bens immoveis, por meio de al'anços, debttixo das garantias que
a propriedade oflorece, Em pI'ova disto podemos allegar talvez (sem ir ao estrangeiro)
o exemplo desse mesmo defunto banco, que, apezar da sua desordenada administração,
não contriiJuiu pouco para o deseuvolvimento da agricultul'a, e o commercio de ta l'Íca pl'O
vincia. O proprietario de um valioso predio semjll'e acha firmas, que lhe pl'ocul'am avanços,
com que augOlenta sua força productiva,

'l'aes são as vantagens que promeltí apontar; e espero que os honrados antagonistas
elo proj~cto se diguem comlJatel-as e provar que nenhum bem póde resultar de um Banco
Nacional.

Teria logar o respondeI' aqui áquelles senhores. que se teem pronunciado a favor de
Banoos Partioulal'es; mas COlDO e pNvavel que haja emenda nes.e sentido, eu reservo para
enlão tudo qllanto poderia agora dizel' contra bancos taes, Si pois um banco nacional ou
publico e em qualquer paiz um estabelecimento vantajoso, eu ouso affil'mar á Camara que
uo estado actual do Brazil ou, em particular, pa,-a o fim de melhorm' o 110SS0 meio d,'
onlante, o banco projectado e absolutamente necessario, mm outr.\ occasião, senhores, eu
tive jã a honra de provar - que o cobre não devia continuar a servil' de moeda; e que o
nosso meio circulante não podia ser melhol'ado sem que o cobl'e voltasse a servil' de t,·ooo,
Esenclo certo-que o cobl'e e il\l'elizmenbe o unico agente ::la circulação em l)uasi todo o
impedo,- e que não se póde arrustar ou retiral' della um agente sem que se lhe substimll
outro, está claro, que urna vez adoptada a idéa de melhorar o meio circlllaute nas provin.
cias, forçoso seria em ittir neHas - ou metaes pl'eciosos - oa papel - em quan tidaLie que
bastasse p:l.raser~ir de moeda, como o cobl'e indevidamente servia,

Ora, quanto a metaes preciosos, tiremos dahi o sentido; não ha com que haveI-os, E
quanto ao papel, como emittil-o com segurança e prudencia? Rogo á Camara que reflicta e
attenda á. esta circumstancia, A emissão de papel-moeda é mil vezes mais perigosa que a
emissão de notJ.S por um banco devidament organizado e sorr'dvelmente bem administrado,
E daqui vem, sen Itores, que para evital'-se, no e tado actual, a introducção em todas ns
pl'ovincias de um papel-moeda, que tarde ou llU nca seria remido, que seria falsi fic:ldo im
punemente, que seda emütido sem escl'uplllo nem regra, necessario é o estabelecimento de
um banco, por tempo determinado, cujas notas, aliás l'ealizaveis e "al'an tidas por um funclb
metallico, não serão falsificadas sem reclamação da parle de t'ln los interessados, nem
quando sejam, recahirá a pel'da sámH,te sobre o Estado,

Além disso, o nosso meio cil'clt1anL não se poderá dizer melhorado, em~uanto o
valor monetario não fór o mesmo e igual em todos os angulos do imperlO, salva
uuicamente II despeza do movimento 011 transito, Com este nivelalllen to acabani. essa fatal
eristencia de cambios de umas para outras provincias, ex:istencin que tanto embaraça as
especulações licitas. quanto se presta ás illici tas, E tal vez sej'l este ni velamen to lima das
nossas primeiras necessidades! Como, porém, realisal-o? POI' mais que se dIga, senl.ores,
nem o govel'no de pel' si, nem bancos pal'ticulm'es podel'ão conseguil- o, Só uma associação
grítnde"animada P lo interesse individual, de mãos dadas com o publico, não influenciada
por considel'ações e prejuizos locaes, obrando e1ebaixo de um plano concertado e refleclido,
tendo fi. faculdade de levar á uma provincia que necessita,- aqui lia que sob I 'a,,' em outl'a, o
consel'vando, por esse meio, e, pela prudente emissão ou remissiio das suas notas, o equili
lll'io do valor do dinheiro em dlversos pontos: s6 uma associação tal poderA cOJ:i.seguil' o
desejado nivelamento. Eis aqui, senhores, razões, e razões solidas que provam a necessidade
do banco proposto para o fim, que desejnmos conseguir,

Póde haver quem julgue que o inconveniente da não snbstituição do cobre por notas,
podia ser bem remediado, estendendo-se a todo o imperio a circulação do papel do extincto
banco, que gyra s6mente nesta pl'ovincia,

Não escapou essa lembrança á commissão. mas eUa estremeceu, senhores, á vista dos
ma,les que se lhe antolharam, e que sel'ão pl'oduzidos aqui, si acaso bouver quem insisla e",
semelhante idea, P6de haver egualmente quem diga que o nhelamento desejado ser!1I
tambem obtido por meio de bancos pal,ticulares. Não o acrediteis . .l!1m tal caso, caela um
banco, além de obl'ar no sentido do interesse local, não teria moias para manter o valor
monetario fóra do seu dislricto, nem mesmo talvez dentro delle, Não se devendo, pois,
separar da idéa da creação do Banco Nacional, o proposto fim, para que deve sel' crendo,
isto é, para. melhorar ou auxiliar o Estado no melhoramento do meio circulante actual,
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persuado-me ter provado, que não 6 é muito util, como necessaria a slIa ins~ituição nas
circumstancias em qlle nos achamos. ,

E, por ventura, os argumentos e razões que tenho produzido a favor de um banco
nacional, são apenas fundados em mel'n. theoria e em principias abstractos s6mente 1
Não: ellas teem Já o sello da pratica e o gl'ande testemunbo da mais feliz experiencia, E
para demonstrai-o, eu valI fallar do Banco dos Estados Unidos,

E' gel'almente sabido qu a Amel'ica do Nade, depois de conseguir a sua independencia,
achou-se inundada de lJCIpCI-moeda., de 'vales c Lit!llo,~ de divida.. Os metaes preciosos haviam
abandonado o campo da cÍl'culação, que era então, senhores, peiol' do que a nO'sa, Os mais
al'dentes patriotas, desajusos de remp lial' tão grave mal, recorrel'am ao estabelecimento ele
um banco, em 1791. Este banco, apezar de s l' funclado com 1/,* elo seu capital em metaes
preciosos e 3/4 de titulas ele divida, melhorou comLudo o tel'1'ivel estado da circulação e a.
ua extincçiio em 181'1 foi reputada por muitos (como diz Leybel') uma calamidade publica,

emborll não se realil,asse a agourada bancarota g<!ral, em vil'lUde dos auxilios locaes que
os bancos pllrticulares pres taram naquella cdse, Em tan to, depois da sua extincção tal foi a
experiencia, que mesmo o parLido mais hostil ao banco dissolvido, advogou, em 1816, a
creaçào de novo banco, NesLa ép'lca, a cil'culação, bem que um pouco melhorada, acbava-se
aindaem pessimo Estado,e o novo banco (lendo um fundo (le 35 milhões de dollars, e sendo
o GoverllO accionista pela 711 parte dOdS fundo) foi insliLllido não 56 p:lra reanimar o com
mel'cío, industria e artes d'o paiz, como pl'incipaln~en~ para melhoL'al' o meio circulante da
união alIleL'icana, resti tuindo os metaes preciosos li. circulação, igualando o valol' mone
tario nos diíl'el'enLcs Estados e destL'uindo os cambias que existiam de uns para outros, como
succedo entre nossas pI'ovincias, E tem elle, senhores, conseguiria tã grande ftm1 Eu aqui
tenho o relatorio feiLo no 10 de setembro do anno proximo passado, pelos directores do
Banco Americano. Vê-se claramente, que aquelle estabelecimento, não obshante a parte
que nelle tem o Govel'no: 10, goza de opinião e credito em toda a Confederação; 2°, acha-se
no estado mais flore cente; e 3°, preencheu amplamenhe o fim da ua instituição.

Um s6 facto, além de outros qlJ podel'ia allegar, vai provar aqueJla boa opinião e cre
dito. O banco estabeleceu em i 17, sómente 1. caixas ftliaes em diIl'erenteq lagares, mas
tantos foram 05 l'equel'Ímen tos parll a installação de novas caixas que a direcção, á vista
de 38 petições de diversas cidades. foi obrigada aestabelec~rmais nove caixas ; ena momento
em que se fazia o l'olntorlo, existiam no banco para cima de 30 requerimentos novos de dis
tl'Íctos e cidades, I edindo mais caixas. Tal é a favoravel idéa que os americanos fazem de
um Banco Nacional.

Quanto ao seu eslado florescente, prova-se com o seguint3: O banco tem um fllUdo de
reserva de 1.750,000 doll.lrs, que equivale a 2- % de todo seu capital; tem outl'O fundo des
~inado a fazer face ás perdas, o qual, á vi.ta da estimação ou calculo destas, acha-se com
lima sobra de 3 9.000 elollal's; finalmente os seus lLLCros, depois de foihas as reservas e
despezas elo custeio, cliio 11m dividendo de 7 %,

Pelo que l'espeiLa a ter preenchido o sell lim, isto, senhol'es, eshá pr'lvado da maneira a
mais eviclente e honrosa pal'a os legi ladores americanos que tal idéa conceberam. Sinto
faltar-me o tempo para referir aqui todas as passagens rela~ivas a este objecto e servir-me
da lingll!\gem elo relataria, cuja leitura recommenclo, Limitar-me-hei a elizer o que julgo
bastante,

Antes da creação elo novo banco o meio circulante nos E tados elo Sul, papel-moeda
irrealizavel e depreciado, 05 pal'ticu]ares pagavam a mais oppressiva las taxas com a exis
tenoia de uma circulação fallida; -o commcrcio entre os c tadoR, e mesmo entre as cidades,
achava-se peado e languiclo por callsa da tluctuação ou instabilidade do valor monetal'io;
e o governo, sem poder applicar áR despezas de um lagar as rendas que cobrava em outro,
achava- e embal'açado no meio de receiLas e sobras llominaes, Hoje, pOI'ém, ou depois das
operações do banco, o meio ci,'culante, unifol'me a gel'al, conserva-se apreciado em todos os
pontos da União; desa! pareoel'am os <lambias entl'e os EEtados e cidades. O commercio tor
nou-se acLivo, prospero; e o Governo tem c ns g'uielo, por meio do melhoramento das ftnanças
parLiculares, a consolidação do credito publico ou nacional. EmJill1, senbores, o lanco elos
!!latadas-Unidos resolveu o grande problema quo lhe fõra pt'Oposto, e graças li. sua influencia
e mal'avilhosa acção, a America do ;.Iode olferece aos olhos do munelo o phellomeno de haver
um só valor monetario em todos os pontos de um paiz tão vasto!

Nada mais elil'ei, em presença leste fac~o; nem abll arei por mais tempo da
nhlenção e bondade da Camara. E como parece-me ter provado pelo .raciocinio e pelos
factos que o. ÍLl tituição de um banco nacional, nas acLuaes circul11stancias do Brazil, não
só é util, como absolu tamellte necessaria, vo~arei, como voto, a favor do art. 10.

Na sessão de 8 de outubro:

O Sr. Calmon -Sou outra vez obrigado a fallar: i O , lJal'a. sustenmr ainda a materia
do art, 10 do pl'oj~cto; 20, para combateI' a emeu.da que autoriza o estabelecimento de
banoos lJro·vinoia,os Olt partwvl(wos ; e 3°, lJara re pondel' ás objecções feiLas pelos senhores
que se oppoem á insti ~uiçào de UIU banco nacional. Procurarei ser hreve; e si o não fôr,
desde já reclamo a indulgencia da Camara.

QuanLo ao 10, já em outra occasião observei, que a commissão satisfazendo ao seu man
dato, offerecem no projecto em discussão o plan , que julgara mais conveniente para me
Ihora'r o nosso actual meio circulante, campo to de papel depl'eciado em duas provincias, e
de cobre tamIJer' ;\epreciado em toelas as outras. Então disse (e forçoso é l'epetil-o) que, não
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sendo possivel resga·tar o papel, nem praticavel e justo remir o cobl'e, até que um e outro,
reduzidos ao estado em qlle deveriam ficar, permHtissem a cil'clJiação dos metaes preciosos;
era mistet', para (lUe estes circulas~em de novo, e se con'eg-Ilisse o ua ico verdadeiro melho·
ramento da nossa cit'culação : la, estabelecel' novo padl'ão monetal'io; 20 , regnlal' por lei os
pagamentos: e 30 , Cl'ear um banco p'lblico on nacional, para realizar o plano e conseg"liL' a
desejada melhoria, sustentando aquelle padrão, e facilitando sem gravame do Estado e
vexame dos particulares a vedficaç50 daquelles p"gamentos,

Então disse tambem (e creio tel-o provado com razões e exemplos) que um banco nacional
on publico era em geral nm estabelecimento 'Util a q ualquel' paiz, porque augméntava a
riqueza da nação, sustentava seml"e. igualo valor mooeLario, e mobiJisava capilaes fixos:
e que, em particular ou no actual e tado do Bl'azil, el'a um lal banco necessa'l"io, porque ia
fornecer um agente com modo, gel'al e seguro, para substiLuir o cobre que é pl'eciso desmo
netiza,-, e ia acabar com os cambios entl'e as provincias, por meio do movimeuto rapido
dos fundos, E na mesma occasião, eu roguei aos honrados adversarios do banco projectado,
que se dignassem combater e d,!struÍl' os principios que enunciei entfio e acabo de lembrar
agora, Mas até este momento, senhores, não tenbo ouvido de cel'to, nem argumento, nem
razão que os combatesse e destl'llisse, Até me';JUO (o que é notavell) não s quiz tocar
ainda em taes objectos, Corno que se receia entrar na questão da utilidade ou necessidade
do banco, Com etleito, quando l'esponder, como len ho prometlido, as objecções a'é agora
feitas ao projecto, aCamara relJonhecerà, pel,\ natureza dollas, qlle o dehate mais importante,
isto é, aCJuelle que devia haver sobre a utilidade, tem sido preLel'ido; e CJne os illustres
adversa rios teem mais declamado, do que argumentado. J]; mostl'ando, tombem na mesma
occasião, que a cplUmissão se havia esmerado em apl'esentat' á Camill'a o plnno, que Uvc,'a
por melhor, eu roguei igualmente ao" senhores que o combatiam, houvessem de ofl'erecel'
0'1[,1'0; na certeza de que seria para mim o ma,qnus Ap?lIo, aquelJe que indicasse uma
medida para melhorar a circulação actual, sam diJficuldacle selU gl'avaOle on sacrificio, e
sem alteração alguma. Escuso dizer que nenhum Qntro plano foi ainda ofl'ereoido; mas
quanto á indicação. de meelida, sinto dizeI' q'le dous i lustl'es deputados acabam de
fazeI-a. E quaes pOl'ém são as medidas indicadas? O primeil'o 1', cleputlldo, deolarando
que queria ser o Apollo, lembl'ou que seria sufficiefll,e I ara remediar Llldo, fazer executar as
leis, que mandam resga tal' as notas cio extincto banco e vendeI' os meLaeS delle. Mas, pal'a
mostrar quanLo esta medida é inenJcaz e i1lusol'Ía bastari dizeI' que ainda quando fosse poso
sivel haver sob,'as ou impõr novos t,'iólItos, como seria mister para se comeÇar aqllelle res
gate, na I'azão de 5 %, confol'me a lei cle 15 ele novembro de 1827; nem mesmo assim o
Sr. deputado, que parece.tel'-se esqnecid do c bre (aliás maior fiagello que O papel),conse·
guil'ia a volta elos metaes pt'eciosos á circulação ou o melhoramento que deseja, O nutro
::>1'. eleputado indicoLl, ,como a mais terminante e efficaz medida, a se~uinte: resputar
o cobre á 600 réis por lihra, Custa-me ouvir ainda lembrada uma J léa, que ja me
parecia batida e abandonada, Um re gale de cobre falso (como é mais de 2/3 do que se avalia
em circulação) é uma medida, além de atrozmente injusta, immoral, absurda e completa
mente inefficaz para omelhoramento em questão. A ninguem' cedo, senhores, em desejo de
livrat' o mell 1?aiz da calamit soo pl'aga da moeda falsa, que tem obstruido Lodos o; canaes
da circulaçfio e empecido o desenvolviment da ril]neza nacional, Mas, por isso mesmo
que eu desejo o bem, e não a desgl'aça do Brazil, e que me opponho e me opporei a todo
projec.to, que tivpr por base "esgatCJIr coól'e e deixa/-o como moeda nc~ circulação, E não se
alJegue aqlli o resgate feito na Russia, Deixemos de imiLnr o govel'Oo autool'atico claqllelle
imperio, goveruo, que em sua i1lusoria omnipotencia, tem necessidade ele transigir com
abusos e crimes, corno li cosLume nos absolutos, N6s, ao contrario, fortalecidos pelo go
verno l'epresentati vo, não carecemos de premiar falsos moedeiros : fallamos á razão
publioa, e esta nos Justifica e anima. Demos, que boa fosse a medida indicada: Cj'le faria
o Sr. el putado ela massa do papel? E como (o que mais éi como, deixando o cobre depois d~

resgatado, oom o caracter ele moeda, conseguiria gyrar o ouro e a prata, e melhorar o
meio circulante?

Não se havendo pois elpstl'llido os principios allegados a favor da creação do banoo, ném
se tendo offereoido até aCJui out,'o plano, ou novo modo de resolver o pl'oblema proposto á
commissão; só por iss'J, Cjuando outros motivos não tivesse, sustentaria, como ainda
sustento, o art, 10 cio projecto,

Tl'atarei agora do segundo objecto, isto é, de combater a emenda, que propõe o estabe
lecimento ele bancos pro\'inciaes ou particulares, i o illustre auLo,' da emenda concorda
na idéa ele que o estabelecimento bancaria li utll pal'a a reforma do. actual circulação;
então espero (lue elle não duvid'ará prefel'il' a Cl'enção de um ban~o publico e geral á
instituição dos banoos que p,'opõe; estou que sim, uma vez que se lhe prove qualyto aCluelle
é efllcaz, e esles illusorios para a yerificação ela mesma reforma,

Que um banco nacional tem os meios de disseminai' em Iodas as lrovincias um s6 agente
de circulação, - de susteutar em cnela uma dellas o mesmo valor l11f)netario,-de destruil' os
clmbios ora existentes de urnas pal'a outras, - dA facilitar o movimento dos fllndos, -de
obrai' de um modo uniforme, sem atlender a prejuizos, Oll intel'esses locaes, etc,; creio ler
já mostrado em ouka occasião. Poderno fazer outro tanto os bancos provinciaes1 Não, re
dondamente não Desde que o agente da circulação, emittielo pOl' elles, não for transferivel
de umn p,'ovincia á outra" •• " não será posqivel conseguir-s a pl'imril'a vantagem do
banoo publico, nem tã') pouco as outras que tenho indicaclo, Cada um delles será iufillido
pelo interesse peculiar do sell termo, elistricto ou provillcia, e dahi a falta de uO,idade na
acção, dahi a divergencia nos meios de obrar, dahl talvez a hostilidade entre elles,



-123 -

Como, pois, melhoL'ar a ciL'culação por modo tal? Não é esta, senhores, a unica objecção
que tenho C01\tra a emcnda' eu passo a pl'Ovar - que bancos PL'ol'inciaes ou pll.rticulares
são pe"igosos em qualquer paiz, bem constit lido e na pOiSse de um meio r.irculante valioso
e perfeito, e p~l'i.'7osissstmos no Bl'azil, ou nas Cil'cLlmstancias em que nos achamos.

Quanto á la parte, eu vou mostraI' pelo raciocinio e pelos factos o 1J~,'igo de 'taes bancos.
A simples raz[ , desenvolvida por excellentes economistas, tem ap:mtado dous defeitos ra
dicaes na in tit,llição de um banco provincial, ou p:lrlicular, é o primeiro - o predominio
que nelle t~m a ambição indi'viduai; porque, !lando pequeno ou scmpre menor (em relação
li um banco nacior,al) o nWllero dos interessados, p6de, como geralmentc succede, pr~vale

ceL' a opinião de um que, ou se queira aproveitar, 011 mesmo em \'antagem dos consocios se
afoite a entL'ar em especulações arL'iscadas ; e é o segundo - a faoiliclacle com que podem
{ulli", em damno gel'al; pOl'qL1C, sendo tambem pequeno, ou mais limitado o seu fundo ca
pilai, disso resulta menor garanl ia, desta menor confiança, desta, mais desejo de realizar
edeste, a necessidade d parRl' ou fazer banca rôtR, E este perigo, que o raciocinio demonstra.
é amplamente provado pelos factos. .

Um de meus illustres collegas da commissão, querendo hontem mostrar (como victoria·
samente mostrou) qtle um banco publico, longe de destruiL', alimenta e promove a in
dustl'ifl de bancos pRl'ticulares, fez a resenha est,fltistica do progre~sivo numero de taes
bancos na Inglatel'l'.l. E:tl farei hoj., senbol'es, a l'es nha estatlstica da pl'ogre~siva fallen
cia dos mesmos banc s, Oll do nllmero de suas banca rotas.

Joplin no seu ensaio on banhin.C/ atlesta, em pl'esença do relataria feilo ao pulamento em
1821, que em 30 annos haviam fallido pel'to de 300 bancos provil1ciaes; e que só no p~riodo

de i LO a 1816 fOL'am eleclamdas 147 banca rotas d s ditos bancos! O economista Mc.
Culloch aLLribueaestes bancos llS crises commerciaes d.e 1792 a 1793. de 1814 a 1815, e de 1825
a 1826, crises que fizeram estremecer o cL'edil') colossal da Gran-Bretanha, e arruinaram
muitas lortunas. E, posto que o illustl'e iI' H. Parnell s~ja de opinião favoravel a samelhan
tes bancos, isto ap~na. tem dado 10gaL' a que outros economistas lastimem que tivesse elIe
empregado tanto talento em sustentRl' uma especie de pal'adoxo.

::ienhores I A pel'igosa tendencia dos bancos provinciaes inglezes é tão patente, que o paI'·
lamento cuida em l'eprimil·a. Já em 1826, pelo estatuto 70 de G. IV, determinou-se que
nenhum elestes bancos pllde%e sacar por menor qual1tia de 50 lb, st. ; e, além desta, outras
peas lhes fOl'am postas. Taes mediclas, porém, não são ainda bastantes; os melhores eco
nomistas inglezes (cuja autoridade é a ste respeito mais valiosa que a do celebre e mui eru
dito J. B, Say) assentam q'le o meio unico d. pl'evenir o perigo e a [l'aude, tão communs
naqueIles estabelecimentos, é- (.brigar cada um (na occasião ele levar ao timbre ou sell0 as
suas notas) a prestar em fundos publico, uma fiança i!!ual ao mon tante do papel que
emittir, Mas quem não ve qu~ este meio impol'ta quasi uma pl'ohibição indil'ecta de bancos
pl'ovinciaes !

Si, como fica exposto, t m sido p rigosa a pl'atica dos ref~ridos bancos em Inglaterl'a,
qlle podel'ei eu dizer iÍ.cel'ca tles a pl'atica na Amel'ica do Norte?

Muito de [lroposito deixo de refel'ir agol'a a historia lutuosa dos bancos pl'ovinciaes nos
Estados Unidos, para que não se presuma que eu quiz pintaL' o quadro em morte·c'r,limitar·
me-hei a aIT'u'mar que, á vista mesmo elos escl'iptores americanos, aquella historia é a da
corrupção, ela fraude e do escandnlo.

Um r. deputado, que esteve naqu Ile [Juiz e se acha pI' sent , póde certificar o que lhe
aconteceu com 11m destes bancos, il1stallado dias depois qllebl'ado. E uão julgo preciso
lembrar á Camara, que, sel1do a Inglatel'ra o a AmerLca do Norte os paizes onde é geral e
mais força tem o systema le bancos provin iaes ou paL'liculares, os seus exemplos, ou os
factos allegados, são contingentes, ou ele tod o peso, em smo sem replica.

Paramostl'ar agora, quanto á 2" part1-qlle taes bancos são pcrig-osissim08 nas circum
sLancias actuaes elo Brazil- blst'lrlÍ. p~rguutar: 1. 0 , fILIal serti o effeito provavel de autori
zar-se uma companhia em cada citlacte ou villa ou provincia para emittir dinheiro-papel
no esLado em que nos achamo~ de immoralidade commercial,atte tada por tantas banca rotas
fraudulosa e o não pftgamento ele tan tas letras, e a notaria impunidade de trapaças do
commercio, garantida pOl' tal1ta chicana e COl'l"Up ão forense; e 2°, qual será o resulLado
da confusão, de~ordem e fL'aueles a que clari lagar entrc a~ pl'ovincias, e, mÓL'mente no campo,
a variada cil'mtlação de d iU'el'e n tes nota de di ve l'SOS bancos, no estado cle pouca ill us tra
ção e nenhuma pL'atica a respeito de um t,li meio-circulante?",

I~stas consideraçõ s não carecem de maior desenvolvimento, nem ell temo passar por
exagerado em avançar-que si estabe)ecessemos bancos provinciaes ou pal'ticulares, abri
riamos larga porta a um novo crime, tal"ez igual ao do cobl'e falso, e convel'teriamos a
circulação do impedo m uma horl'orosa Babel.

Julgo ter demonstL'ado qllP. o obj~cto da emel1da é ineffi az para o melhoramento que de
sejamos, perigJSO em qualquer paiz e perigosissimo no !laSsO, Voto, pois, contra elIa,

Resta·me tratai' do meu 30 ponto, isto ,de responder ás objecções feitas á instituição
cio Banco Nacional.

'rodos os argumentos até aqui l)l'oeluzidos contra o art. '10, que propõe a creaçiio do
banco, rednzem-se a dOlls prineipaes: lo, é anti-constitllcional Cl'eal' um banco; 20 , o
banco novo ha de ser tão [atai como o extincto. Creio, porém, que, li. vista das victoriosas
l'espostas dadas p los meus dous i llnstl'es cal legas, sobl'e a pl'etendida inconstitucio
nalidade elo banco, a Camara deve estar con vencida de que o estabelecimento proposto como
quel'que seja considerado. commercialou financial, nem ataca ou restl'inge a industl'ia pal'
ticulal', pOIS que não tem por base privilegio algtun' nem exol'bita ou infl'inge as
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aHribuições da assembléa geral, pois!1ue esta pMe, como lhe apl'ouver, lançar nlão de tedo
e qualquer meio licito que julgar conveniente po.ra melhorar a circnlação e promover a ri
queza nacioual. Em verclad ,s nhores, Ri um banco publico destruisse ( já se provou que
não) a industria parti ular ou iudiviclu'\I, cujo elo"'io ó feit pelo Badi" h. Dupin, o mesmo
se poderin dizer de qualquer outra sociedade. Mas nã será grande abSlu'do o querer annul·
lar assim o principio de associação, que é o mais poderoso agente da riqueza e prospel'idade
das nações 1

O seguudo argumento foi aqni insuJl1ado pela sombra pavorosa do banco que me parece
vel-a no zimborio deste salão, Tl'azel' o exemplo do defunto banco, paI' qlle não se estabeleça
um novo, é o mesmo que sl1ppIJr o e tado de hoje igual ao de então, o que sel'ia gravissimo
erro,

Está fóra de duvida que a li berdade de imprensa, o jury a maior illustração adquirida
nos ultimos oito a nnos, a rennião annnal do Corpo Legisl, tivo, os debates ti.t nossa tribuna
parlamentar, as sessões dGS conselhos ~ raes e sua acção administl'ativa, tudo em{]m con·
tribue para q 110 a atmosphera em qnc hoje re<pi l'amos, seja mui di a'eren te daquella em
que viveram os homens cio banco extincto, Isto ó tão evidente, e di 'to resultam tantas gal'an·
tias para a boa administração do novo banc ,quo seria o ias qnalquel' demonstração. Mas
os i!lustres antagonistas do proje to t em com memorado aqui pal'a combalel-o as catastrophes
de alguns bancos antigos; entl'elanto que teem cnbtdo os bons resullado de muitos outros,
Os de Hamburgo e Amsterdam, que latam ele sp.culos, os actuaes de França, Irlanda, Es
cossia e Estados-Lnidos não servem para exemplo! Sómente se allega aqui Law e mais
Law! .. ,

Lembra.r-s) a. histol'ia do banco de Law, na Fl'ança, ". ,., para combateI' a creação
de um banco no Brazil de 1832, é o mesmo que contar a historia la monal'nhia de
Babylonia para empecer n Cl'eação de uma monarchia constitucional' tanto valera
allegal' fi histol'ia dos incendios para oppur-se á idéa dc uma illuminação, E todavia,
senhores, é esta a logica de quo se tem usado nestn ca a; aindn ninguem provou (como
já observei em OU"tl'O lo"'ar) nem por principio, nem pOl' factos. que um banco nacional
seria no<:ivo en!l'e nós, ou não preenchPl'ia os fins que de laes as ociações tem-se constan·
tement derivado. Alguns se contentam COI11 dizer-vos el11 gritn : - O uanco ha de al'ruinar
o Brazil:- a nossa liberdade fica em perigo ;- o Govel'no ha ele servir-se dos fuudos do
banco;- o Corpo Legislativo mesmo, por uma resolllção, apoderar-se-ha dos seus cofres,
Emfim, uma palavra do mini ko àa fazenda aos nossos cortezãos é quan to basta para que
lhe seja entregue tudo o diuheiro ! ! !,' , Eis aqui as proposi~ões(lue com grande pasmo tenho
ouvido em ar de nrgumentcs contra a iuslituição de que se trata I

Islo, senhores, é pura declamação, é o sic valo s m vern iz nlgum de razão I E como se de
monstrou a ruína do B:razil, e o perigo da liberdade 1 Por meio de raciocinio ou de exemplos
de outras nações? Não, Como, pois?, .. Gritando-se I I I~ quem não va que a valer o al'gu,
mento de p,'ovaveI abuso do Governo, e até da Assem bléa Geral, mel hor sel'á então que nada
façamos, e que, cruzando os bra os, voltemos para as nossas casas I. " Quem não va mais
qunnto é gratuita a supposição a respeito dos cOl'\Pzãos, futuros directores do novo banco!
Um facto que ha pouco se passoll ante nossos olhos lJrova o contmrio.

Targini, como é sabido, mandava bu cal' dinheiro no banco POI' uma ordem ou bilhete
escripto li lapis, e o dinheiro vinha para o 'l'he'ouro ; o ex-Ministro da Fazenda mandou
buscar 500:000', qne pel'tenciam ao Estado, por umn portaria legal. e o dinheiro nào foi en
treg-ue. Deixando, porém, de occupar-me de argumentos, ou declamações deste genero,
passarei a responder a certas objec ões que podem ter produzido algum eIrei to no animo
de quem nos ouve.

E' a primeira: - O banco não aproveitará ao commercio e industl'ia, nem diminuirlÍa
usúra, porque sómen te lescontará aos am igos e an lbados.- '['aI era a pratica do extinclo
banco; é, porém, de esperar que o no"o pratique o mesmo 1 Quem poderá hoje receiar a
continuação de tamanho escandalo? A simples relação d B sacadores, impressa semanal
mente, seria um corr'ect, \'0 efficaz ; e nos estatutos do banco podem caber aind/lr ou(ros
remedios COIHI'a o patronato.

E' a segunda: - O llSO das notas elo banco, além de insepara"el do abuso, é inexequirel
mórmente nas provincias do norte.- Pelo que respeila ao receio de abuso, é argumento
banal e nullo, porque prova de mais: quanto, porém, li inexecfuibilidade, estou que o r. de·
putado a quem me refiro engana-se complotamente, qllando julga que todos os proprieiarios,
negociantes e industl'iosos do norte verão o banco a~ravés elll mesmo pl'isma ou vicll'o de
que se er\'e. NaqueLJes em que a razão pl"opria nào puder obrar, ter(, algum valor a pra·
tica e o exemplo dos mais esclarecidos, toelos, creio eu, preferirão notas de Banco que hão
de gyrar como dinheiro, ao uso ele saccos, e pesadas masqas de cobro falso, As ftxas, usadns
já no commercio de Pernambuco, etc., teem servido de bom ensaio pm'a a circulação (muito
mais commcda) cio papel. Permilla, pois, que eu luvide da inexequibilidade que apregôn,
mesmo nasuaprovincia de Pernambuco,

E' a terceira objecção;- O banco prOJectado é chimerico, tem um fundo imaginaria, como
seja o das notas inutilisadas,- Já ,e disse que o projecto indica para fundo do novO
bauco, não só o monlante das acções do exti cto, mas tambem a sommn de no"tas innti
lisadas ou recolhidas n:J. Caixa da Amortização; e mais a quantia de 600:000" do Governo,
e ftnalmente o producto da snbsct'ipção q ue se manda auril·, Onde está, poiti, a chimera'(
Chimerico não seria o projecto, ainda Cjuando só contass para fundo com aquelle que hOIl'
vesse de dar a referida subscri.pção: sel-o-ha muito menos, quando além <festa, "tem em
vista outros valores que se indicou, Mas para Cjue dissimular I, " A chimera achada pelo
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Sr. deputado, a qt<Bm me refi l'O, assenta toda nas palavras-notas inutilisadas. Deixando de
responder á comparação leila por elie entre est:\s notas e letras velbas ou pagas-compa
ração que s6 podia sahir de quem conf'md pap,I-L<1oeda com letl'Us de cambio, limitar
mo-hei a declarar aos senhores quo s' 0pro m ao projecl:o, que a disposidio do § 20 do
nrt. ·iO mandando SLLb'llituil' as n'1tas inutilisadas, ou guardadas na Cal xa da Amol·tização,
equivale (\ 1l1l1~ emissão de p:lpeJ-moeda feita pelo Estado-emissão sue o. redactores do
projecto julgaram p I' 11m latlo neces aria punl augmentar de'lde já o fundo do banco, e por
oulro lado não prejudicial::LO gyro desta capital, oude ba talvez a cncher o vazio que deixará.
na circulação a somma de llJ.OOO:OllO,s (5 gund eslou informado) de letl'as prote~tadas,

(iue dantes cOl'l'inm, Si o papel-moetla ac cito nas esiações publicas é um vaiaI' chimerico,
enião procede a objecção a qlle respondo .

. Observarei por fim, que o ilhstre t1ep:ltado, que repulou cbimericos os fundos do no'o
banco, é o meslllO q le, 10gJ depois, esbravejou contra o t1ireito que havia para se lançar mão
dos fundos (que já não são cbimericos) do banco extincto.

Vamos á(lual'ta ob'l'ecçii.o:- E' um estellionato o apoderar-s a Cõmara dos fundos do ex
iinc~o banco, que se ac la em liquidação.- O autor desta ohjecção não a póde sustentar Mm
com razão nem com fa ctos.

Principiarei por lembrar que uma boa parte daquelles fundos perLence, como já disse, ao
EsLado, e que pelo art. 50 do projecto deixa-se ao arbiLrio dos antigos accionislas o enlra
rem, ou não, para o novo banco, sem que lbes faça violencia. E posto que pelo § 1° do citado
art. 40, entrem etrectivamente para este todos o fundos do extincto, seria, como é, muito
injus~o qualincar-s uma tal disposição de esiellionaLo. Ninguem disputaráá Camara o di
reito de tornar prodllclivos quaesque: capitaes, que por !feito das leiS se achem mortos em
cofl'es publicas; uma vez que llrest~ as necessarias garantias áquelI'ls que direito ti verem,
como em vel'dade as presta no caso em questão pelo art. 60 do projecto. Até aqui a 1'a::áo;
allegarei factos.

Si a proposta applicaçfio dos fu ndos do elttincto banco é agora esteU iona to, então
grande estelliúnato f~i a venda aqui decretada (e tambeJu pelo illustre deputado) dos metaes
do banco; e grande estellionato fOI Lttmbem a disposição da lei do orçamento, mandando
applicar 200:uOO~ do cof!'l' do d posito publico á compra de apolices. Julgo ter dado uma
resposta con'lell1en te.

Passemos á quinta objecção: - E' anti-con tilucional applicar-se por 20 annos um
imposto (como faz o projecto), que deve ser votado anllualmen te. - E' mister, senbol'es, muito
má vontade para se fazer uma objecção como esta.

Porventura assem bléa Geral, applicando um imposlo a favor do ~anco. despoja-se
da faculdade de podei' votar cada anno, o mesmo ou outro, comtanto que seja equivalente em
produoto 1 Acaso pensa o SI'. deputado qlle a app\icação de llma renda a certo e determinado
Hill obriga a consel'vaçilo do mesmo imposto ou direito, que Pl'OdllZ a renda applicada 1
Tanto não vale esta objecção, qU'l.nlo nós t~mos factos em contral'Ío, Com etreito, muito in
consti~ucionai teria sicl o decreto, que applicou os dil'eito da provedol'ia extin<;ta da saude
á Caixa de A:mortização que tem de durar 30 annos ou mais. 'l'el'Ía sido igualmente incon
stitucionalo outro decreto, qlle applicou os impostos da extincta mesa da inspecção da Bahia
ao pagamento d emprdstimo e r'sgaie das cedidas (por occasião da 1'cmissão do cobre), cuja
operação tem de durlll' longos annos,

cgue-se a sexta objecção: - E' pel'igoso que o Governo seja acciClnista, e influa nas ope
rações do banco.- Confesso, senhores, qlle a acção dos governos tem sido quasi sempre no
civa ás associações, cujo fim particular é estender o commercio, aperfeiçoar li industl'ia e
promover transacções lllcl'a~ivas. Mas, quando se traLa de uma sociedade, como a do banco
prOJlOS~O, que se destina pl'incipalmente a melhoral' a cil'culação, isto 6, a ingerir-se no
negocio mais vital para a nação, a influir poderosamente na fortuna publica e particular, a
emittir dinbeiro; então, não s6meute a razã , corno um gmnde exemplo, aconselham que,
em vez de arredar-se, approxime-s um pouco mais a acção do Governo. Escuso declarar que
o Governo nessa hypothese não é s6mente o Podor Executi\'o ; - o Legislativo de mãos dadas
com aqltelle tem igual, sinilo maior acção, I:'el'igoso e até absurdo seria (segundo a expré são
de Lord Liverpool) (lar-s a (!ualquel' capit:llis~a, ali mesmo a qualqller tL'apaceiro a faculdade
de emittil' dinbeit·C', como 1l1felizmenle acontecerá, si, por falta de um banco publico, a
necessidade de mais commodtl circ'llação ler nascimento a bJ.ncos particulares. E', pois,
evidente a razão para a influencia do Governo, e cel'tamente 110 in teresse da sociedade. De
mais, temo UJU exemplo, e de que uação? Do livre e do invejado govemo dos Estados Uni
dos. OCapitolio americano, cujos actos são tão acceitos dá o exemplo de influencia, e c?m
saciedade, da Federação no Banco Nacional, ecerto estou de que quem olha para a AmeL'lca
do Norte, como para o modelo dos governos aperfeiçoados, não recusará o seu exemplo
nesse caso ...

Abi vai, fi nalmente, a seLima objecção: - O projecto depI'ecia o papel actual, augmen
tando-o, e deixa o cobl'e como dantes, não prevenindo li sua falsificação, Quanto á primeira
parte, direi que o papel-moeda existente nesta provincia e na Bahia não p6de ser augmentado
ppla emissão das notas do novo banco. Attendfl. o Sr. dep,Liado, a que me refiro, que estas
notas, bem que elevam correr como moeda, são, to'lavia, realizaveis, ou devem ser trocadas
em metal e papel-moeda, como actualmente faz o banco do Lisboa, Creio que bastará esta.
simples obsel'vação, E pelo que respeita á seglluda parte, notarei á Camara quanto é con
tradictorio o a\ltor desta objecção: q1lando quer sustentar a necessidade do resgate do cobre,
allegll que o projecto vai arruinar a fortuna daquelles que teem grandes sommas em cobre,
ClljO valaI' monetario deiapparecerá, e quando qner pl'OVlU' a inutilidade do projecto, aUe,l(a



- '126 -

que o cobr~ ficl1. como danles, e não se l1.cautela a sua falsil1cn.ç:lo I! Tenho, porém, como cel'lo,
que todos quantos tiverem lido com impl1.rcialielaele o l1.I't, LO elo mesmo projecto não hesita
rão em affil'mar que a actual moeda ele coure fica qllasi rcclllzilll1. l1. troco, e por conser!lIencia
remediada, pelo modo mais heroico e selturo, a sua uHel'ior falsificação.

Não me lembl'o, senhores, de outrnl1.lgllma ol.je-: ão, .Resta-m8 l1.pel1aS rogar;i Camal'a
que me releve a e:-:lensão com que fallei, e declarar que contil1úo 1\ I'olal' a fal'or elo Banco
Nacional.

o projecto sobre o melhoramento elo meio ci?'wlante ficou rm terceira discus~ão

na Camam dos Deputados, sem que, at ser encel'l'ud:t a sessão de 1832, se tives30
tomado deliberação alguma ?'elativamente li. sua materia.

Em vista do que, fóra, como sabe-se, convocada, extrao?·dinariamel1te, a assem
bléa garal legislativa, para o fim de tomar medidas tendentes ao prompto melho
"amento da nossa circulação monetaria, maxime, tendo em consideração a nece
sidade de occorre1', " ao prog?'eSSO elos mates provenientes da ruinosa moeda de
cobre, que na maior parte constituia então o meio circulante do imperio. " São pala,
vras da Falla elo T/o'ono, com que, em 10 de abri[ de 1833, foram abertos os trl\balhos
da referida assembléa,

Logo na ses.ão de 12 deste mez foi apresentado ti. Camara dos Deputados, pelo
Sr. Araujo Vianna, Ministro da Fazenda, nm relatoria circumstanciado, sobre o
objecto da cOl1vocaçc7o,. e submettitlo o negocio a commissão respectiva, esta, tre
dias depois, lia perante a libsma Camara o seu pal'ecer, concluindo por um projeclo
de lei, que, nas circumstancias dominantes, elIa reputara inteiramente justificado,

Este ultimo projecto da commiEsão fóra fornnllacto, como emenda ao projecto
vindo d" sessão do anno anterior, e que havia ficado em te)'ceim discussão, como
já o dissemos, - talvez, no intuito de abl'evia?' a sna passagem na Camara dos
Deputados.

O art, 2° do projecto de 1833 continha o seguinte:
« Crear-se-ha no Rio de Janeiro um banco de circulação e de deposito, com a de·

nJmiuação de Banco elo B?'a:;i7., o qual tera caixas filiaes nas provincias, e existil'Íl
por espaço de vinte annos, contados do começo de suas operações,»

(Seguiam as demais disposições concernentes, em varias artigos,)
Aberta larga discussão sobre a matel'ia,- appareceram aiuda varias emendas, e

mesmo, novos projectos substitutivos,. mas, tudo i so não ob tante, foi a discussão
encerrada, e o alludido projeclo votado, aiuda dentro da reunião extraordinaria da
Camara, na sessão do dia 26 de abril, supra referido.

Enviado, porém, á. commissão de redacção para o fim de harmonisal-o com as
emendas adoptadas, - ao ser apresentado, novamente redigido, alguns depu
tados o demmciamm, como se achando totalmente altemdo, 0\1 contrario ao vencido;
e daqui, levantando-se séri'l. e tenaz discussão, a consequencia foi - ter sido rejei
tada a ,'edacção, e voltar ainda o projecto, para ser ?'edigiclo de novo por uma
commissão especial, para este fim nomeada,

Acceita e votada a sua ?-edacção, e remettido o projecto ao Senado, aquelle
soírreu aiuda alli novas e importantes emendas, do que resultou dar-se a fusãO
das duas Camaras, as quaes o tendo adoptado, em sua fónna definitiva, na sessão
de 14 de setembro, foi, logp depois, convertido e p,'omulgado na lei ele 8 de outubro
de 1833.

A lei de 8 rIe outubro começa por fixar um novo padrão monetario, danc\o il
uma oitava de ouro de 22 quilates o valor de 2 '500; e as suas outras disposições
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pl'irtcipaes, f'jU13 interessam ao nosso objecto, constam tIo ligeil'o tl'amu01pto, que
damos em seguitia: (3;;)

-« Art. 3. u Estabelecer-se-l1a na citIade do Rio de Janeiro um uanco de
circulação e depusito com a denominação de Banco do Bra~il, O qual existir'à paI'
espaço de vinte annos, contados do começo de suas opel'ações. »

- Oseu capital podia ser elevado até 20.000:000\ divididos em acções de
100 , que seriam pagas cm metaes preciosos ...

- O Governo seria accioni la de 40.000 acções, cujo pagamento sel'ia realizado
em prazo indefinido, com os fundos designados na lei, taes como:- os capitaes
pertencentes á Fazen lu Publica, exi tentes nos cofres do banco extincto; - o
producto dos impostos denominados do Bunco; - o pl'oducto de contractos para
mineração dos terrenos da lação; - o pI'oducto do imposto do sell0, e o producto
da taxaannual de 2 ,sobre donos de escravos, habitantes das cidades e villas ...

- A leI regulal'a o modo e condições em que as acções podiam ser subscriptas,
nomeando o Governo os proprios com?nissa~'ios, encarregados desse serviço ..•

- Recebida a somma de 4.800:000 . por conta das acções subscriptas do Banco,
se devia procedeI' á eleição da directoria, a qual seria composta de 25 membros,
cinco dos qu:\es não seriam eleitos, e sim de nomeação livre do Governo, mesmo
não sentia accionistas!

- Os 25 directores elegiam den tl'e si o seu presidente; e todos elles, excepto o
presidente, deviam .el'vir sem direito a emolumento algum ...

- A directorh podia fundar caixas (iliaes do banco nos logal'es convenientes.
- Era mister um numero de 50 accionistas, representantlo nunca menos de 1.000

a.ções, para pocl'er-se convocar um ajlmtamellto geral dos aCCiO:llstas para fim;
l'elalivos ao banco ! •..

- Os directores eram úbrigados a apresentar relatarias circumstanciados aos
laes ajuntamentos gemes ..•

-Incumbia ao Banc", além de outrospl'i'Vilegios, ou obrigações: I·, os dep03itos
publicos e particulares de diuheiro, metaes, joias, papeis de credito de qualquer
natureza, s.mdo gratuito o depo ito do dinlleiro, e recebendo 1 por cento pelos
objectos que houves em de ser entregues name ma e pecie depositadaj 2·, a guarda
do cofre dos orpllãos, recebendo o seu dinheiro por emprestimo a 5 por cento; 3·,
o movimento dos dinheiros da Fazenda [ acional ele um lagar para outro do imperio
sem carregal' commissões por es e serviço j 4·, o serviço da substituição do papel do
Governo por notas suas, recebendo por i so a pl'e~tação annual de 5 por cento do
seu tot.'\.l, para cuja, realização ficavam desde logo applicados certos renclimentos e
productos marcados na lei j 5., apreseutar mensalmente ao Governo um reltltorio
de seu movimento total - activo e passivo, e, além disso, um balanço hnnual, pam
serem enviados à Camara dos Deputado., nas épocas devidas das suas sessões.

- O banco não podia: I) compl'ar apolices da divida pul.Jlica, nem emprestar
SOl11l1la alguma ao Governo, em autOl'isação do Poder Legislativo, sob pena do ser
ex/incto, e de perda da divida; 2) negociar, directa nem indirectamente, em COUs,\
alguma que não fosse em letras de cambio, ouro, prata, ou na venda de bens
hypothecados por dinheiro emprestado, ou em artigos provenientes de seus predios ; 3)

(13) Vide no Capitulo lU, Sec~ão l!", não só a iulegra da lei, lOas lamuem, outros factos, que
oocorreram na sua discussão.
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receber mais de 6 % ao ll.llnO de seus emprestimos ou descontos, sob peno, de pa
garem os cootrn.veotores o tresdobl'O do:> valore.., elos objectos da. negociação; 4)
possuil' predios, além dos necessarios pll.rlL sua, accommodação e bom expediente de
seus negocias, ou os que, iesse a adquiri?' inevita.velmente em pagamento de elividas,

- O banco era obrigado a pagoar tl vista, em ouro ou em prata, qualquer 110to,

letra. ou obTigaçao sua, sob pena de pagar 12 % ao anno aos pOl'ladol'es, ate plena
satisfação e pagamento, . ,

- As suas notas ditas entrariam na ?'eceita e despesa das estações publicas, nOi
lagares ~m que houvessem caixas do mesmo banco.

- O Governo se obrigava ii. cunhagem gratuita de toda moeda necessaria para uso
do banco, E tanto o mesmo Governo, como qualquer elasCamara.s, se reservavam o
direito ele nomear commissões de exame nos livros e operações do banco; e verifi
cando-se acaso que a lei estava sendo violada; seria o negocio remettido ao Poder
Judicial, afim ele, provada a violação, ser julgada dissolvida a companhia do banco,

- A lei não impunha limite á emissão elo banco; e nem, ao menos, declarou·a
subordinada -, nem ao seu (undo capital, nem ti sua ?'esel'va, nem ao desconto, nem,
finalmente, ao tOlal maximo, a que podia chegar em circulação elIectiva. , ,

Não é mister analysar tpelas essas disposições, que acabamos de citar, e outra
que omittimos, algumas visivelmente exelruxulas, da lei de 8 de outubro de 1833,
para descobri?' ou julg'ar dos motivos, que obstaram a organiza<;<'io do 2° Banco do
BraziL ..

Bastaria aUender para a obrjgação de pagar em metaes o valor elas ncçillis
subscriptas, - tratando-se de um paiz cujo meio circulal~te consistia, então, sómente:
de nolas do extincto Banco, - de moedas de cobre, em grande parte falsificadas,
e de cedulas ou conhecimentos emittidos para troco deste, - para ver-se logo TI

inexequibilidade do objecto, que O legislador teve em vista.
O Governo, é certo, paz em acção todos os meios e expedientes, de que dispunlJn

para facilitar a organização do Banco, mas tudo fora debalue ; porquanto os maiores
obstaculos, uns vinham de varias uisposições da propria lei, e outl'05, das circumstan·
cias actuaes do plÚZ, as quaes não podiam ser tl'ansformadas ao arbítrio de nenhum
Governo.

- Para avaliar-se do modo por que procedeu o Governo no empenho de ver fun
dado o segundo Banco do B1'azit, transcreveremos ainda para aqui o decreto de 25
de novembro ele 1833, com as Insl1'tlcções que lhe foram annexas, creando e regu
lando cOí1'lmissões especiaes em todo o imperio parll o fim de agenciar acções, repre·
sentativas do fundo capital do novo banco,

DECRETO DE 25 DE NOVE~fBRO DE 1833

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o Senbor D. Pedl'o II, tendo em
vista a pr'ompta, e boa execução da lei rle 8 de outubro de 1833, na parte relativa ao csla·
belecimento do novo Banco do Brazil, decreta que o presidente cio Tribunal cio Thesomo na
provincia do Rio de Janeiro, e ús presidentes das outras provincias nomeem as com missões
s~cllndarias, de que trata a mencionada lei. nos 10g.11'es de cada provincia, que julgarsm
convenientes pal'a o bom des~mpenho dos nns designados no art. 70 e seguintes, as quaes,
e a que já existe m'eada nesta capital. se regerão pejas instl'llCções, que com este bailam,
assignadas por Candido José de Araujo Vianna, do conselho do mesmo Augusto Senhor,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do The·
souro Pnblico Nacional, que assim o terá entendido e fará executar, expedindo para esse
fim os despachos necess:trios, Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 1833, duo'
decimo da Independencia e do Imperio ,- Ji'remoisoo ele Lima e Silva, - Joêio Braulio Mo
niz. - Candido José de Araujo V~anna.
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Instrucções a que se refere o Decreto de 25 de novembro de 1833

Lo A commissão já creada nesta Capital por Decreto de 22 de outubro de 1833, em
virtude da disposição do art, 70 da Lei do dito mez e anno, e aquellas, que houverem de
seI' creaclas em varios Outl'OS pontos do Imp rio para o mesmo Hm, na fórma do Decreto
desta data, designarão d'entre seus membros dous para tomarem a sell cargo o cofl'e das
subscripcões, tendo cada um a sua chave e servindo um deUes de thesoureiro.

2.• Durante o primeiro mez depois de installadas as commissões, terão estas sessões
regulal'es duas vezes por semana. no JUellos, e dahi em deante duas vezes em cada mez, o
que farão annunciar por ~ditaes, ou folhas p blica~, Na primeira e seguintes sessões se fará
abertlll'!\ das inscripções para socios, recebendo-se os nomes das pessoas, que se propu
zerem entl'ar na associação do Banco do Brazil, com a designação do numero de acções
por (lue pretendem subscrever, sendo rubricadas pelas mesmas pessoas ou seus pI'ocuradores
a respectivas inscripçõe , as quaes serão lançadas em urna folha.

3 " No fim de cada mez toelas as commissões Cl'eadas fóra da Capital remetterão á com
missiio installada ne ta a folha original das inscripções, que forem tendo loo-ar, assignada
pelos respectivos commissario , &,lutl'dando em seu poder uma cópia della ; e esta commissão
~ran mittirá com a me ma regularidade, am lista geral, a apuração de taes inscripções ao
Presidente do Tribunal do Tbesouro.

4" A commissão da Capital, logo que pelas inscripções feitas conheça que poderá
realizar-se a subscripção necessaria, afim de preencher o fundo inicial fixado na Lei pava
o oomeço daR operações elo Banco, abrirá subscripção para as acções na fórma prescripta
pela Lei, e fará aviso ás OUlras commissões para o lUesmo fim. As commissões procederão
no trabalho das subscripções de nma maneira analoga ao que acima se prescreve para as
inscI'ipções; isto é, durante o IH'imeiro mez, contado da abertura das suhscripções, farão
sessões ao menos duas vezes por semana, e dahi em eleante duas vezes POI' mez s6mente .
oom a diil'erença porém, de que, além da folha das subscripções CJ,ue será rubricada por
oada um dos sub criplores, receberão estes conhecimellLOs das quantIas por elles enll'egues
aos commissarios por conta das l'espectivas subscripções assignadas pelo tbesoureil'o, e outro
commissario claviculario, e ele que, fl.lém da folha original, mensalmente remettida aos
commissarios da Capital, enviarão uma cópia ao Presidente do Tribunal dp Thesouro, Mé
(lU a commissão da Capital dê por concluidas as subscripções,

5,° Logo que se declare aberta a subscripção para as acções do Banco, o que se fad
constar por edilaes, ou folhas publicas, a commissão da Capital convocará os socios ill
scriplos para se rennirem em ass mbléa geral na mesma Capital, na fórma prescripta na
Lei, afim de prooeder-se á installação da administração do Banco, Sómenle serão consi
derados membros da assembléa geral aquellas pessoas que apresentarem os respectivos co
nhecimentos de acções por olias subscriptas 'i e a aasembléa não poderá deliberar emquanto
não houvel' um numero de SUbSCl'iptores ta, que a 'totalidade das acções subscriptas seja
igllal ou maior do que o fundo inicial nx:ado pela Lei para o começo das operações do
Banco.

G.o i, durante as inscripções, algumas das pessoas inscl'iptas como socios do novo Banco
se propuzerem entre'l."'ar aos commissarios do logal', em CJ,ue se 110uvereOl inscripto, ou aos
de fjualLJuer outro ogar, quantias destinadas para o luturo pagamento das respectivas
acções; quando llaja de veri Iicar- e a Rubscrip ão, o commissario thesoureiro as receberão
em deposito, dando os competentes conhecimentos assignados por eUe e o outro commissario
clnviculario, e fazendo-se nestes as necessarias declarações,

7." Opresidente de cada uma das pr vincias facilitará ás cclmmissões reapectivas, por
todas as maneiras a seu alcance, o bom lesemp nho do importante fim a que são destinadas,
dando-lhes, si precis fó1', accommodação em algum edifício publico, sendo possi"el, para
as suas sessões, Oll para a hoa guarda do p1'oC! llCto das s nbscripçõe", a ped ido das mesmas,

Rio de Janeiro, om 25 de novembro de 1 33. - Candido José de At-altjo Vianna.

Referindo-se á organisação do 2° Banco do Brazil,o Sr. Souza Franco observara:
«Em 1833 chegou a ser promulgad~L a lei de 8 de outubro mandando crear um
bnnco, ao qUi11 concedia importantissimos privilegios; mas não poude ser levado a
eil'eito pela ?'a::ão p"incipal da parlicipaçc70 e influencia, que nelle vinha a ter o
govcl'no, Estava ainda fresca na memoria de todos a extincção do Banco do Brazil,
attribuida pl'incipalmente ao governo, e era, como ainda não deixou totalmente de
ser, opinião admittida, que a intervenção directa dos governos é fatal a estes esta
belecimentos, »

- No relatorio apresentado ao Parlamento ria sessão cio anno seguinte (1834)
o ministro da Fazenda exigiJ'a, como c07'1'eetil)o elas clifflculdades, encontradas na
organisação do Banco,-as medidas que seguem: ln, um credito de 4.000:000: em
fundos p1tblicos internos, afim de preencher de prompto o fundo capital, por que a

A. 9
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nação devia subscrever; 2a , autorizar-se o pagamento das acções subscriptas pelos
pal'ticulares, a metade, ao menos, em metaes preciosos e a outra metade no papel
circulante ou em fundos pubUcos, internos, ou externos, a um preço dado, a 65 o;,
por exemplo, para os fundos internos; 3a , permittir-se ao Banco o desconto, sem
limitação de preço, de toelos os papeis de credito, n5:o excedente do prazo de
seis mezes de vencimento, ficando os de maiores prazos sujeitos á taxa da lei, a
saber, 6 %.

Todas estas medidas não passaram das paginas do relataria, que as continba,
No anno de 1835 já não era mais ministro o Sr. Araujo Vianna, que havia

promovido a passagem da lei de 8 de outubro de 1833, e o Sr. Castro e Silva, que
então occupava a pasta da Fazenda,- era, sabidamenle, de idéas oppostas.

Este ultimo ministro disse positivamente em seu relatorio de 8 de maio daquelle
anno: «Os meus sentimentos a respeito da creação de um banco já são bem
conhecidos; - minha opposição tem sido, não porque eu desconheça suas van·
tageI'ls e sua utilidade para conseguÍl'mos o gl'ande fim de melhorar nosso meio
circulante, mas sim pela convicção, em qne sempre estive, da sna inexequibilidade

nas cil'cumstancias actuaes, já pelas vicissitudes em que ainda nos achamos, e já pela
recordação da historia escandalosa do extincto .. •. »

«.•• Dos papeis, que vos serão pl'esentes, conhecereis que apenas teem appat'ecido
promessas de 196 acções em todo o imperio. » (30)

E aqui cl:amos por finela a historia do 20 Banco do Brazil, ou antes, das tentativas

da sua creação .•.

(3 O) Do Relatorio da Fazenda de 183G consta, que as acções, l'aatmento subscriptas, não excederam da
111 em todo o impel'io.

I" t.



CAPITULO TERCEIRO

Difficuldades crescenles da circulação morretaria. Emissão nIimitada de cobre. A discussão parlamentar.
O novo padrão monetario de 1833. O resgate do cobre. O papel-moeda do Governo.

Sendo assaz consideravel o conjuncto de factos, que formam a materia deste
cltpitulo, dividil-o-hemos em duas secções: a primeira contendo os factos, que
se deram no governo do Sr. D. Pedro 1 (regente e imperador), e a segunda os
que se deram no governo da Regencia (em nome do Sr. D. Pedro II) até ao
anno de 1835.

PRIMEIRA SECÇAü

(De 1821 a 1831 )

Regressando El-rei D. João VI em 26 de abril de 1821 para Portugal, ficou o
Estado do Brazil confiado ao príncipe D. Pedro, na qualidade de seu Regente.
Si multo precarias eram, sem duvida, as condições poUticas do paiz nessa época,
difficillimas eram igualmente, sinão mais precarias, as condições economico-financei

I'as, em que o principe-regente teve de encetar a sua administl'ação. Mesmo quando
lhe sobrassem actividade, e tino e perspicacia, indíspensaveis ás circumstancias, ainda
assim, muito duvidamos que elIe tivesse sido capaz, já não dizemos, de satisfazer,
mas ao menos de obstar as p,'etenções e exigencias, il'requietas e impet·tirzentes do

espirito faccioso, que então impulsionava, consciente ou inconscientemente, movimento
intensivo á marcha inevitavel dos successos politicos, que depois se realizaram...

Não esta, porém, em nosso proposito occuparmo-nos dessa ordem de factos, por
maior que seja o valor que eUes tenham aos nossos olhos, e apenas adduziremos:-que
todo o tempo da regencia do Sr. D. Pedro (dezeseis e meio niezes) caracterisou-sepela
agitação de interesses encontrados entre o Reino do Brazil e o Réino de Portugal
(que pretendia. a recoZoni:mção c1aqueUe) e por perturbações intestinas, cujo
desfecho, todos sabem, foi o de ser, definitivamente, proclamada a independencia
nacional, em 7 de setembro de 1822.

Por outro lado, os factos e os documentes historicos são accordes em accusar as
pessimas circumstancias financeiras, que predominavam, ao começo do governo
do Sr. D. Perlro 1.,. Sem recursos no Thesouro, sem rendimentos bastantes a arre
cadar, provenientes dos impostos (e estes, quasi exclusivos da província do Rio de Ja
neiro, porque a mór parte das outras ou nada t'e1'ldiam bu davam destino ás suas
rendas, conforme as ordens do governo de Portugal),- o ~tnico t'ecw'so faciZ que
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porventul'a lhe ro::;tal'a para aCtldiJ' ás ul'gencias uo serviço publico - rôra
recorrer ~~ emprestimos de papel-moeda do Banco do Bl'azil,- como já tinha sido
meio sediço, durante todo o govel'no de -eu ltug'u to p~li.

MIS, como já vimos no cJ.pitulo antecedente, a es~e t'9mpo, ja n110 tendo o
Banco fundo metalIico bastan te pari\ ac re-/ilar as StlClS notas e, caua dia mais
escassêando no mercado as moedas ue ouro e de prata, o agia desta' continuou 11

Crescer progressivamente, e dahi a l]tlasi m'lntlttação daquelle ?'ecu?'so pecuniario,
a que o Governo podia ainda soccorrer-se.

O proprio Principe D. Pedro, descl'evendo ao seu augusto pai, em cal'ta tle 21
de setembro de 1821, o estado tristissimo em quo se via, à fal ta d(~ dinheiro pal'a
as necessidades do serviço publico, lançal'•• o seguinte concsito:

« Logo que o B:lnco, o tisico Banco, que é o meu tbel'1110metro, estivor, como
o dinheil'o, exllatlslo (q ue para isso n[o fal tam qu~,tl'O mezes, pelos passos gigan
tescos com que elIe marcha para a cova aberta petas seus delapidado~es) ; alie de
todo já não tem nem ouro, nem prata, e só tem algum cobre que se tem cunhado
depois de fundir-se' (e este tirado de algwnas emba?'cações), que tem arrumado,
para intermediar com o bom,' pul' consequencia, como não tem credito nem COUSil

que o alcance, os seus bilhetes valem muito pouco ou qua 'i nada ... » (')
Deste pequeno topico, que ahi fic,. transcripto, se póde, sem grande esforço de

reflexão, julgar das condições monetarias do paiz !, ..
Entretanto, para remediar a esse pessimo estado financeiro e monetario, o qual

não melhorou e antes teve razão para aggl'avar-se, ao menos, nos primeiros tempos
depois de proclamada a nossa independencia, as medidas tomadas pelo governo
do Sr. D. Pedro, quasi que sómente cOllsistiram nas seguintes:

1", continuar na fabl'icação de moedas (em somma relativamente insignificante)
de 6 400 e 4 000 de ouro, t:onforme ao masmo padreio uos tempos coloniaes ;

21', comprar pesos ltespanluJes para recunhar com o valor de 960 rs. ;
;la, elevar o valor da moeda milteira pelo carimbo;
41', augmentar a cunhagem da mOóda de cobre, em quantidade excessiva, para

correr na circulação, não corno simples moeda divisionaria ou de t,-Sco, mas como (')
moeda de curso ilJimitado ;

5!l, consentir e, mesmo, autorizar expressamente que o Banco do Bl'azil conti
nuasse a emittir lJapel-moeda sem nenhuma condiçtio de garantia ?'eal, pariL ser em
prestado ao proprio governo, mediante juro estipulado ...

Muito pouco se podia esperar elas t?'ez primeiras medidas, acima indicaclas ; e, de
facto, foi, principalmente, com os recursos obtidos pel[1 etfêctívídade das duas tlllimas,
~a cunhagem do cobre e a emissão de papel bn.l1cal'io,'- que se procul'ou proveraos
numerosos serviços e urgencias do Estado,-durante todo o reinado doSr. D. Pedro L

Verifica-se, mesmo, dos actos officiaes (leis, projectos, discursos parlamentares,
decretos, avisos, etc.) da época, que todos elles só se referem, em regra geral
ou quasi exclusivamente, as condições e circumstancias daquelles dous tlnicos agentes
da circulação ...

(') J. Annítago, ITist, do Bl'azil.
(') o facto era tanto mais estl'anho, quanto o Alvarol do 17 do levereiro de i6W, que rel:;ia n m,"

teria, e não fll,'a "evogado, s6 au'torizava o emp"eg da moeda de oob,' e até o. lJuantta d. UIII

tostão ou 100 réis 1,..
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(1)

AcunlHl.gem Llo cobre, empregada como rect!l'SO finc~nceiro, começou logo a da tal'
de maio de 1821, e, aiuda que fO_Ee intuitivo que a grande somma de moeda fidu
eiaria, jit circulante (papel <lo Rmco), augmentada ogoro. com a de cobre, sem atten
çôo ás necessidades do mercado, viria constituir mais uma razão de mal para as
condições monetarias do paiz ; o cel'to é, que o Governo, mo.nrlando proceder á. refe
rida cunhagem na muior escala possiv I, mostrara-se pel'suarli'Jo de que semelhante
l'OCUl'SO s'1ria igualmente pl'oficuo, como melhoramento do meio Cil'Cttlante, illudin
do-se sem duvida, pOt' ver que o cobre cunhado er.1 prereri o nas transacções (teve
mesmo grande agia) ao papelbanc\rio, que circulava,

A Portaria de 6 do Eelem!Jro do 1822, tlirígiLla á Cas'l. da 1\1oeda, desta Capital,
mandara proceder ao fabrico !l cuuhagem do cobre com a maior brevidade, «traba
lhando-se mesmo nas 1Im'as úa tal'de, e na maior porçüo, que fosse possivel. »

Seguiram-se áquella Portaria ns d~ 9 e 26 do mesmo mez e outras ordens e re
commell(lações expedidas pelo Governo, umas providenciando sobre a cunhagem activa
do cobre nas Casas da Moeda desta capital e da Bahia, e outrns, remettendo el~genhos

deolmhal' p1ra as provincias de S, Paulo, Goyaz e Malto-Grosso, onde, sabidamente,
se fabricaram moedas daqnelle metal com n. metade do peso, que deviam tel' em re
laç..10 ao seu valor nominfl.l ; isto é, uma libl\1 de cobt'e, devendo produzir então,
depois de cun!lfl,do, a importancia de 2$560, as repartições moneta.rias dessas pt'O
,ioeias por vezes tiraram della a de 3$520 ! (3)

Mais adea.nto teremos occasião de annlysal' 03 f'lCtOS concernentes á esta e~pecie,

e então se verá. o se1n·1tumel'O de inconve,~ientes e desaSt1'es, que essa cunhagem exces
siva de cobre trouxe li circulação monetnri \, em O'era1. Eotretanto,parafjue, desdejá,
sapo sa avaliar do modo ilTegl,lla?' e illegal, com que era executado <emelhan te serviço,
bastal'a adeantar, que «em 1828 appeeheoderam-se, como (alsas, em consequencia da
sua imperfeição, moedas de cobl'e, fabricarIas em 1822 no proprio estabelecimento
mooetario do 1<io de Janeiro, como consta do Iivl'o 7° de Registro,- no qual tamhem
so acham tel'mos de apprebensões de moedas, jtllgadas falsas, apezar de fabrica las
oas casas monetarias de ta Côrte, da Bahin. e de S. Paulo t", (4)>>

A Assembléa Con ,tituinte, convocada e reunida em 1823 ( 3 de maio ), não tevo
o:casião de occupar-se da importante que-'tilo da moeda nn.ciona,l.

- A Constituição Politic~, outOl'gada ii. ac;ã.o pelo Se, D, Pedro I, em dnta de
25 de março de 1824, el1l1meran,lo, no ell art. 15, as attribuições da Assembléa
Geral Legislativa, estabeleceu, como § 17:- « Determinar o peso, valor, inscripção
e denominação das moedas, , , »)

Importa, porém, saber, que o 1J1'l'meil'o l-eil'lado findou, sem que fosse votada lei
a.lguma. a esse respeito, não obstante as circull1stancias desse periodo reclamarem
na, como uma das providencias da maior Oppol'tunidaue,

Nem ao menos preoccupou-se o Poder LegislaUvo daquella época de rpgular
melhor, ou de fi:wr o padrão monelario, - dando ao ouro e a prutfl. um valor
legal, - cel'to e nnico, nas suas relações.

('l A.eredo CCt1l1inho, Estudo cit. sobro a moedo. de cobl'o.
(,) A, Goutinflo, Obr, cito
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Tudo continuou no mesmo estado de confusão, -que a esse respeito já se notava
no paiz, desde os tempos co10niaes.

« Continuaram, pois, apezar da Independencia, as nove relações, que entre as
moadas de ouro e de prata em circulação antes existiam, a saber: - Entre o ouro
nacional ou de 1'600 a.oitava e a moeda de prata provincial 1: 13,473; - para a da
Consulta e Ordem do Conselho da Fazenda de 1747 de 1: 12,412, e para a moeda de
prata do Alvará de 1809 (sobre pesos hespanhóes) de 1: 12,5. Entre o ouro pro
vincial ou de 1$760 por oitava e a moeda de prata lavrada nas casas p1'ovisorias,
de I: 14,821, - e daquelle para a moeda de prata determinada pela Consulta citada
de 1:13,653, - e para a do A1vara de 1809 dito - 1: 13,75. As relações da moeda de
ouro introduzida pelo despotismo em 1748 (de 162 grão ) ou de 1 777 1/9rs., com as
tres diversas moedas de prata referidas, eram de 1:14,97, - 1: 13,79,- 1: 13,888 (I),.

E' certo, que as Cártes Ext;'aordinarias e Constituintes da Nação Portugueza haviam
decretado em 1822 uma nova lei regulando a materia, a qual, segundo a data,
devera tambem vigorar no Brazil j cumpre, porém, advertir, que a citada 1t;li não
chegou a ser mandada executar nesta parte do Reino Unido. (G)

Quanto á fabricação de moedas de ouro e de prata, a que atraz alludimos, sobre
leva accrescentar que a amoedagem do ouro de 1821 a 1824 inclusive, déra apenas
uma média annua1 de 130: 038 500 (a média dahi por deante até 1831 fôra apenas de
23:803$885,8) j e que o lavor médio annua1 da prata fôra tambem naquelle periodo
de 70:321$350 (de 1824 até 1831 desceu a 41 :420$382,5), E é facil de ver que, nas cir-

(I) Â"ilrodo Coutinho. Obl·. cito
(G) O teor tia lei supradita foi leste: - Dom Joiio, por Graça de Deus e pela Constituição d~

Monarcbia, Rei do Reino Unido de Po,'tugal. Brazil e Algarves, d'aquem e d'além Mar em Afl'ica,
etc., etc.: Faço saber a todos os meus Subdito que as COrtes Decretaram o seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituinte da Nação Portuguez!I, attendendo á necessidade
de fazer entra,' em circulação a moeda de ouro, a qual presentemente não corre, por se achar o Seu
valor legal muito inferior áquelJe, que Ibe corresponde como genero; igualmente querendo evitar as
fraudes a que daria lagar o livre gyro da moeda roubada e cerceada, Decretam provisoriamente o
seguinte:

1.0 O valor actual do marco do ouro, reduzido a moeda, é a quantia de cento e vinte mil réis,
Portanto, as moedas de ou,'o de quatro oita,as, que até ao presente tinham por Lei o valor de

seis mil e quatl'ocentos reis, terão o valor legal de sete mil e quinhentos réis; e as duas oitavas, que
valiam tres mil e duzentos réis, correriio pe10 valor de tres mil etecentos e cincoenta r6is.

2.0 De todas as moedas de ouro, que até ao presente se teem cunhado, s6meate serão recebidas no
Tbesouro e nas diversas repartições fiscaes, as moedos de duas, e quatro oItavas j e tanto estas, como
aquellas, que de novo se cunharem, serão sempre recebidas por peso nas referidas estações. Os Re
cebedores fiscaes ficarão responsave;s pela falta do peso da moeda de ouro, que entregarem, quando
esta fal ta exceder a um gl'ão por oitava.

3.0 Toda a moeda de ouro, que entrar no Tbesouro, e se acbar com falba maior que a tle um
grão por oitava, ser:i. rumettida :i. Casa da Moeda para Se fundir.

4.° Toda a moeda de ouro de duas e quatro oitavas, que se achar com falba de mais de um grão
por oitava; e toda a mais moeda de OUl'O, tenha ou não o seu devido peso, 9ue paI' qualquer pessoa
for le,ada á Casa da Moeda, será nella recebida por peso, na razão de m.l oitocentos e setenta e
cinco réis por oItava.

5. 0 O valor do ouro em moeda, que, na conformidade do artigo antecedente fo,' levado á Casa da
l'vloeda, ser:> pago em boa moeda de ouro de duas e quatro oitavas, ou em moeda de pl'ata, si o
portador a quizer receber. Quando este pagamento se não puder logo realizar, se pas a"á ao por·
tador um recibo cam as clarezas necessarias, afim de que por seu turno receba um valor igual ao que
houver entregado.

O Govel'ao fará regular e ·ta operação de maneira, que os pagamentos se façam pela ordem das
datas das entregas, ou recibos, e que de nenhum modo se emhal'acem os trabalhos da Casa da Moeda,

6.0 Moedas de ouro s6meote se lavrarão de duas e quatro oitavas, com os cunhas ultimamente
abertos para as moedas destes pesos, emquanto se não determinar o contrario.

7.0 Será franco de entradas nos portos do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves totlo o ouro
e p~at~ em barra. A introducção da moeda estrangeira, que não for Ouro ou prata, é absolutamonte
pronlblda .

.8. 0 Quanto á inlroducçiio da moeda estrangeira de aura e prata, observar-se-ha a legislação
eXlStente.

9." Fica revogada qualquer legislaçiio na parte em que contrariaI' as disposições do presente
Decreto. Paço eras COrtes em 5 de março de 1822.

Pelo que Mando a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução do referido decreto
pertencer, que o cumpram, e executem tão inteiramente como neUe Se contém, Dada no Paiacio de
Queluz aos6 de março de 1822. -EI-Rei Com Guarda. -Josd 19naeio da Costa.
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cumstancias economico·financeiras do perlodo, essas quantias de rltetaes preciosos

amoedados eram sobremodo insignificantes... n
De maneira que, começando em 1821 a augmentar, de mais a mais, as emissões

de cobre e de papel, - e com ellas a depreciação do seu valor, - logo, desde o
anuo seguinte de 1822, fez-se patente, que a pouca moeda de ouro e de prata, ainda

ale então circulante, começara agora por desapparecer no todo da circulação,

- ficando esta inteiramente alimentada pelos dous agentes depreciados, acima ditos.
Este estado de cousas não tarclou a prolluzir as ,suas perniciosas consequencias

- primeiro, nesta Côrte e Provincia do R.io de Janeiro, e nas da Bahia e S. Paulo,
onde corria o papel-moeda, - e, depois, g'eneralisadas á todas as demais, á me
didaque se lhes la intl'oduzi.ndo a moeda de cobre, em quantidade excessiva...

Em 1824 a necessidade de dinheiro em especie metaUica, por parte do Governo, ha
via-se tornado imperativa, e na difficuldade de obtel-a no paiz, e porque a moeda deste
ja então não servia para satisfação de despezas no exterio?',. foi resolvido que o Estado
recorresse a um emprestimo externo. Obtido este, com o seu producto se visavam
os seguintes fins alternativos: - « si fosse concluido o Tratado de reconhecimento
da inclependencia pelo Governo de Portugal, - grande parte do emprestimo deveria
ser applicaJo á indemnisação da propriedade da corôa portugueza e da propriedade
privada do Sr, D. João VI, existentes no Brazil, - no caso de um rompimento
das negociações encetadas, deveria ser uma parte do emprestimo, applicada á
acquisição de armamentos e mais munições belli~as; - e a outra parte restante, d
melhorar as finanças do Bra:;il, principalmente pagando em metal ao Banco,

quanto fosse posslvel, do debito do Gov ruo, afim de poder este estabelecimento

reduzir a somma de suas notas Cil'culantcs e, deste modo, melhorar-se a circulação

lnonela?'ia e o cambio externo... )}
Oemprestimo foi., com e-ITeito, realizado na Praça de Londres, na importa,ncia

real de i 3.000.000, sendo 1.000,000 á taxa de 75 % em agosto de 1824, - e
2,000.000 a taxa de 85 % em janeiro de 1825,

Entretanto, tendo havido demora na conclusão do Tratado com Portugal, - das
sommas recebidas em Londres, retirada apenas a quantia de i 600.000 que foram, de

(7\ No Governo do Sr. D. Pedro I fOl'lUtl unhadas moedas de ou,'o de quatro oit8.vas= 6$400,
e de *1/2 oitavas = 4$; e moedas <10 prata de 960 (patacão) na rnzão de 128 1'8. = 1 oitava, guar
dldo desta orte, o como i:. o dissomos, o mosOlO padrão monetario dos tempos colouiaes,

E il. este respeito obse,'va um ex-p,'ovedo,' da nossa Casa da Moeda:
« E' para admil'ar que, sendo tão irraciona\Jol a pl'omiscuidade das moedas de 6$400 e 4' e tão

notorios os males que causava a alta relação ent"e a oila,'a de ouro de lS 00 e a de prata de i2s réis,
não se determinasse que a unidade do pe o naquollas moedas tivesse identico valor, abalxando-sd, ao
mesmo tempo, a rolnçíio entl'e os dous metaes, o que em 5 de março de 1822 se tinha em Portugal
feitu, .. '

« m' snbido que o \JaZor real da moeda é igual ao da unidade do metal puro lUultiplicado pelo peso
da liga e pelos millesimos rle fino,

« Em vil,tude deste axioma monetario e mesmo ftnaueeiro, si a moeda ue 4 oitavas do titulo de
9J6 1/3 valia j 600, a de 21/2 oitavas, com o titulo de 907, valia 3 560,

«Fazendo-se, porém, circular e ta ultima po,' 4$, é Incontestavel que se lhe dava um maior valor,
e é claro que ella expelliria da circulação a de ti 400, obrigando-a a procurar elUpre~o fóra do paiz;
o que se daria, quando mesmo a relação da prata para o ouro foss , não a que eXIstia, mas a geral
meale admittida. em EUl'opa,

« Os que nconselharam a D, João V a infl'Íugir aS cartas ,'ógias d D, Pedro II, mandando fabricar
com o nOme de moedas prouillciacs de OUI'O, 162 g"r,os desse metal Com o toque de 0,907 e o valor de
4;,. tinham dous lins : o i" era til'aI' dessa moeda a senho\'ongom de 277,7 o mai .17,61'éis pel", falta
ao taque, m oitava, quando da fabl'icação da moeda nacional só resultava a do 1001's, pal'a o mesmo
peso; 20, fazol' renuil' I'a,ra Portugal as moedas cle omo de 20S, 1 "800, lOS, 6 1,00,1,,, 00,3$200,2">\00,
iS600, 1,,200, 800 e 400 l'élS, lavl'ad-as no Brazl\.

« As moedas de 46 fabricadas d pois da iadepelldencia não só expelliam as moedas de 6$400,
como lcmb,'avam, pelo excesso da senhoreagem, os tempos de Luiz XIV e de outros reis, que, por
dcspQtioo~, lanto abusaram da. moeda., ,. (A, eOlltfllho, A moeda de cobre e a subsidiaria..)
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facto; remettidas ao Banco do Brazi! j - o restan te total fdra, quasi inteiramente,
dissipado em missõe3 diplomaticasj e e peciaes, na Europa, e na compra de equipa
mentos navaes e militares, - logo depois, applicados it essa guerra, desast?'(,dae

impolitica. que o Sr. D. Pedro I declarara às Republicas Unidas do Prata.
E assim foi despendida, póde-se dizer, inutilmente, uma somma metallica im.

portante. que, si tivesse sido resel'vada para os misteres da situação monetaria do
paiz, poderia, sem duvida, te l-a melhorado consideravelmente,

Referindo-se á esta ordem de factos e à respectiva situação monetaria do paiz
em 1826, um nosso historiador contemporaneo deb:ou escripto o seguinte juizo:

«Um emprestimo de ;B 3,686,200, valor nominal, contrahido em 1824 pelo
Marquez de Barbacena, então Felisberto Caldeira Brant, tinha sido todo despenclido,
e seis milhões de cruzados se havia cunhado em moeda de cobre, emlttida pelo qua
druplo dJ seu valor int?'inseco. Dez milhões de cruzados ele notas se havia tomado
por emprestimo ao Banco já insolvente.. recurso este, que o ministro não podia
justificar por precedente algum. " O valor das' notas de ceu na proporção de ua
maior emissão; o agia dos metaes preciosos subiu na razão directa, e o publico
supportou todas as perdas que de tudo isto resultaram, ao mesmo tempo que o
Governo pagava juros sobre esses mesmos emprestimos ! Si a administração, em
lagar de se ter valido das notas do Banco, tivesse empregado papel propriamente
seu, a garantia do publico teria sido a mesma, houver:), evitado o pagamento dos
juros e o agia sobre metaes preciosos provavelmente teria sidomenol', porque este
papel teria circulado em todo o imperio ... (8)>>

Por decreto do Governo de '12 de janeiro desse anno (826) é que foi levantada
a prohibição da sahida ele moeda metallica desta Oôrte e Provincia elo Rio de Janeiro
para as outras provincias do Imperio, ficando conseguintemente revogados os decretos
de 19 de novembro ele 1818 e de 20 de junho de 1820, que assim o haviam ordenado.

O decreto referido de 12 de janeiro começa por estes termos:' «Havendo cessado
os motivos pelos quaes se suspendeu a remessa da moeda metallica, ..»

Neste ponto, a mente, que teve o Governo na promulgação do ultimo decreto,
não parece muito explicita' j póde mesmo autorizar a duas supposições inteira
mente diversas.

Sabemos que os decretos de 1818 e 1820, ora revogados, tiveram por fim evitar
o desapparecimento da moeda de ouro e de prata, que por então começara a mos
trar-se escassa nos mercados do R.io de Janeiro.

Dahi por deante, esta situação da moeda metallica não melhorou; ao contrario,
foi sempre de mal a peior, a ponto de ter desapparecido completamente ela
circulação nesta praça.

Ora, isto posto, pensamos que a ?'azcío fundamental do decreto de 12 de
janeiro póde ser interpretada de dous modos: - ou o governo entendeu que,
não havendo então mais moeda metallica ci?'culante, não bavia tambem nuAivo

actual para continuar prohibida a sua exportação ;- ou então entendeu, que o cobre,
agora cunhado sem peso nem conta, constituia, na realidade, verdadeira moeda metal-

(8) J. Armitage, Hist, do Brazil, pag, i65. Sobre este topico cumpre advertir, que o vape! bancado
dito só circulava nesta Côrte e Pl'ovincia elo Rio, e nas da Bahía e S. Paulo, onde havia caixas
l1Iiaes, e em alguus lagares de Minas Gel'aos, mais em contacto com esta praça do Itio.
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lica; e que, como já fosse o mesmo abundante nesta provincia, era de couveniencia
ser exportado, não sómente, como meio ue augmentar o seu valor nesta praça, mas
ainda, para o fim de generalizai-o, como moeda de cU~'so illimitado, por todas as
partes do Imperio !.••

Somos propensos a admittir a segunda hypothese, e isto por duas razões, prin
cipalmente: a p'-imeira, porque, de facto, fôra crença dos homens ele governo da
época, Que o cobre amoedado podia e devia augmentar de quantidade para occorrer
ás urgencias do Estado, como um recurso financeiro, bom e legitimo, crença, que tor
nou-se nwlh01'mente fundada, quando se viu que aquella moeda chegara mesmo a
obter agia sobre o papel circuln.nte; a segunda, porque, mais tarde, tendo apparecido
escassez de cobre na circulação desta CÔrte e Provincia do Rio d Janeiro (escassez,
aLiâ ficticia, como veremos adeilnte), o Governo egualmente probilJiu a sua expor
tação, do me mo modo que outr'ora havia feito, com relação i1. moeda metullica d~

ouro e de prata.
Fosse, porém, como fosse, o certo é, que, amedida que o cobre amoedado enchia

acirculação de cada provincia, a pouca moeda de I rata que ainda restava em algu
mas dellas (sobretudo nas mais di tantes do norte), desappal'ecia a olhos vistos, e
aquelle ficara sendo, por toda a parte, a moeda geral exclusiva!

Não precisamos fazer por nó mesmos a cri tica dessa situação aviltada, á que
haviam chegado as condições monetarias do raiz; assaz e de sobôjo, encontramol-a
feita, e com o melhor criterio, em escriptos particulares e em peças omciaes rela
tivas, do periodo em que tão.

os limitaremos, portanto, a abril' espaço aos juizos e pareceres diversos, emitti
dos sobre o assumpto, por aquelle que, para fa.zel-o, tinham, sem duvida, a maior
competencia.

(2)

A discussão parlamentar

Ji1 vimos anteriormente que, aberta. a. nos~a primeira. Assembléa Legislativa em
1826, esta tratou, de de logo, de verificar as condições do Banco do Brazil, cujo
papel, circulando como moeda, perturbava a viela economica do paiz, pela depreciação
crescente, em que então se achava. Agora vejamos, tambem por sua vez, o que se
passou com relação á moeda de cobre, cuja reforma legislativas e a discussão con
cernente tivera.ID lagar, as mais das vezes, parallela ou conjunctamente com a pro
priaquestão bancaria.

Ainda que menos apaixol1ada, do que a do 11egocio do Banco, a discussÜD parla
mentar sobre a moeda de cobre, não foi menos lon",a, nem menos importante, e n.
sua lditura é indispensavel para obter-se o conhecimento inteiro das idéas e factos,
que predominavam na época em questão.

O mal era reconhecido e confessado de todos; e uo emtanto perdeu-se muito
tempo e muito trabalho, antes que houvesse a possibilidade de adoptar-se uma
solução! ...
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No. sessão do. Camara dos Deputados de 20 de maio daquelle anno:

o Sr. Lino Coutinho - E]' incn.lculavel o damno, que tem solfrirlo a riqueza publica
e particular com a grande quanLidade de cobre amoedado, que pl'esentemente gyra no
commercio du Brazil. O Governo fazendo cunhar, e cmitlindo uma tão de~pl'oporeional

cópia de moedas deste meLaI. mostl'oU que desconhecia inteirament a sua natureza, ou
abusoll deste recurso, que aliás poderia ser de g"l'ande vanLagem; convidando dil'ecla
mente os nacionaes e estrangeiros a levantar fabricas occuHas pal'a cunhar moeda;
bastando para prova desta asser ão o notar-se, que uma librn. de cobre custa dezoito vintens,
e cunhada produz o valor de 2 000.

E' esta desproporção enorme entr o vnlo1' intrinseco deste metal, e o que ell recebe
do cunho, que convida os homens miseraveis a fazerem um trafico Lão ruinoso para o
Estado. Por tal motivo na Bahia ;:mdam em gyro mais de 4 milhões em cobre amoedado
desta maneira, e existem nas villas cirCllmvisinhas, e nos sllbul'bios da capital innume
raveis omcinas occuHas, onde se fabricam esbs mo dn.s, lIa pouco foi descub'l'ta uma com
dinheiro cunhado: e ha razões bem fundadas, que não são só duas, ou tres, mas Illuitas as
que ll'abalham neste genero de industria prohibida, não só naqueUa provincia, mas em todo
o Brazil,

E' preciso portanto que o Governo tome medidas muito energicas para remediar este
mal: do contl'ario enriquecer-se-hão estes ladrões nacionaes, e estrangeiros, o aquelles,
que tendo um conto de réis em semelhantes moedas de cobre, suppõem-se possuir na reali
dade a qnantia, que ellas representam, se acham recluzidos tão sómente á posse da vige
slma parte deste valor, e ainda o. menos. E' indisp nsavel que a Nação faça algum sacrificio,
que t nha alguma p rdo., .e que esta perda se Ilxperimente quan to antes para evi tal' outra
maior.

Todas as nações policiadas quando pagam em coure, flen t m uma especie de
pejo fazendo semelhante pagamenlo; e só a naçã br<tzileira não exp rimenta vergonha,
quando en tl'ega dinheit'o neste metal. Na Inglate1'l'a, quando e di um troco em
cobl'e, embrulha-se em papel, e pede-s perdão, em signal de que nn.da vale; e entl'e nós
pagam-se contos e contos de réis, em semelhante moeda, sem se sentir pejo algllm. Eu não
digo que não h ,ja cobre em cil'culação, mas f(uizel'a, co n os bons economi tn.s, que s6 se
admittisse o sufliciente para trocos, e que e guaruass alguma proporçãu cnLl'e o valor in
trinseco, e o representativo das moedas. i ft quantidade do que temos em gyro fosse
reduzida á !.lma terça parte, ell dissel'a qlle ainda a sim seria esta somma muiLo além do
que se faz misLer para cOl11modo das transacções mercantis.

Nós devemos algum dia atalhar os gravíssimos males, que procedem de semelhante
falta de systema monetario, e si diilúit'mos o remedio, que de pI' mpto se carece, i não
acudirmos já a este ma.! tão transcendente, o trabalho será incomparavelmente maior e
talvez se não possa resarcir a perda da Nação.

Os indignos especuladores continuam com progresso espantoso a cunhal' moeda de
cobre, e os estrangeiros levados do sordiclo intel'esse, ltltrodnzem no Brazil e espalllam
pelo eommercio bal'l'icas e barl'icas desL dinheir ; e o que será daqui a dpz anllOS 1

Succedeu na B'lhia uma aoecclola muito celebro. Um mercador de lanagens compl'oll
umas barricas introduzidas p01' contrabanelo, na pel'sllasão de que continham generos do
seu commercio, e quando as abül, achou que eSLavam cheias de c bl'e cnnhado,

Que succedeu? O veneledor não as procur II mais porque niio ignol'ava o quo lhe
poderia succeelel', e o comj)l'ador ficou com aquelle genero de ferragem de graça.

Por esta maneira qual sel'á o resultado daqlú a pouc tempo? Q,llal ser{1 o fim da
riqueza publica e particular da nossa Nação?

Eu já disse que por este errado syst ma, admitticlo para ruína do credito nacional, uma
libra de cobre que cllsta no mercado dezoi lo vinten , proc1.'lz 2~ em cba pu,s cnn hada ,esle
enorme intel'esse sobre o capital Jwcessa\'iamente convida e excita a pt'OCl1l'ar um tão
ruinos e criminoso tl'afLco; e portanto sol)l'e este pOl1l0 que devemos chamar as nossas
attenções; , á origem do mal que devemos applicu o remedio elIicacissill10 e n.ntes quo
com o desprezo s torne i I1supel'aveI. ..

lIa uma lei muito antiga, que ordena que nenhum pagamento se faça em cobre, uma
vez que passar de um tostão: pOl'ém como podeni. ser hoje cumprida esta determinação!
Qll proporção ha entre o coure e a prat.t em cü'culação? t:)ão pois necessarias proulptas, e
poderosas medidas para atn.lhar o progl'esso deste mal tão gl'n.V , e UJUt1. d:J.s providencias,
que, ao meu ver, podem conLl'ibui1' para este fim, é que faz o objec~o deste prujecto, que
offereço á approvação da Camara.

PROJEC1'O DE LEI SOBRE A MOEDA DE COBRE

A Assembléa Geral Legislativa do Imperio decreta:
1.° A mo da de cobre seja de hoj em d ante do 40 rs., 20 rs .• 10 1'S, e5rs,
2.° A moeda de 40 rs. terá ele pes seis oilnvas e meia de cobre, a de 20 rs. a metade

deste peso, a de 1 rs. a q'larta pat'te, e a de 5 rs, a oitava parte.
3.· As casas de moeda, depois da publicação desta, uão emiLtirão mais dinheiro de

cobre na circulação, excepto aquelle, que de novo cunho se deva dar em tl'OCO pela moeda
fraca de cobre que actualmen te corre.
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4,0 Todo o individuo, que possuir a actual moeda fraca, a levará, depois da publicação
desta, ás casas de moeda, onde as houver, ou ás Juntas de Fazenda, no caso contrario, afim
de recebel' o seu equivalente na f6rma, e especie abaixo designada.

5.0 As casas de moeda, ou as Juntas de Fazenda, I'e 'ebendo a moeda fraca, entregarão aos
individuos, que lh'a apresentarem, a terça parte da cluantia recebida em moedas n vas de
cobre cunhadas na fôrma do art. 2°, e o resto em apolices, que não excederão o valor de 2$,
e nem descel'ão abaixo de 00 rs, Todas as apolices de semelhante natllreza não correrão,
sinão como moeda de cobre.

6. 0 A lettra das apolices será da maneira seguinte: - A asa da Moeda, ou a Junta da
Fazenda de tal, ou tal provinoia, pagará ao apresent.ante desta a quantia neUa oonsignada.
Estas apolices serão e tampadas como as do Banco, porem em menor formato, assignadas
pelos tres officiaes mais graduados da Casa da Moeda, nas provincias onde a houver, e nas
outras pelo thesoureiro e escrivão da Junta de Fazenda; encadernadas em livros, donde
sejam cortadas em diversos talhos, para se podel' cotejar e vel'ifical' nas suas entradas,
O Governo garantil'á o pagamento de semelhantes apolices,

7.0 O Governo dará as provide.nci:J.s para se estamparem semelhantes apolices, e
serem remettidfl.? ás diversas provincias.

8.0 O indlviduo, que po suindo semelhante moeda fraca de cobre a não entregar no
espaço de 18 mezes depois da publioação desta, para receber o s u equivalente na fôrma do
al't. 5°, fioará oom ella como si fosse simples meLaI, que então poderá vender a peso, ou usar
delle como bem lhe parecer.

0,° O Govel'llo porá annnalmente á disposição das casas de moeda, ou Juntas de
Fazenda, uma prestação até o pfl.gamento das apolic~s.

10, Esta prestaçiio nas provincias, onde abunda a moeda fl'aca de cobre, não será
menos de dez contos de reis, bem com seja no Rio de Jancil'o, Bahia, Pernambuco, nas
outras porém sera dc metade; mas ella d ve ser sempre em moedas miuda de prata,
afim de tirar da circulação duas terças parles da. moeda de cobre, sem que com tudo se
dilllcultem os h'ocos.

H. Finda esta transacção, a Assembléa Legislativa tomará novas medidas, para mais
diminuir a grande de~proporção, qu ainda assim fica entre as moedas dos metaes pre
ciosos, e aquellas de cobr .

12. Nas provincias, 9,lIe não tb-er m Casa de Moeda, a Junta de Fazenda se enteuderá
com as daquenas, que tlverem taes oOioina , e que licarem mais perto; afim de submi
nistrarem o cobre novo para orJenada troca, remettendo-lhes o velho, que será de novo
cllOhado, e segundo suas tl'ansacções, estas Juntas se debiLariio umas ás ontl'as.

13. A materia de semelhante lei serÍL em pleno vigor até que um novo systema mo
netal'io pal'a todo o Imperio estabeleça regular e extensivament a fÔl'ma, o peso, o valor
das moedas, segundo o preço aOLual dos melaes. Camara dos Deputados, 20 de maio
de 1826.- José Lino Coutinho.

Combatendo o projecto do Sr. Lino Coutinho:-

O Sr. Vergueiro - Quando me oppuz á pl'ecipiLada discussão deste projecto, foi
para que a Camara pudesse mediLar sobre ene, pois eu ji tinha em vist1\. a sua insu[fi
ciencia e as contradicções em que lab ra; a~ora pOl'éll1, que se vae perder com elle
algum tempo, mostrarei que deve er rejeitado, uem pel'suadido de que. quando se pre
tende curar um sympt ma proveniente de vicio g ral, ou não se conseglle o fim ou se pro
duzem maiores males, emquanto e oOllserva o mesmo vicio,

Duas razões se jlroduziram para apl'essar a discus~ão dest projecto e oomprovar a
sua necessidade; que -Ii , evital' o fabrico da moeda falsa na Ballia e tirar da circulação
a grande mas a da moeda fraca. d cobre.

Agol'a accresce a freqll ncia e publicidade de fabl'icas de moeda falsll na Babia...
Mas como e possivel, que n,l Babia s commettam tão graves dlictos impunemente 1
Pois os ma€"istrados vendo que publicamente se fabl'ica esta moeda falsa, que tanto ataca
a riqueza nacional e o oredito publioo, sem o qual niio p6de persistir uma nação, não
terão obstado a tão espantosos deliolos 1 .

::ii com eireito existe o que I nn lerou o illustl'e autor do projecto e outro nobre depu
tado da Bab ia, forçosamente se leve procerler con tra este' mpregados, que não punem
taes individuos, porque o castigo é o melO cle remediar este mal.

Vej~.mos agora si podem ter este eIl'eito o que se pt'opõe n pl·ojecto. Emquanto ao
preterIto, nada p6de o projecto remediar, porque os Cl'imes estão commettido ; e m
quanlo ao futuro, não faria mais do que pas ar a outras mãos Olt a outl'as op rações,
aquella criminosa industria.

i\. moeda de oobr de 40 rs. por seis oitavas e meia, posto qtle mais forte que a
aetual, ainda o seu valor intrinseco ti menos da metade do nominal e por consequencia
ainda convida á falsifioação; esta moeda s6 deve substittlÍl' á terça parte da moeda de cobre
actual e os outros dous terços serão llbstituidos por p daços de papel, que nada valem;
e por isso convidam ainda mais á Calsi ficação. . .

Eu me explico melhol'. Pl'etende o .illustl'e autor do projecto tirar da circulação esta
grande massa de moeda fraea, mas de q'le mod01 8llb tituindo·lbe um ter o lie moedl\ de
oobre ainda fraca e dous terços le papel fl'aquissill1o: compat'emo agora o '1'1\.101' intrin
seco da moeda actual, com o da mo da, que o projecto lhe substitue, e acbaremos que a
moeda actual tem maior valo1' intl'illseco e pC!r <:onseqllencia ficamos em peior estado.
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A grancie massa de moeda ele cohr no. vel'daue um mal; ma examinemos de ohdc
elle provém pal'a curaI-o completamonte: nin"'llOIl1 gosla de receher cobre e todos o
recebem, havendo lei qlle s6 admitte llma pequena 'so01ll1a nos pagamento, ; (Iual li a
causa disto? E' porq lle lião apparece 0111'0, nem prata; examinemos, po.is, o que fez des.
apparecer e9t s metaes precio,;os,

O Brazil é bOJe duas ou tres vezes mais rico do que era, ha 20 annos quando circula·
vam gl'andes snmma~ de melaes pl'eciosos, ningl1em o p6de duvidar; logo, não podemos
atlribuir o seu desappareci men to á decl inaçiio de I'lqllezil.

Parece-me que não se p'de encolitl'ar esta causa sinão em uma das nossas mais
uteis instituições; todos sabem quo 1'a110 do Banco.

Si o Banco tivess guardado a devida proporção das suas notas com o sen fundo mo
tallico, só teria resultado delte lüilidade; lIlas a xlraOI'dinari,l abundancia de notas,
enchendo o commercio, fez (lue ellas tomassem o Jogar de moeda; o desapparecimento
desta fez sllbir o valor do melaes (H' cioso, e desde Pontão tornuu-s a moeda objecto de
commercio, .... ,. sendo depois cbeio pejo cobl'e o vacuo que di to resulton.

A somma das notas t m augmentado pro"'l'(\ssivamun t~, porque o Banco, ha muito
tempo, não desconta Ietr'll~ e sÓ negocia com o '['hesouro PuuJico, qll lhe està devendo
22 milhões, e nã recebendo deUe oS jlll'OS que accnmula a capital, divide pelos accio
nistas este lucro nilo recebido, o que o põe na neces idade ue accrescentar pai' anno a
emissão das suas notas em uma gralld" quantidade, e deste modo vae sempre cl'escenr!o a
somrna das ditas notas.

i o Banco não deixasse ele cumpri!' as condiçõ?s ela sua in~tiiuição, i to é, si não
deixass de trocai' as suas notas e gllardas~e a VI'opor'ção destas com o seu rund? melal
lico, não teriam desappareciJo os metaes preciosos da circlllaçào e s ria aLe impossivel a
introducção ciesta "'rande l];aSSa lo moeda de cobl'e.

E' pois no Banco, ond deve pdlHipiul' a cura dos males monetarios que so!l't'emos
e depois vel'emos o modo de occorrer a inundaçiio do cobre' e tanto mais necessario é
reformar os seus abusos, q llan to deJles. pelo lepreciamento das suas no Las, que se tcem
tornado verdadeiro papel-moeda, prOl-ém o camlllo de 4 p r cenlo, que temos contra nós
nas praças da Europa. Este mal é tào visivel, qnn, t ndo-'w calculado nas Côrtes em
Lisboa, o valor do ouro em 1,800 na Europa, aqui vende-se em p6 a 2-' e fl mais, para o
mandar Rara Já. Serão tão lonco os negociantes, que queiram fazeI' esLe negocio com
perda? Não, elles não perde.m, porque dão notas do Banco pelo OUI'O e as notas do Banco
valem mnito menos do que representam.

O projecto é além dislo ciesti!uido do calculo, qu devia J.1receder-Ihe; trata-se nada
menos ue recolher Ioda a moeda de cobre, sem se saber em quanto monta essa moeda e sem
se applicarem os fundos necessarios pal'a a sua amorLização.

SegUl'amente ha muitos milhões ele moeda de cobre; o illustre aut1l' do projecto qtl r
que se cunhe em moeda forle o valor ela lerceim parte da moeda existente, o que imporia
bastantes milhões; mas não nos diz onde havemos de ir buscaI-os, sendo necessario que
elJes appareçam, para que se cunhe a 1110 da, e se distl'lhua d ntro de 18 mezes, conforme
o art. 80,

O at't, 60 diz, qne as apolices sejam pagaveis ao apresentan te; logo, é necessario, quo
estejam promptos oS fundos precisos para pa"'ar taml.em as apolic~s, Cjue hão de importar
OS dous terços do valoL' da moeda actual; porque os proprietal'ios dellas não Se descui
darão ele apresentaI-as, e não del'em ser en"'ani,dos,

O art. 10 ol'dena, o pagamento em m~e(la miuda de prata; para isso ê necessario
apromptal-a e fazer que não desa.ppareça,

No art. 11 se diz, q ue, finda e La transacção, a Assemblén. tomal'Íl novas medidas pal'a
diminuir ainda o valor nominal da moeda,

Eis aqui outra inconsideração: ainda depois 11a de haver uma reducção desta moeda
que se manda cunhar, e ainda não é esta a ultima, pois fica s11jeita a outra alteraçilo,
quando se fizer o systema monetario; puis que é então que, conforme o art. 13, se deve
regular e estabelecer a (orma, peso e valol' das moedas: por consequencia vem a ser todo
este trabalho superfino. que não é de tão pequena consideração,

Para cunhal' milhões de cohre emprega-se IOuitn despeza, muito tempo. muita mão de
obra, e lodo esse tempo, toda:l mão de obl'n licam perdidos, pois o cobre, uma \'OZ

cnnhado, não torna a servil'.
Tenho, portanto, mostrado que o projecto é incoheren te em todas as suas parles, assim

como prematuro, e que pOl' isso se deve 'despr'ezar, e llem tratarmos de semelhante objecto
sem primeir o examinar todas :lS causas que teem produzido esles ma[es,

En peço licença para :em outro qualquPl' din apresenlar uma indicação, anm ele se
proceder a um exame do estado actual do Banco, causn, pelo que me parece, ao menos ti
mais influente de semelbantes males: este exame é da mais altn. consideração e segllrtl
mente deve se!' o principio de todos os nossos Irabalhos a este l'espeiLo; -indicaL'ei tarubem
que se convide ao Senado para mandai' alguns dos seus membros que, juntos aos desttl
Gamara, componham uma commissão, pal'a que este neg cio Se tl'ate entre ambas as Ga
maras com o desvelo que requer materhl de semelhante natul'eza. (0)

(O) Vimos no capitlllo segundo que o orador fer. a indicação, a que allude.
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Sustentando o seu projecto) o Sr. Lino Coutinho expendeu largamente as suas
itléas sobre a mater'la, e de seu discur30 ainda transcrevemos;

o Sr, Lino Coutinho - E' uma verdade eteL'na em politica, que a riqueza dos pal'ti
culares forru<l a 1'lClneza da nação, e vicc-versa, e a sua poul'eza aCal'l'eta a miseria publica.
Todo aquelle f!overno, que em circuIU tancias duvidosas emitte na ciL'culação uma moeda
nominal, ou fraca, e ]JL'Íncipalmeule de cobre. se al'ruina sem remedio, e, semelhante ao
selvagem, qnc nã.o cuida do Cuturo, pensa quitlr sua divida aug-mentando de Jll'esente o
valor do numel'ario que JlO Slt>. Desgraçado principio, miseravel especulação!",

O Governo, CJ'le de semelhante maneira obra, pensando ganhar muito, se anoja em
maior p bl'eza, da qual ao depois se lorna aind:~ mais difiicultoso o l:hel'tal'-se,

i o GJVel'OO tÍ\'esse só de pagar, e não de receber para o futuro, enlã li ria, que a
manobra era IUCI"lIiva, posto que aladl'oada; ma~ levantal' o valo\' da moeua, Cazendo-a
fmca, par;L pagat' com 10 aquillo que doJve pagar com 100, e vel'-se obrigado ao depois a
L'eCe~eL' estes mcsmos 10 por lUU qu s-. lhe devia pagar, onde está o ganho, onde a espe
culação, e a fineza? J) ced que a ntio desoubro,

O dinheiro é como o sangue (seja-m permittido usar desta paridade l, que,
sohindo do cOl'a(ão e cOl'rendu todo o corpo, volla de novo a ene: si ene sahe
do Governo com um ,'alar nominal lH~ qualidade de moeda fraca, volta ao depois

!1al'a o 'l'hesoul'o PllUlico com o lIlesmo valor nominal, o com a mesma fraqueza,
lavando convidad além disto a misel'1l.veis cidadãos e ,lOS estrangeiros, pela cobiça
"ii do ganho que lhes oJl'erece o valol' nominal, a cunharem, ás escondidas,
moedas de emelhante natur za; d modo que, em pouco~ momentos. toda a Nação
8e acha clellas inundada, Todos os Governos, 'lue por ignorancia de eus intel'e$
sos, ou por urgentissimas necessidades teem emiltido moeda Cr,lea; que, quando
mais bem in~II'uidos, ou cessaudo a lll'gencia, pretendem sacar da circu1l1ção e tas
moedas que haviam sielo in tL'ocluzidas, teem conhecido s mpre. que uo Cun ele 10 annos
de gyro havia mais seis tautos da qll!\ntia I)'t'imilivamente por elles emittida; isto
succedeu na Prussia, nn '\I'denha, etc .. e succeeled, sempl'e em todos 0- tempos e em todos
o logal'es, i sta doutrina' upplicólvel :lS moedas eonstl'llidas de metaes pl'eciu os, como a
prata e o ouro, com qU:J.uto mais razão não d·ve SPL' a respeito ele 'se vil dinheiro de cobre,
que hoje Caz a nos ti pobrezil e:1 pobreza doEstado? O dinheit'O le cOUl'e, que, ameu ver, não
e dinheiro, poi~ quo melaI, de que elle fei to, não apres nla relação alguma cou tante
com a pl'ata, ulIiLlade de todos o sy t mas mon tarios, s acha hoje entre nó com um
\'0101' tal, que mette horror: não se conhece 110 Imperio outra qualidade de dinheiro, l,oI'que
o Governo vai emittindo, a tort e a direito, sem peso. conta Oll medida, e os miscraveis
cidadãos, como os estl'r.ll"ell'OS, fazem da sua póute muito mais, 'unhando-o ás escondidas.
Não se conhece, torno ,t dizer, ,inii-) p(l.pel e c hre: o 0111'0 está ,i. -lO e tantos por cento, e a
prata não sei a quautos; continuando n ste andar, teremos hancarota, o maior flagello
dos povos. E' pl'eciso qu quanto ante r formemos (IS abusos, que hó~ ácerca de
sell1elhant moeda fraca: porque daqui podem 1'6 ultal' graves damllos, Algun rs. deputa
drs teem faLIado nesta e em outl'a sessões preceden tes em geral soure a insufficiencia do
projecto e mesmo teem dito, que niio d scobI'em a grande precisão qlle se quer inculcar
ácerca de semelh,tnte l'efoelUa: sim, si 0- honrados membros olhassem pouco mais
paea dennte e não se limita sem, por assim dizer. a dous palmos de cons~quencias

veriam, que a materia e\o projecto é ur",ente \lt'O'entissim:t; v riam, qu a l'erOl'ma do cobre
nada tem com o y tema m netario em f!eral, I ol'(lue o dinheiro de obre ainda quando
SOJll bom, niio é dinheiro porque não COl1serva uma relnção constante com a llnidade, que
ónprata ;verillm,que esse dinheiro p6de e deve ser l'elarmado p)1' si s6 independente de um
systema gel'al de moedn.: qu em medicina, já que so troux.e ::tqui e ta I uddade, lUuitllS
vozos abandonamos a CUL'(I da enfermidade principal e g ra1, par" cuidarmos de um unico
syroptoma, qne p l' sua vehell1cncia póde acal'rotal' n. morte elo enfermo: veriam finalmente,
que, qllant mais dcmOral'1TIU e ta medida tanto mais difficultoso será no depois o remedia
e tanto maior o prejuizo do Estlldo. (IUe,'endo lil'ar da circulação o cobre exee sivo accUIllU
lado nas prodncias pOl' lougil serie ele anno~ ; pois que, como já disse, em tO annos o dinhei
ro fl'aco emittido pOl' um Govel'l1O, se acha accre cido de mais seis lantos pelos falsificado
res de moeda, LllgU m, pois, duvidanÍ" a não ser pertinaz da urueucia de s melhante
matel'Ía, Mas ,'ejamos agol'a si o Irojecto por mim ofl'el'ecido desrmpellha o fim a que me
PI'OPUZ, sem acarretar maiores inconvenientes ao Estado, digo maiores, por lue de necessi
cIade se expel'imenta algum sempre que se pretende tirar da circulação uma enorme quan
tidade de moeda fraca, como comnosco snccede presentemente, Alguns 81'S. deplltados, como
já aeima disse, argumentaram Clolllm ::t sllfftciencia do projecto e eu bem longe de o querer
ineulcal' C0010 obra prima. me limitarei a. mostrar a sufftciencia. delle, pltra preencher o fim,
a que me propuz: primo, de -tirar da circulação uma ter a parle elo diuheiro de cobre actual,
porque se niio ~ 6de tirar mais ao pl'esenle. emitl.indo ess,~ me ma ter a parte em cobre novo,
mas forte e não tão rL'aCO. como o que actualmente corl' ) c pnra i to s l'vem os artigos do
projecto ofl.'erecido ; secundo, de pagar as ontras duas pades do co1JI'e ~' colhido, em prata
miuda e de urna maneira mais SUMe ao erario publico, por via de pequenas apolices paga
veis cada anno, com quantia determinada a. ceI'tas provincias, para parcial amortização
dessas me mas apoliee" como se vil dos artigos (letG) , Veja.mos agora o que se tem dito
ácel'ca. desta doutrina particuh\r do projecto,

Acaha. de avançar o honrado membro, que eu, pretendendo tirar o cobre fraco da
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circulação, continuava a emittir outro, que ainda. não era forte e verdadeiro, pois que a
moeda de cobre de 40 rs., por mim indicada, tendo seis oitavas e tanto de cobre, ainda não
era corresponden'te ao preço da libra de cobre em chapa, 'Vendida no commercio :- onde viu
o honrado membro uma moeda de cobre, que fosse moeda forte 1 Creio, que elIe quer, que
aconteça entre nós o mesmo que entre os lucedemonios, isto é, que seja preciso um carro
para conduzir 4'000 em moe(h~ de cobre: um semelhante dinheiro, nunca foi cou·
siderado como dinheiro geuuino; todas as nações o teem emittido pela necessidade
dos trocos; mas o leem emittido em pequena quantidade e com um peso, que se approxime ao
seu valor real, como metal no commercio, para evitar a fraude e astuto desejo de os parti
culares o cunharem, pelo gl'aude lucro, que disso tiram, como está acontecendo no Bl'llzi!,
onde uma libra de cobre, que importa em 360 rs., depois de cunhado, vale 2$, 3, e 4$...

COlltinÍla e11e, que o projecto, pretendendo tirar uma moeda fraca de metal,
introduz outra fl'aquissima de papel, que vale muito menos que o cobre, o que por isso
convida mais os particulares e estrangeiros a falsificarem esta espacie de moeda.
Mas haverá tamanha facilidade e tão pequeno cu to cm estampar apo/ices compli
cadas, como ha em se cunhal' cobre com um simples torno e um CIIIl ho 1 De certo que
não: as apolices, sendo pequenas e tendo maior mão de obra, o 1l1(;ro não será tamanho, que
convide a eslampar, e nem a facilidade será tão obvia; mas diz o il/ustre impugnador do
projecto - o seu aulor (luer tirar da circulação dous ,e"ços da moeda de coure actual e não
estabelece o comoou quando e os fundos para pagamento dessesdous terços de cobre, visto
que as apolices devem ser pagas; - que o projecto fura feito sem calculo prévio, sem saber
a quanto montará os dous tel'ços de moeda de cobre, que se pretende til'ar da cir ulação,
Mas o que tem o c nhecimento prévio da qnantia deste numeraria, para se tirar os dous
terços 1 Quando um individlLO levar iDO de courlJ fraco à Casa da Moeda, esta lhe dará
um terço em moeda forte é dous em apolir.es, e assim quando um milhão de individuas, e o
1mperio todo tiver dado o sell cobre fraco, se achará em circulação um lel'ço de cobre forte o
dous terços de apollces, sem sabermos previamente o montante do numeraria, que devemos
reformar: a força dos meus argumentos consiste em procurar si é precisa ou não esta refor·
ma; si elIa se póde fazer sem sacrificio e si este não será menor agora do que daq ui a alguns
annos, quando o Imperio estiver todo obstruido com o dinheiro de cobre 1 Ainda assim coJ\'
tinúa o honrado deputado: - o projecto não marca um fundo para o amortizamento dessa
enorme quantia de apolices, (pe se devem emittir, e onde se irá. buscar esse dinheiro 1-E'
verdade, que eu não crio uma caixa propria de amortizamento com rendas peculiares, porém
indico no pl'ojecto, que o erario todos os annos ponha em cada provincia certa quantia
marcada na mesma lei, para com e11a se il' amortizando as di"tas apolices; porém respon
der-se-ha o que é dez contos de réis para a provincia da Bahia, si todos levarem juntos as
suas apolices á Casa de Moeda, para serem embolsados 1 A. lei não ol'dena, que se paguem
as apolices todas em um anno e nem essa hypothese é passiveI: o pagamento é parcial
todos os annos e é assim que entre nós se 'tem feito com a divida publica: aquellas apoli·
ces, que primeiro forem apresentadas, emquanto houver dinheiro dos dez con tos, serão pa
gas; e quando tarde, seus donos esperarão para o anno futuro, sem comtudo experimenta·
rem damno, pois que as apolices devem ter um pleno gYl'O como moeda, Tenho re pondido
aos argumentos, que pouco mais ou menos se emittirão contra a sufficiencia do projecto e
guardei de proposito para o 11m o que o mesmo honrado deputado mais aqui tratou, e vem a
sel' o-estado do Banco. Disse elle, que eu havia posto a origem da fal ta de moeda de metaes
preciosos na grande emissão de cobre falso e Jraco mas que elie pensava vil' unicamente do
Banco; que o Banco era instituição sallrtal', que devia promover e augmentar as riquezas
publicas, mas abusando de seu ren-ulamento, havendo intrúduzido milhões e milhões de notas
muito acima do seu fundo real, estas haviam feito desappareeer da circulação a moeda dos
metaes preciosos; e isto para fazer face á grande divida, em que o Governo está para. com
e11e, e para dar maiores interesses aos accionistas. Não ha duvida que o Banco,
emittindo ás cegns notas além dos seus fundos metallicos e esqui "ando-se de rece
bei-as, para dar metal, como era da sua obl'igação, tem perdido o credito, e suas notas,
que deviam ser olhadas como representante da moeda forte e boa, se acham hoje olhadas
como dinheiro papel, isto é, dinheiro, que não tem valor nen hum; A n inguem é tolo, que
troqne as suas moedas de metal precioso por um oitavo de papell'ôto e sujo, sem valor
intrinseco ; e cada um que por desgl'aça o recebe, trata logo de o gastar ou fazer sabiL',
gllardando debaixo de sete chaves as moedas de metaes finos; mas será essa a unica causa
do desapparecimento do dinheiro de prata e ouro 10 cobre falsificado não estará na mesma
razão dessas notas sem valor 1 Qual é o homem, que quererá trocar a sua moeda de ouro 011
prata, com um cobre tão vil e aladroado 1 Demais, os metaes, como qualquer outro pro
ducto da terra, podem ser mais ali menos abundan tes em certos tempos e em certas circum
stancias : muitas minas se teem esgotado, porque ellas não são perennes, e en'tão basta, que
o ouro e a prata se tenham tomado mais vasqueiros para se quebrar as relações estabelecidas,
entre a prata e diversos metaes preciosos, e é por isso que eujulgo, que, pelo menos de seculo
a seculo se deve reformar o systema monetario de qualquel' nação, segundo o estado então
das relações meta11icas ; além de que o peso da balança do commercio, as gUêrl'as, etc'j
podem fazer COl'rer as moedas metailicas de um lagar para outros.

Não; nio é s6 o Banco arl'llÍnado do Br<tzil que é a causa. unica da pobreza do nUlllê
rario de metaes preciosos; o vil dinheiro de cobre, si não é maior, é igual causa de lima
semelhante peauria ; e por isso é sobre elIe 'lambem que devemos dirigir nossos cuIdados.

Emfim, assaz tenho falJado e respondido aos argumentos que se teemproduzido contra o
projec'to e mostrado a sua utilidade: si elle não passax;, appello para o soirrimen'to de maio·
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res infortllnios qlle então nos obl'lg:.wá a fazer aquillo, c!ue discursos e males ainda em
pl'incipios não teem podido persuadir; ainda temos tempo ue errar, porque a morle não está
absolutamente imminent , mas nilo querel'ia soirrer, de companhia, com os que são per
tinazes,

Proseguindo a discussão :

o Sr, Vasconcellos - Eu SOIl em tudo con forme com o ii lustre deputado o Sr, Vergllei
1'0' e por isso tenho que o projecto deve ser rejej tado. R.econheço com o seu illustre autor
que o Imperio está inuudado da chamada moeda de cobre; que tem desapparecido da cir
culação o OIUO e pl'11.ta ' e que o excessivo valor nominal do cobre convida principalmente
os estrangeiros 11. falsiÜcal-o, mas nem por isso adopto o projecto, porque, de cerlo, não
remedeia o mal, como se propõe. .A exorbitante quantidade de cobre cunbado uão provém
sómente da desproporção entl'e o valor intl'inseco e nominal, que presentemente tem: é o
resultado tambem de outras causas.

Além do numero de nolas do Banco, quejú, ponderou o illustre deputado o 1'. Verguei
1'0, além da relaxo.ção das alfa ndegas e autoridades cOllstituidas, os im perfeitissimos cunhas,
de que se usa no fabrico da chamada moeda de cobre, tem nisto grande parte, e sobretudo,
o pesadissimo quinto, que paga o ouro nas casas da fUlld ição . pois absorve não s6 o
quinto, porém dous terços, o ás vezes ainda mais; porque este impo,to é tirado do ouro
sem a dedu ~ão das despezas, ou ga5tos de producção, despezas que são mui grandes segundo
o pas imo methodo u-ado !l11. extracção j por este tributo é claro, que não convem a nin
guellllevar o ouro â Casa da Moeda, para perdeI-o; e, como é prohibida no commercio a
sua circulllção anLes de amoedado, pass:tm-se ao estrangeiro, que ordinariamente o paga
com o cobL'e falso, que importo. no [Olp rio.

im, Ilinguem dllvida d,t grande importação da cbamada moeda de cobre, fabricada
entre os esLran~eiL'os, e tal é o desleixo das autoridades, que, sendo frequentissimo este
commercio illicl to, e tão ruinoso, não me consta da apprehensão de uma s6 barrica de tal
dinbeiro. •

Lembra-me de haver lido em val'ios periodicos de Londres, ~ue na alfandega de Per
nambuco rodavam banicas, quc muitas vezes se desmanchavam:lo vista do povo todo, e entre
tanto não con ta de uma só apprehensão.

O cunho das moedas ó tão imperfeito que tenbo visto algumas verdadeiras, que pare
cem feitas a picão : quando [ui membro da juuta da justiça de Minas-Geraes, applLreceram
lá umas moedas, qu pa.reciam falsas, e procedendo-se a exame, acharam- e boas e verdadei
ras. endo, pois, tantas as causas do mal, como pretende o illustre autor do projecto curai-o,
applicando só á uma um remedia, e um remedio tão imperfei to !

O pap l·moeda é reconhecidamente muito inferior ao cobre, porque este tem um valor
qualcluer, e aquelle nenhum e por isso acontecerá que decaia muito mais, com incalculavel
prejulzo dos e peculadores, e principalmente dos emprel1;ados, que "ão receber os seus orde
nados em tal moeda' pois, aindlt gue reoebam um I'alor nominal, correspondente aos seus
ordenaelos, o seu valor intriuseco o muito inferior, pelos rebates, que esta moeda ha de sof
freI', os quaes são se.mpre proporcionaes ao seu elescreelito.

E poeler<Í. algum de nós cluyid:1l', que no estado vacillan te da Je publica se desaprecie
consideravelmente o pa'pel! .••nada d papel, é o ultimo termo da alteração d!t moeda.
Eu ainda digo, e contLnuarei a dizer, que é necessario saber-se o cobre que ha em cir
culação, para se tomar urna tal medida, e, i o iIlustre au·tor do projecto não o calculou,
fez o projecto sem as in formações necessarias.

Quanto é que elle applica para o amortizamento das apolices nas provincias maiores!
ó 10:000". Ora, é claro que com essa quanüa não se poderá reunir por muitos annos o

cobre existente nessas provincias : as apolices, tomando o seu, logar, ficarão por todo e-se
tempo sujeitas íl falsificação, e si ha tantas notas do Bauco falsas, que correm s6 nesta pro
vincia, o que s não deve esperar dessas apolice assim espalhadas por todo o Imperio ?
Quando se chegasse a remir as apolices emittidas, haveria outro tauto mais ele falsas;
em consequoncia achar-nos-hiamos em I eior embara o do que o actual.

Para a medida ter algnma utiliclaclo seria neessario Clue se pudessem pagar as apolices
em pouco tempo antes de dar aso á fal incação, e para isso é necessario um calculo prévio
do dinheiro que se quer relllir, para aber-so, si podem haver-se os fundos para isso neces~

sal'ios ; e creio que a Na 'ão não está em eslado de conlrahir uma divida tão enorme, inuti
lisando todo es e dinheiro de cobre que existe, para o substituir promptamente por outro,
Por fim em toda a Nação deve haver uma dada quantidade de moedas para a- tran acções
sociaes: 'lsta quantidade é propoTcionacla ás posses da sociedade: ora, sendo raro o
onro e a pl'ata no Imperio, e reconhecendo o illuslre autor do pl'ojecto, que o cobre cunhado
não é moeda, e mui"to menos o papel, que eUe pelo projecto se propõe introduzir, não sei
de que moeda quer que use a Nação Brazileira... []i' pois manifesta a insufficiencia do pro
jecto, além de que envolve absllrclo, COluO me parece' e por isso voto, que não passe a se
gunda discussão,

O Sr. Souza França- Eu voto contra o projecto, apezar da apparente utilidade, que
a principio uolJe s me alltolhou, c que se desvaneceu depois de o reflectir em todas as
suas relações. Quem chama moeela ao cobre cunhado eJ.-prime uma idéa falsa, ou que não
corresponde á realidaclej porq ue moeda, segundo todos entendem ,é uma porção de metal pre
cioso, lavrado em certa. JÓrmr. ou cunho, cujo valor intrinseco é geral nas nações civilisa·
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das, com pequenas diflerenças de mais, o menos; e que nada tem do arbítrio da lei sinão
a senhoriagem, Oll feitio da moeda, pOl' conta do Estado que a fabrica, a qual reverte em
J1~rda do quom a dá ou de quem a recebe, SOglllldo as e;ogencias commerciaes, e pl'emio
elo cambio ele nação ,Í, naçiio; e dessas qualidades não acondicionado o cobre cunhado,
onde a senhoriagem, ou feitio, ou, em uma pala,vl'a, o valor nomimtl excede excessivamente
o vaLor intrinseco,

E', portanto, o cobl'e cunhado uma pura medalha em Slla natureza, a qual no commercio
interno das nações rep"esenta pequenos valores de consumo diario ; '3 nas gl'andes tl'ans
aoções de cOlllmercio apenas serve para pre[azer os ,G"randes compntos pela representaçào
das quantidades fraccional'ias que llelles occorram. V.lqlli vem, pois que ninguem enthe
soul'a cobre cunhado; e que teL-o falso, ou vel'dadeit'o, pOllCO impol'ta ú [ortuIH~ do possui
dor, que nelle não faz con istil' a l' presentação do seu capital de re erl'<l.

Fazer, pois, um sacrificio, e sacrilicio de milhões, em perda do 'rhesolll'o Nacional para
retil'ar da circulação o cobre que ainda não superabunda, porque eu vejo que elle cone sem
rebate, é d certo impolitico, 'l'em- e dito que corre muita moeda falsa de cobre: eu conve·
nho nisso, mas o remedio é pô,' o GOVel'110 da sua parte os meios de descobrir os elelinquente',
que a fabricam, e castigai-os. Demais disso, el! não p sso alcançar c mo por esta op'rllÇão,
que a lei pretende pôr Pro pl'alica se pode recobrar pelo '1'lIesouro toda a moeda de cobre
velha. O territorio do Imperio ti extensissimo: não 11a cidadão tão indigente, não ha mo
rador tão longinquo de povoado, que não tenha alguma moeda de cobre; como se ha de satis·
fazer, pois, a respeitO destes, a inclicaçào da lei?

Por outra parte, pretende-'e que o 'rhe ouro pague á Nação o desfalque, que lhe causou
com a emissão desta chamada moeda de cobre, em que o "alol' intl'inseco é excessivamente
menor do que o nominal; c niio se t JU elll conta (lue o proprietario des e 'l'hesouro é a
meSm!l Nação, a quem se pretende indemnisal': e que, si por uma parte é aqui indemnisada,
vem por outra parte a sel' lesada com a contribuição necessal'ia que os cidadãos hão de
fazer ao mesmo 'rhesouro, para suppl'ir ess deficit.

Supponhamos por nm pouco, que o cobre, p I' sua abundancia e falha sotft'e em
excessil'a de valor intrin eco, em comparaçilo do nomin.ll, vem a tal el sprezo, e barateza,
seu gyro um rebate de 50 por cen to; em tal caso O qu ;se sezue 1 E' que todos os
cidadãos p ('dem na proporção de seus teres; pois admittid o principIO, como se deve ado
mittir, que ninguell1 enthesoura a chamada moeda de cobl'o, e s6 tem aquelle, que occas'io
nalmen'te lhe vem ii. casa, segundo a COl'l'enteza ele suas transacções; o que nunoa será sinão
em parte minima dos seus capita.es, POIICO damn cJahi se segue a cada um dos cidadiios de
per si ; pois, Sllppondo qlle o maior dos capitalistas tenlla porventura 2:000," em cobre, per
dia então 1:000 e o mais na pI' pOI'ção, até ú mais remota parte tio Imperio, e aqui t mos
que sem necessidade de elll}l'egar uma operação pOSItiva, e directa, ficam todos os cidadãos
do mesmo Iml?,el'Ío in'lireclamente quotisadus na proporção ete seus tel'es, para suppl'ir a UJU
empenho do l'hesouro I acional, q lle, n'! hypothese do projecto, se pretende soLvel' por
meio de uma operação complicada em sua pratica; e que porvelltUl'a póde ser mui prejuJi
cial, além de vexativa,

'rem-se dito que a abnndancia do cobre tem feito desappal'ecer da circulação os metae
l)reciosos amoedados, e subil'em do valor: não é assim. A causa por que t.em desapparecido
esses metaes preciosos da circulação, é outra mui diversa; o quinto do OIU'O, es e tributo
impolitico, que pesa sobre a classe dos mineiro, quando ha muito devet'a estar reduzido, ó
que t m feito sahir barra fóra todo o pl'oclucto elas nossas mlllas em bruto, POl' meio do facil
contrabando, que lhe facilita a venda ~ ex:portação.

i o noss governo mais avisado procedess a muito tempo, assim como o fez o governo
de Hespanha, reduzindo o quinto do OUl'O, ou os 20 % cIlle paga o mineiro a 5 o;o sómente,
ou ainda menos; teria o 'rbesoul' percebiuo maiores vantagens na exacção desse tributo,
que hoje nada ronde; e a Nação leria muito 0111'0 amoedado, cujo gyro faria abater ele preço
a moeda de prata tl'az ndo-a a par das notas lo Banco, como sempre esteve, quando havia
mais abundancia de Oltro amoellado, antos qu o. especuladores se voltassem a levai-o todo
das nossas minas em bruto par!t as nações estl'!lngeiras; no que p rdemos esse impolitico
quinto, que s não paga; a senhoriagem da moeda, qlle se não fabrica; e o representante
de valores reaes na circulação, que indllz um cambio desvantajoso ao nosso comOlercio cOJU
as outras nações, pelo valor nominal, a que tem subido a moeda de prata no nosso
paiz.

Concluo, pois, q ue a lei não terá utilidade real, e ,"oto que se não trate della.

o Sr. Rezende Costa - Pelo Alvará de 18 de abril de 1809, se ordenou que a
moeda de cobre chamada antiga, cujo valor especifico era o cluplo da que se emittiu no
anno de 1803, que valia 40 rs. passasse a gyrar POl' 80 rs. e semelbantemente por 40 rs,
a de 20, e a de 10 por 20 rs. A abundancü.., que havia de ouro e prata motivou, que se
cunhasse pouca quantidade e em alglLUs annos C0l110 nos de 1816 e 181 ,nenhuma se cunhou:
as ciL'cumslancias elo '1'besoul'o, os acontecimentos politicos da revolução de Portugal, que
deram InoLi 1'0 a passar-se áquelle reino o SI'. D. João VI, fizeram tambem que a sua cône
e os que o acompanharam, apuL'ando os seus bens em Ilumerado, o transportassem a Por
tug-al: daqui resu] tou a g"L'ando escassez, que logo s notou, e que obrigou o Govel'no a lançar
mão deste reCUl'SO, pela necessidade d fazer face ás indispeusaveis despezas, cunbando-se
do anuo de 1820 a '1825 a quantia de 2.215:000'000.

Não com o lucro enorme allegado pelo iHustre preopinaute SI'. LillO Coutinho, o qual
diz, que uma libra de cobre, que custa 300 e tantos réis produz 3 DOO; porquanto, uma libl'a
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de chapinhas de 40 rs., vindas da Inglaterra, dão 34 moedas, que depoi. de cunhadas valelR
1$,360; a manufacturada no labora·torio da Casa da JI1o..da pL'oduz 44, no valor de 1~760.

Oactual ministro da fazenda procurou com o maior cuidado emendar esta desigualdade,
fazendo que se cunhassem, em cl1nJormidade do alval'á, e com ,t possivel perfeição.

Seg-undo o projecto de I i do r, Lino Coulillho, a rooeda de cobre de 40 rs., que tem de
peso 61/2 oita,'as, e produz cada libl'a 800 rs., approximadamente, regulado o preço a 360,
desafia igualmente a falsificação pelo lucro de 90 P. tantos por cento;-sendo igualmente
inadmissivel a emissão de npolices nA ignadas pelos provedores e escrivães das Casas de
Moeda, que são mais sllsceptiveis de falsifica ão, e de nenhum credito para com o publico;
como se evidencia com o exempl dos bilheles est'lbelecidos em Minas Geraes, para o
resgate do ouro nas casas de permuta, que apezar da garantia que tinham no mesmo ouro
causaram o maior desgosto aos povos pela falsificação, e portan·to foram cassados.

Respondendo agora ao que disse o illustre deputado o Sr. Vergueiro, sobre o banco,
não é, corno elle pensou. O Governo se tem esforçado sempre para sustentar o credito do
banco; e tem-lhe pago tod,os os juros, que lhe devia até o fim do anno passado, ficando-lhe
66 restando cento e tantos contos de réis; e a UJeu ver alli existem mais de oito milhões
em numerario ; com elles, e com os auxilios, que lhe prestar o GO'l'erno, devem c ssar todos
os males, de que se receia o illustl'e deputado: e tambem não é exacto, quando chama as
notas do banco papel-moeda.

A' vista do que, parece-me, que não tem logar o projecto do Sr, .Lino Coutinho ... "., •
••••• •••• " •••••••••••••• o , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••

O Sr. Costa Aguiar - A maior parte dos honrados membros, que teem falIado
contra o proj"cto em questão, reconhecem:.t existencia do mal, que ora se pretende ata
lbar, e confessam, que n. immensa massa de moeda de cobre, tem concorrido em grande
parte para o desapparecimento do ouro e da prata; atacam porém o mesmo projecto na maior
parre dos seus artigos, e dizem que elte não preenche os fins, para que foi feito, e que con
seguintemen te não deve passar á segunda discussão.

Eu pelo contrario votarei para que eIle passe; não porque me conforme inteiramente com
parte da sua doutrina, mas pOl'que as circumstancias, em que nos achamos, demandam
quanto antes providencias, que atalhem a gravidade do mal, e que por uma vez ponham
côbro á infame introducção por contrabanrlo da moeda de cobl'e, assim pelos estrangeiros
como por todos aquelles. que clandestinamente se empregam com tanto menoscabo da lei, e
prejuizo publico, no fabrico de semelhante genero.

Qne a moeda de cobre não é propriamente uma moeda, mas para assim dizer: uma es
pecie de bilhete de confiança, ql1e representa uma porção de prata muito diminuta para ser
cunhada, e que s6 deve servir para aquelles trocos, que pela sua pequenez não podem ser
sati feitos com moeda de ouro e prata, é esta uma verdade, de qne mnguem duvida.

Que a emissão dos bilhetes de um banco qualquer, não sendo proporcionada com as
necessidades da circulaçã , e com a medida da confiança, que em taes estabelecimentos se
lem, é uma das poderosas causas, que muito influem para o desappal'ecimento dos valores
metallicos' é tambem outra verdade, de que ninguem duvida, e àesgraçadamente ha muito
tempo conhecida pelos grandes males, que tem causado.

O. bancos da Escossia, por não ha,'erem seguido e adoptado esta proporção, tem sido em
certas épocas forçados a pagarem em Londres agentes, cujo unico emprego consistia em
procurar-Ibes dinheiro, que custando 2 % por esta operação, se evaporavam logo em muito
pouco tempo. O banco mesmo de Inglaterra m circumstancias iguaes tem sido constran
gido a comprar barras de ouro e prata, a fazeI-as cunhal' em moeda, ii medida que as
pagava por causa do alto preço, por que compravam taes barras, para occorrer á grande
quantidade dos embolsos que deIles se exigiam. Law na França, ou o seu systema bem
conbecido, serve ainda para comprovar os graves males, que se seguem pela falta da devida
consideração na emissão dos bilhetes de um banco, debaixo dos principios estabelecidos;
e eu muito poderia accrescentar a este respeito, si não temesse apartar-me da ordem, e do
eslado da questão.

Applicando agora todos estes principios ao nosso banco, é em verdade innegavel, que
a excessiva emissão de suas notas tem enchido o commercio, como disse um honrado
membro, mas é por outra parte tambem insustentavel, que s6 esta causa tenha influido para
o desapparecimento dos valores metallicos: Outl'OS moti,'os teem igualmente cooperado
para isto, elles são bem conhecidos por todos, que estão ao facto dos negocios poli ticos desde
o anno de :182i.

A estagnação do commercio, occasionada pelos fac·tos oecorridos em muitas das nossas
provincias. em consequencia das commoções, em que se tem achado; o desleixo e o aban
dono do antigo governo, que nos regia; a falta de fé, e de confiança publica em todas as
transacções, em que elle teve parte; a excessiva emissão da moeeIa de cobre, pois que,
segundo é publico, desde 1820, até ao anno de 1825 o governo fez cunhar 2.215:000$; e n.
excessiva introelucção de tal moeda pelos estrangeiros, e por todos que entre nós n. teem
fabricado clandestinamente; todos estes factos tem feito desappareceL' os valores metallicos,
porque, é pI'eciso 01h31' para as cousas como elIas são, e pal'a os factos, "que se seguem das
sLla causas que senelo as mesmas devem sempl'e produzir identicos resultados.

A moeda, que muita gente chama numerario, é uma mercadoria, cujo "alor se estabe
lece se"'undo as regras commnns ás outras mercadorias, isto é, se eleva em razão da
necessi8ade, que se tem desta mercadoria .combinada com o seu oíl'erecimento. Os princi
pios da economia politica não teem mudado, nem mudarão, elIes são sempre os mesmos;

A. 10
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a fatalidade tqm sido ignoral'em-se em certas epocas e em muiLas, talvez mui aciula
men'te,

A sOm ma dos trocos, que se fazem em um paiz, exig um cerLo valor da mercadoria
mdedá, qualcLuer que elln, eja, Todos os dias vende-se em um II: 'tado uma c~rta quanLidade
de cousa~, iSLO é, um certo valor em gados, combustivei ,moveis immoveis, et "todas estas
vendas recbrnam e p clero o uso diario de um cel'to vltlor em numeraria, paI' isso que li por
esta somma de numecario, que pl'lmeil'alU,'nte as c usas s tl'ocam, para se tl'ocarem d~pois

por outros objectos,
Ol'a qualquer que seja a ai)undancia ou a raridade do numeraria, como se tem necesei,

dade de urna cel't!tsomrrl!l. pal'a consummar ou Cazel' todas as LI' cas,o numerario augmenla
em valol' á medida que diminue em quantidade, e diminue em valol', li medida queaugmenta
em qltantidade, As necessidades da cil'culaçã, exigem UDl agente, clljo valol' iguale o qlle
vale aquellll. porção de 111l1l1erarío, Ijue antes existia, O numerario, qualquer que seja
a sua massa, igualara sempl'e esLe valor, r

J!]' portanto um el'l'O (1 dizer-se, que a-ugmentando-se I, massa do numeraria, se augmenta
a massa dos capitaes de um paiz; porclu um capital não consisté em uma so.uma de dinheiro,
mas sim em valores consagl'ados ao con uma reproductivo, e que se acham Buccessiva,
mente debaixo de diftel'entes fórmas, Demais disto, o ouro e a pl'ala, oomo todas as ou~ras

matel'ias, cujo todo formam as riquezas dt' uma nação, não silo lIteis ú. esta, sinão até ao
ponto em que não excedem as nece sidades, que se tem destas mel'cadorias,

O etcesso do que é pl'eciso, occ' sionando mais ollerecimentos destas mercadorias, do
que a demanda ou exigencia, que della ha, avilta ou abaixa o s u valor lallto mais, quanlo
o olIerecimento qlle della se f;,.z, fOI' m!lÍol', Por não serem bem conhecidos eBtes princi,
pios, tem-se pretendido Sllsten tar, que o numerariiJ, ou a mo da é a medida dos valores,

. .., Nós podemos sim apreciar o "alai' das c lisas; mas não medil-o, isto ê, com,
paral-o 0001 typo invariável, e cnnhecido, porque o não ha, Uma bl'aça, uma milba, 11mB
legua são ve"dadeiras medidas, porque me apresen tam sempl'e a idéa da mesma
grandeza em todos os lagares, onde se usar deBtas medidas; mas qliando se diz, que este
genero ou aqllelle vaJe, por exemplo, tantas moedas de pl'ata na China ou no Japão, eu niio
posso formal' uma idea precisa deste genero dado, por isso que ~stas moedas de pra ta valcm
el1'ectivamente menos aCLui do que nesse~ paizes, 'l'udo quanto podemos fazer á eSle respeite,
se :edllz a a'·aliarUJos as cousas, quero dizel', a declararmos que talou tal cOllsa vale pOIlCO
maIs ou menos tanto, oomo esta outra, em o momento, e em o lagar em que estamos, sem
podermos determinar qual é absollltamente o ,'alar de uma e de outra.

Si pois não é passiveI fixar e determinar o valor de um metal, como poderemos lixúr e
determinar o valor relãtivo dos metaés preciosos, que servem de moeda?

A meu ver, e no de abalisados economistas seria isto uma pretenção vii, e a experienoia
ensiua, que o valor de dous metaás é Bempre variavel nos trocos feitos dclBtes dous ditos
entre si. Bastará lembrar o que acouteceli na França antes de 1785, e depois desta l!poca,
em que se diminuiu um deoimo sedo da quantidade de ouro contida em um luiz,

Na Inglaterra, onde em 1729 se havia estabelecido o valor relntivo da prata e do ouro
na proporção de 1 para 15 1/4, depois que a prata pl'incipiou a ser mais procurada do que
o OUl'(', já pela introduc ão do UBO das baixellas de prata, e já pela maior extenBão do
commercio da India, qlle fez procurár mais a prata do que o ouro, pOl' iSBo q ue no Oriente
aquelle metal vale mais do que este; ná Inglaterl'a, digo, no fim do Beculo ultimo, já a
prata não tinha o mesmo vaiaI' relativamente ao ouro, e estava na propor ão de i para
14 3/4 ; e hoje, segundo Hum boldt no E nsaio politico sobl'e a nova Hespanha, é na Franoa,
e em muitas partes da Elul'opa, como 1ó 1/2 para i; na China, como 12 á 13 para 1; e no
Japão, como S â 9 para 1

Eu tenho sido forçado a entrar em uma miuda elucidação de todos OB principios
e~pendidoB, porque jlllgllei do meu dever não deixai' passar algumas propOSições,
que aqui teern sido ava-nçadas; conheço, que ha muitas theodas em economia politica, e
que cada um dos honrados membroB adoptará de cel'to o systema, que julgar mais consell
taneo ás suas idêas, e ao sell modo de encarar as COUBas, e os effeiLos dálias deduzidos:
entretanto eu expuz, e exporei sempl'e com a franqueza, que me é propria, os meus princi'
pios e idéas, que tenbo sobl'e tão interessante mateda; e folgo de que esta é tambem a
maneira de pensar de muitos conspicuos economistas modernos.

Si pois, como disse, são tantaB aB eotlsas, que podel'osamente influem para o desappa
recimen to dOB valol'es metallicos; Bi desgraçadam n le, além destes motivos, aCCl'escprem os
factos aC1ui denunciados, por alguns dos illustres Srs, deputados da Bahia, da existBncia de
mui las fabricas de cunhar cobre, algumas das quaes já teem sido descobertas; si a todos
estes factos tambem accresce a excessiva introdllcção (ia moeda de cobre por contrabando,
do que creio se não p6de duvidar, como então ê possivel, que n6s não façamos cargo
deBde já de atalhar tantoB males e de oortar pela raiz a ot'igem desles males? Con·
venho na necessidade do exame dds negocias do bauco, lembrado por um honrado membro
e eu muito folgat'ei que o illustre deputado apresente á este respeito a sua indicaçiio
que será por mim apoiada; mas pretencfel' guardar para então o remedia, que já hoje, si
fOBse passiveI, deveriamos dar, não me parece attendivel.

O mal continuará e creBcerá de dia em dia j e seremos nós mudos espectadores de tal
ruina e de tamanho mal? Não, senhores, jámais votarei nesse sentido,

Cortemos o mal pela raiz; si o projecto não esLá bem concebido em muitos dos senS
artigoB, o qlle já disse admittia, passe apezar diBto, para a segunda discussão: aIli serdo
emendados esses artigos, ou serão suppl'imidos aquelleB, que convier, Matar porém II
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nascença, como se diz vulgarmente, um pt'ojecto, cuja mataria aliás é reconhecida digna da
prompta refol'ma, não me parece conveniente; a si me é licito dizer, não me parece airoso
ú. esla Cam ara,

86 de te modo atalharemos, quanto em nós cabe, a continuação do mal; de outra fórma
crescerá ainda mui to mais a introducção por contrabando de semelhante genero, a succe
der-nos-ha em muito maior excesso, o quejá aconteceu á um rei de Sardenha, quando quiz
reLil'ar da circulação a moeda fl·aca. que. e havia emittido em tempos criticos j e ao rei da
Prussia quando quiz tambem tirar da circulação, debaixo do nome do judeu Ephraim, a
moeda fl'aca que havia obl'igado a Saxonia ii receber; e outros muitos exemplos, que deixo
de ponderar para não me tornar mais extenso.

'faes são as razões, que me forçam á votar que este projecto passe á segunda discussão,

o Sr. Paula e Souza - O objecto desla lei Creio que é remediar tres inconvenientes,
segundo os Srs, deputados teem expendido. O primeit'o é remediar a pobreza dos cidadãos, e
por consequencia da Nação, porque o cobre não é dinheiro. não é nada. O segundo é cunhar
outra moeda para facilitar as tl'ansacções commerciaes, etc ..•.... , .... , ..•.••.....•...•.

.. "E~t~ 'p~~j~~'t~'P~~'~~~:~l~' q~'e' ;:~i ~~~'t~~' ~. p~b;'~~~' d~' E~t~ci~; ,p~~q'~~ .~~,~·~;;d~ 'ci~' ~i~:
caIação uma por"lão de dinheÍl'o, e não a substitue com outra; supponhamos que a somma de
moedas de cobl'e é acima de 20 milhões, o que talvez não é exageração, porgue um illustre
depntaclo diz que s6 aqui, em cinco annos, se cunharam 2.215:000 , que. Junto ao que se
lem cunhado na Bahia e Pernambuco, faz mais de 20 milhões, além do cobre estrangeiro e a
moeda falsa,

Ora, o que faz o projecto? Tira da circulação 20 milhões de cruzados? l!:ste fundo de
quem é? E' do Thesouro, por conseguinte delle de\'e sahir, e assim fica o ThesoUl'o com esta
divida: e o que fará eUe deste cobre? Eu não sei para que sirva: porque não se ha de
fun~ir, visto ql\e não paga a despeza da fundição. e por conseguinie uca perdendo 20
milhões de cruzados, e -requer outros, que deve emittir.

Aonde está es e dinheiro? EUe precisa não menos de 40 milHões de cruzados, vinte
que ficam perdidos e vinte para moeda, que ha de emittir de novo; por conseguinte, é pre
ciso que haja uma lei para, ao primeiro ponto de vista, poder-se apromptar fundos suffi
cienles.

Diz o honrado membro, que se póde introduzil' o cobre dando dous terços em papel,
qus nada vale sem um prompto amortizamento, como acontece em Portugal, e por isso
era necessario crue a mesma lei marcasse fundos reaes, certos e.infalliveis.

Eu concordo que se facilitam mais as transacções commerciaes por meio dos bilhetes,
do qU9 com o cobre, sUl?pondo, porém, que os bilhetes tenham credito.

Emquanto á substituição da outra terça parle por um cobre alguma cousa mais forte,
poderá ssr conveniente para evitar o furto do cunho, mas não evi'ta tudo, porque o cobre
em chapa custa 300 réis, e deste modo Itnda por mais dA SOO réis, e fica mais de 200 0/0 de
lucro, e o commercio, que rende 50 0/0' já interessa muito; portanto, não deixarão de fabri-
cai-o do mesmo modo. '

Parece por isto qu o projecto não desempenha bem o seu fim; mas acho que, não ob
slanle isso, eUe não deve ser despl'ezado, porque contém alglllnas idéas uteis; mas pàssar
para a segunda discussão, e então se emendar o que se acbar ser vicioso.

Além dos inconvenientes que apontei, ainda ha outro, porque, ainda Ilue se reme
diasse o mal do cobre, não havia de haver cousa que o supprisse, e passando esta. lei,
fazia com que não houvesse dinheiro nas praças, porque mesmo ag-ora, existindo tanto
cobre, não lia trocos.

Er:Ji necessario que entrasse pra'La; mas esta julgo que nunca entrará, sem se estabelecer
qlle ella deve ter o mesmo valor entre nós, que tem em toda a parte; e por isso a com
missão de fazenda deve fazer com que o sell prOjecto tenha em vista. todo o systema mo
nelado e todos os meios de evital' os inconvenientes.

Áp6z um grande debate, de cuja orientação não sél'à dilflcil a.juizar, pelos t?"ec1tos
que ficaram tra.nscriptos, decidin-se, em accordo com o parecer da commissão espe
cial, que, antes de qualquer votação definitiva, fossem pedidos esclarecimentos ao
Governo .. " E aqui findou o trabalho da sessão legislativa de 1826, sobre a materia,
aliás considerada de solução inadiavel t•••

Por parte do Poder Executivo, a medida mais importante do anno de 1826, rela
tivamente ao cob?"e circulante, foi o Aviso circular de 31 dejulho, dirigido as Juntas
de Fazenda nas provincias, - «para que em nenhuma das Estações publicas se
?'ecebesse moeda falsa em pagamento do que se devesse á Fazenda Nacional, e, nem
em caso algum, se fizessem pagamentos aos credores do Estado em taes moedas, sob
pena de responsabilidade dos thesouL'eiros, almoxarifes, recebedores e pagadores, que
o contrario praticassem... »
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Os termos deste Aviso são por si sós bastante significativos, de modo a dispensar
todo e qualquer commentario j e juntando-se um pouco de reflexão á sua leitura,
achar-se-ha mesmo, que o breve conteúdo do supracitado Aviso vale um calJitulo
inteiro da nossa historia monetaria, com relação á época, a que eUe se refere",

Com effeito, o menos, que delle se póde deprehender, é, que nas proprias es
tações publicas do Estado se pagava e recebia, então, em moeda falsa! ...

No anno de 1827, entre as medidas tomadas pelo Governo ácerca da moeda,
encontrâmos, primeiro, o decreto de 3 de março, prohibindo a exportação do cobre
amoedado; nos termos que se seguem:

«Reconhecendo que a grande falta de moeda de cobre, que actualmente se
experimenta nesta Capital e embaraça o povo nas transacções mais ordinurias
da vida, procede das remessas enormes que para fól'a da Provincia fazem espe
culadores que abarcam por interpostas pessoas quanto cobre entra na circullção:
Hei por bem, querendo occorrer áqueUa falta, prohibir a exportação da dila
moeda, renovando as ordens existentes a este respeito, antes da publicação do
Decreto de 12 de jàneiro de 1826. »

O disposto neste decreto exige, sem duvida, uma explicação, por parecer, ii
primeira vista, que eUe se mostra em contradicção com os factos, anteriormente
especificados, sobre o excesso do cobre circulante j em logar, porém, de daI-a, por
nossa conta, ainda desta vez, preferimos que o leitor ap,-ecie e ajui~e, por si
mesmo, do acto do Governo nas circumstancias, em vista das informações officiaes,
que adeante ofl'erecemos.

No Relataria da Fazenda, apresentado á A3sembléa Geral Legislativa, com data
de 14 de maio, o respectivo ministro, fazendo um ligeiro esboço das condições
monetarias do paiz, a datar de 1808, adduziu, com relação ao periodo anterior a
nossa independencia, entre outras, as considerações seguintes:

A. braços com os inimigos da nossa independencia e falto de meios, que o Banco lá
fatigado mal podia fornecer, lembrou-se o Goyel'no de contrahil' dentro ou fóra do
Imperio, um emprestimo de tres milhões de libras esterltnas, o qual, com elfeito, se
consummou em Londres nos fins de 1824 e comeÇos de 1825,

Julgo-me dispensado de fazer a complicada bistoria desta. volumosa negociação, porque
a Camara a tem nos documentos que lhe são pl'esen les.,.. O que não posso, porém,
omittlr é, que esses numerosos milhões consumiram-se no curtlsSllTIO pedodo de mezes,

Consumidos estes fundos tão depressa, l applicados, como foram, a matar de um
golpe di vidas do Tbesouro e a emp"egos improductivos) e crescendo as necessidades
publicas com as despezas da guerra actual, vIu-se o Governo obrigado a carl' gar de
novo sobre o Banco, que, não podendo empreslar fundos metdlicos, tem feito uma
consideravel emissão de notas, ,·eoonhecida.mente dcspropol"cionada. ..• A depreciação dellas
era consequencia natural.

E porque a guerra continúa e os especuladores desconfiam da sorte do B:mco, e as
notas deste não circulam nas outras provincias, e o saldo entre as importações e as
exportações commerciaes parece desfavoravel ao nosso paiz, e est pl'Ovincia está inund~dlJ

das notas, como unica moeda circulante, e de que todos os possuidores se deseJlllll
desembaraçar: por todos estes motivos, digo, chegou a desgl'aça a ponto de se darem elllls
contra o ouro alé cento 1)0)' cento, contra a prata a quarenta, e até contra o cobre a.
dez e doze!

Desta mesma moeda de cobre a escassez chegou a ponto de ver-se o pub.lico
'embaraçado nas suas transacções familiares. até para havér as cousas necessarias áVIda,
e o Governo foi obrigado a faze L' uma emissão espantosa de moeda de cobre sem nenhuma
proporção com as regras financeiras, só pal'a acudir á tão urgente necessidade puhltca.
Este de.sapparecimento do cobre era natural, pela sua crescen te procura, uma vez que tinha.
elle aglO tao grande sobre o papel, a outL'a moeda circulante.

E porque o interesse, que achavam os commercianLes em exp0t'lar o cobre pal'a .as
outras provincias, os desaliava a fazerem reme5sas de centenas de contos de réis, fOI o
Governo obrigado á. uma nova medida violenta, de prohibir temporariamente a exportação
da dita moeda, Tão provado é pela experiencia que um abysmo prepara. eutro I



-149 -

- DUl'ante oS trabalhos parlamentares, o importante assumpto do meio cir
culante, sobretudo na parte relativa ii moeda de cobre ('O), continuou a preoccupar
a attenção da Camara temporaria, como se havia dado no anno antecedente.

Na sessão desta, de 27 de agosto, foi pelo deputado Ferreira de Mello apl'esen
tado um projecto de lei mandando cunhar uma moeda de cobre especial para cO~'rer

so e exclusivamente nesta Côrte e provincia do Rio de Janeiro. Segundo o autor do
projecto, esta medida era indispensavel para, nas circumstancias, «impossibilitar a

sahida do cobre, o qual, dizia elle, tem desapparecido de entre nos, com grande

espanto, apezar das ordens que existem para não sahir o cobre para fóra deste
porto ».

Este projecto foi rejeitado, como aliás o merecia, logo na sua primeira
discussão.

Entretanto a questão da moeda de cobre, reclamando cada dia uma solução,
prompta e efficaz, maxime, pela circumstancia sabida, de que em varias provincias
era, lJuasi toda falsa, a moeda circulante daquella especie; resolveu a eamara dos
Deputados, á requisição da sua commissão de Fazenda, reunir-se em sessão secreta,
para, de accordo com o Governo, deliberar, sem demora, a esse respeito.

A sessão dita teve logar em 26 de outubro de 1827, na qual o Sr. Calmon, na
qualidade de relator, leu o seguinte:

A commissão de Fazenda viu o olllcio do vice-presidente da província da Bahia,
enviado á Camara pelo MinisLro e SeCl'eLario de Estado dos Negocios da Fazenda, e a
representação feita por Antonio Vaz de Carvalho, Francisco Belens, F~ancisco Ignacio de
erqueiro Nobre e José de Lima Nobre negociantes da mesma provincia, que se offerecem

á contribuir para a extincção da moeda falsa de cobre, que por fatalidade aUi circula
emmanifesto damno do commercio e do Estado.

Os ref~l'idos negociantes compl'omettem -se a mandar vir da Europa, por sua conta e
risco, 800,000 arratels de cobre corlado segundo os modelos, que lhes forem dados, comtanto:
i O, qlle não paguem direitos de entrada; 2", que lhes seja comprado pelo preço de 640 réis
o arratel ; e 30, que o pagamento deste preço se faça, entregando-se-lhes no fim de cada
semana metade da moeda. que for cunhada.

E assim presumem, que, sem gravame do Estado, poder-se-hR verificar a extincção da
moeda falsa, trocando-a por nova e legal, dentro de um prazo determinado, na cidade, nas
villas e povoaçõ..s da provincia.

A com missão, não podendo, por falla dos necessarios esclarecimentos, interpôr juizo
algum sobre a bondade economica do plano ofl'erecido pelos representantes, e deixando
á dextel'idada do Govel'llo o exame de semelhan te objecto, quando seja mis"ter para a
operação, que se deseja, recorrer ao arbítrio de ajustar com alguns capitalistas o fOl'lleci
mento do cobre, que deva ser., cunhado' passa a tratar da necessidade de se adoptar,
quanto antes, uma medida legislativa, que embarace, pelo menos, o progresso do mal, que,
já ba dous annos, soll're a Bahia pelo curso e prodigioso augmento da moeda falsa,

Tanlo, quanto pôde julgar a commissâo á vista dos papeis, que lhe foram presentes,
aquelJe mal é gravissimo, e parece ter sido o l'esuHado de duas causas igualmente pode
rosas: ia, a notoria rl'aqU za da moeda de cobre, que se emíttia na provincia com o cunho
de legal' 2a, a indiscre"ta medida, que tolel'ou, ou autorizou o recebimento da moeda falsa
Jlas repartições de fazenda, e o pagamento dos empregados e mais despezas publlcas na
mesma moeda:

AquelJa pelo excessivo lucro, qne of\'erecia, excitou a falsificação, assim no estran
geiro. como dent"o do paiz,

Esta, pela indirecta legi timação, que dera, animou aquelles, que dantes se empre
gavam, e que depois mais cuidaram no fa.brico da moeda ralsa.

Estas causas reunidas ii publica e escandalosa impunidade, que de um tal crime tem
havido, como por ostentação, na cidade da Bahia, deram enfim a natureza de moeda
eouente á um vilissimo cunho, que niaguem "julgaria digno de circular entre um povo, que
se achasse no berço dacivilisa ão, sem contacto algum com as nações cultas do mundo,

A' Cam ara foram teazidas algumas amostras desse cunho: e bem que haja diflicul
dade em crel', que elLe gYl'e em uma pl'ovincia do Imperio, o tacto é, que, não s6 corre,
mas até abuuda no mercado da Bahia ; "tendo já. produzido al!i um agio forte, eu carecido

(10) 1"el0 que l'efere-se, em especial, ao 2JOpo/'llloeda, já infol'mámos ao leitor no cllpitulo precedente,
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os generos, entorpecido a marcha elo commercio interiol', embaraçado as transacções do
exterior e excitado, por fim, a inquietação, que acompanha sempre a fal.ta de confiança.

Semelhante estado de cousas é calamitoso, e reclama do Corpo Legislativo uma pro.
videncia immediata.

A commissão reconhece, que a mais efficaz de todfl.s as providencias ao alcance do
Poder seria a reforma total do nosso cunho do cobre, dando-se-Ihe mais algum valor
intrinlleco, res~ituindo-o á natureza de simples troco, e despojando-o do caracter de moeda
que lhe tem sido emprestado pelas circumstancias difliceis, em que nos temos achado. '

Esta reforma, que serviria de começo ao melhorament-:>, aliás urgente, do systema
monetario do Imperio acabaria de uma vez com a falsificação do nosso cobre amoedado.

Mas, reflectindo por uma parte na lentidão, com que se realizaria aquella reforma,
que, q.lém de assentar em um plano mais vasto, exigiria, neste momento, sacrilicio de
ãvultadas sommas ; e por outra pat·te na imperiosa necessidade de acudir-se de prompto
á provincia da Bahia, onde o mal em questão se aggrava de dia em dia, a commissão
entendeu que devia recorrer a outro arbitrio, que, posto não fosse tão efficaz, todavia
pudesse minorar a gravidade daquelle mal.

O arbitrio cOllsiste em fazer cessar, ou desautorizar a circulação da moeda. falsa,
prohibindo a sua entrada e sahida nas estações publicas e sujeitando ás penas da lei
aquelles que a acceitarem como moeda.

E sendo certo, como a commissão presume, que a justiça nacional não soll'reria hoje.
que se votasse ao rigor das leis, ou á uma perda irreparavel a propriedade de numerosos
cidadãos da Bahia, que possuem moeda falsa, recebido na casa da Fazenda e outras
reparpições publicas, em pagamento de seus ordenados e mercadorias, parece tambem
certo, que o Estado deve, á cus'ta de seus cofres, resgatar agora todo o cunho falso corrente,
muito embora se faça etIectiva depois a responsabilidade da autoridade, ou auto
ridades. que, dispensando nas leiS, e talvez menosprezando o interesse publico, toleraram,
ou ordenaram a inaudita circulação da mais vil das moedas.

O resgate vem a ser, pois, no pensar da commis ão, o meio unico, pelo ~ual poder
se-ha conseguir o fim de fazer cessar a circulação, tão prejudicial, d;L sobredlta moeda.
Nem se diga, que este meio, sem o da reforma geral do nosso cunho. é 11m mero palliativo.
Graças á impericia, ou á impudencia dos falsos fabricadores ela Bahia, a moeda que sabe
dos seus tornilhos é conhecida pelo trato s6mente; e não haja medo, que alguem ouse
recebeI-a. desde que o seu gyro for declarado cl'iminoso, e que a Fazenda, e o Banco e o
Corpo do Commercio sejam obrigad~s a rejeitaI-a.

Igualmente pensa :.1. commissão que o resgate proposto deve ser extensivo ao cobre
verdadeiro, ou legal, que tem sido cunhado e emitüdo pela Casa da l\Joeda da Bahla,
porqlle, sendo como é, fraquissimo, poderia dar, como tem dado, um grande motivo á fal i
ficação. E pelo que respeita aos sacrificios de fundos, que demanda toda a opecação do
resgate, constando á com missão por pessoas entendidas, que a somma total da moeda de
cobre, assim falsa como verdadeira, actualmente em gyro, é superabLlndante no mercade
da Bahia, não poderá montar a mais de 3 1/2 a 4 milhões; a mesma commissiio se persuade
que com os capitaes indicados no projecto, que tem a honra de submetter ao exame da
Camara, conseguir-se-ha a mencionada operação, sem que falte ao commercio e mais usos
dI!- vida o mencionado troco.

Eis o

PROJEOTO

A Assembléa, etc., resolve:
Art. i.° O Governo fará trocar por moeda de cobre do cunho desta Côrte, e por

cedulas emittidas pelo Thesouro, toda a moeda de cobre que actualmente gyra na Bahia;
devendo realizar o dito troco dentro de um termo breve, assim na cidade, como nas
villas e povoações daquella Ilrovincia.

Art. 2.0 Para esse fim, o Governp poderá: 10, dispôr das sommas que ora existirem
no cofre da mesa da inspecção da Bahia ; 20, applical' até 200' em cobre do ounho e1esta
Côrte, que serão fornecidos pel~ Thesollro Publico e debitados á casa da Fazenda daquella
provincia; e 30, coutrahir um emprestimo de 100 a3 0:000 , tambem em cobl'e, do cunho
desta Côrte, ou em notas do Banco, com as condições que julgar mais favoraveis, e com
hypo.the.ca, para o pagamento do capital e juros, nas rendas da Alfandega da mesma
provlncla.

Art. 3.° As cedulas que emittidas forem, deverão ser impress;Ls, numeradas e enca
dernadas, e assignadas competentemente, e correrão como moeda de cobre dentro da pro
vincia s6men te i devendo ser amortizadas annualmente pela respectiva casa de Fazenda na
razão de um vigesimo do seu valor total, pelo menos.

Paço da Camara dos Deputados, 26 de outubro de 1827.- Nl. Calmon d1t Pin.-Manoel
José de Souza Prwnça.-J. G. de Ledo.- N. P. de C. Vergueiro.-J. B. Baptista Pereira.

Posto que fosse secreta a sessão, em que se fez a leitura do relataria e projecto
acima transcriptos, feito o que,- decidiu-se que a cliscllssão da materia tivesse lagar
em sessão public<1.,



Na discussão da materil\:

o Sr, Baptista Pereira - Antes de entrar no exame de argumentos, que se tem
produzido ontra o ia artigo da resolução, que ora se di cute, cumpre que eu lembre li
Cam ara, que a commissão de Fazenda no seu parecei' á proposta dos negociantes da
Bahia, mui claramen te diz - qlle a mais efficaz de todas as providenci<lS, seria a reforma.
total do nosso cllnho de cobre, e '1ue lia só propõe, por agora, 11m remedio que emharace o
pro"I'esso do mal.

§i, pois, attendermos a taes razões, cahirá o argumento do SI', Vasconcel1os, quando quer
que, em vez da proposta medida, se forme 11m novo cunho,

Senhores, a crise é pel'igosa, o mal está no ultimo estado, e o remedio não soffre a len
tidão indispen avel a bem meditar e executar um n 'lo syMema monetario ; devemos, por
tanto, aadmiltir ado.ltrina desle paragrapho, e attendermos ás considerações tempol'al'ias
em que se acha a provincia da Bahia,
, Dis,e mais o 1',"\ asconcellos, que a moeda deveria ter um valor nominal igual ao
intl'inseco: esse ó o cll'slr/cl'at1t1n dos economistas; porém emquanto a moeda ti ver um
valor 'lena', este sempre seriL relativo á sua maior 011 menor al1undancia ou carestia; jámais
o terá absoluto e positivo; que haj" pOl'óm, a mais possivel proporção, convenho, porque
á medidlL que for menor o intel'esse, menos falsificadores baver:i; assim di~o, porque
om Inglaterra, aonde o cunho, depois rIa ultimo. reforma da moeda, é mui perfeIto princi
palmente o do lla1rpcnec, eUa não deixo. de ser falsi.ficada, e o Governo quando se vê
obrigado a retirar da circulaçãu a. moeda falsa ou gasta, recolhe uma porção tres vezes
maior do que a emiltida,

Os pril\cipios do honrado memhro sãp luminosos, porém a commissão não 03 ignora, e foi.
attsndendu fi. magnitudc do mui e á necessidade de prompto rcmedio, que os poz de po.rte,
bom cel'ta que essa doutrina qne o philosopho expõe no fund tl'anquillo do .eu gabinete
ão para execução, quando a cousas se acham uos seus eixos; al<\m de que elIa saLJe l]ue a

verdade pra'tica muitas vezes está bem dista.nte das regras especulativas: nem'receie o hon
rado membl'o, que o crime continue; eu tenho melhore eSp~I'll.nçaS' pois não supponho
tKo malfadado o Bl'o.zil parI\. d ixar de ter um dia hourados ministros e presidentes, ou q\lO
:llei não s execute, por faltarem os 1 rincipios de homa e devor, que todo o empregado pu
blico deve tor dean te dos olhos.

Um ouko illustre m mbr fez uma emeuda propondo que os pagamentos se fize sem em
pI'ata entrando em cobre s6 a quantia de 320 réis; pergunto eu, aonde ha prata, si nem
cobre lemos?

Fique e'sa moeda fltl a, conlinue ella como provincial; oh!". o honrado mem
bro não I'ef!ectiu na latitude do perigo, a que uma tal medida no poderia levar' não
ob~erva elle, que, admittida tal lembl'anca eria infinita ;\ Ciuantidade de moeda falsa e o
seu ultimo res t!tadn a inteira ruinll de sa provincia? rja qual fOI' a pratica da China, que o
honrado lU mbro allegn: Nnquanto a mim, não d sejal'ei voltar á primitiva e deixar um
invento, que é obra dfl 'ivili açào dos PO\'OS; e de quantM dilllculdades, quantos riscos,
quanto entorpecimento ás transacções diaria ,niio 6 consequencia sse proc~s,o .le pesar os
metaes? HepI'ovo, pois, ta s id 'us, bem como a de punir os falsificadore ; o cl'Íme e tá tão
contaminudo, flue a pl'udencil\. dicta trn.nsigi\' com elle; quando no começo, a justiça era
aexecução da lei; hOJe, porém, cumpre gomol' o pagar",

Ao projecto da oou.l11issão de Fazenda foram offerecidas varias emendas, o que
occasionou novas razões pura estonde?',se o respectivo (iebate j maS l comtudo, pare
ce-nos, que, desta vez, houve lJrOposito, melhor assentado, de chegar aurna solução;
- pois que, dentro de trinta dias, foi a mataria disoutida e adoptada em ambas as
CamUl1as, e, em seguida, promulg111A. na Resolução de 27 de novembro, como
abaixo se segue:

Tendo a i\ssemblêa Geral Legislatívn, resolvido: P1'i'110.' qne o Governo faca trocar
pOl' moeda ele cohre elo poso, valol' e typo ela guo €i cnnhada nesta Côrte, e por ceCluias
emitticlas pelo rrhesouro, toda a moeda de cpbro rnIe actualmente gyra na Pl'ovincil1 da
Babia, ele vendo refllizar-se " dilo tl'OCO no termo mais brev possivel, assim na cidade,
oomo nas villas, e povoações da pl'ovincia, ,'coundo .. que pam ss fim o Governo pos'a.:
ia, dispor das oromas existentes no cofl'o ela Mesa da Inspecção da Bahia, proveniente dos
impostos que se cobravam ppr e11<\; 20 , applicar ató duzentos con~os de réi na moedl\
ele cobre lieclar~da no ~rt. ia, que serão fomeÇlidps pelo ThesPUl'o, e debittlClos á Cosa da
Fazenda daqueJla provincia; 30 , contrahit' um empl'estimo de cem I1té trezentos contos
ue l'éi , com ns condições que jni""ar mais t'avoraveis. e com hypotheça, para pal1'amento do
capital e Juros nas l'endas ela AHandega dl1 provincia, e no proelncto dos impostos que
se cobrl\.\'am pela. Mesa da Inspecção, ficando aplilicados de ora em deante, ao referido
emprestimo. cujo capital e jnros seri amol'tizado e pago pela Junta da Fazenda, emql\anto
não fOI' estabelecida a caixa filial determinf\.da na lei da fundação, á qnal pertence esta
operação, l'ertio.' que o GQverno detellmine a f~l'l~ula das cedulas, ~ue hOll\' r de emittir
pUl'a cil.cularem como moeda dentro da proVIncm s6mente, e serem amortizadas pela
repa~tições declal'adas no art. 20 ; recebendo a Junta da Fazenda as cedulas estragaelas, e
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substituindo por novas as que inutilizar, Quarto: que, findo o prazo que se marcar para o
troco, a moeda de cobre da provincia fiq1le sem valor, Quinto: que a moeda. de cobre, tr~

cada na. fórma acima determinada, seja fundida e aproveitada pelo modo que melhor
parecer ao Governo: Hei por bem, sanccionando a referida resolução, qne elJa se observe
e tenha o seu devido cumprimento. Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Meu Conselho'
Ministro e Secretario de JTIstado dos Negocios da Fazenda, o tenha assim entendido ~
faça executar, com os despachos necessarios.

Pall!'cio do Rio de Janeiro I em 27 de novembro de 1827 I 6° da independencia e do
lmperlo.

Para a sua execução baixaram as instrucções que se encontram abaixo (").

(II) Damos aqui a integra destas peças, pelo seu valor historico, pois, mediante as qunes foi,
pela ve:; primeira, emittido o papel-moeda do 'l'hesouro. E não s6 as cedulas, que a lei mandou emittir,
mas tambem. os simples conhecimentos (na falta dnquellas) circularam na Bahia, durante muitos nnnos,
como moeda!. ..

Decl'eto de 4 de de.::emlwo de 1827

Cumprindo fazer executar com acerto e brevidade o meu imperial decroto de 27 de novembro
deste anno, que autoriza o troco e resgate da moeda de cobre que actualmente circula na Provincia
da Babia, em I(ravissimo damno do commercio, e publico interesse: Hei por bem nomear a Josê
Egydio Gorddbo de Barbuda, Presidente da mesma provincia, a Antonio Vaz de Carvalho, Pedro
Ferreira BandeIra e Joaquim José do Uliveira, pal'a que na qualidade de commissarioR immediatos do
Governo, e com prudencia, zelo e actividade, que deHes espero, executem o referido decreto, confor
mando-se ás instrucções que com este baixam, assignadas por Miguel Calmou du Pín e Alu eida, do
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos NegoclOs da Fazenda, Presidente do 'l'hesouro
Nacional.

O mesmo ministro assim o tenha entendido e faça executar, com os despachos necessarios.

palacio do Rio de Janeiro, em 4 de dezembro de 127,60 da independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Miguel Calmo,. ,I,. Pi", e Almeida.

Inst)'lIcções aos commissarios immediatos do Governo para a e.xecuçiio do Impe"ial
Decreto de 27 de novembro de 1827

§ 1.0 Os commissarios cuidarão desde logo em contrahir, na cidade da Bahia, o emprestimo autori.
zado pelo art. 20 §3o do Decreto de 27 de novembro deste anno, podendo: 10, contrahir o dito em·
prestimo no seu todo, ou 96 em parte (como tiverem por melhor, lt vista das circumstanciasl da
meSma moeda, que deve seI' trocad" ou resgatada; e 20, estipular o juro annual, e annuidade para a
amortização, que mais conveniente Ibes parecer,

2.° Sua Mazestade'lmpel'ial, confinndo muito do zelo e discrecão dos commissarios, deixa lt sua
prudencia a fixaçao da somma do referido emprestimo, autorizando-os para que possam marcar entre
a maxima e mínima indicadas no decreto, aquella que lhes parecer sufficiente,

§ 3.° O contl'acto do emprestimo entre os commissarios e os capitalistas ou ilompanhias que se
propuzerem a contrahil-o, será conforme ao modelo -A- lavrado pelo escrivão da Fazenda da pro
vincia, e assignado pelos commissarios e mutuantes, Uma duplicata desse contracto será depositada
na Casa da Fazenda da Bahia, e a outl'U o será uo l'hesouro Publico.

§ 4,0 O capital do emprestimo será dividido em acções de 4.00', e cada um mutuante receberá dos
commissarios titulos de divida pelas acções com que entrar. Todavia em um titulo poderá reunir
muitas acções.

§ 5,° Cada um titulo de divida será conforme o modelo -B- escripto por pessoa idonea esco
lhida pelos commissD1'ios e assignada de appelJido for elles.

O mutnante, a quem for dado o titulo, assigna -o-ha tambem logo abaixo dos commissarios, EsteS
titulos poderão ser transferidos de uns a outros possuidores por meio de escriptUl'a publica, e em
presença de duns testemunhas idoneas.

§ 6. o Si os commissarios realizarem uma parte do emprestimo na moeda fraca que deve ser trocada
e outra ua moeda forte ou notas do Banco, e estipularem por isso dilferente juro, deverão em caso tal
rlJ~tri?uir os titnlos de divida em duas sel'ies, cada uma das quaes tel'i. particular numeração, sendo a
primeira composta daquelles cujo capital vença maior juro.

§ 7.° Logo que os commissarios tenham arrecadado I) prodncto do emprestimo que contra!Jirem, e
as somIDas que existirem nos cofres da Mesa da Inspecção, cuidarão em tomar as medidas convenientes
para que possam realizar a operação do troco, a.sim que receberem desta Côrte o dinheiro e cedu:as,
que o '1'h"souro lhes fornecera.

§ 8.° O troco ou resgate será de antemão annunciado por editaes do Presidente da provincia em
todas as v,lIas della. l\~stes editaes dever-se-ba declarar: 10, em que dia priocipiará o troco, e o
p!'azo dentro do qual sera. Impreterivelmente feito, em cada uma ca!Jeça de comal'ca; 20, que findo. o
dito ~razo, ficará sem valor toda a moeda que trocada não for, e absolutamente prohibida a sua c,r
culaçao; 3°, que, todavia, os seus possuidores poderão apresentnl-a a certas autoridades, das quacs
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Na mesma sessão legislativa de 1827, e antes de ser votada a lei de 27 de novem
bro, que acabamos de mencionar, duas outras já haviam sido votadas, sem
duvirla alguma, do maior interesse e alcance, não sómente para as finanças do
paiz, em geral, mas ainda, pelas suas disposições especiaes, tendo em vista o
melhoramento do nosso meio circulante: nos referimos á lei de 26 de outubro,
regulando o imposto do quinto sobre o ouro e o seu gyro em pó ou em barra,- e
{dei de 15 de novembro, que reconheceu e fundou a divida publica nacional.

haverão o valor do sou peso como metal; e 40 , que, acabado o termo dos 30 clias, toda a moeda não
trocada, que apparecer, tloar", sujeita ao rigor das leis sobre moeda falsa.

E para que se preenoha O fim do § 30, attenta a convonienoia que ha em que se expurgue a provinoia
do vitissimo ounho que a tem inundado, os commissnrios nomearão uma autoridade em oada viUa, e
fornecer-lhe-hão os capitaes necessarios para a compra, cujo p,'eçoserá o corrente do cobre da Bahia.

§ 9.0 E porquanto depende das circumstancias locnes, Lóra do alcance do Governo, a determi
nação do prazo em que se deva faze,' o t,·oco da moeda, Sua Magestade o 1m perad 01' ha Dor hem
recommendar aos commissnrios, que, tendo em consideração as dislancias e a provavel abundancia
da moeda re.gatavel nos districtos e comarcas, fixem com a devida circumspecçao o prazo que mais
breve lhes parecer entre 5 e ~() dias, ficando entendido que os dias do prazo, que fiXarem, deverão
ser successfvos ou sem interru pção alll'uma.

§ 10. Os com'llissarios deverão aSSIstir (podendo distribuir entre si as horas, de maneira que um
pelo menos se ache presente) ao tl·oco da moeda, e tomaráo as medidas que julgarem Ilrecisss parD.
que se evite a confusão, e guarde a ordem, aecidindo peremptoriamente quaesquer dUVidas ou ques
tões que possam Occol·re,· por occasião do troco.

§ 11. Os mesmos commissnrios arbitrarão as quotas em metal e em cedulas que deverão entrar
em cada pagamento, por troco a cada um individuo.

§ 12. Sua Magestllde ImperiaL autoriza os oommissarios para que possam nomear de entre as
pessoas mais idonea , em cada uma das outras cabeças de comarca da provincia, tres sub-commis
sarios, que verifiquem nellas a operação do troco; guardando, além de outras que lhes sejam dadas,
as disposições dos dous paragl's phos precedentes.

§ 13, As cedula~ que dll Thesoul'o Publico forem remettidas serão contl'a-assignadas por dous
commissarios, antes de serem emittidas.

§ 14. Toda a moeda de cobre que for trocada durante o prazo, ou comprada a peso depois delle,
será arrecadada em lagar seguro, designado pelos com missarias, e depois de verificado o seu peso,
passará immediatamente a ser fundida, e o metal vendido em hasta publica. A fusão e venda serão
dirigidas pelos commissarios.

§ 15. Sua Magestade Imperial autoriza, iRuallnente, os commissarios para que exijam de quaesquer
autoridades ecclesiasticas, civis e militares, toda a assistencia ou cooperação de que possam neces
sitar para o mais bre"e e cabaL desempenho da sua commissão : Havendo o mellmo A.ugusto Senhor
por muito reoommendado Íls referidas autoridades o prompto e immediato cumprimento das ordens
que receberem da parte dos mesmos commissarios.

Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de dezembro de 1827.- Migtwl Calmo» dilo Pil~ e Almeida.

l\'Iode10 A

Nós abaixo assignados F., F., F. e F., commissarios inunediatos do Governo, encarregados
pelo decreto de 4 de dezembro de 1827 e instrucções que o acompanharam, da execução do ImperiaL
decreto de 27 de novembro do mesmo anno, que autoriza o troco da moeda de cobre, actualmente
em gyro nesta provincia da B'\I1ia, temos reslllvido, em virtude dos puderes que nos for:1.In outor
Kados, contrahir, como com elfeito contrabimos, com (F., F" etc" ou a companhia conhecida pela
firma etc., ou com os dil'ectores da caixa, etc,) um emp"estimo de ...... ; debaLxo das seguiotes
condições: ia, etc ...... E paI' esta. fÓ"ma n s obrigamos aos estricto cumprimento das referidas
condições, na sobredita qualidade de commissarios do Governo.

Babia...... de ...... etc.

Mode10 B

Bahia. , .. de 1828. Titulo de divida.

N i" ou 2'" série, si isLo fOI' mister. Valor .

Os abaixo assignados F. P., F. e F., encarregados pelo decreto e instrucções de I, de dezembro
de 1827, do contracto e realização do emp,'estimo autol'izado pelo decI'eto de 27 de novemb,'o do
mesmo anno: declaramos que F. (ou a oompanhia, etc,. ou os directores, etc.) conoorreu com
(tantas) acções de 400 cad" uma pal'a o refel'ido emp/'estimo, e que etrectivamente entregou e delle
(ou ~ella ou delles) reoeb.emos a somma de ... pela qual lhe 'passa U?S o p"esel!te titulo de divida,
debaIXO do N..... (e sérIe ..... SI a houv~r): â vIsta do qual podera c bra,' o Juro annual de .....
que lhe será pago paI' semestre e annuidnde de ..... pa"a amol·tização do capItal, que lhe ser",
igualmente pago na Thesoural'Ía da Casa de Fazenda desta provincia, emquanto estabelecida não for
a Cnixa Filial de A.mortização : em f~ do que lhe fizemos passar este, que assignamos com os nossos
appellidosj devendo se" tambem assignado pelo mutllauLo .....

Bahia..... de ..... de 1823.
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- A primeira destas leis teve por objecto principal animal' n. mineração do ouro,
que se achava quasi abandonada, sobretudo, ao que se pensava, pelo enorme tributo
da oapitação, que até então vigorava, da taxa de 20 %. sobre os exploradores.

- A sua integ-ra é a que se encontra em nota infra (li).
A segunda das lei, referidas, tendo ordenado a liquidação da divida do Governo 30

Banco do Brazil, mandara logo applicar a somma de 6.000:000 (arl. 21) das
apolices a emittir, á compra ou troca de notas ch'culantes do mesmo Banco, accres
centando que: « taes notas não tornariam mais a circulação, nem o Banco poderia
emittir outras, de novo, de modo a augmentar o capital existente em notas até
essa época. »

- Como é intuitivo, o pensn.mento do legislador em tal caso fóra con
correr, deste modo, para que a depreciação do pape7-moeda se tornasse menos
sensival ou, ao menos, não continua e de maneira tão progres iva.

Infelizmente, POl' defeito das proprias dispo ições da lei, que não estavam de
inteiro accordo com as circumstancias (como já vimos no oapitulo segunclo) , este pen
samento do legisladol' não poude ser executado com o desejado en'eito., , .

ão tendo provado, bastal~te effica::es, as medidas tomadas pela Assembléa Legis
lativa e pelo Governo em 1827, a questão do cob}'e voltou, de novo, ao Parlamento
na sua se são do anno seguinte,

Em 22 de maio o Sr, Linu Coutinho lia na Camara dos Deputados esta indicação:
« Indico que esta Camara convide ao Exm. mini tl'O da Fazenda para que,

unindo-se á çommissão de Fazenda, pOSsam tomal' medidas certas e seguras ácerCll
da falta de moeda de cobr e o seu grande agia que hoje sobe ja a 30 0'0.»

A indicação feita era tanto mais notavel, quando nella se affirma no f«7ta de
uma moeda, que, além de ser cunhada em quantidade excessiva, fôra ainda muito
accrescida com a introducção da falsa, como todos confessavam! Entretanto o facto
constante da mesma indicação era patente."

~' certo, que agI-ande necessiclade, que, a principio, começou a sentir-se llesta
Olh'/e, fôra motivada, não tanto pela falta daquella moeda, como principalmente,
por causa das tral1essias, que Clclzava o cobre em atravessadores, que viviam clesseagio,
- palavras textuaes do deput.ado Souza França; mas, tlepois. es a necessidade, aqui
e em varias provincias, tornou-se mesmo l-eal e notaria, por outras circumstanci3s.

Com eifeito, - para explicar a crescente procura lo cobre concorriam então,
além das tra1)essias, a que alludimos: - de um lado, ter sido o Banco do Brazil
privado de emittir mais, uma nota siquér, nil. circulação, a datal' do flm do anuo do
1827; e de outro, o desapparecimento, a esse tempo, total ela moeda de o~wo e de pra·
ta' - de maneira que só restara então, para attender ás exigencias maiores do mo-

(I') Ad, 1.0 o imposto do quinto sobre o ouro flcll.1"eduzido a c~nco por conto, e ~ontinunrit ~!ar
arrecadado na fôrma das lei~ existentes. Exceptua-se o ouro extrallldo pelas ~ompnnlllas estr~ngelrnSt
que continuarã.o a pagar o que constar elas condições, com que n companhms ~ornm admlLLidns.

Art. 2.0 O ouro em pó circulará como mercadoria nas. comarcAS de mmeraçllO actual, até n ~unn'
tidade de de. oitavas' e O ouro em barras em todo o Impelia uma vez que contenham o peso, qUI ato,
anno e casa da Fundi~ão, ou Moeda, em que forem fundidas.

Art. 3." AS barras de ouro, pertencentes á Fazenda Nacional, serlto vendidas cm hasta publiCa
Art. 4,0 Ficam abolidas as casas de permuta. .
Art. 5,0 Ficam revogadas todas as lels, e ordens em contrariO.
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vimento economico, essa mesma moeda de cobre, apezar de todos os seus defeitos
e da sua propria falsificação,

Súbre a indicação do Sr, Lino Coutinho, foi lido na sessão de 23 de maio este
parecer:

A com missão de Fazenda, para dar o sell parecer eobre a indicação do I', deputado
Lino Coutinho, precisa dbs seguintes esclarecimentos: 1°, si tllm havido ~It-eraçiio !!OS
trocos das notas por cobre no Thesouro e Banco; 2°, si se tem l'etir:\.do da cll'culação as
nolas pequenas de 4' a 10~; 3°, a que causa attribue o Governo o grande agia cio cobre.
Entretanto entende o. commissão que muito convem recommenclal' já ao Governo, que
empregue todos os meius ao seu alcance, e certifical-o de que a Camal'tJ, está prompta para
auxilial-o com as medidas legislativas, que necessarias ['orem,

Paço da Camal'a dos Deputados, 23 de maio de i828.-J, J. da. Silva, Guimarães.- J,
B. Baptistq Pe,'eira" - J. de Rezende Costa, - Alanoel José de Sou:;,a, R!"emça. - R. de
Paula, c Souza" - B. P. de Vasoonoe71os,

Posto logo em cUscussão, nesta disse o Sr, Hollanda Cavalcanti :

Eu estou certo, que oe meios reaes da extinc~ão deete mal não são palla se fundar
instantaneamente; as im como creio que não é multo facil fazer elesapparecer o agia desta
moeda em todo o Brazil.

En trago o projecto que prometti apresentar a este respeito (19); :nas conheço que a medida
propria par!J. remedi!J.r este mal nasce da relaxação do Governo, que continúa, e não sei até
onde chegar:\..

Cada um de n6s eabe o que lbe acontece aqui com o troco do cobre; as folhas publicas
o dizem i sabe-se que o Governo abriu um tl'OCO no Tbesouro; todos sabem o que lá acontece;
um bomem de gravata lavada lá não vai trocar, porque expõe-se a levar murros e soccos
para ter 4 de cobre, e os atravessadol'es concorrem em g"ande nllmero,

Nilo sei si sel'ão boas as minhas idéas, não se compadecem muito commigo as medidas
extraordillarias; mas a necessidade e sal vação do publico permittem que se tomem medidas
extraordinarias, e que a Camara declare que as pessoas que tiv rem mais de um conto de
réis de moeda de cobl'e aferrolhado em sua casa, "ão inimigos da causa publica, assim como
o homem capitalista que compro. grande porção ele fari nha e a tem aferl'olhada em sua casa;
o ooure é boje considerado, como a farinha, genero da primpira necessidade, e para se ir
buscar esLe cobre aferrolhado levantem-se as garantias consli tucionaes e façam-se processos
summal'ios; tome-se esta providencia momeu Lanea e pal'ticnlar no Rio de Janeiro; faça-se
elfectiva a probibição ele sahida do cobre; evite-se a extraordinaria expOl'tação de cobre que
S6 faz pal'a as Ollll'as provincias,

E não venham aUegando ataques de propriedade: males extraol'dinarios exigem reme
dias extraordinarios, além de que, quando asai,'ação do pu blico exige, o direi to de proprie
dade l!Je está sujeito; em cil'cumstancias criticas temos o direito de lanç/l.l' mão dessa.
propriedade,

- Os' pOUCOS trêchos deste discurso dão materia, para cada um ajuizar quanto a
situação do meio circulante se havia tornado realmente embaraçosa, sinão affiictiva!

- Ntt sessão de 6 dó j unho o Sr, Baptista pereira, tendo obtido a palavra para
negocio urgente, leu um segundo parecer, o qual concluia por uma proposta
de resolução, como aqui se vê :

11. commissão de Fazenda, depois de haver couferenciado com a da Camara dos rs,
Senadores sobre a indicação do Sl'. Lino Coutinho, relativa ao agio do cobre, que tanto vexa
os habitantes desta Capital, m6rmenLe acljlsse indigente, entendeu gue entre outus couso.s,
que mui LO leem concorl.ido para desviar o cobre do seu v I'dadeiro destino e eleval-o
com espanto ao agio le 28 a 30 por cento, phenomeno bem raro na historia monetaria, se
apresenta tomando o primelt'o assento a ex~raordinaria emissão das notas do banco, sem
proporção algumn. com as necessidades d:l. oirculação.

Ooncol'daram as commissões que em materia de semelhante transcendencia, em que se
acham ligados Governo, Banco e pI10speridadtl publica, nenhum espaço seria longo para Dem
acertnl'-em uma medida radical, que provesse de elIlcaz remedia o aby mo que se nos
autolha; como, porém, a crise actual urge por illstantanel\ pI'ovidencia, en~enderam as com
missões que, elllquanto prosegllem em concertar um plano geral a tal respeito, muito con-
viria submelter li. consideração da Camara a seguinte:- .

(II) :Nii~ enconLralUos noe Anuaes o pI'ojeoto allndido,
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RESOLUÇÃO

A Assembléa Geral resolve :
Art. 1.0 O Banco fica autorizado a emittir notas do valor de 1 e 2$ den"tro, porém, dos

limites de sua actual emis~ão.

Art. 2. o Estas notas, para maior facilidade de sua emissão, serão assignadas por dous
directores ou deputados indistincLamente.

Art. 3. o O Governo fará distribuir pelo Banco e estações, que mais convenientes julgar,
metade de cobre que diariamente for cunhado.

Al't. 4. o A Camara dos Deputados poderá instituir com missões de exame, quando
julgar ncces~ario,para conhecer do estado geral da adminisLração do Banco e do cumpri.
mento da presente Resolução.

Art. 5. 0 Fica derogada a legislação em contrario.
Paço da Camara, 5 de junho de 1828.- J. B. Baptista Pereú-a. - J. G. Ledo. - J.

de Rezende Costa.- J11. J. de Sou::a França.- [t. de Pa1lla e Sou::a, com restricções.- J.
J. da Silva Guimaráes.- J. B. de Vasconcellos.

Na discussão:

o Sr. Cruz Ferreira - Com o remedio proposto pela commissão nada se conclue em
beneficio publico; o mal tem chegado ao seu auge, e esLes bilhetes pequenos u,ão ainda
augmental-o.

Aos grandes males, grandes remedios; muitas vezes só o ferro e o cauterio podem curar
cha~as inveteradas.

Eu voto contl'a tudo isso.

O Sr. Vasconcellos - Eu preciso de alguma rÓI'ma resJlonder ao Sr. Cruz l<'erreira;
porque entendo que o illuslre deputndo não deu atlenção ao que diz a commissão j e é
preciso não deixilr passar 11m argumeu"to coutrario, porque pôde fazeL' muito mal.

A com missão não propõe "que se augmente o capital, o illlstre deputado confundiu
capital com numero de notas; e depois de Ler feito esta confusão accrescenta que na sua
economia politica estes bilhetes pequenos veem a fazer o mesmo mal que solfremos com os
que actualmente gyram no mercado.

Quando uma nação tem grande qnantidade de moeda metallica, então s6 se devem
emittir bilhetes grandes, porque estes servem de ordinario para as transacções do aho com,
mercio: mas nessas circumstancias não estamos nós; não basta ler o que dizem os
economistas, é preciso fazer a devida applicação.

Nós não temos troco para as notas que existem; devemos acudir com alguma medida.
e lançar mão daquillo que está ao nosso alcance.

O Sr. Lino Coutinho - Primeiro que tudo parece-me que se deve decidir si esta
base, que a comro issão adoptou, isto e, a emissão de pequenos bilhetes, é boa e ha de
remediar o mal; sobre isto é, que deve haver já discussão.

E si eu posso fallar um pouco sobre a maleria, digo que esta base não remedeia o mal
do agio do cobre; porque, si agora se está pagando por uma nola de 4' 3 palacas e
meia, o agio ha de ir conLinuando assim, conforme forem as notas; elIe ha de continuar e
a maioria, ou não, das notas não faz descer eRte agia.

Eu estoll lembrado que o ministro resp·ctivo informou á esta Camara que o agio é tanto
maior quanto maior é o numerario de cobre que se cunha, e quando se tem prohibido a ex·
portação deste cobre!

Isto para mim é contraelictorio: allgm nta-se o cunho da moeda de cobre, não se exporta
o cobre para fÓL'a, e o cobre desapparece, e o agio augmenta-se I!!

Não sei como se possa explicar este phenomeno, sô si se enlerra o cobre, porque de outra
sorle não se pôde explicar.

Mas eu creio que ninguem no Rio de Janeiro está inteirado dos motivos por que augmenta
o agio; o MinisLro ela li'azenda diz que eUe não sahe para f6L'a, e eu digo que sahe, porque
não ha paquete inglez lJ,ue não lclve de 100 a 200 contos de réis de cobre; de outra sorte não 50

p6de explicar isto, s6 SI teem lançado o cobre dentro de algum poço ...
A meu ver estes bilhe"tas pequenos não remedeiam o mal; a meu ver o unico remedio

que ha, ainda que momentaneo, é o das moedas provinciaes, porque assim o cob,'e não sahirlÍ
do Rio de Jaueiro, porque a moeda que correr no Rio de Janeiro não valerá na Bahia,
em Pernambuco e outras províncias; não vejo out,'o remedio.

Verão, q ue logo que sahirem notas de 10 tostões, ha de haver agia para as notas de tO
"tostões, e assim por deante .. ,

O Sr. Vasconcellos - Quando uma nação tem a desgraça de ficar, como ficou a
Nação Brazileira, pOl' desacel'to de sellS pessimos minis"tros, não se pócle cmar em um
momento: uma profundft chaga nào se CUL'a com facilidade j é preciso trabalhar pouco o
pouco para ir remediando os grandes males.

Que se ha de fazer, á vista de uma emissão de notas do Bancu, que monta a mais do
vinte mil contos 1 Que se ha de fazer, si excedem extraordinal'iamente ás nec~ssidades do
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mercado, como prova o excessivo pre.ço de todos os generos comprados ?- notas, e como se
ha de repen'tinamen'te tirar da circulação essas notas? Não se considera que deste modo se
vai abril' um antro abysmo, vai-se causal' o transtorno e a d~sordem geral em todas as for
tunas e sobre isto é preciso meditar; os contractos estão feilos com attenção a esse grande
depreciamento das notas, e SI se der um remedia repentino ficarão esses contractos paga
veis em moeda forte, o que vinha a causal' os males que nós queremos curar 1.. ,

Disse-se que a moeda p!'Ovincial. por isso que não sahe do Rio de Janeiro, não terá agia,
mas eUlI tornar-se-ha tão vil como o papel, e os generos cia primeira necessidade augmen
tarào igualmente de pr ço, fi proporção da vileza do metal.

Disse-se que o cobL'e sabe, e pOL' is..o o papel ba de tel' o mesmo depreciamento que ora
tem; mas a commissão preparou interlDamente um remedia, que, pensa, por ora será
muito proficuo e vem a ser: - emittir notas mais pequenas de i. e 2' para facilitar o
tl'OOO; mesmo isto, é um grande beneficio presentemente".

o Sr. Lino Coutinho - Disse-se que o mal é grande e que só habei!! medicas podiam
salvar a Nação do estado de aba'timento a que tem chegado, pelos disperdicios e erros dos
ministros; hao ap'ls, !lic labol- c,<t; o que eu duvido é, que tenbamos desses babeis medicas:
(luando chegarmos á essa qllestão direi o que entendo.

Agora, porém, sómente tratamos do rcwedial' mom&ntaneamente o mal que sotrre o povo
do Rio de Janeiro e em geral o do Brazil por falta desse vil numeraria de cobre; e o que eu
digo é, que a base' tomada pela commis~ão não desempenha o que se quer; porque, assim
como as notas de 4 e 8' teem um grande agia, quando apparecerem essas notas de iS ha
de haver o mesmo agia,

EII vejo que na Ba.hia acaba-se de fazer o resgate da moeda falsa por dinheiro bom
do Rio de Janeiro e por cedulas, e no momento em que se deram essas cedulas appareceram
com o agia de 15 %' ..

Desenganemo-nos; embora se faça a moeda-papel em bilhetes pequenos, o agia ha de
acompanhar sempl'e essas notas, e a pobreza continuará a estar no mesmo vexame, porque
quando se apl'esentar uma pequena nota para comprar um genero, hão de recebeI-a segundo
o preço por q'1e se recebem as grandes notas e ha de ser sempre conRiderada como dinbeiro
papel; é tal a desgraça actual, que esse mesmo vil dinheiro de cobre tem hoje um valor
tamanho, como o ouro e a prata.

Di se o meu illu~tre amigo que, fazendo-se uma moeda provincial accumulava-se metal e
que, sendo esse metal tão vil, necessariamente devia s01f,'er no mercado (1 mesmo de
preciamento que ora teem os bilhetes do Banco, e que por isso os generos continuariam na
mesma carestia: mas, cl'eio que seja assim; todo o bomem gosta mais de ter 4 em cobre
porque sempre tem um valor inlrin eco, que 4" em papel, que sempre se reputa corno um
pap I sujo; e daqui concluo que o cobre !la de ter mais valor do que as notas desapreciadas.

Por consequencia, si se accumular cobre no Rio de Janeiro por via dessa moeda provincial,
os generos hão de diminuir alguma cou~a no mercado.

Esta pois é a unica medida para remediar momentaneamente o mal que solfre o povo do
Rio de Janeiro em oonsequencia dessas infames notas; porelle o remedia para males tão
gravissimos não se dá em uma hora: é mesmo necessario muito tempo para evitar essa
commoçào geral que se póde desen vaIvel',

o Sr. Vasconcellos- O illu~tre deputado póde mandal' a sua emenda para se impri~
mil' conjunctamente com o parecer,

Enlretanto devo explicar ao honrado membro o facto que avançou l'elativamenta á prQ'
vinoia da Bahia,

Disse o Sr. Lino, que na Ba!lia no mesmo dia, em qne appareceram essas cedulas para a
compra do cobre falso, sofTreram immediatamente o agia de i5 %; isto é muito natural,
entra até na ordem das cousas; mas as operações erradas do Governo são a causa e prin
oipio des~e grande agia,

ffimittiram-se cedulas extraordinarias de 10$, e sendo ellas applicadas para facilitar as
transaoçôes, seguiu-se que pa saram a teL' agia; demais, ol'denou o Governo que nos paga
mentos á Fazenda Publica só se rccebe&se a quarta parte em cedulas, o que equ,ivalia á
deolaraçào do pouco credito, que deveria merecer essa moeda; daqui, pois, é que resultou
o agia de que se queixa o illustre d~putado.

O Govel'no clevia emi ttir cedulas de mais pequeno valor; não o fez e sobl'e isso recusa
reoebel-as nas estações 'j)llblicas? r ão é isto uma banca rota, não é um ol'ime do ministro 1
Os males veem do Governo, e não da lei, em que ainda não achei defeito,

O Sr, H. Cavalcanti - O Sl', Lino Coutinho disse tnuito bem, que, diminuindo-se o
valor des es bilhetes, não se diminuia o agia, e que ns pessoas oplüentas são as que teriam
ffillis facilidade nos trocos, e os desgL'açados ficariam em peior estado., •. '.

Portanto, emquauto se não retirar da circulação grnrlde quantidade de notas; e emquanto
o Goverllo nno disser que é fiador desse paI elo nào haverá confiança; não se sabe ainda si o
Banco ['ará banca rota, e si o Govel'no tomará a Ri o pagamento dessas notas: tudo iSlo causa
muita duvida, e paI' esta ,'azão é preciso que o Governo acredi te este papel.

E' verdade que na lei da formação do Banco está isto pL'ovidencill.do; mas a lei Lem sido
alterada, e sempre é lei feita no tempo despotico; é preciso llma lei dos representantes da
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Nação que declare que o Governo é responsavel por todas as notas emittidas, e então haverá
confiança nesse papel,

Vamos agora á maneira de o til'ar ela circulação:
Isto não é tão d illicultoso como se p~nsa, e esta mesma Camara jli deu uma pl'ol'idencin

que prova o que acabo de dizel',
Mandou-se contl'ahir um emprestimo, e não apparecendo confiança no Governo, venderam

se apolices a 65; mas porventul'<\ o que é a perda de 1 ou 2 milhões para a tranquilüdade
da Nação?

Nós devemos tirar as notas da circulação, aiud que para isso façamos novo empresLimo:
Já de fez um de 3 ou 4 milhões, e não teremos credito para fazel' outro? Del'emos de ceru.
mandar contrahir o emprestimo na Europa, para com esse metal tirar da circulação essas
notas, pois estejamos cel'tos do que todo os renledios serão impl'olicuos emquallto não tirar,
mos da circulação o papel que inunda o Imperio,

Tambem temos OUtl'O remedio : em vez de se cnnhal'em 10 contos de réis em cohre,
cunhem-se cincoenta, e façam-se trocos. E' verdade, que a inunda ão do cobre será depois
igual à dos bilhetes." e" .• ,

o Sr, May - Eu me d~claro alLamen te contra o parecer da commlSsuo: que diz o
parecer? A.podta corno remedio ao irnrnenso papol do Banco que jít existe uma nova cir
culação de bilheles novos de um, dous e tres mil réis (aqui o Sr, secretario explicou ser só
de um e dous mil réis l,

. Ora bem, .• " que nome darei á esta nova emissão ele papel? Chamar-lhe-hei terceiro
papel do Brazil; porque, havendo o papel do Banco que eXiste e circula em 10 lagar, e ai
apolices da Caixa da mortisação em 20 loO'ar, estes novos bilhetes propostos pela commisaào,
veem a ser um terceiro papel, que pur:l. maior vergonha nossa vai circular, depois da nossa
Constituição, e em virtude de uma lei nossa,."

El que quantidade desse papel s propõe 1 Vinte mil contos.
Ora, senhores, e para que 1 Nós temos em circulação bilhetes de vinte mil réis ali

quatro mil réis, e dizem que para as transacções dilwias se preciSam bilhetes de um s
dOlls mil I'éis, pOl'quanto geralmente se desconfia no mercado do papel-moeda, qUe
existe! 1

Mas, quem des10nfia de qliatro mil rêis, tambem desconfiará de um e dous mil réis em
papel novo,

Si com eifeito os bllhetes menores, que houvessem, fossem de trint't ou vinte mílréis, e S6
apresentasse hoje a necessidade de papel pequeno, eu não leria duvida em admlttir momen·
taneamente alguns contos de réis da nOl'a emissão pequena; mas, havendo bilhetes de doze,
dez, oito, sei e quatro mil ré is, que "em fazer o papel proposto pela com missão 1 Vem fazer
o mal existente ainda maior,

lia quinze aunos, quando se tratou de fazer circular no Rio de Janeiro os bilheles do
Banco de trinta mil réis para baixo até quatro, mellcollega Jacob Frederico 1'0rlade Pereira
de Azambuja representou, em ulIla sabia memoria e com vivas côres, ao Sl', rei D, João VI,
os males que tlahi se seguiam; (J prophetisou a queda do Bancd, e as di/liclJldudes alls
tl'ansacções ordinarias da vida; mas os l'S, de Baàpendy e Targin i, desculpando-se um
com o outro, trouxeram-nos a este mal; que diria Torlade si ouvisse faLlar em bilhetes
de um e dous mil réis 1 Não reconheceria nisto a mão do Sr. de Baependy 1

No correr da discussão, appareceu na sessão de 7 de junho mais uma reclama
ção contra o cobre falso, feita pelo Sr. Vascol1cellos, receioso de que elle não in
vadisse a provincia de Minas Geraes,

Proseguindo o debate, sobrevieram diversas emendas, requerimentos e indica,
ções, o que levou os oradores, algumas vezes, a desviarem-se ~o assumpto ou
questão principal. Mas, como em geral toda a controversia referio-se, deste ou
daquelle modo, ás condições do nosse meio circulante, julgamos conveniente ainda
continuar na transcripção de algnnS trechos concernentes.

Apreciando a execução da lei de 1827, que mandou trocar o cobre falso da
Bahia, disse o deputado Lino Coutinho:

o anno passado, nós 'trabalhámos com a maior urgencia para remediar o funesto mal
da moeda de cobre falso na Bahia, e finalmente passou uma lei para se I'esgatal' esta
moeda, .

Este resgate foi-s pôr em pratica na Bahia com instrucções do Governo; man
daram-se 200 contos de moeda de cobre do Rio de Janeiro e 300 contos de cedulas, das
quaes a menor era de 10, ; demais, mandou-se contrahiJ.' um emprestimo desta mesma
moeela fáliia de cobre 110 valor de 300 contos de réis; este emprestimo de moeda de cobre
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falso foi conLrahido até 1 OconLos, Cl'eio eu, e o resto foi em notas do Banco, e começou-se o
resgate que a Assembléa decretara (Ir,).

Mas eu vejo, segundo noticias que tenho, que a cousa está peior que an Les
estava. Vejo que, apenas o troco foi feito, essa moeda nova desajJpareceu da cir
culação e que se paga pelo c bre 40 0'0 ; vejo que, 10"'0 que se começou a emittir cedlI1as,
tiveram um agio de l5 °'0' e vejo, 'lu o dinheiro resgatado montava a muito mais que o
do calculo que eu aqlli apresentei nesLa Gamara,

O meu calculo el'a t{ue haveria 4 mIlhões de moeda falsa; disse-se então qne o meu
calGulo el'a muito exagerado; e desgraçadamenle o cobro falso sobe a muito mais de
5 milhões, porque na c marca da Babia j{L me consta que se acham recolhidos 1.500 contos.

Ol'a, s6 na comarca da Babia gyravam 1.500 contos, quanto não appal'ecerlÍ. quando se
recolher o cobre das mais comarcas? Pelas instL'ucções mandou o Governo que se fizesse
recolher as moedas ele 5 réis, 10 réis e vintem; estas moedas não se achavam falsificadas,
porque os nossos t'alsilicadores não trabalhavam si não em moedas de 2 e 4 vintens; p

para q le se mandariam til'ar da cil'cnlaçào essas moedas ~ mo que tem resultado daqui?
E' que, não apparecendo na circulação estas moedas, não ha troco nas compras de pe
quenos objectos,

ID' preciso entrarmo em detalhes i'amiliares: o pobre comprava 5 réis de pimenla e
ol1tI'as peqllenas c lisas com esta moeda; agom vê-se o pobre na necessidade de comprai'
2 vintens de pimenta, pOl'que oSla Ó a moeda mais pequena que apparece, 'rem lJavido
illlmensas de ol'dens, porque não se póde compL'ar nada nos mercados, e por isso eu apre
senlo esta indicação Oll reqllcl'imento como se lhe quer chamaI', (Leu,)

o Sr. Lino Coutinho (continu.ando)- lTI te projecto ou parecer da commissão
mepal'ece que nào é pal'a r medial' o mal em geral, isto ó, n cl'ise fatal, em que nos
achamos; mas ti sómenLe para remediar o máo esLado dos trocos, que presentemente
alllige o povo do Rio de Janeit'o,

Mas, antes dc proseguir na materia, seja-me permittido dizer alguma cousa das
nossas 1inança : i acaso tudo i to tem marchado tlesgl'açadamE'Jlle, ti por culpa do
Governo e do Banco' ambos tle mãos dadas teem procurado a ruina da Nação com suas
transacções infames e indignas, e não sei ei diO"a que mais o Banco tem tido parte neste
negocio do que o mesmo Governo; porque de minha pll.l'te, si supponbo que o Governo tem
sido bastante ignorante não tem sabid" pl'OmOyer os interesses da Nação, conheço que o
Banco l m-se aproveitado d~ssa ign rancia pam emitlir uma somma enorme de notas qu
chega a 20.000 contos, quando, r lo seu fundo, elle não podia ter mais do que
3,600:000 000.

Fioaimente, esta Camara p diu esclarecimentos para conhecer as transac ões que havia
antre o Governo e o Banco ;-desgra l1damente forl1m negadas, e então o Ministro da Fazenda
disse que não podiamos tomar conl,as ao Banco, e até teve a ou adia de arvorar em
crime aquillo que era nosso dever; o anuo passado propuzeram-se novas duvidas, e
nunca tivemos esc1al'e imen(o~; e que fez então a Ca:n:J.ra dos Deputados? Conhecendo que
o mal era da grande emissão d notas, determinou que se til'assem 6.000:000$ de notas tia
circulação; mas, por desgraça no sa, o mesmo ministro, tirado do nosso seio, que tinha
ouvido as nossas razões, e q ue Linha concorrido para essa mesmllo lei, deixou de a
oumprir.

Portanto, como dia e o illuslre deputado, si e te Governo não se nacionalisar por
assim dizer e não olbar para as primeiras necessidades do povo brazileiro, em vez de fazer
essas reformas tle Lirar empregados e meUer mpI'ezado, iremos a peior. ".,.'

Este pl'ojecto tl'ata de remediar a diJnculdade do' tl'oros; mas, me parece que
esle projecto não ddsempenha o fim a 'lue se propoz. Que quer dizer uma nota
de i 1 Isto não remecleilt o mal; o desapreciamento das !lotas data do dia em que
alias deixararll de se pagar á vista; dahi provém o agio do cobre. Logo, si queremos
curar o mal, devemos procurar a sua cau a, Qual é ena 'I Sem duvida e a superabundancia
de notas em circulação: pois tirem-se essas notas da circulação, 011 destina-se porção de
cobre para se trocar no Thesouro.

Estes dous meios remediariam a desgraça, em que se acha o RiO" de Janeiro; mas uma
nola de dez tOStÕêS nào pl'oduz b neticio algum.

O Governo ha muito denra ter dado providêllcias para evitar esta crise; mas, longe de
as dar, embaraçou que o Corpo Legislativo as désse; não tu'ou da circulação as nbtas,
como se lhe mandara, e quem e o causador de tudo isto 'I Tamb m não sei porque não se
cunha mais cobre; é Y6rdade que quanto mais se Qunha, mais desapparece; não ha
paquete que não leve deli c boa porção; log , o remedio seria cunhar moeda provincial,
que não sahiria para f6ra.

(1_) Em relacão ao resgate do cobre da proviucia la Bahia, talllbem se lê no relatado do Ministro
da 'Fazenrla, apresenLauo ás Camlll'as das e anno de i 28:

« OGnverno fez aprom ptar o re,notte,' para uquella provincia n somma de ~OO:OOO~ em moeda
de cobre, cunlHlda nesta Oo,'te, e a de 300:000' em cedulas do 10', ~)" 50' e 100S' seudo as duas
primeJl'as classes remissiveis om oito mezes, a terceira em 1(; e a quart~ em 2~." ,

'rambem 11[1, discuSsiío foi amrwado pel deputado Lino Coutinho, que a moecla de cobre (alsa foi
mandada receber por ol'dem expressa do celebre J1Ia./'l[ttc:: de Qtteltt::, ero·pre8idet~tc da Bahia.
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o Brazil, seu!lOres, chamado a.urilero, hoje nem cobrifero é; papalifero se deverii
chamar.

Portanto, voto contra o parecer, porque não preenche os fins a que nos propomos,

O Sr, Vasconcellos - Quero explicar qual foi a mente da commissão.
A commissão recoltheceu que o mal provinha da emissão extraordinaria de notas, llluito

excessiva á n cessidades do mercado. e q'le o remedio prompto era retirar da circulação
tantas notas, quantas eram desnecessarias ; esta medida porém ostá ligada com a existencia
ou a não existencia do Banco, e com outras muitas providencias que precisam demuHa medi.
tação, e mesmo de varias informações j ta.nto assim, que na ultima conferencia as duas com.
missões decidiram que o negocio do remedio geral ficasse adiado, até que o ministro apl'esen.
tasse o orçamento do anno futuro e o seu rela tOl'io; mas a commissão, attendendo á neces
sidade que havia de facilitar os trocos, entendeu que fazendo·se esses bilhetes de 1 e 2'" faci
litar-se-bia o meio de trocar os bilhetes, propondo, ao mesmo tempo, que do cobre que se
cunhar seja remeLtido metade para as estações publicas, que o ministro julgasse mais
proprias para fazer o troco.

O Sr. Paula e Souza - Quero addicionar mais uma explicação qu~ é de necessidade,
e é, que, ainda que a commissão quizesse propôr este remedio geral, era-lhe impossivel
fazel-o.

Nós pensavamos, que os relatorios nos pudessem fornecer os dados necpssarios ; mas os
relatorios são tão mancos que não nos dão dados algllDs, e o orçamento não nos diz nada
a respeito do Banco; só nos diz que a divida do Banco é de dezenove mil e tantos
contoS ..

A Camara é testemunha de que a commissão apresentou seus quesitos, e o ministro,
vendo agora que não podia dar solução a el1es, instituiu essa commissão de exame sobre o
Banco, mas o.ministro devia ha muilo tempo ter feito isso, o 'tue só poderia e capar a um
homem de todo ignorante, sem a menor uoção de admiuistraçao: como este ministro em
seis mezes não previ u a crise em que estamos 1

Dirá que não estava autorizado; mas, si então elle não se julgava com o poder de
instituir essa commissão, corno agora se julga com o poder de o fazeI' 1

Ou então eqpera que a Gamara seja o seu tutor ~

Quererá que a Garllara não tenha outro oflicio sinão andar ensinando ao ministro o
caminho que deve tomar 1

A Camara dos Deputados, desde 1826, tem querido dar providencias a este respeito,
pedindo esclarecimentos ao Govel'no; respondeu-se-Ihe que o Governo não podia dar in
formações, não se lembrando que o Banco deixara de ser casa particular, desde que
se lhe ordenou que não pagasse as suas notas aos parLicnlares, e ficou uma casa fallida;
mas emfim aCamara uão podendo resistir, fez o que estava ao seu alcance, e em 18!?
ordenou que se tirassem da circulação seis mil contos de notas; e tirou o Governo essa
quantia da circulação?

Ou já o Governo nos tem dito que não cumpriu essa lei 1
Saiba o Brazil que não pôde ter pl'Osperidade emquanto o seu Governo não for

constitucional, e emquanto os ministros não quízerem ter harmonia com as Camaras. ",
(Muitos apoiados.)

O Sr, Cruz Ferreira - Os bancos foram instituidos para animarem a industria e
o commet'cio, e, segundo a doutrina dos melhores escriptores, nunca devem emittir notas
pequenas que fazem desapparecer o metal; devem ter sempre em cai.xll. fundos sullicientes
para trocarem as notas, em cuja emissão se deve guardar a devida proporção; estes são
os principios geraes dos melbores escripLores : desçamos agora á nossa questão.

Qual é a cau~a do excessivo ~gio que nos amige 1
E', sem duvida, a grande emisqão de notas sem proporção com as necessidades do

mercado, e menos com os fundos do Banco para as trocar; daqui provém todo o mal.
Logo, emqnanto não for 'tirar da circulação essa immensidade de notas que inunda

o mercado, e realizar promplampn te o que elias dizem pagar-se-ha á vista, serão remedias
que nenhum eifeito hão de produzir. ,

AF apolices que propõe a commissão vão ter o mesmo depr ciamento das nolas de OIto
o. doze mil réis, que vão produzü' um outro mal, vão fazer desappal'ecer o pouco cobre que
temos e augmentar cada vez mais o ~gio de umn. moeda fraca.

Eu con Cesso que a mateda é melindrosa, e demanda não vulgares conbecimentos par~
se dizer alguma cousa, com acerto; mas, como tenho lido meia duzia de economisLas, dIrei
a minha opinião,

O unico remedio que temos, é a extincção do Bancojá e já,; reconheça a Nação, como
divida sua, as notas da circulação; e emitta-se em seu logar pal)el-moeda.

O Sr, Baptista Pereira - Apresentarei as razões em que se fundou a commissão,
para approvar essa medida, e pl'ocurarei destruir os argnmentos que se produziram con~J'a
essa rpsol ção, Viu a commissão que, sendo urgente o negocio proposto na indicaçaO,
urgente era apresentar o seu parecer, mas conheceu i.gualmente que a vrofundidade do mal
não permitüa-lhe propôr um remedio ql1e de promplo acudisse e sanasse o ml:ll pela
raiz. Que restava: pois, á commissão 1 Sem duvida restava-lhe propôr uma melhda que
atalbasse a prcgressão do mal, e de algum modo o remediasse, ftté que com melhores dados
pudesse apresentar uma medida eflicaz, que curasse o mal pela raiz.
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Eu passo a ler o projecto, (Leu o Mt, 1. O)
'for/os sabemos q'le a causa principal do agiQ é o desapreciamento das notas do Banco,

conseque~cia infallivel da uenhuma propol'ção que hO'lve na sua emissão com as npces
sidades do mel'cado, com os fundos rLo Banco para realízar o seu valor em metal. Este
agia se tem feit" mais sensiv L p_lts difficullad 8 que achamos nas transacções domes
ticas ; é isto o que m/ps flagella o povo do Rio de Janeiro,

Logo, elevsra a cOlTImis,ão propõr, como propõe, um meio de facilitar essas trans
acções .• ". ill qual é a medida q'le propõe a com missão ~ Propõe ella :10, que se
emittam bilhetes de um e dO'1 mil réis, dentro da actttal emissão das notas do Banco;
20, que se augmelltem os bilhetes de quaLro mil réis, Destas medidas resultam duas
vantagens: I''', augmen Lanelo-s_ o numero d bilhetes de qual 1'0 mil réis não teriam
olles mais o agio de 8 %, como actualmente teem, o, o cobre d?scerá. logo 8 % ; 2a , faci-
litam-se com os bilhetes de um e dous mil réis as transacções diarias, em que nos vemos
embaraçados pela falta de t,'ocos, E são pequenas vantagens ~ E' pouco remediarmos
já esss mal- a falta de trocos 1

Disse um Sr, deputado que esses bilhetes iriam augmentar o agio ; como~ Si eUe&
se omitlelll dentro da actuar emi,ssão de notas do Banco ~

Disse mais o me_mo Sl'. depu tado - acahe-se com o banco, e tudo se remedeia; - mas
como se l'emecleia ~ A commissã.o, já diss , não apre~enta es te parecer como remedia
unico, apl'esenta-o cmquanto não fOl'ma um plano, com o qual se cllre o mal pela raiz;
pOl' ora eSle é o Ilnic m~io que temos, muilo se faz em palliar ; curar pela raiz, demanda
mais tempo e mlli, meditação,

Dia e o roesmo Sl', deputa-lo, que todos os économi~t~s clamam contra a emissão de pe
quenos bilhe es d banc, corno causadores de um g-ranrle agia, e pOl'qlle fazem desappa
rec"r a mo da da cll'Clllaçã'l; assim é, e$ a é a opinião do, economistas; mas é pr~ciso

Mlandar ás circumst ncias do paiz em que eSCI'evel'am, contrastaI-as com as do Brazil,
over si são as mesmas para então soguir á risca (lpinião dos economistas.

Quem não vê, que, pscl'evendo esses economistas em paizes, corno a Inglaterra e a
França, não s pód fazer e:<.acta applicação de SilO. opinião ao Brazil, que se acha em
dill'erentes cLrcum,tancias ~ AlIi tOI"na-Se pel'igosa a emissão d pequenos btlhetes, porque
11a metal em cü'clllação ; aqlli o não ha: e uem essa cmissão de peq\).enos bilhetes é a unlca
medida que propõe a commissão.

o Sr, Paula e S~uZ'l. - i hontem esta di~cussão não tivesse tomado certa direcção,
ora muit'l facil o vencer-se este p:ojecto, emendado ou tal qual está, '

O objecto da q'restão não é mais sillào achar os meios de facilita.r os trocos, e não
sobre agia que as uotas padecem: tanto é assim, que a c'lmmissão recJnhecell e disse muito
positivamenLe (lue o meio unico de fazer desappal'ecer s melhante a/íio não era outro sinão
sacar do mercado uma quantidade sufliciente de nolas propol'cional a sua sllperabundancia,
n que todos os mais meios a este rpspeito eram ilJusorios.

6. commissão, porém, vill que isto não el'a por Ol'a mnito facil, porque dependia de
plq.nos milito serias, embora alguns rs. dep'ltado julguem faceis estes planos.

A com missão lembrou-se de apr.senlar este pr1j.ct , como uma medida momentanea, e
com elle algllma cousa já se lucra; porque, qnanclo um pal'ticuhr vai comprar um geMl'O
com o dinheiro-papel. o dono carre[!'a-o por 11m preço muito maior do que está o agia dó
dia: si o agia eSlá a 25, eUe can'pg:l3J ou 4) 0/o solH'e o genero' e daqui concluo que o aglo
Bobr~ as notas miud,ls, qlle lodo o mllado sllhe que está 0.8 %, desapparecerá., e elIas ficarão
ao pnr,

Até agora os mineil'os que levam generos, carregam muito cobre para as suas despezas,
odeste modo nã'l o leval'ão, mas sim o papel,

PortanLo l'epetil'ei, que esta medida é sÓll1en~e oan facilitar os trocos. A. moeda provia
cialtamh.m facilita,'ia os trtlc ~, porque não sahiria para outros pontos, mas todas as pro..
vinoins q'le leem trtLnSacções com o Rio de JaneÍl'o nã') te3m outra m(leda que levar slllão
o cobr~; por consequencia esta medida tambem será. illusoria e não fará mais que facilitar
os tl'oCOS nesta pl'ovinciJ, ; e a istJ accresce, qlle esse cobre é mais custoso de fazer, e com
o pnpel ó mais faci I o troco,

A discussão tomou bontem olltra direcção, e um illUS!l'e deputado desenvolveu as suas
idéas sobl'e o estado do agia actual, iacrepou a Assembléa Geral, e fez o qua1ro do estado do
Brazil.

E' preciso, portanto, ainda que de relance, impugnar semelhante doutrina: a Assembléa
tem feito tudo q'lanto está ao sell alcance a bem da Nação, e espera ainda tiraI-a da des
esperaçào ern que está, si fol' coacljllvacla pelo QJVel'Oo, e pre51lmO que os SI'S, deputados
convirão no q 'e ell digo,

ffist~va installad L a Assembléa Geral, quando o BrazU contrahiu pel'to de fiO milhões de
empr s imo estl'angeiro I I!l note-se qlle tal somma pelo camllio actual excerle muito a 100
milhões. !TI quanLt) clovia o Bt"azil em L-;23~ Talvez pouco mais ele 20 milhões, E porqll6
tantos milhões se empr staram? POt" compl'.'1.r nossa independencia de uma nação milito
mais f,'aca que n6s, e pal'a e_percl i ar I .

As illdemnisaçõ~s que nos p d 'm ns nações estrang'~Íl'as, procedidas da' igoorancia do
nosso mi nisLeritl, ignora 'l cia CJ lle n6~ recon hecemos na sessão secreta do an no passado, montam
a muito mais de 20 milhõ s de cl'llzad'lS : e tem nisto cuJpa a Ass~mbléa ~ A divida do Banco
lambem anda por 50 milhões de crllzados; e teve aeUa parte a Assembléa? Foi por eUa
autorizado o Governo pnl'll. con~rahir e~se emprestim.o 1 El\,!!, ell.e n~cessariOI 011 t~m si<;]o ao '.

~. 11



- 162-

menos, justa a sua applicação? O BI'azU, devendo perto de 2t.l0 milhões de cruzados (consl'
derando-se o estado do cambio) em pouco mais de quatro annos ! E será a Assembléa cul,
pada? A Assembléa fez o que estava ao seu alcance: fechou os olhos a estes males, não qui!
q lesti nar si's pldia salval' a N lção sem es<ei s1.cl'ificios, mas vi"! que a tlignidade lia·
ciona! elklV;L compl'omet ida e "an~cion 'u esta, divitlas; e q lem SoLbe si a ,\s3emblél sera
censlll'ada p~1:l. p Jstel'id Ide? Mas na la el'a 111 tis g ol'ioso do q le sustenta<' a fé pllblica,

Em o anilo d~ l82ô a Asselllt.léa, anciosu. tle sab~l' das I' laçõ s do Gúv rno com o Banco,
pedill eSCll1.l'eClmentos; o Gover.lo não qlliz, teimou e obstinou-se; e q le podia fazer à
Asselllbléa?

Si nesse anno dc 1825 o Governo tivesse feito o que agora fez, viria o Brazil a sofTrer
es ta di vida externa? Não,

Comtudo, essa divida externa, não havendo este gl'ande agio e estado de carestia na cir·
culação, e não havenrlo guerra, niio era nada,

Em o anno de 1827, vendo-se'que não se podiam ter as informações sobre o Banco, pt'oJu'
otou-se a lei da lundação da divida p lblica, e desLe modo indirectamente se qUlz remediar
o mal: destinar 1m-se seis mil contos pal'a tirar bilhetes la cil'cu1ação e detel'minOIHe que
o Banco não pudesse emittir mais bilhetes; mas nesta jei ülltOll uma claus tia, de que
a Assembléa pudesse instituir cOl11missõ~s de exa,lle no Banco, porque t do o mundo
sabe q'le eSS/lS especlllações do Cl'edito devem es,ar debaixo das visLas do Cúrpo Legisla.
tivo; isto é o que faz o Parlamento Inglez, e na Fl'ança ha lima com missão de inspecção
da Camara dos Deputados".,.

Ora, o min istt-o não poude pÔt' em execução a operação de til'ar da circulação os seis mil
contos em bilhet's ; mas o credito do nusso GOV~l'1l0 é tal presentement_, que não se póde
comparar com o de tempo anteriOl', pOt'que as apolices para o deficit compl'araru·sea66, c{llande
os bilhetes do Banco estavam ti 50 e tantoR ; e eis aqui uma grande difI'el'ença,

O Governo, porém, si reconhecia a gravidade do mal. devia na primeira sessão pedir e
remedi o, mas não nos disse nem uma palavra ainda; não nos mostrou os defeitos da lei, para
se remediarem. e etle o devia fazrr, assim corno o fez a r~sp~ito da alfandega,

Portanto qllal tem sido a marcha da A~sembléa? Elia tem mal'chadll com circumspecção,
e que mais poderia fazet', sem os necessarios esclarecimentos e COlLdjllvação elo Governúll1:11a
tem tratado com preferencia deste negocio; p~dill ao SenlLdo coadjuvação pOl' meio de
duas commissõe!l, e estas commissões teem-se ,'euni'lo de noite e de dia a tl'atoU' seriameme
deste negocio, O q'le mais p)cle fazei' a Assembléa ? O mal do Brazil, por esta pequena his·
toria, não vem da Assembléa ; ella tem direito á confiança que a Nação lhe lem confel'ido e
de que el la gOda, e si não hO\l vesse o Corpo Legislativo em exercicio, yer·se-hiam 05
horrores em que ficava submel'~ido o BL'azil.

Os males todos nasceram do Governo, fizel'am·se emprestimos sem necessidade, el

como disse o ministro o anno passado, evaporaram-se sem deixal' sombl'a,

A divida não é nada para lU em entende de credito publico; o que é preciso é, qlleo3
nossos ministros sejam homens capazeil desse emprego, q le conheçam que ser ministro á
]llLra a utilidade do publico e não para a do individuo, e si não ha homens com
forças paL'a es'e desempenho, então é, que o Brazil, desgl'açadamente, queL' um systema quo
não pó'le sustentar; mas esta hypothese não é admissivel; o Brazil tem feito maravilhas; nós
aind I não temos gabinete, os ministros não teem um systema; e si enes se bão de ocollptlrsá
em desp:lCbar, então não eram pI'ecisos, pOl'q"e um ufi1cial-maiol' faria isso: os lllinis\NS
devem reconhecer a necessidade da força moral que nãu teern, e que a fOl'ça physica, longe
de a du, com efIicacia a pl'Ocura tirar; elles se enlreteem com pequenas clHlsas, e no, fazem
apresentaI' ao publico um espectaculo visivelmente extravagante, isto é, dispular si deveU!
os ministros sei' recebidos nesta casa, por dous ou seis deputados, quel'endt··se que aCamara
recue do que é do seu regimento",

O ministro, qne isto pL'OpOZ, não apparece aqui ba dias, mostL'ando o seu dissabor !, ..
Nesta pORição critica em que nos achamos o mal é grande, mas outras n,Lções teeU!

estado em peiores cÍL'cumSLancJas e se teem snl vado, não lenelo ti tesLa do Governo, como
nós temos, um monarcha corajoso e amigo das instituições Iibel'nes,

E com') então não nns havemos de salvar? Bastava, embora os nossos ministros !'vssem
mediocres, que se reconhecesse no Governo a constiturionalidade; tudo se rertlediava,
porque o COI'P' Le/!,i~latjvo do Brazil (fa~,amos-Ih.. justiça) tem dado provas de quanto
procura a publica felicidade; não ternos tido ministros, é desgraça I ! !

Si tivessemos 11m ministel'io constitllcional, eL'a esse remedio obra de um dia, porque,
corno todo o mundo vê, não ha medida alguma que o Corpo Legislativo não tenha tentado
paL'a consolidar o credito publico, firmal' o systema, e dar aos negocios urna marcha
difl'erente da que alé agora teem tido; mas os ministros nada fazem, com cousa alguma
se importam,

Eu na commissão linha sielo de diffel'ente opinião, porqne queria que este mesmo
mein, que o projecto apresenta, de facilitaI' os tl'OCOS, fosse pela emi são de bilhetes do
TheRouI'O, emittidos pela Caixa da Amortização, e a razão era., pal'a que estes bilheles
goznssem de mais credito, peja S\la novidnde, com tambem, para eVllar o jUl'O des~e
equivalente, que c"ntinlw a pagal'-se ao Banco; mas os Srs, deputados da cOillmissao
dissbl'am que era mais demorado esle meio, por consecluencüL cedi da minha opinião: mas
me parece qUi! se deve addicionar mais uma cousa e cLlido que a commissào está conforme
commigo, que é: - ordenar-se igualmente ao Banco o muHiplicar os bilhetes de 4-S ii
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12$, porqlle, si o nosso fim e l'acilitar os lrocos, deste n:odo se facHi taro mais, e
mesmo talvez que diminua o agio dos bilheles miudos,

POI' consequencia, concluo que, approval1do-se o pareceI' com este additamel1to, nós
leremos o fim, que é facilitar os troco, ,

ADDITA:\JEXTO

« Bem como, a nlllltiplicar as de 01" a 12·' para sempl'e trocar as notas maiores POI'
menores, quando se lbe exigiL', bem entendido, dentro da actual emissão. - Paula
c Soltza, "

o Sr, Clemente Pereira - Si eu não visse o mão uso, que o Banco tem feito do
cobre que lhe manda o Thesouro para os trocos, fechando a porta ao povo e oppondo-Ibe
baionetas, ao me,mo t~mpo que abl'e uma outra porta para servir aos seus afilhados e aos
cambistas, votaria pela cl'eação de C'l.sas de trocos. Mas lL experiencia tem me convencido
do quauto é infl'Uctifera uma lal medida,

No Tbesouro, quando o lI1.ni-tro da Fazenda abriu um troco para remediar o mal,
era tal a COl1cuL'rencia d IS cambistas, que nenhum criado alli podia eutrar; formavam uma
columna ceuada e s6 elles se aproveitaram daqueJle troco. E aInda haverá quem vote pelas
casas de trocos, estando geralmente reconh cido que dellas nenbum proveito til'a o povo,
e só os c.lmbistas se apl'oveitam 1 Disse-s , que os empl'egados publicos, re eb ndo o seu
ordenado em cobl'e, o il'ão vender; como é isto possivel? O maior empregado terá
6,000 cruzados, e os mais teem 400.$, 200~, etc" e qnant ü'ão recebeI' em cobl'e1

Ninguem diz que se lhes pague tLldo em cobre, pague·se·lhes uma pane, que é o que o
Governo está jã fazendo.

Será possivel que o empregado que recebe 70" ou SOS em cobre o vá vender a p:lpel,
e amanhã precise um par de sapatos e vá comprar cobre para os pagar, e para despezas
miud-ls, quando elle sube que o sapateiro lhe diz: sendo em cobre sao tres patacas, sendo
em papel, quatro e meia: - e, pod~ndo comprar mais baL'ato, ha de querer compl'ar mais
carol Disse-se que isto era um pl'ivi legio ã uma cla~se i mas tambem já se mostrou que
isto uão era privilegio, mas sim uma j'lsUça aos empregados. e um modo de se lhes
allgmentar seus ordenados, pois que tambem é a unica classe que não tem tido augmento,
tendo aliás muito pequenos ordenados,

Como estoja n dM' a hora, não me demorarei muito,
Disse o Sr, Vasconcellos que, si houvess demora no pagamento desses empregados,

haveria augmenlo uo agill, b'm co no alguma com moção ; o ~r, deputado está enganado,
no 1'besouro espera-se, p lra fazer-se pagamentos, qlle saia o cobre do cunho, O agio ha
de augOlp.ntar, emqllanto for preciso mandar cobre para o Rio Grande e Santa Catharina,
Concluo. pois, votando pela emenda do Sl', Lino CoulinllO: supprimam-se essas casas de
trocos, porque a experiencia nos mostra que deUas nenhum melboramento resulta.

oSr. Almeida e Albuquerque - Direi que se vão augmentar as despozas por con ta
da Fazenda Nacional: ha de haveI' encarl'egados, hão de vencer ordenados, e não se lhes
lia de dal' por esta operação de tl'OCOS menos de 50/0, o que no fim do anno vem a ser
lImu despeza extraordinaria, Eu cuido qlle com esta operação ha de haver muita confusão,

Estabelece-se uma moeda peqllena e determina-se um troco para esta moe[la, que é o
mesmo que dizel'-desacl'edita·se esta m sma moeda,

Como este pap~l ba de esp llhill'-se, especialmente pelos mai.s necessitados, a allluen
cia ha de seI' muito grande, e é e,La mesma conCUl'l'encia d pe~soas que ha de desacredi
taI' este papel que se quer Cl'ear; esta mesma concllrrencia ha de embaraçar e difficu1tar o
troco; por mais ca-as que se hajam do estabelecer para ste fim, que está bem entendIdo,
não podem ser tanLas qlle absorvam com as despezas, que com eUas se hão de fazér, a im
portancia do cobre que se der a trocar: com este moLhodo nós veremos q'10 o cobre ha de
encarecer muito maie do qu tem sido, e isto de estaI' constantemente grande conCUl'SO de
pessoas em taes casas, ha ele trazer comsigo muitos males e muitos embaraços, [lue ·todo o
munuo vê ó. primeira vista: por consequencia, este methodo é muito mais ruinoso, do que o
até aqllÍ seguido, além de despender a Fazenda Publica,

Eu appl'ovaria antes a emenda do Sr, Lino Coutinho, ainda que uno acho que se deva
lançar mão deUa, e só a approval'ia em relação a este pl'ojec1o; a emenda diz que se pague
em moeda de cobre aos empregados' eu não iria com e ta opinião pOl'que esta moe taseja
mais forte que as notas, pois que o que se devia que"er, é, que se fizessem correr eslas
nOlas pelo seu valor nominal, e, uma vez que se di~a 'tue ellas devem ser Ll'ocadas (com
perda) em c bl'e, está entendidll que esta. outra moeda é malS forte; mas, por uma outril razão,
que é preciso qlle haja uma igua1dade e.nlretodos os cidadãos, porquanto, .quando se Irata
do png~mento de uma cousa qUll se compra ou vende, todos os individuos teem odireito de
elev'lr o preço conforme a moeda com qlle se lhes paga; o que não acontece ao empregado
publico ou ás pessoas que não podem eleval' os seus ordenados,

O empregado publico não tem autoridade cle dizer que o Governo, por lhe pagar em
moeda mais fraca, deve angll1en tal' o sen onlenado, e o sapateiro, que ra~ um I ar de sapatos,
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quan lo pede 2:', póde augmentar o preço quando sabe que lhe pagam em moeda fl'aca, pois
quel' prefazer a somma que ha de pagar pelo agio' mas o empregado não póde dizer
como me pagam em moeua fL'aca, o Governo deve-m dar mais; p l' isso qlle se reputa a
moeda de cobre mais fUl'te qLle as actuaes notas do Banco, jllstl seria, Cl'le com eHa se pa
gasse aos empregados.

Eu já disse na ultima sJssão que attribuia o crescimento do agio da moeda ele cobreá
maior emi~são desta mueda, e estoll ai Ilela nesta perSllasão: Ulll nobre deputado di,se ~uu

isto era impJs,ivel; isto é muito facil rle ent~nclel'.

Eu já fiz ver outro dia, que, havendo muita emissão de cobre, 110. muitas pessoas quo
largam os seus omcios para vivei' de cambladores i si se tivesse considerado semp"o a
1l10eda de cobre como pequena moeda, nece,saria s6 para ajustamento de contlls, e para as
peq'lenas compras, era escusada uma tão extl'aorelinal'ia emissão; mas el1a é tal, que con·
vida a mnita gente I1lal'gar o seu emprego para ir comprar p<l.ra revender; ora, nós sabemos
bem que esta operaçã) de comprar para raveneler traz comsigo certa demol'a que faz dos
apparecer por algum tempo esta moeda que existe nas mãos dos monopoli tas, além de quo
n6s sabemos que esta moeda sahe para fóra da provincia, não só para as provincias elo norlo,
mas para as do sul.

As proVÍucias do sul trazem para aqui constantemente os s us g neros e não precisando
levar genpros do paiz, levam moeda: e as do nOL'le, posto que não trag:Lm de'tes generos, as
pessoas interess:ldas solbem muito b m conduzir daqlli pal'a f6ra; portant,>, quanto mllis o
fizer de moeda, lanlo mais crescel'á o interesse dos cambiado,'es e este mesmo in ere so
crearâ novos emprehelldedores d ste moJo de vida, e com a moeda em suas mãos o agia lIa
de crescer: islo são cousas demonstradas,
, "Não se cleve suppôr q/le o. 1')lesouro possa cunha~' tan la moeela de cobra que faça, para
assim dizer, uma in/lndação eG):- eu falia da sua emissão relativamente ao que devia SOl',
e não se deve tomar tudo no extremo; todas as cousns teem sellS limites,

Concluo, que este methodo de qUMe,' que o Govel'llo estabeleça ca as de troco, é preju
dicial, porque estas casas não se e,tabelecêm de geaça; e é l,lrej'lelicial o p~ojPQto, porque
esta lpoeda é a roais fraca, que actualmente existe, e eu já cllsse em outra ôccasiào, quo
as qotas ,do 'Banco na sua oL'igem representavam uma moeda forte; e pa~ece-me que o
l'esul,taQ.o de.ta operação ha de ser igual ao resllltadc da resolução a re-;peito d;,l. Babill i
pois esta providencia é prima-irmã daquella, e ha de causar O§ mesmos males.,.,

o Sr, Vas,Concel1os - O i!lustre deputado, penso que se equivoca quando julga q'lo
descredito de letra é o mesmo que descreuito de papel-moeda; os bilhetes gnLndes ou
pequenos do Banco se havJam ele desacreditar, logo q'le o Banco deixasse de satisfazer!
vista ~stas letras' elles não tinham outro apoio sinão do credito do Banco, isto é, 5ioào 11
prol):l.essa de que o ~a.l)co salisfaria as suas notas á vista' eis aqui qLml é o fundamento
destas letras, e como est,/-s letl',Ls foram-se admil.tinclo nas estações, isto ê, como a quao
tida4e et:a muito grande, dahi veiu a sua depreciação e."" a verdadeira razão do de
credito das notas,

O' Ba,ll,co podia ter, pOF exen}plo 20 notas s6mente, e estarem desacreditadas, uma vez
que as não pagasse, e ter um milhão aellas e estarem acreditadas, uma v~z que as pagasse.

A commissão examinou esta materia com toda a atteução, que merecia a sua impor
tancia, e lIe,tIectil,l primeiL'o que entre as notas grandes e peqllena~ xistia o agio de 8 0/0, e
qll.e alJg;pentanc;l.o o p.um.e~'Q de bilhetes pequenos acabavà este agio; ei,S aqui ~ual foi 11
ilitenção da cOlnmissij:o, talvez a mesma, que o Mini,tro da Fazenda bem recomrl)endop IlQ
~al)c9 para que fizesse gl'ande njlmero de bilhetes pequenos e os lao.;as,e /la circul' ção, reli
l'aq.rJp "I,lmBfLp~tal ~gual,em notas gl'andes.

'Esta medida seL-ve pal'a diminuir grandemente o agio; mas a commissão reconhecendo
que ~a mel~or l'eduzjL- mais os bilhet·s, tlelibeL'ou que seri;,l. muito conveniente para acabar
c010 este agio haver bi)hetes de 1 e 2S, que diminuiriam consideravelmente a tlemanda do
c,obl'e do'!Àe viI;tha a resuhal' il!'uaJ diminuição do agio.

Os illustres deputados que teem fallado ne:ita materia teem-se genel'alisJ.do, e o ilIuslro
deputado o SL'. Almeida e Albuquel'llue cheglu a avançar, que, quando havia p uco cobt'e
nilo havia agio e q le 1101' haver Illnto cobl'e é (lU exi,tla este agio, e (lue a abJndanci1L do
cobl'e ,era a causa do agio: o ilhstL':, derutado considerou isto q Ilndo não havia o agiols
quando as nqtas não eraro. ,elllittidas em tão griLude i\ll'lnuancia CJ..ue ex.cediam as ncce;lli
datl,,~ da cit'culação ; quando havia ;,l. pl'ata e ouro no mercarlo, e nao olhou a qllestào por
outl'O lado .• , ; é regra certa, que o preço das cousas augmenta ou diminue na razão da sua
c1eQ)anda, isto era, o que o i)lustre deputado devia considerar.

Como ha muitas pessoas q'te quel'em trocaI' cobl'e, daqui resulta a depreciaçiio do papal
e uma yez, pois,que se facilitarem os trocos 011 que o cobre seja l'eparlido por diversos lagares
para facilítal' este troco, necessariamente !Ia de diminuir o agio, sinão de toelo, ao menos
eill parte.

O illustre deputado conside)'ando a despeza destes tl'O~OS, disse que nào havia mister 05
tas casas,de troco, e dis;e r,nai5, qlle o Banco embaraça estes tr('c05; ro.as a emenda do
Sr, Paula e Souza previne tudo.

(I·) Cunhava oito conlos paI' dia na Casa da Móeda destil Côrte.
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Si o Oovel'no não tem diraito para fazer o Banco entrar nos seus deveres, a emençla do
1', Paula o Souza, que prefiro ao artigo, previne todas as ditílculdades, com que o illús'tre

deputado quiz aterrar a Gamara.
Si o Oovol'no é tão fraco, que não póde prevenir os abusos do Banco, são desnecessarias

leis, é perditlo o nosso lt'abalho.
Disse um illuslre deputado que o meio mais fncil era pagar aos empregados publicos em

cJbl'e; mas par,\ refular is,o não eda preciso reCOI'rel' a outra cousa mais do que ao que a
experi ncia tem mostl'ado: a experiencil\ tem ensinado o contl'(\,rio, Logo que o aduaI Mi
nish'o dll Fazenda suspendeu o IJagamento tanto na CDsa da Moeda, como no Ballco, subiu o
agio a 3õ %, quando por via dos tl'OCOS conseguiu reduzi I-o a 8 %; sobre isto não p6de haver
duvida alguma' e agol'a al'enda-se que este agio lia de continuar, porque o empregado p.u
blic que recebe o seu ordenado em coure e elll bilbetes, tü\endendo ao estado actúal das
cou M, lIã~ manda p:lrn. circulaçiio o cobre, manda os bilhetes, pela razão de que os
bilhete- é moeda mais devreoiada.

Eu s6 approvo o art, 30, redigido na fôrma da emenda do r, Paula e Souza, e, a não
pn sar, seni. melho\' que não passe o projecto; deixe-se crescer o agio e n5;o se dê pI'ovidencia
ulg Ima, porque o pagamenlo dos empregados em cobr'~ lia de faz~r crescer extraordina
l'iamente a depreciação dos bilhetes,

..............................................................................
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Eocel'rauo, finalmente, o dehate sobre a ?-eso!ttçeio proposta pela commissã0 do
Fazeoda, foi a mesma adoptada na Camara dos Deputados, e, logo depois, tambem
no eoado, - sendo, conseguintemen te, promulgada p(jlo decreto de 4 de julho, cuja
iotegra já ficou transcripta á pagina 55 do capitulo anterior.

Comparando-se as disposições desse decreto com as do projecto da resoZuç'ão, á
phgina 156 retro, se verá, que este foi votado, quasi sem modifioação alguma, não
obstante o longo debate, que houvér provocado" , ,

- Na essfio da Camara dos Deputados, de 14 de junho, foi lido este parecer

A commissão de Fazenda examinou o omcio elo ministro e secretario de estado dos
neg'ocios da Fazenda, datado de 7 d~ junho do COl'rente, acompanhado dos officios do Pi'Etsi
denle ela Babia, que mencionam as dilTIculdac1es e circu1Dslancias do resgate da moeda falsa
de cobre, au~orizado por decr~'o de 27 do novembro do anno findo,

))es~es document s se conclue que o Governo nomeou nma com missão composla do
presidente e tl'e~ n~gocian tes daquella provincia, á qual debaixo de instl'ucções dadas encar
regou de conlrahir o emprestimo declarado no refel'ido decreto, e de executar a necessaria
opel'ação do resgate.

Depois d~ diU1culdades, que o presid nte diz tivera qne vencer, pal'a podei' ef!'ectuar a
totalidade do emprestimo, e que lhe absorveram todo o lempo decorrido desde janeiro a
abril do corrente, realizou apenas a 0010. de 100:00 ~ com a caixa filial da Babia pelo
juro de 6 % e annuidade de 5; com eqtes fundos com os que do Rio de Janeiro lhe
foram transmittidos em moeda de cobre, pl'incipiou a operação do resgate, mal'cando para
esse {feito 30 dias consecutivos na cidade, 20 na villa de Jacotinga, e 15 na dos llhéos e
Por to egu1'0.

Mas t!ll foi n. afTiuencia de oobre falso, que, excedendo todos os calculos, em breve
consumio as sommas adqnÍl'idas e app:icada' ao seu l'esg'ate e os bilhetes do Thesouro, qn
se deviam dar ÍLs partes juntamente com os colas em nUll1eralQo ; e cre cendo cada vez mais
esta amuencia a p'mto ele já em 13 de maio subil' de 1.200:000 .6mente na cidade da
Babia e suas irnmediaçõ s, achou-se a commissão no diiflcultoso embaraço de nem 'ter
moeda nem bilhetes.

Elm tal caso diz o presidente, qu l:1nçou mão de uns maços de bilhetes ql\e, nao
sabe como, exi tiam na JUllto. da Fa7,enda, e pOl' seu proprio motu e omnipotencia cr ou
300:000' de papel-moecin e os emittiu para a circulação, accI'escentando em officio de 14 de
maio que nem ainda esla m SOla sonllua fUt'a bastante para fazer face á affiuencia do cobrê
falso, A consequencia natural desta opel'ação e de outra não menos desastrosa, recommen
dada pelo 00ve1'no, de não receber nas es~açõesJlUblicaspagamentos eil'ectL<ados w i?Heg"um
nas mesmas cedlllas que mandara emiltir, pro uziu descredito de ambos os papeis, falbas
de torlos os oalculos, e embaraços na cil'culação,

O ministro da Fazenda, MSllstado aa emissão, cbluua perigoso o que se abalançara o
presidente da Bnhia, e desejoso de acautelar os emuaraços em que está a provincia, e os
pI'ejuizas que ameaçam o Thesouro Nacional. exige que a Assembléa Geral Legislativa delibe
re: to, sol,re o modo de extl'ahil' da airculaçâo os referidos bilhetes; 2", si as ce
dulus emittidas pe o Gllverno devem corl'el', como moeda e ser recebidas nas repartições
publicas, e u l'csim, si dev~m ser resga·tadas na mesl1la moeda de cobre ou em razão do
seu valor; 30, que se au torize o Governo partI fa zer cunhar moedas de 10 e 20 réis na Casa
da Moeéla da Babia, plll'!I auxiliar a Junta da Fazend!l daquella provincia oom algumas
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remessas do cobre clwhado nesta côrte; e, fi.nal men te, para extrahir loterias que facilitem
o prompto res"ate das cedulas elll circulação.

A' vista do qae, entende a commissão que, em pl'esença da l.'esolução de 27 de no.
vembro de 1327, nenhuma neces,idade ha d~ novas medidas le~islativas pn.ra 05 objeclOS que
o ministl'o mencioll"l, p~rquanto ella o aLltOI'Iz-l: 1°. paI',]. mandar s'lmclente qll<lntidade de
cedulas do Thesouro, e nM attl'ibuições do Governo está emend'lr, o I os 5~u; ou o~ elTOS
de seus d.'.legados ; 2°, pal'a qu~ estas cedulas COI'I'am como m03da provincial; 30, para fazer
QUilhar na Bahia a p Jl'ção de cob~e que mais f'H' neces,aria pal'a facilidade da circtllação,
inhibindo sómente que se cunhe de outl'O peso, "alo,' e typo, que não seja o do Rio de Janeiro'
e 40, finalmente, porqlle na lei de 15 de novembl'o de 1827 estão lixados os meios para ~
ámortização. .

Paço da Camara dos Deputados, 14 de junho de 1828.-· J, G. Lédo.- il/anocl José
ele Sntz(J F,'ança.- J. de Retende Costa.- J, B. Baptista Pereú'a.- Paula e SOltza,-
B. P. de Vasoonoellos,- J. J. da Silva Gt~imarães,

O officio do ministro da Fazenda, a que se refere o parecer supra, fóra do teor
seguinte:

111m. e Exm, Sr, De - ordem de '. ~I. o Imperador remetto a V. Ex., para levar
ao conhecimento da Camara dos SI'" Deputados, os quatro inclusos oflicios do presidenle
da. provincia da Bahia sobre o resgate ou troco da moeda de cobre, autorizado pelo decreto
d_ 27 de novembro findo.

A commissão encal'regada do mencionado re~gate, pelo decreto e instrucções juntas
por CÓpia, depois de haver esgotado, todos os fundos applicados para o tl'oco, lançou mão
de bilhe!es impressos, e passou a emittil-os com o valor das cedulas, que daqui foram
para aquella provincia.

Falharam, como era passivei ellltal operação, todos os calculos feitos.
O Governo, não poden,'o deixaI' de vet' C'lm ma"'oa a pedgosa emissão dos referidos

bilhetes, e devendo acautelar desde já os embaraços el:!J que vai achar-se a circulação da
Bilhia, e prevenIr efficazmente as diITiculclades e perdas que ameaçam o Thesouro Publico,
julga-se na necessidade de solici ar em tues cirelllnsttncia~, que a Assembléa Geral:

1.0 Delibere sobre O modo pelo qual os refel'idos bilhetes devam ser quanlo anies
retirado~ do gyro commercial ;

2,° D~clare (e é medida urgente), si as cedulas emittidas correl'iio como moeda, sendo
como taes recebidas nas repartu;ões publicas, e deve ,do ser pagas Oll resgatadas pelo
Thesouro na mesma moeda de cobl'e 011 na razão do seu valor;

3. 0 Autorize o Governo a fazer mmhar moeda de cobre de iDe 20 réis na Casa da Mooda
daquelh provincia, .... para auxiliaI' a Junla da Fazenda da mesma pl'Ovinciacom algumas
remessas de cobre amoedado, e para fazer extl'<J.hir loterIas que facilitem o prompto resgate
das cedulas em circulação. O que V. Ex, fará pr~sente li Camara dos Deputadus.

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em 7 de junho de 1828.- Miguel Calmon dt~ Pin c
Alrneida.- Sr. José Antonio da Silva Maia,

Da confrontação dos dous documentos acima transcriptos resulta um caso, assaz
notavel: emquanto o Governo Imperial recorria á Assembléa Geral por medidas
urgentes que acautelassem, desde já, os embaraços ... e prevenissem efflcazIIiente
as difflculdades e perdas que ameaçavam ao Thesouro Publico; - a commissão de
Fazenda, apreciando os factos occurrentes muito ao en vez, fóra de parecer, que
«nenhuma necessidade havia de novas medidas legislativas para os objectos que o
ministro mencionara !, . ,>.)

Seja, porém, como fosse, na sessão de 18 de julho, sendo dado para discussão o
alludido parecer da commissão de Fazenda,- abriu-se novo ensejo para um longo
debate, o qual se tornou, a muitos respeitos, realmente instructivo, pelas iJéas e
f,tetos enunciados pelos varios oradores.

O Sr. Souza França - O ministro da Fazenda, tendo mandado resgatar o cobre falso
da Bahia em execução da lei que o mandou resgataI', viu-se embaraçado; viu que as cedulas
pelas quaes se resgatava o dinheiro, ou as cedulas qlle se davam aos portadores, continbam
prazo certo de 6, 8. 12, 16 e 24 mezes p:I:ra a sua amortização, mas consultando a le\tl'a da leI
viu que lá não havia taes prazos. eqne a amortização das ced',laseraem tempo indefinido;
viu mais, que entre o cobl'e qll~ se till ha resgatado, segundo a mAsma lei, havift algum cobl'e
legal, ou anles cobre tiL'ado ela Casa da Moeda, cujo cu"ho se podia aproveitaI', e quel'endo
pl'oceder de accordo com o COI'PO lel!i~Ja ivo, talvez, na execução da lei, deu a entender, que
desejava que a Cam ara o deseml'al'a~asse para poder obr.lr .

.Esta Camara manelou á commissão este negocio, e a commissâo de fazenda vendo que coro
efl'elto as cedulas tinham sielo emittidas com exorbitancill, da lettra da lei, porque marcOU-
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se pI'azo para a amOl'tização, diz que, comquanto a lei não tenha marcado este prazo, não ha
medida a tom:1l' sobre este negocio; os 300 contos que o ministro antecessor do actual tinha
emilt.ido em cednlas com prazo devem ser pago~ ,·t>ligiosamente nestes prazos, porque isto
convem ;10 cnmcter d~stas cedlllas; é opel'ação do Governo ... mas tambem entendeu a com
missão, que não podia nutorizar ao ministro para cOIJLitluar na pxorbitancia da lei, e como
não houl'es~e motivo lllg'lm justiflcado no proce~imeoto do ministro antece-sor do act'1al
para mandar amortiz'\ r as cednlas em tempo, cont,ra a lei que autorizou a emissão das mes
mas cedulas, jul'!ou que não havia medida alg'lIma a tomar, e que se del'e dizer ao ministro,
em resposta ao que elle propõe, isto mesmo; pois que a lei ha de se execut:,r, e que este
exoes o de se pagar em prazo fnsse religiosamente observado, e que si se havia de pagar
daqui a dous on lI'es annos, pagasse-sp já.

Quanto á segunda duvida, do cobre que eU. julga que se poderia aproveitar, a commissão
l·espo'lde. que, na Bahia, de nenhuma maneira; p Irque vai con'ra o respeito d1. mesma lei,
porque a lei mandou que se recolhesse to lo o cobre' p6de ser possivel que houvesse pntre o
oob"e fal'lo cobre verdadeil'o, mas entendei.! que havendo muito,." não havia inconve.
nienle, que o ministro o mandasse para qualquer outra provincia; e. todavia eu não dal'ia
de conselho ao ministro que tn,l fizesse, pOl'que para isso era pl'eciso uma medida legis.
laliva "." ..

o Sr, Lino Coutinho - Não sei PO\' que fatalidade neste co.so do dinheiro da Bahia
teoho sempre proplwtisado, e as minhas pl'ophecias teem sido cel'las, posto que nunca se
tenha at endido áfluillo que tenho dito soh"e semelhanle negocio.

Ddsde q'le se abriu a Assembléa, na pdmeil'a sessão apr"sentei um projecto para remo
ver e~te mal que ps'ava immin~nLe;não se fez cn o de te meu proJecto, não se tratou disto.

Eu disse e prophetisei então, que o npgocio em pouco tempo havia de lomar uma tal
fig1lra que não tedamos dppois remedios certos para applicarrnos a tanto mal; no outro
nnno vel'lfical'am-se as minhas prophecias, e então se gritou por soccorro á Bahh; com
efl'eito soccorreu-se votando-se uma lei, e foi enlão que eu aqUi disse q e o cohre da Bahia
não se podia res'l:atar slnêo com 4 milhões e meio, perlo d 5 milhões; não se fez caso do
que eu disse e fez-se o calculo que com SOO: 000 se podia resgatai' todo o dinheiro da
Bahia.

Nesta queslão, aqui se tl'atando das cedulas, diss'! eu, que el'am precisas cedulas pe
quenas, que as grandes cedulas haviam de sorrL'er grande agio, entr~tantnnão se e~teve por
isto. E'I até q'leria cedulas de 4," e o illustre deputado o :::;r. Vasconcellos queda ced.llas
de 8 Loslõps; fizeram-se cerlulas de 25 , Eu mesmo fui que dis~e ao illustre deputado o r.
Calmou, então minist:·o da Fazenda, que eram precisas ['01' r 'rça cedulas mais pequenas, e
que as cedulas de 25~ não se podi"m con formar com as llllcessidades do pobre; ás minhas
insLanciRs fizeram- e cedulas de 10'000.

D vois. eu dia e quo estas c dulas deviam correr como dinheiro, porque como dinheiro
é que se tinham l'eceIJido por cobl' : eotl'eLanto, appareceu uma pl'llvisão, declarando que não
se receberiam no "l'hes l\l'O Publi o est '5 ceelulas sinão na razão da terça ou quarta parta.

O que se segllÍu daqui, é, que todo o homem, desc00liado já do papel pintado, des
confiou ai una mais quando viu qlle aquelle papel pintado não tinha valor e entrada nas
eslações publicas sinão I\>\ proporçào de 1/3 Oll 1/4; tudo isto teve grand,es males e tem
levado a Bahia ás portas da morte I

VIl·se o cohre com mais va1J.!· do que o oure, e prata, porque a~ cedulas não lêm valor
nenhum; ninguem as quer rellebel', e a pobl'eza g me sem podel' haver cobre para poder
comprolr os A'eueros nec ssario~ para a virla' tudo é uma desordem.

Eu que sabia disto, no prin 'ipio desta ses~ão disse nesta casa que era prelliso dar
prompto~ remedios a est!s males; rpsp,)ndell-Se-me que já s tinh~m dado providencias,
que s fizesse o mini~lro cumprir a lei, e si ellq n não cllmprisse, fizesse·lh a accusação:
esse mesmo oiep 'tado que disse ist", lH'j" elevado a ministro, manda pedir esclnreciment1s
á Camara, elle me~lDo, q'le naquelle logar (al1o"tando para o lado dil'eitO da mesa) voci
ferou e disse que a lei, strwll. feita, e que não devia a Camara mandar dizer sinão
cumpl'a-s a lei - ; agora manda peelir estes esclarecimentos, estas providencias! Por que
não cumpre elle a lei?

De grl'çadament-, tudo quanlo tenho lHo ácerca da Bahia tem-se ,'eri ficado , Mas
eslamo~ n6, nas circumslancias de dar providencias a estes males? Que é pois que propõe
o ministro da li'azenda? Propõe cedulas para se Ü' resgatar esse dinheiro.

A commissào diz que estas cedulas não devem ser com prazos, visto q'le o mini~tro pas
sado exorbitou da lei; de fact", o ministl'o exol'1.Jiloll, porque não sei como, não mandando
a lei que til'es em prazo as cedulas, o ministro da I'azenda marcou prazos de 6a 24 mezes.
Pel'gllDto eu, como pode\'á a Sahia, cujas rendas chpgnm a quatro milhões, pouco mais
ou menos, os quues todos se Il'astam nas uns dpspezas precisas e nos dill'erentes saque~ do
Rio de Janeiro, paga" em 24 mezes 300:00U$ de cedulas com o credito de le.\l' s pag:lVeis?
Pergunto mais, estes homens que j5 teem 3UO:000 em ce'luln..•• agora iudo esta& outras
cerlulas sem pl'azo. quando exi~leJ\1 3l10'OOO$ com prnzo, dovPJ'ão gozal' de um cerl.o privi
legio, q lando o dinheiro que deram é tão falso como o dos ultimas? Isto é uma desigual
dade P. uma inJusliça.

Por oulro lado me v~jo embaraçado. porque estas cedulas montarão em 2.0uO·000$,
e qllflnrlo é que a Bahia póde pagar este dinheiro com o prazo de 6, 12, 18 e 24 mezes?

,enhores, isto não póde ser, eu fallo seriamente, não me sei decidir; por ~m lado
a impossibilidade de pagar, por outro, a injustiça de uns terem o seu dinheiro no fim de
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tal prã.zo, e outros nãô, embaraça-me verdadeiramente; e quem é que nos tem posto neste
embaraço f O Ministerio transacto, porqlle, si não tivesse marcado prazo, si tives.~e mano
aado só as cedulas e não exorbitasse da lei marcando prazo, a nação pagaria quando pu·
desse.

E quem é que tem promovido este grande agio das cpchlas f A provisão do The 0111'0
do Rio de Janeiro, q"e mandou que eUas não fossem recebidas nas esta ões publicas como
dinheiro, como devia ser.

Eu não posso, nem sei que haja algum 1'. deputado que possa marcar o caminho que
podemos t mar; por um lado, embaraça-nos a injustiça e a desigualdade, e por onlro o
descrecüto das cedulas, porque a Bahia não pôde pagar em 6, 12, i8, 24 lUezes 2.0,JO:000'
de cedulas; mas eu, em todo o caso, ainda que a provincia não pudesse pagar no prazo
prefixo, ao mellOS, para não mostrar injusLiça, queria que se pagassem todas as cedulas
com prazo. ISlO é o que posso responder emquanlQ á primeira parLe.

Emquanto á segunda, de fazer sahir a moeda de cobl'e, acho muito impolitico, acho que
é irmos desmanchar aquillo mesmo que tinhamos feito, porque me tenho sempre declarado
contra a medida que fez sahir eSla moeda do gyro, não sendo falsificada, porque a moeda
de vinlem, iO rs. e 51's. é em ludo e por tuuo igllal á do Rio de Janeiro; mas as outl'as
não são a~sim.

A moeda verdadeira de quatro e dous vintens, cllohada na casa da Bahia, trocOu-se pela
do Rio de Janeiro, pOl' isso mesmo que é mais f,'aca; e como é que agora vamos desmanchar
o que fizemos, e fazer sahir para a circulação outra vez es'as moedas de quatro e duus
vinlens, que são mais fracas f Is'o de modo nenhum; era dar azo aos falsificadores a
começarem com mais methodo a fabricaI-as de novo.

Eu b?m disse aos membros da commissão do resgale que estas moedas de vinlem, '10 rs. e
51's. não se deviam resgatar, porque não eram falsificadas, mas daqili foi uma provisão
para que toda a moeda de cubl'e fosse resgatada para se mandar para Minas; não sei
por qne especulação ou POf que causa a moeda de vinlem da Bllhi" ('ui mandada para Minas,
não B~i p;ua que fim, .• Mas, com eifeilo, sou de parecer que saiam (16) esLas moedas de vin·
tem, 10 rs. e I) 1'5., mas não as de dous e quatro yintens; nem sou de parecer que se mano
dem para as outras provincias: para que é, que s, mandam para as outras provincia I
Já estas provincias nos fizeram conSlar que não tinham dlllh iro de cobre s'lffi 'iente
para seus gastos f Quem é que disse á commi~são que as pl'ovincias das Alagõas 011
Sergipe precisavam do cobre falso ou fl'aco da Babia 1 Queira Deus que, sahindo o cobl'e
para estas provincias, lIão volte á Bahia, e comecem de novo os fabricadores de moeda
li; I'mil til-o ...

Porlanto, esta mo da não deve sahh' dalli. E, sendo tres os quesitos, e sendo tree as
respostas da commissão, declaro-me pela primeira,- qll as cedulas l.vem prazo, embora
fique desacreditadn. a provincia e não pague no tempo competente; em segundo lo"'ur,
q le esse cobre não saia sinão de vinlem p"ra baixo, e nunca de dous e quatro vint~lls;

em terceiro logar, que se mande cassar já e já semelhante provisão, que diz que as
cedulas não .enlrem nas e tações publicas sinão na tHça ou quarta parte, porquel
como o Governo as deu como dinheiro, tambem como dinheiro as deve recebor, porque e
uma malversação da parte do Governo dar 100' em cedulas, e não querer recebeI-as sinão
na terça parLe.

Agora, emquanto ao que se deve fazer daquelle cobre. ão sei si na Bahia ha officinns
para estender as chapas; a que alli havia, e lend a·as mui desigualmente; como esLe
cobre não pôde ser fabricado, deve ser fundido em barras e vendido ao commercio, e
com este dinheiro p6de-se então comprar algumas dessas immensas cedulas. Este é o
meu parecer.

a Sr. Vasconcellos - Vou responder á duvida em que o ministro da Fazenda entrou
sobre a resolução de 27 de novemhro de i827, porque o seu anlecessor tinha emittido,
em vez de cedulas com a natureza de papel-moed<l., letras pagaveis a 6, 12, i8 e 24
mezes. O actual millistl'O da Fazenda en rou em duvida si devia continuar nessa
emissão, e vendo q le ella não fôra.feita na f6,'ma (la lei, e que não S6 p~dlam
emitür semelhanles letras, perguntou ao corpo legislalivo, como ha de satisfazer essas
letras emittidas pelo seu antl'cessor 1 Eis aqui a qUBsrão. Já o illuslre deputado o
Sr. Lino Coutinho mostrou os erros que commetleu o ex- ministro da Fazenda ne:ta
operação, e sem duvida a elle se devem todas as desordens que teem havido na Ba.hla,
em virtude da sua desgraçada operação, mas não se trata dos males que estão feitos,
'traLa-se de prevenir outros. .._

O Sr. Lino Coutinho mostrou que as cedulas não se podem continuar a emittil' slnao
com prazos, pois que o cobre que está resgatado com os vales foi para se lhe darem
cedulus, referindo-se ás que estavam emitlidas, isto é, ás letras pagaveis de 6, i2, id
\I 24 mezes, e, si hoje emiltirmOs cedulas diflerentes daqllellas oulras, ha a injustiça que
lembrou o iJlustre dcputado; e como a uns se ha ele pagar a prazos dI' 6, 12, iS e
24 mezes, e a outros se não hão de fazer os pagalBenlos da mesma rórmll, sendo C)ue as
circumstancias são as mesmas f E poderá a Camal'a duvidar desLa desigualdade f EUa
salta aos olhos.

(U) A expre!lSão sahir, de que se serve o orador, significa - voltar ti. circulação, e refere-se ao
facto de as moedas ja estarem ...colhidas por ordem do Governo,
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o millist"ro da Fazenda emittiu us cedulas llIegalmente, mas não devia a illustre
commissão tl'a l ar dos meios de satisfazer essas letras?.,.

Tudo i~lo é illegtl, e por is,o no me'] par~cer disse, que se désse a essas cedulas
II venlJ.dell'a uatul'eza que lhes dá. a lei, PfU'(l. qLle posum entrar nos pagamentos
puhlico~, decluraudo-se ao mini',ro da I!'azenda que ob ol've a lei, e que derogue essa
celeure provisão do Th~~ouro que 'llLerou a namreza das cedulas; mas que determine a
m<lneil'u por qu devam ell'tl'ar nesse, pagamentos,

A.asuu s ia dar algum cI'editCl a essas leLI'M, porque todos sab~mos que é impossivel
pagar-se 2,50ll:000,~ com oa Laes prazos: e o q'le se deve fazer é, procurar dar algu..u credito
a essas ceduLas, fazendo-as rec hei' nas estações publllJas pelo seu valor nominal; mas isto
precisu de expLicação legislativa? O ministro que olhe para a lei, altere tudo quanto fez o
sen antecessol', qu~ tudo fei IUal feito, e eis aq li como o actual ministro pôde tranquillisar
a Sahia e ao me,mo tempo cumprir a lei, Diz um illustl'e deputado, que o ministl'o
tall'ez emiltisse as cedul<ls a prazOs para lhes dar maiflr credito; mas não sabia o ex
mini.~tl'o q'te não podia fazer taes pagamenLos? Q le lH'ovidencias linha para essas despezas
exll'aordinal'ia<;? Gomo se p6de dar cI'edito promeLt~ndo e nã.o lJagando? Antes e te é o
meio de diminuil·o' o credito não se aàlJui,'e Binâo pugu.ndo p. ntual!Dentll a sua divida, e
com eSle pI'ocedlmenLG n minIstro. Junite de dar credito as cedulas, Lirou-Ih'o na sua
origem, nã as fazeuuo recebeI' nas esta.;ões publ icas.

I!J não se lembrou o ex-ministro (lue tendu omittido tae'! cedula a prazos, que o corpo
legislativo havia. de pl'evenil' estds al'l)itrariedad~s? Verdade é, que o corpo leO'islativo
ficava ~JU perfeita ignorancia, si o actual millisu'o não l'emettesse esle negoció á
Cam ara,

illntendo, pois (vistn Sal' }mpossivel Opag mento dé taes leLras, para o que uão estava
o ministro aUlorizado, nem pela lei do orçall,ento nam psIa resolução desta Camara, qtle
não lhe dava meio. disponivei com que satisfizesse aSSRS promes<;as illegaes), que,
denlal'ando-se que estas ceCllllas cot'l'ess m C0mo papel-moeda na pr0vincia da Babia, se
lhes daria algum 'r ,dito e seria comp nsal' ésse mal que r SUItOll da promessa do
ministro. Qusria. mais que se declal'asse ao ministro da Faz nda que seria muito bom
que estendesse áqllella provincia a ultima resolu,"ão que tomou a Assembléa Geral, isto é,
que emitLisse cedula d 1.' a 2, , para facililar os trocos.

Quando aq ui s~ trtl\OU da maleria desta resClluçãu muito clal'amante se mostrou que
haVia de causal' grande mal na Bahia a emissão d ceduL.s grand~s trocadas por cobre,
e como haviam de faz I' as sllas f ,ncçõe, esLas cedulas de LO a tOll' 1 IJ:' bem claro, que os
males que esLão acontec ndo foram prophetisados e infelizmt"nle se r alizaram, porque
naquella provincia uma p ça de 6 '~Otl em our se troca por 17 palacas de cobl' ; isto
mostra bem o erl'l da op3ro,çã e a falta de p'evidencia no ministl'O que executou a
resolução, e II pr~ci o faze" uma declaração, que o curpo legi lativo não Leve parte alguma
nesta operação, porqu~ quel'er que cedulas de 10 até lllU' façam as f"ncções do cobre é a
cousa mais extraordmaria q le se tem visto, é uma descoberta nova; mas emlim pq.sse, passe
o que não devia pa'! 111', e declare-se aos ministros qne as fnncções do corpo legislativo
não consistem em fazer leis parn não se executlwem ;- llue tl'ilhem a vllrdaueira estro.da da
felicidade publica, para que, trilhando-a, pOSSIlUl os p VJS obteL-a,

Quanto á O,llra pal't relativa ao cobl'e falo, digo qu_ se emitia aquelle que estiver nos
lermos da lei, o que tiver o c,mho do desl<\ cÔI'te, li:út ndo qne desle modo s não pr~judica

a Pl'ovillcia da Bu.hia nem se allel'a a disp Jsição tia lei; a c0nunissii.o qller a este respeito que
o cobre não se emitia ruais na Sahla, ma qlle p ssa cirClliar uas outras provillcias, e que
resultaru daqui? Os rabricauore- de cobl'e 1',11<;0 na Bahia ollnharão cobre para as outras
provincias, e ist já aco Jtec~u om Minas Geraes, nessa pal't que oon\\'on ta com aq ,elia
pl'ovincill. obre isto é necesSllrio lima providencia do corpo legislativo, e de te modo
como q'ler a commiss!io v~l'-uos-hernos, em pJUCO t'mpo, na necessidade de fazer para
todo o B:aziL aquill~ qno é neces~ario faz r piJ.ra a Bahia,

Esta é a. minh:1 opiuião,

o Sr, Liuo Coutinho - O illustre deputado membro da commissão, que se propõe
defender este parecer, cahe em aigumas cont ':J.dicçõ ,porque diz que a justiça é mandar
observal' 11 lei, indepelldenLe do erro do agente do podei' CJlle a entendeu mal. Ooncordo
que sim, qne S~jl\ jastiça mandar observar a lei, lhas não se~undo a aberração do agente
do poJer; e, pel'guuto, serâ jnsLi a conhecer-se lL abert'açii.o ao ag nte do pod.r e dizer-se
que continue esta abel'ração? A commissão para ser cou rente devia dizel' que se
cassassem essas cedulas cjue levaram pl'az s contra a lei e se dessem novas cedulas, na
fói'ma da lei' mas apoiar uma exorbitação da lei, isto e uma injusüça manifesta, é
contradicção, c nelll o illustre deputado p6de della livrar-se.

Mas, diz o iIlU'lLl'e d~putado, a cOl1lmis âo nada responde aos quesitos do presidente
do Thesouro: diz que obl's na conforlUiuade da lei' mas quem lel' este parecer achará.
semelhanle COUSlt 1 Certo que nào; a commissão desc:m a hypolheses partic Ilares, d~sceu
aos qlle itos do presidente do 'l'hesol\l'o, e tanlo nào maucliJ. s6mente executar a lei, que
declat'a a medida sobre o cobn\; logo, a commi sã 'nào diz unicamente, que se execuLe
a lei. '

A commissâo l'e<;pondeu muito mal, e rlealguma maneira vai desfazer aquillo que tinha
mos feito: pela lei do resg-ate cio cobre determiuou-se que se recolbeese todo aquelle cobEe
que circulasse na Bahla, ainda mesmo que fosse cunhado na Casa da Moeda, por uao
ser do mesmo typo do do Rio de Janeiro, e como se suppõe, que homens que tinham cobre
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do Rio de Janeiro, o fossem levaI' li casa do I'esga~e, para l'ec bel' o mesmo cobre? Não Ae
vê que isto é impossivel? E como então diz o illustl'e deputado, ql1e se recolheu todo o
cobl'e?

Pal'a a casa do resga~e não ellLroll nelll uma moeda de 40 réis que fosse do typo
d cobre do Rio de J:1.lIeil'O, enLl'Ou Loclo es'le q le a lei mando'l e"ltl'al' ; II como q uel' a com.
missão maudar sahir esse mesmo cobre, e p I'a oflde? Não é para clrcdlar na Bahia,
mas nas outl'as PI'Ovi,lcias, como ai eRsas provincias fnssem casas d3 despojo" , , ,'",

Ora, bem se vê (Jue isto é lima providencia muit" má, e POl' cOllspqu~ncia a commiAsão
desceu a p trticularlllades, e si ella c"ubeceu q'le não era pl'eci'lo respondeI' aos que;ilos
do ministro, dissesse qu' não hal'ia, mais do q le execu',ar a lei; mas o ministro quer
que a Camal'a I'e'ol va certas q lo<lõas, e P)l' cousequencia, á visla do que se tem feito, o
a vista do qne se vai fazendo, deixaremos as COIIS IS como vão, e re'lpou'leremos - cum,
pra-se a lei? E' neces al'io descel' a pal'tic Jinriclades, dizeI' o qll os ministl'Os devem
fazer, já que elles não qllerem obrar por si; diga-se ao G"verno que, 011 se ba de mandar
~irar aql1~llas ceduias que tpem prazos, 0'1 entlO estas que forem, hão d levar tambem
prazos, emhora filJ.lIe desacreditada a I "ovincia""

Por consequencia, llc110 ql1e se devem mandar novas cedulas ne'lta conformidade, e
depois disso deve cassar-se esta provisão do 'l'hesouro e faz"r- e que as cedulas entrem nas
e~tações publicas, porque essa provisão foi acausa do desapreciamento das mesmas cedulas,
e deve-se dizer ao pre.iden le do Theso'lt'o Cjue mande sabil' o cobl'e de 20 réi para baixo,
porque destas moedas não ha falsWcação, são do mesmo I eso e typo das do l{jo de Ja
neiro.

o Sr, Ferreira França - Fallarei pl'imeiramenle sobre o que s deve fazer a l'espeito
das eed lIas que teem pr..tZJ3 detel'nlinados certulas contra a lei, conforme se lem acabado
de dizer, e o meu pal'ecer era, que fos<em tl'ocailas por cobl'e, que fosse daq'li no tempo
mais breve que pudesse ser, e a maior quantidade q le pudesse sel'; que não se mande
só cle uma vez, m~s Cjue vá se mandando sempre, até trocar-se todas,

Sou de pal'ecer lamb~1U que se mandem ced,das pnril s darem por e'lses cI'editos que
lá se deram ua Bahia; mas per;;unto a!rOl'a uma C'llna: os-a~ cedlllas não vencem juro!
Não teem prazo dpntro do qual se hão dfl remir? Enlão, i ellas são taes que nuncase hiio
ele remil' por dinheiro, não sei como é isso j pois eu devo a fulano de tal uma qua tia,
e não 11pj de dizer quando lhe hei cle pagal' nem o premio que ella venc~ 1 Como EI isso?

Emlim, não posso eslar por is~o; mas o que eu digo EI, q'le é necessario dal'-se um
premio, e necessariamente esse p,'emio ha de ser estipulado ele certo em cer~o lempo;
alnda mesmo que s"jam as cedulas considerarias como 11m fundo q'le nunca mais se pode
rehavel', devem tJdos os ann"s haver um premio, de outra sorte, ellas hão de ser desapre·
ciadas,

Fallare isobre as cedulas pequeninas,
S,.nhorps. q 'ando isto se det,<rminou para o Rio de Janeiro, disse-se que el'a uma expe

riencia, a qual exp?riencia não sei si se devel'a fazer, )lois que os visinhos que a t.inham
feito, creio q'Ie não se tinham dado muito b m; mas emlim fez-Re, e agol'a, ant~s da
cousa estar em experiencia, quer-se o mesmo para a Babia I EII peço muito que não se
mande tal, e clou out,'a razão: pois si na Bahia cus'a Lrocar-se q latro vintens em cobre, não
ba de custar a trocar-se cedulas de l' e de 2'? ü papel-moeda quanto mais pequeno tanto
menos vale,

Assim, quem I]lIiZel' cobre, ha de pagar o sell pI'emio, e eu peço perdão á Camara paI' di·
zer que cedulas de 10 nUllca se deviam tel' mandado; e ainda CJue outras pes~oas. CJue Le!Dl
tanto juizo como eu, si não teem mais, dizem o contrario, nem por is&o me cingit'ei lÍ. sua
opin ião; não appruvo sinão clldulas cle grande valor,

Devo dizel'que a Casa da M .ecla da Bahia cunha pouco, mas Cllnha. moedas pequeninas
de 20 réis e 10 réis, a não vojo razão algouma para que o cobra de btJm cunllt) se I'cculha,

Dizem al,'Sulls spnhores que as fabrica.s conlin lal'I1m a trabalhar, como si fossem bons os
40 réis e bons os 80 réis; e eu, at,endondo ú j Istiça, deixal'ia lJ.ua elles continuassem lIe se
gent'ro rle vida, pNque, si o (Joverno faz moeda falsa, pOI'que o pal'ticular não ha de fa·
zel·a? Sempre ou \'i dizeI' q ua o c!tl'angllejo pai dizia ao caran!rue.l'J !ilbo: - não alldes para
trás; mas elle nito deixava de andar assim, " Perdõe-se-me cumparal' cousas gl'ltndes com
cousas pequeninas, porque de cousas peq ueninas aprendemos as gl'andes e a té aprendemos
cio falso o verdadeiro.

Fallarei de Outl'a. injustiça, q'le el1 não sabia e que o Sr, Lino COlltinho apontou,
e " '1ue o Theso' 1'0 do Rio de Janeiro 'tinha debitado a Babia em 300:000, ; mas quem
ha de )'ID,gar e.sas cedulas, ba de ser a Bahia on ha de seI' o Rio da Janeil'o? Si ha de seI'
a B:"bia, como eotão o cobre falso, que estava na Bahia, veio pal'a o eral'io do Rio de
Janeil'o? E clemais, não é tlldo a mesma F,lzenrla Publica? Pois ha um,t Fazenda da Bahia
e outra Fazenda do Rio dp Janeiro,l., a Fnenc!a do Rio de Janeiro não é a Fazenrla da
Bahia? Por crie raziio a Casa da Moeda elo Rio de Janeil'o, lJ.u cunh I o cobre com o lucro de
9:) %' ha cle tel' es'l~ lucl'o sobre a Haliia? rOl'tonlo não se lhe deve nacla, e si é preciso fazeI'
algum pagamen to, faça-se com essa m ada cle colJ1'a lalso, e é escllsadu, qlle s mando
dizei', q.le o cobre não presta, e vá para e sa outras provincia ; porq -e, si EI falso, não
se deve ma ,clar,

Fal1ar i sobre outra cnusa: tenho estado muito ancioso paI' saber com hei do mandar
400" a minha mulher pal'a fazer os seus g-astos; fallei ao meu companheiro o "r, Dor
mund, que tem um hospede que vai para a Bahia, mas diz que não póde levaI', porque Ih'o
tomam, e o Sr, Monteiro de Barros tambem está nas mesmas cirCllmstaucias ; cle modo 'lue
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Mtou obrigado a prOCtll'al' os meios de violal' as leis, e, si me fosse possivel, eu as violara. ; e
eis aqui, porque eu peço muito á esta Camara ql1e mande saber qual a ordem que rleterminou
que não fosse cobre cunbado no Rio de Janeiro para a Bahia; pois eu posso me retirar
com a minha propriedade para onde me pa,'ecor, e não posso mandar o meu cobre para
a minha casa ~ ão sei a l'azíi.o por que o cohre não seja corno Outl'O '{ualquer genero, e que
se p,'ohiba o ganho depses tantos plt· cento, " Jj;u peço por muito f"vOl' a V. Ex., queira
pI'opÔr si qualqller, que tem seus 200:' pal'a maudar a sua mulher, deve pedir licença".

o Sr, Calmon - Todos são previd ntes depois elo facto, lodos podem ser hoje pro
phetas, e todos sabem neste momento, como se devia executar acertadamente o presente
decI'eto.

Eu appello para a boa f' e para a consciencia de cada um dos mem bros desta Camara :
elles que digam fancamente qual sel"ill o ganio sublime, e qual o homem previdente, qlle
pudesse ter executado, sem perigo d fal11a, um decreto COI1\O este,

Ainda bem, que alguns rs. eleplltados (que não são suspei tos em desculpar ao ex-ministro
da Fazenda) já reconheceram qmln10 el'a di fficil a exec lção deum decreto, que pMSOU aqui
sabemos como... quero eliz·r, mai- por philantropia, do qlle por justiça, mais por condes
cendencia do que POl' convicção, não fallando da pressa que foi mister haver em negocio
tal.

Por mais que hoje se affirroe, ell sempre negarei qlle este decreto tivess passaelo
aqui na certeza de que na Ballla ch'culavam lres mil contos de moeda falsa: si al
guns senhOl'es offerec~ram mes caloulos, OUlros senhores os combateram: além ele que, refle
cti"do-se na somma dos fundos applicados pelo decrpto :i. operação do troco, seria absurdo
pI'esumir que a Camara tive 'se em viRta o resgate de tão euorme somma de moeda ('alsa.

Verdade é, que a q lll.ntidade de ce,lulas era indeterminada; mas porvent'1ra a quan
tidade dos r IDdos marcados pam as 1ll amortização não deve.ria limitar ou determmar a
sua emissão? Vamos ao que ago"a t;lnto se cenSUl'a, isto é, à execução cio decreto,

Posto que eu tenha feito proposito, de não "esponder a dialrihes, accusações
vagas e rdcriminações gratuitas, que se façam aqui ao ex-ministro da Fazenda,
comludo eu nunca soffrerei que passe em silencio qualquer arguição que importe violação
de lei ou da Constituição, e muito menos, qne se queira imputar hOJe ao ex-ministro os
males actllaes da Bahia: que 5em raziio ! l!l por que, j , tos e generosos, não partilharemos
teclos essa imputaç.ão, si alguma ha, á vista do elecreto! E como foi este executado pelo
Governo? Dil-o-hei.

Primeiramente trabalhou para calcular a ,omma circulante do cobre falso, In.forma
ções de autoridades, memorias de peS'lIa'l ' isuda. e pal'eceres de outras, levaram o Governo
a crer que não chrgaria a 800 :000$. E q e fez, á visla deW~ calculo ~ Mandou (cnmo
determinava o decreto, e com muita e milita p,'omptidão) 200:00U em cobre e 300 em
cedulas; e deu ordem para qlle se contrahisse o empr stimo de outros 200 ou 300:000~OOO.

Não fl.llarei da demora, que houvp em realizar-se a operação: basta que lembre
as ordens terminantes exppdiuas pelo ex-miL1istro e que corl'em impressas 0'1 são
presentes ó. Camal'a. Não lhe era dado faz'r mais de tão longe, nem occorrer im
mediat&mpnte ao~ incenvenlOlltes qu se apresentassem no declll'so da mesma operação,
na~cidos das circumstancias do momeuto, Começou omllm a op~ra ão e só mUllos dias
depois do sea começo, presentin ll. r.ommissão e muita gent mais, que a massa elo cobl'e
ia muito além da calculada, e que o~ meioS para o re-gale eram i1ndequados.

Desde então ficou tudo tl'an tornado, c lôra nse ssario lançai' mãode qualqner medida,
Podia o eX-mIlÜRtro, para qUll os ca'clllos não falha. spm, adivi:lhar quala somma de cohre
falso? POdÍll o ex-ministro sllppôr que se não contrahisse (como todos espel'avaro, e como eu
mesmo esperei) o emprestimo de 300:0 r. completa e vantajosamente ~

Passemos á supposta violação do decreto.
Diz-se que o ex-ministro, em vez de pap~l-moeda,eroittiu le·tras a pUlOS exorbitando

da lei. Primeiramente devo lelllbrar qtle o decreto rüni de propos1to nâo dechl.rou que o
resgate se fize~se pra' meio de papel-moeda, no seu rigoroso sentido, e s6mente ord nou que
osse feito por cedulas e1ne cor,'essem como moeda.

Ora, desue que o ex-ministro emittiu cedullls, ou (como lhe querem chamat') letras, po
dendo sei' estas recebidas ocJmo moeda. e~t!l claro, que satisfez á lei. Com etrei to, eu não
esperava ouvir aqui qne uma letra ou cedllla, que [Jodia COl'l'er como moeela, fosse uma
simples letra e uada mais que uma letra; islo ,qne não tivesse a natureza do papel-rooeda.

Disse-s~ mais que o ex-ministro altel'ou o methodo dll amortização, estabelecido no
art, 20, o"denando o pagamento das cpdlllas :1. prazos. Não o entendo a ,imo

O ar!. 20 declara que o emprestimo qu se contrahir será amorti7.ado e pago pelas
rendas da AlIandegll, etc. ; mas não d~cJaroll nem determino\l, como e por qllanto se faria a
mesma amortização; e pois ficava. ao arbitl'io e intel'esse dos mutuantes, ou ás c nelições elo
conLracto, o estipular muito liV\'emente o como e o quanto. Competia, pois, ao ex-ministro
estabelecer neste caso o methodo da l\ mortiza;;íio ? Nâo.

Quanto, porém, ás c el111a~ emlltiuas pelo G vemo, f'rdenou o art. 30 que ros~em amorti.
zadas pnlas repartições tleclal'adas no art. 2°, iSlo é, 'Ilda Junta ela Fazencla ou c.lixa filial
da Amortização q ando ('osse c,'eaeI<l.

Mas como se fada eRsa amortizn.çiio? Qnal o seu mcthodo? O decreto não o declarou;
e por isso competia ao Governo pstnbelecel-o.

Ora, sendo certo que do methodo ela amortiza.ção depende muito o credito de qnalqner
papel fiducial'io, o Governo entendell que devia preferir, como mais esperançoso, o methodo
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do pagamento a prazo, /la methodo de fixar 'lO ou 20 % para amortização IlnUullI. Eis aqui,
pois, II razão pai' que o ex-ministro assim obrou,

Lêa-se attentamente o decreto. e vel'-se-ha que não ha exorbitancia nem violação da
parte do execn t'Jr,

De que ervia porem (rliz um I', deputado), promel.tel' pagai' a pl'azos, sem esperllhçade
poder pugar 1 Dlll'o que havia toda a eSIPI'ança, qlle o p"gnm"llto de 300:000 110 declll'so
de dous annos fosse mnito pos<il'eJ, e "em duvida pos5h'el á uma prol'incia como !l Bllhia

Qutl'O r, depntado, querendo conceder que o pagam 'l,tO a prazos influisse no C1'edilo,
das cedula , accresceutou que ú ex-nlinistro desfizel'a <:om os pes l' que linha fello com aR
mãos, ordenando qlle as mesmas cedulas fossem recebidas na razão de 1/3 ou 1/4 do paga
mento que 53 fizesse. Foi pura poder tomar esta medida salular, isto é, para el'itar
que só cU!'I'esse pap I e não metal, e, consegnintemell1e, que os empregados publicos,
as rendas da prol'incia e o preço das cons \S ~e alterassem e so/l'ressem perclns oonsi·
del'aveis' foi, digo, para el'iear tão gl'ave, males, q'le o ex-ministro prefedu o methodo do
pagamento a pl'azos. quel'endo dar com este me.lboclo Cl'edit bastante ás cedulas, e para que
plldessem so/1'rer aCluella restricção no seu gyro ou circulação. sem que fioassem absoluta
mente depl'eci.ldas; pOIS era de esperar qll o credito proveniente elo pagamenlo a pI'azos,
houvess, de neutralisar a acção du elescredito proveni nLe da restricção no gyro,

Tambem fui censlll'auo, por consontir na emissão de redulas de 'lOS para cima,
Deixo a quem entende de 'tas matel'ias a minha Justificação j e limito-me a cnnjnrar fi
Cumara para que não admitta a opinião, aqui appllrecida, ele se emitLil'em na Bahiace
dutas de um e dou mil l'eiS.

Triste Bahia, si pal'n, Já forem taes ceclulas, e infeliz Bahia si quaesql1er cedlllns que
agora forem no valor do 2 mi lhões on mais, não forem quanto antes resgaladas por meio
de lIm emprestimo ou á cllsta de quaesquel' sacrificios,

Q interesse qne tenho e devo Ler çor aquella provincia, obriga-me á esla declaração:
perdõe-me a Camara este pt'ovincialismo.

Cingindo-me agora ao parecei', devo dizer que importa muito resolver as duvidas qua
tem o ministro,

Não me impoda a ruim, q 'le o actual mini~tro di ses~e, quando deputado, que as du
vidas do ex-ministro dit Fazenda e tavam resolvidas ua lei. !!lu não til'o "eva7lohe, eu sou
jllStO esó aLtendo ao bem daminha pal,ria.

Entendo, pois, que se deve res.o[ ver tudo de uma vez, e habilitar o Governo para obrar
con venien tomeo te.

Não acha ndo, porém. no pareoer todas as resoluções que jltlgO necessarias, sou de opi
nião que volte á cOII1missiio para o refurmal', 011 qne seja aqui emen lado, de modo que o
Governo possa fuzer pôr em oiroulação a mOAda verdade iI'a, que foi reoolhida de envolta com
a falsa, possa trocar immetlJalament por eedulas os impressos qne lá andam no gYI'O, possa
remetler alguma moeda de (lobre para a Bàhia e fazer ounhar alJi quanta puder, etc.

1'al é minha opinião,

o Sr, Castro e Silva - Nflda direi sobre essa prol'idencia do Thesouro Publico, C/lIe
mandou t'ecebel' no erado da Bahia a 3a parte das o~dulas nos paO'amentos; pedi a pala
vra sómen te para referir um facto aeon tecido na min ha provincia, e que tem toda a ana
logia com o pI'esente.

Q Ceal'á, exhausto de recul'sos pecuniarios, lançou mão dessa enüssão de ceclulas, sendo
o sen valor até ele 400 réis.

Estas cerlulas eram recebidas nas eslaçõe publicas, como mo da, e nem por isso
gozal'am de cI'edito ; e vendo-se os empI'pguc1ns publicas mui prejudioadod lias seus ordena
dos, pois as cedulas logo 110 se I pl'il,cipio sotr~reram u depl'lllJia~,ão dp um l' hate de [O a
20 por een 10, I'eq ler ram para rece beNm spus ordenados, metade em oedul.ls e metade em
clinheü'o, e a JIII,ta da Fnenda, aC!tando jtlsttl.:1 sua repl'esenlação, ordenou 'lue nos ph~a

meu lOS nas estaçõ"s pulJlicas se rpcebe~se na IIwsma conformidade do pedido dos empre
gados, e o clescredito continuo I, a ponlo de rebaterem-se as cedulas a 30 e 40 por cenlO,

A capital do Ceará ficou como em siLi.o: lodos os generos subiram ao duplo, 6 as
embarcações quP alli tocavam nada rendiam, porque a moeda que Ryrava no mel'cado ern
s6mente as oedulas. e foi pOl' certo eSle Illal um dos maiores flagellos q'le aquella capital
soO'reu; e iuunclaudo-se agora a Bahi.a com dotls mil contos de eedulas, sem duvida soll'l'l'rá
o mesmo mal que sofI'reu o Ceará! ••.

Esta au~usta Cam ara pol'tan to, á vista. deste facto, que acabo de referir, resolva na
sua sabedoria, como julgar mais conveniente. _, -

Depois de varios outros discursos, julgando-se a materia inteimmente esclare
cida, venceu-se, afinal, que aS moedas de 5 a 20 réis, 1'esgataclas na Bahia. voltassem
à circulação, e nesta conformid"de sendo redigida a propo~ição e enviada ao Senado,
foi ahi igualmente approvada, e mais tarde promulgada no decreto de 26 de agosto
de 1828, o qual ordena: - que do cobre arrecadado na provincia da Bahia, em
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conformidade com a lei de 27 de novembro de 1827, sejam resUtuidas ii circulação as
moedas d, 5, 10 e 20 r' is, ('7), q~le fOI"em verdadeiras . .. })

A resoluçi.io constante elo pecreto de 26 de agosto otrerece ensejo para mais de
uma consideração, E'u primeiro logtr, ella p5e a descoberto a orientação,
pouco criteriosa, que 03 podere~ publicos seguiam, no intuito de rnelhorn,l' o
estado do meio Ci,'CIllante, phrase, t'w ta Vt3zes repetiria nos discursos e n'outl'as
peças olllciaes ela épuca! Com etrei to, attend~ndo (1Q clamor geral da população e
das autoridades da provincla da B,lhia, a Assembléa Geral Legi lativa havia votado
60 Poder Executivo promulgado no anno anterior uma lei especial, mandando t,'ocar
e J'efiral' {la circulaçilo a enorme qU'l.ntidade de cobre falso que corria naquella
província. Em execução da lei (bem 011 mrtl re{}lIlada) já se havia recõlhido uma boa
parle da ref<lrida moerhl ; - nns, eis qlle uma novo. l"esoluçao dos mesmos poderes
publicas mand,wa agora restituir li. circulação esse cobre, tido e havido por falso, e,
como tal, resgatado 13 recolhido! .. , Em se rundo logal', a supradita resolução ser'Ve
de aviso aos leg-istadores e homens de governo, de que não basta decretar, ainda
no mtllhor dos intuitos do bem publico j o que importa, antes de tudo, é, qre as me·
didas decl'etadas cOl'respondam ao meio, ao tempo, ás condições e as circumstancias
p,'edo7ninantes do momento,

(17) Pa.I'a complolal' a.~ nOSSM informaçõos, da.mos aqui ma.is tros peças eniciaes, l'olalivas
ao assumpto, dous decrotos do Go\'orno, e 11111 aflicio <la. Mesa da Ca.mara dos Deputados, dirigido ao
mesmo, Eü-a.g :

Decrcto de 29 de fevereiro ,le 182

«Devondo prudonlemonlo recoiar-so que, depois de feito o resgate la moeda do cobro, que circul:>.r
na provin ,i!, da. Ba.hi:>., desRppa.ro~o. em pouco te "po a novo. moerr", do mos-no mel:>l, que e:uiltid't for,
e falte pr I5S o trocQ necessario pal'a as lmnSacçõeq do commercio ioteruo: Rei por ben, desejando
a~aulela.r <l'ante-mão aquello perigo, fazer oxt,'nsiva" rofel'ido. provincia da Bahia a di.posição do meu
mperlal decroto de 3 de ma"ço do anno prl,xiu10 passado, quo p,'ohibiu a exportação da moeda de
cobre,.

Decreto do 11 dc julho de :182

« Permille a expoL'Laçüo da moeda do cob,'o logal (desta. Curto o PI'ovincia do Rio) para. a da Bahia,
niio obslanle as oNL ns em cOI\lrnrio. Mé li qU'lnth de LOQO:OOO, JOO sOmonlo,- pela extraordiaaria falta
que ba Mqllo11a provinci't, pua OCOOI'I'OI' <LS l,'nnsa.oçõe aiu 't mais ordinadas da vida., pelo resgato
da elle>'mo SOlllma de moeda l'aJ.sa, quo iufelizmeato alli circulnva,. ,.

O/ficiQ da Camara dos Deputa,las

« lI\m, e Exm, ,', - Foi presonlo li. psta Ca.l1lara o omcio de i5 do oorrenle, Olll quo V, Ex, nlio só
expõe a duvida, e'll quo ontra,'a pOI' ncca ião da reme 'sn do n lVns cedulas pa"a o resgale do cohl'o falso
da p"ovinci't <la Bahia, 11't oonf H'mid'tdo d do 'reto .1027 de n lVO llbro do ann p'19sadn, ~i os prazos
marcados para. paga.·uent s da que ,mlecodenlemolüe foram enviauns são de mo"o al'bilrio do Governo,
ousiocit~dlldOCI'el deve SOl' onten~ldl) pol aI'\. 2; da lei de i5 cio mosno mez o ann); ma.s\amhom
pondel'a. a. necessidn,b de se altomr o arl, ~o do moncion:>.do (ecl'"t ,nflm cle fazer-so entrar nova,"enlo
em circulação aquella po"ção de mooda. rocolhl..la., qno 1'010 s u cunho, po e va1"r so acha.r igual CL
de3la C6I'Le: sobre o 'j110 sou autorizad n "esponcl r n v, Ex" qlla.nlo a.o to pont ,que a. Ca.l1ln"a. enlonde
niio po'le,'om center se oolha.ntos prazos a.s cedulas que agnl'a e romotterom, nem de\'ol'-se permillil' quo
coolinuom oa circula.çüo as flue tee~1 sido omittidas com os sobl'odilo Pl'a.zos, a.s quaes po,' i so deve.1
ser l'ec"lI11das e snbstituirla.s por oUlras

l
resorva.ndo a Cn'ual'a para. uma lei poslel'ior a. modidn do credito

iodispeosavol pUl'a. o "esg'tle do taes cor ulas i qua.nlo a 2°, - jur~a. a CaOJar'a que nenhuma duvida oecorre
~am fa.7.er cil'C\llar nov't lIellt~ todns a.s m ,odas quo se acha.I'o n rocolhidos, u 1a vez q"e sejam per
Initas e i~llnes ás d"sta. ca.pita.l o n typo, crlOh,) valor. o (IMO. que Se possa. fa.cilit'\r ainda maIS as
lrans'\cçõos enlro os hnl.>itnnles dnql1ella provinci1, convoio na re<oluç.'o que p,r cópia envio inclusa,
e que JIL passou n) Se.n'trlo, peh qu li a manda'l1 moU I' 01\ circulaçii) as lU odas ii 20, ia 05 réis,
quo 50 a.oh'tl'elll nrr ca.d'Vla., Dovo al"'li r1isl d ,cla.r r a V. E:x. que p r osla. occ~sià onton'leu a. Ca
Inaramuilo convoni,nte lombr'\r a G vorn) ue S, ~L o 1 nper'\r1ol' "neces ida.de cio falor cossar o
diSp1St, na P" \'isü) do 'rIlUSlUI'O, quo oshbolocell a prop,)rçao COm quo as ce.dulas devorla.lU sey
aceilasnas ostaç-os puhlica.s, Oql18 tonhu a bon a do pa.rlicipa.r a V. Ex" pa.raqne suba ao llonhocl
meoto do meSmo A.ugllslo Sonhor.- Deus gual'de a. V, E~, -Paço da Cama.ra dos Doputados, om
21 de julho de 1828.-Josd Carlos Perctm do AlntClàaTorros. - SI'. José BOl'Unrdino Baplista Pereira."



- 174-

No caso sujeito o erro dos poderes publicos não esteve, de certo, em mandar
recolher a moeda falsa circulante; mas em tel-o feito, sem deixar, em Seu logar,
moeda verdadeira bastante, e em condições convenientes,

Quanto amoeda, recolhida como falsa, o unico destino legitimo seria a sua des·
monetização.

E' certo, que o decreto de 26 de agosto mandara voltar ii. circulação as moedas
que fos<em verdadeiras .. , Mas, seria o caso de interrogar; como assim 1 Pois não
foram todas ellas recolhidas, por serem falsas? Só pelo facto do recolhimento pelo
Governo, dera-se tão util metamorphose 1 !

Não; a verdade fôra outra ;- recort'endo-se á emissão elo cobre, como moeda de
curso illimitado, nem, ao menos, se guardou da parte do Governo o dever rigoroso de
emittil-a segundo um parirão de valor uniforme; ao contrario, ditrerente em cunho
e em outros signaes eX(1'insecos, o cobre legal emittido tinha peso diverso em varias
provincias; de maneira que o 1'ep'ilado falso, assim o era muitas vezes, não por conter
um valór real menor ou por ser de cHnho menos pe1'f'eit'o,- mas, exclusivamente,
por ter sido introduzido na· circulação por indiviuuos particulares, on pelo contra·
bando do estrangeiro.

E, pois, sendo o Governo quem agora o introduzia, elle tornava-se tcio bom 6

ve1'dadeiro, como o, .. falsificado, jil. existente, do proprio Governo ...
A verdade deste asserto, já o leitor terá verificado das informações que anterior

mente ministrámos sobre a m1lteria, e ainda aqui lhe o1ferecemos uma nova contrll
prova no seguinte documento parlamentar:

«Requeiro que se recommende ao Governo o tomar em consideração o
despacho da Junta da Fazenda da provincia, de Minas Geraes, ácerca do recebi
mento da moeda de cobre nas estações publicas, transcripto no n. 174 do Universal
(periodico daquella provincia); assim como, a maior promptidão em medidas
energicas, que vedem a introducção do cobre falso naquella provincia.- Monteiro
de Barros. » ('8)

Ao que accrescentou o Sr. Cunha, Mattos ;
« Eu peço que neste requerimento do SI', Antonio Augusto Monteiro de Barros

seja tomada em consideração a minha provincia; sinão, acabou, morreu •..
« A moeda de cobre que corre na minba provincia é muito pequena, tem muito

pouco peso, ella não tem a metade do valor. Si a moeda de Goyaz for considerada
falsa em Minas Gemes, a minha provincia acabou: eu olfereço isto á consideração
ela Camara, e espero que não se considere como moeda falsa a moeda de Goyaz j si
acontecer. o contrario, fic..'trá para sempre arruino.da aquella provincia.

« Posso afiançar, que em Goyaz já não ha ouro. Em Goyaz não ha prata nem
diamantes, apenas ha o cobre do Thesouro: remette-se em cada mez um conto
de réis ~m chapinhas para aquella provincia, onde é reduzida a quatro contos de
réis. E' com este dinheiro que se paga a todos os empregados, e esse mesmo dinheiro
sahe para a pI'óviocla de S. Paulo e para a de Minas Geraes. Quando eu vim de lá
gastei uaquelle dinbeiro pelo caminho e o Sr. Miranda Ribeiro é testemunha disso,
porque marchei alguns dias em sua companhia, e sabe que todo o cobre que eu
gastava era cunhado em Goyaz. Em Minas Geraes corre este dinheiro sem

(IS) Sessão da Camara dos DopuLados de 10 de selélubl'o de 1S~8,
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repugoancia em todas as tl'ansacções; entre os habitantes das provincias faz-se o
troco tle cobre cunhado no Rio, Minas ou Goyaz. Os soldados de Goyaz, que estão
destacados oos julgados de Araxá e Desemboque da provincia ele Minas e fronteira
de Ooyaz e S. Paulo, não cobram no registl'o sin1io dinheiro cunhado em Goyaz.

«O que hão de fuzeI' os filllos da pobl'e pl'ovincia de Goyaz, si o dinheil'o que
reeebem em pagamento não corl'e fÓl'll. da provincia.1 Que hão de fazel' os
pal'lieulal'es com aquelle dinheiro, que passa todo para Minas e S. Paulo ~ Si este
dinheil'o não for admittido nes'as provincias, adeus pobre GOYi\Z !

,( Até o dia de hoje ninguem duvidou receber esti\ moeda, Como se hão de tomar
mellidas para que não corea este dinheiro nas provincias ele S. Paulo e Minas Geraes,
si essas provincias já teem um tmmenso cabedal delle 1 O commercio ele ouro de
Goyaz já acabou, Jú, acabou o tempo da sua riqueza, Lá não ha diamantes, não ha
gado, não ha cousa nenllUrna, e os habitantes hão de morrer de fome, si o dinheiro
não correr fóra da provincia! Todos os fornecimentos se compram sempre com
aquelle dinheiro e nunca se duvidou recebeI-o nas tl'ansacções entee os habitantes
das provincias limitropl.les, Façam-se bons cunhos; emquanto os não houver, hão
de appllrecer falsi ficadol'es, hão de apparecer em Pernambuco, hão de apparecer na
Bahia, hão de a[Jparecer nas Alagõas e hão ue apparecer em Minas Geraes; porque
reduzir um conto de reis de chapinhas a quatro ou cinco, é um grande interesse,
muito superior a qualquer outro genero de negocio!, .. ".",.,""""', .. ,. »

Não obstante tamanho empenho, t'evelado nas discussões lJarlamentares e em va
rios exp3dientes do Governo dos annos anteriores, principa.lmente nos dons ultimos,
para mel/tOl'al' as condições do meio circt!lante,-estas não podiam ser peiores, ao
começar uo anno ele 1829; - haviam mesmo chegado a um extremo, donde fôra
mister tomar outra direcção differente, sob pena de ruina incalculavel dos interesse..
publicos e pl'ivados de toda a Nação,

OGoverno, comprehenuendo a gl'avidade das circumstancias, resolveu convocar
UlIla reunião extl'aordinal'iA. da Assembléa Geral Legblativa, afim de serem adop
tadas, sem mais demora, as medidas de pl'udencia. ou de energia, que o c,'tso
exigia,

Aberta a sessã.o legislativa. extraordinaria no dia 2 de abril, fàra, sem demora,
apl'esentado ii Camara dos Deputados um relatorio especial do Ministl'o da Fazenda,
<lCel'Ca das condições monetarias do paiz, concluindo aquelle por uma p,'oposta elo
PodeI' Executivo, no intuito de melhorar a pessima situaçc"to, á que as cousas haviam
chegado.

A discussão, que a esse respeito segniu-se, e o historico mais completo que,
certamente, se podera obter :i.cerca de tã.o importante assumpto, na época em
questão; ella absorveu a sessão legislativa extraordina.rla e a mór parte da orcli
Dflria do auno supradito,

Mas, como toda a. controversia, e os projectos ou a.l vitres lembl'ados e discutidos
livern,m, como ponto de partida, regulut, definitivamente o negocio do Banco do Bra::il,

pareceu-nos de maior acerto occupll.rrno-nos de toda a e..pecie no capitulo especial,
em que ja fizemos a ,'eserlha historica daquelle estabelecimento; e por isso, 1'emet
tendo para ahi o nosso leitor, - pouco teremos, agora, de ainda mencionar do!'
l'espectivos h'abalhos parlamentares,
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Pelo que toca, em particular. a moeda de cobre, a despeito dos ?lwles patellles
da sua cil'culaçiio, a cunhflgem e emissão da mesm1- continuou em não pequena
escala, valendo-se novamente o Governo desta medida,como um bom recurso para as
urgen~ias do momento !... '

- Np. sessão de 29 de ag:>sto (1829) o Sr. José Lino apresentou um reque·
rimento a Camara dos Deputados, reclamando providencias contra o cobril (also que
abundava na provincia do Pará; e na mesma occasião, o Sr. VasconceUos f,lzendo
pedido identico em favor da pl'ovincia de Minas Geraes, justificara o mesmo
pedido nestes termos:

lia dias protestei neste aug'lsto recinto, que não deixaria de requerer de dous em dous
dias a V. Ex. para lembrar á iIlllstl'e commissão de impostos e rendas publicas, a proposta
do conselho gel'aI da provincia de Minas G raes sobre o cobre ral~o, e ni nq'uelll me accu~arlÍ

de esquecido. H'oJe, pOl'ém, outra é minha intenção: venho,rogar á eSla auguqtlt Cam ara se
dig-ne allivial' a illlstre ccmmissão do immenso peso de IOtel'pôl' o s u parecel' ; o meu
requerimento é, que e impl'illlll a pr 'p )st~t e se discuta inrlependantemente de parecer da
commissiLo; e C[llanrlu assim nllo se vença, cnnLinuuei, Sr. pt'esidente, a clamar, apra.
guejar a sOI·te elo con~ ,lho geral ele Minas; contilluat'ei a guardar o mell gt'ande principio
- olama nc oessc'. exalta vooem tltam rr~ta,i tttb<J,.

A razão me favol'ece, e o. bem publico exi15e o deferimento que peço. Desde que em
abl'jJ se installou a As~embléa' Gal'a I, tenh,l .em i n Leeell pção paelido que se discuta a
proposta mencionada pnea obviar o mal do cobl'e falso que c'rc la 'na pl'odncia ele Minas
Geeaes; minhas repetidas supplicns não teem sido ravot'avelmente acolhidas peja illuslre
com missão ; Lanto, qu~ ainda até O jJl'eRen te o sen paeecel' é ues.j.lclo.

Noticias daquella provincia s.)bee o cobee ral'o não p dcm agradar I .......
augmenla-se o cobre falso; já se recllsa a venda de muitas mercadorias a troco do tal
cobre, e gl'ande confusão principia a apparecel' .•.

Como se tleprehende do trecho acima transcripto, os males do cobre falso con
tInuavam a ser denunciados, como dantes ;- mas tambem, segundo parece, - j6. a
esse tempo, o Parlamento e o Governo estavam inclinados a corztempol'isar com a sua
circulação, talvez mesmo, pela impos,ibilidacle de separai-o do verdadeil'o.....
ou de substituil-o por outra. especie melhor de moeda, nas circumstancias I

A este proposito, lê-se no historiador J. Armitage :
« Ainda em 1829 recebia-se esse cobre para pagamento de qualquer quantia

pelo triplo do seu valor intrinseco e circulava livremente em todas as provincias
do Imperio. Os habitantes só olhavam p::tra o valor designado pelo cunho, sem
reflectir que, fundiúa a moeda, não teriam no valor do metell nem nm terço do
importe por que a haviam recebido: Impossivel e!'aque esta illusão continuasse
para sempre ; totlavia, eUa otrerecia um meio que aju'lava o Governo a tirar-se dos
embaraços em que se achava, e eUe o adoptou, attendendo pouco aos eITeitos ruinosos
sobre o valor relativo da propri~llade. Quasi todos os ministros, desde a indepen·
dencia, se haviam prevalecido deste recurso em um termo limitado; mas estava
reservado ao temperJ.mento audacioso de Calmon o quadrupUca?" asomma que haviam
cunhado os seus antecessores. D'lrante os annos de 1828 e 1829, perto de 6.000 contos
de réis desta vil moeda roram cunhados e lançados na cil'culaç'io, ~trIicamente como
meio de alliviar o Governo de compromissos pecuniarios, em que se achara •..»

Relativamente ao mesmo objecto, ainda se encontra no livro Syslema Finan
cial do Sr. Candido Baptista de Oliveira o seguinte juizo:

« Quando a ruinosa depreciaç:i.o do p;lpel-moeda pl1.recia occupar exclusivamente
a attenção geral, um outro mal do mesmo g-enero e de caracter ainda mais nocivo
havia aITectado a circulnção mODetaria, e crescia nrIo p?'esentido sob os auspicias
do proprio Governo, cuja imprevidencia in lesculpavelll1e dera funesta origem...

« O facto capital da admissão do goyro illimitado da moeda de cobre, auxiliado
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pelas novas e copiosas emissões da mesma, feitas pelo Governo, produziu a canse
quencia. inevitavel de ser a moeda de prata, que restava ainda em circulação nas
províncias em que o papel do Banco não gyrava, expellida promptamente pela coneur
rencia daquell'outra, em razão da grande disparidade de valor real entre as duas
diJ:ferentes especies metallicas ; visto que, sendo o valor legal da oitava de cobre
amoedado, 10 réis, e o da prata de 128 réis, dahi resultava a relação de 1 para 12
8/,0 entre os valores do cobre e da prata amoedados, quando a relação efi'ectiva
indicada pelo merc<'\do era proximamente de 1 para 40, isto é, 1 oitava de prata de
li/lide fino, equivalente a 40 oitavas de cobre puro; ... e ... ganhava o Thesouro a.
differençado valor real do cobre para o nominal, com que era amoedado, deduzido o
insignificante custo da mão d'obra, isto é, cerca de 200 %, sendo a libra de cobre
amoedado no valor nominal de 1$280, ao tempo em que o seu preço no mercado do
Brazil regulava por cerca de $500 (papel) ! ... Ficou, pois, a circulação monetaria.
em toda a extensão do Brazil reduzida assim aos mãos offlcios de dous agentes
bastardos (moeda de cobre e papel-moeda), disputando entre si, nos lagares em que
concorriam juntamente, o campo da circulação, do qual, por uma singularidade
propria deste genero de combate, devera assenhorear-se o mais fraco contendor; e
é facU de presumir, que ao papel-moeda coubera a houra da victoria, cuja diiferença
de valor nominal para aquell'outra moeda subiu em taes circumstancias ao maximo
de 40 %, isto é, 140$ (papel), equivalentes a 100$ em moeda de cobre.

«Por outra parte, o irresistivel incentivo de um lucro certo e avultado deu
origem à fatal introducção no mercado de grande quantidade de moeda falsa de
cobre, fabricada clandestinamente no paiz ou importada' de fóra, especialmente da
America do Norte, e a providencia dada pelo Corpo Legislativo (1827) autorizando o
resgate da imperfeitissima moeda falsa, que primeiro se mostrara na provincia da
Bahia,-foi remedia menos proprio para curar esse mal, do que para dar-lhe mais
corpo e tornal-o contagioso ás outras províncias, como os factos subsequentes, mais
que muito, o confirmaram... »

Voltanrlo ainda ao Poder Legislativo, resta dizer, que a sua principal medida,
vota-la no anno de 1829, foi a lei de 23 de setembro, que mandou extinguir o Ban<Jo
do D. azU, da qual ja demos anteriormente noticia assa,z circumstanciada.

Dos ::tctos, exclusivamente emanados do Poder Executivo (decretos, avisos,
ordens), com relação ao meio circulante no mesmo anno, - nada mais houve;
que mereça ser indicado, pela sua relevancia especial, ou pela sua importancia
geral, como documento historico.

Em 1830, a questão monetaria continuou a preoccupar seriamente a attenção do
Governo e do Corpo Legislativo.

Logo cedo, foram apresentados na Cama.ra dos Srs. Deputados nunca menos
de tres projectos, relativos a circulação dos metaes : - um do Sr. Calmon, isen
tando a moeda estrangeira de ouro e de prata e o ouro em barra e a prata em
pinha, dos direitos de entrada e consumo em nossas alfandegas; - e os dous outros
dos Srs. 'José Lino e Rebouças, ambos eUes considerando de nenhum eifeito os
decretos, que prohibiam' a livre circulação ou exportação das moedas brazileiras, de
qualquer metal. entre as diversas provincias do Imperio.

A, 12
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- O projecto do Sr. Calmon fMa, logo depois, convertido no decreto de lO de
setembro daquelle anno.

A questão especial do cobre falso, circulando com sciencia e consciencia tio
Governo, foi tambem de novo levantada, na sessão da mesma' Camara de 12 de
junho, a proposito de um requerimento do Sr. deputado Pereira de Brito, que
reclamara providencias energicas contra o grande numero de machinas de cunhar
cobre falso existentes em Pernambuco,- onde, dizia eUe, ~ são proprietarios de taes
machinas os mesmos encarregados da sua apprehensão e destruição.»

O autor do requerimento accelltuou o facto de não serem jàmais punidos os fal
sificadores, mesmo quando apanhados no delicto, e que, como consequencia,« Per
nambuco estava cheio de moeda falsa, e a prata ia-se sttminclo, a ponto de ja ter UIll

agio de 25 % - quando antes estava ao par,. ,»
Não sabemos ó. que época. se referia o orador nessa sua phrase - quando antes;

porque, de ha muito, LjUe a prata em Pernambuco, como em geral em todo o paiz,
havendo rareado no mercado, tinha, conseguintemente, um agia crescente, quer
em relação ao cobrd, quer em relação ao preço ordinario dos generoso

Damos em seguida o aUudido requerimento e os trechos principaes da Sua
discussão:

RequeirO que se recommende ao Govel'no energicas providencias sobre o gl'ande numero
de machinas de cunhar dinheiro .de cobre, que existe na provincia de Pernambuco, onde
publicamente se diz que são seus pl'opl'ietarios os encarregados da sua apprehonsão e
destruição. - Pel'eil'(l de Brito.

Sustentando-o, disse o seu autor :

Eu fiz este requerimento em conseqllencia das noticias que tive da minha provincia, o
porque se dizia que algumas autoricfades eram sacias deste crime; em dias de dezembro
ejaneiro foram apprehendidas duas macl1inas de cunhar cobre falRo, cujas machinas exis
tiam em uma casa defronte da do Ouvidor, sem Que f Issem presentidas por e1le; não digo
que o Ouvidor fosse complice; um hom'ado ollicial miliciano foi quem pUde apanbar estas
machinas, e achou moedas, que já estavam promptas a ser cunhadas, e dous individuas quo
ae achavan' trabalhando nelIas tambem foram presos; depois de tudr> isto, é cjue o Ouvidor
procedeu ao corpo ele delicto e remetteu-o para a Relação, e depois não sei o que se passou i
nós temos nesta casa tres des'mbargadores daquella Relação, que mui to bem sabem que foram
apanhados aqnelles dous individuos, e que Do nenhum se fe7. nada, porque se dizia que vam
machinas de um senhor de engenho, e isto foi bastante para não serem punidos os om·
plices...

Por consequencia, devem-se remediar estes abusos; sejamos ou não obedecidos, o qUD
nos cumpre, é melhoraI' este máo systema de justiça.

Ji no tempo do presidente José Carlos Mayl'inkse sabia que um caldeiroiro fazia moeda
falea; constou-me que se tinha mandado ao juiz de paz que cuidasse nisso, e assim fir,ou ...

O que sei é, que Pernambuco está cheio de moeda falsa, a prata vai-se sumindo, a ponto
que jáem janeiro deste anno andava a 25 %, quando antes, ella andava ao par: si não se
derem providencias, a quan to não subirá o cambio, principalmente havendo estes embaraços
para haver a reforma, que tanto se deseja? I...

Continuando a discussão:

o Sr. Lino - fIa cinco annos, que se tem tratado de remediar este negocio do cobre,
eu fui o primeiro que falIei sobre este remedia de tão grande mal; porém elte tom
con"tinuado, e os fautores de moeda falsa teem ido em augmento, e o Governo é o
culpado de tudo isto; o Governo foi o primeiro a falsificar a moeda de prata, e depois
passou a falsificar a moeda de cobre; desenganemo-nos: quando o pai é máo, o filho é máo,
quando o mestre é mâo, o discipulo é mão, quando o governo é mào, seus delegados são
mãos. Como não ha de haver esta falsificação, si o Governo ganha com ella 2$400 em cada
uma libra. e quem deixará de falsificar o cobre que custa 400 rs., para fazeI' 2$800 : si o
Govel'no é o primeiro a dar este e>.:emplo de immoraJidade, como não haverá quem' o queira
imitar?

O anno passado, o ex-ministro da Fazenda mandou vir, contra a ordem desta Camara,
Ulua grancle machina de oito ballloncetes paL'a cunhar cobre, e depois fallou-se muito por
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eu dizer que, o Brazil estava cobrifel'o, que já não era o Braúl aurifero,., mas isto mesmo
confirma o Governo mandando vir, contra o que esta Gamara detel'minou, essa machina,
que cusLou 80:000$."

Quem é que tem favorecido aos falsificadores 1 São os delegados do governo.
Na Bahia dizia-se q'le o comm,lndanLe da policia era quem protegia os cunhadores de

cobre j '." por isso, baven lo muitos falsificadores de moeda, qual foi o punido 1 NM foi o
dono do, cunhos, foi um pobl'e l1Iuhttinho que tinila ido trnbalhar por quatro patacas,
.,,' este, que tinha sido chamado a jornal, mOl'reu, e o dono fugio, porque deu-50-lhe
escapula: pOl'lanLo, sendo elles patrocinados e prol,egidos, não vej remedio sinão acabal'
com a moeda de cobre, como se fez com o Banco: mandand0·se guardar as chapas do
cunho desse malfadado Banco, guardem-se tambem estes cunhos do cobl'e.

o Sr, Carneiro da Cltllba- E' umn. ve,'da~e, o que di~se o SI', deputado Lino
Coutinho: mão pai, mão filho, máo govel'no, maos delegados: em Pel'nambuco foi o
mesmo que acabo de ouvir, ainda não houve castigo algum nesses falsificadores, pois dizem
ser o commandante da policia' interessado nisso; achou·se muitos barris de dinheiro falso,
achou-se moedas por cnnhar em uma casn.. e depois disto descoberto, poLle-so accommodar
com 600$ a um e 400$ n. outl'O, que ern. o escrivão do Ouvidor do cl'ime, e que está riquissimo.
!lcasa e,tava i vista do minislro, qne tambem sabia disto, e não queria pôr fÓl'a aquelle
e cl'ivão, pOl' sel' seu consocio neste negocio;,." .si os ministros são os primeiros infra
otOl'OS (la lei, como se ba de gual'dal' reepeit ás leis '/

Parece que o Governo quel' plantar a immor;tlidade, qner ver si assim faz re~rogradar o
Bl'azil, quer empohrecel-o, qUCl' escravisal-o. E' preciso que o Governo, lendo visto baldados
todos os seus projectos, obrd de boa fó e tomo novas medidas para remediar toclos estes
males, pOrr(lle iquelles, qllC quizerem estabelecer ajustiça e a ordem, tudo ser:i. baldado, si o
Governo não quizer obrar de b a fé: diz elle, que quer; mas é em palavras, porque continlta
da mesma sorte i nüo vejo melhoramento nenhum. tado fica em esperanças.,.

Eu sou capaz de concorlar com tudo quanto o Governo qnizer; mas não vejo que elle
quoira cousa boa. , .

o Sr. Pires Ferreira -Senhol'cs, com providencias particulares, dadas para males
geraes, ponco se remedtla' deve-s .. fnzel' o que p~de o hem de todos, e é a opinião geral
da Camara: que se estanque j<i. a continuação deste m,\l do excessivo ClUlllO do cobre", e
por isso olTereço :

A Assembléa Geral Legislativa resolve:
Arligo unico, Ficn. extinclo desde já o actual cunho de cobl'e em todo o imperio, revo

gadas todas as leis, decretos e mais resolur,ões em contrario, - Genas:o Pi,'os F'o/")·OÚ'f1I.

Este projecto foi substituido por um outro, mais desenvolvido, que o mesmo
deputado oJIereceu na sessão de 7 de agosto, precedeu'10-0 de varias cunslder011dos
úcerca das coudições mOlletarias do paiz, qual abaixo se vê:

Considerando que a actual moeda de cobl'e é falsa mercantilmente fallando, POl'
isso que o seu valor nominal é mni superior ao valor COl'rente nos mercados da Europa do
metal de que é fabricada;

Considerando que esta diIT'erença do valor é a causn. primordial da fabricada fUl'
tivamente no lmperio e da importada do csll'~ngeiro, e que nem mil forças que se
lel'anta sem poderiam conler o natural desAjo do homem em melhorar de fortuna, li. vi~ta de
uma especulação tão facil e lucrativa, e que ao mesmo tempo lhe segur~ a impunidade
no estudo uctlUtl da administração da justiça;

Considerando que, além desta moedn. le cobre il"Culttnte em todo o imperio. gyral11
igualmente uns pl'ovincias ao sul do rio ele S, Francisco as nolas do Banco que, por não
sel'em COJlver'tiveiR á vontade los portadores o serem llluilo super,\bundanles is necessidades
do mercado, sorrl'em um agio exces~ivo Ih' tl'OCO da mesm;). moeda fmca de CObl"e ;

Con5iderando que es~as moedas, a Iterando o padrão dcs ,-alores - alUoeda de ouro-, a.
tcm feito relirar da circulação e l' elm,iclo a genero comm l'cial, pOl' i 50 que nillguem
a daria em pagamento pelo soa "alor roal na presença de OUlras moedas de muito
menor valor i

Considel'ando que a existencia. destas moedas - cobre e n~tas - são a causa da alt!\.
proporcional no mel'cado do preço do todos os genel'os, por isso q ue a mercadorin sobe de
pre o na razão do menor valo L' da moeda eru que é paga;

Considerando que a circulação de tão I'racas moeda.s muito pl'ejurlicn.m aos empregados
publicos, por isso (lue os seus ordenados não sobem na razão do depl'eciamento das moedas
em que são p~gos, e, pelo contrario, os generos do seu consumo soIrrem uma alta
corl'espondentp., e muito diminllelll a receita publica nos dil'eito'l das alfandegas, pOl'
isso qu~ estes recabem sobre valores pautados sem allenção ;:. progressjy~ baixa do valor
daquellas moedas;

Considerando que, sendo a posição das provincias ao norle do rio de S, Fl'ancisco,
relativamente á moeda cil'culan te, diJI'erente d,\ das provincias n.o sul do mesmo rio
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diversos devem ser os meios de providenciar os seus perniciosos etrei tos , por isso que nas
primeiras só circula a moeda de cobre, e nas seglmdas cobre, notas do Banco e cedulas do
Governo, ainda que não geralmente i

Considerando que, 56 a retirada das acluaes moedas fracas do mel'oado poderá fazer
apparecer a moeda de ouro - o padrão dos valores - peja sua commercial tendencia a
nivelar-se por todos os mercados, quando não é embaraçada pela presença de moedas
falsas;

Considerando ao mesmo tempo que, si a substituição repentina destas moedas fracas,
por outra pn,rte, aiuda quando possivel fosse ao Governo, transtornaria a fortuna dos
cidadãos devedores, por isso que seriam obl'igados a pagal' em uma moeda mais forte do
que aquella em que tinham contractado; a Slla continuação e proa'l'essil'o de apl'eciamento
arruinariam igualmente os cidadãos credore, por isso que seriam obrigados a receber
em pagamento uma moeda mais fl'nca do que aquella em que tinham contractado,
e, por consequencia, que s6 uma retirada lenta e seglu'a poderá evitar extremos tão
prejudiciaes ;

Cousiderando que, tendo a Camara já eliminado da despeza publica o custo das
chapinhas de cobre, e da receita o perniciosissimo cunho desta moeda, é preciso substituir
quanto antes a falta desta moeda circulante para evitar que, sendo ella mais demandada
no mercado do que as notas, estas não percam ainda mais do seu actual valor; ou por outra,
que se reti re da circulação uma igual porção de notas para conservar-se o seu actual
equilibrio com a moeda de cobre i

Considerando que esta providencia, de per si só, não curaria o mal presente, emquanlo
existir na circulação uma moeda de oobre de tão facil e lucrativa falsificação, como a l'azão
de accordo oom a experiencia.o convence, e, portanto, que s6 a reducçâo da actual moeda
de cobre ao seu verdadeiro valor, isto é, a quarta parte do seu valor nominal, poderlÍ
evitar a sua furtiva fabricação e introducção no mercado; e, por consequencia final, que
duas são as quantias neMssarias ao fim deseJado: a primeira para pagar as notas que se
devem retirar, e a segltnda para pagar a differença do valor conente da moeda de cobre do
valor real a que deve ser reduzida;

Considerando que, ainda quando à nossa receita chegasse para a amortização de
uma certa quantidade de notas, não póde supprir com certeza a dilI'erença do valor da
moeda de cobre circulante em todo o Imperio;

Considerando que o pagamen to desta diITerença por meio de apolices oom vencimento
de juros, como propõe o Governo, além de ter a natureza dos emprestimos fOl'oados,
sobrecarregariam a Nação com mais essa despeza de juros' e, não sendo por Outl'O lado
convertíveis á vontade dos portadores, não podiam supprir a falta, que necessariamenle
havia de experimentar o mercado com a ausencia de uma Ião grande parte do valor da
moeda de cobre circulante; e, por consequencia, que não p6de ser adoptado por oilensivo
dos diL'ei tos dos cidadãos e noci 1'0 â mesma Nação;

Considerando quc o systema monetal'io, proposto igualmente pelo Ooverno, além de
ser inexequivel emquanto ás moedas de ouro e prata, não s6 por falta da materia prima,
como pOl'que esta desde logo seda nfugentada com a presença das aotuaes moedas Cl'acas,
tem demais o defeito de dar á moeda de cobl'e um valor nominal ainda muito maior do que
o seu valor real e, por consequencia, de estimular a sua falsificação;

Considerando que, si nas provincias ao norte do rio de S. Francisco um papel fi
duciario e provincial, tauto quanto baste para cobrir a difIerença do valor da moeda
de cobre e nessa qualidade recebido nas repartições de fazenda da mesma provincia, com
uma consignação certa e constante para a sua annual amortização, e firmado por uma
commissão de negociantes que fiscalisem a sua emissão e amOl'tização, rara sanar a
suspeita de abusos do Governo, pôde preencher o fim desejado; um pape fiduciario e
paI'ticular nas pl'Ovincias do sul, em que elJe já existe, sobrecal'regando o mercado, mais
aggravaria a sua condição, e estorvaria o seu commercio de provincia á provincia, pela
falta de um meio geral para os seus retornos e, por conseqnencia final, que diDe..
rentes devem ser os meios de que a legislatura deve lançar mão p,1l'a prevenir o futul'o
desastroso que nos agual'da:

Considerando ainda mais, que o !lrOjeClo de generalisar as actuaes notas do Banco
pelas provincias em que eIlas não tin Jam gyro legal, além de equivaler á uma retirada
repentina das mesmas e, portanto, sujeito aos inconvenientes acima apontados, tem de mais
a mais o de confuudir as notas pagaveis ao portador (1m prata, nos termos dft lei, com
as notas substitlll ivas da moeda de cobre;

Tendo, finalmente, observado a questão por todas as faces ao meu alcance, e con
siderando que a peior que se apresenta é a conservação do actual estado, e do pro
gressivo incremento do mal; por todos esles motivos ofI'ereço o segninte projecto de lei.
E, desconfiando de mim, m6rmente em mataria tão melindl-osa, requeiro que se nomeie
uma commissão especinl, afim de que, depois de maduramente examinar a c nVP.l1iencia
ou desconveniencia do mesmo projecto, dê com urgencia o seu parecer, com as emendas que
tiverem logar:

A Assernbléa Geral Legislativa decreta:
Art, 1.0 Fica extincto o actual cunho da moeda de cobre.
Art. 2,0 Tres mezes depois da publicação ele °ta lei, em cada uma elas provincias do

Imperio do Bl'azil, o valor da moeda de cobre em ci\'culação fica reduzido á quarta parte
do mesmo valo\', isto é, a moeda de 80 l'éis fica valendo 20 réis e a de 40 réls 10, e a de
20 l'éis 5, e nada as que houvel'em de 10 réis e 51'éis,
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Art, 3,0 No mesmo prazo de tempo determinado no artigo antecedente, o Thesouro
Publico nfl. Côrte e as Thesourarias de Fazenda nas provincias reçeberão toda a moeda
de cobre que os seus possuidores lhes apresentarem e, depois de carim bada, lh'a tornarão
a entregar, pftganclo-lhes immediatament a clitrerença do valor que tinham ao valor em
que ficam, assim como, o valor das moedas de iO réis e 5 réis que ficam f6ra da
circulação.

Art. 4.0 Este pagamento será fei to nas provincias do no"Cte, inclusive a Bahia, com
um J,lapel fiduciario, de padrão novo e de dimcil I"alsificação, tendo por titulo - confiança
publtca-, e com a indicação, em lettra de mão, daJ)rovillCL<1 a qu pertencer, e da
especie da moeda que representa, sendo l?rimeiro assigLla o por um dos tres empregados
maiores das respectIvas th sour<tl'il1s, e Jg"ualmente por um dos tres negociantes pro
prietarios de reconhecida probidade, que a esse 11m nomear o presidente em conselho,
e na côrte e provincias ao sul da l3ahia com 11m papel na fórma acima e com e indicação,
em lettra de mão, de-provincias do sul-e da eSlecie de moeda que representa, sendo
igualmente assignado por um dos tres empregados maiores da Thesonraria de Fazenda
da Côrte e Provincia do Rio de Janeiro e por um dos tres negociantes proprietarios que
o presidente do Theeoul'o houver de nomear,

Art. 5.0 Esta com missão dos tl'es empregados maiores das tbesourarias e dos tres
negociantes proprietarios fica encarregada de llscalisar a exactidão dos pagamentos, e
responsavel como extraviadores da I"azenda publica por toda e qualquer emissão de papel
llduciario que não tiver pOl' fim o resgate das cedulas do Governo em circulação na
Bahia, o pagamento da differença do valor da moeda de cobt'e circulan te, e a substituição
do papel llduciario que annualmente se achar dilacerado.

Art, 6.0 A esse fim haverá um livro em que se lançará por exlenso na pagina á
esquerda todas as quantias que o thesoureil'o receber desse papel fiduciario, já assignado
pelos membros da commis ão, sahindo com o seu quantitativo em algarismos numericos;
lançando-se na pagina á direita as quantias que 5a emittil'em, com declaração do motivo,
isto ti, si em pagamento ou pOl' Sllhstitltição de outras já dilaceradas, e sahindo igualmente
com o seu quanHtativo em l'éis, em um:t column,~ á direíla. Estes assentos serão
assignados por lres membros da. cOlUmi. ~ão e pelo mesmo tbesollreiro.

Mt, 7.° Elm outro livro e pela mesma f6t'ma lançar-se-ha o qllantitaLivo do papel
fiduciario que se der a cad'.l um dos membros da com missão para n. sua assignatura, o
qual serÁ. assi~nado pelo que o receber e pelo HeI da caixa das notas em branco; e igual
assenlo se fara na pagina á direita, logo que o entregar Msignado,

Art. 8.0 Elste pap l flduciario sera l' cebido, e c m elle pago em todas as estações
publicas na razão de 10 °10 das quantias que houverem de pagat' e receber, e nos
pagamenlos das transacções pal'ticulares, como as pal'tes o tiverem convenciunado, ou
estylo for das praças oommtlrciaes em q u ti verem cúntractado.

Art. 9.0 Todos os anilaS, imp1'etel'ivelmente, será amol,tizada a decima parte deste
papel fiducial'io, e queimado publicamente, depois de feito o competente assento do seu
quantitativo, o qual sel'á igualment assignado na Côrte pelo pt'esident do 'rhesouro e
nas provincias pelos respecti vos jJresidentes.

Ad, 1U. Das sobras c\,[ receita da fazenda puLlica, depoisd e prelevadas as respectivas
despezas fOl'çadas será applicada a quantia de 2.000:000, para a amortização das actuaes
notas do Banco, as quaes, logo qlle entregues á sua commissão mixla e dellas cl'editado
o Governo, serão queimadas publicam ote.

A1't. H, O Governo fica encarregauo de fazer apromptar este papel fiduciario e de
reparlil-o pelas tbesourarias das pl'ovincias, conforlU snas exigencias, assim como de ter
em consideração oe serviços preslados pelos membros das commissões.

Art. 12. Ficam ,'evogutlas lodas as leis, alvarús e decrctos, que se oppooham á
exocução da presente.

Paço da Camara dos Depulados, 4 do agos to de 1830 - G01" vasio PÚ'es Fel·'Y'eil"a.

Antel'iol'ment aapl'esentação dos projectos do Sr. Pire. Ferreil'a, havia o
ministro da Fazenda submettido' á c nsideração da Caml.1.l'a do Deputados (sessão
de I de junho) tl'es propostas do governo sobre o meio circ'ulante, a saber:

a la, estabelecendo um novo padrão da moeda metallica (ouro, prata e oobre)
o seu peso, typo, valor e outras condições da respectiva cunhagem;

a 2&, autorisando a creação de um novo Banco;
a 3", revogando o art. 17 da lei de 23 de setembro de 1829, e dando providencias

sobre o papel bancario circulante, etc. etc.
Segundo se deprehende dos Al~naes da Gamara dos Deputados, esta não deu anda

mento immediato ii. primeira das referidas propostas, não obstante a relevancia
manifesta da sua materia j e quanto ao destino parlamentar, que tiveram as
duas ultimas, prseumimos quo o leitor já terá encontrado informação bastante no
Apperulice, que ajuntámos ao capitulo .antecedente.
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A proposto" relativo, á cunhagem da moeda metallica, fôra fundamentada e

concebida nos termos seguintes;

PROPOSTA

Augustos e dignjssimos SI'S. representantes da naç1\o.
Um governo sabio e pruden te deve procurar com 'todo o esmero evitar grandos ou

repent,inas variações de cambio, pOl'que ta 5 val'ia",ões arl'ltinam o.commercio e industria
nacional, e oonsequentemente diminuem OH estanoam as fontes da renda publica, As
pequenas vadações proven ientes da maior demanda de letras ou meiaes, ou de inesperado
hloqueio ou guel'l'a, ,iio cle facil reparação. A prudencia p, perspicacia dos negociantes
restabelece mui depressa o perdido equilibrio. Neulllllu meio poérm se oonhece pal'aevilat'
as grandes variações, sinão a estabilidade do ml;lio oirculante, visto que o cambio IJOI' "ia
de regl'a, nada mai- é do que a mediLla ou pI'opor,:ão exist.ente entre os valores c o meio
circulante dc um1l. para outl'a praça. Quando as moedas metallioas são iguaes em valor,
o cambio se limita ás despezas de transporte e :lO juro d, capital. Assim como a e.tabi
lidade dos cambias depende da estabilidade do meio circulante, llssim tambcm a destz
d penele do valor das moedas que devam ser cllnhadas com determinado peso e quilat1
correspondente ao valor intl'inseco dos metaes. A segurança las especulações do commer
cio, o bom preço nos pl'oductos da industria nacional, a trancluillielade elo cidadão
sobl'e sua suil istencia, não se podel'iio jámais oonsEguir sem um bom systema monetario,
s~m um padrão metallico a clue tudo se l'eCh'[,. Todos sabem qne o papel realir.avel á von
·tade do portador é o m io cil'culante mais estavel, mais facI! e menos dispendioso; mas
como a - condit'io si no quo, non - para aq uellas van'Lagens é o tI' co e1J'ecti vo em moeda
com determinado peso e quilate; s~gue·s ql1e a ba e da cil'culação e finanças de qlllllquer
paiz consiste em um bom systema mOl1etario, e pOl' isso indispel1sal'el me parece que a
nossa reforma financial, on o meio para consol idar o nosso cr dito, dev começar pelo
vantajoso estabelecimen to daq'l1elle systema. Algl1mas naçõe.l, (\ verdade, em momentos
de a pnro e desgraça emittil':lm cobre, brome ou ferro; mas, em profunda pllr., e no paiz
do ouro, s6 o Brazi L apresen ta o desgraçado phenol1leno de pagamen tos legaes em moeda
tle cobre.

A Inglaterra escollleu o ouro para t les panoal1lentos, a FI'ança escolheu a prata, e
])6do-se dizer que para clualquer elas eluas nações pareceindiflerente a escotua do metal,
,isto que nenhnma dellas extra!Je das snas minas :.t materla ]wjma ele que usa, Nós,
porém, q'le possuimos minas de 0111'0, cluO ag-ora produzem mais do q'le nunca, elevemos
inconteslavelmente estabelecer o pagamento Legal ~rn barras e em moedas ele OUl'O. O
cuoho do OUI'O em InglaLerra é inteil'al1lent !Í. cust.a elo gove.rno; na Fl'ança paga-se
25 centesimos por cento, mas todos os economistas são de ac orelo que p lo cllnho da
moeda se deve pagaI' tanto quanto baste pal'a cabril' as despezas do fabl'ico. Deste modo
se evitam as perdas inuteis ela Inglatet'I'a, aonde é indi(l'dr nte fundil' bal'ras ou moeclas;
e os lucros appal'entes on ruinosos de uma s nboriag m excessiva que alt~ra o cambio
como acontece no Brazil. Sendo uI'gente a neces, ielade e mui grandes as "11.ntngens ele
11m bom systema monetario, mas desconfiando en la propria cap'cidade, pedi, e S. M, o
Imperador houve por bem fazer a nomea ão elo uma commissão de pessoas intelligentes que
organizassem o pro,1ecto do mesmo systema. Já tive a honra de distribuir pelos legisla
dores a exposição fUlldameotada elas opiniões ela commissão; e parece-me que não podia
adoptar melhor expediente para fflz r conhecer seu distincto merecimento.

A commissão spguio principalmente as opiniões de Iord Liverpool e M:l'. Moogéz,
opiniões adoptadas e approvadas pelas duas n:lções mais entendidaR em numi~matica,

Talvez algumas pessoas sed Izidas peJa pel'fectibilidade de certas theorias rejeitem a
idéa de absoluta imitação; mas aCamara elU sua sahedoria julgará sem dllvic1a mais
prudente e acertado contentar-se COllla introelucçiio de 11111 sysLema monetal'io já exped
mentado do que expor-se ao perigo de innovações, E' melhor retardar por algum tempo
a acquisição ele um beneficio 011 perfeição inc rta, elo que arl'iscar-se, paI' seduotol'Ol
raciocinios, a pel'der UlU beneficio tão certo quanto justificado pela experiencin. de muitas
nações,

O governo convenci elo destes principios e dn. utilidade da reforma elo nosso systema
mone tarlo olferece a seguinte

PP,OPOST,\

Art, 1. o Não poderá ser fabricada 11l0ecln. algulUn. de ouro, sioão com este metal na
lei de U qllilaLes.

Art, 2.0 O remeclio ou tolerancia ]ln. Ici acimn. especificada (\ de l/,r. de grão fino
para mais ou ]J:lra menos.

Art. 3.° A tolel'ancic:\ no peso será ele oi Lo grãos por marco para mais ou para
menos.

Art. 4,0 Um marco de ouro ele 22 quilates lerl~ o valor de 102·'400, e será eUllhadJ
no valor que for determinado pela Assem bléa.

Art. 5,' Uma moeda de 0111'0 do valor de 8" será Clenominada. - Imperial de 9UI'O,-.
I!avllr~o me~o imperlae~ e ~Ilar~os dll imp~riaes, ' .
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Ad. 6. 0 Toda o. moeda de p1'll.ta se1'Úo fabricada com este melo.l na: lei de onze
dinheiros.

Art. 7. o A to erancia na lei especificada no artigo antecedente será de II H de dinheiro
de fino para mfLis ou para menos,

Art, 8. 0 A 10lerancia no peso será de 16 grãos por marco de prata tambem para
mais ou para menos,

Art. 9.0 O marco de prata de lei de onze dinheiros valerá 6S826,6 rs., e depois de
cunhado, t(lrá o valor que a Assembléa fixar. '

Art. 10, Uma moedo. de pl'aLa do valor de 800 I'S, será denominada - Imperial
de prata; - fabricar-se·hão tambem meios imperlaes, quartos de imperiaes e oitavos de
imperiaes.

Art, H. Tanto para. o OUI'O como pal'a a prata, o metal empregado para a liga
será o cobre puro.

Art. 12. Uma lihra de cobre puro serú' cunhada no valor qUil a Assembléa esla
belecer.

Fabricar·se·hão com este metal moedas de 40 1'5" de 20 1'3., de 10 rs., e de 51's.
Mt, 13. A tolel'ancia no pes para as moedas de cobre será de 230 grãos em libra

para mais ou pM'a menos.
Art. 14. Uma dl1.9 faces, tanlo nas moedas de ouro como nas de pl'ata, tel'á a efflgie

do Imperador coroada de louro, e por baixo desta a él'a, tendo lL l'oda a legenda
Pedral. P. G. D. eU. A. imp. constitucional e defensor pprpetuo.-No reverso estal'ão
as armas do Brazil, e por baixo destas o valol' da moeda em numeras arabes, tendo á
I'oda a legencla -Do 1mperio do Br3.7.il.

Art. 15. A effigie nas moedas de ouro olhará pa1'a o lado esquerdo do espectador, e
nas de prata para o direito.

Art. 16. As moedas de cobre terão de um lado, no centro a cOl'ôa impel'ial cercada
das 1gestrellas em campo azul com a legenda-l~edro r. P. G. D. eU. A. imp.
constitucional e defensor perpeluo.- lO reverso um l'amo ele café e outro de tabaco, no
meio des quaes estará o valor das moeclas em numeras arabes, tendo á roda a legenda 
Do imperio do Bl'azil.

Art. 17. A fôrma da sen'ilha, diametl'o e expessuras das moedas serão determinadas
no regimento da Casa da ~Ioeda.

Art. '18. O ministro da Fazenda fica encarregado da execução dos artigos prece
dentes, fazendo publiear por edi taes, com antecipação de tres mezes, o dia em que come
çará o gyr() da moeda.

Arl. 19. O mesmo ministl·o furlÍ i~uallUente publicar tabellas que mostrem o valor
das moedas actuaes em gyro, em relação (~ nova moeda; e bem assim outra tabella, que
mostre a depreciação mensal das notas do Banco, desde fevel'eit'O de 182.2 até o dia em
que começar o gyro da nova moeda.

Art. 20. 'rodos os pagamen tos pOl' compras ou di vidas contrahidas depois da emissão
da nova moeda serão feitos em ouro. As aividas anteriores serão igualmente pagas em
OUI'O, mas com o desconto correspondente ao valaI' das moedas ou notas, segundo foI' i ndi
cada pelas tabellas, de que trata o arbigo antecedente. Rio, em 1 de junho de 1830.
Marquez de Ball'bacC1lCL

Com relação aos tl'abalhos parlamentares do anno (1830), a que nos vamos refe
rindo, cumpre ainda notar que, tendo sido convocada e reunida a Assembléa Geral,
extraordinariame~te,no dia 8 de setembro, na falia da sua aue1·ttWa, entre os motivos
enumerallos da sua convocação, se encontra: - « 1) Um prompto e efllcaz remedio
para mell1orar, quanto antes, a circulação do papel-moeda e da moeda de
cobre i - 2) A organização de um Banco Nacional. »

E, em verdade, elevemos crêl', que de taes objectos procurou seriamente
occupar-se a Gamara dos Deputados; porquanto em sua sessão de 2 de outubro
seguinte foram lido~ e mandados imprimir o longo parecer e voto em separado,
que adeante seguem:

Acommiss1io encarregada ('8) de propôr tt esta Augusta Camara UlUa meclida geral
para o roslabelecimen'.o do meio circullmte, vem apresentar-llle o l'esultado de seus tra
balbos. A commissilo reconhece que objecto de tamanha màgnilude mal pôde SQl' tratado
com pressa, como demanda fi. cL'ise monetaria em qlle nos achamos; todavia, ella se abalança

(19) Esta commissilo pediu parI\. oste Sot\ t.'abnlho a' cooperRcii:o dos negociantes João Martins
Lourenço Vianua, Ignacio Ratton e Francisoo José da Rocha «tidos e havid'os nesta praça p~~'
homens entendidos na materia o amigos do bom pnblico, reconhecendo que na execução das Iels
financeiras muitas vezes apparecem inconvenieqtes fóra, do a!c:tuçe das t~~orias, os qUltO& li- pratica,
re~eQtil1l\ pól1e prOVo~ Q a,ga\jle\ar '?, '
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a aventurar um plano, cujos defeitos serão talvez graudes, mas que hão de parecer desoul.
paveis a todos aquelles que meditarem nesta materia, possuidos de sinceros desejos da
ourar radicalmen le um mal tão ruinoso á prosperidade pllblica. '

A situação actual do nosso meio circulante reduz-se, oomo é de todos sabido, a moedas
fiduciarias, geral e variadamente depreciadas, em relação. ii moeda geral de ouro ou prata
á excepção de Pernambuco e do Maranhão, em que a prata ainda parece disputar, masJ'â
em retirada, o campo da circulação, invadido pelo cobre. A este mal aecresce Outl'O ain a
mais pernicioso: tal é a introducção fraudulenta em os nossos mercados de uma enorme
quantidade de moeda falsa de cobre, sobl'etlldo nas provincias do norte, onde a espe·
culação estl'angeira e a immoralidade de alguns nacionaes teem extraol'dinariamenle
alimentado tão escandaloso abuso. A insolita djff'erença de cambios entre esta praça e as
da Europa, e a variedade dos mesmos entre as provincias do imperio, são um etreito natural,
mas desastroso, do pessimo estado do meio circulante; mal este certamen te grande, pelos
embaraços, em que põe o Governo na administração publica, e que não é favoravel ás
fortunas dos cidadãos, que persistem em uma continua oscillação. Daqui vem, (lue nós
apresentamos o singular e melancolico espectaculo de uma nação abundante em reoursos,
um povo cheio de patriotismo e de amor da liberdade, e um Governo reduzido á borda de
uma bancarota, pela faUa de um meio circulante de geral credito em todas as partes deste
imperio.

A commissão põe de parte aH causas e os erros que deram nascimento aos nossos
males, e que teem continuado a dar-lhe o corpo que ora tem. O mal existe; e poucos são
os assumptos que tenham uma maior connexão com a policia de um Governo, e mais vilal
relação com a saude do corpo politico. Cuidemos pois, e cuidemos seriamente, do remedia,
si não gueremos expôr-nos a maiores e sempre mais crescentes embaraços, e talvez a males
irremediaveis. A commissão prescinde tambem de considerações estranhas ao plano que
adoptou definitivamente; e passa a fazer a exposição dos principios sobre que o tem baseado,
reservando para depois a analyse dos arbitrios, que não approva, ruas, porventura, bem
aceitos na opinião de muitos.

Resgate do oobl"c

O primeiro trabalho da commissão ácerca deste objecto foi conhecer o mal em toda
sua extensão, indagando qual era a quantidade de cobre existente na circulação, e qual
a quantidade de papel. Felizme·nte chegou a resolver este problema com sufliciente appro
ximação, já pelos dados fornecidos pelo Governo, já pelas informações de pessoas enten
didas na materia, que elIa consultou, e com especialidade os membros da commissão
externa, que prestou á commissão desta Camara a mais pl'oveitosf\ e leal coadjuvação. ID'
assim que ella se persuade não existir na circulação mais de dezoito mil contos de réis em
coure, a saber:

Cunhado nas casas da moeda do Rio de Janeiro, S. Paulo, Matto Grosso
e Goyaz•..•....•.........•.•..•.•.........•..•............•..•.••.

Cedulas e vales da Bahia pelo seu cobre ..
Em moeda falsificada ,., .

Levando mais avante as indagações a este respeito, procurou a commissão saber em
que relação estaria o valor total das moedas de cobre de 80 I's. (a que mais convida II
falSificação) com o restante da moeda de coul'e de fabrico nacional de 40,20 e 10 rs.; e veio
a conseguir por novas informações dadas com a miudeza e exactidão, que s6 na Casa da
Moeda do Rio de JaneÍl'o se bavianl cunhado para mais de sete mil coutos desta espeoie.
Sabendo, por outra parte, que o cobre de cOlltrabando o nsta todo desta moeda, pela razão
de ser mais lucrativa no seu fabrico, concluío a commissão que o valol' total das moedas de
cobre superiores a 40 rs., é provavelmente de dous terços do coure ciL'culante, não compre
hendidas as cedulas da Babia,

Determinadas estas bases, occorrerão duas questões preliminares de não pequena
importancia:

Ln Deve pagar-se o cobre pelo valor nominal?
2.a Dave o resgate do cobre precedel' ao do papel, ou o deste ao daquel1e, ou de

ambos simultaneamente compassado 1
A com missão, depois de maduras reflexões e de consultar de novo a opinião de

pessoas entendidas e animadas de um verdadeiro zelo pelo iuteresse publico, entendeu
que a moeda de oobre, bem que toda falsa pelas bem sabidas razõe , tendo sido sua emissão
um emprestimo forçado e sem Juros feito pelo Goval'no, devia ser paga pelo valor nominal
dos titllJos promissores deste emprestimo, qlle são as mesmas moedas, apezar do grande
numero de titulos falsilicados, a que dau logar o desregramento do mutuante, porque o
contrario seria uma bancarota fraudulenta. Entendeu igualmente, que o seu resgate ou
pagamento devia ser immediato para fechar de uma vez este manancial de corrupção e de
lmmoralidade, e livrar a Nação do imposto annual de 2.000:000$ou mais a favor de estran·
geiros, que coUocam o furto a par da industria; e que não deve licar na circulação maia
que a porção necessaria no pequeno mercado para trocos; porque o cobre nunca deve ser
moeda, pela varlação continua de seu valor, que por isso mesmo convidará sempre o oon-
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Irabando. Mas entendeu tambem que ao mesmO passo devia começar-se uma gradual e
crescente amortização do papel actual, subslituindo-se-Ihe outro, que sina de represen
tante geral dos valores em todo o imperio, e remivel li. vonlade do portador. Em conse
quencia destes principios, a commissão adoptou :- Que a totalidade da moeda de cobre
de cunho nacional deve ser Iirada da circulação por duas diO'erentes operações, devendo
na i" seI' recolhida toda a moeda do dilo cunho de valor superior a 40 rs., e as cedulas e
vales da Bahia, dando-se em pagamento aos pOl·tadores letras a prazo de 18 e 24 mezes'
na. 2" substituindo-se a moeda de valor abaixo de 40 rs , inclusive, por uma moeda de
novo cunbo, logo que osta se promptilique, dando-se, entretanto, áqueUa uma limitação
no seu curso para obstar li. falsificação.

As letl'as a prazos pareceram á commissão titulos preferiveis a quaesquer outros,
uma vez que de prompto nem haviam meios pecuniarios, nem talvez conviria a introducção
repentina deUes. Por esta conversão do cobre em titulos fiduciarios embolsaveis em épocas
determinadas, dá-se a estas letras um \"alor certo, lixado pelo tempo de seu prazo o pela
taxa do desoonto do mercado: taxa que não p6de SOl' excessiva, porque estas letras teem
as garantias que a commissão propõe no seu projecto de lei.

Amortização do papel

Pelos exames anteriormente feitos e pelos dados forneoidos pelas commissões liqui
dantes do extincto Banco, sabe-se com a desejada approximação que existem na circulação
18.000:000$ em moeda papel, dos quaes gyram na Bahia 1.090:000:;; e 300:000$ em
S. Paulo.

O papel-moeda é certamente um dos principaes estorvos, que encontra o Brazil n!l.
prospel"idade de suas finanças e de sen commercio. Todo o mundo sabe CI.ue, si a moeda
real entl'al' na circulação, não s6 as despezas baixarão em uma razão mUlto maior que as
receitas, como, que todo o equilibrio commercial e das varias relações sociaes se restabe
leceria j mas todo o mundo sabe t[lm bem, q lle esta moeda-papel nem se depreciou I elo máo
estado do Banco, onde teve sua origem, lIem con tinúa no depreciamento pelo seu excesso
actual na oirculação. Este depreclamento em relação li. prata explica-se pela incerteza de
sua realisação, pelo curso forçado, que se lhe deu sob a unica garantia do Governo,
reduzindo-se a recibos de um emprestimo forçado; e em relação ao cobre, explica.se pela
differença de demanda deslas duas especies de moeda, susten i[lda pelas constan tes,
necessarias e forçosas remessas de oobro para as provincias, e que cessará inteiramente
com o restabelecimento do meio circulante. A' vista destes pI'incipios, assontou a com
missão quo era necessario oxlrahir da oirculação esle papel, fixando invariavelmente as
épocas desta operação sob garantias mais seguras; e como o seu gradual elepreciamen to
data desde i8.25, pareceu-lhe tambem que uau:l. p dia fazer de melhor que fixar para sua
amortização um prazo igual áquelle em que el1es se depreci:l.ráõ, indicando ao mesmo
tempo os meios cerlos de sua solvabilidade nos ditos prazos, E' assim que a commissão
adoptou o seguinte pl'incipio:- Qlle as notas do extincto Banco, hoje a cargo da. Nação,
sejam amortizadas dentro do prazo de cinco annos, a sauer:

No io anuo ••.•..... , .•...•.•.•.• , .... , .•....••.•...
20 )t o ••••••••••••• o •••••••

30
,. ..

40 » ••• , •• , •• , .. " ••••••••• ,., •.•• , •.•••.•••• ,
50 ,. ..

2.000:000$000
2.500:000$000
3,000:000 000
3.500:000$000
4.00U:000$000

15.000:000'000

E como faltem ainda 3.000:000" para preencher a totalidade provavel desta cir
culação, serão estes extt'ahidos nos in termedios destas epocas 'pelo Governo, com "s productos
que a commissão assignala no projecto de lei. Por este melO, si uem manejado for, póde
o Governo conseguir grandissima vantagcm.

Agora é chegada a commissão ao ponto da diiliculdade. li. pedrfl. angular de seus
trabalhos e ao alvo do desfavor; mas ella não temo iL' de encontro a opiniões, bem que
respeHaveis, quando se trata de bem servil' li. Nação, uma vez que tem em seu abono a
certeza dos faotos, sobre que decorre a evidencia arHhmetica dos resultados, e o salutar
oonselho dos bons exemplos,

A commissão examinou os dill'erentes meios, <I,ue se o1l'ereceram para conseguir os
Beus fins, e conbeceu a insuJIicielloia de uns e a Impossibilidade de outros. Retirar
bilhetes e o cobre da circulação na proporção de 1.000:000$ annuaes de cada uma destas
especies, condemnava o Brazil ainda por i8 annos aos sofl'l'imentos nascidos deslas
especies depreciadas, e não poderia exeroer sobre o cambio sensivel ditrerença: contrahir
um emprestimo metallico ~strangeiro para com eUe comprar noLas e cobre pelo p.•eço do
mercado, além de snjeitar-nos II. usura estrangeira, e aggravar a necessidade ja penosa
de remessa de fundos, seria uma bancarota simulada, e não produziria lncros que com
pensassem os prejuizos da primeira. operação, porque 'tanto as notas como o cobre
subiriam instantaneameute, nqueUas ao par, e este·a 50 ou 60 % do seu valor nominal.
Fazer este emprestimo p r loterias, sel'ia mister suppôr a. possibilidade' de vender no
momento aos amadores deste jogo 600.000 bilhetes ele 50 oa 60 rs., o que ninguem poderá
affirmar; além de não ser conjugavel com a moral publica dar-se novos estimulos a
estes contractos aleatorios, que destr6em o gosto dos trabalhos uteis. Nestas circumstancias
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decidiu-se a commissão POt' uma operação de credito que no espaço de cinco anno!
l)udesse dat' resultados segu,'os, elevando o cambio a um melhoramento aensivel, mas
progressivo, e cnstando á Nação o menor sacrificio possive!. Para obter estes fins outro
remedio não enconlroll, que o de consolidar esta divida, e vender as suas apolices com um
in ter"sse razo\l.vei.

Senhores, é pela consolidação de suas dividas que as duas principaes Ilações do
globCl, e as mais amestradas na materia, a seguraram o seu credito, deram fomento ásua
pl'osperidade, e chegaram á uma completa organiz!tção de seu systema flnanceiro, O
B,'azil está nas circum tancias de tirar grande partillo do seu credito, comtanto que
francas e leaes sejam as bases em que eUe se firme. A cride em que estamos é lamen·
tavel e extraordina.l·ia; o remedio de.e ser hel'oico pal'a ser prol'eiLoso. Meias medidas niio
farão mais que aggraval' os nossos padecimentos.

Mas, estabelecido este principio, restava ainda decidil' si estas :tIolices seriam ven
didas á uma companhia eSll'angeira que nos fornecesse os dinheiros nos pI'azos conven·
cionados, OLl a um banco nacional que se incumbiss , a menOl' premio, e com sacrificiol
menores, de retirar as duas moedas fic1uciarias que tão fortemente entopem os cannes da
felicidade p:lblica. A commi.'são, calculando tambem a necessidade de lacilital' as oper •
ções do commercio, diminUir a elevada 'taxa do dinheiro, proteger as em prezas uleis,
desenvolver a industria, acabar com o cambill cntl'e as diversas provincias do imperio,e
mesmo dar um golpe no deste com as praças do. Europa, fl'uctos que s6 se poderão conseguir

·de pl'ompto com o estabelecimenlo de um banco, e de mais a mais, assustada com a
dolorosa expel'iencia dos empl' 'stimos passados; decidiu·se pelo banco, mas pelo bl\nCO
nssentado sobl'e as vel'dadeiras bases do C/'edito, e convenientemente organizado, para que
li faculdade de pl'estn.I' relevanles serviços {\ Nação reuna a impolencia de prejudicai-a
com seus abusos. Si houvessemos de con,rahir um empl'estimo esll'anOOeiro, teria 1\ Naçiio
de supPOl'tar uma des[Jeza aillllwl de 10 % sobre 27.00 :000" importancia pl'esumn'el do
papel e do cobre q e se deve retil'ar, o jue equivale á quanLia de 2.700:000$;-cootl'ahido
com o Danco, esta mesma op~raçiio p6de por elle ser feita com a despeza annu:ü de
1.030:000~, ganhando a Na~ão anllualmente 1.0~O:000', ditI'erença assaz attendivel.

Nem nos assuste a considel'ação, de que se innundari:t. o nosso mercado com liio
grande porção de rendas publ icas em sua circulaçã',. Estas rendas, si a experiencia das
outras nações não nos engana, serão um novo meio de augmento da [o,'tuna. individual e
nacional. A França que só depois dc .lamenlaveis el'ros abraçou este principio, dá-nos hoje
um testemunho inccntestavel de seus salntares eITeito : a sua divida de d,JUs mil milbões
de francos chegou, ri verdade, aquatro mil e quinhentos lI1ilhões, mas a França uão tem
deixado de pl'OSpel'lll' em uma prüpol'<,ão ainda maiol',e 11m gL'ande numero de [ rtunas se tom
c"eado com as rendas na ionaes: a nação é m,lis [diz do que nunca fôra. o credito publico
subio ao mais alto gl'ao d con flança, e o mesmo governo que em 1815 vendeu rendas consoli
dadas de 5 % a 51 1/4, negociou rendas de 4 em 1S30 a 1U2 pOI' cento!

Para conseguir porém que as operações que a commiss1to propõe não falhem na execuçiio,
mister foi estabelecer meios seguros que dominassem desconfIanças e contingencias creando
uma renda especial, faci l na arrecadação, e que ao mesmo tempo não gravasse sobrema·
neira os contribuintes. A com missão não teme que a naçilo se dOa deste augmeato de
imposição quando se trata de allivial·a por outl'a parte do enorme peso de 1l1111l0S males,
dos quaes niio é ainda o maior a contribuição annual que pagamos á Inglatel'l'a nos
rerr:e ·sas por conta de nossa divida, e 1\ qne nos impõe despoticamente 1\ actual difiàrença
do cambio.

Tem a com missão acabado a sua tarefa: elJa vai apresentar o projecto qne fez, como
pôde e como entendeu melhor.

A Assembléa Geral Legislativa decl'eta:

OAPITULO I

Do ?"e.lfJate eZa lnouZa de cobre

1.0 O cunho da :tcLual moeda de cobt'e cessará desde a publicação da presente lei.
2.0 A totalidade da moeda de cob,'e ora existente na circulação de cunho nacional e de

valor nominal superior a 40 1's. será recolhida, dentro do prazo de dous mezes para cada
l)rovincia, nas estações designadas pelo governo.

3 ° Os portadol'es desta moeda receberão por indemlüsação letras de iguaes valores e fi
ln'azos de 18 e 2.1 mezes, sacadas pelos podadores e acceitas pelos thesoureit'os das provillcias,
.l!.:stas letras não serão menores de 20 nem maiores de 200S00D.

4.° As moedas desta especiA que apparecerem na circulação depois de findo esLe prazo
serão consideradas como moedas falsas.

5.° As outras moeclM de clmho nacional de 40, 20, 10 e 5 ré is correrão I elos valores
actuaes, mas entl'ando unicamente nos pagamento.> até a importancia dei 000,

0.0 O govern mandad. fabricar com a possivel brevidade e onde mais commodo [01' a
quantidade de moeda de cobre de novo cunho que julgar conveniente par~ com ella resgatar
a p3rte das moedas velhas de cunho nacional qne ora ltcam em circulação.

7.° A nova moeda sel'ii do melhor cunho possivel e de dimensões taes, que o seu valor
nominal não se afaste de 20 % sobre o sell valor intrinseco e el\sto d9 fabrico, e sep~ dividiqo
tllT! especies de ~O e 20 riSis, .
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8,0 No "esgate da moeda de cobre na fórmo. determinada pelo art. 20 ficam compreben
didas as cedlllas e valles emittidos na Babia.

9,0 As letras, de que trata o art, 30, poderão circular livre e geralmente nas provincias
respec\ivas, como letras de cambio, fazendo-se as transferencias pelo meio do endosso.

CAPITULO 11

10. As notas do ex:lincto banco, hoje a cargo da nação, serão amortizadas dentro do
prazo de 5 annos, a saber:

No i O"",.,.,"",.,.,., " •• ",',,'," ,,',",", ", "."

2°"", •• ,',.,",.,' """".".,',. ,',"""".,,"'"
3°", •. ,.,""""" " •.• , .. ,",.,"',.".,',',' ,"".'
4° ..............................................•......
5° ...•.................. O"" •••••••• o' o •••••••••••••••

2.000:000'000
2,500:00 000
3. OOú: 000$1,00
3.500:000:000
4.000:000$000

11. As notas que na flnal apuração das coutas do governo e dito banco excedel'em lÍ.
rJllantia dei5.000:0 O' que se mandaram resgMar n·) :U'tigo antecedente, serão retiradas da
cil'cuiaçiio pelo governo nas épocas que mais opportunas parecerem, dentro porém do prazo
deLermillado,

12, As letras e as notas resgatadas serão queimadas em publico peb Junto. da Caixa
da Amortização, precedeudo avisos do dia, logar e bora em que se ha de eifectnar a
queima.,

Co\PIT LO II!

Dos mciospal'a. ctfrCttta.I' o ,'csgatc do cob,'c c do papel

13. Pal'n, o pagamento das lelrns mencionadas no art, 20, e para o re gate das notas
do art, iO, o governo contrnhini. com o banco nacional um emprestimo equivalente, pagan
do-lhe em relidas consolidadas a quantia que delle receber,

H, Pam o pagamonlO do j'1l'O e l\mortiza~ão desLe emprestill1(\ ficnm consignados:
1." O fÔl'o de 40 réis por braç[\ das nmrinhasclrsta cidade, des e a ponteda Cidade Nova

dourando pela aucle alé ao largo elo l\loUl'a; o de 2J réis por braça em os outros diffl'
rentes logares, e o ele 2 )~ % geralmen te por o casião de venelas.

2,0 Um por cento sobl'e o valor ele Iodas e c]'uaeSC[tler mecadorias e de qualquer deuo
mina~ã.o que entro.rem nas alfandega elo imperio, por eqttivalente elo sello, marcas capas
c bilhetes que até agora pagavam e que ficam por este modo extinctos,

3,0 Um quarto pOl' c nto ao mez ele armazenagem e guar.la nas alfandegas, sobre ditos
valores cle quaesquer volumes que nella eutrarem.

4,° Os impostos existentes sob a denominação de impostos a favor do banco do Bl'azil,
carregados ele 20 %,

5. U Oimposto de i 500 por dia de ancoragem de todas as embarcações nacionaes e
estrangeiras, menos as do commcrcio de cabotagem,

6.° O imposto de 40 réis, por medida de vinho, que das alfanrlegas do imperio sa
hirem p~ra o consumo, e o de 80 réis, por dila cle licores e outras qtll1esquer bebidas
estrang~lras.

7.° O imposto do seUo de co.da folha dos linos principaes elo commercio, e o de um
millesimo do valor de todos os outros titulos ele commercio e letras ele cambios nacionaes e
estrangeiros,

CAPITULO IV

Do banoo naoional c st/as bascs

15, O governo fica autorizado para contractar com qualquer companhia llncionnlou
esh'angeira o estabelecimento ele um banco naciounl debaixo das seguintes bases:

1. 0 O capital do bnnco será de 20 a 24,OOO:000S, divielido em 200,000 acções de i20.
cada uma,

2,0 A SU[\ duração será de 20 annos, podendo ser prorogada si assim convier, Esta
beleccrá caixas Hliaes nas pt'ovillcias onde lhe c nvier.

3.° O valor das acções serÍl rcceliido na proporçiio seguinte.: um sexto em notas do
extincLo banco, dois sextos em I tras do resgate do cJbre pelo valor elo mercado, tres s~xtos
em moeda nacional ou estrangeil'a de OUt'O e prata,

4.° O banco, pelo privilegio que recebo, emprestará' ao governo nas épocas mal'cadas as
sommas necessarias pal'a o pngament das letras do cobre e notas do extincto'banco, ou ral'~
elle mesmo os resgates deLrmi nados, entl'eganclo ao govel'llo os titulos remidos, e recebera
em seu pagamento apolices de renda, on~otidaqa ao par, nii;o (lxcedenqo o seu jll1'O e a,tJ.1orLl
~ação a 4 °1 0 annual.



ii3:925$210
208:740$850
97:259$980
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5.° As notas do novo banco serão recebidas nas:estações publioas em todas as provinoiss
onde houverem caixas filiaes.

6,0 As casas de moeda do Brazil cunharão, livres de senhoriagem, e s6mente pagando·se
da mão de obra, os me~aes de couLa do uanco,

7,0 A administração do banco será de metade e mais um de accionistas nacionaes,
8. ° As suas noLas serão pagas á visLa pelas caixas que as emittirem: e desde o mo

mento em quo assim deixar de pl'aticar pel'derá o seu pl'ivilegio, Perdel-o-ba tambem no
caso de empl'estar quaesquer qllantias ao governo sem expressa autorisação do corpo legia
lJ.tivo, assim como perdel'/Í, as quantias emprestadas.

9,° Encar"egar-se-ha de fazer sem premio algum todos os pagamentos e l'ecebiménws
que lhe incumbi,' o govel'no, seja dentro ou f6ra do imperio, iuclusive as remessas para
pagamento da divida exLerna.

iO. °Ficará sujeito á uma commissão da Camara dos Deputados, que annualmento
examinará suas operações e seu estado.

ii,° Principiará as suas transacções logo que tiver a. metade do seu fundo total,

CAPITULO V

Disposições gel"aes

i6. O governo marcará a época em que deve começar, tanto a primeil'a como a segunda
operação do resgate do cobre, em cada provincia, dando as precisas ordens, para que
ambas sejam feitas com aquellas cautelas e exacção que demanda o interesse publico.

17. A moeda de cobre de 'cunho nacional, que ficar em circulação, terá livre CUI'SO em
Lodo o imperio.

i8. Emquan to não for decretado e efrecLuado o novo systema monetario, as moedas de
prata e de ouro, assim nacionaes, como estrangeiras, sedio recebidas nos pagamelltoslegaes
pelos valores designados em lima tabella que o g-overno publicará, sel'vindo de padl'ào na
sua formação a moeda de pl'ata de 960, e admlttindo-se entre OUl'O e pl'ata do toqus da
nossa moeda a relação de valor medio en tre as indicadas no nosso mercado.

i9. Os pagamentos na provincia do Rio de Janeiro sel'ão feitos em notas do extinclo
banco, em moeda de 0111'0 e prata, entrando esta em cada pagamento na relação do valor
annualmente amortizado para o valor circulante a cargo da Nação.

20. As noLas que gyram na Bahi!l e em S. Paulo serão resgatadas no 1° anno: no
Rio de Janeiro pl'eferirão no resgate as de menor valor,

21. O producto da venda do cobre tirado da circulação e daquelles proprios nacionaes
cuja alienação fór decretada, será applicado para as despezas da moeda de cobre de novo
cunbo, e para a amortização das notas, que Jicam a cal'go do governo.

22, Os fundos decretados para o pagamento do empl'estimo autorizado pela presente
lei serão depositados na Caixa da Amortização, levendo para esse fim faz r-se em ssparado
a sua arrecadação.

23. O governo fica autol'isado a fazer aquella operação de credito que julgar proveitosa
para realizar o resgate do cobre e notas, no caso de que se não organize o novo banco na
f6rma decre tada.

24. O governo fica igualmente autOrizado para estabelecer ordenados ou pensões ás
pessoas, que ficarem lesadas na applicação á nação das rendas comprehendidas no § 2° do
ll.l't. 14, cap. 30 •
. 25. O govel'Uo fal'á organizar e publicar nas capitaes das províncias labellas !lllLhen

tlcas, que mostrem annualmenLe desde 1825 até á época do restabelecimenLo do meio ciroll
lan Le, q lIal Lem sido em ca da provi ncia a relação elo valor en tre es te o a nossa moetla de
pra,ta, Por ellas serão regulados os contractos de compra e venda feltos dontro daquelle
pel'JOdo.

Paço da camara dos deputados, 30 de setembro de 1830. - J. G. Ledo. - Ganclido
Baptista de Olivei?"a.

Esclarecimentos dados pela Casa da Moeda sobre o cobre

Cobre cunhado na Casa da Moeda da côrte, desde a sua fundação em 1703 até ao pre-
SenLe (1830), " , .. , , 12,507:186$966
(Em moedas de 50, 75 e 80 réis 7.300:000$000.)
Cobre cunhado em S. Paulo , ,., ••
D~to em Goyaz , .. , .. , ' , , , •• " , .. " .....•. , .. , •• , .. , •
Dito em Matto-Grosso., .•. " •• " •. , •.•.•• , •.• , •• ,'"

Cedulas do 'fhesoul'o na Bahia ••. "., •...• , ••... ,., .
12,927: 113, 006
2.022:818$220

14.949:93i~26
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Voto em separado do abaixo assignado membro da commissão especial para o
melhoraménto das moedas circulantes

Tendo-me sido negada a leituI'a do pareceI' oI'ganizado pelos outros dous membros da
commissão, para á vista dos fundamentos em que o baseavam, sabeI' deliberar-me sobre a
convenienci<t, ou desconveniencia elo projecto de lei qlle se apresentou á minha assignatura
e pondo de parle o desprezo que se fez, sem a menor discussão, do meu projecto sobre a
materia sujeita, e que aliás fóra julgaelo objecto ele deliberação e mandado imprimir para
entrar em discussão; á vista do parecer de uma illustl'e co=issão, restrinjo-me a levar á
consideração desta augusta Gamara as razões que me obrigaram a não concorelar com o projecto
ofi'erecldo, seguindo, pat'a esse fim, a ordem numerica dos artigos em que discordo; e depois
expenderei o m u voto.

Pelo art. 2° determina-se a retirada tão s6mente da moeda de cobre do valor de 80
rs., e deixa-se na circulação as de 40 e 20 rs" que sendo de valor nominal muito superior ao
valor do metal de que é fabricada, e portanto de muito interesse á sua falsificação; é evidente
que esta continuará em damno ela. nação, a despeito de todas as leis cohibitivas, m6rmente
no estado actual da administração da justiça, Embora se diga que o fabrico dessas moedas de
menor valor é mais dispendioso: esta razão, porém, provaria tão s6mente, que os falsificadores
não terão interesse igua.l ao da falsificação da moeda de 80 rs.; mas não, que deixariam de
fabricaI-a, tendo aliás tanto interesse em fazei-o, e sendo-lte mais facil cunhal-a em chaJlas
finas de cobre de que abunda o commercio, como a experiencia o tem feito ver nas grandes
provincias da Bahla e Pernambuco.

Pelo art. 30 determina-se que o valol' das moedas de 80 réis, que se retü'arem da cir
culaçllo seja pago aos seus proprietarios em letras pagaveis a 18 e 24 mezes, o que além de
ter contra si a experiellcia das cedulas emittidas pelo governo na Bahia ; além de ser um
emprestimo forçado, sem vencimento de juro algum, e por tanto otTensivo dos direitos dos
cidadãos, tem de mais o inconveniente de não serem converti veis ou recebidas nas estações
publicas' e portanto sujeitas, desde logo, á uma perda no mercado de 30 a 40 0/o do seu
valor, pelo premio do prazo e do risco da verifICação do seu pagamento, cuja perda reca
!lindo tão s6mente sobre os seus aotuaes possuidores, mostra evidentemente a injustiça de
semslhante medida.

Pelo rlrt. 5° se determina, que as moedas de cobre, que ficam na circulação, entrarão
s6mente nos pagamentos até á quantia de 1'000, A que estado de miseria ficarão os
devedorss, a maioria dos cidadãos, sendo obrigados a pagarem seus debitas, em uma outra.
moeda, tl'iplieadamente mais forte, do que aquella em que contraetaram ~ Será preciso mais
do que esta. medida, e a do artigo antecedente para pôr o Brazil em uma geral commoção ~
Eu me hot'roriso li. vista do funebre quadro que se me an tolha,

Pelo art. 60 se autol'isa o governo a manelar fabricar onde melhor convenha, a quan
tidade de moeda de cobre ele novo cunho que julgar sufficiellte ao resgate da moeda que
fica na circulação: não combinando porém esta medida com a rapida retirada da actual
moeda, como cumpr , para estancaI' o contrabando; e havendo na Casa da Moeda desta
càrte grandes apparelhos para o seu recunho, é evidente que a medida proposta, além de
morosa, é portanto inefficaz; além de dispendiosa e por consequeneia gl'avosa á nação,
deixa ao governo arbitrios indefinidos, incompati veis, oom o systema constitucional.
Accresce que não se fazendo eSS!1 nova moeda de gL'aça, restava indicar no apuro em que
se acha a nação, os meios a esse fim necessarios sem sobrecarregaI-a de uma tão accre
scida despeza,

Pelo ,II'L 9° se determina que as letras, de que trata o art. 30, podem circular nas res
pectivas provincias como letras de cambio, mediante o desconto do mercado: sendo porém
essas letras negociaveis pela natureza do contracto de letras de cambio e sendo o seu des
cento marcado pelo commercio na razão da sua maior demanda ou ofl'erla, é evidente a
ociosidade de semelhante disposição.

Pelo art, 10° se determina que as notas do extincto banoo serão amortisadas pelo Banco
Nacional, a cuja operação se procede pelu art. 11 até li. quantia de 15.000:000" no prazo
indicado de 5 annos, ficando a amortisação das notas res·tantes no valor ele 3.000:000 pouco
mais ou menos, a c::\l'go do Governo para o que se applicam, pelo art. 21, o liquido da
venda de cobre tirado da circulação, e o dos proprios naoionaes cuja alienação for decré
tada, e aliás se não indica: como porém um dos pl'ivilegios do banco, pelo ~5° do art. 15 é
ode serem as suas notas recebidas como dinheiro, por isso que são convertíveis, pelo § 80, á
vonhde dos portadores; e um dos principaes fins da sua instituição, ainda que não decla
rado no pI'ojecto, e por isso manco, seja o desconto de le'traa commerciaes, e seja do inte
resse do banco augmentar as suas tt'ansacções, segue-se evidentemente: 10, que as notas do
extinolo banco perdel'ão e~se mesmo valor que actualmelltetêm na presença das do novo
banco; e 20, que o intere se do banco sobrecarregando o mercado de mais papel fiduciario,
maior alteração promoverá 00 preço dos generos commerciaes, maior embaraço á appa
rição no mercado das moedas metallicas, e maior probabilidade de que o banoo suspenda os
seus pagamentos, como praticou impunemente o extincto banco.

E que lei poderá affiançar a abolição, decretada no paragL'apho 80 do at't, 15, de um es
tabslecimento, em cuja existencia interessarão os poderosos e os protectores dos seus
agentes ~ Diga-o a experiencia do antigo banco.



- 190-

Accresce que deixando ao Governo a amortisação de uma não pequena parte do tótal das
mesmas notas, a medida, como parcial, não pl'eenohe plenam"nte o fim desejado, além
de ser incerta pela condicional da realização do novo banco declarada no art. 22, e extre.
mamente arriscaria, pIa uutorisaciio indefinida que pelo mesmo artigo se dá ao Governo
para fazer no pl'imeiro anno a opel'acão de credito que julgar nec ssaL'ia pal'a o l'asgat2 de
cobre e notas, Está longe da minha comprehensão, a que ponto seria e~tirada uma tal
autorisução, e que flns t3rio.m: esta augusta Gamara melhor o conceberá para decidir da
suo. con ven iencia,

Pelo art, 15 se autorisa o Governo a coutl'actar com uma companhia nacional ou
estrangeira o ostabelecimento de um banco, e pelo § 70 se deternl ina ('[ue a sua adminislração
seja de metade e mais nm de accionisto.s naciono.es: pondo de parte a inexequibilidade desla
disposição, sendo a companhia estro.nr:eil'a, e risoando da memoria a lembrança do escosse!
Law, dirigindo o banco nacional de Paris, pel'guntal'ei com o conde Raguet á esta aug1lsta
Camo.ra, si seria prudente autorisar o governo para alterar, aa seu arbitrio, os pesol!
medidas ~ E si nã<> seria maior imprudencia conceder á uma sociedade commercial o direito
de alterar o valor das moedas. com a livre emissão, e contrac('ão de suas notasfiducial'ias'!
A l'esposta a estas simples perguntas decidir,i da conveniencia ou desconveniencia do
projecto, '

Pelo art, 14 se determinam diversos impostos para pagamentos dos juros e amor·
tização dos emprestimos do banco, regulados a 4 % pelo § 40 do ar\. 15; e sem reflectir
cousa alguma sobre o englobado da cota dos juros e amortização que de per si faz reI' a sua
irl'egnlaL'idacle; sem rafleclir igualmente que, montando os emprestimos do banco, parao
res(l'ale do cohl'e e das nolas em mai, de 30:000S, e portanto o seu juro e amortização em
mais de 1.200:000," e os impostos lembrados, e qne niio são contra a loi, niio podem chegartl
quantia necessaria; facil é de ver: 10 qne o direHo de 2 % determinado no § 20 arL. H. é
contra os Lratados; pOl' isso que jámais se poderá entender, como equivalente do sello,
ruarcas,e bilhetes, um tão forte direito de 2 %; 20 que as marcas e bilhetes, além de serem
um ar tigo insign if1can te, são emolul1len tos de braçagem, de que sem injustiça não se podoriam
pl'ivar os respeotivos omciaes ; 30 que o arbitrio deixado ao G)verno pelo art. 2.J. para estio
p:llar ordenados ou pensõ~s aos empl'egados prejudicados, é arriscado além de oITensivodus
attribllições desta augusta Camara; e 'la que supposto o direito de 1/2 % como equivalent"
do s 110, como tenho proposto em um projecto que se mandou imprimir, ainria que interes·
sante á fazenda p:lblica, não é de l'eceiu que seja reclamado pOl' se combinat' com o in(e·
resse do commercio; todavia, pôde-se aflian ar as suas reclamações, á visb de um lào
granrle direito, como o de 2 % proposto,

Não é menos [acil de ver, qlle o direito cle 401'5, por medida de vinho, e ele 80 rs, por
medida de licores ao sahir das alfandegas, determinado no paragrapho 60 , comquanto bem
entendido fo·se em these, é, tod,wia, uma evasiva para illudir a fé dos tratados, que 05
governo, contractantes não deixarão de reclamar e sUstental',

Graças sejam dadas aos nossos negociadores, que nlarào os bra os ao governo, para não
poder melhorar a receita nacional neste e oall'os artigos, como mais nos oonvinha uo apuro
em que nos achamos,

Não é menos evidente, finalmente, que sendo o imposto a favor do Banco do BI'aziJ, o
imposto directo, a algllns respeitos o mais irregular e desigual, e cuja l'ecei ta mais tem vexado
os povos, o seu au':!mento na raziio de 20 olo em geral oITende ainda mais a justiça dis(ribui
tiva e a ignaldade devida na partilha das contriuuir,.ões.

Pelo mesmo arL 15 se determina a creação de um banco, até a ('[uantia de 2·1.000:000',
Apezar p'll'ém dos d~feitos radicaes de nm semelhante estabelecimento, talvez eu votasse a
favor, si fosse com a cI,ndição dA não principiar as suas operações sem estar l'ecolhido nos
seus oofl'es o fnndo capilal proposto e a veriOcação d:l. Slta existencia,

Pejo ar!. 18 se deturlllina que, emquanto não houver um novo sY'Itema monctal'io, as
moedas de pl'ata e om',), assim nacionaes como estl'angeiras, sel'ão l'ecebidas nos paA'amen'os
legaes, pelos valol"s designados em lima tabella p Iblicada pelo goVel'110, sel'vindo de padrão
o. mo~da de prata de 960 l'S, ; e ao mesmo tempo se determina que entl'e o ouro e a prala
de lei se admittirá a relação do valor media dessas especies no oo~so merC<ldo : como p l'ém
a l'elaçiio entl'e'o oaro e a prata de lei é dUrel'ente da relação entre o ouro e a prata amoe
dada deste impedo ; e no mercado se observe u ma constante variação nestas relações j eslá.
fôra do meu alcance o. uti I idade e possi bi lidade d se altender nas repartições Osoaes, a
estas relações que o commel'cio estabelece con[úrme a maior demanda e olferta do ouro
c da prata; assim como, a inteJligencia do artigo, si outro é o sen'tido de sens illustres
autores,

Pelo art. '19 se determina que os pagamentos, nesta provincia elo Rio de Janeil'O, serão
feitos em notas do extincto banco e moeda de ouro e pl'a'ta, na relação do valai' das nolas,
amo,'tizadas em c;lda ann,). para o valor circula,yte a cal'go do governo: como porém nào
se indica uma formula legal para se oonhece,' essa relação e no espaço ele 11111 anno grande
variedade haverá nessas relações; e, por ouLl'o lado, não se aponta quem dará psta formula
ou tahella que fixa a formula dos pagamentos, é evidente que esse artign, por vago, indeter·
minado e ue impossivel exeol.çãv, daria lagar ás arbilrariedades dos fiscaes do governo, que
pelo contrario cnmpre acautelar,

'rendo apresentado as razões por que não me conformo com o projecto ofl'erecido, resta·
me apresental' o mell valo sobre a materia sujeita ao exame da commissiio: tenelo pOl'ém
curado quanto está ao meu alcance em melhorai' :l. receita pllulica. um dos dons ramos do
verdaJeiro systema de finanças, com os diversos projectos que 'tenho offerecido a re peito;
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e tendo já exposto pelo projecto u, i83, a mi nba opil1ião sobre a fÓI'ma de se effectuar a
amortização das nota~ e cClbre, resta-me tão s6menle levai-o de novo á consideração desta
aug'Usta Gamara e offerecer, quando elie entrar em disoussão, algumas emendas substilutivas
suppressivas e additivas, que uma melhor reflexão e conselho de pe~soas ent ndidas na
materia e amigas da felicidade do Brazil me team suggerido, c apoiar e sustentar as que
houverem de ser otferecidas em utilidada publica.

Paço da Camara dos Deputados, 2 de outUUl'O de 1830, - GCl'vasio Pi1'CS .F'cl'reira.

Depois de alguma discussão sotre a materia constante dos pareceres, acima
mencionados, se resolveu, que os difl'erentes projectos, o[erecidos so.bre o melh01·a·

men/odo meio Cil'Ctllante, fossem todos novamente sujeitos ás commissões, para que
estas, reconsiderando os alvitres propostos, sugerissem o que lhes parecesse de
melhor ou de mais conveniente, nas actuaes circumstancias.

Consequencia dessa rdsolllção, foram apresentados novos pareceres nas sesSões
daCamara dos Deputados, de 4, 11 e 25 de novembro, qllaes aueante se lêem:

A i' e 3a commisilão de fazenda, a qnem foram pI'esentes 05 diversos projectos sobre o
melhoramento das moedas circulantes, oJferecidos por alg 1115 dos Srs. deput'ldos, afim de
apresentai', depois deUes refllndidos, um que cOl'respolldesse :í. expectação publica, e aos
pa\rioticos sentimentoil desta allgllsla Camara, tem a franqueza de deciamr que, comquanto
niio oonsidere il'ramediavel em these o mal que amige á Nação, todavia dependendo qual
qner meJida, de q'le a commissão lançasse mão, de novos sacl'ificios da parte da Nflção e
de uma fiel cxecução da parte do governo; obsel'vando POI' outro lado que os factos recen
lemente appal'ecidos da compra de chapinbas de cobre pal'a cu Ilhal' moeda, quando em
geral tanto se clamava cantl'a esla medida, e e~ta angusta Gamara já tiuba eliminado da
sua receita e despeza na lei do orçamen to ; do armament vindo ele Londl'es, quando a naçiio
descançava no regaço da paz; elo emprestimo de 400,000 lbs, st, para finsillegaes; da
conservação de alguns empl'egaclos, e despacho de outl'OS, conhecirlamente lllimigos do
systema constitucional jUl'ado, e s bretudo, t\ desconfiança geral da existencia de um
miuislel'IO secreto, alóm de ostensivo e constitlLCiollal, tem despel'lado sobremaneira a
desconfiança dos povos sobre o actual ministeriCJ' ella não se allima a propôl' medida alguma
nas aclul\es circulUstancirl , tendcntc a exigir novos sacrificios da Nação com o receio de
que elles sejam por má dil'ecçiio desviados dos sens veruadell'os fi ns. ou CU II vertidos em
damno dos me~1UOs povos e de suas garanti IS, i os factos não jnstificam este receio, a
commissào se ]ler-uade que pelo meno nunca seni. tachada de t r COllcOl'l'ido directa ou
indirectamente para sobreclll'l'egar os seus cuniltituint s de imposto~ que além de atacal'em
8' sua s Ibsistencia hajam de llUtl'Íl' as dissipações do governo ou possam convel'ter-se em
damno de suas liberdades.

Paco da camara dos del)'ltados, 4 de novembro de 183 , - G, P . .b'el'l"cil'Ct" - Vas
concol/os.-l\{. N. Castl'o c Silva,

Voto do deputado Amaral, membro da 3n commissão de fazend'l. reunid'l. á 1',
sobre a circula.ção moneta.ria.

Reolamando as actuaes circumstallcias do Bl'aziljWov idencias da parte do Corpo Legisla
tivo, que melhorem o es'tado depreciado em que se acha a circ'11ação monetal'ia ; A con
vencido eu deque si Ila pres nte sessão se não tomarem algumas medidas a semelhante
'respeito, as difficuJolades cl'escerào, e por cClnsegllinte, maiores e infalliveis s~rão os
sacrificios que pal'a o futuro serão lll'ecisos f:lzerem-se' e velldo por outra parte quanto é
necessal'ia a circumspecção dos meios que concorram sem muito risco para o melhoramen to
dacrise actual, os quaes apoiados em exemplos ele outras nações em cil'cum tanci:ls qUrlsi
identica possam assegurar o pretendido melhol'amento, muito pl'incipalmente qnando o
governo tem abusado da confiança nacional, e quando o Corpo Lpgislativo tem de ser
reunido mui proximamenle, CUjO intel'van será sl1fficiente para esclarecimento dos efi'eitos
das medidas pl'ovisol'ias qne se tomal'em, p3.l'a enlão fazeL'em-se sacl'ilir.ios taes qUfl a
Nação tire as conveniente vantagens; por isso sou de opinião que se adopte o seguinte:

A Assembléa Creral decreta:

Lo Fica extinclo o cunho do cobre em todo o impel'Jo, e o governo debaixo da maiol'
responsf\bilidade tomará as medidas necessarias para obstar a in troducção ele tal moeda do
estl'angeirn e o fabdco da dita falsa.

2,0 'rodos os empregados publicos do Rio de Janeiro receberão seus ordenados em
papel do banco CO'1.1 o accrescimo de 10 % e os da Bahia com o de 5 %; os pr~ts da tl'opa e
miudezas serão pagos em cobre; e para o que, o governo fica auto\'Ísado a descontar pelo
agio do (lia a somroa decretada.
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3. o O governo tomará as providencias necessarias para que, quando o Corpo Legislativo
ache conveniente recunhar a actual moeda d oobre, todas as provincias estejam sufliciente
mente montadas a este respeito.

4. o O governo fica a u~orisado a contrahir dentro do imperio um emprestimo do
3,OOO:000~ nominaes em notas do bauco, dando apoUces da divida flmdada pela maneira
designada na carta de lei de 15 de novembro de "1827, cuja venda será feita em lotes o
como melhor convier,

5. o A' proporção qne o emprestimo se contrahir, serão carimbadas as ditas notas,
ficando in utilisadas e guardadas no archivo da Caixa da Amortização, e a importanem
será logo acreditada ádivida do b~nco, fazendo-se constar á administração respectiva.

6. o msta operação será feita na presença de dous deputados e tlm seuado!', por no
meação de Sllas rllspectivas Camaras.

7. o Ficam creados e applicados para a amortização e juros do dito emprestimo os
rendimentos abaixo, que serão entregues á Caixa da Amortização,

§ 1. o Um por cento do valor das fazendas que entrarem nas alfandegas por equivalente
do se11o.

§ 2. o Um quarto por cento de armazenagem sobre os valores de quaesquer volumes que
entrarem nas ditas alfandegas.

§ 3. o A metade do fôro das marinbas, cuja adminiatr ação fica a cargo das camaras
municipaes, as quaes ficarão com a outra metade para as suas despezas.

8. o As cedulas emHtidas na Babia, em conformidade da resolução de 27 de novembro
de 1627, serão retiradas as de valor de 200 , parte de maior quantia, que existe no cofre da
dita provincia, do accrescimo das rendas do corrente anno, e serão carimbadas e guaro
dadas.

9. o Os vales passados em consequencia do resgate do cobre falso na dita provincia.
existentes em mãos dos particulares, serão consolidados na fórma da lei pelo valor da
praça, e cuja operação pertence a sua caixa filial.

iD. O ministro da fazenda nos primeiros dias do mez de maio proximo futuro, dariÍIÍ
Camara dos Deputados um relatorio circumstanciado do resultado destas medidas, com as
observações que convenientes forem.

Paço da Camal'a dos Deputados, ii de novembro de i830.-Manoel Amaral.

SEGUl'lDO PAREOER

As commissões i" e 3" de fazenda em desempenho da tarefa que lhes foi imposta por
esta augus'ta Camara, sobre proposta dos meios de melhorar a circulação monetaria, depois
do mais serio exame, apresen"ta <Í mesma Camara as suas reflexões e o seu parecer a
respeito; esperando que mereçam ser tomadas em consideração, e que a sabedoria do,
Camara resolverá o mais conveniente aos interesses da Nação.

A providencia legislativa, que manda dispôr dos me ta s preciosos que se acham em ser,
pertencentes ao extincto banco, para resgate de suas notas; a que applica ao mesmo resgate
o fundo superabundante na Caixa da Amortização; o cumprimento do artigo da lei de 23 do
setembro de '1829; e finalmente a execução da lei do orçamento,-afiançam desde já o
progressivo augmento do credito das notas do banco, não convindo mesmo ao interesse
geral uma repen tina mudança a tal respeito: parece portanto ás commissões que nenhuma
ou'tra medida póde, por agora,lpropur-se; e que ao governo cumpre, na observanciajudiciosa
dos expendidos, concorrel' para a realizllção de nos as esperanças.

As commissões apartando as suas vistas deste' objecto, fixam a sua nttenção nll enormo
circulação da fraca moeda de cobre, e não podem Bem horroi' entral' no abysmo a qne nos tem
arrojado urna adrnillistl'ação imprevidente, prodiga, e, poderia dizer-se, anti-nacionall Os
males provenientes teem pesado sobre a Nação e a teem constantemente exposto a maiores
Bofl'rimentos.

Necessario é pois lançar mão de remedio prompto, e mais eID.caz ; qualquer menos
meditado póde a~gravar o mal, e medidas palliativas pouco aproveitariam em tal caso.

A suspensão ao cnnho da actual moeda já é um beneficio, e está decretada; mas isto
não basta quando a immoralidade e connivencia de mãos dadas anojam continuamente
esta peste na circulação. Deve pois destruir-se por uma vez, e por uma medida effi.caz, a
raiz da planta que pl'oduz fructos tão funestos; esta fraca moeda deve desapparecer e com
eUa os crimes que desafia,

As commissões porém, comquanto reconbeceram a urgencia de acudir de prompto a
este ponderoso objecto, receiam tudo de medidas pl'ecipitadas, que podem augmentar o mal,
fazendo apparecer embaraços na execução, e estremecer o credito da circulação nas
di Iferentes partes do Imperio.

O peso e valor da moeda corrente de cobl'e não é o mesmo em todas as provincias;
como sem prévio conhecimento de quantidades e qualidade p6de calculllr-se o valor
intrillseco, e aquelle que deve emittir-se até o pal' do seu corrente 1 Ainda outrllS objecções
obvias se apresentam â consideração das commissões, que induzem a espaçar até á pl'oIlma
sessão legislativa qualquer medida, servindo este curto prazo para obter as informações
que esclareçam, e possa a Assembléa Geral apresentar com segurança o pretendido
melhoramento, podendo desde já inioiar alguns meios de prevenoão.
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Além de qltil a execução rias medidas tomadas pal'a a retirada de notas da circulação
influÍ!'á de certo no seu credito, e por consequencia no agio entre as mesmas notas e a dita
moeda de cobre (si não desapparecer de todo), e por conseguinte, até a reform:!. desta moeda,
s6 ha que receiar o pl'ogresso da falsifLcação,

As commissões julgam indispensaveL remediar-se desde já os males que padece a
provincia da Bahia por eifeito de sua circulação monetaria; por isso proporá os meios que
lhes p~receram 0ppoL'tunos e adequados ás circumstancias. Tambem não puderam cleixar
de atwlld r á sorto dos empre"'ados publicos, cujos ordenados solfL'em tanta diminuição
quanto é o elepreciamento da moeda em que são pagos, e por isso 011'erece á consideração da
Camal'a o r~medio provisorio que lhes parece de justiça.

O Governo, senhores, marchando no caminho da Constituição e da lei, forte com a
opinião public1. e com a sua nacionalidade; fazendo s6 por isso desapparecer receios, e
ganhando a confiançfl. qne é mister, pl'ep, rará a estrada para todas as reformas uteis e
facilitará os meios de cr dito, sem o qual toda a operação financeira se torna desastrosa:
ai do g verllo, ai da prospel'idade pltblica, si as nossas esperanças são mallogradas!
Portanto as commissões propoem :

1.0 Que se recommellde ao Governo, exercite pOl' todos C' meios Legaesa sua autoridade a
compellil' o, empregados, a quem cumpre vigiar e puniL' os falsificadol'es ou introdllctOl'es
de moed1. falsa, encarregando esta fiscalização não s6 a todas as autoridades judiciarias,
com lambom ás administrativas, sob a mais rigorosa responsabilidade.

2,0 Que na proxima s ssão legislativa, e logo no seu começC', informe á esta augusto.
Camara qual a quantidade das moedas ele cobre cunhadas nas dif1'erilntes provincias do
Imperio.

Em cons quencia do expendido propõe o seguinte projecto:
A Assembléa Geral Legislati va decreta:
Art, 1.0 O Governo fica autorizado a dar as providencias necessarias, afim de veri

ficar-se quanto antes a substituição das notas do Banc , na [órma do eLecreto de 4 de julho
de 1828, fazendo-se esta pro,'idencia extensiva á caixa fiLial da provincia da Bahia.

Art. 2. o 05 vales ou ficas q lle foram dados aos particuLares nas provincias ela Bahia,
Sergipe e lúinas Geraes, pelo cobre fals que se retiroll da circulação, serão resgatados po r
apolices de divida publica, e o pagamento dos juros e sua amortização serão [eitos nas
resp2clil'as caixas fiLiaes ou juntas de Fazenda.

Ad, 3,0 Os empre"'ad s pubLicos, tanto militares, como civis, que não percebem
emolumentos, e cujos soldos e ordenados não excedam a 1:000:' por anno, receberão uma
indemnização de 10 % nacôrte e provincia, e de 5 % na pl'ovincia da Bahia, emquanto
existir o ag-io supel'ior a estes.

Ad. '1. 0 Pam ver ificar-se a op ração do melhoramento da circulação da moeda de
cobre (icam desde já estalJel cieLos os impostos seguintes:

81. 0 Um por 10 ud valarem sobl'e t das as l'azendas despachadas nas alfandegas elo
Imperio, como eqllivalente do sello e capas que por esla lei flcam abolidC's.

§ 2. 0 \. armazenagem ele todas as razendas que forem ~'ecolhidas nos armazens das
alfandegas na razão ele 1/" % d seu valor p r mez, depois dos primeiros 3) dias de sua
enIL'ada,

§ 3. 0 O fôro dos t rrenosde marinha, exceptuados aquelle que as camaras municipaes
resel'varem para commodo e erventia publtca, sendo este aforamentos feitos em hasta
publica, pel'anteo ThssouL'o na c/h,te, e nas provincias p3rante a,s respectivas administrações
de fazenda; e os f6ros cobrados p Los collectol'es da Decima, na Tórma da lei de 27 de
agosto de 1 30.

§ 4. 0 Cinco por c nto da l'enda de qualquer natureza, que sejam pertencentes á
fundação de mão morta, morgados e vinCltlos, com excepção das casas de misericol'dia,
hospitaes e casas de instL'llcção, os quaes depois dos respectivos lançamentos serão
iguaLmente arrecadados pelos collectores da decima llrbana.

§ 5. o Cinco ráis por tonelada sobl'e todas as embarcações até 'tI' s mezes depois de
haverem fundeado no porto, fmdo cujo prazo cessarão de pagar: exceptuam-se deste
imposto todas as embal'cações empregadas no commel'cio de cabotall'em,

Ad, 5, o As som mas provenientes serão nesta côrte e p1.'ovincta l'ecolhidas li Caixa
da Amortização, e nas provincias aos cofres das juntas de fazenda, aonde existirão em
deposito atá sua legal applicação.

Art. 6,0 O Gov rno dará as ingtracç-e, e re9'ulamentos necessarios li elfectiva execução
da presente lei, informando de tudo li Assemblea Legi lativa, logo que se ache reunida
na fu turn sessão.

Art, 7,0 Ficam revogadas, etc.

Paço da Ca.mara do' Deputados 2- de novembro de 1830,- Duarte Silva..- G. Pi?'es
F'er)·eira.-Mcmocl Al1'la,·al.-.i1!f. N. Castro e Silva,

Não pretendemos analysar, ou fazer commentario sobre o teor dos documentos,
que acabamos de tl'anscrever ; e todavia não polemos deixar de obJervar, que nas
suas l'a~ões e COltsiderandos muito transparece, além do mai~, o espirito manifesto
da discordia ou, a falta, de reciproca confiança, que, na verdade, existia entre o
Corpo Legislativo e o Poder Executivo •..

A, 13
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POl'que, ~(lbiua e3ta ponderoSt CiI'CU113t.mci I, já uão aumira, que a n,dopçiio tias
melhore:; medidas sobre agr.mde queatiío do meio circulante, apezal' de uJ'gente,
não pode3se ter tido logar.

De f<lcto; não Ob3tLHl t-3 ter sido este U:11 d03 fins da convocaça:o 6xt,'aPl·dina,.ia
<lo COJ'po Legisla,tivo ; e n:1o ob.;tmltc a convi~ç[o rle todo" àcerca da urgenciade
uma bJa soluÇtto, - o êaso é, que nada fó:'a lJro(lcttct1nel1tc n,doptado a ,emellutnte
respeito, - procedimento, quo serviu de razão ou de pl'etexto, p::lra que na fal1ado
encerramento dos trabal1lOs p:.1t'lameutare3, ,ies,e consignado eate interessante
to pico :

« Muito sinto, !lomlu lo, ({aUa o impe1'tulo/') que no tempo da sessão ordinarill,
que durante o da extL'aordinaria e o ua prorogação, não pudesse ter toJo lo.qal' o
decretar-se o mel!vn'cwzentJ do meio c:I'W~an~e, que tanlo males cau,a ao Brazil
em gel', 1 e á e3ta, proviucilt em p~rticular .. ,)

Não tl\Jtanc!o de unu ou outl'a m()did~ de mero expe.liente aeZministl'a!ivo, - as
poucas re30luçõ3S legi31ativas, que f01'am pro:nulg-adas no anno de 1830, itcel'ca do
meio cil'c1tlante, não p:ls~a"am daa seguintes:

- O deCl'eto de 10 de setembro, isentando a moeda estl'angeira dos dil'eitos de
importação, conforme jil. o di~semos :1 pagina 178.

- O de~reto de 7 de deze:l1bl'o. ol'Jen llldo qne os fundos em met:J.es, existentes
no BJ,nco do Bl'azil e nas suas flJiaes, que nolo pe7·tencesse/1I a te7'cei?'o, fos'em postos
á disposição' ela. Caixn, da r\morlizaçilo para serem pOI' ella empregad03 no l'esgale
das notas do Banco do antigo pJ.Llr'ão, aind ~ em cil'culaçilo, etc.

- Outl'O decreto da, maam'l. data, or,lt3l1ando eguaIlllente, qUil os fundos de
sobra, eJ;istelltes sem destino, na Caixa da Al11orlizaçlio, fosaem coo \"ertidos em notas
(jo Banco elo antigo padrão, cil'culantes nesta província (Rio de Janeiro), procedendo
se a respeito destas, na (01'n1.1, dos arti~ps IZ e 20 da lei de 23 de setembro de 1829
( lei ela extincção do Banco).

- A lei de 15 dt3 dezembro rer~rido (le~ elo ol'çalllcntQ) a qua.l em seus artigos 31
e 35 dispuzeea deste moelo :

Art. 31, Não são cJl11prellCnLliJ,~s 1m receit,. orçad:1.:
§ ),0. .

§ 2. 0 A importanci •• da moeLla de coul'e.
Art. 35. A' sobras eh )'cCJit.1. da quantia, de 2.163: 173$:>96 serão applicadas ao

~esgate das notas do Banco, na. fórm 1. da lei de 23 ele s9tembl'o ele 18'29, que o não
prorogou j e o l'esto, á3 ceJulas l1;1, D.1.l1i.:t e refeJ'iua, notas do Banco em pades
iguaes, emqll.1nto por acto legisla ti vo S3 lhes não deI' mais amplo desenvolvimento,

Nenhum dos elO:lS decretos ele 7 lle dezembl'o chegou (l, ter a devida execução.
E é quasi es:::u31Llo aC~1'Cscent<.lr, que aquellas diaposiçõJs da. Li do orl}amento

tambem nilo pas3aram de simples lettl'.t mOl'la: a despeilo do disposto na lei, o cobre
continuou a sei' empl'egado, CO:110 elem mto ol'elinr.o·io da, receita.; e qUl1nto ao
mais,- bastarh1. lembrar' qU) as mediLl:ls ordenalas se referiam às s:lbras ela
'J"eceita,- CJUZn, pur<1.D19ule illuginariJ. naquella época. _.

Nos trea mezes de gO'lernD elo SI', D. Pedro I em 1831, - isto é, até no acto
;da sua abJicaçilo em 7 tle abri I, uão con ,ta, que fosse pratic:J,du medida algumo,
importante, co:n referencia 110 as;umpto, de que nos occupamos.

Assim, pois, no tel'minar UO l1lcs:no govern0 nn, época dita, Ç> meio circul mie Ha

donal con ;istia. de : - (I) noLls CJ:n CU:'S:l (orç,!cZ?, emittiué1.s pelo extincto Banco do
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Brazil, e, a,gora, mandado s ciecular sob a gari1uUa dos lWlJel'es e bens da Nação;
_ e) moedas de cobre, cunhad'-Is tegal ou iltegalmente, sem peso nem conta certa, e,
em grande parte, fd ifica.das ou iutrol1uzitlas pelo contrabando; - i) cedula,s do
Thesouro Nacionltl, emittidas para, o troco do cobre falso nlt provincia da Bahia
(lei de 27 ue novembro ele 1 27) j - O) conhecimentos e vates, emittidos com ideutico
fim, na Cál ta das cedula" re feridas,

De metaes pl'eci030S, quasi nadlt mais apparecilt na circulação,
Em relação â ua qua.ntidade, póJe-s3 razo:welmenta calcular o meio circulante

de então, em cerca de 40.00:): 000·', as im distribuidos :

- Papel do Bauco extillctO.
- Cedulas da, Bahi,. •

- Coure (emitlido legalmente tle 1821 - 18J1),
- Cobre falso (calculado)

19.017:430 '000
1.490:000 000

20,507:430$000
13.000:362 980
5.000:000$000

38.507;79~ 280

- Oresto, ou dlITerenç , pJ,r:1 :1 importaucia lot.al, supra indicada, - seria
representaúo pOL' cedtt/M e Ilolas t'utsas, que tambem h:1via, e pela rara moeda de
prata, poL'venlura, a.inJa existente no paiz,

Ocambio extel'no, cuja taxa inferior em 1821 Ilavia sido ele 48 1/2 ds. = 1 '000,
ficaL'a, agoL'a em começ)s de 1831, en tre 22 e 20 1/2 ds. = I. '000.

- Deixamos ao leitoe o ajuizar dessa situaçã:o 1l10uetaria" que nos foi legada
pelos goveL'nos do primeiL'o reinado !. , ,

SEGUNDA SEcçlo

(De 1831 a 1833)

A Regencia, em nome do lnf,tute Sr. D, Pedro II, começou o seu governo, ao
meio lie circumsta,ncias s~\bi.ln.mel1te embaraçosas!

Oprimeil'o reinado 11a.via existillo, ou antes, havia pa;saclo, sem tee, ao menos,
dotado o paiz das leis ou refoemas or"'unicus, sobre as quaes devera assentar a
ordem publica, a união das pL'ovillcias c a, garantia eft'ecliva dn,s liberdades
indiviúuaes !

Com relação a03 iuteresses economico-financeil'os, quasi se póde afirmar, que elle
marchara só:uen te de desastre em desasl're .. de modo que as -má' conclições Stlbsistentes
não eram daquellas que podessem ser melhoradas por uma simples mutaçeío politica,
qual se bavia, operado com a abdic \ção espontanea do SI'. D. Pedeo r.

A Regench. tinha convicção ptena de tnes condições, e tambem da respon1ia,..
bilidade immensa, que tornltra a seus hombros.
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Mas, para aquelles, que teem a, experiencia dos negocias publicas, não será
novidade dizer, que, em numerosos casos os governos não fazem aquillo que mais
se requer ou que se reputa melh01", porém sómente, aquillo que podem, dentro dos
limites estreitos, que os meios e recursos do momento permittem ou facultam,

Como governo patriotico, digno deste nome, a Regencia muito devera empre·
hender e realizar, tanto em polit.ica como em finanças; mas, nas circnmstl1ncias,
a sua conducta tinha que subordinar- e 11 possibilidCCl],e do meio e dos meios....

Referindo-se á esta situação inicial do governo da Regencia, dissera um escriplor
imparcial:

« A tarefa imposta a el1es ( membros da Regencia) fÔl'a com relação ás finanças
do paiz, onerosa em extl'emo, por causa do estado actual do meio circulante;
o credito do Thesouro, tanto dentro como fóra do paiz, achando-se em maré muito

baixa, - os titulas da dhrida interna a 45 % no Rio de Janeiro, e os da externa a
47 em Londres, - o cambio entl'e os dous lnizes havia baixado até á taxa de 19 ds.
por mil reis, - e o Thesouro ficara quasi vazio.

« Tal era a triste pintura, que a Regencia e as Camaras tinham deante de si:
ellas, porém, metteram mãos á obra, com boa vontade e esforço, e por meio (lo
frugalidade, córtes na despez.1. e perseverança, as cansas começaram logo a mudllr
de aspecto. » (20)

Deixando de parte a acção e serviços da Regencia, pelo que diz respeito á poli
tica e á administrilção geral do paiz, para tratar unicamente elo objecto proprio do
nosso presente estudo; - vamos revistar quaes as medidas principaes, que, com
relação ao meio circulante, foram emprehendidas e realizadas a partir do seu go
verno.

O primeiro acto, que se nos o!ferece para indicar, é o cl'ecreto de 19 de maio
(1831) revogando os anteriores, que haviam probibido a sahida do cobre, nestes
termos:

« Reconhecendo a impolitica medida tomada pelos dec~etos de 3 de março de 1827
e 29 de fevereiro de 1828, de prohibir a sahida da moeda de cobre das provincias do
Rio de Janeiro e Bahia; accr scendo não terem sido taes decretos approvados pela
Assembléa Geral Legislativa: A Regencia Pl'ovisoria do Imperio, em nome do Impe
rador, Ha por bem derogal-os; permittindo a franca exportação da sobredila
moeda. José Ignacio Borges, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e
Secretario d'Estado dos Negocias da Fazenda e Pl'esidente do Thesouro Nacional,o
tenha assim entendido, e faça executar com os de5pachos necessarios.

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de maio de 1831, 100 da Independencia e do
Imperio. »

Medida, realmente acartada fôra esta; pois, apenas promulgada, isto é, «com a
livre sahida do cobre para as provincias, observa o Sr. A. Coutinho, começou logo
o agio do cobre á descer, quando até ahi tinha de continuo subido, apezal' do,
só em 1828 e 1829, se ter cunhado nesta Côrte a somma de 6.000:000$, e do muito
cobre falso, que entrara do estrangeiro. » (ii)

- Aberta a Assemblea Geral Legislativa, na sessão .la 4 de junho foram apresen
tadas pelo ministro da Fazenda duas propostas do Poder Executivo, - endo

(20) J" Sturz, "Statistical Notes on Bt'asiJ», London, 1837.
(21) Azeredo Coutinho, Obro cito sobre a moeda de cobre no Brazil.
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objecto da primeira, o t'esgate da moeda de cobre (que, como já sabemos, havia
inundaclo o paiz); e o da segunda, a suspensão, por 5 annos, do pagamento dos
juros e amortização dos emprestimos externos, para applica,r as sommas, arbi-
tradas annualmente para aquelle fim, ao resgate da moeda referida. .

- Esta segunda proposta do governo, apenas acabada a sua leitura, excitou, logo,
o mais vivo debate, sinão indiguaçáo, bem accentuada, na Camara dos Senhores
Deputados!

E. ainda que o seu objecto tenha maior ligação com a historia do nosso ct'edito
publico, do que com a da cintilação monetaria, pareceu-nos, todavia, conveniente
transcrever para aqui alguns topicos da discussão inicial a semelhante respeito,
não s6mente, pela connexão das materias, mas ainda, para não deixar o nosso
leitor na ignorancia da deliberação do Corpo Legislativo sobre uma proposta de
caracter tão radical e de tamanho alcance.

- Lida a proposta, o Sr. Montezuma, obtendo a palavra, disse:

Que,apezar ele que o regimento da casa não dava direito para se discutirem as prtlpostas
do Poder Executivo, sem qLte paBsasse um certo intervallo e sem que uma commissão déBse
ácerca dellas o . eu parecer e11e se via ob,'igado a representur u necessidade de que fosse
discutida esta proposta com a maior brevidade po sivel: que nas Dossas circumstancias
actuaes não podia apparecer cousa mais impolitica do que a referida proposta (apoiados), e
que a noticia da sua apresentação iria arrebentaL' na Europa como uma bomba que havia de
assustar a todos; dizendo-Be alli geralmente que o governo revolucionario (como lhe hão
de chamar naturalmente) não quer mais cumprü' os con tractos ; que todos os homens in
teressadosnos fundos publicos baviamde ficar, de necessidade, outros tantos inimigosda nova
ordem de cousas no Brazil, á qual nào poderá acontecer maior infortunio do que a chagada.
â EUI'opa da noticia sobre a suspensão pedida, Bem que conste ao mesmo tempo a dispo
sição da Camal'a dos Deputados, de cumprir reli&,iosamente a fé dos contractos
(apoiados geralmente), pois que. si o governo transacto tlllha até então algum partido, com
uma noticia destas, quasi toaos lá B declaral'iam a sen favor".

Referiu que, chegado ha pouco tempo da Europa, ello mesmo sabia e tinha presenciado
ohorror e desprezo com que se fallava das nações americanas, que não satisfaziam a seus
contractos, e insistiu Bobre a necessidade de que a decisão ela Camara acompanhasse a noti
cia, que o paquete, que e tava pl'oximo a partir, havia de levar ela referida proposta; pois, j&.
que o ministL'o até Ilisso fora impolitico, apresentando hoje uma proposta que podel'la
ler olTerecido oito dias antes ou depoi~ da sab ida do paqn te, para dar tempo a que o negocio
se decidisse e pudesBe comm uuicar-se a decisã.o de tudo para a Europa; cllmpria (). Camara
empregar os meios para remediar os males que dahi podiam provir.

Pediu, flnalmente, á Camara qne convidasse a commiBsão a apresentar, quanto antes, o
seu pal'eC61', para que constasse na EUL'opa que a AssembléaGeral Legislativa do Brazil
não tinha intenção de qnebrar seus contractos,e antes estava no firme proposito de os satis
fazel' com maior religiosidade do que se fazia no tempo do antigo governo (apoiado geral
mente), quando havia desvarios, que deixaram de existir, clo que augmentaram conBideril
velmente os nossos recursos.

Decidindo-se na conformidade da. reclamação feita pelo Sr. Montezuma, o pre
sidente da Camara nomeou para a commissão especial, que devia tomar em consi
deração a proposta, o mesmo Sr. Monte;\uma e os Srs, Hollanda Cavalcanti e
Manoel Ml.l.ria do Amaral.

No parecer, que esta commissão apresentou, concluira eHa pela rejeição da
proposta do governo, não só por consideral-a incompativel com a dignidade de um
povo justo e livre, mas ainda, por ser eminentemente impolitica nas actuaes
circumstancias, e mesmo desnecessaria.

Encetada a. discussão sobre o parecer :

o Sr. Cunha Mattos - Nunca duvidei das boas iutençõas e acrisolado patrio
tismo do lJJxm. Sr. Ministro da Fazenda, ora presente; todavia não posso deixar
de dizer que a sua proposta causou um estremecimento universal na cidade do Rio de
Janeiro. O povo, os capitaliBtas, os commercianteB e interessados no commercio, e fma.l
mente aquelleB a quem importa a. conservação de propriedades avultadas, ficaram todos
aswtados por Be persuadirem que á face do mundo inteiro se ia declarat' uma banca-rota.
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Este e o facto, e por J11nis plll'as (pe tenham ~ido as intenções de S. Ex., é cel'lo, qU&
todo o corpo do commercio se at 1'r01l e licou agi'tldissimo, suppondo que as apollce~ da'
divida publica tinham de som'er rleprecialllPnto incalcultl,Yd c telTivel, assim como as
mesmas notas do Banco, que nos illlll euvoher nas maiores c.,lamidad 5,

As casas ingl~zas, que maiore cupitaes pDS lem em nota~ do Banco, fh-el'am gl'andes
comp,'as de aSSllcal', spgundo é con_tante, para se livral'em das dila' notas, a< Cjuaes
todos receia,'am que fossem em descredito, alé lical'em sem valol' alglllU. As ap lices da
divida pubHca teem sirlo gal'alm nt~ ofIc,'ecidas á venda, e n inguem as quer COlllpl'al', de
maneil':1 que, lcntl'o de breve espaço, de sahl,ado até hClJe, desceram a 60; e assim mesmo
o pre o é nomin:1l, P0I'(jU-:l não ba quelJ1 as quei I'a ; e todos os possuiclol'es denas andam
inquieti.simos, por 't merem que não se lhes ha de pagai' '.5 seus juros,

O SI'. dinistro quer certamente uma COUS,l, que nós t, do qlleremos, vem a S'l': a
extincção desta infame moeda de cobr , qu~ allda e palhada pOl' todo o BI'azi!. Nada ha
mais justo; ma" eu entendo qlle é mais facil o remedio do que lwnsn o SI' Millistro,
exijam-se embora 20.000:000:, pal'a o resg-ate da dit t mo 'da. ElIe mesmo diz quP. '10,1100:1100$
são resgatanig pelo vaIai' do PI'opI'io melaI, e que faltam OUtl'OS 10,OJO:UOO , os quae&
se poderiam resgatai' em cinco annos, Toda a diYida que vem, pois, o, cal'l'el'al' ,obre a
Nação, são 10.000:000~, e não é tamanha esta soml11a, C/'1e a Nação seja obrig-atla a
suspender o p3g1mento dosjllros de sua divida. podondo-se applical'-lhe outl'os meios,

Não nos lembremos, pOI' man ira nenhuma, de suspender o pagamellto da
nOSRa di"ida externa! Não "amos l\I'gment1tr a de graçada lista das nações da
An1l'l'ico" que não !l'ozam do menOl' credilo, e silo alé olhadas com horl'l1r, como
destit'lidas de bO:1 Cé, si ê, qnc na EIII"'pa não chegam a ser tratadas de bal'oora !
Quae; serão os resultado, desta medida, de nito pai!'ar os juro, e amol·tização dos nossos
el11]ll'estimos? Cl'eio que os mais tl'istes e deploraveis, que se podem apresenta:' á consi·
deração humana I

Si nós vimos que, só por differença do aJuste de certas quaptias, a rr.speito do paga
mento das prezas france7.a , o alm iranle Rnussin l'ntrou pela bal'ra do Rio de Janeiro
com mOl'1'ões accesos, e em linha de batalba; o que acontecerá si dissermos a todo o
mundo, que não quel'emos pagaI' aquil'o que estg,mos obl'igados pelos contractos que
fiz mos, e que derem ser ob.el'l'ados religiosamente 'I O que resu1Lal'ú daqui! Repito
de novo ...

Parece-me ver j~. represalias, por uma plrte, sobre o nosso commercio, e pOl' outra, II
occupaçüo militar talvez de algum ponto do impPrio, purn segnrança elos immensos capHaes

'~quo devemo., á Inglaterra, A falta de pogamento da nossa divida externa tr'az ootnsigo
outra conspquencia, que é,- ficarem os inglezes l'ersuadidos CJue não estão se~l1l'os os seus
capitaes que existem no BraziJ, Deus nos livl'e r[ne se convençam desta ic1ea I Deus nos
livre CJue cheglle li EUl'c'pa a noticia de-ta !)ropo ta, sem (jue ao mesmo tempo vá acom·

>.panbada da opinião con traria da Camara r os Depu ttteIos,
Nós todos nos pronunciamos, ao menos ell assim o entendo, todos nos pronunciamos

abertamente contra a Pl'oposta, assim como, nós todos estamos convencidos, apezill' disso,
do acrisolado patriotismo do SI', l\1inislt'O. 1];lle se 1 mbro11 deste expediente, mas a sua
lembrança foi infeliz, assim como muítaR qu ell tenho lido: pOl'ém, nas ci"cumstancias
presentes não podia occorrel··lhe uma idea mais triste, calamitosa e desol'denada, que vai
comprometter o mais possivel a nnção bl'azil ira, porque si appl'ovassemos semelhante
proposta, não Cariamos mais do que aut'll'izal' ave. il1caç[o de um'l banca-t'ota.

Nós devemos mais do que nunca s'lste tal' o nosso credito; I mbr mo-nos do que di S9
a com missão : a gra nde cri e acabou já, os nossos grandes males jll pa saram; pOl' conse

"t]uencia, vamos colber os fr'uctos dos yictoriosos acontecimentos de 7 de abril, ";Imos
consolidar a Nação Bl'azileira, "amos adquirir' credito, arresentando-nos, como homeus
de bem, que sabemos conserl'lIr a fc dos conlractos e ajustes leitos cornos eSlraugeil'os .. , ...
........... .

Mostremos ao Brazil, que as apolice- da divida publica eslão seguras, quo o pagamento
dos jlH'oS não entra em (juest[o de duvida, que se hão de pagar, e que nuuca haver(\
fallencia; e façamos conheceI' aos estl'angeiros que a divida extel'na ha ele satisfazel'-se d1\
lllaneim pOl' que o Governo se cOl11prometteu, e a Nação se acha obl'igada.

Repetirei hoje o que disse na sessão antel'Íor o SI', Fet'l'~ira ]1'rançll, Venda-se essa
prata, que está sobre a me 'a, vendam-se as nossas caS'lcas, os nossos adornos, as nossas
propriedades, fiquemos o mais reduzidos, que foI' ]lossÍ\'el, yendam-se as ba ixellas e as
ierl'as publicas, mas não deixemos de paga!' aos nossos cl'edC'res. Não nos acnn'eça. o que
aconteceu á Gmttemala, i\Iexico, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Buenos-AYl'es, etc, Deus
nos li Vl'e dis'lO." A proposta li perigosa, c deve sei' rejeitada; é prejudicial e contl'a a nossa
homa e boa fe !

•. 'A 'N~çã~ Bl:;~ú~it;~ ·ti i;i~~~' ~ 'l;;;;i~' f~Ú~'do' ;1; ~r~'ci;,' p~i; .j';~iÚd~'cie' ~l~l~' 't~~; 'I;~ ;,;' 'I;~gá~·
as suas dividas, a q'lal não po<Jsue nenhuma. out,'a naçf(n, e não me intimida pOl' isso o
futuro, quando está passada a épcca pel'Í"'osa, Si li"ermos juizo, seremos muito felizes
(apoic!dos) .. toclos os recursos na cionaes serão desen 1'01 vidos, teromos i nd llS Iria e coremer
.cio, que nos pl'eatarão meios supel'abundantes pal'a satisfazer os nossos ajustes,

Voto pelo parecer da. commissão.

, O Sr. Ministl'o da Fazenda disse: Qlle o seu fim nas duas [ll'opostas tinha sido o'
apresentar um plano para o ore ga'te das moedas ds cobl'e: e pOI' isso li pl'jmeira proposta
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dc"ia loma:"s,~ em considel'açiIo :1nles dtl S~Un(hl, :1 qual dl\\'a o meio pal':1 conse"'uil" ~
o resgale do cobre, que era o object da prim ira.; porquanto, uma yer. que, para o re<gate
appnr cesse OUII',) meio, que não ros~e a suspeasão do pagamento dos,ilu'os do empl'estimo
exlerno, eseu,ado el',\ entraI' ell' discus,;:io esla segunda prop sUl, ; ~')mc, porem, a COIll
missão j:tl~al'a a proposi lO começar pel<1. se""u nd<1. pl'OpOS la, elle não tin ha ("tro ar\)i trio
siníio conlol'mar-se com isso, sem outrar na q leslào, si \'11, mel boI' as im, ma devia
comtudo doclal'ar q'le não I'UI';\ este o seu intolit , p 1'1 ordem om [lue apre'entou as
propost'ls; e continuou :- que elle não offer~cer_l a dita segnnda I'rop ~ta como boa, ma&
sim. como a unica de que podia lanç"r mão: com effeit.', por mais que tÍ\'e~se rel'olvido
na mente sohre o remedio para o mencionado resgale, não tinha encontrado outro meio,
pois qno lIem as r~ndas ordinal-ias davam accresl)imo p,n,\ is. o, nem podiam jmpol'-se
novos tax"s ou contt-altir novos empreslil110S para suuslituir os 10,OOO:00U de colre
tirados da circulação: quo elle ministl'o não desejava Cjue Irev"le esse a SlJfl Iroposta,
antes qU'I'i<1 que prel"alec{'ssem medidas boas, vt'nlJ:lm <1'0 'rle vier<m, e eslimnda muito
flue sallissem darluelln. amara, li on.ien.ndo-~e muito de a.s3istir Ú. discussão deUas, pa.ra
aprendei', no que tinha a maior gloria,

Repl' sentou Cjue a necessidade dc re ""ular o cobr.e não precisava demonslrar-, e, por
que ol'a de simplaii intuição, e, nlio tendo sitio admillitlos v,II' i S projecto, f]ue s;) apre
senlal'am com este designio :'t Gamara, an\es havendo-os el a de~pr'ezado ; era indispen
sal' II'ec.l'rer aOlltr s, e IJOI' isso 50 lembrara daquellu f],lIe lhe t.inha suhmeltido ; que
o eslado das I'endas publicas lhe niIo offerecia rec II'SO algum, não, e hal'endo dado a res
pcito delias as provjl1 ncias necessarias, por causn. da desintolligencia da rarte do Governo
com o.~ repres ntanles da Nação, e pelas más con,erlueocias d ·ter a Gamara deixado
pas.a,' n medida de contrahil' rmpl'esLimos p:lI'a snldar <irficlts, ao mesmo tempo que as
despezas d Laes empresLimos [L\'iam seI' pag's com as rendas ordinul'jas com que se
contnl"a pllrn os ga&tos ordinal'ios da ::'olação, sem ouiclar-~e em um au~mento de receita,
ou diminuição de despeza, ignal ao enc:trs-0 exlracl',ljoal'io, (L'l. tinha de satisfazer-se
para o j "OS e amortização do cmp,'esUmo ; falia, conll-a a qU:IL eile minislro sempre se
pronunciara, eq'le dera em re ullado \lma divida iuterna oonsoljdada na Gajxa de Amor
Liza\,ão de L3,Ooo:000', do' quaes :tpenas e apl'ol'eltaram 1.100:000" para o reEgate das
notas doBanoo, quanelo o fim pl'inoipal da institujção eb Caixa I'ôra o dilo ro~gate,

Ponr1el'o'l que, nã:> t~ndo um Esta lo out,'o 111 io de pagar as suas livida , Einito com
taxas, ou com empreslimos, no C!I,';o de não ler s hra~: o qu~es ambos não sendo admi. i
nis, lhe ooco,·t'el'u o expedien te de su pender por algum temp:; o pagamenlo da divida
exlerllll, alim de se livl'ar de uma divida interna, muito oo~rosa para. o povo: quul era :\
dirreren~n. do valor nominal do oob,'e ao intl'iIHet:'l, e exLincta estlt que fosse, continuaria o
pagamento da divida externa, con',o cl'antes; qu nfi'J considel'ava banca-I'ota e ta su pensão
de pagamento, como liz rn a commissiio, porque não cra caso estranho e nunca "isto, qlle um
devedor qualqller, aobantlo-~e eml araça[lo nas snas tl-ansacçõcs, cham"ss o seu credor o
dis3cs~e O embaraço em que esLa,'a, e que não lbe era pos,;il'e1 continuar a pagar em dia;
mas que, pas'ado c?rlo prazo, onLiml"I'ia a p:lg'ar, logo qu se viss" livre do apuro em que
se a hava; e isto era muito differente, do que tinham praLicado os governos da Colombia,
Mexico e de outros Estados amel'icano~, que em logar de se entonderem com os credores, não
lhes del'um satisração algllma, nem fiz'r:tm con vençli com elles, mas deixaram de p:1gar,
qnando lhes pareceu, o que haviam ontra Lld ; qn~ 0119 tinha propo L'>, que se entrasse
em cOtll'enção com os credores, que se oxpli 'assem os motivos, e rel'erisscm os embaraços
que s011'1'e a ~nção por oausa dJ melO circulante fals 'I le a amige e que se augmenta de
dia em dia, o qual fazia necessal'io um prazo de tantos annc,s para a Na lio se desemb!l
raçlll' deste Ilngello: af\m de podH continll!lr a pagar; I]ue elle achara i to tão bem e tão
natnral, Cjne nunca julgou so p:ldrssem l,irar dah, as consel]uencias que tirar<::.m os mem
bro dacommissão,asqua s, sicll julgas eque poderiam \'erincar,se,nãotel'iaaprus~ntado

semelhllnt prJposta, Pareo u-Ihe qne de\"ia lonlurnr :i. Gam!lra (apezar ele a sUP110r bem
inteirada de tndo que é rela ti '1"0 á moecla rle c bl'e) qu o cunho des:a moeda oeSSl do
10 de julhoem deante, segllndo a lei de 15 de dezembro d i830, e que o Ooverno ató aqui
se tem supprido com aquella pOI' ,lio (lue rôra comprada no anno passado e contra a qual
compra niio s a Gamara, mas elle ministl'o muitu 'e tinha queixado, e som embargo desLe
soccorl'O e do cunho ralsificado, f],ue sempre con1inúa, o GOl'e1'110 se tinha visto ,~a precisão
de ra7,e, com o agio do cobre a de p'za de 2, , 30 e 50:000" como onstará dos halanços.

Declaroll qu", apenas apparecessem meios de rornecel' annualmenle 2,000:000. , que se hão
de consumil' na operação do resgale do coure, elle n~eslno pedida a sua proposta o a
rasgal'ia, suppljcanel perclito á Gamara de a haver apI'esen tado,

Passando a responder ao 'r, Gunha Malto ,disse: 1°, que n,t sabia si o dito senbor
linha sírio alguma cousa exag'prado n:l. pinlLU'a do ostrel11eciment, geral causado pela
proposta, jlJis clue não tinha feito ab:110 nem na cidade do Rio d9 Janeiro, nem mesmo no
corpo do commel'cio, e apeuas I ria cheg ,do a 11m ou out"o negociante inglrz, si é que tal
estremecimento tev 10gaL'; e que s6 el'a possil'el qne eSlremecessem em Londl'es s possui
dores das apolices quando lá oheg'assp a noticia, e mais ninguem: 2°, que as apolices da
di"ida fundada não tinham lido :tllel'a ão de preço de~ le o dia da ap"esenLação da proposta
alô b j", e tinham descido anLriormeute, como de necessidade uavia de acoutecel', em
conseq',encia da subida do cambio, pOI-qne era sabido c\ue o valol' das apolices osta va na
razão inversa ela osciUação do c:uubio ; 3D, que não po lia laveI' receio que deixasse de pagar
a sua di,'ida aqu 'lie qlle primeiro quet'ia pagar nmB, que Ihu causava g'rnndes embaraços,
para depois 1oeler melhor sn.tisl'azet· a outl'(J" o qlle acortte el'ia mesmo a qualquel' particular,
parecendo consistil' 1In icamen te a di RI l'ença el11 que a commiósão ti o11:1. julgado mais urgent.e
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pagaI- a divida externa, e elIe ministro, o resgate elo cobre,-estalleln, com tuelo, promplo a ce.
·eler, si a Camara o julgar tambem assim; 40, que não vinha mui to a proposito, com perdão
do Sr. Cunha Mattos, a allusão feita de ter entrado o almiran te H.oussin no porto do Riode
Janeiro com mecha accêsae bala atacada para reclamar as p"ezas; porque este procedimento
não foi devido á falta de satisfação de ajustes fei tos, mas li. idéa, que o Governo francez tinba,
de um governo fraco e covarde, como era o elo Rio de Janeiro antes do lia 7 de abril
(apoiados); pois, si o Govel'no fosse outro, logo que lhe constou pelas folhas publicas que o
almirante tinha ordem de entrar com apparato hostil, tel'-lhe-hia vedado a entl'ada,
mandando-lbe intimar f6rado porto que retrocedess (a.p'iados); que si devessem receiar-se
violencias de forças estrangeiras, pela falta de pagamento da divida a suuditos estran.
geiros, então teria de star-se em continuas sustos, pelo facto de alguns logistas ou
taverneil'OS deixarem de pagat' a· suas dividas aos negociantes inglezes ; não sendo este,
portanto, um argumento capaz de persuadir ou convencer e que até não devera ter appurêoido;
50, que, além da satisfação ás reclamaçõ2R das prezas e de ou tI'as req uisições pecuniarias de
que eUe ministro fallara no s u relatorio, havia outr s embaraços financeil'os que não tinha
referido; e que nada era mais facil do que dizer que hfll'ia summa facilidade em l'emediar
este deficit de 10.000:000 para o l'esgate da moeda de cobre, etc.; mas o que elJe ministro
queria era. que lbe indicassem os meios, e elIe deixaria a gloria da descohel'ta a quem o
fizesse, contentando-se com dar-lbe execução; 60, que tambem concordava em que se devia
consolidal' a Nação, depois de haver ganho o grande triumpho do dia 7 d ahril, mas que
não sabia como esta. consolidação dependesse do pagamento da nossa divida externa, e em
que pudesse prejudicar á consolidação a Pl'oposta feita por elle ministro. para onvidar os
contractadores do empr stimo a um novo contL'acto e ajuste; 70, que não era clifficiJ affir
mar que iO.OOO:OOO el'a lima cousa insignificante, mas tcrnal-os elfectivos, tinha grande
difficuldade, si não tinha im·possibilidade.

Julgou mais dever informar á Camara, que um dos contractadores dos empresLimos
externos tinha feito mão uso da confiança que nelle se poz; porquanto, vencendo-se o
pagamento dos juros em o 10 de abril, elle escreveu em 5 de março qlle linha veodido
20.000 lbs, st. das apolices que estavam depositadas no Banco, como caução do pagamento
dos Juros e amortização dos referidos emprestimos, e isto quando sabia que es~avam
em caminho as remessas, as quaes 20.0001bs, st. foram veudidas a 56 ~ , com grave
prejuizo da Nação, que não precisaya fazel' est sacrificio antes de se poder saber si as
remessas chegariam a tempo; a.ccrescentou que estava, comludo, persuadido que as remessas
não tinham cbegado a ·tempo, porqlle, segundo os ultimos avisos, a Bahia ti nha mandado
apenas 5.5711bs, st., faltando-lhe l'emetter 64.4.291bs. st .. e dllvidava que pudesse fazer
mais remessas, p rque ulUa provincia que, para acudir ás suas despezas, se viu obrigada a
cunhar mais cobre, apezar da ordem que tinba em contl'at'io, de certo não poderia comprar
letras para fazer as remessas da sua quota.

Pernambuco linha remettido 27.724 lbs. st., faltando 32.276, e desta provin(\ia não havia
noticias desfavoraveis nem as esperava ter; mas, a ser o contrario, se apresentariam iguMS
embaraços; que a Parahyba remettera 4.374 lba. st.; o Maranhão apenas 6.000 lus. st.,
vindo a restar 44.000 lbs. st.; que além destas 'ommas existiam 1.534 qllintaes de pão
brazil, as im como, 70 marcos de ouro. 200 e tantos quilates de diamantes brutos e 124 ditos
lapidados, que foram do Thesouro. .

Concluiu, que reconbeceria a insul'ficiencia da proposta e tudo o mais que se quizesse,
quando se apresentasse outl'a qualquer providencia para resgatar 10.000: UOO de moeda
de cobre, á tirar-se da circulação, o que julgava indispensavel; mas, si a amara entendesse

·0 contrario, então convinha revogar a lei de 15 de dezembro de iS30, na parte rela-
tiva á prohibição da continuação do cunho da moeda de cobre ...•.. , ..

Depois de um brgo tlebate, em que foram revistadas, em grande parte (prd 6

contra), as condiçõe3 e a historia de toda a nossa divida externa, e as circumstancillS
financeiras do paiz em geral, - foi, atinai, encerrada a discussão j - e posto a votos
o parecer da commissão, foi o mesmo approvado por 59 votos contra 23.

- No correr da sessão legislativa, cujos factos vamos mencionando, ainda appa
receram novos alvitres e discussões incidentes, sobre a materia em questão; mllS,
isso não obstante, e a despeito das solicitações por parte do governo, do qual,
ainda na sessão da Camara dos Deputados de 27 de julho, (n) foi lido um offloio
(do Ministro da Fazenda), coml11unicando haveI' o GOlJerno suspendido o cunho do
cobre, e accrescentando, que, « attenta a depreciação da moeda-papel e a escassez
dos ordenados dos empregados publicas, solicitava providencias da Camara acerca

(B) Dos A''Wtaes desta Camara consta que na sessão de 23 de julho supl'adito foram apre~enladas
pelo deputado May - «bases llara ,oemediar a alltlvião de moeda-pape! e de cobre,., as qunes foram 1'0
mettidas á commissão especial do meio circulante Nada porém podemos dizer sobre esse Lrabalho,
porque a sua í1;l!egra não se encontra nos ditos an.naes.
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do assumpto e do melhoramento de systema monetario, sobre o que tinha já o Go
verno feito duas propostas, que não haviam sido discutidas ainda .•. " ; o facto é,
que nenhuma lei ou resolução chegou a ser votada definitivamente.

As poucas medidas legislativas, que foram promulgadas em 1831, - referentes ao
assumpto, tiveram por fim, - ou facilitar a morosa liquidação do Banco do Brazil, que
então pl'oseguia, ou regular certos actos e factos, concernentes ao mesmo; taes, por
exemplo: - 1), a lei de 8 de junho, que revogou ou modificou algumas disposições
vigentes sobre a venda de apoUces a metal, ou a sua troca por notas do Banco.
etc. ('3) ; -2), o decreto de 28 de novemhro, autorizando a Junta Administrati.Va do
Banco a pagar o dividendo de 1829 aos accionistas que o não haviam recebido, etc.

- Um outro acto legislativo, que importa mencionar, pela sua connexão com a
llll.tel'ia da moeda, foi a resolução ue 28 de novembro dito. autorizando a livre circu
Inçi'io do ouro em pó (depois de pagos os direitos devidos), como mercadoria, em todas
as provincias, onde houvesse mineração; a ua in tegra se póde ver á nota infra. (i~)

Em 1832, continuou o Governo a solicitar do Parlamento as medidas indispensa
veis para o melho1"amento do meio circulan te.

O Ministro da Fazenda (Sr. B, de Vasconcello ) em seu relataria de 8 de maio
]ll'ocurou salientar a urgencia do remedia, pela exposição franca do máo estado, em
que se achavam as condições monetarias do paiz, Desse importante relataria
julgamos opportuno transcrever os topicos que se seguem :

«Continua a liquidação do Banco, havendo j,\ na circulação 12,371 :258 de
notas do novo padrãO, reputando-se em pouco mais de um terço desta somma as
circulantes do velho formato.

c Oagia das notas pela moeda de cobre havia descido de 36 a 18 e 17 °fo, já em
virtude da subida do cambio nesta praça, que suspendeu ou escusou as especulações
que com essa moeda faziam, exportando-a para a pl'ovincias do norte, e já rela
multiplicação de notas de um a doze mil reis (o que ao Ministro sempre pareceu um

meio oppot·tuno ele 1'edua-ir tao desastt·oso agio).

«OGoverno havia prohibido a introducção da moeilit de cobre, procedente de
Buenos-A-Yl'es e Montevideo,»

- Mas, acerescenta o relataria citado: « T,tl era a necessidade de numeraria em
varias províncias, que em Matto-Grosso aJuntade I.<'azenda C031pI'OU a 1$500 a libra.

(18) Vide Appendice ao Cap, 20, pago 105.
(ii) « A Regencia, em nome do Imperadol', sancciona e manda executar a seguinte Resolução

da Assombléa Geral:
Àrt. Lo O ouro em pó em qualquer quantidado, que seja, dep is de pagos os d;reitos devidos,

oorrerâ livremente como mel'cadoria em todas as provincias, onde houver mineração,
Ar\. 2,0 O ouro em pó, pagos os direitos devidos, será acompanhado de uma cedula ou guia, a

qual oonlern as cautelas ne essa rias pnm não servil' para mais de uma pnrcella,
Art. 3,0 As Intendencias e caSRS de fundições serão as repartições competentes para o recebi.

mento gorai do imposto mm'cado no ar\. 10, Além destas casas haverá em cada parochia um thesou
reiro e um escrivão da escolha da Camara Municipal respectiva, os quaes serão recebedores e üscses do
refel'ido imposlo, nas parochias onde ni'to houverem Intendencias.

Art. 4," Os omcines das lntendencias, os thesoureiros e escrivães parochiaes, se regulari'to por
instruoções do Governo, as quaes devem acom panhar a pre ente Lei, Os thesoureiros e escrivães paro·
chiaes vencerão 1 % do imposto do ouro, que receberem,

Art, 5.0 As companhias de miueração, ou outros quaesquel' mineiros e negociantes, que apresen
tarem ouro em pó nas Intendencias, não serão obrigados n fundil-os, salvo querendo, comtanto que
satisfaçam o imposto, ~ue por lei estiver marcado,. , ,

Art. 6,0 Ficam sUjeitos ás penas impostas aos contrabandistas e extraviadores. de dll'eltos os lJ,ue
passarem de umas provincias para outras ouro em pó, não sendo acompanhado de competenteguls.
na qual mostre haver pago o imposto respectivo.

Ficam revogadas as Leis em contrario,~ _
- Em data de 14 de fevereiro de 183.2 foi expedido Regulnmento para a prompta execuçao desta.

Lei (vide Coll, dtLS Leis de 1832).
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de chapas de cobre para cunhar! Em taes condições, n(ío elepm'Ctnc!o com meio mais
pl'ompto, o Governo uecidiunse a mawlar cunhar moedil. de cobr , sobretudo, porque
as notas do Rtnco não gyravam nas pI'ovincias, lJn era mi ter soccorrer ... »

« lO mercado já não a pparecia nem ouro nem pl'n ta.

« Felizmente (diz ainda o Ministro) a circumstancias melhornram. O cambio, quo
o Governo actunl achou a 22, achava-se a 33, f.lzendo uma d.1ferença de BD por cento
a no so filvor »

- F.illnndo das cams de fundição de Minas Gerae~, Goy,lz e Matto GI'OSSO, elle as
considerara, como nuilas, « vi to que ltinguem leval'ri alZi o seu ouro, emquanto subo

sistir o actlla~ systema monetm'io de 1 '500 por uma oitava de ouro de 22 quilates,
Jlavendo quem dê muito mnis pai' toda a parte.»

« Duas moedas flduciarias diversas, mas ambas iglialmente depreciadas, lJapel

e c1b"e, - eis os agen tes das trunsacç'õ~s commerciaes no mercndo do Brazil: uma
irrealizavel, tem um curso fürçado e uma incerteza de re:gate, e, apenas, gyra na
proviucia do Rio de Janeiro; a outra, tem um valo}' nominal, quwz,. 'plo elo seu valoi"
inl!'inse~o, e circula em todo o Imperio.

« DalJui resulta uma fluctuaçIo necessnrh de valores, e de.3l:t fluctuacão um
prejuh:o incalculaveI, não só ao E'tado, como ao.s p:lrticulares, um cambio sem
equilibrio, etc.

« Urgente é retirar o cobre e resgatar o papel irrealizaveI. Para o cobre só ha um
meio prompto : ea sua "etimda lotal paI' meio de opel'açjes de credito. Pagamos
annualmente (prosegue o me5DlO ministro) um tributo de mil coutos de réis ou
mais ao estrangeiro corruptor e corrompido, que in traduz em nOS!ias pl'ovincias uma
somma igual de cobre cunhado, afóra. a contrafacção de nosso.3 proprios contel'raneos I

« 11' indispenslvel : uma C:1sa ele Moeda, um Banco e um bom systema ele amOí"
ti:;ação, em quaesquer medidas adoptadas! »

- E depois de falIar das "e(ol'JJ1as e complementos nece.3sarios á Casa da Moeda
e a Caixa da Amortização, - accrescentou finalmente: « Tendo dilo que é preciso
um Banco, não me accuseis de cont,·ocUctol'io. A lei de setembro de 1829 extinguiu o
Banco elo B"a;it, creado em 1808: foi o meio de acabar uma fonte de abusos e males
irremediaveis. Hoje, quero um Banco para outl'O' fins: facilitar o credito nas rela-
ções estrangeiras e iuternas, etc" etc .. , •.. , .. , , ,.,', •..... ,.,', .. ,.»

(3)

o novo padrão monetario

Passando agora, a rever os trabalhos legislativos doallno (1832), - verifica-se que
esses foram de natureza assaz impol'tan te, e ainda que venham incompletos noS
Annaes PUl'Iamentares, faremos a resenha de quanto nos foi passiveI obter.

Começamos pelo l)rojecto, que na sessão de 18 de junho foi lido pela com
missão e pecial do meio circulante, ao qual addicionaremos, igualmente, os
,incidentes mais dignos de nota, qu~ sobrevieram á respectiva discussão,

A commis"ão especial encarregada de propor:l. esla angllsta Camara medidas
conducentes ao melhoramento do meio circulante, depois de haver maduramente pen-
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sado SObl'S esle ol~ec o, tem :I 11on1':I de oll"ereccr á sun ponderação o seguinte projectO'
de I~i:

A As'embl a Gel'ul decrota :
AI't. l.0 O Governo fi :1 autol'izado pal'a montar :1 Casa (la Moeda do Rio de Janeirc)"

com as novas mac1linas, 11:1 furma do cOlltnlcLo por elle celehrado em 1820; para rerormar
o pe~soal c1e~te e'Labelecimpnto da maneira que mais convenienle jlllg'll', c1anrlo-lh!' um
(\01'0 re;l:imeuto; e para stabeleccl' um s)'stem:t monelario sol re as "eg'nintrs ba~es:

L" U mat' o de ouro a tiLulo de 22/24 o I de 22 quilates, compu~aLlo no va or nominal,
de iOO', sen\. de ora em deanl o padl'i\o do sr tcma. m',nettrio, e será divicliJo em 15
mopdn', livl'es de senhul'ia~em ;

2" O n arco dc pl'atnao ilulo ele iOjl2 até 11'19 ou de 10 a 11 din1lpiros, a.valial'-se,ha
peln Nlaçã'l métli;\ que se achar ter estp melal para" ouro 1I0S mel'cados dl1 l~ut'opa, com
lIuem mais commel'cinmos; adrlicionltndo-se ao valor nomi .. al assim acbndo 5 °/0 de
sen\lOriagem, depois t1e amol:'daclo. Elle será dividido em ml.edas de 1), 500, 200 O·

100 l'éis,
3," A mo'da do omo, em relação á de lwotu, serú ele ora m deante a moedl1le!l:al do

Impedo. A n 'lunI moeda de cobre sel'vil'á do ll'CCO :'t moeda do prata. -
Alt, 2 ° As velho.'i m03dlls d fi' lOO, qu tiyel'em o peso da lei, serão recelJidas pelo'

valor uominnl de 10·' ; e as Olltl'as m ..edas de 0111'0011 ele pl'ltla, nacional:'s ou eslrang ·iras,.
serão i',disLmclameiltJ recebidas pelo nllor relati1'0, fjile com estas conservarem no.
mercado,

Art. 3.0 A rendll Iub\icn. serit paga cm iodas as provincias do It'nperio, à excepção
do Rio de J~neiro, um quarto velo me110S em moedlt fOl·te na. confol'midade du novo>
syslemll moneLario, c Ires qllarto"i na mop.da legal actualmente correnLe; com a eltil'crençe.
que os I'endimentos das alfand!'gns e me RS elo eli,er~ns r~ndHS começarão 11 ser assim pagos
do I" de ja'lell'o de 1833 em IeanLe; e as rendas a. cargo elos collecLores, ele 1 de juluo do
mesmo auno,

Art,4.0 .'a" avaliações do'S pre os oorrentes por que se pog'ln\ direitos e impostos ..
1er·se·ha atlençà á difl'erença de nllor onLre a [L1oeda forLp. e a. corrente, na quotn em
que esla vai el' ~nuslituida por aqllella, ficundo a cargo lo Gover.to adop'.nl' o metl1od<>
lJue melhor se I)l'e-le (Í. o'Xe ução ela. fó 'ma. de pagamen os aoim:1 prescriptos.

Ar\. 5,0 O pagJ.m n Lo do ordenado, suldo e pensões será l'oilo de 1 de julho ne
1833 em (loante, cm toelas as I?\'o\'incias do Imp~rio, ('xcepto a do Rio ele J:tneiro, Ut'll fjllart()
em moeda forte na c nformtdad do novo sy tema moneta\'io e tres quarLos na moeda
legal ora corl'enl, Em lodos os OUlL'OS pagam ntos l'averá alLeução à quota da moeda.
forle que nell entl'ar.

Arl. 6.0 O COI'PO LegislalÍl'O rlet~l'minarli. annualmont na lei d orçnmenlo a alte
rnção (l'le for misler fa1.er-s na. fúrmn acilUlt prescripla pal'a os pagl1ment~s nas eSlat;õeS'
puL\iaas. Ollt1'osim, dtl tinará das sobras das p,'oyincms as quantias neces~l1rbs na. Bahia,
para resgate das suas cedulas e I'nles, c cm tocla para ns hlluililnr na acquisição de meios
para a fôrma rle pagamentos aqui detel'minada,

ArL.7. 0 Fica applicado á nmorLização ths noLas do extincto banoo, desde 010 dtl
julbo proximo:

1.0 O rendimento annual elos im! ostos sobr a lanas de 0'1\'0,
2.° O rendimenlo lIa d cima. urhllna, estend nrlo-se 1\ demarcação a duas leguas

al6m do Lermo :tctual nesta Cin'ta e na villn real da Praia Grando, ficando exc!'ptulldos os
engenhos e faul'lcas ela aguardon te, e o de uma segunda Llecima em loelos os predios de
m1io"morlu.

ArL. ,o O fundos metallioos do extinclo Banco, que restam ainda em ser, ficam á'
disposição do Governo, como avanço para as despezas da raorganiznção dn Cnsa elo. Moeda,
e realInho da moeda rorle, qu deve oooperllr lIa execução eh s arls, SO e 50, ficando sem.
vigor a lei. que. estes (\Ul los mn.ll lou vender em hasta publica,

A1'l. 9," O Govcl'nn fica. lllltorizado :1 r zer lima clJmposição com os acoionistas d()
extinato DitO o, alim ele pôr-53 um tel'mo á liqnid:,ção da. lividit eln Nação, tomando po\"
baso pum isso os h'auall1os já concluidos a e'le re, peito.

Arl. la, Ficam extinotns 1 om em eleante as casas rln moeda que exisLem no
Imperio, além da quo é mencionada na presente lei, e bem n im to1as as casas de fundição'
ora exi$ten los.

Art. il, O ouro em pó pollel';' Cil'CUlal' livI'emenle nus provincias min~iras, pa~ando
os 5 0/O no aclo da expo1'lação p:tra fura tio lmperio. ou na Casa da Moeda, qnanao a1li.
for levado paL'u, s r r duzido a ba \'l'na ou moedas,

• 8rl. '12. Fica autol'i1.ado o Gnverno a contractal' com qualquer soc.ied:tde auonymll.
a crençiio de um banco nacional no Ri de Janeiro, debaixo das seguintes ba es:

1." O fltnelO capiLal po lerá olevar se a 20,000:000;', aclmiltint1o-s acções por conta dI)
Qoverllo nté á imp l'tancia da 51\ p'lrte do seu valor,

2," A maiol'ia da admini LrMão será composta ele naciounes, sendo nella o GOV!'l'nOc
representado por UIll agl'lnte seu,

3,a A c1ltl'a ão do Banco será de 20 a1)l10, , conHtelos d~ sua primpir::t ope\'a~ão bancar~a.
4." As suas nolas pl'OmiS50rias se rã realiza veis á vista, e o interesse do dinhell':i>

dado ou tomado n premio, e o elo dl:'sconlo da~ 1!'tl'M lião erá maior de 9 % ao anno.
5," O Banco se encarl'ell':1I·:t de lir;ll' da ciroulll.ção denlro de 11m prazo razoavel, e

com o menor onus pos~iYel ela Nação, as notas elo extillcto Banco e as cedulas e yales d"
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Bahia I]ue ainda existirem, devendo er indemnisado por esta operação dentro do prazo
do seu privilegio.

6. a A Casa da Moeda cunhará gratuitamente toda a moeda, não s6 de ouro, como
de pra ta, segundo o novo systema, para uso do Banco.

7. a As suas notas serão recebidas como moeda legal nas estações publicas.
S.a Fará gratuitamente ao Governo o movimento de fundos, de que este houver

precisão.
9.a Poderá creal' caixa' filiaes nas provincias em que taes estabelecimentos possam

ser de utilidade ao commercio, e nessas a suas notas serão recebidas, como moeda legal.
10. Logo (IUe ti ver entrado em suas cai xas a 5a parte do funelo capital, o Banco

poderá elar começo ás suas operações.
11. Não fará emprestimos ao Governo sem autorização da A sembléa Geral Legisla

tiva, sob a pena ele não) serem reconhecidos e pogos pela Nação.
12. A Camara dos Deputndos e o Governo poderão quando julgarem conveniente

instituir com missões ele exame para ver o estado das operações elo Banco, e logo que este
se achar alcançado em 20 % do seu cupital, dar-se-hão por findos os seus privilegio.

Paço da Camara dos Deputados, 17 de junho ele 1832.- lJaptista de Oliveú'a.- J,
G. Ledo.

Emenda substitutiva ao parecer da commissão sobre a moeda de cobre, etc.

A Assembléa Geral. Legislativa decreta:
Art. 1.0 Fica extincto o cunho da actual moeda de cobre.
Art. 2. ° O Governo fica autorizado a cunhal' moeda de cobre de 40, 20 e 10 rs., teodo

.a primeira :1.2 oitavas de peso. a segunda 6, e a tel'ceir'a 3, e servindo-se a esse fim da
machina de cunhar moeda do inglez oiel's, que já tem contractado.

Art. 3,° O Governo fica igualmente autorizado a mandar vÍl',quantoantes,da Inglaterra,
:1.0.000:000$ de no'tas, como as acluaes do novo padrão divididas em clas, es de 1, ,5$,
10$, 15 • 20 , 50 e 100 , substituindo-se as palavras-Banco do Brazil-pelas palavrus
Imperio do Brllzil- e i\s palavra~ - otl1esourei ,'0 da Junta do Banco do Brazil-pelas
palavras-o Thesouro Publico do Brazil-e suppriminelo-se as palavras-á vista.,-e as
finaes-Rio de Janeiro.

Art. 4. ° O Governo fica tambElm autorizado a mandar vir immediatamente da Ingla
terra trinta mil arrobas de chapinhas de cobre, proprias para nellas se cunhal' as moedas
declaradas no art. 2°, rêmettendo a esse fim os fundos necessarios.

Art. 5. ° A actual moeda de cobre do valor de SO, 40 e 20 rs. que tiver o peso, a
primeira de 8 oitavas. :t segunda de 4 e a terceÍl'a de 2, continuarão interinamente a ter
curso legal pela metade do seu valor: todas ns outras deixam de ser moedas.

Art. 6. ° Este curso legal fi'ldará logo que o Governo tenha moeda do novo cunho
para substituir a moeda actual, e assim o decretar.

Art. 7.0 No espaço de tres mezes d pois da publicação desta lei, qlle o será atI!
por editaes. em cada uma das pl'ovincias do Imperio, o TlléSt'Uro Publico na Côrte, e as
Junlas de fazenda nas provincias, receberão toda a actual moeda de cobre que os seuS
possuidores lhe apresentarem, fazendo assento, depois de carimbadas, as que estiverem
no caso do art. 5° em um livro, a esse fim destinado, não s6 do valor das moedas que
ficam f6rs da circulação, como da diiferença do valor á que ficam reduzidas ag moedas
declaradas no mesmo art. 5°,- para lhes serem pagas, dando· se-lhes a esse fim as cautelas
necessarias.

Ar&. 8. ° l1ste pagamento será feito pelas j untas de fazenda, ou thesourarias das pro
vincias com as notas decretadas no art. 3°, as quaes terão em lettra de mão o nome da
provincia em que forem emittidas, e serão assignadas por um dos tres empregados maiores
das mesmas thesourarias, e por um dos tres negociantes, proprietarios de reconhecida ]ll'obi
dade, que a este fim nomearem os presidentes em conselho das provincias, e na Côrte o
Tribunal do Thesouro.

Art. 9.° .Esta commissão dos tres empregados maiores das thesourarias, e dos tres
negociantes proprietarios, fiCa encarregada de fiscalizar a exactidão dos pagamentos e
responsavel, solidariamente, por toda e qualquer emissão que não tiver por Dm o resgate
das cedulas do Governo, em circulação na13ahia, da moeda de cobre que fica f6ra da ciroula.
ção, e da diiferença do valor, a que fica reduzida a declarada no al't. 5°, e da substituição dna
notas que se dilaceral'em.
f'T.'Art. 10. Estas notas serão recebidas em toelas as estações publicas na razão de 8 %

das quantia sque se houverem de pagar e nos pagamentos dos contractos particulal'es, como
as partes o tiverelJi contractado.

Art. ii. ~rodos os annos impreterivelmente serão amortizadas, e queimadas publioa
mente estas notas na razão de 8 0/o das que se tiverem emillido depois de fei10s o compe
tente termo e assentos, que serão igualmente assignados na Côrte pelo presidente do Thesouro,
e nas provincias pelos seus presidentes.

Ar!. 12. Os seis membros da commissão, encarregados da assignatura e fiscalização
da emissão e amortização eles tas notas, terão cumulativamente a commissão de 1/8 0/o sobrs
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ov~lor total das notas emittidas, e o Governo terá em consideração este serviço, como um
serviço publico.

ArL. 13. Para amortização destas notas ficam desde já applicados especialmente, o
producto da moeda de cobr , que s" retira da circulação, e o dos proprios nacionaes que não
forem precisos á administração publica.

Arl, 14, EsLes proprios serão vendidos em hasta publica, sobre letras abonadas a 1,2,
Se 4 anuos, e o seu producto será recebido todo em notas nas thesourarias das provincias.

Al't. 15. Além do producto da moeda inutilisada e dos proprios acima indicados, todos
os bene dos corpos de mão-morta, de vinculas, capellas e con frarias pagarão mais 10 0'0 de
suas I'eudas, pelo tempo que durar a amorlização; e .Ilnda esta, fica igualmellte extincta de
facLo e de dil:eito esta nova decima.

ArL.16. Pelo me mo espaço de tempo p~gará o proprietario, ou senhor de um escravo
em serviço uas cidades, villas e povoados de mais de 100 casas em arruamento, a quantia
aunuul de ç, o que tiver dous a quantia de 9S, o que Lh'er Ires a quantia de 15$, o que
tiver qualro a qn:\ntia de 22$ e o que tiver cinco a quantia de 30 ; observando-se esta
progrêssão para com os que tiverem maior numero.

AI'1. 17. IJ:stes impostos serão arrecadados por colleclores na con I"ormiclaue das instruc
ções de 14 d janeiro de 1832.

ArL. i . Ficam revoO'adas todas as leis em CJntrarío.
Paço da Gamara dos Deputados, 17 de junho de 1832. - G. P. Fcr>-cira.

Na lO discussão do projecto da commissão e do seu substitutivo:

o Sr. Montezuma disse: "que os dous projectos ti:lham por fim estabeleceL' duas
moedas I"a! as, o dar algllluas bases para o sLabele imento do um banco; que as moeelas
que se !llleL'i;).m sub tiLLUL· eram fal as, pareceu-1I1e e bem se via üo projecto, que man
dav&.addicionar ao valor nominal 50 o/o('D) de senhoriagem,qnando c~nvinha que aCamara
ficasse convencida de quo o m io ele ubstituir moeda falsa, e meio circulan le fraco, não
era cunhMuo onLra moeda fraca elo qlle n c~ss!ll'iament9 devia resultar ficar a Nação
desesperada ele nã ver fim ao seus males,- obsc,'vando q/te o COl'l)) Legislativo ,~iío lhes
dava remedia silliio p:Jla omtinuaç'ioo d?s mcsmos malcs; par cendo-lhe que em Lal caso
convinha mais qu a Nação c utinuasse a slifrer aquelles a. que já S3 tinha sujeita'lo com
uma especie ele resign::wão,

Quanto ás bases para se formar um b'1.nco, como a idéa exarada no projecto era
a de ver no Brazil lun ban o nacional, por julgar-se utei9, estabelecimentos desta na.
IUl'ez~, priucipalmenle para nações, que e Ião nas circumstancias em que nos achamos,
para quem a in Lituição e creação ele um banco sempre tem sido medi la de salvação,
elle oruclor nã teria duvida em votar pelo projecto, si il illustr commissão tivesse apro
fundaclo mais a materia, do que havia feito, - como que receiand que seria impossivel
crearum banco naoional no Brazil, quanclo o ot'ador, longe de te l' este receio, julgava ser
isto possivel, desde que a sua adminisll'ação infundiss_ uo espiri to publico o gráo ele con
fiança cllLe é essencial a semelhantes creações j e ainda mesmo, aelmittida a h)'pothese de que
oGoverno, pelas circumslancias cm que se achava ou podesse achar-se, não offere~esse
este g\'áo de confialtçaj porqlt cm tal C.LSO Lta organização do proprio banco nacilmal,
podiam ser prevenidos os iuc(luveuieules, e salvas todas as dlfliculdaeles." »

o Sr. Reoouças - e op~je ao pl'ojecto da commissão emcluanto, á imitação do que
se pfaLicara na revolução de I! L'Mlça em 26 de junho de 1794, queri t estabelece"!' uma s6
casa de moeda no Brazil, o que não s6 iria excitat' os I'eceio de muitas pess as, .Qlas seria
atá inaLil, porq lle no Rio de Janeiro não ho. tanto ouro e prata, que possa servil' de ele
menlo a um systema monelario., ... , ...•.•..

Acllll, que estabelecendo o projeclo a senhoriagem de 5% (conforme a explica
ção dada pelo illustre membro da commissão), e dando ao mesmo tempo ás peças de 6'400
ovalor de 10" estava em contradicção c msigo mesmo, e até c(lm a defini ão dos valores,
llorgue, sendo em phrase economica valor a retação de uma'cousa a respeito de outras, e
estabelecendo- e no projecto esta relação em refeL'encia ao valor iutrinseco, e ao valor no
minal, ou ao valor nominal, abrangendo o valor intrinseco, em relação á moeda corrente na
Europa, não se atlendera á grande alteração que havia nal']uella moeda, haveudo nações, que
emittem moeda com senlloriagcl1l, outras, qne não, como a Rnssia e Inglat't'l'a.

Faz ver mais, que o maior valor, que se pretendia dar ás peças de 6 400, ia de en
contro ao que constantemente tem mostrado a experiencia, lembrando que Felippe lV mandara
reduzir a libra franceza a oi to onças de pl'ata com quatro onças de liga, crendo que pOr este
modo illudiria, no que se enganara, porque ellas não corriam por mais de oito onças, e é o
que aconteceria com as nossas peças, que, embora se lhes désse o valor de 'lO • não tendo em
relação com as outras cousas o valor sinão do ouro em relação ao valor do mesmo metal,
ou ás moedas do mesmo metal que se cunham na Inglaterra, que constituem o padrão do
valor commercial, de nenhum modo corriam pelo valor nominal.

(U) OSI', Leão Mvertiu que no. bo.se segnndo. do pt'ojecto havia um erro de imprensa, devendo lel'..so
5 %e não 50 %'
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Dis,e JUltis, qU3 S3m p~JCUl'U ex:a,nplos e., Ll'anllOS, ua'tnl'ia lançar miío do qlle aexpe.
'l'leucia nos tem pl'ovaelo, (\ vi.,~n elos gn vissi m1S e iu~alcula veis males Cj ue n s teem r<sulLado:
1°, de se haver dado ás m eelM de -!' um valol', quc nf(o cOI'l'e~poncli[L [LO das Peças de
6,~100, de moelo lue, Cjuan lu l1al'i[L auun~lancia eld mAtai precios , nioguem se lcmul'al'a de
fazeI' 1l10e,hs falsas de 11$100, mllS algucm l'ôl'a accllsllLlo de t'lr cunhado 111 eelas de4'j 2'1'10
,se dal'em aos pesos hesp[Ln húes o nosso c:ll1h de gjO reis, c nl o 'Iue ate f1t1 cir~ulação gel"l do
oCommEH'cio desmel'ecel'nm milito, pOl'que o clluho cios pes s h >p:\nh6 s Ctu'uctel'istwtl aquella
moe la, como moeela nlais uni vel's II ainda, do qlle a ele Olll'O tle qualquer do paizes cio muudo,
e mesmo elll Brazil; e o cunilo de Ç)GO reis, qlle aqui se lhes imprimiu: fez com qlle ella não

-servis'e sinã pnr[L n6s, p r mi.o Lei' mals o caracteristic' de moeda nos outros paizes, onded
até l'ecelJid[L com receio de que tenln alguma lig,l c a S:la pl'ata não sejll tão p Ira como a
'dos pesos hespanl1óes ; 30, d se lei' unha lo moeda cle cou"c, om que fó,'a tão gl'and,' o es,
eandaJo, q<le não t'oi possivel meio ele impcrliI' o impuls eiJ a COlllrat'azer, de maneira,
.qu~ as leis são objecto ele z mual'ia e a moeda falsa um objecto de lUCl'O infalue e indigno
nã', já elos potl'es, mas dos l'ico e es'rIlngcil'os fl" as intl'oduzem,

1110'> Irou ma is, clue el'a i n u i I lixar o valol' de 10' para as peç[Ls de G"100, pOl'qlle, sendo a
moeda IA nur e pl'Ma H'U ge H-ro, o sell valol' não era aruitl'" no: mas e~iava em ,·elaç.io ás
'cousas, oscillt1nclo continuamonle no mercaelo, segunelo n sua maior ou menor clemanda,o
que ainda melhor se ,·el'i'l aitenclendo·se [L 'lue, apeza,' ela actual uaixa (011 suloicla em outra
accepçào do omo ou p,'ata): 11 coure se tcm conservcldo SClll altera ITo pelo uso fIlie tem, oque
acontecel'Ía ~'(flalflu~l'outm llloedit, papel, pOl' exemplo, si elle Live'5se o mesmo u~o e fosse
gen~mlisaelo, como el'a de justiça, a t 'do o Impel'i , porque, sondo deuito naciollltl, deBa
deVia participar; ficando então li moeela do) cúbl'e reduzida :i ele fet'l'o dI' L)'curgo na Lac,
<lemonia, attento o sell peso e climcil t"allsportc, o qlle sHiu desde já lima 1'0101'11111 pilra por
meio della ~e prop rciona"em as Olllras rel'ol'mas, ate sc cllegar ti. reforma com plet", sahendo
'Se qllal a i01podancia do vnlor nominal ela mocda ele cure exist'nl na circ,dação, e para
,prcI enil' o gl'[Lnele inc(Jl1 vellien te da falsificação e introducçii.o de moeela de cobre, que nfio hão
<le sei' remeclinelas sinã dallclo-sJ ao CuiH'J 11m valor cOl'responelen te ao qlte teem as c usas
no comll1ercio.

Passal,do a fallal' s hre (\ projJcto eh SI', Pir~s Feneil'[L, acha nclle algumn'> cousas, que
111 não pareceram hoas; mas, como ll'Jtava la moela de coure, grnvissima lllolesiia de que
:a Camara devia occupar-se, enteaele, qlle devia entrar em di-cnssão " .

Faz ver quP, niio se'lelo pos-i vel fazer umn moedn {')l·t", por falta de elementos,
pois não tillhamos pal'n isto ti ne~es,a1'Ía auundancia ele meiaes pl'e io os, não se devia
fazer uma rno~ela fraca, qllal a f[U prop:l!1ha a omrniss:io; puis não pas,nva de uma
tal'ulal'ia e luxo monetal'io l'llnesVl " Nação. fI ue seda onrrada, sem precisiío, das clespezas do
custo de uma LUach ina de gran e valor: do empl'ego dos bl'aços ne es 'ari<1s, a pl'elexto de ele·'
'1l1eIlIOS, Clu a commis ão ql1eri[L tirar do Banco; que el'a iuutil lar o valor de -lO.' ap'ças de
-6"400, como p"opllnlla a c)ll1ll1is~ão, pOI'rJ'le tal v[Llol' não era. al'uitl'al'io nem dependia da
'Vontacle lo Qoverno; aliás, ell1logal' le 10,' convil'i[L ant('sdar-Ille ocle llJO,300 ou 500,1'05111
tanclo antes daqui incalculavp.is incollvenient~s,t' ~l'ave per la a'J '1'l1esollro, pOI'que ql1andoas
'Peças eslivessem no commercio a mais de 10', o '1'ne;;onro não acllaria qllem Ih'as venelesse
:pOI' esse preço ; quanclo esti ve,s 'lll a mel1OS, n:io cO:lvirit< tambem ao '1'IIesouro compraJ-as por
10." cle ma neira que em:tm U!\S as hy,)otbeses o 'r l1esouro se achal'ia em grandes em uaraços,

Pelo que respeita ás proviucia-, fez ver que, não h,tvenclo nellas ouro C prMa bastnnte
para se pagal'em os elir,'itos na proporção 'sltluelecida no pI' ~e:to, dimcllltlll'-se-hia sohre
maneh'a n al'recaclaçào, e o Govemo niio poderia arroc'ld:II' o proelucto das imposiçõ2s dos
oContl'iuuinte", eI'onele a necessielade lIil5 execuções, e apl.ll'o consequent': em que so achal'iam
~ '1'hesoul'ú e respeclivasjlultas clc [lzcnda plLl'a l'az~rcm as SUlS elespezas,

Declaroll que niio era conlral'Ío [L (lue se res"'atassp. o cobl'e, mas que isto licasse para
depoi" pol'{]lle a Naçilo niLo poclia fazer esta opernção jú, sem S'rnve c1ispenclio e cl'eaçãode
mm imposto, o qu ell"i\'alia num empres.imo (porque emprestlmossào pagos s6meile com
,impostos): apezal' d qn , pola cOll1p1l'a.,:ão elo onlls qllP. pudesse I'edultar Íl J'ia(,ão cio eSI;abe
leclmento ele 11m im[wst pao e se lim, COI11 aq'lelle que a Nação p[Lga a favor elo estrangeiro
·e de inclividuos prevaricadores qne int 'odl1zem na cil'calaç.io toclos os ann JS dons 0:1 lres
milhões cle mOJda falsa (o qll~ niL:> tada chegado ao eslaclo em qlle hoj, se acha, si nos
:annos anteriores se hOllve3selll tom~do providencias): chpgal'-se-hia ao c~nbecimelltoC/"e a
imposição que hljJ paga é muito mais p2sarla, alem elas elesJI'dollS e incol111TIoclos qlle havia
nas provincias, em conscq ual~C ::t do coul'e falso, e do tam po que gasta em contar estn moeda;
males e,tes, nos erLaes cClmpl'ia dar l'?me.lio, e o qlle se não podia faz21'sem r3duzil'!l lUoeda
de cobl'e a um valor la!, que timsse aos tl'alicantes o iutel'esse 'lue lhes res:i1tava da
falsificação.

Notou CJue, apezal' dos males 'llle l'.sultam da fraqueza c1n nossa moeda de couI'e, a
-eommissã'), em JOgiU ele se fazer cargo de PI'(\POI' medida'5 para os l'cl11edial', queria levar
ao out'O e á prata o l11e"mo vicio Pl'Opol'cio:lal, s 'm rame:linr os male" causa'los pela moeda
!fraca, f'z?ndo assim mai, d'las moedns fl'acns; c ln a clillel'ençn, porem, cle que, sendo o
eobl'e nm pl'oducto imll1cnso dos paiz.s e-ll'angeil'os, que se póele aclrluiril' á. vontade,
1S"mpl'e havcri-t elemento com ahund::tncia pitl'a sustentar fJl\\tnias fahl'icas pequenas ee
quizerem occupal' na. Slla [,dsilicaçiLo;- ent.rctant.o (jue, n. abunclaucia tle ouro e da prnta
mão est.ava na mesma l'aziio , , ,., •• _ ' " .. ' •. ' ,,' _ ,
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Fallou tambem cOllt,'a o projecto n:J. p:lrt erl1 qlle faz uppli<::J.ção dos fuudos ex'stentes
no Broco, pareceoelo-Ihe est:J. med,da arbitl'ari.r, por tenuer' a revO=l"~r um:J. lei que
existe, e que deu dir'e~çiio a esles ,"undos, d s quaes a N,tçãc nã'J podIa dlSpOl' ao seu.
Mbill'io, sem qlle pela liquiu:J.ção a 'I II s. e'tava procedendo, se conhec!sse si taes fundos
fical'ão p.l'iencenelo Ú Naçii ou aos accionistas,

Disse mais, que não s~ qllel'i,t papel-moeda para suhstituil', tempol'ari:J.mente, o valol'
<lo cobre l'es:;alado, ao mesmo tempo que se queria um Banco que, ainda quando
lucra,se ne-h operaçã , não poLiia te: !TI tis intel'esse no resgale da moed:J. lo cobre, do
que ti Naçii'J, q Ile s:>!l'rJ o" gL'aVe'l i ncon ven ien l.s de uma cir<:rllação fra"a, e em gr'ande
parte, ftls:J.; além de q le o pap I do Banc , semlo ('m m:J.ior C['lantidade que aqllelle que
emilLil'ia o Governo, o rcpr'es)lH~tn(lo llluilO maior valor, e por isso decurs mais limitado.
e sómollte para as gr',rneles transac"õ·s, seri:J. n1ais susceptivel ou c')n vi ela l'ia mais á.
fahficação; P' 1''1'10 ning-Ilem :J.char'ia em f.rbl'icar' 11m bilhet elo 1 o mesmo lLlcr'o que lhe
devia resultar da f.llsifi ação le um ele .10:>::); e, ainela quando alguns alJll~os pudessem
nuscer elo. emissão de p:lp.l-moeda, CII "peia attenC!er-se a que era impo "ivel prevenic
ubsolllLo.mel\te os abusos, e P)l' isso devia-se esc lhel' a medida, qll~ dé,~se oc~asiiio a que
menOl'e. abusos se pr[l~ICaSS~m, e q'le fOSL ao mcsmo tempo menos dispendiosa para
a Nação,

Para mais ap ial' a lII'g ncia de medidas sobre a moeda ele cohre e I'ohol'ar a sua
opiniã'l contl',\ o nl'oj~cLo (ht 'ommissi'io, lembl'ou qlle até hOJe ningl1em Cbl1lllra paL'a qu.e
1e c\éss~ o valol' ele LO, is moedas de G"4J , mas ·toelos clamavam por 11m l'emedio ao mal
que a Nação sorr,'e, om con eClu~ncil\ d1. moeria ele cobre, a qual niio r:J. um mal ó por ser
moeda ele c)bl' , mas P01' S~l' uma moeel:J. fraquisslma, e convielar por iss á sun.
iutrorlucção e falsi li('u ão,

ConcltlÍu votane!:> cOI1Lr'a o proj~cto dl\ cOllll1lissão c a favor dae[llelle do Sl', Pires
Ferreira, porqu~ trala I',r dõ\ m .e:Lt rle c Ibl'e e com ba es que, scnrlo mel hOL'ac!as e corri
gidasoll emendadas, roJiam aprcsen\~lI' uma melhora l\ cste l'espcito, qual'luel' que fosse,

0. Sr, Bap~ist;j, d3 Olivair.1 c1is,e - Q le se re erl'al'a para f:l.llnr na seglll1da dis
CIIS ao, m~s na-s forçado a explicar a maneira por que :J. commissiio tinhct o.s wtac10
qtlecleviacllm[Jl'iL' a obl'iga ii·) CJIIJ lhe [u;'a imposta, \'isto qlle alg1U5 membrlJs da casa
tinham combatido o PI'lIj to, lall-ez p I'qlle o não tives em lielo ou pensado hem sobre
clIe; que II commissilo espe ial el\cal'reglüct de propu,' n. Gamam medirias clnelucentes
ao melhol'l1m l\to do meio circulant'~ til'era em vi'lta : 10, rem~d1U" o mal d" llloeüa de
cobre, pal'a o que sc lho ofl'sl'eceram dous meios: um, a emissão de papel-moeda; e
Olltl'O, um rorLe Oll1pl'~stimo; m.io stes que a Gamara bem sabi:J. qU<l eralll syuouimos,
o equivtliall1 a um graudo olll[1l'e,tilllo, om cUJo pl'OdICtO, l'eduziLio "moerIa I'orte, se tiras'e
da circula :10 o. moedo. de cJbl'e: mas 'lU" a commi são, pOl' mais Cj\te encara se esle
obj'oto por todas as uas faco" niio 1udera r~solvol' n quo,lão por esle modo, pOl'que nas
nos'as circulUstancias, e :J. fnll:J. de meios, que tem a açiio pl'esentement , mesmo talvez
para OCC:ll'L'cr ú., n c.lssidades do di.a, não achara que puclesse passar s,mclhan te idéa ;
em consequ ncia do quo atliat',\ ares hçiio do problema, :J.pr'esel1.~ando meios pI'eparato
rios para se consegllit' este fim, s nrlo eltes meios a cr'cação ele nm pacll'iio de I'alol', isto
li, umsystema monei:U'io, - o estubel~cilllp.uto de uma fÓl'ma de pagamento om que entrasse.
pOI' uma quota a mo da fol'l ,- e o. cL"açilo di) um b:J.IICO, Qi.I~, em veL'daele, poderia.
dizer-se que em p uco, p rque não se remediava o mal do cobre; mas não se allellc1ia a
(jue, uma vez e5labobcielo o Banco, o vOl'orllO podia ser' autorizal10 pal'a f"zel' um COl"1tracto
com o mesmo, para se r'ecolhel' a moeda dC cobl'e, emittindo o Go"erno ao mesmo lempo
moeda for' te ,

Fez mais alguma, refl3xões, p:J."a mostrar qne o valor Ilomillal da moec1a nüo alterava.
o valor inll'insoco Lldltt, sGndo al'bitra"io o dar-sc-lhe o nome que se quizesse, •.•

°Sr, Piras FdrrJirJ. - G llS:1r«. a commissão, pOI'qlle, tendo sido enc:ll'regada pela.
Camara de propill' I'emedio á mcerll eL cobre, apI'esentou um projecto incluinclo duas
cOllsas inteirament dilrel'enles, qlle Vi:1ham a SCl' - o estabeleciment de um systema
monelario - e a CL'c\ção ele um bano;), - o.mbas impr:J.ticavei , e não só illlltei ,mas pl'eJu
dicialissimas ao Bt'azi \,

Disse qll • senelo - sy"tel\1:l. 1l10lletal'io - marcar o valor das moedas corr nLa, e não
havendo rOI' as h 111ll:J.IH1, qne [1ue1 S3em d:J.r' á moeda um valor superior áquclle q le leem nos
mercados ela ~ur"lpa, adoptaLl o proj cto qu dava o va1:>r ele 11' a calla p.Çlt ele 6,-;-100,
se!tuir·se-hia no GOl'erllo \lIH p,'ej"iz eX\I'aol'dinario, quando p~!ll alta el:> <:ambio :J. m'oeda
diminllisse de va'ol', alêm de Cjue ani!l1l\l'ia :J. fabl'icação da moeela flllsa,

Propoz-s~ a mo,trar a CO'1tI'ltJ icção elo systcma seguido pela commissão, osl:J.b.lecendo
5 por cent de sellhol'iagem, , .,.', ,

PI'ollunciou-so tam u.lm clJ,llra a itlel.l el~ fLcar a moeda le prata, s~l'vindo ,óm nte de
Iroco á moeela tia O'H'O, niio s:lbenel 1 WI~ applicaçüo tal'ia immenSll q:lnnlid,tele de pl'ata
que Sd tem clll1haclo; [lare~el1 lo ao llor)~'e omdol' el'lC o sys~ell\:\ monctario eln cOlllmissã.o
deveria ler tielo em l'iRt:t niil s6 r'eg,t1nr o Pl'.:l'O elo O:H'O com atLnção no seu v~tlor nos
mercados da Elll' pa, m lS t~tmb~m o ctt pr:J.~a, e nlll1.ca, ele furm:l alóllma, exc1LliL':J. pl'~tla do
curso cOl\\lllel'cial, .

No 30 al'tigo achoa iuj'lsto exceptu~tl'-S~ a pl'OVillCia elo Rio ele Janelr'o, alem de lhe
parecer impos~ivel 11 [101el' I'llZ21'-S'3 nas prol'illCil1s o p:tgJ.mellto c1e li.! elos dil'eitas em
Jllo~da forte, po;'que h rvin. UlUa [alta. n.bsolllta desla moeela.
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Pronunciou-se contra a creação de um banco, não só pl)rque o Governo tinha dillicul
dade de fazel' as suas despezas ordinarias, e por isso não poderia entrar com 4.000:000$
5a parte do fundo do mesmo banco, como dizia o § 1° do art. 12, mas até, pOl'c!ue era
conhecido o perigo de taes estabelecimentos, que quasi sempre acabavam por se lorMI'
insolvaveis' accrescendo a isto que o fim clesse estabelecimento, que, segundo o § 50 do
art. 12, era - retirar da circulação as notas do extinclo banco - não era de urgente
necessidade, - depois que as mesmas notas, tendo o u o que lhes deu o commel'cio, foram
tambem para algumas pl'ovincias, razão pl'incipal da baixa do seu ag-io, além da muito
poderosa, da diminuição do consumo do Rio de Janeiro, e do grande valor dos generos colo
niaes pelas preseu tes circumstancil1s da Europa,

Achou excesso de philantl'opía, o querer-se fazeI' a clespeza de 1.120:000$, como ,wanço
para o es·tabelecimento da Casa da Moeda, para cunhar gratuitamente moeda pl1l'<l obanco,
não achando de modo algum que fosse compensada esta de-peza com o gl'atuito movimento
de fundos, que se podia fnzer para Londl'es ou para as provincias por meio de letL'o1S de
cambio,

Fallou tamballl : 10, sobre a dilliculdade de instituir commissões de exame, apontando
como exemplo o tempo que tem leyado a liqUIdação do Banco; 20, o pel'igu rle se ter aCCllmtlle'
das grandes som mas, de que, si nfio este. outl'O Governo, poderia abusar coutra as nossas
liberdades; 3°, sobre os pI' jl1izos qlle tinbam tido alguns negocian tes pouco experientes,
que enn'aram com s u dinheÍl'o !ln caixa lilial da Bnhia apontando abusos que tinham
havido na entrada das acções p!Ll'a o Banco do Rio de Janeiro, e a má applicação que
tiveram os dinheiros do mesmo banco, como se viera a conhecer depois da morte do
·thesoureiro Lopes. , ,

Passando a fanar sobre a sua. emenda, disse que as snas bases eram geralmente co-
. nhecidas, mesmo pelos outros projecto quc já tinha apresentado na Casa, e vinham a
ser: 1°, exliucção e re.lirada da cit'culaçiio dlJ. actual moeda de cobre, qUMto antes;
20, reduzir o seu valor nomi nal a um valol' correspondente ao valor real deste metal nos
mercados da Europa, porque de oulra rÓl'ma era impossivel pl'evanir a falsificação;
30, applicar os m ios necessarios pam n amortização; pois, tendo reconhecido que os meios
aponLados quer do empl'estimo, quer do banco, amuos exigiam o eshbelecimenln de um
fundo para pagal' os jUl'OS e amortização, para o que seria necessario estabelecer uma
imposição corraspondente ; julgara melhor que os 2.400:000' que a Nação pagaria pelo
juro de 5 por ce oto e amortização do 1 por cen to dos 40.000: OOO~, em que se orçava o I'alnl' da
moeda de cobre em circulação, foas ~ iJlll11e~liatam~nte applicados á amorLização do
mesmo cobre, com o que em breve fical'laa NaçaoalllVlada deste peso., .

Disse mais - que, elevando o projecto da com missão o preço nominal da moeda
de ouro a 2~00 por oitava, isto é, a 160; cada marc , ficava a prata na razão de 1 por 15, e
não de 1 para '16, como estava nas pl',lças com merciaes para com o OUt'o.

Não duvidou em que o seu projecto üvesse cflntradicções, nãojtJlgou que isto fosse razão
bastanteyara se approvar o da commissão, o qual o nobre ol'ador esperava VJr sustentado
com razoes esseUClaes,

Não pMe descobrir o fim e utilidade elo estabeleci 111euto do banco de deposito para a
moeda de cobre em que faUara o SI', IJollanda, pois Laes bancos semp,'e tinham sido
instituidos para deposito de moeda de prata e 0111'0, cUJo valo l' é manos sujeito ás osciLlações,
e 'não de moeda fl'aca, qual o cobre que circula entl'e nós.

Pediu que a com missão declarasse de onde o Governo havia de tirar 4,000:000 para ser
interessado na 5a parte do banco, cujo estabelecimento a mesma commissão Pl'opllnha, aão
acreditando o orador que aCamara, á imitação do Govemo trans:lcto. queil'a c:ll'regar
de impostos o povo brazileiro para Sllstentar o banco, cuja utilidade e fim não pndia alé
descolJril', a não ser talvez o de centralisar as fortunas dos cidadãos brazileÍl'os das
provincias, já que, pelo clamor geral, não e1'a passivei continuar a c)tltralisar a adu1i
nistração,

Concluio ponderando os perigos ql1e deviam resultar da accumulação de grnndes
sommas, no estado convulsivo, em que por Ol'a se achava o Brazil,- e que vot'lI'a contl'a
o parecer da commissão, por inutil e pl'ejudiciaI, e a favor da sua emenda.

o Sr. Ledo -Informa que, t~ndo sido a commissão especial nomeala p:lraapl'asen.
tal' medidas conducentes ao melhoramellto do meio circulante, e tendo ella conbecido, pelo
exame a que pt'ocedeu, que LOdos os projectos tinham sido, 0'1 mello cabados, ou j'erutadús
ou desprezados, propuzera o estabelecimento de um banco, como remedio unico, que podia
abraçar todas as especies sem ir de encontro á opinião da Camara,

Não q uiz responder ás observações que se haviam feito contra o projecto, reser
vando~se para a 2a discussão, e notal'a sómente que era inexacto dizer-se que se queria
sacrificar a quantia de 1.120:000$ para se estabelecer a Casa da Moeda, bastando para
refutar este argumeuto que se ti"esse em vista a disposição do art, 5° do projecto da
commissão.

Quanto a dizer-se que havia contradicção no projecto, ainda estabelecida a senhoriagem
de 5 por cento, declarou que a commissão, teudo procurado a relação dos valol'es entre o
ouro e a prata, vira que 16 marcos de prata estavam valendo um marco de Ollro, li por
isso es tahelecel'a esta base,

Fez ver que a verdadeira questão que devia ser considel'ada, era - si devia tl'atar·se
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ou n:io, rio resgate do cobre-e qu~ a commissãoj'llg-ara c1'le niio ; porque as nos.,as cir
cum~\ll\ciIlS não permiLtiam a imp%içiio de t lxas pesadas s bre a geração I resente e
fuLul'" pnl'a pagar o cobre, e por isso, deixantlo i;t:J p'lm, t~mpo opporlullo, propuzera o
reme lio mais conv nienle para a restit'lição do cre'li\o e para o eotabelecimento de um
syste.ma raonetario, consentaneo com as nos;as Cil'Cllm 'tancias,- sendo pI'efel'ivel, a creaçio
de um b:1I1CO que possa sen'ir pira resgat do cobre, ao projecto offerecido pelo Se, Pires
Fe"l'o'l'll, C[lle, além de conter m'ülascontradicções, propunha a emissão de papel-moeda ou
vales pum retirar a moeda de colll'e em clI'culação, medida esta, que seria pouco airosa á
Camal'<\ dos rs. D putados, si delIa lançasse mão no anno de 1832.

o Sr, Holland:l. - Entende, qne pal'a prevenir o prejllÍzo qlle del'Ía resultar á. Nação
e aos parti ulares 'lo rapido melhoramento do meio ciL'c'dante, e não t enar o Governo
onel'l\do com uma dil'idll eool'ln ,s'ri, melhol' retirar o c bre dll circulação POI' meio de
bancos de depo;ilo em t.odas a; peo\'Íncias, ,1nde os pos.,ui 10res desta moeda a depositassem,
recebendo um papel representante do seu valol', o que muito facilitaria as transacções das
provincius, onde não circula o papel, fican lo os possllidores do cobr~ sujeitos :J. uma
pequena elespeza a favor dos mesmo'! bancos.

Não acha que o slab lecimen t de 11m banco nacional fllS'lá incompativel com a
felicldarIepublica, mas que, nas actuaes cil'cumstancia ,a lei que o determinasse, não teria
execução; além de que Ulll banco nacional em um objecto de rivalidade entre as pro
vincias, por t.rem a l~mbrança do que 11 uI'era a respeito do extincto ,.',., .•

oSr, Rezende - Pondera a nec"sidade del' mediar os males provenientes da circulação
da moeda de cobre, pl'Íncipalm nta nas provlUcias cio norte, que nenhuma vantagem
coll1.ram ela suspensão do cunho, que antes animo'l mais o~ falsificadores e introductores
desla m .ella, a ponto de no anno de I 3D s terem despach tdo na alf'andega de Pernambuco
10 ),000 Iibl'as de cobre, em 1 1 - 35 .0 lO li UI'I\;, além do cobl'e amoedado que o estrangeiro
introdu?" e do qual haviam entrado GJO (JO de Hamburgo e outros portos, poucos dias
anl s de o ol'adol' Vil' p~ra o Rio de Jllneil'o: sendo tão ma a qualidade elo cobre
falso de Pel'l1ambuco, que niio póde siquer resistir ao carimbo, como se via de umas moedas
que elle orudor mandam á Mesa, e do q le r sulta estar alli o c bre do Rio de Jaueiro
B% acima do de Pernambuco.

Di ~e mais, q'le os negociantes de gros>o trato, possuidos da idea de que alguma meclida
aest l'eSI)elto seria adopt ~do. neste :1.'1 no p I Corpo Legislativo, cuidal'am d por fóra de si
\Otla am edo. falsa que tinham no seus cofre, recebendo unicamente o cobre cunhado no
Rio de Janeiro, do que resultou dllrem-SQ pU'lhaladas nos homens de loja, que a não
queriam receber, e apparecel' de l'epellt um gl'ande "asio na circulação da provincia, em
conseq'lencia ele todos os negocian tes t rem mandado a moeda falsa para o Pará, etc,

Recoubece'l que a Camal'a tinha de laborar com gl'aves inconvenientes na decretação
das medida que s devem tomar para l'ernerliar este f1agello, lllas nem por isso lhe parecell
que elIa dcves>e dei:mr de adoptar as qne p ,recessem mais proprias para se conseguir, tão
d~ ejado lilll, porqlle o mal é g,'ave o pede promptos remedios ; devendo a Camara, na colllsão
de dous mllles, es 01 heI' o menor.

Oppôz-se, portanto, á opinião daquelles senhores que queriam a rejeição de am1Jo- os
projeclo ,porque, senelo innegavel a utilidade el um systema monetario, e urgente a necessi
dade de r medial' os male, da mo da de obre, os ditos projectos se niio excluiam um ao
ouko, e deviam ambos ser objecto de eleliber:\cão, ü'atando-se, porém, desde já, daquelle
apresentado pelo SI', Pires Ferreil'a, emendados os defeitos que pudesse -ter.".,.,.".,'".

- Proseguindo a discussão, o Sr. Costa Miranda otrereceu, como emmda, o pro~

jacto seguinte ;

AJot, L° Fica extincto o cunho ela actual moeda ele cobre,
Art, ~,o O Govel'Oo lica autorisado para estabelece,!' casas de moeda tão sóman te para:cunhar

cobre nas provincias onde ainda não ho IVel' este e-tabelecimento,
Ad, 3,° No espaço de tres mezes da pul,licação eles ta lei, que se fará por editaes em

todas as ciclacles, villas e povoaçõ 5 ele cada uma elas provillcias cio Imperio, o Thesouro
publico na CÔr\e e as Thesourarias de Fazenda nas capitaes das provincias e as camaras
munieiples das cabeças das comlU'cas receberão toelas as moedas ele cobre em circulação,
fjUe lhe forem apl'esenl aelas em Vil'lude da pl'esente lei, entrega ndo-se aos concurrentes as
cautelas necessarias para serem indemn isados,

At't,4,O O Govemo tamb m fica autorizado para, desdá a publicação desta lei, mandar
carimbar nas mMmas estações em que se receberem as ditas moedas aquellas que tiverem
o seu devido peso, a saber: - 80 réis oito oitavlls, 40 réis quatro e 20 reis duas, afim de
que estas entrem novamen·te elll circulação por metade lo seu valor, entregando-se destas
aos concurrentes pequenas quan'tias, em relação :í que cada ~Im entregar,

Mt, 5,0 Findo o referido prazo do arl. 3°, todas as moedas de· cobre, cujo peso
cOl'respouder ás do artigo antecedente, correrão, de envolta com as carimbadas, por
metade do seu valor, e as demais, que não tiverem o seu competente peso e não foram
I'ecolhidas, serão consideradas moedas falsas e, portanto,. sujeitas ás disposições da lei em
laes casos.

A. H
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Art. 6.° Todas as moedas falsas que forem recolbidas, logo que estejam montadas as
macbinas nas casas de moeda mencionadas no art. 20, serão refundidas e l'eduzidas a
moedas provinciaes de 40 réis, 20 réis e 10 réis, lendo a j)rimeira oito oitavas, a segunda
quatro e a terceira duas, cU,Íotypo será peculiar de cada provincia, afim de se arredarem
da circulação as moedas referidas no art. 30, sendo esLas t.ambem convertidas em moedas
provinciaes.

Art. 7.° O Governo fica iO'ualmente autorizado a mandar imprimir vales de i" 2$,
4$, 4$500, 6S, 6:'500, 8 , 8$508, iO$, iO$500, 50$ e 100" até á quantia de iO.OOO:OOO$, cuja
inscripção será - Bilhete de cobre - o Thesouro Nacional do Imperio do Braz,il pagar~
em cobre a quantia de .......• valor do presenle vale - accrescentando·se manuscl'ipto
-provincia tal-a quantia por extenso .. ·e tres assignaturas, a saber: as do inspector,
do thesoureiro e contador das respectivas 'thesourarias das provincias, tendo em muita
consideração a fórma dos ditos vales, para que não facilite o abuso e immoralidade.

Art. 8.0 Os concurrentes serão pagos de suas respectivas quantias em deposito com
as mesmas moedas por metade do sea valor, que cada um ti\'er entregado, COIll o seu
devido peso. preenchendo-se 'tanto a diIl'erença do valor das ditas moedas, como o total
das que deixam de gyrar por falsas, com os vales constantes do artigo anlecedente,
entrando estes em circulação, como moeda legal de cobre.

Art. 9. 0 Na discussão da lei do orçamento a Assembléa Geral destinará das rendas
geraes da Nação uma quantia annual pam a amortização destes vales na razão de iO 0J0,
e ao mesmo tempo, imporá sobre 'todas as provincias do lmperio urna taxa parl\ esta
despeza.

Encerrado o debate, foi o projecto da commissão especial approvado para passar
á 23 discussão, por 42 votos contra 27 ; e nesta :

o Sr. Baptista d9 Oliveira disse: Que na qualidade de mem bro da commissão, fazia
ver que a nova organização proposta peja com missão para a Casada Moeda do Rio de Janeiro
nada mai~ era do que a realização do projecto, que mui sabiamente havia concebido o Go
verno, quando em 1829 contractou com um machinista ingJez a remessa das machinas neces
sarias para esse fim, as quaes já se achavam nesta Côrte, com o intento não só de melhorar
um es'tabelecimenlo, cujC's defeitos se podiam calcular pela antiga data da sua creação, mas
muito principalmente, antevendo que um tal estauelecimento, convenientemente melhorado,
deveda cooperar efllc:lzmente no futuro melhol'amenlo do meio circulante.

Quanto ao systema monetal'io, cujas bases faziam parte da doutrina do al'!. '10, fez ver:
1.0 Que, pI'opondo a commissão o marco de ouro de 22 quilates, computado no valor

nominal de 160 , como padL'ão do novo systema monetario, não teve em vista alterar o
valor da moeda, por isso que o antigo systema eahiu em inteiro desuso, e as moedas que
representavam Já não tinlJam o CUI"SO legal; mas tão sómente fixar por uma maneira
commoda para os calculos, e muito adaptuvel ús subdivisões conhecidas deste padrão, uma
escala razoavel, pela qual se houvessem de regular os encargos pecuniarios da Nação dentro
dos limites ela renda publica"

2. ° Que a commissão mandara avaliai' o marco de prata de 10 a 11 dinheiros pela
relação média que houvesse de ter este metal pal'a o ouro no mercado, por isso que era pre·

..cÍso que o.Govel·no tivesse a [acuIdade ele corrigir qualquer desvio sensivel, que a mencionada
relação, uma v z estabelecida, haja de solh'er da parte das fluctuações do commel'cio: e
que, quanto ás subdivisões do maréo de prata em moedas de 1 , 500, 200 e 1001'8., esta
divisão era a mais propria para se obterem os valores intermecliús, e ao mesmo tempo, II
mais simples;

3. 0 Que a commissão propunha a moeda de ouro para moeda legal, em relação á do
prata, a exemplo de outras nações, como a ingleza, reconhecendo a impossibilidnde de
terem curso simultaneo as moedas de ambas estas especies; entrando, porém, II prata
naquelIes pagamen tos em que não possam ter lagar as moedas le ouro: e que II actual
moecla de cobre era considerada, como tL'OCO da ..Ie prata, por isso que a com missão não
tinha em vista tiraI-a jó. da circulação.

Passou depois li. fazer uma hreve historia do meio circulante do BI'azil, sobre·
sahindo nella as seguintes observações: ia, que desde o reinado de D. MallOel até o de
D. Pedro II o valor nominal do marco de ouro variou de 40$ a 96'; e que neste ultimo
reinado foi estabelecida a moeda principal de ouro e de prata no Brazil, augmentando·se
10 % no valor nominal do marco de ouro e de prata, lixado pelo regimenlo da Casa da
Moeda de Lisboa; sendo Cl'eada para o cunho des a moeda as Casas da Moeda da Bahia
e do Rio de Janeiro, a ia em 1694 e a 20. em i703 ; 23 , que só na Casa da Moeda do Rio
de Janeiro, desde sua creação até o anno de 1830. isto é, no espaço de 125 annos, se
cunharam 212.000:000$ em moedas de ouro -16. i37:000$ em moeda de prata, sendo
15.400:0001$ em patacões de 1810 em deante-e 12.502:000$ em moeda de cobre, sendo, quasi
em sua totalidade, do anno de 1820 em deante.

Desta ultima observação concluiu o mesmo orador, entre outras cousas, o seguinte
que a idéa de destinar·se o ouro para moeda legal nenhuma novidade faria em os nossos
usos, pois que até o anno de 1810 a moeda de ouro fôra de facto a moeda legal •
.........................................................................................

Disse que a razão da conservação de uma só casa de moeda era de simples intuição e
vinha a ser: para que houvesse na moeda a maior conformidade passiveI; sendo esta a
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pratica de todas as nações, po.rque mjlsmo em Portugal, paiz pouco adeantado neste ramo,
'bavendo uma casa de moeda no Porto, e oLltra em Lisboa, se abolira aquella, e fôra con
servada esta, sendo isto tambem praticado pela Inglaterra, França, e por todos os paizes
civilisados, '

Declarou que o nobre orador talvez se decidisse mais para o estabelecimento de uma
casa da moeda em Minas Geraes, porque, sendo aUigrande o producto do ouro, evitar-se
bia assim o seu tramporte para mais longe, mas reconhecia que haveria grande diflicul
dade por Ora em se estabelecer alli uma casa de moeda, entretanto que a do Rio de Janeiro
com facilidade se poderia montar no pé necessal'io para produzir o fim,

Dis~e mai, que o Sr. Rebouças não entendera bem o projecto, porque propondo a
commissão que o ouro tenha logar forçadamente nos pagamentos, elle não podia sahir do
mercado, podendo a prata entrar s6mente nos pagamentos até a somma de iOS que a.
Camara pudia augmentar, si assim o entendesse conveniente, mas ficando a prata sempre
destinada para os pequenos pagamentos, Accrescentou que a senhoriagem se dividia em
duas ~artes, sendo urna o pagamento da mão de obra, e outra um imposto; e g,ue a
commlssão não estabelecera a senhoriagem para pagamento da mão de obra, aliás Justa,
,porque o ouro está sujeito ao imposto de 5 %, que equivale a esta senhoriagem; entretanto
advertiu que, si aCamara quizesse estahelecer, poderia não se oppor."", •• ,',."., " ••

- -\

O Sr. Ledo :-Respondendo ao discurso proferido pelo Sr, Rebouças, disse, quanto á
'pergunta-qual a t'azao de empre,qat' a commissão tão grande somma na oompra de
machinas, pcwa estabeleoer uma oasa de moeda no Rio de Janeiro-que a commissão não
mandara comprar machinas, mas propunha que fossem empregadas as machinas Já com
pradas pelo Govorno, que existiam no Rio de Janeiro, tendo vindo por um contracto cele~

brado entre o Governo e um inglez; que este contracto fôra presente á commissão, cujo
unico empenho era estabelecer uma casa de moeda, dol maneira que, si não for igllal ás que
existem nas nações que mais apreciam as suas casas de moeda, rastrêe ao meuos pOl' esta
perfeição, Fez ver que era. innegavel a necessidade de estabelecer uma casa de moeda. e
mantel-n sohre um pé mais digno da sciencia e conhecimentos modernos, porque todos
confessavam qlle a Casa da Moeeta do Rio de Janeiro, existente ha mais de um seculo, IS
imperfeita nos seus trabalhos, e no pessoal, porque é administrada por pessoa que pouco
conbecilll~nto tem dos objectos inteiramente relacionaveis com a moeda, e no material,
porque nella ainda estão em uso machinas mui impel'feitas, que exigem muito trabalho,
emprego não menos consideravel de tempo e braços, e grande consumo de materiaes;
inconvsniente e tes, que ficariam removidos pelas novas machinas mandadas vir pelo
Governo, que, segundo informações que tinha a commissão, eram, si não as melhores, ao
menos, de urna perfeição approximacb ás mais usadas na Europa,

Pal'eceu-lhe que não podia subsisLir a objecção de que o pt'ojecto era revolucionaria,
porque extingue todas as casas de moeda no Brazil, conserTando uma s6 no Rio de
Janeiro, não s6 porque o nobre orador não sabia o qlte isto podia ter com a revolução,
como porque na Inglaterra, onde se cunha OUI'O e prata para fornecimento de quasi toda a.
Europa, havia uma s6 casa de moecla, e assim lambem na Allemanha, França, Ru sia e Ita
lia sem que, todavia, aqnelles que as haviam estabelecido, fossem taxados de revolu
cionarios,

Aeere-centou, clue a moeda deve ser perfeita e uniforme em peso e qualidade, o que não
é pos'ioel, hav~ndo multiplicidade de fabricas; que a commissão nenhum inberesse tinha em
que ella se e tabelecesse no Rio de Janeiro ou na Bahia, inclinando-se, porém, mais a favor
ào estabelecimento del1a na provincia de Minas Geraes, porque, sendo provincia aurifera,
daria maiot' facilidade a ser immediatamente reduzido a moeda o ouro que se extramssa
das minas,

Quanto á per~unta-ql{al a "azáo de a oommisséw tc,' pl'OOltmelo e~ relação dos mctaes com
os mercados da E~WOpCl, e não oom as diffel'mtcs pr'ovinoias elo Bra~il-respondeu que a
eommissã não podia ir procUl'ar esta relação el1tre os mercados das diversas provincias
e o do Rio de JaneiL'o, mas entre os grandes mercados da Europa que mais commerciam
com o Brazil, sendo ordinariamente Londres o mel'cado que dá o typo para estes objectos;
em conseqnencia do que, a comm issão [ôra buscar a l'elaçao de valores en tre o mercado de
Londres e do Rio de Janeiro, pt'ocurando, todavia, um meio termo; porque, sendo a relação
dos valor s da prata por exemplo de um para 15 na Inglatet'l'a, e nos Estados-Unidos de
11m para 16, e havendo alguma dilferença nos outros paizes, e dando estas dilfel'enças um
resultado médio approximativo a i6, a com missão, para evitar fracções, se cingira á
relação de 1: 16,

Quanto li. pergunta - qual set"ia a I"azão ela tafttlaria de maroat"-SC um valor á, moeda
.respondeu, que-si tafularia se podia chamar o procedimento da com missão, alia tinha.
a satisração de nesta tafularia haver seguido homens com extraordinarios conhecimentos
sobre a materia, recommendaclos pelos seus escriptos e bem conhecidos pelo Sr, Rebouças.

Referill que, CJ.uando na Inglatel"l'a se tratara da reforma do systema moneterio, diversos
systemas se haVIam apresentado, sp,ndo um o de lord Peel, que queria restaurar o antigo
yalor da moeda; e outro de Prince, que oiferecera as mesmas bases que a com missão,
Isto é, de conservar o papel na circulação, e de cunhal' uma moeda com valor correspon
dente ao mesmo papel; havendo ainda no anno passado um escripLor muito celebre, cujo
nome não occorria ao orador, o qual muito lamentara, tratando da fazel' um exame sobre o
'systema monetario da Inglaterra, e offerecendo argumentos çOlj.vincen~esl-q piill ter a. In
glaterra-adoptado o systema de Prince,
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Lembrou que Say dizia, que a Inglaterra adopton o peior dos systemas, que, abalando
'todas as rela ões sociaes, fó,'a util sóment á uma classe de pessoas, sendo até um phe.
nomeno o ter podido conseguir o elevar o seu papel ao par da moeda, o que fór l devido
a muitas circull1sttLJlcias extraordinarin , que então occorreram na Inglaterra, e que não se
dão no Brazil por ora,

Continuo I diz ndo que deixava ús pessoas intelligentes o decidir si era verdadeiramente
tafulada, impostura, ou m smo ahstlrdo, o querer-se fixar o valor nominal da lUoeda,ou
si isto não et'a antes uma necessidade P" ra o IIOSSO systema de imposto, e regularidadb
ela contabilidade: que, sendo o valor das p ças no mercado superior a 6,'400, a co,nmissão
lhe dera o valor de 10,3, tomando por base o cambio par de 43, nascendo-lhe algum escrupulo
nest,L part talvez de ter fixado um cambio rnnilO alto, porque, fazendo-se a addição da
senhoriagem ao cambio de 43, ftcava este elevado a 44 e meio, qlle era muilo alto, e poderia
produzir gmndes desordens, como mostrava a experiencia no Rio de Janeü'o, qlle sentiaj1i
um graude abalo por se ter elevado o cambio a 40.

Pelo clue resl?~,i ta á perguuta-q1!c~l (l, ?'(l,zão por que se cunhcwia o/wo sem senhoriagcm c
lJ1"ata com ellc~, Julgando-se que des'te procedimento resultaria que a pt'ata ficaria no mer
cádo e o amo sahiria,-fez ver que isto não teria lagar, um:L vez qu esta medida ia
acompanhada de outra-de serem os pagamentos legaes feitOR em onro, porq lU i, to faria
cons.rvar na cü'culação o ouro necessario pa"a estas transacções; e que, quando o ouro
sahisse, daqui n[o resultaria mal algum, poeque deixaria prodllclos em troco, entretanto
que ficava sempre a pt'ata, que necessitamos parn as transacções do mercado e pam tirar
se o cobre, qlle tanto afilige a Nação.

o Sr, Rebouças :- Depois de agradecer a consideração quCl o Sr. Ledo dem ás suas
perguntas e aos seus diniinulos conhecimen tQS fez ver que os exemplos produzidos de
outras nações a respeito do estabelecimenlo de lima só uasa de moeda não ~eJ'l'iam de
al'gumento para deverem imitar-se no Benzil, não havendo mesmo analogia alguma enll'll
o que acont ceu naquelIes paizes e o qne se pretendia fazer entre nós, porqne Já as casas
de moeda fOl'am estabelecid,ls para cunhar moeda forle 'ln tivesse acima do valor real
dos metaes sómente o preço do trabalho do fabrico; entretanto que entre nóR se pretendia
dar á me, ma moeda um valor acima do valor real do metal, que nem corl'espondin ao
preço do trabalho, nelll ao valor venal c1<L circulação, havaDelo sómente a diílerença de
que não se provava a utiliçlade que reslt11aria da redúcçào das casas de moeda li lima só,
nem que esta refol'ma fosse aconselhada pela necessi lade, devendo alia antes despertai' o
ciume de umas para outras pl'ovincias, que consi !et'ariam esta rcforma, como um pl'iocipio
de ceDtralisação, hoje atacado pOt' todos os modos,

DiSSe mais, que não proc di:l a razão de que se devia cónsel'var uma s6 casa de moeda
para qlle as moedas Iodas sejam unifúrrnes, pOl'clue, quando havi:1. uma casa de moeda em
Portugal, ontra na Bahia e outra no Rio de Janeiro, todas cunhavam moedas do mesmo
valor, qni/ate e cunho, sem que alguem se queixasse de sua diversificação, nem que dalli
r~sultasse mal algum"." .', ... ,

Notou que o pl'ojecto nem ao menos conservava pl'opor ão do ouro para a praia e da
prata para o cohl'e; porqlle, si se conservasse e~ta propot'ção, a deman la do mercllc!o deci
diria qual dos metaes devia servi r de padrão do valor,

Observou nesta occasião, qne longe de vil' a ser o OUl'O o padt'ão dos valores, sendo
cunhado sem senhoriagem, ao mesmo tempo que se estabelecia na lll'ata, além da clilferença
de mais de 50 %, a senhoriagem de 5%, vinllo assim a mo da ele ouro a ser mais for~e que
a moeda ele prala,-esta, e não a de OlHO, viria a ser o padrào ele valor, c mo provava a expe
riencia da Inglaterra, Fl'ança e AlIemanha, onde, sempl'e ([ue o OUl'O roi mais forte que l\

ln'ata, ou a pt'ata mais fade que o ouro, sahiu da cit'culação o ouro e vice-versa, ficandll
assim servindo de padrão de valor ú moeda mais fraca.

Continuou, mostrando qlle el'a inutil estabelecer o valor da moeda em relação aos dos
paizes estrangeiros, porque, quando os estl'angeiros levassem de entre nós os nossos lUelaes
nobres, ou seja em pagamen to, 0'1 m lroco ele mercadorias, hào de sempre regular-so pelo
valor real, e si se tinha em vista estabelecel' as relações dos valores entr as mais pro
vincias e a elo Rio de Janeiro, a relação que estabelecia o projecto não era exacta, sendo
por exemplo, muito maior o valor do ouro ua Bahia, em relação ao da prata, por ser mais
procurado para obras de oUl'ives, etc., e podendo ser maior ou menor nas ontras provincillS,
segundo as suas circumstancias.

Quanto ás machinas pal'a a Casa da i\Ioe:la, disse qlle lhe parecia que ainda não estava
feita a despeza, mas apenas a ellcommenda, nilo se tenelo a Assembléa Gel'aI compromeLtido
ao pagamento della median t} a sua approvação.

Repetiu os argumen tO", produzidos em outra sessão, contra o emprego dos metaes do
Banco, parecendo-lhe que daqu i resultaria grande elescredi to, e i gualmen te, ele se não tra
tar de remediar o mal da moeda de cobre, o que fazia persuadir ao povo, ou que a Assem·
1Jléa Geral achava que o remedia ao mal eL'a sl.lpel'ior a todas as forças, ou que ella ora
indifl'erente aos males da Nação, occupando·se antes em peiora,' o mal, procura.nelo l'eduzir
gradativamente o OUl'O e prata ao estado calamitoso a que se acha reduzido o cobre, cujo
pequeno valor intl'inseco, em relação ao valor nominol, era a principal causa dos males que
a Nação som'ia, porque muilo promove a introducção de moeda falsa estrangeira, e a sua
falsificação no paiz, (lue tem tido lagar até na Inglaterra, como constava do relatorio de
um deplltado da Camara dos Communs, apresentado em 1815, não acontecendo assim na
França, onde a senhoriagem do cobre é pouco mais Oll menos o dob~'o elo valor real, donde
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concluiu que o mal que a Nação sofl'rla, provinha principalmente da differença entre (j>.
valor I'eal e nom inal d a moeda.

VOLOU contra o pl'ojecto, e para que se tratasse da discussà.o de um dos dous projectos,
que tt-atavam de remediar o mal da moeria de cobre. adoptando-se a medida, que mais
consenlanea pare~esse com as cil'cumstancias do Bl'azil,

o Sr. Baptista de Oliveira - Tomei a palavra pal'a fallar sobl'e a materia do
projecto em lliscussão, na parte s6melue que rp peita á fixação do valor nominal do
padl'ão monetario. afIm de, na qualidad de memilro da commis'ão, chamar a al.lenção da
Camara sobl'e os elementos quo ella deve ter em vista na re'301uçKo deste importantissimo
problema,

Começarei pOl' combater novamente uma proposi ão por vezes a,'ançada ne,ta casa por
a1guns de meus coHegas, um dos quaes ainda ne\la insiste com afinco, apezal' de haver
sido jv. mui bem controvel'tida; a saber : - que os metaes pr ciosos, como agentes ela
circulação, del'em tel' sóment. o caracter de mel'caeloria, sem que se reportem a um padrão
de valol' nom1l1al arbHrario.- O valor nominal arbitrado a um dado peso de ouro, oU
de prat'l de ce ·tll lei, tomado c mo padrào de valores, nenhuma outra cousa é mais do
que uma escala, peh1. qU:J.l se tornam comparaveis entre si quaesquer rracções deste todo;
e serve p Ir e~t moclo ao governo, que a tem adopt:J.elo, afim d por ella regular com a
maiol' exactidão, e em todas as comllÍna ões possiveis, as SUo.s transacções pecuniurias,
llC~iva c pas'ivas, Commumente, uma vez estabelecida pelos governos semelha.nte escala,
os particulares a adoptam no traLo mel'cantil,ma;; tão sômente com o fim d irem ele harmoni":
com os u os nl\ i 'naes, como o.oontec~ a re peito do systema de pesos e meelidas. Nota.rel
mais, que a pratica de dar-se ao paelrãv monetario um valor nominal, que algltlls
ecoaomistas lel'ianamenLe c~nS\1ram, taxauclo-se alé de absurda, não é vicio h rclado dos
tempus hal'hal'os, é, pelo contro.rio, uma importante descob rta, que muito houra a
civilisação moderna,

Nas moeelas gregas e romanas apena se descobrem alguns \'estigio de seme-
lhante idl!a: c m smo nos omeço;; ria uo"a civili ação ellropéa a moeela era ca1culada
am reja ào ao peso; sil'l'a ele exemplo a libra ingleza, ou antes a franceza dos pl'imeil'os
tempos desta monarchia, e suas sob-elenomin1ções; o que hoje pas a pt'r uma mera
linguagem, indicava enlão o peso da prata desse mesmo nome e suas fracções, NKo
levarei mais ]nnge a demonstraçào da c nveniencia de uma pl'atica geralmente ad l)tada.
pOI' todas M na ões cultas,

E', p1rtanto. indispensavel a uxa ão de um padrão lUonetario no entido, que ,enho
,le explicaI', afim de servil' de typo ás ll'ansacc;õe elo Governo, e mesmo para os usos do
commercio.

Plll'sarei aOJ:ora:J. mostl'ar a conveniencia ele aUerar razoavelmente o ,'alor nomiual
do antigo padl'ào monet'lrio, na fórma proposta cm uma emenda por um dos meus collegas
da cOll1missào, em atten ào ás nossas il'clunslancias,

AUlel'iorlllente (tO :1nno d 1 lO, a nossa mo da leg:J.l era o ouro de 22 quilates, cu,io
marco não ano d:J.do el'a recebido na Cusa ela Moeda pel" pre.o d 06, e en1ittido depols
de amoodudo no valor nominal de 102'4.00; cabendo, P01' c usequencia, ás moedas de peso
de quatro oitavas o ,'alor d 6',100, O par do c:1mbio entre as nossas pr:1ças e :1 ele
LOl\dl'es era entào de 67 '1/2 pence por 1,'000.

No nnu de 18LO, lJ Govel'llo fez c ln har os pesos fortes hespanhóes no valor nomiu:11
de 900 réis, valor notavelmente superior ao qne dever:1 ter tal moeda, cm relação ao
pad,'ão estabelecido, .

Dnqui v'io que a. mooda ele prata, em razK de SOL' l'elatil'amente mais fmca,
expell!u do n05SO mercado t ela a moeda ele onro, o o pal' de cambio pal'a Londres desceu
Jogo a 54 pence por 'i - 00.

Donde se egue, que semelhante operação valeu t:J.nto, como alterar o padl'ão monetario
de modo q II' a peça de G'lO viesse a C01'l'I'r nom inalmen Le por 830 O,

Tendo-se ag'H'a em vista, nas medidas propostas par:J. o melhoramento do meio
cil'clllanLe, oh·lm:J.r á cil' ula Ko os metaes pl'eoios s, julgo muito inconveniente a repro
ducçào do autigo valor nominn,\ da nossa moeela. de pl':1ta, ist ',ele 1'~ p~la pe.a ele ouro
de qu'\tl'tI oitavas. ou o que vale o mesm a reinstftlJaçào do cambio-paI' a 54.

1,· Porque 0'\ contl'actos e tl'ansacções tle commercio feilas ao cambio de hoje, que, termo
médio, anda pOI' pouco mais ele 30 na" difl'cl'en tos praças elo Brazil, s~rão de f:1l'ora
yelmentea(r~ctadas por tã p;l'allue a1tel'açã. no elem lHo que lhes erve de regulador,

2,. !'ol'que a renel:1 publica, quero dize" a renda do Estado, ficnrin. nomin:llmente
redu1.idaem um L raziio mui fode. sem qne por ouLra part as desp()zns houl'essem de
clecl'Pscel' do llWSLUO moelo; o que lt'aria ao Governo serios ombaraços para s:J.ti [:J.ze1' aos
seus encargos, como passo :J. demollsll'ar.

Segunrlo os dados qu lemos, pôde-se orçaI' a renda publica ordin:1l'Ía no ,alor nomiJml
de ·12.0JO:OOO~, no estado actual do nosso mcio 'irclllante ; Ol'a, . :J.be-se que o nosso systema.
de ünpOSiçà'l é qu lsi em totali lole uel ·"alm"em, ISto é, que a l'eceiL:J. augmenta com o
augmento dos pI'OÇOS, e p I' conseguinte com a eleva .:10 do valor nominal em qnp estes
são avaliados, . vice-vel'sa; logo, sUPI' udo constante pOt' a Ignm tempo o act1lnl e tado
da nOSia inclustl'ia, adll1ittido o paI' a 54, na rpp"oduc ão dos pagamentos em moeda
forte; e servilldo-uos do cambio ele 3 , C0l110 o ql\e tem rela ü.o com os elementos de que
'parlimos pfll'a orçar :1 reucb publica em 12,0 J:OOO~. e~t:1 ficará l'eduziri:J. ao ":J.lo1' nominal
.ele 6,(jGIj:000~, POI' outra. P:.1.l;Le,.aS nossas despezas o!'dinal'ias acompanham a receita men-
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clonada, com a particularidade, porém, que mais de 6.000:000$ daquellas são nominalmente
invariaveis, qnaesquer que sejam as liuctuações de valor na moeda, pois que se empregam
no pagamento de ordenados, soldos, pensõtls e juros da divida interna; portanto, no caso
que vimos de figurar, subtrahida esta somma da renda publica, ficariam apenas 666:000$,
quantia manifestamente insufficiente para occorrer a todas as outras despezas, entre as
quaes só o pagamento dos juros e amortização d81 divida externa monta a mais de
2.500:000.S ao par de que se trata, isto é, o de 54,

Dir-me-ha alguem que eu suppuz nó meu calculo a renda annual constante, havendo
toda a razão para consideraI-a progressiva e por tal modo, que na época em que o meio
oirculante haja de ser completamente forte, que é tambem aquella para que eu discorl'o,o
defioit, que acabei de mostral' será sobejamente superado pelo incremen to assim obtido,
Eu convenho neste augmento rapido da rendaJJublica, em razão do aspecto esperançoso
da nossa indnstria; e con/; sso mesmo, que, da a melhor exacção em as nossas estações
fiscaes, ella poderá duplicar-se dentro de dous Oll tres allIlOS.

Mas, convirá porventura á urna nação como a nossa, destinada pelos recursos
immensos de que a natureza a favoreceu para emparelhar-se um dia com as nações mais
poderosas, empregar as suas rendas quasi em totalidade na manutenção do pessoal de
sua administração 1

Não devemos acaso empregar som01a8 considerave"is em fortificar os pontos mais
importantes do nosso littoral, exposto a ser insultado ainda por 11m inimigo fraco' pois
que algumas obras militares, que temos neste ll'enel'o são verdadeiros espantalbos
que, ou não bast:tm, ou não satisfazem o seu fim, ja em razão do estado de l'ltina em que
se acham, já mesmo pelos d feitos de sua constl'llCção 1

Não será ainda de mister levar a nossa marinha ao pé que demanda a importancia
desta força para uma nação disseminada por uma extensa costa 1

Não ternos, finalmente, que cuidar na abel·tura de estradas, canaes, etc., e, em nma
palavra, que fazer mIlitas outras despezas, que toelas conspiram para o augmento da
nossa força e civilisação 1

Eis o empre"'o que eu julgo eleveI' dar-se ao augmento progressivo de rendas, com que
se me póele objectar.

l'ornando a atar o fio do meu discurso, digo que tão pouco con vem dar-se li. nossa
peça o valor nominal COl'rent no mercado, isto é, o d 12 00, termo médio, ou
que vale o mesmo fixar o par do cambio a 33, i~O ,- porque bem que semelhante aHe.
ração es·teja de accordo com quasi a totalidade dos con tractos e das transacções com
merciaes da presente época, todavia ella traria comsigo o forte depreciamen~o dos ordenados,
soldos, pensões ejuros ela divida interna, na razão de mais t{3 do seu valor, tomando por
termo de comparação a nossa moeda de prata. ou o par de 54,

Depois dessas considerações, julgo que a alteração, que melhor póde satisfazer os fins que
se tem em vista, é aquella que se afastar igualmente dos extremos que venho de ponderar:
tal é o valor nominal de 10.... dado á nossa peça de ouro, donde resulta o cambio psr
de 43 i/lO ou 43 I{~, Com elfeito si procurarmos o meio al'ithmetico entl'e o par de 54 corres
pondente ao valor de 8. e o par ele 33 75/, 00 cOl'respondente ao valor de 12~800, acha.
remos 43 S7/IOO que quasi coincide com o de 43 '/10 correspondente ao valor d& tO DOO,

Em virtude desta alteração os ordenados e as outras despezas nominalmente
invariaveis sol1'rem o pequeno depreciamento de 1/~ do seu valor em relação ao par de 54,

Qnanto ao en'eito que elia tem de produzir sobre as transacções do commercio, cumpre
notar que, devendo enll'al' nos pagamentos a moeria forte s6mente na razão da metade,
sendo II Ol/tra metade preenchida com o papel do Governo na fórma projectada; suppondo
para este o cambio dé 30, que não é certamente baixo em taes circumstancia , o camhio
etrectivo será nos primeiros tempos o meio arithmetico entre o de 30 e o ele 43 2{10. isto d,
36 e/. o ; e por este lado devem ficar satisfeitos aqnelles elos meus collegas que desejam
dar li. peça o valor nominal de 12$, pois que o par correspondente a este valor sel'Ía o de 36.

Voto, portanto, pela emenda do meu collega da commissão, e que têm por objecto
fixar para a oitava de ouro de 2.2 qnilates o valor de 2 -00.

Ell me profJonho agora li. rebater o valente a~'gumento,com qne hontem o meu eligno colJega
da commis~ão,que discorda nesta materia da opinião dosdous outros membros, Julgou-nos
oompletamente desalojados, segundo as suas pl'oprias palavras, da trincheira em que nos
haviamos feito fortes, Disse elie, que os nossos calculos ·tendiam a pt'ovar, quando muito,
um beneficio quanto ás despezas internas, resultante do padl'ão de valor que adoptavamos i
mas que tal beneficio desappal'éCeria inteit'amente, si houvessemos meUido em conta.o
custo annual da divida externa, pois que era eviden te, que por esta maneira elle sei'la
nominalmente maior, excedendo mesmo a Jlos~a expectação.

Responderei ainda ao meu digno collega com os factos e com a lingltagem dos n l\lUeros.
Supponhamos que o nosso meio circulante é em totalidade moeda furte, hypothese que

nos tem servido nos calculos anteriores j e não comprehendo, para mais slmplicidai:le,
na expressão llumerica das quantias, sinão as centenas de contos; teremos os seguinte!;
resultados:

Ao par de 54 as despezas com o pessoal e divida interna
montam n. 6.000:000$, que ao par de 43 i/lO equi-
valem a ••. , .•• , •••..••.••..•. , •. , .•..• , , ••.. , ..•..•••

Ditrerença a favor do Thesouro •..•..• , • , .••.• , •••••••••.•

7.500:000$000
1. 500:000$000
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Ao pai' de 5!, o custo annual da divida externa monta a
Dito á 43 '/tO dito",., .. ,"",., .. , ....• ,', .. ,"', .. ".,
Differença contrll. o Thesouro.,.,,"',. , •• ' , .. , ••....•.. ,

2.500:000 000
3.100:000, 000

600:000'000

Logo, segnndo o padrão que sustentamos, ganha a Nação, neste caso, 900:000$ j e
portanto, ainda desta vez não podemos ser desa lojados da nossa forte trincheira,

o Sr. Calmon - Acham·se em discussão o D.rt. 1° com os paragraphos correspondentes
do projecto e a re-olução o~ recida, como pmenda por um illustre deputado da Bahia, l'eclu
zindo á metade de seu valor toda ::t moeda de cobre act'lal, mandando-a resgatar pelo
preqo de lHO rs. a libra, e conservando-a, como moeda, ou como d'" ntes, na circulação,
Em precedentes discnssões eujá tive a honra de emittir, embora incidentemeute, a minha
opinião sobre este objecto; mas como o illustre autor da emenda que nos occupa insistiu
agora mesmo em querer pro,'ar fl conveniencia da medida que propõe, ell sou forçado
a responder-lhe tambem agora mesmo. Permitta, pois, a Gamara que, deixando de tratar,
como aliás desejava, da materia do al·tig-o, e'l falle primeiro da emenda, Convom certamente
que, emquanto se acham fresca~ na memoria daquelles que nos ollvem as razões e principios
allegndos p lo honr(ldo deputado, eu mostre quanto aquellas são mal f'mdad<ls e estes
inelactos.

Já em outra occasião eu a01rmei - que todo o mal que sofl'l'Íamos por causa do meio
circulante actual, não provinha de que o cobre cunhaelo tivesse excessivo valoi' intrinseco,
porém sim de que <l cobr cunhado fosse reoebido como moeda, ou deixasse de servir sómente
para trooo. Receiando abusar da bondade com que a Gamara me ouvia, eu limitei-me então a
IDdicar ligeiramente os principios, em que e firmava aque11a proposição; mas como pelo
discurso que o honrado autor da emenclll acaba de fazer, vejo que laes principios, apezal' de
obvios e communs a lodos os economistas, forll lU despresados por eUe e por outro Sr. deputado
queol'ou no mesmo sentido, peço licença á Gamara pal'a reproduzir agora, com mais
algum desenvolvimento, tudo quanto já. disse, ou para entrar em uma analyse que me
parecia muito desnece saria,

Em vel'dade, senhores, tenho certo acanhamento, ou quasi que me envergonho de
ocoupar a attenção d[t. Gamara com a repetição de pl'incipios economicos, que são tão
sabidos, e que (perelôe-se-me n. pxpre~são) constituem o b-a-ba de economia politica.

Eu vou pois m stra1':- i O, que o cobr não deve nem I óde servir de moeda - 2°, que
emquallto servir de moeda, ou uão fuI' limilad as rvir de tl'OOO, o seu cunho será sempre
contrafeito, ou falsificado por nacionaes e estrangeiros - e 30, qlle a resolução ou emenda
offeJ'ecida envolve em si uma medida contradictoria, ruinosa e injusta. Longe de mim, o
querer, quando assim faUo, censurar as inlençãe elo meu honrado colleg::t pela Bahia;
ao coutrario eu c nhe o que 11e deseja, tanto como e.l e como a Gamara, remediar com
aoerto e justiça o mal que no resulta da falsificação do cobre, A unica eliíl'erença que ha
entre mim e eUe consi te em qne eu acho mão o meio que ene r~puta bom. Tratarei do
10 objecto - que o cobre uão eleve servir ele moeda.

Para clemOnSlrll.r esta verdade sou obri"'ado, senhores, a lembrar aqui as qualidades
requeridas pela razão no melai que deve servir de ??1oeda. Estas qualidades consistem
em ser de um valor intrinseco qvasi Í?t'Va?"iavel - em ser di'visilJel - e ~m ser pOI'tati/.,
O melai, que l'ell11 estas qualiclades em mais perfeição, é o o~wo. O seu valor é tão pO~too

~ariavC!, que :-10, segundo Humbolelt, tenelo entrado el pois da descoberta dfl. Amel'ica,
10 vezes mal ouro, do que d'ante~ entrara paro. o mercado elo mundo, a depreciação deste
melai, em vez de seguir a l'azão de i pal'a 10, foi apenas de 1 para 4, isto é, um alqueire de
trigo que (por exemplo) vfl.lia 1 oitava de ouro, passou o. valer s6men te 4 e não 10, - e 20, á
vista dos m lhores calculos feitos na li'lropa e America do Norte a variação do valOl' do
ouro é pouco sensivel (talv z) de 10 em 10 anno . Que o ouro presta-se a ser dividido em
moedas de di/Terentes valores, todos n6s sabemos. I!: que o ouro é portatil, ou de faci!
lransporLe, contendo grandes sommas em p"q'leno volume, lambem ninguem ignora.

Depois do ouro, senhores, o metal que maIs reune as qllalidades monetarias é a prata.
Oseu vulor in trinseco é igualmente tão pO~tOO vat'iavcl que:- i O, segundo o sabio já. citado,
havendo entrad,', depois da r feridll. descoberta, 46 vezes mais prata do qlle d'antes ent1'ara
para o mercado, aSila depl'eciação em vez de ser na razio de t para 46, foi apenas de 1
para i6; isto é, 1. libra de OUl'O vale 6mente 16 de prata, e não 46, - e 20, conforme os
calculos a que já me refel'i, sabe- e que é insignificante a variação do valor da prata nos
diversos m rcados do mundo. Qu ~ste metal p6de seI' clividido em moedas de elifl'erentes
valores, e que estas são portateis, ou com alguma facilidade transportadas de um logar
pal'a ontl'o, é facto de geral ex.periencia.

Depois do Olll'O e da prata, senhOl'es, o metal que segne é o cobre, Das qualidades mone
tarias de que temos tratado, este metal apenas tem a de ser divisivel; qualidade que aliás
écommum a todos, e ainda ao mais vil dos metaes. Quanto porém ás outras, e que são as
mais essenciaes, a saber - valor quasi invuriavel e portabilidade - não existem certa
mente no c bre. O seu valor i n tr inseco não s6 é mllito variavel de um paiz para outro,
oomo tamb3m dllltr do mesmo paiz. Rogo á Gamara, ou anLs áquelles senhores, que
julgam qu o CObl'õ p6de servir de moeda, que attend(llU á esl" circnmstancia.

O economista Storch aflirma que o cobra valia, ao mesmo tempo, em Petel'sbolll'g 50,
em Hamburgo 57. em Slockolmo 69 e em Paris 100: isto é, qlle uma libra de prata
comprava nos indicados logares o numero de libras de cobre que se cOlltém naquelles
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a1gal'ismos. Affirma mais, qlle na Russia, ou dentro do me"lllO puiz, o cobl'e no espaço de
53 annos variou cL 50 a 135; isto ii, que uma libra ele prata, CJue comprava 135 li 111'118 de
cobre, pu~sou depois a compnt1' 50 sÓl11ente, e hoj' 57 Ou este met~J, s~nelo cunbado
não ti P?l't ttil, prova é a difficuldad" CJue se encoulra em tl'llnsoortar grandes e pe,ado;
voltul1es, contendo insi/<n i QC(1,n tes "(1,10re . -

E á vista disto, senhOl" s, é manj('~sta a razão pOl' CJue o ouro e a prata, canser"ando o
mesmo valor em todos os angul?s elo orhe civilisado. são designados pelo titulo de l11etaes
preoiosos, e servem de moeda em t cios os paiz s, com pref'rnnC'ia ao cobre. E Pat'(1, 1]'1" eeja
mais intelligivel a applicação, que de"o fazei' ria qualielaeles monelal'ias de CJu(·tenbo
fallado, lembral'ei tambem nesta oc~asiãn a relação de v;llor que ha ntre os reCel'idos
metaes.

Por calc·tIos exactos, feitos n::t EUl'opa e na Amerira (como se vóc!e ver no re1<lIorio de 5
de dezembro d 1 30, ap,'esentado (1,0 s na(lo (lo' Ii:~t'ldos-Unid s), o ouro eslá para a
'Prata na nlzào lIa i p::1.l'a 15.8Li - ou (pórl dize,'- e talJ1lJ'm) ele i para 16, is o é. nma
libra de onro compra, ou é igual em V.dOI· a 16 libt'us de pl'ata, E til l'~lação é consLanle
e i'ommum á lodo~ o' puizes ch'ilisados, e apena~ varia de uma para 1.5, 6 - e pal'a '16;
variação 'lue é de mui pouca monta.

A relação la pI'ata para o cobre é porém "ária e iuconsiu 'I le. como n "alor deste metal.
Na Russia, POl' ex mplo, esta reln ão sOQ'undlJ torch, é d 1 pal'lI 57; sendo por conse
quencia a relncão do 0"1'0 para o cohro, cI'mo de 1 pa,':! 53; isto é, '1 libra de our ou
16 de prat::t, compr Im :;3 libras d co/),·e.]"i; na I"glatel'l'a, polo valor 1110netal'I0 d~ onça
ele Ouro. a relação dest metal para o cobl'o é de 1 J1llra 931 1/2' rela~ão que é uem
diversa da que existe na Russia, e (p'íd~ tambem eli~el'- e) nos outt-os paize".

Por mais indiJ]erentes ou min'lciosos que ienham parecido s pl'incipios quP acabo
ele elespnvo1<' r, bem cont1'a a minb:1 vontade, eu j'llgo. q 103 clie são noce.surios "!LI'a
a demou tl'açlin elas proposições ele que me fiz cargo. Com o11'eito, senhores, si a
Í1lOeda e r elevo ser (na pl1l'.lS. v,lIgar) a m "elida elos valores, está claro que o valor
intl'inseco elolla d~ve s I' quanto for pos~ivel innll'iavel.]E POI' OUll'O ludo, si amoedo.
como medida, deve sei' UIU instl'Umento 'lU':' pos a facilment levar-, e il qua1q ler pal'le,
onde o exigir a nece~sidade elo cOl11mel'cio, e·tá tambem claro, que é essencialnellno ser
pOI'tati!. filas, pelo que fica dito, cI'eio tor provael não só, que o valor do cobro é muito
variavel e inconstante, mns tamlwm que o sra P2'0 e volume, POUC? \'alioso, torna-o de mui
diffici! transporte. E assim pqre~e'l1le ler demonslrado a minha !)['ill1eira proposição de
que - o cobre não póde, nem deve sel'vil' elA mooela.

Passal'ei aQ'ol'a a demonstrai' a segunda, (fie jnlgo mais imporlanto, a saber, que
emquanto o cabre serrir ele" moeda, Ott não [01' limitado á sel'vir de iroco, será sem pro
fal, ificado por nacionaes e estrangeiros, Par, sei' uem entpndido cumpre, senhores, que
apartando-me da nomenclatUl'f1 p'lrampnte scientifica, e 1 declaro '1"03, entendn aqui
por - mo da - aquella qne ti legal, ou nquelJa que púde s r dada em p:1g-all1cnlo dos
tribntos e impostos, e ser ofTerecida pa,'a s:\tIRfacão de todos os contractos leg':lo<. E eu
entendo pOl' - il'oco - aquillo C!,I ,.úmenle se deve d:u' em !)ugamento, flllanclo esle não
pôde spr feito na mais pequena moeela rle prata, ou na moee a de m IDr va lar, De arte
CJue seja moeda synonimo de 0'11'0 ou prata, e tl'OCO synonimo dc cobre. Isto posto, vamos á
([emon II'D ão da 2a proposi ão.

Si o cobre [r considerado como moeda, é e,·idenle que elle será offi'rocido, e onlL'al'lÍ.
ahsolatam nte em todoe qualquer pagamento. Mas como o seu 1'alor intrinseco é vul'Íavel,
segundo já foi IH'ovado, ele 11111 paiz para o Itrll. e nté no mesmo paiz; e s,'u valor
monetat'io deva variar na mesma razão, de man"it'a que a supposia moeda pOSSI valer
mais em ttm Jogar, e lU nos em ottLro, é Lan,uom e"ident . (lU e fad conta cunhnl-a aqui
e emiltil-a alli: por exemplo, quando o coiro servia ele 111f1erla na Russia. spgundo o
economista já citado, com uma libra cle P"'I a podia-se comprar em Paris 100 li!>ras de
cobre, cnnhaJ-o em dinheil'o russo ir t~· 'a1-0 em S. Pelersbourg' P01' 2libl'as de praia,
visto (rle nesta cidade o coi.Jre v:dia 50, CIIUIO já s diss • 11 '1.e111 l'esislida. seuhol"s, a
tão gr;lllde llcl'o? Temos pois, que 0111 theo"ia, a fal ificação é inovitavel : vejeLlllos, si na
pratica o tem sido.

Na Russia, onde o cobre serviu cle moeda, foi hl a fabl'icação de frtlso ounl,o, si não
por l1;1cionaps, sem duvicla por esll'U ng iras 'l'le, seS'nndo a aUlol'idad do Coude Mllnioh,
fJllando semelhaote 11l0?da foi remida aC/lou-se Il triplo di! que linh::t sielo cunhada pela
Casa ela Moeda. Entre nós, s nhOl'e, , escu arlo é diz"I', que pela mesma razão - de s I'vir
o cobre cle moeda - o sea cunho não só é contrnf,ito por mó.os cor.sieladãos nosSO. 011
pOl'numerosas fabricas deatrod Imperia, mas talllbem oê em llluil·oslogaresela I~ur pa
e da Amprica elo Norle. W cOlJslanLe q'IC navi, s eUI'opeos e americano, tl'azem l,al'l'Í de
colJre cllnhado, com que compram nus ciclillles (lo nos~o li'orDlos valiosos proeluc os do
BI'azi!. E' lalllb'l11 escusaria lomb,'ar que, o pr,.cipiLaclo e mal aconselhado rrs!!'lIt' do
cobr falso ell! Balda, moslrou que, 111 I, Il'ar da somll a de 600:000 que se calculava
existir llaqu o!la pro\'iucirt, acharam-s" mais (le 2.000:000000. 11 como será po~sivel

evita.r essa Ialsil1eaçiio, emqunnlO o cobre sorvir cle moeda?

Eu vou oIfel'oc I' aos senhores de opilliiio contl'<lria a pl'Ova d que não é p?ssiveJ.
Segundo a relação de valor enll'e o ouro c pI·al.a e o robl'e. ela qlle já fallei. não seni
exagerado diz r-s (Ine se púr!e comprar unl;1 lihra do cobt'e cm Livcl'pool 1'01' 180 l'éis. em
Stockolmo por 183. no [lavre POl' 100, 1'111 U;,lllbuI'!J'O pOl' 10-, em Petersb III''' por 21) e em
New Vor/( ou BalUmoro p I' 220. Entl'1' nós, senl1Ol'es. l\ libra ele cobrtcunhado vale
i '280 I FIa portanto n1l1 lucro exorOital1Lo, quc convida a comprar a chapa nllCJI,elles
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logM'es, cunhal-,a, e tra~p.l-a pat'a o Bl'azil, i o esbrangeiro ganha ll1ui~o em fal~iflcar,
lambem os l'aClonaas 11:10 ganham pouco, Segnndo o camhio entre as no sna provincias e
n EIII'opa. o valor da Iibra d~ cobre em chapa tem valido <1e 400 até 00 réiR. e po,' muito
t~mpo pôde affirmar-se que v:1l~u 400 I'éis em Pernambuco, 500 na B:111ia, de 650 á 00 réis no
Rio de Janeiro. Não será pois nm negado mui lncralivo o comprar a chapa por 400 ou 500
e ainda mesmo por 650 I'éis, cunllal-a, e passaI-a depu is por 1$2801 '

el'eio ler provado qne emquanlO o cobre servil' de moeda. será falsIficado. E porven~ura
acontecerá o mesmo quando o cobre servir apanas de troco 1 Não, senhores, eu o vou
demonstrar por meio elo raciociaia e dos r"ctoS.

ocobre, cuj:1S [uacções se reduzem, como já di~se, a pagar s6mente aquillo que não
sepóde p"gar com a moeda de menor vaI "r, é necessarIamente um dinheiro que circula em
acanhada sphera, e cllja elemanrla é fIllasi nenhuma. i tndos os pagamentos que eu tiyer
de fazer aos meus credor?s, " ás estações publicas, de"erem ser verificado em moeda,
isto é, em o 'l'O (lU prata, ou papel; e si não me for permiltido dar em cobre sinão quanto
baste para saldar a quantia qll€, não puder pagar na menor moeda de pI'at'l, ou (o e]ue
quer dizer o mesmo) sinão a quantia de .J. vintens ou meia palaca, c]ue é :1 menol' moeda;
está claro que ver-me-l,ei na neceRsid:1de de dema nda r metaes preciosos ou papel, para
de empenhar aq minhas ohrigaçõe para com o l!;stado, e aqnelles a quem devo. e que
apanas er-me-ha preciso q asi nada ele cobre, Resultando, porém, de ta falta de demanda a
llai~a do v,lIor m netario do co1we, e devendo esta baix.a reduzir aquelle vaIaI' até ao ponto
de igualai-o, talvez, ao S"U valor inlrinseco 011 preço do me"l'cado, segue-se qlle nenlnml
interesse havel'à em falsificar semelhante dinheit'o, Lto é, comprar chapa e c ,nlial-a, para
não poder pDssal-a ou emi ttil-:1, por fal ta de demanda na circulação, A'Lé aqui raciocinio,
agIra fac os

Em Inglaterra o cobl'e cunhado não s6 lem nm valor intl'inseco de 180 0Jo, como nem o
GOI'?rno, ou a Casa da nIoedo cunha semelhante dinheiro: é sim a particulares, a quem o
Estado incumbe esse Cll! lln, E todavia. sellllor~s, como já a!nrmei em olltl'a occasião. alli
não se falsifica, nem o eRtrangeiro introduz dinlleiro de cobre. Em todos os paizes cullos,
ond ba nm m io circulante apreciad,) e forbe, o dinheiro de co],re tem sempre um
excessivo v"lor inlrinqeco, e nem por isso o seu cnn11 é contr;:tfeHo, como entre nó'.

No Brazil me, mo, antps de 1810, posto qu o cobl'e tivesse "'l'ande valor intrinseco, n m
a industri:1 infam de l'alsiftcal-v havia medrado nem a corrllp ão estran~eira linha
colhido tantos lucro'à nossa custa, E: p rqu()? Porque eu~ão:1 moed:1em o ouroeaprata,
e o cohre el'a a penas troco, u: nesla occasião perlll itta aCamara, que eu l'°spond,\ ao
illu.lre autor da emenda, o q lal, para combater algumas d sta itléas,já. manife-tada por
mim em oun'a sessão, acabou tle diz~r : 10, qlle não el':1 ex.acbo a!nrmar-se que na Inglal-rra
não se falsifica o dinheil'o de cobre; 2°, que o cobre pôde servir de moeda, uma vez que
lenba, ou e Ih? de, o seu valor intl'inseco.

Quanto ao primeiro, de,'o declarar ao r, deputado c]ne a minha acnrmação (e eu a
reilero, senhores) não del'i:1 ser entendida de um modo ~ão absoluto, que ex.dui,se a
pos ibilidllde de encontrar-se um ou outro infeliz fabricando mocda fal a; e isto la'l'to
mais quanto sabe-se pola gazelas. qlle. le vez em Cjunndo, apparecem falsificadores ante
os tl'ibunaes ingleze . D~via, sim, entender-se que a falsif,cação, cuja exi~tencia eu nenoava,
fosse arl"eUa qne plldes, e causar, c mo entre nÓ • uma, subver~ão do meio ci"cul,nt?, com
tran torno da fonun:1 pu1.l1ica tl privada. Esta ftllsificaçüo não t m de rto apparecid,>,
em lrmpo al!!nm, Ilaqnelle p:1iz. A aut,ol'idade de Slorcb, citada pelo r. deputado. não
destróe a minha am,'maçã... Aqnel1c economisla refere-se a Colquhoun, na olJra- PIIlice
of lhe Metl'opo/is - nllonoa o lue se I assava alli em 1709 e 1 6, Em tal época, senhores
(e mesmo alé 1815), o ,"eio cir 'ulanle de Inglatel'l'a achav,,-se depreciado: as esp'cie
metallicas, ,LI m cl safadas e m'I1 cunhadlls, tinham um I remia sobr o papel do Banco,
qu COl'l'ia como moeda. DiRto provinha 11.1~lllll int'res e em contr,tI'azer nã só o cobre,
como \l)e~IUO 11. pl'l1.l:1. e até o on.'o. E: então' certo quanto liz torch a respeito d:1 [alsi
licação, Mas ~u ITI<,> r~fel'Í, senh \'J'S, não áquel1:l. époc:1, lllas ao eslado actual, ou aomeio
oil'cu/ante, hnj' ox.istente em Ingl lerra, depois de ?'cfo1"1nado, e apel'fciçoaclJ pm ] l6.
Deste an no para :'! n in bel'CSS rle f.ds' firar lesapparec?u; e, si um ou ontl'O ind i"iduo :1inda
secccllpa cnm a fabrica lia d' dinheiro f'a.1~0 de cobre (e tambem de prata e om' ). isto
longe de des'rllÍl' a mmbo. afilrmação, apenas mos'ra qne o povo inglez não é ainda.
comp"tod anj s ou qn ainda apparecem crimes na Inglaterr:1.

Quanto ao spgundo, coufesso, sen1:l0ros, que não esperava ouvir enunciada, e m'lito
menos s Istell tada nesta casa, a proposiçã de que - o cobre póue ser moeda. si con tiver o
seu valol' intl'1nscco - e vou pl'oval' qlle esta iaaucltl:1 PI'oposi ão é :1hsur la e allti
eCllnOll ica.

Deixando dc parle a impossibilidad de fix.ar-se, uas cil'cumsbancias aClimes, o valo)'
inll'inseco c1u cohre ; pois, cumo jú so viu, este vetloJ' é lão vari eUI cada uma provincia,
quaulo é dilT?rente o cambio, ell conc?do, todavia, qu" a As~pmhlé:1tomeo al'I ill'io de querer
lixaI-o, Abi começ:1.lâ uma "'I',lnde diil1culc\ade, qual é a colha do valor qne convenha
fixar - si o valor do cobre no p:1iz que o pI'ocluz, e donde o imporlamos - si o valor do
cobre entl' nós. No primei 1'0 caso fixa rá (snppnuhamos) em 200 I'éis o ,,;\lor de uma libra,
vislo ser estq o preço quasi médiO rio cobre na 1!:uropa, comn já fiz ver. E no segunelo caso
lixará (Sllppollhamo, tambem) em 600 l' is o valor de uma libra, "isto sep csle talvez o preço
médio rIo cobro no BI',\zil, ou em suas diO'erentes p1."ovincia . como já obs~l'vei em outro
logal'. Qual seria, porém, o ,'esultado lesl;L operação 1 I];j]-o. No primeiro caso, iSlo é, quando
~e mandasse cunhal' uma libl'l'. de cobre por 200 réis, evilar-se-hia certamente que o
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estl'angeiro o falsificasse e introduzisse em nossos portos, porque nenhum lucro acharia
em compraI-o por 200 e emittil-o pelo mesmo valor; mas acontecel'ia infallivelmente, que a
moeda as 'im cunhada, apenas sahisse das nossas casas de moeda, seria funelida e vendida
em chapa" no mercado, pelo preço ~e 600 réis, que vem a s r Omédio pI'ovavel entre n6s,
como fica dito. Ver-se-hla reproduzida em cobre a celebre ,tlla ele Penelope; e s m duvida
aquelIes qlle hoje falsificam, ou tratam de clmhar, passariam então a dcsounhal', No
segundo oaso, isto é, quando se mandasse cunhar uma líbl'a de cobre por 60 réis, não s6
o estrangeiro continuaria a fabricar moeda com proveito seu, e prejuizo nosso, p is vida
dar-nos por 600 aquillo que lhe havia custado 200, mas tambem a falsificação poeleria
continuar nas provincias, onde o cobre tivesse o valor minimo: por exemplo, si a libra se
vendesse em Pernambuco (como seria mui passiveI) por 300 ré is, faria conta falsificaI-c
alli, emittil-o por 600 réis, em outra provincia. Tenho, pois, demonstrado que a prop siçãoá
absurda. E em prova de que é amti-coonomica, bastará lembrar que, sendo o valor intrinseoo
do cobre igual ao do OUI'O e da prata, ~ual'dada a relação de que já fallei, isto é, valendo
uma libra de ouro o mesmo que 16 libras de pl'ala, e que 53 libl'as de cobra na R'lssia,
e 934 na Inglaterra; e devendo o Estado que adntittir a opinião de cunhar mf)cela de Oobl'B
com valo I' intl'inscco, compraL' com as indicadas quantidades de OIll'O ou prata as quanti
dades de cobre tambem indicadas; é evidente, que ~eria maia economico e. util c'mbar
antes uma libra de ouro, Oll mesmo 16 de prata, do que 934 de oobre: não s gastaria
tanta mão de obra, não ae consllmiria tanto tempo, não se empregariam tantas machinas,
e prestar-se-hia ao commercio e indllstria um meio-circulante m~i valioso e de f,LCil
transporte,

Resta-me, agora, demonstrar a minha terceira proposição, a sabeI' - que a
emenda do r, deputado é em si cootl'adictoria, ruinosa e injusta, Digo que á
contradictol'ia, porqlle, tendo por fim, segundo sustenla o seu iIlustl'e autor, p()1' termo á
falsificação do oobre, a emenda vai, ao oontrado, alimentar e sustentar a mesma falsifi
cação, não só mente fóra, como dentro do Imperio. Com e(feito, senhol' s, li emenda
reduzindo o cobre aotual á metade do seu valor, e mandando-o resgatai', deix:t-o, todavia,
correr, como d'antes, oom a qnalidade de moeda, e sem lllUitar, pOl' modo aJO'um, o seu
gyro. Mas eu creio ter provado que, emquanto o cobt'e servil' de moeda em um paiz, a sua
falSificação é inevitavel, por causa do lucro que a variabilidade do sell valol' on'el'ece aos
falsificadores, Eu me éxplico melhor; a emenda quer que o cobre fiqlle na circulação c mo
moeda, á razão de 640 réis a libra. Ora, p lo oalculo que ell acabei de fazei', está claro
que o estrangeiro, podendo comprar aqnelle metal á razão de 200 réis a libra, contiuual'á.
a ounbal-o I ara o introduzir aqui á razão de 040 l'éis, E me'mo dentro do Imperio,
senhores, aquelles máos cidadãos, que já teem machinas de cunhar, monlaclas. e em
actividade, como é notaria, posto que não percebam, talvez dep is da diminuição qne II
emenda propõe, oa lucros exorbitantes que d'antes ob'tinham, todavia acharão mais coave·
niencia em continuaI' a cunhar, ganhando menos, ou lucl'ando sómente a ditferença que
vai de 40 (qne é, pouco mais ou menos, o preço actual do oobre em Pernamlmco) a 640,
do que a abandonar, ou destruir as mesllla~ machinas que para mais nada s3l'Viriam,
Tenho, pois, m()stl'ado que a emenda é cOlltradictoria.

Disse demais, que elta era ruinosa: vou provaI-o. Sem remediar o grande mal qus
resulta da falsificação do oobre, p is que o deixa ficar como moeda, a emendil, pl'opondo
o resgate de todo elIe, obl'iga a Nação a oontrahir e pagar uma divida enorme. Pelos
calculos do ex-Ministro da Fazenda em 1830, vê-se que as nossas casas de moeda teem
emitl,ido perto de 16.00 :000$, A' vista do exemplo da Russia e do que já vimos na Bahia,
e em presença da facil, constante e impune fabricação e intl'oelucção de cobL'e falso no
Brazil, eu não sel'ei exagel'ado, senhores, si avaliar em 48.000:000$, ou em 120 milhões li
quantidade de dinheiro ele cobre em circulação, Seria, p is, necessario, para resgatar
metade, oberal' a Nação com uma divida de 60 milhõ3s; mas para que? Para melhol'ar
o meio-circulante? Não i eUe continuará, como d'antes, fl'aco, incommodo e susceptivel de
aer contrafúto, Para por Lrmo á immoralielade, á fraude, ao roubo publico da falsifi
cação? Menos; esta it'á seu caminho, como d'antes, e como já demonstrei. Logo,
senhores, para que tamanho sacrificio J Emfim, si tão fatal medida passasse, nós Leriamos
daqui a dO'ls ou tres annoS de fazeI' segnndo resgate, e de contrahir outt'a divida, e
quando este segundo fosse (como seria forçoso) igual ao que hoje se propõe, tedamos
daq,ui a quatro ou seis annos de fazer terceiro resgate, e de contrahir tel'ceira divida j e
aSSIm il'iamos, senhores, de l'esgate em l'esgate e de divida elll divida, até qus nos
abysmassemos de todo J, , •

Julgo ter provado que a emenda é ruinosa, Resta-me provar que ella é injusta,
Pondo de parte a injustiça Ihgl'ante d resgatar-se cobre falso, e de premiM' as.im

aos criminosos fabricadores e paSSadol'és de moeda falsifioada, que aliás cump/'ia
punir, a emenda é, absolutamente, injusta, quando quer que o Estado faça uma
despeza impL'oductiva á custa das gerações futuras, a q em se vai incLlmbir o onus ds
pagar ou amortizar a divida enorme, que es:iO' agora o l'esgate pl'...pOSto, Com que
direito, senhores, nos queremos livrar de um ma'1 presente â custa de nossos filhos e netos,
que hão de vir, e que em nada concorreram para o nosso actual sotfrimento, e que nada
aproveitaram do premio dado hoje a l'alsificadores e contrabandistas? Basta isto, para
ver-se que a emenda é manifestamente injusta,

Conclult'ei, senhol'es, declarando q ue o remedio que a Nação espera, com toda a razão,
de seus representantes, contra a oiroulação da moeda falsa de cobre, qlle em verdads vai
corroendo, e alterando a fortuna publica e particular; digo, - que o remedia do mal que
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soifeemos, não deve sel' palliativo ou chimerico, nem contradictorio, ruinoso e injusto.
O~lra deve ser a medida, senhores; eu dal'ei em tempo minha fr<l.ca opinião sobre eUa.

Por ora, já. fatigado, limito-me t\ votar contra a emenda .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••.••.•••••••• "0' •••••••••••••••••••••

.............................................................. ,"

Eis-nos chegados á discussão do t\rt, , que é como a pedra angular do projecto para
melhorar, segundo as nossas circumstan ias, o actual meio circulante. Trata-se nada
menos do que -de fixar um novo padrão monetario - e regular os pagamentos nas
estações publicas.

OartIgo, que se discute, fixa o novo padrão no ,'alor de 2·' por oitava de ouro de
22quUales; e a emenda que Live a honra d. mandar á mesa, eleva aquelle valor a 2,'500.
Para su tentar a materia em geral do artigo e a doutl'ina particular da emenda, eu pa so
II submettel' ao juizo da Gamara as razões pelas quaes me pat'ece:-i", que é necessario fixar
novo padrão monetario i-e 20, que é mais conveniente dar á oitava de ouro o valor de
2$500, do (1ue o de ~OOO,

l~nteS, porém, de m ostral' a veracidade destas proposições, permiHa a Camara que eu
combata de passagem duas opiniões emitlidas nesta casa, em defesa das cluap.s seus
fioul'ados autores teem continuado a rallar. E' a primeira-t< que a ü.xação do valor do ouro
êuma chimera ou absurdo, pois qne o pt'eço de;te metal não depende da lei, e sim do
mercada, .- Não ha duvida, senhores, que n m~rcado, segllndo a quanLidade de qualquer
producto, a sna utilidade e demanda, é quem mostra ou fixa o seu valor. Este principio, em
tudo verdadeiro, sendo applicavel ao preço dos procluctos ou generos, tambem o é em
relação ao ouro,

Entretanto, quando se trata do ouro, não como genero, porém sim como moeda, isto
é, como medida convenciomd de valores-medid<l. necessal'ia para o governo ou admi
uiskação economica das nações, e até mesmo, no estado da civilisação actual, muito
util ]lara o commercio e transacções de toda a especie, entã falha e deve falhar aqueUe
principio. E', pois, ao ouro como mo da que a lei p6de e deve lixar um vl\lor; ficando,
embora, ao mercado dar-lhe o que de mais 011 de menos deva tel' como genero. Chimera e
absurdo fatal haveria, si acaso a I i, em vez de fixllr o padrão monetario, segul1do o
qUll.l deva o Governo receber e pagar nas suas estações, o obrigasse a estar pelo padrão ou
nloe, que o mercado quizesse, ou hou\'esse de fixaI' cada dia, con forme o pI'ojecto do honrado
deputado á quem me refiro, Uma compra e venda simulada p6de con,titnir muito bem o
peeçoou valor do mercado; e daqui, senhore, quantas fraudes e rouhos não haveria no
pagamento da renda publica, e nos contractos com o Estado I Duas ou tres casas fortes
coUigaclas poderiam arruinar as nos as finanças. Para se entrar (por exemplo) com
i:OOO: pal'a o 'rhesouro, quando a oitava do OUI'O valia 2: , talvez na vespera do pagamento
appal'ece se \'alendo como 3$1.,. E talvez SI} ü.zesse a manobra inversa, quando se
tratasse cle receber do Thesouro.. ,

E', ]lOI'tanto, no arbitrio ou opinião do illustre deputado, onde ha, não s6 absurdo, como
atê uma fonte perenoe de immoraliclade.

E' a segunda opinião - « que se deve mudar absolutamente o nosso actual systema
mooelario, adoptando-se o methodo mais philosol hico de se marcar s6mente o peso e qui
late cio ouro ou da prata, e deixal-o correr, como moeda, pelo preço do mercaao. »- Esta
opinião, senhore , firma-se lambem na theoria scientifica do preço e valor das cousas, em
que se qneria apoiar a opinião antecedente, ada seria, em verdade, mais para desejar do
qlle o eSlabelecimento de um tal syslema, CUj'l honda'le theorica é innegavel e susten
tada por excellent s economistas inclusive o illustre ay,

Mas, senhores, este systema é um bom e hrilhante desideratv.m: está no caso do
desarmamento geral das nações cultas e da illimitada liberdade do commercio, ha tanto
tempo, concebida e aconselhada por eloquentes e esclare idos estadistas, ]j]' certamente um
opUmo arbitrio; mas p rque aspira talvez ao sempr dimcil oplimo, não tem sido até
hoje posto em execução por governo algum iilu Irado.

O systema monelario das nações mais cuLtas tem sido ap rI' içoado, com pequena
ditl'erença, nestes ultimos 25 annos, e, posto que a opinião emittida pejo Sr. deputado, a
quem me l'e6l'o, ja. el1tão fosse prezada e geralmente sabida, nem pnr isso os governos de
Inglalerra, França, Estados-Ul1idos, Paizes Baixos, etc" qnizeram adoptal-a. Ninguem
dirá que a m6r parte dos citados governos seja inimiga de reformas uteis, e muito menos,
ignorante em materia de administração: o sell exemplo, portanto, deve sel' de algum peso
parll n6s, q'le mal podemos ter p jo de nos confessarmos noviços ainda,

Observarei mais, qlle as opiniões que tenho combatido, além d. impl'aticaveis,
seriam p rigosas 00 nosso paiz, 1mpraticaveis pela desordem e confusão, em que ficaria
sl'eceita e despeza do Est3.do; todo o systema d nossa imposição seria alterado, sendo
forçoso distl'ibuir de novo os tl'ibntos e modifical- s: toda a contabilidade fiscal, e a.
escl'iptul'ação nas estações publicas, e mesmo nas casas particulares deveria ser muda.da;
em[jm, li linguagem de ré is passaria a seI' de oitavas, grãos, etc" que é sem duvida
muito mais complicada; e p6de-se com facilidade alLel'ar a linguagem commum ~
Que o diga a FI'ança. com os seus gl'ammas, metros, etc, Tanto é certo que o
povo lIíio entende de filigranas scieotificas, nem de sublimidades da economia politica.,.
E são perigosas, porque, mediante a indicada dilliculdade pratica, ·OS enganos, e arti
manhas elos trapaceiros se multiplicariam impunemente; a má. fé tomaria o logar de leal
dade, e a corrupção tornar-se-hia geral. Nao ha exageração no que digo, Igual perigo
correria o paiz onde a moralidade commercial tivesse as mais solidas garantias; e quaes
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'São estas, ou quaes os correcLil'os que temos contra a fl'aucie ? Não ha entre nós, nell\
a pedl'a negra do stock exoh:b1lge de Londres, onde se inscreve o nome daquelle que nILera
o preço cOI'I'ente, nem a pena seven e ceda cont!'a a fOl'gel"Y, falsificação de lelrHs e
fit'mas, nem o king's bench, ou a p"isão para aquell~s que não p~gam o que devem, etc, ..
E bem póde sel' qLle da falta destas e outras disposições a immol'alidade lenha ganho tanto
ten'eno no campo do nosso comlllel'cio!

Gumpr -me agol'a tl'atar da 'luestão pl'incipal, e demonsil'ar a minlla pI'imeiL'a pro
posição, a sah!r -qlle é uecessario fixar novo padn'io monelal'io accommodadll ás nossas
'circumstancias,

Já em outra occaSlao, eu declnrei ú Gamara, q'le o mcio unico de melhoral' a
nossa actual circulação el'a « chamar de nol'o 1al'a lla os metaes preciosos", que ha
viam desappar cido: e que « este não voltariam", sem que pl'illleü'o ross -ou l'es
gaiado o papel e c bre-o'l allel'ado () pacI1'ão IlIonptill'io. Dech'l'ei mais, ejue a As emhléa
Geral na escolha enl1"e estps meios, deda, {lLanto U mim, lrereril' o segundo' pOl'que o
})rimeil'o, além de impossivel, el'a rl1lnOSO ;-quando o s!gundo, além de pI'aLicave', PI'a uLil.
Em pI' I\'a da impo sibilirlade doprimeiro, será '\lillcienle allegaL' o facto, salJido pnr todos
nós, d que não Lemos SOU1'11S, nem I' 'cllrso algum de prllmpto para encetar pr'lveiLOsamento
a remisqão do pap I, que alhís tende a apL'eciar-se: e muiLo menos, pnn L'ealizar ele uma
assentada o indiscreto e injllsto I'esgn le ele tan to cobre raL i fic:1.do.

E quanto á ruina, que traria o mesmo arbitl'io, ti, senbOl'es, mllito el'idenle, Kãú ha
c1uvicln. r1p que ,L )J:1S'Ug'/ll raptela de um" circlllaçiio fOI'te pn.l'U olltm fraca 011 vio -vorsa
seja indiffPl'eute ii clas e PI'oeluct"l'a e indusLriOqa ela Na ,'io:t.anLo impoL'la ao lalTador
'VendeL' uma al'rnba ele n.sSllcar P'll';':", qllando o,g-enel'os d seu consluuo se acham baratos,
como ven 'el-a po!'·l., q lan-Io os mesmos:; nerus custarem o d!Juro doque valiam, O moSIllO
se póde dizer daqueIl qLl'~ exe 'cita qllalquel' industrin 011 vive de jornal.
, Nl1 Pensilvania, por exempl,), um acto da sua As emuléa (ainda quando COI0l1i;L
!ingl~za) enfl'aqueceu a cil'cnlação, mandan lo qlle 5 schillings de prata vales-em 6' dnhi
resllItou q le os generos da ITInropa foram importados na razão ele 1/6 mais caros; porém
os geoeros da Glllonia fOl'am expo!'latlos Lamuem encal'ccidos nn mesma razl1o.

Mas, senhores, aqueIla pas agem sendo veri ficaela sem dar·se tempo pal'a que expirem os
contractos existen tes, e paraquA o Estado S' pl'evi na icel'ca de suas renelas, longe de sel' in
di ff'e rpn te, produ7.il'á de cel'tv perdas consideraveis, e um c/efici, destrllidor. Eu me explicurei
em po lcas pal .. vras.

O pra o das cousas e dos frenel'os é sempre relativo á moed:l. cm que se renliza 11
eompl'a e "enda elos m?SI1lOS generoso l!] assim, qnnndo mei:l. onça de ouro valel' no
mercaelo (como na actna: cil'cuJaçã fl'aca) a quanlia le i2·~ 00, o lreço ele uma a1'l'oha d
café sel'ú (p'lr ex mplo) rle ..J' ; e quanelo meia onca valel' (como na antiga circulação forte)
a ql1antiade « 400, o pre vda arr'lba seráde 2$000.

Es e pl'inCi\)io, senhores, é verdaeleirC' e cert ; e, si em um ou Outl'O caso fo\' nlLol'adoou
1nodificaelo p ~ cOllcLH'J'encia elo gellel'o, e sua utilielaele e lemaneln, uma talmodifieaçiio ou
alteração será momen·t'lnea p ssageiL'a, visto que o moviment elo COl11l11eL'elO restaura
sempl'e toelo o eCluilibrio accidentalmente perelido. Di~lo s segue nee ssal'ial11enie:
.quauto auscontL'actos exi~tenteq-qlle qupm tives compl'aelo, dUl'<lnle a circ lação fraca,
um escI'avo por 400$. seria obril!ado a p 'gar, si voltassem os ÍL cil'culação forte, a Quanlia
<le 800$; o queequil'ale a "randissima perda; e-quanLo ao Estado-as rendas puulicns,
cobrael;ls ad 1holorem ou 801)1'e" preço dlls geneJ'os, ficuriam reduzidas á metade do sen v,lor
n.ominal, o qlle equivale a 11m defioit elpslruidor. E' verelade que um artigo de lei póde
acaulelal' aq'I(·'lIa peL'ela, sal vando os c n Ll'actos anterioL' s; mas quem não vê elue semelhant9
artigo ,eria ao me. 1110 tempu um pomo ele di corc!i,l e um manancial ele demandas o
.(luestões eutre credol'es e elevedores? ITI como se eviLaria o deficit? ó haveria um meio
(poisq le a desreza ê, 0'1 fixa o I inelispensav'l), pOL'em ull1meio odioso e ralaI, o de - au·
gme Itur e lalvez dobrar os implOslo'l act'lIles, isl,o é, obrigal' os c ntribuintes e priuc'paI
mente os lavradores, a conoor1",'eI11 Cl!11 maior có ia do se.u suor para a S'ISt ntaçào do
Esta lo, q'le, em tal cas " moqtral'ia nã" [l")teg-el-os. E pois, que tudo isto seria ruinoso,
parece-me ter p,'ol'aelo que lamuem o é a paqqn!!'em, ou s,dto ela cil'culação ele bQje pal'aa
antiga, seglllldo a qual meia onç.L ele o Iro I'alia 6 '[ O Nem este l'oceio de l' dna, senhores,
é inspit'ado por ull1a simples theoL'ia: ao cOl1traL'io, lemos LLIlI exemplo de Naçào culta que
.o jusLifica,

ITIm conseq'lencia ela p1l'ach ele p11l'amento elo Ba.nco de InglateL'I'U, e de maioL' emissão
de suas notas, estas depL'eci:1.I'am·'il', de SOl't, que em 1814 uma IibL'a esLedina em metal
eonLinha 148 grãos de 0'11'0, qUllllclo uma liuI'a em papel ou nota sómente valin. ou continba
i08 gl'àos de ouro. Trat')u-se ele ,'emediar o m,,1 CJup r su1tava elest cil'culaçã,\ dppr CInda
a ponlo ue solft'el' um reuale de 33 %, com pouca c1ilferenç:l., Dous meios, como entre n6s, se
apreselltavam-Ol1 resgat"r o pup I (l!I "Hel'ar o p'lrlrão. Os cc nomisLas c1ivicliram-se na
.escolhn, A escolha ele Rical'elo pronunciou-se p lo pl'imeiro, e U opinião dos lords
interes~ado~ em l'ec~ber SUIlS rendas em moeda Corte, e ele MI". Peel e outl'OS na Cal,nara
Baixa decidiL'am o pnlamenlo a adoptaI-o,

Com e IYe ito, l'esgaLoll-,>;e o pa pel do Ba nco e saltou-se para a ciL'culação rode. Qual
[<li, porém, o 1'esult'l(l ?

Si ,clair e outl'OS aconomiRtns, que pl'opunham antes nlguma modifica ão no pn.dl'iio, o
haviam [lI'ognosLicado. Toclos O" contl'aetO foram altt>rados, e os elevedores I ag:ll'"m 3:; 0/"
de ma.s: as taxas e !l'oelllCtOR ÜXO·1., lançados aU~l11el1taram"se na mesma razão; emfim,
ll. fortuna p:lrlicular soifl'eu uma perda tão considerave! como a ele um terço elo seu valor,
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Ainda hoje dura o clamor contra a adopção daquelle arhHl'io. Ha pouco, li nas gazetas
uma pe~ição feita e assignada em numeroso ajuntamenlo de proprietal'ios, negociantes
e fl\bricantes, instando perante Lord Gr~y POl' uma aLteração no tanrlart, ou padrão
monetl\rio: o que devéras (notarei sempre) daria agora logar á outra perda. e maior clamor.
::;i, pois, foi pr~judicial ao povo inglez a passagem r pentina da moeda fraca pal'a a forte,
quando a sua fraqueza era s6mente de 3i! "/0; (LUanto, perguntal'ei eu, quanto não sel'á
ruinosa a mesma passagem no Brazil, onde (p6de dizel'-se em geral) a fraqueza da moeda.
Ó de 80 0/O1

Tendo assim provado qno o primeiro arbitrio - resgate do papel e cobre - é impossivel
e ruinoiO, lica tambem provado que o segundo, a-aheraçãn do padrão-é um, pur isso
que svita a demonstrada ruina: e de q e é ao meiOl') lempo praLÍcav~l bastará. lembrar
(Iue, sem perda nem incommodo ou difficulehde alguma, póde ser ordenado e realizado
por um al,tigo de lei. ,

Passarei ngora:1 demonstrar a minba segnneh proposição, a saber: -que é conveniente;
dar á oiln.va de ouro o valor de 2$50 - conforme requ~r a emenda.

i\. declaração feita pelo meu coIl ga da com missão, que combate a emenda (o Sr. 1'\1on
lezuma), serve de victoriosa l'esposta ao 1'. deputado que alludiu :í. incoherencia da minha
parte, e do outro meu c !lega que defenel a emenda (o Sr. Baptista de Oliveira).

Reunitlos em commissão, nós declal'ámos nossa~ opiniões, e cada um e reservou o
direiLo de oJferecel-as ao juizo da Camnra, na discussão elo projecto; é justamente o que
temos feito, e uada mais.

Vamos á questão. A emenda leva a 2$500 o valor da oitava de ouro, (lue o projecto
Jjxa em 2$0 As razões em que se funda a doutrina desta emenda, e os calculas exactos
sobre que eHa as'enta, foram húje mesmo submetLidos á. consideração da Gamara pel<>
meu honrado coHega que a susteula: seria temeridade em mim pretender accrescel\tar
alguma. cousa ao discnrso que eIle, 11auil como é em sciencias exactas, acabou de
pronuncIar nesta casa.

Limilal'-me-hei, porlan to, a reco~dar que. seucl0 o cambio, en tre a nossa ultima
circulação metallica (depois do cunho da prata de 060 réis) e a circulação ingleza de
5-1 dinbeiros por 1$, equivalente a .' poc' peça de ouro, ou a 2' por oitava de te metal;
e qnB, sendo o cambio enlt'e a nossa actual circulação fmca de papel e de cobre e a
circulação inO'leza, por mui provavel termo médio "m t do o lmperio, ele 33 'I. dinbeiros
Ilor l ,eqllh'alente a 1288 por peça, ou a 3$200 por oitava de ouro; é evidente que li
emenda, lixando o cambio de ·13 diuheirú , equivalenLe a 10 101' peça ou li 2$500 por
oitava, aelopta um quasi justo meio termo,

Esta recordação, senhores, serve I lira mostrar logo á primeim vista, que o deficit da
renda pubJi a que holtloer d re Itltar da altel'aç5,o prop03ta, ha de $er necessa1'Íamente
maior, segundo o arLigo do projeclo, que adopta um extl'emo, do qlte segundo a emenda,
qne segue o termo media. 19to posto, passarei a responder ao meu honrado collega que
com tnnLo calor tem defenclid li doutrina do artigo,

Principiarei por observar á amara <[ue o collegl a quem me refiro concorela comnosco
em que-é mi t l' alleril.l' o pa Irão monetari , ou que serül ruinoso vollarmos agora
~al'a li circulação do antigo patll'1io, cnjo c,\mbio era ele 67 II, dinheiros, equivalente a
(j 400 por peça ou ai

o
, 00 por oitava de ouro' - e, desde que convem nisso. eu estou, que-

e le não duYidará chegar-se para a opinião dos outros sells coHegas, assim que reco
nhecer, como espero, qu 11a maior ruina ou maior deficit, si for approvado o rlrtigo, d<>
que si passar a emenda,

Ila pouco, mostrou-se pIos calculos apresentados que a renda publica actual, orçada
em 12.00 :000 pelo cambio de 30 até 33, llcaria reduziâa a m nos de 7,000:000 , si fos e
arrecadarlo. pelo cambio le 54" qne o meu oll~ga clef~nele; e 1Il0stl'ou-se ao mesmo temp<>
que, sendo a despeza publica pela maiol' parte fixa, e não diminuindo na mesma razão da.
renda, havel'Ío. n cessariamenle UI11 grande deficit,

Mas, senhores, o meu illu tre coHega não duvida aflirmar que este deficit é imaginario!
E como o prova 1 Al'g-umentando sobre um dado falso e souI'e um louvalel desejo, comI>
a CamtU'a ver {I.

A nos a renda publica é del'Ívada dos direitos de importação - exportação - e (seja
assim chamada) - imposição interior. Os da pl'imeit'a e segunda elas e são cobrado acf;
valorem, isto é, sobl'e o -preço COl'l'ente no mercado; - e os da terceira são lançados e
arrecadados em quantias lixas, Os da primeira classe ou de importação renderam no anno
de 130-1831 a quantia de 4,9 0:000", c os ela segunda on de exportação, inclusive o dizilU<>
e outres impostos dos generos que os pagam no embarqu , l)~.Io preço no mercado, ren
deram 1.400:000:); segue-se que, muito além de 3/,,, ou bem pel'to de "/a della . cobrada
(uivalDloem. Como, pois, alterado o valor da moeda. deixarll de haver grandissima
diminuição na renda 1 Assim pensamos nós, que lerendemos a emenda.

Mas o meu mustre collega, para debilitar esLa demonsLração, que é clara e il'1'esistivel,
recol're, primeil'o, á cirClllUstancill - de que a alta ou baixa elo preço dos generos tinha
UI11 limile além do qual não podia pas ar ; - e segundo, a que - os direitos de importaçã<>
são calculados pela pauta das alfandegas, e teem por isso ,I natureza e indole de rendas
invariaveis,

Quanto ao primeiro, direi que aquella circumstancia não vem, ao caso: nós temos
factos que explicam melhor do qlte as theorias: basta tIue os generos não sofl'ram no noss<>
mercado nem maior alta, nem maior baixa do que teem soITl'ido nos ulti.mos iO annos.
pal'a que procedam, e sejam valiosos todos os calculos a favor da emenela. E, quanto ~<>
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segundo, eis aqui, senhores, o falso dado em que o meu collega se firmou. Não éexaolo
dizer-se que a cobrança de direitos pela pauta dá á renda a qualidade de invariavelj ao
contrario, a pauta varia conforme o preço dos generos no mercado j e isto em virtude dos
tratados e estipulações que nos ligam com outras nações,

A avaliação da pauta actual, organizada no meu Ministerio, teve, como deve ter por
base - o termo médio entre os preços do paiz productor e do nosso mercado; accrescelltando
aquelle termo de mais tO % para cobrir a importancia de fretes, seguro, etc. E', portanto,
claro que, uma vez alterado o preço no nosso mercado, a avaliação altera-se tambem, e o
direito cobrado sobre élla alterado será. E com uma pauta calculada ao cambio de 25 a 3D,
poderia continuar, já não digo ao de 54, porém mesmo ao de 43 ~

, Corrigido assim o engano em que estava o meu collega, fica desfeito o seu grande argu
'mento; e (o que mais é) até fica patente o equivoco em que cahira, q:lando disse-que, tendo
de pagar na alfandega iOO$ de dil'eitos, o Thesouro lucraria mais si aquella somma fosse
paga em peças pelo valor de 8$, do qu em peças pejo valor de iO$; pois que no pl'Ímeiro caso
daria i2 peças e meia, e no segundo apenas 10. E com isto quiz o meu collega provar que pelo

. artigo entl'ada mais ouro para o Thesouro, do que pela emenda I", Sem se lembrat', que,
sendo o valor do geuero aI terado se"undo a moeda, aq uel1es iDO ,seriam 100~ qllando a peça
valesse 8$, e seriam i25, quando e1la valesse:lO ; resultando em ambas as hypotheses, entrar
o mesmo numero de peças, ou a mesma qlIantidade de ouro para o Thesoltro,

Está, creio eu, demonstrado que baverá grande diminuição de rendas: ,ejamos si o
haverá nas despezas.

A despeza publica, senhores, é feita, ou com o pessoal do serviço e divida publica-ou com
o material do serviço, A primeira classe comprehende os soldos, pensões, tenças e orde
nados, e o pagamento da divida intel'na e externa; e a segunda classe tem por objeoto
a compra rle generos para os arsonaes de guerra, marinha, obras publieas, etc,

A primeira, Olt com pessoal e divida, é despeza fixa, qlte deve ser verificada em rJis, e
que de modo algum se altera com a alta, ou baixa do preço dos generos; e esta despeza,
senhores, eleva-se 'a perto de 3/4 da despeza gel'al.

A segunda. ou com o material, é porém despeza val'iave1, que se resente da oscillação do
mercado, e que é maior ou menor, segundo for o preço dos generos, i pois 3;'1 da renda
deve diminuir, e 3/4 da despeza deve pel'manecer a mesma, é evidente o deficit,

Mas o meu illustl'e collega, que não quer ceder, recorre ainda - primeiro, ao lucro que
baverá nas remessas, a cambio mais elevado, para o pagamento da divida externa-e se
gundo, á necessidade de alterar todo o systema dos nossos ordenados, soldos, etc" regulando
os segundo o trabalho e outras circurnstancias, corrigindo a superfluidade de alguns, etc,

Pelo que re peita o primeiro, responderei, que esse 1uol"o desappal'ecerá quando for com·
parado com a pel-da, que em tal caso haverá com o pagamento da segunda.

Eis tambem, senhores, o louvavel desejo em qne o meu collega firmou o MU argumento,
Como antes de Jeita a alteração, que julga necessaria para redltzu' a despeza, quer o meu
collega que se diminua a receita ~ ",

Entrelanto eu vejo nesle louvavel desejo uma ingenua confissão de qlte, em v rdade, não
convem que taes ordenados sejam pagos, segundo o ar'tigo, pelo cambio de 54-; embora o
meu collega insista por outro lado em dizer, que não se deve prejlldicll.1' a classe dos em
pregados publicos, Eu tambem a estimo e sympatbiso com ella; mas não vejo em que a
emenda a prejudique,

Primeiramente observarei, sem receio de ser contestado, que a sorte dos empregados
publicos tem melhorado muito depois que gOZAmos do governo representativo: houve
angmento nos soldos do exel'cito e marinha: e a Assembléa, com mão bem feitora, tem elevado
todos os orde'lados em attenção (note-se esta circumstancia) á depreciação da moeda, e
alta no preço das cousas; e por isso temos pt'ofessores de primeiras le ttras com GOOS de
ordenado; len tes das academias de medicina, direito, etc. com 3 e 4.000 cruzados cada
um; officiaes de fazenda amplamenle dotados pela lei que organizou o Tbesoul'o; magis
trados, a ponto de perceberem , logo q'le s publiqne o codigo, qualro, sl3is, oito, e talvez mais
mil cruzados de ordenaclo; oiJiciaes elas secretarias de estado e das provincias, com hono
l'arios pingues j emfim, toda a classe, como affirmei, acha-se melhoracla, TIl o que faz a
emenda, apezar disso ~ Manda. pagai' os ordenados, que boje são pagos ao cambio de 33, pelo
cambio de 43 I Isto é, augmentar-Jbes os ol'den>ldos já augmen tados.

Por outra parte, não vê o meu collega, que seria injusto que pagassemos aos nossos cre
dores intel'Dos, ao cambio de 54, o juro de uma divida conlrahida ao cambio de 25 e 30,
qua.ndo muilo 1 ElIes devem esperal" e eu cordialmente lbes desejo, esse gmnde beneficio;
mas não acho economico, nem justo que isso tenha logar agora com enorme saCl'ificio
da Nação.

Deixemos ao tempo, ao augmento da renda publica pelo progresso na producção, e á.s
operações do Banco Nacional o lento melboramento do meio circulante; e então não s6 o
Estado poderá pagar a sua divida interna, ordenados, etc., como os seus credores terão
direito a receber um juro em dinbeiro forte - do capital emprestado em dinbeiro fm o

quissimo.
A' vista do que lenho dito, senhores, não cessarei de repétir, que, tanto quanto o meu

honrado collega, eu sYll1patbiso com todos os empregados publicos, e desejo augmentar e
consolidal' o credito pubhco, porém que, devendo igualmente sympathisar com a grande e
numerosa classe dos nossos contribuintes, e desejar algum allivio dos encargos que sobre
eIles pesam, não sou de voto que passe o ar~igo, ou que se fixe o padrão no valor de 2 por
oitava. de ouro.
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Com elfeito, quem ha de Cornee-er o dinheiro preciso para tão generosos pagamenlos ao
cambio de 54? Sem dm'ida aquelles que já contribuem com muito, e não aquelles que com
a lettra e espirito da Conslituição, concorrem com q~w,si nada pal'a as despezas pubÍicas,
gozando aliás de toda a protecção social.

Onosso defeituoso e banal systema de imposição é, e deve ser, um poderoso al'gumento
para que não tomemos medida alguma que exija um augmento de tributos, emquanto não
se realizar a urgente e prompta distribuição das taxas publicas por todas as classes da
sociedade, segundo as faculdades de cada cidadão, Neste momento qualqller accrescimo iria
pesar, nall1ralmen-te, sobre os lavradores e fabricantes de aSSl1car, que no referido anno de
i83O·1831 pagaram de dizimo e subsidio 1.845:000-, e sobre os plantadores de algodão, qne
pagarnrr, 1.051 :000$, e sobre os j)roductores de café, que pagaram 576:000$, af6ra o direito de
consulado de .abida I E isto, senhores, ao mesmo tempo (lue ha fazendeiros nos arredores ou
a pouca distancia desta Capital, donos de prediosrusticos mui valiosos e rendosos, que não
pagam um cei til; pois que vendem no mercado, onde não se cobra dizimo de consumo,
todos os seus productos _.• ; e ao mesmo tempo, que os ricos proprietarios de armações de
pescaria, onde empregam de 50 a 300 escravos, depois da abolição do dizimo do pescado,
não contribuem com um real siquer I Seria longo, si quizesse apontar outros defeitos e des
igualdades clamorosas ...

Tenho dito hastante para sustentaI' a emenda, que fixa o padrão no valor de 2$500 por
oitava de ouro; e voto por ena.

Ainda que tivesse sido assaz importante a discussão, relativa ao novo padrão
monetario, a creação de um novo banco e ao resgate total do cobre circulante,
na sessão legislativa de 1832, como Ee pMe bem ajuizar das transcripções feitas;
- a solução de taes assumptos ficou, todavia, pendente de futuras deliberações
do Corpo Legislativo.

Como legislação concernente, promulgada naquelle anuo, temos a indicar:
- Are olução de 6 de julho, autorizando o Governo a mandar receber ouro

na Casa da Moeda desta Côrte, posto que desacompanhado de guias, p!lra O reduzir a
barras ou moedas, cobrando-se os respectivos direitos.

- O aviso de I de outubro, decltwando que a moeda nacional importada de uma
para outras províncias do Imperio é isenta do 1 01o, estabelecido no § 20 do art. 51
da lei de 15 de novembro de 1831 e de quaesquer outros lIireitos.

- As di pO:;ições ·da lei o,'çamerlta,'ía de 24 de outubro, constantes dos artigos
30 e 94, como seguem :

Art. 30. O Governo fara substituir desde já as ced111as e vales, em circulação
I na provincia da Babia, -por notas do novo paili'ão, prescrevendo a divisão de valores,
que devem ter, para facilitar as tramucções, e dando a respectiva Junta da Fazenda
as instrucções necessari<.ls para a substituição, que será feita com a precisa segu
rança e circumspecção.

Art. 94. E' livre o curso e gyro de ouro em 1)0 nas provincias, que o
produzem, EPja qual for a sua quantidade, e, quando ellas não tenham pago o
competente direito, poder-á ser manifestado na Casa da Moeda, para ser reduzido
á barra ou á moeda, pagando, no primeiro caso, o direito respectivo, e no segundo
o mesmo direito e o de senhoriagem. ('6)

('6) Como matada 00"'"=, tambem indicamos aqui a lei de 2q de outubl'o, declarando o premio
ou Juro legal do dinheiro pela fórma seguinte:

«Art,.1. o O juro ou premio do dinheiro, de qualquer especie, será. aqueUe que as partes
convenCIOnarem.

Art, 2.0 Para prova desta convenção é necessal'ia escriptura publica, ou particular, não bastando
nunca a simples pl'ova testemunbal. .

Art. 3,0 Quando alp;uem for condemnado em juizo a pagar juros que não fossem taxados por
convenção, contar-se-hão a seis por cento ao anno.

Art. q.o Ficam revogadas as leis, e disposições em contrario .•
- Esta lei teve a sua origem ~m um projecto offerecido :\O Senado llm i3 de maio de i826,
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No anDO de 1833, o Governo e o Parlamento mostrarn.m-se sem duvida
-resolutos a chegar à uma solução fiual na r.Iebfl.tida questão do nle!'O cil'cu/antc,

pelo moela por que já informámos ao leitor, á pagina 126 retro, - e agOl'a vamos
ainda fazel-o mais completamen te, em vista dos actos olficiaes e dos factos que
adeante serão mencionados.

Logo em data de 8 de janeiro o Governo publicou um decreto, pelo qual nomeara
uma commissão de pessoas entendidas «pal"a discuti?" os meios mais promplos c

elfica::es, de curar os males tia situação monelaria » ; - sendo o desejo do Governo
(são termos do decreto) « obter e otrerecer aos represeutantes da Nação dados seguros
sobre os quaes marchem em questão tIe tanta ma,gnitutIe ».

Para a commissão referida foram nomeados; Ignacio Ratton, Francisco José da
Rocha, João Martins Lourenço Vianna, José Antonio Lisboa, Henrique Riedy, Jorge
March, e Carlos Backel'.

Ao exame e estudo da commissão foram submettidos quesitos, adequados ás
condições, pelo Ministro da Fazenda (Candido J. de Araujo Vianna) ; e satisfazendo
ao encargo tomado, os membros da mesma apresentaram, com eifeito, diversos pa
receres, que ainda hoje são trabalhos de valor, como outros tantos documentos
historicos da nossa vida publica. Esses pareceres correm impressos; e não os
damos aqui nas suas integras, pam não tornar o presente trabalho em extremo
prolixo.

Antes de Ser votada qualquer resolução legislativa, foram tambem expedidos
pelo Governo a ordem de 4 e o aviso ele 12 de fevereiro, dando <I. providencias
directas no sentido de ser apprehendida a moeda (alsa de cobre e ser elIa immcdia

tamente cOTtada e inutilisada ... (")>>
Duvidamos muito, que taes ordens tivessem tido real execução, além elo mais;

pela rn.zão poderosa ele que cousa muito difficil fôra então separar o cobl"e falso do

verdacleiro, como em outra parte já tivemos occasião de notar.

e cujo. integro. tamuem consignamos nesta nota, - como llOmeaaoem ao pensamento de li?erdatle
contract't(al l que o mesmo consagra. Eil-o;

PROJBCTO DB LEI

« A Assembléa Gel'al Legislativa decl'eta o seguinte:
1.0 E' permittido a todas as pessoas dnr c receber dinheiro, notns do Bnnco, ou outr'os quaesquer

capUnes lUo,'eis, de empresLimos com os jUI'OS ou premios, que bem lues np"ouvC" estipular entl'e
si, seja para dentro ou pnra fora do Imperio, e com a mesma ampla liberdade que a respeHo do
cambio marítimo fôm j,c concedida pelo alval'{' de 5 de maio de 1810.

2, o Estas convenções, qualquel' que seja l). <!Uantia dos capitaes, e a quota dos jUI'os ou premias
estipulados, devem úonstn.,' por escriptul"as pub icas, ou escriptos pa"ticulal'es; sem que se ndmilta
jàmais a simples p,'ova testemunhal.

3,0 Na falta ue convenções escriptas, a taxn legal dos jUI'OS, <Juanclo estes se devam calculal"
e;n juizo peln 1116ra dos capitaes retidos indirectamente, ou aindn fl"ueto de bens illlllloveis, que
conforme o direito se hajnm de restituir, sC"á daqui em deante de seis por cento em cada anil ,

4.° De negociante a negociante, em todo o caso, que o exijam em juizo, independentemente
de alguma eSL'IlUlação, contar-se-hão sempre os sobreditos seis POI' cento da tnxa legal n respeito
dos recebimentos e desembolsos de capitaes, <Jue ,'eciprocamente bouvel'em entre elles, conforme o
gel'al costume das praças de commel'cio bem reguladas, salvo si houver convenção escl"ipLn el1l
contl·a.rio.

5.° Ficnm, portanto. revogadas n ol'denação do Iiv. ,10 Lit. 67, alval'(' de 17 de jnneiro de 1757,
e o de 30 de outubro de 1793, emquan~o são oppos~os {, p"esenLe legislação,

Paço do Senado, em 13 de maio de 1826.- Francisco Ccwnoi,'o do CClllllJOS.l>

(27) Tambem paI' decl'eto de 29 de mal'ço se mal'COU o dia 15 de maio, como termo, plll'a a substi~uição
d!lfinitiva das netas do Banco, do velho padl'ão. Esse dOcl'eto, bem como OUtl'OS postel'iol'es, não
t~veram, porem, a execução preyista, sendo repetidamente pl'orogados os pl'azos daquelJasulJslituição,
amda por lllllltoS annos.
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Convocada extraordiM?'iamente a Assembléa Geral Legislativa para o dia 10 de
abril, fóra o seu objecto ou fim exclusivo-tratar-se do meio circulante, segundo se vê
da propria (aUa da sua abertura, concebida nestes termos :

Augustos e Dignissimos Senhores Repl'esentantes da Nação:
A Re!jencia, em nome do Imperador, tendo em consideração a necessidade de occorrer

com proVidencias legislativas <10 progresso do. males provenientes da ruinos<1 moed<1 de
cobre, que na maior parte COllsl itue o meio circulante do Imperio; e annulndo, de
outra parte, ás instancias do Conselho Geral da Provincia da B<1hia, tomou o expediente
de convocar-vos extraordinilriamen te pal'a vos occupardes com especi<1lidade de medidas
tendentes ao prompto melhoramento da nossa circulaç1ío monetada.

O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda vos exporá circumstancia
([amente o que cumpre 1ev<1r ao vosso conhecimellto sobre objecto de tão alta importancia.

Angustos e Dignissimos Senhores Representantes da Na~ão, a Regencia, em nome do
Imperador o Senhor D. Pedro II, confiando mui firmemente nas vossas luzes e patriotismo,
lisongtla-se d" antemão com o mais feliz resultado do passo que acaba de dar.

Esta abel'ta a sessão.
li'ranciEco d~ Lima e Sil/)c~ - Jose ela Cost(/, Garv(J,lho - João B,-aulio Moni::.

- Dous dias depois de aberta a Assembléa, o Ministro da Fazenda apresentara
aesta o seguinte relataria especial sobre o meio circulante:

Augustos e Dignissimos Senhores Reprasentautes da Nação:
O decNto da vossa convoca~lio, e a faUa do throno assaz vos lustruiram j à dos

motivos, e do objecto da preseute s!\ssão exLraordillaria.
Eu venbo, porém, de ordem da Regencia, em nome do lmperador. expor-vos mais

circumstanciadamente o estado da questão em que vos ides occupar, e ofl'erecer-vos infor
mações, que vos sirvam de auxilio para resolveI-a, com a brevidade e acerto, que a.
Nação espera da vossa sabedoria, e patriotismo.

Promptas medidas, que vedem em nosso mercado a introducção. e gyro da moeda
falsa de cobre, eis o que se reciama g ralmente de toclas as provincias do Imperio.

Mas vós não ignorais, senhores, que semelhante mal é iuherenle à natureza dessa
mesma materia, qlle cu1paveis erros revestiram entre nós do emprestado caracter de agente
da circulação: quero dizer, que a moeda de cobre não é sómeute má emquanto for
susceptivel de falsificação' eIla será sempre um grande mal, todas as vezes que tiver o
foro de moedll, quae quer que sejam aliás o seu peso e ii rma,

Aos inconvenientes da circulação do cobre como moeda legal em todo o Imperio veem
juntar-se os que são proprios da circulação do papel em algumas provincias, cujo credito quasi
que és6mente sustentado peln. simples u ilidade, que presta, como meio de permutação.

E' por isso, senhores, que o assumpto, qlle vai occupar-vos, não póde deixar de ser
muito mais amplo, e de maior transcendencia, do que ii. primeira vista se aligura.

Cumpr tirar ao cobre o caracter de moeda legal, ou, mais precisamente, desmone
tisal-o i e ao mesmo tempo daI' ao papel circulante uma garantia, que o torne menos
dependent das oscil1ações do mercndo, até sua final amortização.

A Regencia, em nome do Imperador, sempre solicita em cooperar comvosco, quanto
permitlom suas faculdades, a prol dos intel'essos nacionaes, julgou conveniente crear uma
cOlllmissão encarregadn. de discutir o objecLo em qu stão, afim não só de sondar a opinião
do publico a tal respeito, mas muito principalmente, de procurar-vos por este meio um
cabedal de informações ácerca de factos, cUJa apreciação vos será indispeusavel em
semelhante assumpto.

EJsta commissão, compost~ de pessoas recommendaveis, pertencentes quasi em totali
dade á classe dos commerciall(es, ou dos proprietal'ios, enLendidas na materia, e animadas
do sincero desejo de bem servir á Naçii:o, correspondeu mui satisfactoriamente ás vistas
do Governo pela promptidão, e esmero, com que desempenhou a importante incumbencia.
que lhe havia sielo ccmmettida, com excepção apenas de um de seus membros, que
nenhuma parte tornou emtã() patriotico serviço.

Vós achareis, senhOI'es, nas peças annexas o resultado de suas investigações l~8); e bem
qlle ahi appareçam algumas divel'gencias de opinião solll'e varias ponto da questão, vós
colhereis, comtudo, da massa destes ·trabalhos grande cópia de uteis informações, e de
arbítrios sensaL03,

Por outra parte, eu puz todo o desvelo em proceder ás averiguações que me pareceram
essenciaes na materia, de cujo resul tado passo a dal'-vos conta.

A questão, qlle se me offer ceu como primordial, foi saber com a passiveI approximação
a importancia da moeda de cobre, e a do pap3l !\ctualmente em circulação.

(l8) Já declarÍlUlos à pa"'. 22i retro o pOI'que deixnmcs de dar os pareceros da oommissiio dila,
cujo resultado melhor fôra~ aliás, aproveitado no presente reln.torio ero ministro, e no parecer que
sobro o mesmo dóra :lo commissâo do meio circulante_

/>.. 15
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Para esse fim passei a indagar escrupulosamente: 10, qual foi a quantidade de cobre
cunhado em as nossas casas de moeda desde a época da fundação destas; 20, qual foi a
importancia da emissão rIo papel circulante, inclusive as cedulas da Bahia, até.o anuo
findo; 30, qllaes, finalmenle, teem sido o cambios annuaes enll'e eSLa praça e a de
Londres, desde o anno d 1821 até 18321

Vós achareis, senhores, no quadl'o demonstrativo (A) a solução circumstanciada
destes qlle ÍLos, e da qUMtão geral que me havia PI'Oposto r solver. (H)

Vereis ahi que a moeda ,le cobre cllnhada na Casa da Mo da da Côrle monta a 14,605
contos, e que a cunhada na Bahia, S, Paulo, Matto Grosso e Goyaz não excede a 2,000
contos; o que faz ao todo 16.605 contos de cobre legalmente emiltido.

Vereis semclhantemente que a circulação das nota do extincto Banco nesta pro
vincia, na Bahia e em S, Paulo"segundo a emissão, sobe á qnantia de 16,855 contos; e que
as cedulas da Bahia montam ao valor de 1.490 contos; o que ao todo faz a somma de
18.345 con tos.

Foi, pois, a emissão legal da moeda de cobre e de papel-da importancia de34,950 contos,
Notareis tamhem, á vista do mesmo quadt'o (iO), que o nosso meio circulante conservou-se

evidentemente acreditado até o anno de 1825, pois que ainda nesse anno o cambio sobre a
praça de Loudres foi de 51 d" seudo já a mas a de papel Cil'culante nesta praça excedente
de 11.000 contos; e vós não iO'noraes, de ontl'a parte, que o desapparecimento do metaes
preciosos nas provincias data lio anno de 1827, do qual em deante começou a manifestar-se
tambem em diffel'entJS pontos do Impedo a moeda. falsa de cobre.

E' com o auxilio dest s dados, de combinação com as indicações do cambio medio em
duas diffel'entes épocas, a saber: nos anuos d 1825 e 1832, que se chegou, por um oalculo

'simples, ao conhecimento da nossa circulação monetaria etrectiva na importancia de
40.000 con tos entre cobre e papel, da qual, deduzido o valor de 34.000 contos da emissão
legal de uma e outra moeda (dando para p rdas 950 contos), vem a difl'erença de 6.000
contos, que representa em totalidade a moeda de cobre falsificada.

Est resultado, que a muitos parecerá abaixo da realidad , é na minha opinião ainda
exagerado, attentas as difficuldades de introduzir fl'audulentamente, ou mesmo, de fa·
bl'Ícar dentro do paiz, tão grande quantidade de moeda de cobre, no espaço de tempo
para liue discorro.

O calculo, a que me refiro, não tem certamente a exactidão mathematica, por ser
impossivel conhecer, e apreciar com justeza todos os elementos, que teem relação coma.
questão; todavia, si b~m reflectirdes qlle nelle s empregaram os dados mais essenciaes,
convenientemente modificados em razão de atlendh'eis circnmstancias, que facilmente 8e
deixam ver, não duvido, senhores, que lhe deis o assenso, que elle merece na minha opinião.

Cumpre-me agora faLIar-vos dos meios, q-ne se ofI'erecem como U1J.is recommendaveis
para operar o melhoramento da nossa circulação monetada.

/\. com missão, qlle mencionei, tratando da moeda de cobre, decide-se pela substituição
desta por um papel-mo da re'/fatavel d ntl'o de prazos, e circumstancias determinadas j
condições estas, a que deve tamoem sujeitar-se 01 apel, Cl'1e actualmente circula. Este meio
se afigura na Opillião commum ser o mais prompto, elJicaz e menos dispendioso, para
cortar de um golpe os males provellientes da circulação da moeda de cobre. Entretanto
elle tem cOlltra si a~ seguintes objecções:

L" O papel necessario para fazer-se a mencionada subs·tituição, quando mesmo fabri
cado seja dentro do Imperio, exigirá pelo menos seis mezes para ser promptificado, e distri
buido pelas provincias, e talvez outro tauto tempo, para se ell'ectnar a suhsLituição; o que
póde dar logar á uma forte introdu.cção de cobre falso, 'lu necessariamente será altrahido
pelo incentivo da mesma substitui~ã();

2." Suppondo ser de 20.000 contos a somma elll moeda de cohre que tem de ser sub
stituida por papel, deixando o resto para o liSO do trocos,:\ massa de cobre, que por
esta maneira tem de p3r-se em movimento, sohe a lllais de 480.000 arrobas, peso este
equivalente á carga de 80 embarcações de cabotall'em do port médio de seis mil arrobas, ou
de 60 mil bestas do porte de oito arrobas; o que .Já dá uma idéa bem sensivel da mOl'osidade,
e despezas iniciaes da operação;

3." Uma vez feita semelhante snbsti tuição, resta ainda o gl'ave iuconveniente das
osciLIações de valor, que devem necessariamente acompanhar UIll papel, não realizavel fi
vontade do possuidor, conservando-se assim em fluctuação as fortunas particulares e a
renda publica;

4." Levada a r/leito a amortização das notas do extincto banco, a cargo do Governo,
na fórma já decretada, isto é, á razão de 5 %, e fazendo-se extensiva esta amortização
ás ceoulas da Babia, e ao novo papel pl'oveniente da sllbstituição do cobre, ter-se-ba uma
d~speza annual, que, addicionada ao CllstO da nossa divida interna e extel'Ua (não compre
hendendo o emprestim n portuguez). prefaz uma somma maior de 5.000 coutos; o que darlÍ
nascimehto a um defioit aunual de dnus a tl'es mil contos, na supposição mesmo de ele
var-se a nossa renda publica a 15 000 contos (A).

Outro meio se ap"ese',-ta, o qual, ao que me parece, conduz indirectamente a um
resultado mais satisfaclorio, e que nada custa á Naçã.o; e, comquanto elle não seja bem
acceito na opinião de alguns, não deixa pOI' isso de selO vantajosamente adaptavel li. uma
administração, que busca dirigir-se pela combinação dos pl'incipios da sciencia economioa.·

(ie) Em resumo, o que se continha no quadro A está. dito nestes topico~, e por isso omittimol·o.
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o primeiro remedio a dar ao meio circulan te é sem duvida subordinaI-o desde já á um
I,ad,'lio le,qal de valol'es, o qual sirva ao Governo de escala invariavel para regular as suas
tl'ansacções; ao Corpo Legislativo para. rixar as despezas publicas i e ao commercio para
segurar os seus conlrllctos, Este padrão deve estar em harmonia com os actuaes encargos do
Governo, e com as transacções fi 'rcantis do dia, Con vem depois acreditar o papel circulante
estabelecendo um fundo especial de amortização' e fixar uma fôrma de pagamentos nas es
tações de Fazenda, desviando destes gl'adualmente a actual moeda de cobre, até que eUa
entrs no seu verdadeiro officio-o de trocos.

Eis, senhores, a que se reduzem as operações do meio, de que vos faUo. Esta idéa não
ii para "6s nova; ella tem apparecido por vezes nas vossas discussões sobre tal assumpto:
e o Governo na sessão de iS30 vos apresentou uma proposta para a reorganização do sys-.
tema monetario, t ndo em vista o mesmo fim, e partindo quasi dos mesmos principios.
E' pois, aproveitando-me das luzes, que a vossa sabedoria tem derramado sobre a materia,
que eu me aventuro a indicar-vos aquelles arbitrios, qne me parecem conducentes para,
levara etreito semelhante idéa, com o rlesejado exito: taes são os seguintes:

1.0 ~l.'omnr para padrão legal de valores a nossa moeda de ouro de 6$400, computada
no valaI' de iO;;., d'onde resultará. fixar-se o cambio pa?' para os dinheiros sterlinos
a 43 d,'/1 0' e admiLtir o curso legal de quaesquer moedas de ouro e de prata, assim na
eionaes como estrangeil'as, debaixo de valores fixadcs pelo Governo em relação ao padrão
estabelecido, emquanto se não reorganiza o nosso systema monelario ;

2,° Fazer ITectiva desde jà a amortização das notas do extincto banco, fixada por
lei na l'azão de cinco por cento, tornando esta mesma amortização extensiva ás cedulas
da Bahia, e tirar annualmente da circulação as notas, e cedulas de menores valores.

3.° Determinar que os impostos no acto .da impol'tação e exportação sejam pagos
in\egralmente em papel, a saber: notas do extlUcto banco, ou cedulas da Bahia nas re
specüvas provincias, ou em metaes preciosos, na razão do padrão estabelecido; e s6mente
nesta ultima especie, nas provincias, em que não gyra o papel.

4.0 Admittir por ora a moeda de cobre no pagamento dos outros impostos na razão de
i$280 por libra,

5,° Autorizal' o Governo para reglllar o pagamento aos funccionarios pnblicos
quanto ii especie de moeda, na 16rma que permittirem as rendas arrecadadas: e outrosim
para reorganizar a Casa da Moeda da Côrte (unica que deve existir no Imperio) da maneira
que julgar mais convenientel cunhando-se ahi,'en Iretanto, sômente moedas de ouro de qllatro
oitavas l isto é, as de 6 400 sem que se imprima nellas o valor nominal corres
ponden~.

6,0 Acabar desde já com o imposto de 5 por cento sobre a mineração nacional.
Não temais, senhores, que a fixação de novo padrão monetario importe uma alteraeão

na moeda legal, a:lfectando por esta maneira os contractos; os metaes preciosos, a que
tal padrão s refere, não teem pl'esentemente curso livre no mercado, e por conseguinte
nenhuma relação com as transacções de hoje, p~lo con tral'Ío a alteração do antigo padrão
monetario será tanto mais ju tificav I, quanto eUa mais se approximar do estado presente
das cousas, Tão pouco deveis receiar que falleçam o~ metaes precios s para os pagamentos
exigidos nesla especie; o commercio, a quem isso intere.sa, os rará promptamente
apparecer em quantidade sufliciellte, Bani tambem de vos a imaginação qualq:uer
escrupnlo ácerca da desmouetisação gradual da moeda de cobl'e; pois que injustiça seria,
e mesmo um pl'ocedimento ab urdo, que o Gov rno pagasse aos particulares, como moeda,
aquillo m~smo que.lá lhes tem omprado como mel'cadoria. -

Os dous meios indicados são de natureza tul, qu a pessoa que bem se peuetrar da
efficacin e vantagens de lIlU delles, certament excluirá o outro, Eu, porém, comquanto
me haja decidido pela conveniencia do segundo, consultando s6mente a minha opinião, não
duvido convir na adopção de um terc iro meio, que, participando das vantagens capitaes
de oada um dos dous apontados, mais se accorde com a opinião commum a tal respeito,
ouja força deve influit, podel'osamente no bom, ou máo exito das medidas, que hajam de
ser tomadas sobre o ohJecto em questão. EJu conciliaria estes meios da maneira seguinte:

i. O Emittindo cedulas em troco s6mente de iO.OOO contos de moeda de cobre (inclu~

sil'e as actoaes cedulas da Babia), amortizaveis annualmente na razão da renda produzida
pelos fundos publicos, que possam sel' comprados pelo valor desse mesmo cobre desmone~

tisado, e en'ectuando semelhante troco nas cidade e villas mais consideraveis do Imperio,
segundo Ua! rateio razoavel em r~lação á sua importancia commercial, excepto na pro
I'incia do Rio de Janeiro.

2,0 Fixando o padrão monetario e admittindo o curso legal dos metaes preciosos
da maneira quejá expendi, e tornando ao mesmo passo etrectiva a amortização das notas'
do extincto banco na l'azão já decretada,

3,0 Estabelecendo uma forma de pa"'amentos das estações publicas, na qual os
mstaes preciosos entrem ao menos por metade; e limitando os pagamentos na actua1 moeda
de cobre ao maximo de 1S, aM que se organize o novo systema moue-tario.

Por este modo con eguir-se-na [irar da cil'culação uma quantidade de cobre sufliciente
para desembaraçar o nosso mercado de moeda tão imperfeita e ineommoda, deixando
mais livre o caminho á entrada dos metaes preciosos, sem que por outra parte a Nação
venha ser gravada com um acoresoimo de despeza proveniente de tal operação. E
obtem-se ao mesmo tempo a vantagem capital de !lcar o nosso meio circulante subor-
dinado a um padrão legal de valores, e a condições determinadas, até que no fim <le u~
prazo já sabido se ache completamente regenerado. - ..
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Cumpre-me aqui allnunciar-vos, senhores, que ,nesLe momento trabalha uma. com·
missão creada. pelo Governo na reforma do nosso defeituoso systema de pesos e medidas,
e conjunctamente do systema monetario ; e cujos trabalhos eu espero apresentar-vos com
brevidade. E' s6 depois de reorga.nizado osystema mone'tario, achando-se já domicUiados
em o nosso mercado os metaes preciosos, que poderá. facilmente instituir-se, e vingar
entre n6s um banco nacional, o qnal virá dar a ultima demão ao melhoramento do nOS80
meio circulante, imprimindo-lbe o caracter, que é sé>mente proprio da circulação mantida
pelo credito de taes estabelecimentos.

Deyo, finalmente, lembl'ar-vos, senhores, ~ue, quaesquer que sejam as medidas quo
julgardes em vossa sabedoria mais acertadas acerca da moeda de cobre, estas não poderão
sortir todo o seu eff'eito, si na combinação deJlas não entrar, como elemento indispen
savel, um prudente arbitrio dado ao Governo, parn. levaI-as 't execnção com a celel'Ídado,
circumspecção e segredo, que demandam a natureza do objecto e o imperio das circum
sta.ncias: e, si, por outra parte o mesmo Governo não for convenientemente habilitado para
prover opportunamente, como melhor julgar, á sustentação do nosso credito externo,
quando este haja de resentir-se de semelhante operação.

, Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nação, as considerações geraos,
qlle venho de expôr-vos, chamando a vossa attenção sobre 05 pontos cardeaes da materia,
contribuirão, ao menos por esta maneu'a, para facilitar o util emprego de vossas roca
nhecidas luzes em um objecto tão intimamen'te ligado com os mais immedlatos interems
da Nação toda,

Rio de Janeü'o, 12 de abril de 1833, - CancUdo Jose de :ll"aujo Vianna.

Sobre o relatorio do Ministro, foi apresentado este parecer e projecto :

A eOlUmissâo E!special encal'regac1a de examinar o relatorio do Millistl'o ela Fazenda,
II os trabalhos a elle annexos da commissão C1'eada pelo Governo, sobre o melhoramento do
actual estado elo nosso meio circulante, apresenta á Camara o seu parecer a tal respeito.

A commissão examinou escrupulosamente os trabalhos da commissão externa, do
que 0 Ministro faz menção no seu relatol'Ío; e nota, que sendo todos os seus membros
~nteiramente accorc;1es ácerca do resgate da moeda de cobre, apl'esenlam, todavia, cincodiO'e
rentes pat'eceres sobre o moelo pratico de semelbaute operação, o que evidentemente mostra,
si não absoluta impralicabilidade ele tal medida, o montão, ao menos, de diJnculdades, com
que ellá tem de lutar na e:<::ecução, e, o que ainda peior é, a incerteza ácerca do BOU
bom exilo,

A commissão, sem negar o devido elogio a esses trabalhos, em que transluzem a boa
fe, e os sinceros desejos, que animaram sells autores, de bem servir á Nação, decide-se
anles pela opinião, que com precisão emitte o Ministro no seu relatorio sobt'e o objecto
em questão, a saber: quc o "csgate da, moeda, ele cobre é dc ma,nifesta inconveniencia,
sem que por outi'a parte fundado seja, em ,i?~stiça,; já em razão de quasi impraticabilidade
da operação attestada pela divergencia de opiniões daquelles mesmos que a sustentam,
e por não conhecer nos aCLUaes possuidores da moeda de cobre dit'eito algum para que
o Governo deUes receba pelo valo I' fiduciario tal moeda, a qual, já em suas mãos, e no pt'O
prio gyro, tem tomado o caracter de mercadoria.

A commissão, pois, julooando aCamara cabalmenle informada neste assumpto pelo
relatorio apresentado pelo Ministro da Fazenda, dispensa-se de entrar em maior desen
volvimento a tal respeito: e propõe, como medida capa? de satisfazer ás necessiclades da
Nação, e de preencher ás vistas do Governo, a conclusão do projecto de lei que se acha
em 3a discussão, para creação de um banco nacional, ao qual offerece a seguinte emenda,
que lhe parece justificada pelas circumstancias actuaes :

Art. 1. o A moeda de cobre actualmente em circulação será admittida nas estações
publicas até á quantia de 1 s6mente, em cada pagamento, e as moedas de ouro Oll
praIa nacionaes Oll estrangeiras serão tambem \'ocebidas na razão de 2$ por oitava
ele ouro de 22 quilates.

Art. 2. o Crear-se·ha no Rio de Janeiro um banco de circulação e de deposilo, colll
á denominação de Banco do Bra,;:il, o qual terá caixas filiaes nas provincias, e existil'íl
}Jor espaço de vinte annos, contados do começo de suas operações.

Art. 3. 0 O seu capital poderá ser elevaclo até vinte mil contos, divididos em
acções de cem milréis, cuja SUIJscl'Ípção terminará dentro do prazo de 'll'es annos,

Art. 4. 0 A administração do Banco do Brazil será c9ufiada a 25 directorés, que
deverão ser accionistas; cinco nomeados pelo Governo, e os outros pela aseembléa do Banco.
Os directores escolherão d'entre si, e á maioria de votos, aquelle que os ha de presidir,

Art. 5. 0 O Governo será accionista de quarenl'a mil acções, cujo pagamento realizar-
se-ha em prazo indefinido com os fundos seguintes:

1.0 Os capitaes pertencentes á Nação, ora existentes nos cofres do extincto banco;
2. o O producto dos impostos creados pelo alvará de 20 ele outubro de 1812;
3. 0 O producto dos contractos que por esta lei fica o Governo autorizado a celebrar

com individuos, ou associações nacionaes ou estrangeiras, pai' a a mineração de terrenos
da Nação em todas as provincias do Imperio, except nados os eliamantinos ela coma\'ca
do Serro;
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4. 0 O producto do imposto do seUo, que fica por esta lei extensivo a todos os papeis
e documentos constantes da tabella junta;

5.° O producto do. ·Laxa. annual de 2:" paga pelos habitantes das cidades EI
,'illas, em razão de cada escravo neHas possuido além do numero de dous, sendo solteiros
os proprietarios, e de quatro sendo casados.

Arl. 6.0 As acções do Banco do Brazil serão pagas em barras, em moedas de ouro,
ou prnta nacionaes ou esh'angeiras, na fórma do que fica estabelecido no art. io.

Arl. 7.° As notas do Banco do I3l'azil eerão divididas na razão de 1$, 2$, 5$, sendo
a minima de 1 000.

Art. 8.° As notas serão Lodas do mesmo padrão e só dilrerirão entre si pelas
nssiO'nnturas do presidente, e directores das caixas que as emiltil·em. O seu gyro se
limitarálts provincias a ClIte pertencerem as mesmas caixas.

Arl. 9.° Ellas serão recebid.l.s como moeda em todas as estações publicas.
Arl. 10. As notas do Banco do Brazil serão realizaveis ao portador em metaes pre

ciosos na fôrma estabelecida para o pagamenlo das acções.
Art. 11. O Banco do Brazil não poderá emprestar cluantía alguma ao Governo sob

pena de extincção do Banco, e perda da divida, licando, tCJdavia, o direito salvo aos accio
nistas para demandarem os membros da direatoria clue houverem contrahido o
emprestimo, e cobrar-se-hão pelos seus b ns.

ArL 12. O Banco do Bl'azil não poderá compral' apolices da divida publica, qual
quer que seja sua natureza.

Art. 13. O Banco do Brazil encarreO'ar-se-ha de sub tituir por notas suas todo o
pllpol do Govel'Il0 actualmente em circu1ação no Rio de Janeiro, Bahia e S, Paulo,
recebendo, pl)r isso, a pL'estação annltal de 5 POl' aento do seu total, pal'a auja l'ealização
fieam desde j~ applicados :

Lo A quantia que for designada na lei do CJr~amento para esse fim ;
2.°O dividendo das acçõe, do Governo;
3,0 A somma dos produclos mencionados no- §§ 2°, 30, 40 e 50 do 3rt. 40 , depois

de preenchido o pagamento das mesmas acções do Governo.
Mt. 14. O Banco do Brazil encal'l'egar-se-lla tambem :
LO Do deposi to da caixa dos deposilos publicos e plU'ticulares, assim como elo cofril

dos orpbãos;
2.0 Do movimento elos fundos publicos de um logar para outro do Imperio, sem que

por isso perceba com missão alguma,
MI. 15. O Banco do Brazil não descontar~ nunca a mais de 6 por cento ao anno.
Art. 16. Depois de findo o prazo marcado pua a subscripçiio das acções, apresentará.

mensalmente o Banco do Brazil ao ministro e searetal'io de !<lstado dos Negocios da Fazenda.
na Côrte, e aos pl'esidentes nas pl'oviucias, pelo que re,peita a suas caixas filíaea, um ba
lancete de todas as suas operações realizadas.

Art. 17. Os balancetes mencionados no artigo antecedente sedio enviados li. Camara
dos Deputados, no pl'iucipio e no fim de cad:J. sessão, na Curte pelo ministro e secretario de
Estado dos Negocio da Fazenda l e nas provincias aos conselhos geraes, a cujo conheci
mento os devem levar os presiaenles das mesmas.

Além destes balanaetes, llpresental'·se-ha no fi m de cada anno o balanço garal do
Banco. .

Arl. 18, Cada uma elas CamaraB, assim como o ministro e secretario de Estado dos
Negocios da Fazenda, debaix:o de sual'esponsabilidade, poderão nomear commi.>sões de exame
do estado das transacções do Banco, seu capit:J.I 111 caixa e sua emissiio. O Banco pl'estal'á,
todas as informações necessarias ao cOlllpleto conhecimento de -taes objeatos, mostl'ando
seus livros, Oll documentos concernentes ao estado das contas do Banco com oasas partiaula-
res, associações, ou individuos, .

Art. 19. A directoria do Banco -tomará todas as medidas necessarias pal'a que as
nolas sejam do melhor padrão e de um papel competente.

Art. 20. O Governo cunhará gratuitamente toda a moeda necessaria paro. o uso do
Banco do Brazil, para o que, fica. autorizado a reot'ganizar a Casa da Moeda no malerial e
pessoal della, dando parte á Assembléa, para ser approvado.

Art. 21. As moedas de ouro de 6"400 continuarão a ser cunbadas sem que nellas 59
imprima o valor nominal.

Mt. 22. FicJ. desele já abolido o imposto de5 por cento sobre a mineração naoional.
Arl. 23. Ficam revogad:J.stodas as leis em contrario.
Pa~o d:J. Camara dos Deputados, 15 de abril ele i833,-l\lonte_~u111a. __ Calmon.- Ba

vtista, ele Oliveira, (SO)

No. discussão aberta (sessão de 22 de abril) sobre o parecer e projecto acima tran
scriptos, foram ainda o:IIerecidos aos mesmos diversas emendas, prolongando-se o seu
debate até à sessão de 26 de abril, em que o projecto foi adoptadQ de&nHivarn~nte,

(ao) Não nddiclonnmos n. tabella 2Jal·/t o imposto do le110, porque, seI\) alteração nJg'lllln, é id~ntiql\
ii que Q l@i\or eJ\901lIrllrÍ\lInne:n iI lei <le S de oqtubro, ~ue se Ilcl\!I á rq.giljn ª~;jl
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Apresentada a redacção na sessão de 29 desse mez. foi ella arguida de conter
disposições contrarias ao vencido, e isto deu logar á nova discussão, assaz calorosa, e
á nomeação de uma commissão especial para redigir o projecto. A redacção definitiva
foi approvada ja nos primeiros dia da sessão ordinaria, e remettitla ao Senildo,
teve entrada no seu expedi nte na sessão de 23 <.le maio, do teor seguinte:

A Assembléa Geral Legislativa decreta:
Art. Lo Na receita e despeza das estações publicas entrarão o ouro e a prata em barras,

ou em moedas nacionaes ou estrangeiras, a dous mil e quinbentos réis por ai tava de ouro
de vinte e dous quilates.

Art. 2.0 As moedas de meia onça de ouro oontinual'ão a ser cunhadas, sem que nellas
se imprima o valor nominal.

Art. 3.° Fica desde já abolido o imposto de 5 0/o sobre o ouro minerado por nacionaes,
Art. 4.0 Estabeleoer-se-ha na cidade do Rio de Janeiro um b:tnco de oirculação, e ds

deposito com a denominação de Banco do Brazil, o qual existirá por espaço de vinte annos,
oontados do oomeço de suas operações,
, Art. 5. 0 O seu capital poderá ser elevado até vinte mil oontos de réis, divididos em
aoções de cem mil réis, que serão pagas em metaes preciosos na f6rma fixada no art, l0,

Art. 6,0 O Governo será accionista de quarenta mil acções, cujo pagamento se realizará
em prazo indefinido com os fundos seguintes:

, § 1.0 Os capitaes pertencentes á Fazenda Nacional, ora existentes nos cofres do extinsto
banoo.

§ 2.° O producto dos impostos estabeleoidos pelo Alvará de 20 de outubro de 1812.
§ 3.0 O produoto dos contractos, que por esta Lei o Governo fica autorizado a celebrar

com individuas, ou companhias nacionaes ou estrangeiras, para a mineração dos terrenos da
Nação em todas as provincias do Imperio, exceptuados os dlamaotinos do Seno Frio.

§ 4.0 O produoto do imposto do seIlo, que fica por esta lei extensivo a todos os papeis e
documentos constantes da tabella junta.

§ 5.0 O producto da taxa annual de dous mil réis, paga pelos habitantes das cidades e
villas em razão de cada escra\'o nellas pos uido, além do numero de dous, sendo solteiros os
proprietarios, e de quatro sendo casados.

Exceptuam-se os escravos menores de 12 annos e maiores de 60.
Art. 7.0 Qualquer dos accionistas cIo extincto banco podel'á subscrever, para que os

capitaes correspondentes ás suas acções ora existentes em deposito para hypotlteca das notas
actualmente em circulação sejam coml1llltados em acções do Banco, que pai' esla lei se esta
belece. Com declaração, porém, que tal remoção não se fará e1fecti va, sinão depois de
installada a directoria do Banc0

ei
para serem esses capitaes entregues a seus respeotivos

caixas ou thesoureiros, e que os ividendos dos lucros desse capital hypothecado não serão
sujeitos á referida hypotheca.

Art. 8. 0 Será livre a qualqller individuo ou companhia subscrever até dliM mil acções,
e não mais. Os pagamentos (las Rubscripções serão pl'eenchidos respectivamente pelos
subscriptores no lagar, em que subsol'everem, e nos periodos seguintes: na occasiào de
8ubscrevel'em pagarão trinta mil réis de cada acção; seis mezes depois de subscreverem,
pagarão trinta e cinco mil réis; e no fim de doze mezes da época da subsceipção, pagarão os
restantes trinta e cinco mil réis de cada acção.

Art. 9.° As subscripções serão abertas na cidade do Rio de Janeiro, debaixo da
superintendencia de cinco commissarios nomeados pelo Governo, é de tres commissarios
da mesma sorte nomeados em cada um dos outros lagares, onde mais convenientemenle
se puderem realizar taes subscripções. Esses com missarias receherão uma compensação
razoavel pelos seus serviços respectivamen'te, e serão indemnisados das despezas fei~as;

o que tudo será pago pelo presidente e directores da Companhia do Banco por conta dos
fundos do mesmo Banco.

Art. iO. Finda a subscripção em cada lagar, os com missarias mandarão th'ar duas
cópias della, uma das quaes remetterão ao Ministro ele Estado da Fazenda, 1\ outra
guardarão, enviando o original aos commissal'Íos na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 11. Recebidas as subscripções originaes (Oll cópias della, em caso que os originaes
se tenham perdido, desencaminhado, ou demorado), os commissarios na cidade do IUo de
Janeiro procederão immediatamente a tomar uma conta de taes subscripções.

Art. 12. Si acharem subscriptos mais de dezeseis mil con tos, os sobreditos oommis
sarios deduzirão das maiores subscripções a somma ele tal excesso, de maneira que nenhuma
subscripção será diminuida,emquanto houver uma maior. A reducção, porém, não se prati
cará nos logares, onde as Bubscripções l'ecebidas não xcederem de duas mil acções, nem
fará descer desse valor as subscripções de qualquer lagar.

Al't. 13. No /}aso que a somma total das subscripções recebidas nos diversos logares
não chegue a dezeseis mil contos, as subscripções conLinuarão abertas, até o preenchimento

.da referida somma.
Art. 14. Os commissarios deposi tarão em lagar seguro os metaes recebidos dos

subscriptores, para serem entregues no mesmo estado, em que foram reeebidos, ao peeai
dente, directores da Companhia do Banco, ou á sua ordem, logo que lhes for exigido, depois
da organização do Banco.



- 231-

Art. 15. Logo que os aommissarios dos diversos logares tiverem reoebido a somma de
quatro mil e oitoaentos aontos de réis por aonta das subsaripções para as aações do Banao
(af6ra as Dações com que entra o Governo), 05 commi sal'ios das suh oripções na cidade do
Rio de Janeiro o farão publico ao menos por duas folhas periodicas impressfls em cada
um dos logares, onde as subscripções se houverem feito (si tantas folhas lá se pubiiaarem),
mal'oando dia, e lo~ar dentro ela aidade do Rio de Janeiro com a antecipução, p lo menos,
de noventa dias, para se proceder á leição de vinte directores; e a eleição assim feita será
legal. O Governo nomeará. ainco direclOl'es, ainda que por esta vez não sejam accioni~tas.

Ar\, 16. As pessoas desta sorte eleitas e nomeadas serão os primeiros directores do
Banco, passarão a elegeI' um den tre elles para presidente e exercendo taes empregos até á
expiração da primeira segunda-feil'a do rnez de janeiro proximo seguinte, em que se farão
novas eleiçõ s e nomeações. Desde logo começarão eUes, e continnarão as operações do
Baoco na cidade do Rio de Janeiro; nomearão os omciaes, caixeiros e serventes necessarios
para o expediente dos negocios do Banco; dar-lhes-hão as compensações de seus serviços,
que forem rRzoaveis, e exercerão as mais attribuições competentes a taes cargos.

Art. 17. Os accionistas do Banco e seus successores serão uma aorporação com o
titulo de-Presidente, Directores e Companhia do Banco elo Brazil-e como taes fiaam
habilitados para possuirem, e administrarem os capitaes do Banco, seus rendimentos e
acquisições, com as restriações abaixo dealaradas, e igualmente para estabelecerem os
regulamentos convenientes ao regimen interno da corporação, não sendo conlral"ios
ás leis.

Art. 18. O numero de votos, a que os accionistas terão direito para a votação dos
directores, será regnlaclo pelo numero de acções, que possuirem, nas proporções seguintes:
por uma aoção até duas, um voto; por cada duas acções, não excedendo de dez, um voto;
por cada quatro acções acima de dez, e não excedendo de trinta, um voto; por cada'seis
acções acima de trinta, e não exaedendo de ses enta, um voto; por cada oito acções acima
de sessenta e não exced ndo de cem, um voto; por aada dez acções acima de cem, e não
excedendo de cento e cincoenta, um voto; por cada doze acções aaima de cento e aincoenta,
e não excedendo de duzentos e dez, um voto; pOl'ém nenhum individuo ou compnnhia terá
direito a maior numero, q,ue trinta votos.

Art, 19. Depois da p1'lmeira eleição nenhuma acção, ou acções darão direito de voto,
si o acoionista não as tiver {lossuido por espaço, pelo menos,de tres mezes anteriores ao dia
da eleição. 86mente os acalOnistas que estiverem f6ra do Brazil poderão votar nas eleições
por pronul'ação,

Art. 20. A administração do Banco será encarregada a 25 directores, til'ados dentre os
accionistas dos quaes cinco serão nomeados pelo Governo, e vinte eleitos pelos outros
acoionistas. Os director s escolherão dentre si, li. maioria de votos, aquelle que os ha de
presidir.

Art, 21. Para que a directoria do Banco possa deliberar é necessario a assistencia de
sele membros, comprehendido o presidente, ou aquelle, que suas vezes fizer por nomeação
assignada do seu punho nos casos de molestia, ou de outro qualquer impedimento.

Art, 2,2, Os directores não terão dil'eito a emolumento algum, porém marcarão uma
compensação ao pt'esidnte pela sua continuada presença nO Banco, Nenhum' director do
Banco do Brazil, ou de alguma de suas caixas fi I iaes, poderá ser director de ou \1'0 bancn ;
e, si algum fizer o contrario, cessRrá o sell emprego na direcção do B.lnco do Brazil.

Ar\. 23, Os directores do Bauco estabelecerão uma caiKa filial em cada logar, onde
possuÜ'-se mil acções, e em quaesquer outros logares, que julgarem a Pl'oposito, dentro do
territorio do Brazil, sob os regulamentos, que julgarem convenientes e não fOl'em contrarios
ás leis,

Art. 24. A reunião de cincoenta accionistas, pelo menos, cujas acções não sejam
menos de mil, poderá em qualquer tempo convocar um ajuutamento geral dos accionistas,
para fins relativos ao Banco, declarando por duas folhas publicas o objeato da mesma
convocação, pelo menos \l'es mezes an teso

AI't. 25. Os dividendos dos lucros do Banc serão pagos por semestres. Si algum accio
nista tiver faltado ao pagamento de alguma parte de suas acções, na parte, que faltar,
perderá o beneficio de qualquer dividendo anterior a tal pagamento.

Art. 26. Os clireatoreS apresentarão em ajuntamento geral dos accionistas o relatorios
circumstanciados, que forem necessarios á. boa informação dos mesmos accionistas.

Art. 27, Findo que seja o termo da duração do Banco, ser-Ihe-ha permittido usar do
seu nome para final liquidação dos negocios, e ajuste de aontas do mesmo Banco, e para
venda de seus bens, e dividendos de seus capitaes, porém não pal'a outro qualquer fim, nem
por um periodo maior de d011S an nos depois de flndo aquelle termo,

Art. 28. Não poderá o Banco possuit' predios além dos necessarios para sua acaommo
dação, e bom expedien te de seus negocios, ou os que lhe houverem sido empenhados, ou
forem por elle adquiridos em satisfação de div idas antel'iol'men te con trah idas no curso de
suas transacções, ou aUJudicados, ou comprados em hasta publica em consequencia de sen
tenças alcançadas pelas sobreditas dividfls.

Arl. 29. Não poderá o Banco comprar apo\ices da divida publica, nem emprestar
somma alguma ao Governo, pena de extincção do Banco, e perda da di viela, ficando, todavia,
o direito salvo aos accionistas, para demandarem os membros da directoria, que houverem
effectuado o emprestimo, e cobrar-se-hão pelos seus bens.

Art, 30. Não poderá o Banco directa, nem indirectamente, negociar em cousa alguma,
que não seja em letras de cambio, ouro ou prata, ou na venda de bens hypothecados por
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dinheiro emprestado, e não remido ao tempo devido, ou em al'Ligos provenientes de seus
pt'edios; nem poderá receber mais de seis por cento ao anno de seus emprestimos,OIl
descontos, Pena de pagarem 03 contraventores o tl'esdobl'o do valor dos objectos da nego·
ciação, metade para o denunciante, e olitl'a metade pal'a a Fazenda Nacional.

Art. 31. O Banco gratuitamente se encart'egal'á dos depositos publicoe. e particulares de
ourn e prata, ou papeis de credito de qualquet' natUt'eza, assim como do cofre de orphãos,

Art. 32, O Banoo do Bl'azil não deixará de pagar á vista, em OUl'O ou prata, qualquer
de stlas notas, letl'as ou obl'igações, nem de- entt'dgat' promptamellte as quantias recebidas
em deposito em qualquer das suas caixas; pena de pagar juro de doze por cento ao anno a01
possuidores de taes notas, letras, ou obrigações, ou ás pessoas, que tiverem direito ao levan.
tamento de bes depositas, desde o dia, em que se ilzer o pedido aM plena satisfação e
pagamento,

Art. 33. As nolas do Banco serão divididas na razão de 1 , 2." ~ , sendo a minima de
mil réis. Ellas sel'ão do melhor padrão, e de um papel competente, e só ditferirão entl'e si
pelas assignatul'as do presidente e directores das caixas, que as emittirem.

Ar!. 34. As notas do Banco do Bt'azil entrarão na reoeita e despeza das estações
publicas nos lagares onde houver cai:ms do mesmo Banco.

Art. 35. O Governo ounhará gl'atuitamente toda a moeda necessal'ia para uso do
Banco do Brazil; pura o que fica autorizado a reorganizal' a Gasa ela Moeda no material
e pessoal della, dando parle á Assembléa Geral, para sua appro\'ação.

Art. 36. O Banco do Bl'azil [ará o movimento dos dinheiros da Fazenda Nacional
de um logar para olltro do Imperio, sem cal'regar com missões, nem pedir abatimento em
razão da diiferença de cambio.

Ad. 37. Os dinheiros do Govel'no serão depositados no Banco em todos os logares,
onde o mesmo Banco "tivel' Gnixas; salvo si em qualquer tempo o Ministro de Estado da
Fazenda ol'denar o contl'ario, devendo em tal caso apresentar á Assembléa Geral as razões

.que tiver para essa detel'minação.
Al't. 38. O Banco se encarregará de stlbstituir pai' notas suas todo o papel do Goverllo,

a saber: as notas do extincto Banco actualmente em oil'ctllação no Rio de Janeü'o, Bahia
e S, Paulo, e as cedulas em gyro na Bahia; percebendo por isso a prestação annual de
cinco por cento do seu total, pura cuja realização ficam desde já applicadas:

§ 1.0 A quantia, que for aS.ignada na lei do orçamento para esse fim ;
§ 2.0 O dividendo das acções do Governo;
§ 3.° A somma dos pl'oductos mencionados nos §§ 2°, 3°, 40 e 50 do art. 60, depois de

preenchido o pagamento das acções do Governo.
Al't. 39. O Banco apre"sental'á mensalmente ao Ministro de Estado da Fazenda um

relataria da quantia de seu fundo capital, das dividas activas, dos dinheiros depositados
no Banco, das notas em circulação e dos metaos em caixa; e a-Iém disso, annualmente, o
balanço geral do Banco.

Art. 40. O mesmo J\!Iinistl'o enviará esse balanço li Gamal'a dos Deputados, assim
como aquelles relatarias, no pl'incipio e no fim de cada sessão.

Art. 41. Cada uma das Gamaras, assim como o Ministro de Estado da Fazenda pode·
l'ão nomear com missões de exame para inspeccionai' os livros e examinar os trabalhos do
Banco. Todas as vezes que de taes exames se conhecer qtle esta lei tem sido \'iolada, o
Governo ou qualquer das Gamaras Legislativas, por intermedio deste, remettel'Íl o negocio
ao Podei' Judicial. Si a violação se julgar pI'ovada pai' sentença, que se ·tOl'ne exequível,
ficará dissolvida a companbia do Banco.

Art. 42. Si dentl'o do prazo de tres annos não puder o Banco ter começado suas opera·
ções, por falta do complemento das subscl'ipções, ou pagamento das acçQ2s para seu fundo
capital, então poderá esta lei SSI' por outra lei derogada e julgada sem eTI'eito em tudo
que respeita ao Banco.

Art. 43. Ficam derogadas as leis e disposições em conh'ario.
Paço da Gamara dos Deputados, 20 de maio de 1833.- Antonio Pa1tlino Limpo de

Abreu, presidente,- Cassiano Speridião de Mcllo 1I1attos, 1° secretario,-Bcrna.'do JJcli
sario Soal'CS dc Souza, 20 secretario.

No Senado ainda soffreu o projecto importantes emendas j e como a eamara dos
Deputados não tivesse querido aceitaI-as, propoz ao Senado, e estl3 acquiesceu, o
meio de uma fusão de ambas as Gamaras, para o fim de chegar-se, mais prompta·
mente, á uma deliberação final sobre materia de tanta relevancia. Realizou-se, com
effeito, a reunião da Assembléa Geral em 9 de setembro (1833) e em seis sessões
successivas teve o projecto com as alludidas emendas, depois de promiscuamente
discutido pelos deputados e senadores, a sua votação e redacção definitiva, q\lal se
contélÍl na lei n. 59 de 8 de outubro do mesmo anno, cuja integra é:

A Regencia Pel'manente, em Nome do Impel'lldor o Senhor D. Pedro Segundo: Fa~

saber a todos os sijb4Ho§ do ~mperio qlJe n 4ssembléa Gel'al decretou, e ellél, sancciol1ou II
lei segui nte :

Ar~, 1.o Na l'eçeiP~ Il dt)~~J~~a das és~aQqe~ publicas eQ.tral'ão o 01.1\'0., e q. pl·ata em
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barras, ou em moedas nacionaes ou estrangeiras, a. doÍls mil e quinhentos réis por oitava
de ouro de vinte e dons quilates •

. Ari. 2.° As moedas de meia onça da OU1'O continuarão 11 sel' cuo hadas, sem que na1las
se imprima o valor nominal.

Ari. 3.° Estab lecer-se-hll na cidade elo Rio ele Janeiro um banoo de circulação, e
deposiio com a denominação de Banco elo Bl'azil, o qual exisiíl'á por eEipaço de vinte !\llnoS,
contaclos do começo de suas operações.

Art, 4.0 O seu oapiial poclerá sel' elevado até vinle mil aonlos de reis, divididos em
nc~ões de cem mill'éis, que serão pagas em metaes preciosos na f6rlI\a Il~ad!\ no artigo
prlmen'o,

Art. 5.0 O Govel'no será accionista de quarenta mil acções, cujo pagamento se realizat'li.
em pra7.o indefinido com os fundos seguintes:

§ 1.0 Os capiiaes pertencentes á Fazenda Nacional, ora existentes nos cofres do exLincto
banco,

§ 2,0 O producto dos impostos estabelecidos pelo alvar:1 de 20 de outubro de 1812.
§ 3.0 O producto dos conil'actos, que por esta lei o GOI'erno Ilca autorizado a celebrar

com individuos, ou companhias nacionaes ou eslrangeiras (iara a mineração dos terrenos
tIa Nação em Iodas as provincias do Imperio, exceptuados os diamantinos do Sel'ro Frio.

§ 4.° O producto do imposto do seUo, que fica por esta lei extensivo a todos os papeis e
documenios constant·s da tabella jllUta.

§ 5.0 O produoto da taxa annual de dous mil reis, paga pelos habitantes das cidades
o villas, em razão de cada escravo nellaa possuido, alem do numero de dous sendo solleiros
os pl'oprielarios, e de Cjuall'o sendo casados, Exc ptuam-se os eSCl'aVOa menores de doze
annos, e maiores de sessenta,

Art. G.o Será livre a qualquer individuo ou companhia subscrever até duas mil acções,
onilo mais. Os paA'amentos das subscripções serão preenchidos respectivamente pelos sub
scriplores no logar, em qlle subscreverem, e nos periodos seguintes: na occasião de subscre
verom pagarão trinta mil réis de cada acção; seis mezes depois de subscreverem pag-arão
trinta e cinco mil réis; e no fim de doze mezes da époc!l. da subscripção, pagarão os
restantes trinlae cinco milréis de cada acção.

Mi. 7,0 As subscl'ipções serão aberias na. cidade do Rio de Janeiro, debaixo da super
intondencia de cinco commissarios nomeados pelo Governo, e de tros commissarios da
mosma sorle nomeados em cada um dos outros lo....ares, onde mais convenientemente se
puderem realizar laes subscl'ipções. Esses commissarios receberão uma compensação
razoavol pelos seus serviços respectivamente, e serão indemnisado. das de pezas feitas; o
que tudo será pago pelo presidente, directol'es e companh ia do Banco, por conta dos
fundos do mesmo Banco.

Ari. 8.° Finda a subscripção em cada logar, os cOmmissarios manda.~'ão tirar duas
cópias dellll, uma das quass remei terão ao Ministl'o de Estaelo da Fazenda, e a outra
guardarão, enviando o original aos commissarios na cidade do Rio ele Janeiro.

Ari. 9.0 Recebidas as subscripções originaes (ou cópias dellas, em caso que os originaes
se tenham perdido, desencaminhado, ou demorado), os commissarios na cidade do Rio
de Janeil'o proc derão immecLiatamente a tomar uma conta de taes subscripções,

Art. 10. Si acharem aubscripLos mais de dezeseis mil contos, os sobreditos commissarios
deduzirão das ma.iores subscripções a somma de ·tal excesso, de maneira que nenhuma
subscl'ipção será diminuida, emquanto houvel' uma maior, A.. reduoção, porém, não se pra·
ticarlÍ nos logal'es, onde as Bubscripções recebidas niio excedel'em de dlU1S mil acções, nem
fará descer desse valor as subscripções de qualquer logar.

Art. il. No caso que a som ma total das subscripções recebidas nos diversos logares não
chegue a dezeseis mil contos, as subscripções continuarão abel'tas, até o preenchimento da
roferida somma,

Art, 12, Os commissarios depositarão em logar seguro os metaes recebidos dos subo
scriptores, para serem entregues no mesmo estado, em que for!l.m recebidos, ao presidente,
directores, e companhia do Banco, ou á sua ordem, logo que lhes for exigido, depois da
organização do Banco.

Ad, 13. Lo~o que os commissarios dos diversos logares tivel'em recebido a somma de
quatro mil e oItocenlos contos de réis POI' conta el:J.a subscripções para a acções do Banco
(afóra as acções, com que en tra o Governo), os commissarios d!l.S subscripções da cidade do
Rio de Janeiro o farão publico, ao menos por duas folhas periodicas impress::\s em cada um
dos logares, onde as subscripções se houverem feito (si tanta.s folhas lá se publicarem), mar
cando dia, e logar dentl'o da cidade do Rio le Janeiro com antecipação, pelo meltOa, de
noventa dias, para se procedei' li. eleição de vinie directores; e a eleição assim feita ·seni.
legal. O Governo nomeará cinc direclores, ainda que pOl' esia vez não sejam accionistas,

Art, 14. As pessoas desta sort(l eleitas e nomeadas serão os primeil'os directores do
Banco, passarão a eleger um dentl'(l eUes para presiden te, e exercel'ão taes empregos até
Íl expiração da primeira segunda-feira do mez de janeiro proximo seguinte, em que so farão
novas eleições e nomeações. Descle logo começarão elles, e continuarão as operações do
Banco em a cidade do Rio ele Janeiro; nomearão os omciaes, caixeil'os e serventes neces
sarios para o expediente dos negocios do Banco, dlu-lhes-hão as compensações d'ol seus ser
viços, qlle fOl'em razoaveis; e exercerão as mais attl'ibui ões competentes a taes cargos,

Ari. 15. Os accionistas do Banco e seus successÇlres serão uma corporação com o titulo
de-presidente, directores e companhia do Banco elo Bl'azil-e como taes fio!lm llabilitados
pare. P03SlÜl'em l e l\dmi~istl'!H'ern os Q8,pitaes do 13al1<:o, seus rendirnel\tQii\ o acquisições,
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com as restricções abaixo declaradas; e igualmente para estabelecerem os regulamentosso
regimento interno da corporação, não sendo conlrario ás leis.

Art. 16. O numero de votos, a q ue os accionistas terão clireHo para a votação dos dire·
ctores, será regulado pelo numaro de acçõ~s, que possuirem nas proporções seguintes: por
uma acção até duas, um VOLO; por cada duas acções não excedendo de dez, um voto; por
cada quatro acções acima de dez, e não excedendo de trinta, um vOIO; por cada seis acçõ~s

acima de trinta, e não excedendo de sessenta, um voto; por cada oito acções acima de
sessenta, e não excedendo de cem, um voto; por cada dez acções acima de cem, e não
excedendo de cento e cincoenta, um voto; por cada doze acções acima de cento e cincoenta
e não exc dendo de duzentas e dez, um voto; porém nenhum individuo ou companhia tera
direito a maior numero que tl'Ínta votos.

Art. 17. Depois da primeira eleição nenhuma acção, ou acções darão direito de voto,
si o accionista não as tIver possuido por espaço, pelo menos, de tres mezes anteriores ao dis
da eleição. 6mente os acoionistas, que estiverem no Brazíl, poderão votar nas eleições por
procuração.

Art. 18. A administração do Banco será enoarregada a vinte e cinoo directores, tiL'ados
dentre os accionistas, dos qnaes ciuco serão nomeados pelo Governo, e vinte eleitos pelos
outros accionistas. Os directores escolherão denh'e si, á. maioria de votos, aquelle, que os
ha de presidir.

Al't. 19. Para que a directoria do Banco possa délibel'ar, é necessario a assist noia de
sete membros, comprehendido o presidente, ou aquelie, que suas vezes fizer por nomeação
assignada de seu punho, nos casos de molestia, ou de outro qualquer impedimento.

Art. 20. Os directores não terão direito a emolumento alglun, porém marcarão
uma compensação ao presidente pela. sua continuada presença no Banco. Nenhum
director do Banco do Brazil ou de alguma de suas caixa filiaes poderá ser direotor
de outro Banco; e si algum fizer o contral'io, cessará o seu emprego na dit'ecção do Banco
do Brazil. .

Art. 21. Os directores do Banco estabelecerão uma caixa filial em cada logar, onde se
POssuil'em mil acções, e em quaesquer outros logares, que julgarem a proposito dentro do
territorio do Brazil, sob os regulamentos, que julgarem convenielltes e não forem contrarios
ás leis.

Art. 22. A reunião de cincoenta accionistas, pelo menos, cujas acções não sejam menos
de mil, poderá em qualquer tempo convocar um ajuntamento geral dos accionistas para fins
relativos ao Banco, declarando por duas folhas publicas o objeclo da mesma convooação, pelo
menos, tres mezes antes.

Art. 23. Os dividendos dos lucros do Banco serão pagos por semestres. Si alO'um accio
nista tiver faltado ao pagamento de alguma parte de suas acções, na parte que 1a1lar per
derá o beneficio de qualquer dividendo anterior a tal pagamento.

AI't. 24. Os directores apresentarão em ajuntamento geral dos accionistas os rslatorios
circumstanciados, que forem necessarios á boa informação dos mesmos accionistas.

Art. 25. Findo que seja o lermo ela duração do Banco, ser-Ihe-ha permiltido usar do seu
nome para final liquidação dos negocios e ajllsles de contas do mesmo Banco, e para venda
de seus bens e dividendo de seus capitaes, porém não para outro qualquer fim, nem por um
periodo maior de dous annos depois de findo aquelle termo.

Art. 26. Não poderá o Banco possllir predios além dos necessarios pal'a sua accommo·
dação e bom expediente de seus negocios, ou os que lhe houvel'em sido empenhados, on
forem por elle adqlliridos em satisfação de dividas anteriormente contrahidas no curso de
suas transacções, ou adjudicados ou comprados em ha ta publica, em consequencia de sen
tenças alcançadas pelas sobreditas dividas.

Art. 27. Não poderá o Banco comprar apolices da divida publica, nem emprestar somma
alguma ao Governo, s m autorização do Poder Legislativo; pena de extinoção do Banoo, e
perda da divida, ficando, lodavia, o direito salvo aos accionistas para demandarem os
membros da directoria, que hOllverem eJIectuado o emprestimo, e cobrar-se-hão pelos
seus bens.

Art. 28. Não podel'á o Banco directa, nem indirectamente, negociar em cousa alguma,
qlle não seja em letras de cambio, ouro ou prata, ou na venda de bens hypothec!l.dos por di
nheiro emprestado, e não remido ao tempo devido, ou em artigos provenienLes de seus predios;
nem poderá receber mais de seis por cellLO ao anno de seus empl'estimos ou descontos; pena
de pagarem os contraven tores o tresdobro do valor dos objeotos da negociação, metade para
o d~nunciante, e outl'a metade pua a Fazenda Nacional.

Art. 29. O Banco se encarregal'á dos depositos publicos e particulares, d~ dinheiro, ouro,
prata, joias, e papeis de credito de qualquer nat,ureza, sendo gratuito o deposito do dinheil'o,
e recebendo um por cento pelos objectos que devem ser entregues na mesma espeoie
depositada. O mesmo Banco se encarregará dI, cofre dos orplíãos, recebendo por em
prestimo o dinheiro, que nelie existir, ou bouver de entrar, a cinoo por ceuto a
beneficio dos orphãos, fazendo gratllÍtamente a guarda de tudo o mais que pertencer ao
mencionado coü'e.

Art. 30. O Banco do Brazil não deixará de pagar á vista em ouro ou prata qualquer das
suas notas, letras ou obrigações, nem de entregal' promptamente as quantias recebidas em
deposito em qualquer de suas caixas; pena de pagar juro de doze por cento ao anno ao~ pos
suidol'es de taes notas, letras ou obrigações, ou as pessoas que tiverem direilo ao
levantamento de taes depositos, desde· o dia, em que se fizer o pedido até plena satisfação, e
pagamento.



- 235-

Art. 3i. As notas do Banoo serão divididas na raz~o de 1$, 2$, 5$, sendo a minima
demil réis. illl1as serão do m!llhor padr.ão, e de um papel oompetente•. e ~6 dilferirão enLre
si polas assignaturas do presIdente e dlreoLo\'es das oaixas, que as emlttlrem.

Mt. 32. As noLas do Banoo do Brazil enLrarão na. reoeita e despeza das estações publioas
nos logares, onde houver oaixas do mesmo Banco.

Art. 33. O Governo oun hará gratui tamente toda a moeda necessaria para o uso do Banco
do Brazil ; para o que fica autorizado a reorganizar a Casa da Moeda no material e pessoal
della, dando parte á Assembléa Geral para sua approvação.

Art. 34. O Banco cio Brazil fado o movimento dos dinheiros da Fazenda Nacional de
um logar r"~'a outro do Imperio, sem carregar oommissões, nem pedir abatimento em
razão de diITerença de cambIO.

Art. 35. Os dinbeiros do Governo serão depositados no Banco em todos os logares onde
o mesmo Banco tiver caixas; salvo si em qualquer tempo o Ministro de Estado da Fa
zenda ordenar o contrario, devendo em tal caso apresentar á Assembléa Geral as razões,
que tiver para essa determinação.

Art. 36. O Banco se encarregará de substituir por notas suas todo o papel do Governo,
a saber: as notas do extincto Banco aclualmente em circulação no Rio de Janeiro, Bahia
e S. Paulo, e as cedulns em gyro na Bahia, percebendo por isso a prestação annual de
cinco por cento do seu total, para ouja realização ficam desde já applicados :

§ i. o A quantia, que for designada na lei do orçamento para esse fim;
§ 2. 0 Odividendo das acçõés do Governo;
§ 3. 0 A somma dos productos mencionados nos paragraphos segundo, terceiro, quarto

equinto do arl. 50, depois de f11'eencbido o pagamento das acções do Governo.
Art. 37. O Banco apresentará mensalmente ao Ministro de Estado da Fazenda um rela

torio da quantia do seu fundo capital, das dividas activas, dos dinheiros depositados no
Banco, das notas em oirculação, e dos metaes em caixa; e além disso, anuuaimente, o ba
lanço geral do Banco,

Art. 3B. O mesmo Ministro enviará esse balanço á Camara dos Deputados, assim como
aquelles relatorios no principio e no fim de cada sessão.

Art. 39. Cada uma das Gamaras, assim como o Ministro de Estado da Fazenda, poderão
nomear commissõe de exame para inspecoionar os livros e trabalhos do Banco, Todas as
vezes quede taes exames ee conhecer que esta lei tem sido violada, o Governo, ou qualquer
das Camaras Legi~lativas por intermedio deste, remetterá o negocio ao Poder Judicial.
Si a violação se julgar provada por sen~ença, que se torne exequivel, fical'á dissolvida
companhia do Banco.

Art, 40. Si dentro do prazo de tres' annos não puder o Banco ter começado suas opera
ções por falta de complemento das subscripoões, ou pagamento das acções para seu fundo
capital, então poderá esta lei ser pOt' outra lei derogada, e julgada sem ell'eito em tudo o
que respeita no Banco.

Art. 41. Ficam derogadas as leis e disposições em contrario.
Manda portan to ás autoridades, a quem o conhecimento, e execução da referida lei per

lencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém.
O ecretario de ESlado dos Negocios da Fa.z nda a faça imprimir, publicar e corret'. D~da
no Palacio do Rio de Janeiro aos B dias do m~z de outubro do anno de i833, duodeClmo
da lndependencia e do Imperio.-Pra?'lcisco de Lima e Silva.- João B?-a1Llio M1miz.
Oandido .To é de Araujo VUlmna,

Tabella para o imposto do se110

TaaJa8

Inclicação elos cloc"mcntos Espsci(tco.çiio elos documsntos

Bilhetes de despacho · ·,· .. • .. ·· ..<010
Papeis forenses não espeCificp.doS ..•.••••..•...• , .... ,.,~
Bilhe·tes de loteria., •.•.. , ••• ···········,·············· ($040
Papeis forenses especificados•••.•••••••.•• , .••• , )

De 10$000 ....•.• , , ....•...• ························,
" iO$ até 50$000 , .••..... ·,··,····,·········,··,··

»50 até 100~000, .. , •..••... ······,····,······,··"·,

Livros de escriptUl'ação

judicial e commer
cial

Recibos, contractos, ar
rendamentos até o va
lor

FÔro, billtetes de despa
cho e. loterias.

~
De papel ordinario ...•.....••.... ·.··.···,········,····
» papel Hollanda, ...• , ....•••... , ..•..••..... ' •..•...

" papel bastardo ·.····,··············
" papel real. .....•....•.....•..• , .• , ...•• ' •. , ..•. , ••..
" papel imperial. .... '" . , , ••......••........• , ... , , , •

l
~

Réis

$020
'040
060

$OSO
iOO

OiO
$020
$040
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10$000
4$00}

2'400

1$000
2.SOOO
3$000
4SOQO

4-SOOO
1$600

20s000
12$000

$040
2$400
1$600

$lOO
$200
$400
St\OO

1S:
1$200

$)40
060

O
8200
$240

Director o •••••• , ••• ' o' o

Lentes e secl·etarios , , ..
Gráo de doutor. o ' •••••••••• o •••••••••••••••••••• o • ,

Bachareis .•.... , ••....• , .....• o " ••••••••• , • o • " o I
Todos os professsores de ins trucção publicll.. o •••• '. I

Rendimento annual até 300$000, , ..• , .
Dito de 300~ alé 600~000 .
Dito de 600 até 1:000;;;000 .
Dito de mais de 1:000$000., o' •••••• o •••• o ••••• , o. o.

Ol'atorios e capellas ......••. o •••••• o ••••• , ••• o o •• , •

Intersticios, secLIlarisações e mudanças, ..... , o , , • o,

~
Pessoas que tenham a renda annual

Ma trimoniaes de iOO$OOO .
Em geraL ...•.•..•....•..........•

Todas as mais não especificadas., .• ' .. o •• , •• ,. o o' ••

Até o valor de 500· 000, •••...•.....••...•...•. O" O"

De 500 até 1: 000$000 , ..
» 1:000 até 2:000:"000 , .. ' ,'
" 2:000$ até 3:000$000 , ..
» 3:000$ até 4:000$000 .
» 4:000$ até 5:000 000 , o, , ..
» mais de 5:000 000 .•.•.....• o ••••••••••• o ••••••• ,

Até o valor de 100$000 , I
Todos os documentos commel'ciaes não especifioados
De 100' até 2 0$000 .......• , •.•..•.••..••.•.• , ••.. ,
» 200" até 400 000 .... , ... , .. o ••• ' •••••••••••••• ,. o

» 400$ até 1:000$000•.•.....•..• , ... o •••••••• , •• o •

>, mais de 1:OOO~OO, •••••••• , •••••.••••••• , •••••••

1
Ministros dos trihunaes. o , ••••••••••• , ••• o' • ,';. o, ••

Desembargadores das Relações ...•...•....•.•... o ••

M!nis~ros ecclesiaslicos, provisões•.. , •....••.•• o •• I
VJgarJos geraes., •. , ... o' •• • •••••••• o' •••••• , ••••

!
1
I Assignados pelo Imperador •.•••...• o o , " ••• , •• ' ..

Dito por outra qualquer autoridade ..

I
{

Cartas dos ministros se·
culares e ecclesiasticos.

Cursos juridicos e escolas
medicas.

omcios de jusWça e fa·
zenda.

Alvarás, ou cartas de mel'·
cês e privilegios .

Bullas ponti ficias e as ele
seus delegados.

Letras de cambio •. , o ••• ,

Letras da terra, acçõéS, I
bilhetes de credito, apo·
!ices de seguro.

Pll.lacio do Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1833.- Candido Josó de A"a1Vo Via/l/la,

Como parte complementar da lei supra transcripta, foi logo depois publicada a
provisão de 18 de outubro contendo o seguinte:

Art. 1.0 As moedas de ouro e de prata, nacionaes 011 estrangeiras, serão recebidas Das
e3 tações de Fazenda pelos valores nominaes marcados na seguin te ta bella, em conformidado
com o padl'iio monetario fixado no 10 artigo da lei de 8 de outubro de 1833, o adoptada
entre o ouro e a prata a relação de valor indicacla nllo me$lIlll. tabella.

Vma oitava qe ouro igual a 15 Ufa oitavas de pNta do mesmo titulo

Denominação das moedas Peso Titulo Valor nominal
oon'esp,

Oito grãos.

:Moedas de OU1'0

Peça, Brazl1 ou PortugaL, ... , • , ....•. 4 oits. 0,917 10$OaO
( A meia peça em pI'o~orção )

lIIoeda de q1tat7·o mil l'éis, razil .•.•• 2,18 gr. » 5$62.3
Soberano, Inglaterra ( 1-, e 5 em pro-

l)orção ).......•..••.• , ..••....•..•.. 2,16 » » 5'S555Aguia, Estados Unidos ( 1- e H em pro.
porção )..•.•....•• o ••••••••••••••• 4,60 ,. ,. 12'033

Peça de 40 f,'M6COS, França (20 frs.
em do. ).. " ..... ,....... , ............ 3,43 ,. 0,900 8' 25

Om;a, Ife~panha ( "1- elIl llropor~ão ) •.• 7,31 II 0,875 n' 30
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Moedas de p)·ata

Pataoéio, Brazil; PiClst)'a, Hespanhá,
Mexico, Perú, Chile, Estados Argen-
tinos i DoZ/ar.. , Estados Unidos do
Norte ( -1- e l.( em proporção) .•.•.•. , 7,36

2 Pataoas, Brazil (i, 1r, ~( de pat, em
proporção), •.• , .. , • , .• '" .• , . , , .• , , 5

OI'ltZado novo, PortugaL .. ,., , ..•. ," . 4, ()
Peça de 5 fl'anoos, França (-h I, 2

frs. em proporção) , ,.. G,68
Shilling. Inglaterra. (2 -} e 5 em pro-

porção) " .,.,.'., ..• ,., •.. , ... , , ,.. 1,40

Art, 2,0 As moedas, cujos vlllores não vão designados nesta tabella, serão lambem l'ece
bidas nas referidas estações, mas só mente no caso de serem acompanhadas de g'uias da
Casa da Moeda, por onde conste authenticamente o seu peso, toque e valor nomlnn! cor
respondente, O mesmo se praticará a respeito das moedas, cujo peso e tilulo se acharem
inreriores aos que na tabe! fa lhes correspondem,

Art, 3.0 O ouro em barra, e a prata em pinha, serão recebidos nas mesmas estações,
mas sómente naquelles pagamentos, em que estes metaes hajam de entrar por quantias não
inferiores a cento e sessenta mil réis, o que em pezo equivale a um marco de ouro de
vin! e dous quilates, ou quinze e cinco oitavas marcos de prata de onze dinheiros i devendo
ser neste caso acompanhados estes metaes de guias da Casa da Moeda, por onde conste o
seu peso, toque, e o valor nominal correspondente, feUa a deducção neste de um por cento,
pelo cuslo de afiuação e moedagem.

Rio de Janeiro, em i8 de outubro de i833.-Candiclo José de Amujo Vi~nna.

Em trabalho anterior, que tivemos occasião de publicar sobre a materia, pare·
ceu-nos prudente observar a esse respeito, como se segue: (31)

«Nenhuma disposição da nova lei autorizara o Governo a amoedar a prata.
q Entretanto, cunharam-se depois moedas desse metal com os valores de 1$200,

. 00, $4.00, 200, e $100 com os pesos de 71/2, 5, 21f2, 1 1/4 oitavas e, finalmente,
com 40 grãos, que não correspondiam exáctamente com a relação legal do valor
estabelecido na provisão de 18 de outubro.

«Tambem entendeu o Governo que, pal'a completar ou antes encher as lacunas
da sua reforma, devia estabelecer, como fez, por simples portaria, uma senhoria~

gem de 61/4.% no ouro e de 151/5 % na prata.
«A insuffioiencial ou a improficuidade da reforma monetarla, qUe se teve em

vista, Se tnanifesta das simples disposiçôes encontradas e inefflcazes, que venho de
referir.

«Ora, no mel'cado não appareciam metaes preciosos, por preço abaixo do seu
valor legal amoed.ado. Como, pois, podeI-o adquirir pam a sua amoedagem, tendo
ainda de elevar-lhe o custo de mais de 6 1/4 para o ouro e 15 1/5 para a prata ~ I

c Além disto, dizia a lei, que as moedas estrangeiras de ouro fossem recebidas á
razão de 2$500 por oitava, e entretanto, observa Azeredo Coutinho, ex-provedor da
Casa da Moeda, para tornaI-as nacionMS, exigia-se uma senhoriagem de 61/4 % !

~ Parece, pois, que se não queria circulação monetaria com typo nacional.
«E haveria probabilidade de fazer, com tal expediente, entrar na circulação a

moeda estrangeira ~ ••.
«Si a moeda nacional fôra da circulação expellida pelo dominio do cobre.

entraria a moeda estrangeira no mercado, quando invadido pelo papel ~ •..•
q - De certo que não: a experiencia já estava feita.

(iI) Viue A, CavalclIhli, A noro,'mã Jl:folletal'iCl, Rio, i8M.
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«Na época da independencia, a média da relação entre o ouro e a prata sendo
de I:12,5 no paiz, quando na Europa era geralmente de I: 15,5, explicaria a prompta
sahida que se deu (quando outras muitas causas não houvessemcontribuido) do nosw
ouro, ainda então rest.'lnte nas provincias, Veio depois o cobee, cuja relação legal
com a prata, devendo seI" de 1: 12 (32), era geralmente de 1:40 ; isto é, uma libra da·
queIle metal, comprada no mercado por $400 (e até por $320) valia, depois de
cunhada, 1$280; e dahi um lucro de 157 % no seu troco pela prata e, conseguinte
mente, a expulsão completa desta ultima moeda!

«A reforma monetaria de 1833 visara, um remedia de taes circumstancias, todos
sabem; nada. porém, :conseguiu, por ser inadequada; ou antes, por não ter bem
comprehendido o alcance preponderante das mesmas circumstancias,

« O mal-estar continuou, como dantes, e, para obstar o descalabro, que a falta
do meio circulante traria ao desenvolvimento da vida nacional, sobretudo na ordem
financeira, o legislador viu-se forçado a recorrer ao papel do Thesouro, como sendo
a moeda mais facil nas condições do paiz...•. , •• , , , , •.• , • , , • , , , , . , , •. , , . , , . , ' , , ,»

Como elementos indi&pensa:veis de boa critica acerca da reforma monetaria, de
que vimos de faIlar, ainda oiferecemos em seguida (33) a integl'a do pa1'ecer da com
missão do Senado com um voto em separado, a da 1'epreSel1lação, que, em contrario
ao projecto da Camara dos Deputados, fôra dirigida ao mesmo Senado pelo com·
marcia desta praça do Rio da Janeiro.

A REPRESENTAÇÃO DO COMMERoro

Augustos e Dignissimos Srs, Representantes da Nação - Os abaixo assignados, nego
ciantes nacionaes desta praça, profundamente magoados, não só pelo espirito que tl'ansluz
na lei ultimamente adoptada pela Augusta Camara dos Srs, Depu~ados, relatLva á moeda
de cobl'e e um novo Banco Nacional, mas tambem pelas incalculaveis desgraças que a sua
execução necessariamente deve trazer aos mais caros in teress s da Patda, seu Cl'edito,
socego e bem-estar, veem perante este Augusto Senado repl'esentar I'e~peitosamentepor si e
em nome de todos os commerciantes deste vasto Imperio o q lle se lhes ott'erece dizer a tal
respeito, para que, achando este Augusto Senado as razões attendiveis, como ésperarn,
se ditl'ne usar do poder repressivo que a Constituição prudentemente tem depositado uo
seio ae tão sabios varões que o compoem.

Na bem fundada convicção que vós, senbores, constantemente anbelaes pela felicidade
do Brazil e de todos os que vivem sob o amparo de suas leis, irão os supplicantes expondo
em linguagem franca, mas respeitosa, os immensos damnos que se antolbam, sendo
sanccionada a refel'ida lei, certos de que a vossa alta sabedoria supprirá as lacunas e as
faltas que possaes encontl'ar nesta representação, cuja clarezo. vos será sem duvida mais
agradavel do que si concebida fosse em termos de estudada eloquencia,

Convocado extraordinariamente o Corpo Legislativo, em consequencia da L'epresentação
feita pelo Conselho Geral da Província da Bahia, em que pedia remedia contra os males
que causava o cobre em circulação, e em que deu bem a conbecer de quanta gravidade os
considerava, quando chegou a declarar que, a não ser att ndida a sua representação,
tomaria medidas adequadas para a sua Provincia; exultaram de prazer os supplicantes
á vista da pt'omptidão com que a Regencia em nome do Imperadol' se dignou atteader
áquella representação, julgando proximo o momento em que devia apparecer algum remedio
eflicaz curanelo aquelle fiagello, commum a toelas as provincias do Imperio; porém, mal se
tin,ha encetado a discussão a este respeito na Camara Electiva, que os supplicantes des
anLmaram, á vista da opinião aUi dominante de prbjectar-se cural' o mal com out1'O mal
ainda peior, como seja a desmonetisação repentina do cobre, aggravando ainda mais o
desgL'açado estado do nosso meio circulante com um novo Banco Nacional, baseado em
pri ncipios i nadmissiveis,
. E' notaria que foram as urgenoias do Estado que obrigaram e de alglllua fÓrmn
JustIficaram o ruinoso systema de emíttir-se mais moeda de cobre do que a que fosse

(Si) Comparando-se o preço legal da oitava de cobre a 10 rs, COIU o da prata n 123 rS,
,( 33) Vide A.PP61~àic6 deste capitulo, onde se encontrará umn pnrte im portante dn discussão havida,

prmolpalmente, aqueUa que teve logar na A8sembléa Geral, de II a 14 de setembro de 1833,
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absolutamente necessaria para trocos miudos, uso que tal moeda exclusivamente deve 'ter:
Aigualmente notorio que a immensa quantidade de cobre e notas emittidas tem expeli ido
os metaes pr ciosos da circulação, e tomado o seu logar, colhendo o Estado momentanea
mente grandes beneficLOs de'tas operações, precarias e ruinosas pal'a os interesses dos
particulares, pois tem de facto lispensado a imposição de tl'ibutos ou o contraclo de
emprestimos ruinosos em momentos de crise; e de maior apuro que, no caso de terem
enlão sido efl'ectuados, tel'iam hoje os seus respectivos juros accumulados importado em
quanlias enormes,

l~ual origem ti veram as notas boje em circulação, com a unica differença que estas
venOtam originalmente juros, até que o Governo, não podendo mais sacar ou, antes, pagar
a enorme somma que havia sacado do extincto Banco, o arruinou, e substituiu então por
snas proprias notas as do Banco, reduzindo por esta fórma á perfeita igualdade estas com
a moeda de cobre, visto clue dahi em deante não pagava mais juros, nem tem destinado
fundo algum certo para a sua amortisação.

Aconsequencia destas desgraçadas medidas tem sido uma f1uctuação continuada no
valor ele todas as cousas, a ponto de chegar a valer a moeda Iiduciaria menos que a terça
parle do valor intl'inseco daquelJe que representava.

lnconvellientes de tanla magnitude tem a Nação por muito tempo supportado sem
mUl'muração, na esperança bem fundada de que o dia chegaria em que a economia bem
entendida succederia ao de, perdicio, a justiça á impunidade, a ordem ao desleixo, e que,
em uma palavra a Nação sUl'giria regenerada não só de direito como tambem de racto,
tratando-se então por via de um plano regulaL' de reparar-se ei'l'OS e prevaricações
passadas, commettidas para COIU o meio circu1ante do Imperio.

i a quasi desmonetisação repentina de mais de vinte mil contos de réis de cobre, que
circulam no Imperio for sanccionada por meio de um acto legislativo, cnusará este inques
tionavelmente mais damno do que a e:üstencia do mesmo mal.

As principaes razõe • que paL'a uma medida tão violenta e injusta se tem allegado são:
ia a grande quantidade de cobre falso que circula j 2a a difficuldade on talvez impossi
bilidade de se effectuar o resgate j e 3a o não ter-se a Nação compromettido por lei expressa
de o fazer,

E' certo qne a Cluantidade de cobre falso deve ser grande, á vista do grande lucro que
oITerecia a sua falstllcação j da insign ilicante pena comparativameute com a gravidade do
crime, qne o Codigo Criminal impõe a moedeiras falsos j do desleixo geral das autoridades
em não fazer descobrh' os cL'iminosos, e impôr-lhes essa mesma insignificante pena, e
finalmente da imperfeição dos cunhos de que se tem usado. E' igualmente certo, que o
resgnre não se poderá eU'ectnar sem grandes difficuldades; mas concluir destas razões, que
seja impossivel executar-se, ou que a Nação não seja religiosamente obrigada a fazeI-o, é
justamente o que os supplicantes nuuca poderão admittir, pois de certo não é para o juvenil
Brazil, cheio de recursos e de patriotismo, a proposição de uma bancarota nacional, por
vinle mil, e ainda mesmo (quando fossem) quarenta mil coutos.

Os sllpplícantes não podem compl'ehende\" como haja quem po sa duvidar da obrigação,
que a Nação tem de re gMar todo o cobre, legalmento emittido; qnaudo consideram, que
os respectivos Mini tL'OS da Fazenda teem invariavelmente nos seus relato rios apre eutado
em cada essão do Corpo Legislativo a quantidade de cobre annualmente cllnliado, e os
lucros provenientes disso, sem que a continuação da cunhagem lhes tenha sido vedada nas
leis do orçamento: duvidar pois desta obrigação por não baver lei expressa que o declare,
alAm ele ser um miserll.vel subterfugio, seria cel'tllmenle um ataque formal contra a honra
e pl'obidade dos Augustos e Dignissimos rs. Repr sentantes da ação, suppondo-os
capazes de premeditarem uma cilada com o seu silencio a tal respeito, contra os cidadãos
incautos, que acreditando na boa fé do Gov ruo recebiam seus pagamentos em moedas
emittidas no proprio Thesouro Nacional. Lougil ele n s tão malvado p ns menta 1 l!l demais,
para que serviria semelhante pervel'sidade I Não é commum li. mesma Nação, o prejuizo
tanto do res<>nte, como de desmonetisação? A diff l'ença só consiste em repartir aq uelle
prejllizo legalmente, e com igualdade, ou consentir, que se faça sem regra, e tumultua
riamente com quebra da boa fé.

Não pod mos supplicantes comprehender qnal seja a razão altendivel, para que as
notas emittidas pelo Governo devam ter melhor sorte que o cobl'e emittido pelo mesmo
Governo, quando ambas estas especies o foram dehaixo das mesmas garantias, e applicadas
ao mesmo fim. Argum nla-se contra o cobre por havel-o falso em cll'clllação, tão perfei
tamente emiHido que não é passiveI difl'erençal-o do nrdadeiro, porém em iguaes
cirCllmstancias se acham lambem as notas, das quaes já ha quantidade falsas de chapas tão
perfeitas e tão bem executadas que duvidoso é difl'erençal-as das verdadeiras j consequen
temente devem militar a respeito dellas as m smas razõeS sobre o não resgate ou amorti·
sação, O cobre porém n cessita de providencias immediatas e promptas, justo é que a sua
substituição se acuda primeiro, Augustos e Dignissimos Senhores! Os supplicantes ousam
asseverar-vos seco receio algum de prrar, que todos os inconvenientes, e difflculdades, que
no resgate do cobre appareçam, paI' !!:randes que sejam, serão comtudo incomparavelmente
menores e de menos peso, do que as funestas consequencias do seu não res<>ate, por causa
das inuncoeraveis oscillações, que deve prodllzir nas fortuuas pal,ticulares, e mingua. consi
dernvel nas rendas publicas, além de commoções populares, que semelhante quebra da fé
publica. trará comsigo e não vos deve ser accuHo, que sem alguma cousa que substitua o
cobre nas provincias, onde elle faz exclusivamente o meio circulante, serão os Conselhos
Geraes forçados a desobedecer a lei, por inexequivel, lançando mão dos seus proprios
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recursos para acudir ào lllal, pela razão natm'al da sal vação propria; o quando nenhumas
sobras appareoerem para as despezas oommuns do Imperio, que vasto oampo não se apra·
sentará para os desordeiros e ambiciosos?

O dinheiro fiduciario, que compõe hoje quasi todo o meio circulante do Brazil, é sem
duvida uma calamidade publica, da qual todos' os que habitam sentem os·flmestos etTeitos
na proporção de seu. teres:-é pois do dever, e obrigação de cada um concorrer com a
sua quota para remediaI-a e não é de Cl'er que haja algum tão insensato, que náosa
sujeite antes, e de bom grado a isso do que a correr imminente perigo de ver altel'adoo
socego publico pela banca-rota nacional,

Abalisados escriptores ainda nã estão de accordo si os abusos, que geralmente com.
mettem, e que sempre podem commetler associações de gl'andiosos cabedaes accumulados
como os Bancos, recompensam os beneficios, que das mesmas resultam em facililal' o
gyro do commercio,

Os supplicantes entendendo que nisso, a~sim como no mais, não ha regra som
excepção, sendo ruinoso para um paiz aquillo, que eerá util para outro, e vice-versa, incli,
nam-se com tudo a crer, que um Banco-Publico seria de muita utilidade em um paiz
novo, e esrasso em cabedaes como este, mas só o seria á vista de um bom Codigo de Com,
mercio devidamente executado,

'l'res intoleraveis defeitos encontram os supplicantes na lei actual para a formação
do novo Banco Nacional, a sabe!':
. 1.0 Ser o Governo accionista; 2.° Limitar-se-lhe o premio dos descontos; e 3.° Con·

ceder-se-Ihe o privilegio nas execuções conÜ'a seus devedores. Oprimeiro destes defeitos no
extincto Banco deu causa á primeira desordem no meio circulante, porque a não ter sido o

. Governo accionista, o Banco não se teria a-t1'evido a emittir notas sem garantia alguma,
além' de toda a propol'ç.ão ao seu cabedal; e seus empregados a abusar da confiança que
nel1es pozeram os outros aocionistas seus socios de urna maneira tão espantosa oomo
fizeram, e nem teriam, apezar de serem taes abusos publicos e notol'ios, podido conseguir
as euas repetidas reeleições contra a vontade dos accionistas Jlonrados, e contra o inle·
resse do mesmo Banco, e tão pouco se teria visto o extraordinario phenomeno de que sendo
o Governo o maximo devedor do Banco, chame seu, e disponha como tal, do I'esto dos
fundos metallicos daq.uelle estabelecimento, propriedade exclusiva dos seus credores além
de infinitas outras lrregulariclades de igual natureza, superfluas a numeral' por serem
geralmente conhecidas,

Debalde se pretendem til'ar para.l1elos theoricos daquillo que obrou o governo dos Estados
Unidos da America, em entrar como ncciouista para acreditar o seu Banco: as nossas leis,
os nossos costumes e a nossa moral são diJl" réntes, e nem projectara então a Camara dos
seus Deputados de ajustar contas com os cI'edores da Nação pelo meio de uma banca-rota
nacional; bastam s6mente estas cil'cumslancias para cllle o etreito fosse aqui diametl'al·
mente opposto, si o Governo tivessé qualqller ingel'encia no novo Banco,

O segundo defeito consiste em limitar-se-Ihe o premio a 6 °10 ao anno, quando o
da praça está geralment~ a 12; facilitando assim aos que fossem inJ:ltlen tes uo novO
Banco a tirarem o dinheirJ dos cofres ao pl'imeiro premio, e com elIe rebatel' letras ua
praça ao segunclo, como pt'atical'am muitos d s directores do extincto Banco enrique
cendo-se sem corl'er risco algum por via daquelle monopolio, em grande prejuizo da
praça, pois mettiam depois nas caixM as identicas letras sem as endossaI', e sem ([ue na
escripturação cio Banco possa apparec I' Ol\tra cousa sinão qu aquelle estabelecimento
estava servindo a pl'aça com os seus descontos a meio por cento P:H' mez, quancIo de fuoto
só servia a meia duzia de USllrarios velhaoos, que com esse monopoli lLlCl'aram duas e tres
vezes mais qlle o Banco, dono do cabedal, e que corria todo o risco da operação,

A gl'a.nde quantidade de letras protestadas por falta de pae-amellto, existentes no
extincto Banco, attes·t::I sobremaneira aquelle abuso, que não podel'Wo tel' tido logar si ao
Banco fosse permittido descontar aos premios correntes na praça,

O terceiro consiste em concedel'-se a um estabelecimento daqnelh natureza pl'ivilegio,
que não seja commum a ·todos os negociantes, porque além de sel' contl'ario ao espil"ito da
Constituição, abre a poda a innllmeraveis abusos, e d~. uma superioridade intolel'avel de
condição,. a quem já a tem de sobejo pela grandeza de seu cabedal acoumulado.

Será possivel, senhol'es, qlle tão depressa se tenham esquecido os immensos males, que
nos vieram de identicos defeitos na formação do extincto Banco, que mesmo antes de ser
elle liquidado, já se queira fOI' mar outro semelhante? Será assim perdido o que nos ensinou
a experiencia de mais de 20 annos com numerosos exemplos, passados debaixo de
nossos olhos?

~is em summa, Augustos e Dignissimos Srs, Representantes da Nação, os defeitos
mais salientes, que os suppJicantes encontram na lei, Clue acaba de paSSM' na Camara dos
Srs, Depu tados, e que toca ti vossa sabedoria profunda e pa lriotislllo docid ido rpjeiLar, ou
emendar ele maneira, que salveis o Imperio das calamidades que inevi tavelmente o
ameaçam, no caso de qlle a mesma s~ja sanccionada sem alteração, não se atl'evendo os
supplicantes a indicar algumas idéas que lhes oecorrem pal'a se executar efficazmente o
resgate do cobre, para não otTenderem ao vosso nobl'e org-ulho, Olt roubar-vos a gloria que
justamente vos deve resultar de tão relevante serviço,- E, R. M.

(llssigncwam csta "cp,"cscntação i i Oncgooiantcs dcsta praça do Rio dc Janci,'o.)
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PAREOER DA COM~[(SSÃO DO SENADO

A commissão de [azend a examinou com a devida atLenção o decreto, que veio da
Camara dos Deputados com data de 22 de maio do corrente, contendo em quarenta e tres
artigos a fixação do valor, com que devel'á entrar na receita e despeza das estações p·,blicas
o ouro e a prata em barras, ou em moedas nacionaes ou estrangeiras, a dous mil e
quinhentos réis por oitava de ouro de 22 quilates, e o estabelecimento de um banco de
circulação e de deposito com a denominação de Banco do Brazil.

Igualmente examinou o relatorio sobre o melhoramento do meio circulante apresen
lado á Assembléa Geral Legislativa pelo Ministro e Secretario de Estado dos, Negocios da
Fazsnda logo no principio da sessão extraordinal'ia do corrente anno, acompanhado dos
parsceres, que sobl'e o meemo objecto deram os membros da commissão creada pelo decreto
de 8 de janeiro deste anno, e achou em todos estes trabalhos indicados os meios mais
promptos, e efficazes, para serem removidos com a possivel brevidade os inconvelli>ntes
progressivos do actual estado do meio circulante, cujos psrniciosos efi'eitos se fazem
senlir em ·Iodo o Imperio, m6rmente pela falsidade da moeda de cobre, sem ofi'ensa, mas
antes com accordo, e respeito aos priucipios da sciencia economica em materia tão difficil
e espinhosa, escolho em que teem naufragado quasi todos os Estados, e pomo de discordia
entre os mais abalisados economis tas.

Não duvida, ou ante. reconhece a commissão de fazenda as grandes vantagens, que
se obterão de um banco com as clausulas exaradas no decreto, fazendo-se pequenas
alterações em algllUs dos seus artigos para ver desapparecer nossos males, e embaraços
monetarios; mas duvidando, e até parecendo-lhe impossivel moralmente, que se possa
eonsoglÚl' ue prompto nas actuaes criticas circnmstancias em que nos ac1iamos, um tal
estabelecimento, se persuade a commissão qú.e ficando deUe dependente o melhoramento
do meio circulante tão geralmente reclamado, e para que foi convocada extraordinaria
mente a Assembléa Geral, seremos levados de rojo ao abysmo, que se acha aberto pela
moeda fraca e falsa, ora em circulação, m6rmente a de cobre, cuja inlroducção augmen
tará espantosamente dia a dia, muito antes que o projectado panco possa fazer as suas
Iransacções. Porlanto, julgou a commissão ser indispensavel apresentar o decreto vindo
da Gamara dos Deputados com alterações, substituições, e additamentos, que fossem neces
sarios, para em um s6 todo, em uma s6 lei se achar prompto remedio ao presente mal
que sentimos em resultado da moeda fraca, que vergonhosamente ch'cula no Imperio,
eao mesmo tempo, a fixação do nosso syslema monetario, e a creação de um banco.

Reconhece a commissão, que estes tão difficeis, e complicados objectos melhor
seriam tratados em lous differentes decretos : mas o tempo urge; o clamor dos povos
redobra; o mal se aggrava de dio. a dia; é iudispeneavel que a Assembléa Geral se
decida sem delongas, pelo qlle for mais conveniente á Nação Brazileira.

Não espereis, senhores, que a commissão de fazenda vos apresente idéas novas, e de s u
proprio cabedal, já a respeito do mais elficaz e prompto remedio, para nos libel'tar do
aetual meio circulanle, já para a fixação do systema monetario do !mperio, já para o
estabelecimento de um banco. O decreto que ,'eio da Camara dos Deputados; o relat...rio
do Ministerio da Fazenda, os pareceres doe membros da commissão escolhido. pelo
Governo l e o que alguns benemeritos cidadãos teem publicado pela imprensa, sobre tão
vitaes oDjectos, serão os guias da commissão de fazenda, competindo-lhe s6mente o
pequeno merecimento de apresental'-vos em 11m todo, para a vossa discussão, o seguinte:

A As embléa Gerill Legislativa decreta :
Art. 1..0 As moedas de OUl'O, que de novo se cunharem, terão por padrão uma moeda

de ouro de 22 quilates, e o peso de quatro oitavas.
Art. 2. 0 Nas moedas de ouro de quatro oitavas de peso, e nas suas subdivisões, que

de novo se cunharem, s6mente se declaraL'lí. o peso e o 1itulo do ouro, sem designação de
seu valor nominal.

Art. 3. 0 As moedas de prata, que de novo se cunharem, terão por padrão uma moeda
de prata de 11 dinheiros, com o peso de oito oitavas, sendo cunhadas. e as suas subdivisões,
com a designação s6mente do seu peso e lei, e sem dec1al'ação do seu valor nominal.

Art. 4. 0 A relação dos valores entre o ouro de 22 quilates, e a prata de 11 dinheiros
será de 16 para i, como declara a lei de 4 de agosto de 1688.

Art. 5.0 As mo das de cobre, que de novo se cunharem, terão tambem por p"tdl'ão lIma
moeda de cobl'e puro com oito oitlwas de peso, no valor de 40 1'5., seguindo-se nas suas
subdivisões o peso, e valor que lhes competir, e designando-se em todas as moedas de cobre
o sen peso, e valor nomi nal.

Arl. 6. 0 Emqllanto pelo resgate da moeda traca de ouro, prata e cobre, ora em ch'cula
ção, pelo credito dos bilhetes fiduciarios, cec1ulas ou notas, e pelo estabelecimento do banco
não voltarem á circulação, como é de esperar, as moedas de metaes preciosos, regn1a.das
pelos padrões, que ficam estahelecidos, taes moedas nacionaes, bem como as estrangeirn.s e
as banas de ouro e pnlla, serão recebidas e dadas em pagamento nas. tro.nsacções activas e
passivas das estações publicas, e nas dos particulares entre si, pelos preços que as partes
convencionarem, ou pelo preço corrente do mercado não havendo accordo.

Art. 7. o O Governo fica autorizado para fazer todas as reformaS que julgar indispel1.saveis
no pessoal e material da Casa da Moeda desta Côrte, Cjue será unica do Imperio, afim de
que as moedas neUa cunhada.s sejám perfeitas e. conformes !\'OS padrões adopta.dos e ás'
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inscripções, typo, remedio e tolerallcia que a lei marcar, dando pal'Le de ludo á AssembJéa
Geral, pan a sua approvação.

ArL. 8. 0 O OUl'O e prata, que os pll'Lioulares leval'em ii. Casa da Moeda, para serem
amoedados não serão sujeitos a direito algum, a titulo de senhodagem, ou outt'O qualquer;
seus donos porém pagarão as despez<ls de mão d'obl'a, que será. de dous por cento quanto
ás moedas de ouro, e seis por cento q"anto á prata.

Não será admittido coiJre de particulares para sel' cunhado, pois que sámente o Go
verno o poderá fazer debaixo da mais estt'icta responsabilidadc, dantl'o dos limites da
metade do cobre, que actualmente anda em circulaçãO, e que sómen te será ac1mittido em
pagamento para ajustamento de conta~, niLo excedendo a cinco por cento em c:1da tl'ans,
acção, No fim de cada anno o Ministl'o de Estado dos Negocias da Fazenda apresentará 1\
Assembléa Geral uma conta particular sobre o estado, e trabalhos da Catia dlL Moed", pllra
seu exame e conhecimento.

Art. 9. o O Governo fica alltorisado para resO'atar, ou comprai', toda a moeda de cobro,
que circula no BI'azil, principiando pela de 80 réis, e passando gradualmente ás outras do
menor valor, até o seu total resgate, clue se deverá fazer pelo mesmo valor com que polo
Governo foi emittida a moeda de cobre, qlle se aclla em circulação, a saber: de mil du
zentos e oitenta réis por cada uma libra ele cobl'e, tenelo-se a devida atLeução ao cobro
especial de algumas provincias, pal'a ser remido segundo o valor da sua emissão,

Art. iD. Esse resgate ou compra se faní em cada uma das provincias, dentro do mais
curto espaço de tempo que for passivei, e que não devel'á exceder a dous mezes depois da
publicação, que na provincia aonele estil'er a Côrte deve fazer o Ministro e ecretario de
Estado dos Negocios ela Fazenela, e nas olltras provincias os sens presidentes,

Art. ii. O Minis'ro da Fazenda na pl'ovincia do Rio de Janeiro, e os presidentes das
o:Jtras proviDcias, ouvido o conselho, escolherão pessoas o:J.!;eis e de credito para fOl'marem
com missões, quantas j't1garem necessarias para o bom andamento de Ião impn'tanLo opo
ração, segnndo as distancias e o calcltlo da cil'culação monataria, prefllrinelo para e le filll
as camaras municipaes, si assim lhes pareceI' mais conveniente,

Art, i2, Estas commissões se regularão pelas instrllcçõ~S, 'lue lhes der na pro\'incia,
em que estiver a Côrte, o Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias da Fazenda, e nas
outras provincias os sellS presidentes, ouvido o conselho,

Art, i3. As commissões nomeadas poderão chamar as pessoas clue jlllgat'em precisas,
para as ajndarem, e assalariar os operarias, qlle fOl'em necessarios, sendo toda a despeza
feita p 'las l'hesourarias das provincias, O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda na corte e nas outras provincias os presielentes em conselho, arbitrarilo as grati
ficaçõe" ctue devem ter todos os empregados nestas com III issões, ai nela mesmo os verea·
dores das camaras municipaes, daudo parle á Assembléa Geral, para a sua approl'ação,

Art. lA, Findo o termo marcado pam a apresenta<;ào da mnedfl. de cobl'e de oitpnta
réis, que será improrogavel, todas as que ficarem sem seI' apl'esentadas só podel'ào cil'cular
pelo valor de quarent 1 réis, e ns donos das moedas de cobre de oitentfl. réis, CJ'1e fOl'em apre·
8antadM para o resgatA á. vista da cautela, que deverão recebet' do thesoureiL'o e membros
da commissiLo do resgate, no acto de apresentação para seu titulo, serão pagos da impor
taDcia declarada na cautela com moedils de cohre de oito oitavas d peso, 011 prlxima~

mente no valOi' de qllarcllta ré is cada uma, até á metade do valol' da elltrega clue Iiz8l'am:
no pagameuto desta metade poderão entl'ar as mesmas moedas de cobl'e do vaiai' de
oitenta réis, que mais pel'feita, forem recollhecida8 pala COlUlllissão, paru gyrarem pojo
valOl' de quarenta réis cada uma, não obstante o valor de oite'lta reis nUas marcado em
quanto niio houver quantidade s dliciente de nova mo?da de cobre, segllndo o padrão esta·
belecido para as substituir, Para o pagamento da o'ltra metade do valor entregue ém
moedas de cobre fraco, sel'ão dada., a seus donos cedulas assignadas pelothesolll'eiro e
mais membros da commissão de resgate, clljas cedula'l, sendo considerudas como divida
nacional, poderão entl'ar em todo, os pagame'l'tos, e transacções da fazenda p'lblica, como
moeda corrente, em quanto não forem remidas pelos fllndos a ess. fim destinados,

Art. i5. Estas cedulas, ou notas fiduciarias, serão pal'a facilidade das transacções,
de pecluenos valores, sendo o miuimo de mil réis, e o maximo de cem mil róis,

Art, 16, Acabado o resgaLe da moeda de cohre de oilenta reis, e findo o pl'azo couce
dido para a circulação desta moed'l, que deve set' impreterivelmente o marcacIo para a sua
apresentação ua fórma do at'L to, passar-se-ha ao resgate do cobre de C[UM'eULa reis,
procedendo-8e semelhantemente, e fazendo-s~ os necessarios annuncios, para ficar redu
zido ao valor de vinte réis, segaindo-se o resgate das moedas de vinte réis, que virão II
ter o valor de dez réis e pOt' ultimo as de dez réis q'le Iical'ão com o valor de cinco reis,

Art. 17, No resgate da moeda de cobl'e serão separadas todas as que claramenle furem
reconhecidas falsas, ou pelo seu muito diminuto peso, ou pela vlsivel imperfeição do cunho,
Os portadot'es de semelhante moeda só terão direito a recebei' trezentos e vinte reis
pat' cada uma libra de tal cobre,

Art. i8. Findo o resgate de toda a moeda fraca de cobra na fórma dos artigos ante
cedentes, reconhecllndo o Governo qUê !ta sufficientes fuudos para ulteriores operações,
se'darà principio ao resgate de toda a mlleda fraca de prata, começanclo-se pelas que correm
com o valor de novecentos e sessenta réis, para se seguirem as de valores menores, e pra~

ticando-se o methodo estabelecido para o resgate da moeda de cobre, com a difl'erença de
que po'r cada uma libra de prata do valor actual de novecentos e sessenta réis por oilo
oitavas de peso, e de onze dinheiros, com qlle foi emittido, se deverá entregar ao portador,
findo o prazo lÍlarcado para o comparecimento, a quantia de quinze mil trezentos e sessentl10
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reis, a sabpr: meL~cle eni pl'ata do novo cunho e metade em cedulas declaradas no arb. i4,
havendo nas provincias attenção ao temp(l necessariQ para se envial'em á Casa da Moeda
as moedas fracas de prata, para serem convel'tidas em nova moeda fOl'te pelo padrão esta
belecido, e yol tarem as provincias pal'a se marcar um maior prazo de tempo para o elfectivo
pagamento em moeria nova de prata da metade do valor da moeda fl'aca de prata, verifi
cando-se pOl'~m logo o p:lgamento da outra metade em cedulas com a natureza ~las decla
radas no art. U, o dando-se cautelas, ou cedulas provisorias aos portadores da moada fraca
de prata, para se l'ealizar a outl'a metade do seu pagamenlo em moeda forte no prazo
arbitrado,

Art, 19. Findo o prazo m:\l'cado plra o recebimento da actual moeda fraca de prata de
novecentos e sessenta réis, toda a que ficar só porlel';l selO dada em pagamento pelo valor de
oitocellt g róis POl' cada uma, tendo oito oilavas de peso, ou a doze mil e oitocentos r~is
pai' libra, não h'\vendo accordo em contl'ario.

emclhantemente se procederá a respeito das Olltt'ag moadas fnlcas de prata do valor
de seiscelHos e quarenta reis, sei~centos róis, trezentos e vinle reis, trezentos reis, cento e
sessenta róis, cem réis, e oitenta róis, tendo-se allellção aos pesos de cada uma classe, e aos
valores com rlue foram emitüdas, para se calcular quanto se deve pagar por libra do caela
lima classe,

Art. 20, Con 'lu ido o resgate da moeda fraca de prata, passar·se-ha ao resgate da
mos'la fraca de OIU'O, segni ndo-se um metlloelo semelhante ao estabelecido para o resgate
da moeda fmca de prata.

Ar\. 21. As cedulas propostas no art. 14. serão consideradas como titulos provisorios,
para serem depois tl'oca las, preceqendo os competentes annuncios, por outra qualidade do
papel lieluciario mais ditncil de seI' falsificado, CLcando o lIIinistro e em'etario de..Estado dos
Negocios da Fazenda, encarregado do o mandar apromptar com a possivel brovidade, ou
vindo li esle respeito e a lodo o mai , que julgaI' c nveniente para o bom exito de tão
importante op l'ação, a Junt,t da Administração da Caixa de AOlortisação.

Ad, iZ2, 05 moedeiros [',lIsos, os i n troductores de moeda falsa, os fabricado\'es de notas,
cedula ,pap is fiduciarios do Banco ou da Nação, do qualquer nMureza, ou denominação,
qu srjalll, erão pllnidos com o dobro das penas estnbelecidas no Codigo Criminal aos fa.l
silicadores de moeda falsa com o accrescimo do trabalho em gales,

Ar!. 23, As cedulas, ou papeis fiducial'ios que entrarem na circulação pelo resgate da
moeda fraca de cob\'e, prata e OUI'O, terão por especial hypotheca a.o seu pagamento:

§ Lo O producto dos impostos estabelecidos pelo alvat'[t de 20 de outub\'o de 1812.
s 2,°O pt'oduclo dos cnntrllctos, que P'lt' esta lei fica o GO"erno autorisado a celelJl'ar

com individuos nacionaes Oll esll'allgeiros p:\ra n mineração dos tenenos da nação em todas
as provincias do [mperio,

§ 3." O prod'lcto do impo to do seUo que fica pOl' esLa lei extensivo a todos os papeis o
d cumentos constantes da taLella jnnla,

§4,oOprodllcto dn tllxa annual de dous mil reis pngl pelos habit ntes das cidades e
villas, em razão do cadlt escravo nelL s possuido, além rio numero do dOIlS, aendo soltei.ros.
e de qualro, sendo casados. Exceptlllllll-SO os escravos menores de doze annos, e os maiOres
de sessen la.

Art. 2-1. Qnando esta hypoLbeca não seja sllfficiente I ara se lJ.lUorlis<tl' pelo menos n.
importancia annual de cinco por c lHO elo total valor nominal das cedulas, Oll papeis fidll
ciarios postos em circulação p310 resgate da moeda fl'aca de c bre, })l'at'\ e our em lodo o
Imperio, o o'1ittistro e ecrotarlo de Est'ldo dos Negocios da Fazenda apresentará na Camara
dos Deputados a comp~telH contll da falta qne hou,·el', indicando os meios que lhe parecerem
mais adequadps, afim de que a Ass~mbléa Geral haja de occorl'er C:JIU as indispeo~ayeis

providencias, para de nen11llm modo se deis:al' de praticar a amorLízação estabelecida de
cinco por cenlo pelo menos eru cada um anno,

Al't, 25, O Mini~tl'o e em'etal'Ío de Estado dos Negocios da Faz nda furá as l1a~sage\1s
d~ umas para o'ltras pl'ovincin. dus q'lantias desli nadas pal'a esta amol'tização, como for
mnis conyeniente, Ncol'1'ondo [t int9r,,~nção do 8:1nco, logo que e5te 50 achar em exercicio,
e dando ele t',do parte á A_sembléa Geral em tempo compet nlo.

,1.1'1.26, E' o art. 4° do decreto.
A\'t. 27, 1);' o art, 50 do decreto, com a alteração do sei' o capit:d do Banco de dezesais

mil contos ele réi", sUPl l'Ímindo-se o arl. 60 elo decrelo e licando contemplados os meios
propostos \10 al'l. 23

Al't, 28. El' o at't, 7° elo decreto, sappl'iLUindo-se as palavras - para bypotheca das nolas
actllà\mellte em cÍl'culação.

Mt, 29, )1" o ar t. 80 do decreto.
» 30. »» » (lo »
» 31. »» » 10. »
» 32, »» » ii. »
» 33, »» » 12. »
» 34. »» » 13. »
» 35. »» » 14. »
» 36, »» » 15 do
» 37, »» » 'l6, »
» 38, »» » 17, »
» 39, »» » '18. »
» 40. »." » 19, »



36» »
37" »
38, supprimindo-se os §§ 2° e 3°, ficando sómente o 1.0, e emendada a

» »
» »
» »
» »
" »
» »
» »

" »
» »

" "supprimindo-se a pena arbitrada, e subsLituindo-se-pena de ser
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Art. 41.. E' o art. 20, supprimindo-se o que respeita ao Governo.
,. 42. ,." ,,21. do decreto.
" 43. »" » 22
" 44. "» " 23
» 45. "" ,,24
" 46. »» » 25
" 47. "" » 26
,. 48. "" » 27
» 49. "" ,,28
" 50. "» " 29
" 51.. "" » 30
» 52. »» » 31
" 53. »" " 32,

julgado fallido.
Art. 54. E' o art. 33 do decreto.

» 55. »» ,,34» »
" 56. »" " 35, suppl'imindo-se o que respeita á reforma da Casa da Moeda

no art. 7°.
» 57. "» »
» 58. »" »

- » 59. »» »
redacção do art. 38.

Art. 60. E' o art. 39 do decreto.
" 61. »,. » 40'» »
,. 62. ,,» ,,41.» "
" 63. »» » 42" »
" 64. ,." » 43» »

Paço da Camara do Senado, em 29 de maio de 1833.- Mar1lue:t de Baependy.- Ma'·lJ.ue:
de Maricã.

VOTO SEPARADO

r O abaixo assignado, membro da commissão de fazenda, dilI'erindo em opinião de seus
illustres collegas sobre algumas medidas, que elles olI'erecem, como emenda ao projecto
vindo da outra Camara para melhoramento do meio circulante, não occul Lará ao enade o
embaraço que experimenta em dar um voto separado. D'um lad,) teme estar em erro não
concordando com pessoas, cuja superioridade de luzes reconhece, e neste caso desejaria
calar-se; mas d'outro, tam be m recon hece que o dever imposto pelo Senado a cada membro
de commissão quando a encarrega de qualquer exame, é expor francamente sua opiniãoacon
panhada das razões, e principios em que a funda, porque o principal objecto das commis
sões não é indicar simplesmente o que se deve fazer, mas expander as razões por que approva,
rejeita, ou emenda qualquer proposição submeLtida ao seu exame.

Em taes circumstancias, prevalecendo no abaixo assignado os sentimentos do dever á timi·
dez pela desconfiança de sua capacidade, toma a desculpavel resolução ele expor quaes
sejam os meios em sua hlilllilde opinião mais proprios pai'a melhorar o meio Cil'culante, e
satisfazer as reclamações das províncias mais gravadas com o triplicado mal de papel
moeda de cobre, e de falsificação constante e progressiva de umas e outras moedas.

O abaixo assignado, ajudado pelos trabalhos admiraveis da commissão externa creada
pelo decreto de 8 de janeiro, e aproveitando-se da experiencia das outras nações, oJrel'ecerá
diJIerentes projectos á consideração do Senado: 1..0 Para evitar immediatamente o contrabando
do cobre, e pôr termo á inquietação geral de algumas provincias; 2.0 Para estabelecer
padrão de valores, e systema monelario ; e 3.° Finalmente, para creação de Bancos.

Havendo varias nações experimentado ignal desordem, e depreciação em seu meio cir·
culante, e conseguido por boas leis restabelecer o credito e con fiança levando em curto
espaço de tempo os titulos de sua divida ao par, e acima do par, assim como o cambio com
as nações estrangeiras a pequenas varifl,ções, filbas unicamellte de causas inelep ndentes do
meio circulante; permittido é ~sperar, que com igualsystema de justiça, e boa fé consegnl
remos o mesmo resultado, porque em realidade neuhuma dessas nações (proporções gual'd.a
das) tinbam maior riqueza, ou menor divida do que actualmente t.em o [mperio do Brazl1.
(a) Os Estados Unidos da America do Norte ücaram individados em 1790 na espantosa quan·
tia de 63.300 contos (b), e sua receita ainda em 1791 não excedia a 3.520 conlos (o). ROje
pôde-se bem dizer, já não devem cousa algtuna. A França, que tanta ditHculdade encontrou
em 1815 para contrahir um emprestimo a 52 1/2, pôde fazer outro em 1828 a 102 1./8. 'ral
foi a confiança que soube inspirar nos capitalistas da Europa pela exactidão de seus paga-

. (a) Veja-se o mappa de Malt-Brun, no fim.
(bl Digest by Gordon a pago 804, edição de 1827, calculando o dollal' a 00 réis e despresanda

fracçoes.
(c) Sybort á pago 254, edição de Paris em 1820.
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ment.aS, Esta oonfiança é tamanha na Inglaterl'a, que apezar da geral persuasão que será
impossivel o pagamento integral da sua divida, os bilhetes do Thesouro naquelle palz
aJlenas vencem o juro de 2 1{2 por cento, Todas estas nações, porém, c,?n~ignaramquantia
eifectiva adequada e constante para o 'l'hesouro satIsfazer com exactidao os contractos,
ou promessas feitas pelas leis, que consolidaram a divida pJblica, e restituiram o meio cir
culante aOR metaes preciosos, sem o que perde-se o tempo com boas palavras, e bons desejos,
perde-se o credilo cada vez mais, e promove-se indit'ectamen te a banca-rota nacional. De que
serviu a lei para amortisação annual de 5 por cento do papel moeda? De coupa alguma.
Não levs cumpl'imento, nem podia ter, porque aonde ha deficit não p6de haver amortisa
Cão, Oabaixo assignado, antes pois de oITerecer projecto algum para melhoramento do meio
circulante começa pela declaração mui positiva, que sem Igualar a receita com a despeza
e haver além disto quantia certa e destinada para amortisação do papel-moeda e cedulas
do cobre, escusado será pensar em melhoramento de meio circulante, ou em credito,
e confiança no Governo,

O abaixo assignado reconhece quanto assusta a idéa da imposição de algum tributo, e o
risco a que se expõe qualquer representante da Nação de perder a popularidade, e até soffl'er
calumnias, propondo ou sustentando a imposição do novo tributo, porque o povo em geral só
consi1era tributo aqu lia quan tia que paga em moeda directamente aos col1ectol'es do The
souro, Mas nem por isso deixará de insistir para bem do mesmo povo e progressiva felicidade
do lmperio, na urgente necessidade de augmenlar nossa l'eceita, certissimo de que a presente
sessão se não acabará sem que a Camarados rs, Deputados desempenhe tão sagrado dever
para livrar a Nação da enorme contribuição, que ora paga, de cento por cento em quanto
consome, Nenhuma Nação resistia a tão violenta contribuição si fosse geral, mas elia pesa
na propol'ção indicada unicamente sobre os empregados publicos, incluindo neste titulo os
militares e ecolesia ticos, porque todos os outros procuram levantar o preço de seu trabalho
on produclo ao nivel do cambio, e supposto o não consigam perfeitamente, sempre diminuem
a perda, A classe dos ne"'ociantes, mais feliz que as outras em quanto ao commercio in
terno, porque pôde estabelecer perfeito equilíbrio, fica tão exposta a riscos, e variações no
commercio externo, e soirre t...nta diminuição no consumo, que nenhuma outra classe clama
com mais vehemencia pela estabilidade do meio circulante. Si pois todas são victimas de
pesadissima oontribuição pela diJI'erença do cambio, e da qual se podem livrar por meio de
outra dez vezes menor, paga ao 'rhesouro, e deslinada unicamente para amorLizações do
papel e cobre, desappnrecer deve do Corpo Legislativo qualque'" duvida a semelhante respeito,
Oabaixo assignado tem insistido muito ne ta materia, porqlle reconhece quanto é lisongeira
e seductora a opinião contraria, devendo por isso ser combatida com toda a força pelos
bomens intelligentes que amam a sua patria, e sabem avaliar em que consiste a honra nacio
nal. Isto posto, entrará na questão principal,

Dous grandes mal s chamam toda attenção do Poder Legislativo: 1. 0 Inquietação vio
lenta em al17umas provincias pela innundação da moeda de cobre, com geral desconfiança
desu~ falsidade, o que tOl'na difficil, e ás vezes impossivel a compra diaria dos generos de
prunelra neceasidade: 2,0 Cambio contra n6s, e com frequente, e g,'andissima variação,
como. ne,cessariamellte deve acontecer, quando ao erro já. commettido de falsificar a moeda
e emJltir pll:pel, se ajunta algum receio, ou probabilidade de com mo ões populares.

9 l'cmedlO para o primeiro mal (innulldação de cobre) devendo ser immediaLO, o abaixo
asslgnado não encontrou uma s6 palavra a tal respeito no projecto da outl'a Camara e se
persuade que ella entendeu que o Banco bastaria para aquelle [im. O abaixo assignado não
concebe como um estabelecimento, filho inteiramente do credito e confiança publica, possa
formar-se quando não existe nem esse credito, nem essa confiança. A historia do Banco
dos ~stados Unidos, cujos estatutos serviram de padrão para o actual projecto, de ceI' to não
conuda a um s6 accionista. Aquelle Banco cr ado em 1.816 começou suas operações em
1817, e tantos embaraços encontrou nos primeÍl'os tres annos. que o seu divitlendo não
excedeu em termo médio a31{2 por cento, Cresceu depois de 5 807, mas o termo médio durante
i3 annos e meio, findos no ia de julho de 1830 foi de um e oitenta e oito centesimos (d).
Ora em um paiz como este, aonde os fundos publicos oífel'ecem um lucro certo de 12 por
centol haverá quem se atreva em boa fé a especular em bancos 7

Nao parece possivel. Com t'ldo o abaixo assignado admilte a possibilidade da cl'eação
de um Banco, segundo o projecto da outl'a Camara, mas neste caso será. preciso ao menos
oprazo de um anno para o Banco recolher os fundos das differenles provincias, receber
nul°tas de Londres, e dar instrucções ás caixas filiaes para melhoramento do meio cir
c anle,

O,pr?jecto mesmo parece admittir o prazo de tres annos, E não é provavel que algumas
p~ovrnClas, como por exemplo a Bahia, exasperada com tanto soll'l'imento, porqne a fome
oao,tem l.ei, rompa em desobediencia manifesta retirando o cobre da circulação por alguma
rrovldencla illegal, e que achando-se uma vez bem, prescinda da Assembléa Gel'al Legisla
Iva, que não attendeu á Representação do Conselho Provincial?

Louvorea sejam dados ao Conselho Provincial da Bahia, que soube evitar o rompimento
com Sua yrO[1osta, a qual não teria tão completo Sllccesso, si a noticia da convocação
extraordmarla não fosse levada tão rapidamente POI' um navio illglez, noticia de que o
mesmo Conselho, e todos os amigos da ordem e da lt!"'alidade tiraram o melhor partido,

(d) Quarteley Review, december, 1830, "pag, 524.
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Mas admitLa-se ainda, que as provincias espel'arão ~ranquillM mais dous Ou tres annos
como teem esperado se~e, pela saltll ar providencia legislativa; - qual será en~ret"nto o au:
gmento da introducção da moeda de cobre 1

Só na ultima semana de abl'il foram apprebendidas 5 fabricas de moe,'a de cobre neMa
cidade. Si pois o Banco, no caso de furmar-se, nãu póde evHar as desgl'aças qne ora solft'em
as provincias do Norte: si a d-.mora de providencia, ainda qUllndo as pl'ovincias
se conservem tranquillas, póde levar a tal ponto o augmento da moeda de cobre, qne n
bancarota seja inevitavel; urgente, e urgentissima, é,- outra providencia legislaliva, e a
providencia só póde sel' efficaz fazendo correr a moeda de cobre pelo seu valor intrinseco e
tornando consequentemen ~e impossivel o con tra bando dos parti cu lares, '

O cobre circaJante no Imperio é todo, ou cunhado pelo Governo com autorisação da
Asscmhléa Lcgislativa, ou pelos particulares nacionaes e eSLrangeiros que o imitaram tão
perfeitamente, que não é facil distinguir um do outro. O cobre reconhecidamente falso,
ou de tal1lanho, e peso inferior ao do Governo, é mui pouc , bavendodesapparecitlo dacir
culaçiio pela unan ime rejeição do povo,

DaLla a necessidade de retirar a moeda de cobl'e actual da circulaçiio, como ningnem
ousa negar, é evidente que todo o meio directo, ou indir cto, que tomar o PodeI' Legoi lalivo
para aquelle fim, sem primeiro indemnisar os possuidores em boa fé do cobre lell'al, ou per
feitamente semelhante, commette uma fraude sem exemplo nos go,'ernos constitucionaes,
Nos governes absolutos, tem-se visto o monarcl1a declarar bancaroLa, negar as di vidas con
trahida.~, 011 \'eduzil-as á metade, e menos: mas nos governos constiLucionaes, aonde o.
legisladores são repre.entantes do povo, como roubar seus constituintes 1

E rOllbo seda não pagar o cobre legal, ou perfeitamente similhante, que o publico em
lJoa fé recebeu das 'I'hesourarias do Imperio, QlJando um pal'ticular honrado não póde
satisfazer a seu credor por inleiro, estipula pagamen os, e si nos contractos houva consi·
deravel usura da parte cio credor, ou calamidade ine perada, e para a qual niio eoncorreu o
del'edor, muitas vezes consegue este, niio só o perdãú do Juro, mas até de uma parledo capi
tal. Isto mesmo acontece com os governo•.

Os Estados Unidos, consel7uida a sua indepimdencia, em cuja lucta foram obrigados a fazer
contl'actos demasiadamente lesivos, e tanlo que o 'fhesouro pa ·sou algumaq letras de 100
dollars por um recebido em prata, achando-se na impos~lbilidade de pagar por inteiro o
capital e USUl'as, mas não quereudo solfrer a infamia de negar a divida, tomaram o meio
tel'mo de dar litulos pelo capilal, e litulos pelos premios vencidos, concedendo o venci
mento do juro de 6 por cento unicamente aos dous terços do capital. A Assembléa L~gis
lativa do Brazil lambem, conseg lida a sua independencia, e não podenco satisfazeI' as
dividas antel'iormeute contrabidas, mandou que as dividas atê :l826 fossem pagas em
apolices COOl o juro de 5 por ccn to,

Em realidade nenhuma das duas nações pagou suas dividns por inteil'o, mas os credo
res se mostraram satisfeitos, e deviam estar, porque taes dividas corriam na praça com
mui consideravel desconto, O abaixo assignado, á vista de tae, exemplos, pen~ou por
algllm tempo, que igual expediente se devia seguir no resgate do cobl'e, dondo a0S porta
dores um quarto em moed:l de cob~e, e tl'es qllartos em apolices. Advertindo porém qu
uma tal propriedade está dividida em pequenas porções e grande parte em mãos ~e genle
})~bre e necessitada, que no inLerim' de algumas provincias faltaria meio cir'ulanle e
que as apolices seriam mal recebidas, decide-se inteil'amente pelo resgate, dan lo a?s
pOl'tadol'es um quarlo em cobre, e tres quartos em cedidas Para lornar, si niio impossl
vai ao meuos muito al'riscada a falsificação das c?dulas, enlende o abaixo as~ign ldu, que
o seu gyro deve ser pr"vincial. e o Governo autorisauo para a freqnente subsLitnição. m
porquau to, a peculiar circumstancia de algumas pro\'incins exige que a amol'tizaç{io das
cedulas seja em uma mais rapida do que em outras, entende mais o abaiXO as ignado, qne
do total uesLinado para amortização das cedulaõ deverá o PodeI' Le"islativo fixar annual-
mente a quota pertencente a cada provincia sobre proposta do M,nistl'o da Fazenda, _

Havendo a outra Camara proposto dilferenLes contl'ibuições para preenchei' as acço~s
do Banco, entendeu o abaixo assiguado, que a applicação de um,l parte daq lellas conLrl
buições para o resgate do cobre é de utilidade maior e mais immediata, ao mesmo tempo
que nem Je"emente ofTende a prerogativa da outra Camara sobl'e impcrições. Na tabella
})ara o imposto do se1l0 se accrescentou-conhecimento de navios, e gazetas-que havia
esquecido, e desnecessario parece dizer, que não póde acimittir-se a abolição do imposto de
5 por cento sClbre o ouro, Cjuando jusLamente nos occupamos do au"mento da receita do
Imperio. Debaixo deste. priucipios o abaixo assignado ofi'erece o s~guinte projecto, espe,
l'ando (lue a rapidez com que póde ser executado, a. nenhuma despeza que presentemente
eXige, a. impossibilidade ele contl'abanelo, e a facilidade pratica de execução scm depen
dencia da Casa da Moeda, o tornam digno da approvação do Senado:

Ar\. 1.0 Todas as moedas dd cobre actualmente em cil'culação seriio resgaLadas, _
Art. 2. 0 As moedas de cobre cunhadas pelo Governo ou intl'odllzidas na cil'culaçao

por contrab~nelo,mas tão semelhant~s áquellas, que se niio possani. disLinguÍl' umas das
outras, serao pJ.gas pelo seu valor nominal.

Art. 3,0 As moedas de cobre conhecidamenLe falsas serão pagas a peso na razão de
2-10 rs. a libra,

, 1\rt. 4,0 Todas as. moedas de cobre serão apre~entaélas ás Th~so'lrarias das pro
VlnCIaS, e no. logares lI1dwado, p~lo Governo onde mais commodo seja, no prazo de

-60 dias contados daquelle que for marcado para começar o res"ate,
Ar\. :5. 0 C')ntado o cobl'e do <wt. 20 será carimbado, e todo o°cobre do art, 30 cortndo,
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Ar&. 6. 0 Os portadores da moeda de cobre contemplada no art. 2° receberão o mesmo
cobre depois de carimbado, que constiLuirá a quarta parte do seu pagamento eft'ecLivo:
e pelos tres quarto'! restanles recebel'ão cedulas, que correrão nas provincias unicamente
eOl que fllrem emittidas,

Art, 7,° Os portadores da moeda de cobre, de que trata o art. 30, receberão unica·
mente cedulas.

Art. 8.0 Estas cedulas serão de 1~ até 100$, e para seu pagamento fica especialmente
hypothecado o producto do sello e~tabelecido na tabella junta a psta lei,

Ar&. O° A quantia pertencente á cada provincia par.1 pagamento dM cedulas será
fixada Rnnualmente pelo Corpo Legislativo sob"e proposta do Ministro da Fazenda, dando
conla do lotai rendimento da contl'iuuição imposta no are. 80, e da divida t1uctuante do
cobre.

Arl. 10, Findo o prázo estabelecido pal'a a entrega da moeda de cobre em cada pru
vincia, corl'erão todas as moedas mencionadas no art. 2°, quer estejam carimbadas, quel'
não, pela quarta parle do se~ .valol· nominal, isto é, correrão as moedas de 801'5, por
2Jrs .• as da 401'5. por 10 1'5. e assim 101' deanle.

Ar\. 11. Todas as moedas, de que trala o .ar\. 30, serão depois daqllelle prazo appre
hendidas, e tomadas pelo Fisco por perdidas; e os portadores incursos nas penas dos
inll'oduclores de moeda falsa.

Ar\. 12, Nos pagamentos legaes, e em lodos, quando não houver estipulação en~

contrario, poderá aclmiltir-se moeda de cobre até t1 razão de 5 % no total da quantia
do pagamento.

Ar\. 13. °Governo dará as instL'llcc;ões, e ordens necessarias para que a presente
lei s~ja executad'l. com a maior bre.idade e segurança pos~iveis; e as cedulas ido cobril
5~rão sub titlJidas ao menos uma vez por anilO. .

Tabella para o imposto elo sello

IXI)(CAÇÃO D)S DOCU~E:-ITOS ESPECIFICAÇÃO DOS
DOCU)IE:-ITOS

T.IXA8
RÉIS

Carla de Illinislros Seculal'es

t
AsSignndO pelo Imperadol· ... ,

Alvarás ou cartas de mercês e privilegios....... As~ignado por qualquer auto-
l'ldade" ••. " ...• , ..•...•. , .

B toratorios. 011 capellas,.,., ...
1I11~1 PODti(icias, e as de ~e:.lS delegados. " ••.. [nte\·.;ücios, secularisações,mu-

danças, . ! . , , .• , • t , , •• , •••••

$0.20
040

806~
080

$100

010
8020
$040

$010

010
$040

040

108000
4$000

2~400

1O$0~0
4~000
2."400
1~O

1S'30~

1!'000
2S000
3S0~0

4~000

4~OOO

1.'600

20$000

12~00Q

l
Papel ordinario .. , •.••• , ..•..

" de Hollanda ..
escl'ipturarão judicial e commercial. » bastardo .. " , ••..•..

" real, •.••.• , •.. ,.,." ••
» impel'ial ••..... , .. " •.•

Lil'ros de

Recibos, conLractos, arrendamentos até o valor cleU& ,000 ~·té·56~ó6ó::.' .':::::::::
~50 até 100~000 , .

l
Bilhetes de despacho •..••. , ..

F . . Papeis forenses não especifi-
'ôro, bilhetes de despacho e loterias , , cados , ' .. , ..•. , lO

Bilhetes de loterias ... , ..... ,.
Papeis forenses especificados, .•

~
Minislros dos Tl'ibunaes, ..• ' .

,. Desemba\"gadores das Relações
e eccleslnstlcOS .. , Mirüstros ~cclesiaslicos, pro-

Y lsores, v19arlOS geraes,. , ..•

Curso

Director ... , .. ,., ..........•..•
Lentes, secretarios,."., ••. ,.

Jll" ,. - E I ~I \' Gráo de doutor., ..lIUICO, e seo as r eCtcas )Bachareis , .
[Todos os professol'es de in
• slrllcçào publica .••...... , .•

(Rendimento anD ual até 300'000
Officios de J [' F d ,Dito de 3DOS até 6003000 .. , .

us Iça e 'uzen a ... , .. , ... ".,., .. , ')Dilo de 600 até 1:0008000 .
~Dito de mais de 1:000$00J., .•
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PeSsoas que tenham a renda

Iannual de 100$000.• " ..•..••
Matrimoniaes ..•...• o •••••••••• , •••••••••• , • • •• Em geral.. . • . . . . • . . • . .. .., ..

Todas as pessoas não especi-
, ficadas ••...•........••.....

l
Até o valor de 500$000 .. , .•.••
De 500$ a 1:000 000....... , ...
Do 1:000 até 2:000$000•... , ..

Letras de cambio De 2:000$ até 3:00DSOOO .
De 3:000 até 4:0000000 .
De 4:000 até 5:000$000 .
De mais de 5:000$000...•••. , ..

Conhecimentos de navios , ...•..•... Cada um .

l
Até o valor de 100$000...•••.
Todos os documentos commer-

_. . ciaes não especificados .••••
Letras da terra, acçoes, bilhetes de credito, De 100 até 200 000 .

apolices de seguro De 200 até 400 000 .
• De 400$ até 1:000$000..••••...

De mais de 1:000$000, .•..•...

Gazetas , Cada pagina o ..

$040
2$400

1$600

$.[100
$200
S400

~
1.$000
1$200

$400

$040

$040
:;.D6O

80
$200
$240

0[0

As perdas, que uma Nação experimenta em seu commercio externo pela iluctuação dos
cambios são graudes, e proporcionadas ao vicio do meio circulante, mas as perdas e
desordem, que soffre nas relações internas ainda são mai~res, e de mais ~onsequenci~s.
Nos governos constituc~onaes a estabilidade do meio cIrculante é o ~bJecto de maIOr
cuidado do Poder Legislativo, e com razão, porque sem aquella estabilidade, nem a
industria, nem o commercio, se podem promover com regularidade e boa fé, nem os orça
mentos da receita e despeza são susceptiveis de qualqller sombra de exactidão. A
historia mostra que as ações mais sabias, cessando a circumstancia que as obrJgal'a a
recorrer ao perigoso expediente de falsificador de moeda ou emittir papel não realizavel
li. vontarie do portadJl', todas voltaram ao padrão metallico, retirando quanto antes da
oirculação o papel-moeda, e o, metaes depreciados. O ouro foi preferido em umas para
padrão de valores, em outras a prata. Entre nós parece que indubitavelmente deve selO o
ouro, porque ts'"<,lS a materia prima. Em todas foi preferido o toqu de 22 quilates pa~a
o ouro, e de 11 dinheiros para a prata, nem é possivel no e tado actual do mundo cm
lisado. e commercial, alt~l'ar presenlemente estes padrões sem receber gra • injuria, e
summa desgraça. Nas relações de um para outro metal, na tolerancia quanto ao quilate,
e peso das moedas, ha p3quenas differenças, mas tão pequenas que não perturbam a esta
bilidade do meio oirculante, nem, oonsequentemente, promovem frequente alteração uos
oambios.

Na França o ouro é para a prata, como .. , ., ..........•....•.•
Na Inglaterra , •....•• , .
Nos Estados Unidos, segundo os ensaios da Casa da Moeda

em Londres , .•.•.•...••.••...... " , .•.• , .
Em Portugal pela lei de 4 de agosto de 1688•••......•.......

1:15,~

1:1.4,3

1:15,9
1:16

Este padrão portuguez. reunindo a vantagem de igualar com a insignificante dUre·
rença de decimaes aos padrões das primeiras Nações do Mundo, de não mudar a moeda de
conta, nem o nome e usos, a que a Nação está acostumada em todas as traus
acções, deve ser o padrão de valol'es do Imperio do Brazil. Nenhuma senhoriagem deve
haver no cllnho das moedas, para que estas conservem entre si a me.ma relação que
existe entre os mptaes precio'os. de que foram feitas. Os particulares, ou companhias,
que mandarem prata ou ouro á Casa d,\ Moeda para ser cunhada, pagarão a despeza
do fabrico, na razão de um por ceuto para o ouro, e de tres por cento para a prata,
ficando a quautidade, e pureza dos metaes sem a menor alteração. illmquanto o papel.
moeda não for retirado da circulação, ou não chegar ao par, todas as moedas ~e
metaes precIOSos devem necessariamente correr como moeda, e segundo o valor dlarJO
estabeleCido na PFaça. ~enhuma autoridade humana pôde fazet· o contrario e por isso o
le arllgo do projecto Vlndo da outra Gamara para regular o preço da oitava de ouro
deve ser suppri~ido';,substituindo-se aquelle artigo pelo novo projecto, que reg~la o
systsma monetarlO. E como em qualquer mudança que se faça no meio circulante, amda
mesmo de ma~ para. bom, ha sempre ~lteração e gl'ave prejuizo nos contractos feltos,
e~tende o l!-balXo asslglla'Jo, que tal preJuizo deve ser acautelado. Debaixo destes pt'lllCI
pIOS o abaiXO aS~lgnado tem a honra de offerecer o seguinte projecto para estabelecer
o padrão de valores ou systemi~ mouetario, é forma de pagamentos.

A Assembléa Geral Legislativa decreta:
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TITULO I

Do systema monetOlrio em geral

Art. L o O ouro de 22 quilates é o padrão fixo de todos os valores.
Art. 2. 0 Cunhar-se-ha na Casa da Moeda OU1'O, pratae cobre.
Art. 3. 0 O titulo do ouro será de 22 quilates, e da prata ii dinheiros de fino, o

cobre,- puro.
Art. 4. 0 A base do systema das moedas em valor, será em peso igual á do ouro

para prata, como i6 para i, e da prata para cobre, como 40 para i.

TITULO II

Do peso e subdivisão das moedas

Art. 5. 0 As moedas de ouro serão de peso de 4 oitavas, de duas, de uma, e de meia.
As moedas de cobre serão do peso de oito oitavas, de quatro, e de duas.

TITULO III

Do 'remedio ott tolerancia

Art. 6. 0 O remedio da liga, ou toleranlJia no titulo, será nos cunhas de ouro, 2/1000
do valor da moeda; nos de prata 3/1000 do valor da moeda; em ambos os melaes,
para mais ou para menos.

Art. 7. o A tolerancia no peso será, n-os cunhos de ouro 4/1000 do peso da moeda,
por excesso, ou falta; nas de prata 6/1000 nas moedas de oito e seis oitavas; iO/1000 nas
moedas de quatro e de duas oitavas; 14/1000 nas de uma e de meia oitava, por excesso
ou falta. Nos cunhos de cobre não haverá tolerancia por falta, mas sim por excesso até
2/100 de peso da respectiva moeda.

Art. 8.0 A f6rma, cunho, inscripção, e denominação das moedas, serão objecto de
um programma, que o Governo proporá a diversos professores de bellas artes, afim de
que o Corpo Legislativo escolha e approve o cunho, que lhe agradat·.

Art. 9. o Fica supprimido o dÜ'eilo designado pelo nome de senhoriagem nas moedas;
os particulares porém que mandaram ouro, ou prata para ser cunhada na Casa da Moeda
pagar.ào de mão de obra um por cento no OUl'O e tres por cento da prata, que serão
recebIdos á parte na occasião da entl'ega por inteiro das moedas cunhadas.

Art. 10. O Governo fica autorisado para fazer todas as reformas que julgar indis
pens~veis !lO pessoal e material da Casa da Moeda, para que as moedas cunhadas sejam
perfeitas, e em relação ás disposições prescriptas na presente lei.

TITULO IV

Do meio oirculante, e f6rma dos pagamentos

Art. ii. Emquanto o papel-moeda não for reth'ado da circulação, ou uão chegar ao
par, todas as moedas de metaes preciosos, tanto nacionaes como estrangeiras, correrão
como genero, segundo o seu valor diario estabelecido na Praça.

At·t. i2. As dividas anteriores da Fazenda Publica, activas ou passivas, serão pagas
calcula~do-se o valor que tinha no tempo da estipulação a moeda e.tpressa, ou tacitamente
convenclOnada,

Art. 13. O artigo antecedente é extensivo ás estipulações entre os particulares, quan.do
elles expl'essamente não tenham já determinado, Otl determinem para o futuro o contrano.

Art. 14. Pal'a a faci! e prompta execução dos arts. 12 e 13 da presente lei, o Governo
mandará calcular, e fazer publicar mensalmente tahellas do agio da moeda, ou desconto do
papel, desde o anno de 182" inclusive até o presente; e assim por deante.

Art. 15. Para a amortização do papel-moeda serão applicados os fundos seguintes:
§ LO O producto dos impostos estabelecidos pelo alvará de 20 de outubro de i8i2.
§. 2..0 .0 produclo dos contractos, que por esta lei o Governo fica autorizado a celebrar

dom lnd~Vlduos, ou companhias nacionaes, ou estrangeiras, para a mineração dos terre~os
a Naçao em todas as p~ovinciasdo Imperio, exceptuando os diamantillos do Serro-FrIO.

§ 3.:.0 O producto da taxa anllual de 2 000 paga pelos habitantes das cidades, e villas
em razao de cada escravo nenas possuido. .

§ 4. o A quautia que for designada na lei do orçamento para esse fim .

. R~stabe~ecida a confiança entre os credores da Nação pela fiel execução do l1r.t. 80 do
pruneU'o proJecto. e pelo 15 do segundo; acautelado pelos al'ts. i2, 13 e i4 o preJulzo, que
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poderia bavel' no pagamento rias dividM contrahidas quando o meio.cil'culante ora de
pap'l e cobl'e depl'ecido ; c ns_g iria, finalmente, a estabilidade do mPI~ circulante pelo
gyro de metaes preciosos, seg-undo o novo systema monelario, mui faml será reduzir as
ditrerenças de cambio ao minimo pos<ivel. as im como, as des!l3zas na passagem de
quaesquer tundas d3 uma á OUlrn. extremidade do Imperio peln. circulação de papel
realizavel em ClUl'O, ou prata. ii. vontade do portador. b;' então que muito convem, e quo
tucTo conspira para a formaçito do Banco. O ahJixo a~signado eSlá pleuament' convenCido
da utilidade dos bancos, e mai~ ainda do perig'o a que sua instit nção expõe as nações
quando todas as pr,widencias nito são tomildas para evik'!.r abusos sempre faceis, e tentadores
em quem pôde por algum tempo, e com mais 011 menos successo, dar a 11m pedaço de
papel o valor de nma barra de prata ou de ouro. O abaixo assi~lado reconhece que taes
pro,idAllcias são pos~iveis, como bem mostra o Banco de l·rança. Elle resistiu ao
despotismo de Bonaparte, e a dilas invasões do inimigo, que por long-o tempo occ Iponu
capilal, conservando in'eit'o credito, e com tanto dinheiro em seus col\'es, que não achou
empl'ego parn. todo nestes ultimos annos, 03 Bancos da Rscocia tamuem resistirllm á cl'ise
H:1anceira de 1823, sem haver um s6 qne fa~tasse ao pagamento metallico de suas notas,
quando na Ingllterra f,'ram tão innumerave1s, e fataes as bancarotas de muitos bancos,
Fina]menle o Banco dos Estados-Unidos contl'iuuiu mui efficazmenle pal'a relll'ar da
cil'culação o papel dr> Governo. Reunindo todas aquellas providencias, q'le presel'l'aram
e>tes bancos de abuso, perrr.itlido é suppor que tambem se não commetterão no BraziJ. i
a r ceita e despeza do Imperlo estivessem em equilibrio, o abaixo assignado votaria
decidi lamente pejo sJ'st~miJ. e~cocez, e r,eL'missão fracn. para bn.ncos, sem n"nh 1111 genero
de prlvileO'io. Ea\'endo porém consideravAI deficit, e podendo o privilegio concedido fi Unl~
companhia fornecer dinbeiro, e serviços uteis ii Nação, como bem I mbra M'culloch, eo
exemplo dos Eilados-Unidos confirma, nlio duvida o abaixoassignado qne o GovernoseJu
autol'izado para conceder o privilegio ri companbia qne ofi'el'ecer maior vantagem, e
melhor garantia pr<lstar·.do desempenho de sua promessa. Em nenhum caso pOl'ém terÍl o
Governo sociedade com o Banco, Oll qnalqueL' genero de intervençiio, além da qLle lhe
compete conjunclamente com as Camaras para liscalizar cada quat o procedimemo do
Banco, 'l'ambem em nenhum caso se fiLI'á amalgama do novo Banco com o extinclo, pOl'que
a bonra do Corpo Legislativo deve estar eJ'llpenbada na liquidação do antigo Banco, e na
restitui~ão aos accionistas do que é seu. Os accionistas eoirrem o maior prejuizo na
e lagnação de sens capitaes desde 1830, e sem notavel demencia não parece provavel que
volllntariamenle deixem segLlnda vez aquelles capitaes sujeitos á \'ontade do Governo, ou do
Poder Legislatiro, q e pôde retardar a liqnidação e entrega no Hm do prazo da segunda
companhia, tanto quanto agora tem retardado oom a primeira.

Os artigos do projecto d'l. olrtra Camara copiados dos eslatutos do Banco dos E lados
Unidos são bons, mas não bastam, Al<>uns ha essencialissimos naquelles eslat'ltos, quo
esqueceram nr> projecto, e devem ser incluidos, como por exemplo: o B.lnco Americano
deu pelo seu privilegio mui consideral'el quantia além de se encarreg U' de retirai' o papol
do Govel'llo da circulação. A permissão de se receberem as notas do Banc nas estações
publIcas não foi absoluta por todo o tempo do privilegio como manda o al'l. 3-1, mas s6
emqnanto o Congresso nlio mandasse o conlral'io, ou o ~linistro da Fazenda nn intel'l'allo
das sessões. Assim é indispen avelaccrescentar esles dous arti~os. O § 10 do arl. 60 deve
seL' supprimido, porq'le os capiLaes pertencenles á Faze'lda Nacional 01'.\ existentes nos
cofl'es do extincto Banco nào podem ter outra applicação, que não seja a sua tiel entrega
aos crcdOI'cs do Banco por con ta dos pagameo LOS, a que o Governo está obrigado, Qual.queL'
outro procedimento é contra a justiça. é contl'a a dignid Ido nacional. O PodeL' Leglsl~
tivo cO.JslitulU-se devedol' ao publico petas nolas do Banco, em conseq'lencia de oao
poder pagl1.l' a eSle de contado quanto lhe devia. Nenhnma razão de queixa haverá 510
P Igamento se fizel' com a exactidão e brevidade p ssi.el; mas, si longe de preenche" essa
indispensavet condição, houve" retardame" to, ou diminuiçiir> de pagamen to; si, em lagar
da applicação do que está nos cofres do Banco ao pagamentC' de seus credores, for applicado
para especulações de commercio, ou quaesquer o .tras, haverá inj stiça e abuso de força,

O abaixo assignado, aproveitando-se dos me mos estatutos, que mereceram a a~prO
vação da outra Gamara, otrel'ece as modificaçõe~, suppressões e additamentos, que eXlge!il
a ditrerença dos dous p(I,izes, e a cil'cumstancia essencial de nào SOl' o Governo SOClQ
do Banco.

A Assembléa Geral Legislaliva decrela:

Arl. 1. o Estabelecer-se-ha 110. cidade do Rir> de JalleÍl'o um Banco de cil'culaçiio e
da deposito, com a denominação d Banco do BrflZil, o qual exislil':\. pai' e~paço de 20
annos contados do começo de suas opel'ações.

Ar~. 2." O seu capital poderá ser elevado até 16,000:000.S, dividic!os em acções do 100~,
CJ Ile serao pagas em mel aes precioso:;,

.Art. ?o Será livre a qualquer individuo ou companhia, subscrever até 2.000 acçõeJ
e uno ma1S,

Os pagamentos das sLlbscripções serão preenchidos respectil"amente pelos subscriploros,
no Ioga I' em que subscreverem, e nos periodos seglLÍ ntes: na occasião de subscreverem
pagarâo ::lO' de cada acção; seis mezes depoi~ de .\lbsCI'everem pa"'a\'ão 35$; e no fim de
12 mezes da época da ub~c_ripção, pagarão os restantes, 35,~ de cad.'!. acção. .

Art 4. o A~ subscL'lpçoes Serão ahertas na cidade do Rio de Janeiro debaiXO dll
sup rintendencia de cinco cOOlnássarios e de tres em cada um dos oulros lagares, ando
mais convenientemente se puderem realizar tnes subscripções. Esses commissa1'Íos rece~
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barão uma compensação razoavel pelos seus serviços respectivamente, e serao indemnisados
das despezas feitas,

Art. 5. O Finda a subscripção em cada logar, os commissarios mand trão Lirar duas
cópias drlla, uma das (juaes remelterão ao iUinistro de ESLatlo da Fazenda, e a outra
gtlRl'dnrão, enviando o original :lOS commissarios da cid lde do RIO de Janeil'O,

ArL. 6,0 Recebielas as snbscripções ol'iginaes (Oll c6pias dellas em caso que os origi
nnes se tenbam pel'elido, desencaminhado, ou demol'ado) o. comlllissal'ios na cidade elo
Rio de JaneirO procederão immedialamente a tomar uma conLa de t ,es s Ibscl'ipções.

Art. 7. 0 i acharem mais de 16.00):0 O., os sobred,tos commissarios deduzil'ão das
mniores subscl'ipçõe a somma de tal excesso, de maneil'a que nenhuma subscrip ão serlt
diminuida emqllanto houver uma maior. A reducção. pOI'ém, não se praticarà nos lugares
onde as suuscripções recebidas não exce(lerem de 2,000 acções, nem fará descer desse yalor
ns subscripvões de qualqner logal',

Art. 8. 0 I o caso qlle a sommn total das subscripções recebidas nos diversos logares
nno chegue a 16.000:00lJ , as subscripções continuarão abertas até preenchimento e1lt refe
rida somma,

Al't. 9." Os commissarios depositarão em logar seguro os melaes recebidos dos sub
scriptores, para sel'em entreglles no mesmo estado em que forem recebidos, ao presidente.
diredores e companhio. do Banco, On á su:J. ordem, logo que 1l1es for exigido depois da
o~gnnisaçãodo Banco.

Al't, 10. Logo que os eommissarios dos difierent3s logare> til'erem recebido a somma
de 4. OO:OJO~ p.r con t:J. das sub~cripções par:J. as acções do Banco, os commi sario das
slIbscripções na cidade do Rio de Janeil'o o farão publico, ao menos, por duas folhas perio
clica, impressas em cada um elos logares, onde as su1Jscl'ipções se hOllvel'em feito (si
tantas folhas lá Re publicarem), marcando dia e logal'dentro da cidade do Rio de Janeiro
com a ant"-cipa~ão pelo menos de 90 dias para se procedel' ú eleição de 25 directores, e a
eleição assim Ceita sel'ú legal.

Art. ii. As pessolls desta sorte eleitas e nomeada~, serão os primeiros directores do
Banco, passarão a eleger um dentre elles para presidente. e exerce"ão laes empregos até
a eIpil'ação da primeira segunda-reira do mez d~ janeil'o proximo seg linte, em que se
farão nova eleições e nomeações. Desde logo começarão elles, e continuarão as op>ra~ões
do Banco em a cidade do Rio rle J:J.neiro: nomeal'ào os omciae~. caixeiros e serventes
necessarios para o exp dienle dos negocios do Ballcu; dar-lhes-hão as comp_nsações dos
seus serviços, que forem razoa veis ; e exercerão as mais a.trib lições competentes a taes
cargos.

Art. 12. Os accionistas do Banco e seus succeSSOl'~S serão uma corporação com o titulo
de - presidenle. directores e companhia do Banco do Brllzíl- e como taes ficam hubili
tadospara possuirem e admini trarem os capitaes do Bnnco, seus rendimentos e acquisições
com a~ restricções abaixo declaradas; e igualmente par~ estabelecerem os regulamentos
COnven,entes ao regimen interno da corporação, não sendo contral'ios ás leis. _
. Art. i3, O numero de votos, a que os accionistas tel'ão dil'pito para a yolaçao do

dIrectores, s~.'·ú regllllldo pejo numer de acções que possuirem, nas proporções seguintes:
por uma acçao até duas, um voto; por dilas acções não excedendo de dez, um voto' por
lJ~atro acçõ s acima de dez e não excedendo de 30, um voto; po,' oito acções acima de 60 e
nao excedendo de iOO, um voto; por 10 acções acima ele iDO e não excedendo de 15Q, "~
V?to; por 12 acções acima de 15) e não excedendo d~ 2l0, um vaLo; porém nenhum llldl
vlduo ou c mpanbia terá e!lr ito a maior numero que 30 vot'JS.
. Art. H. D pois da pl'lmeira eleição nellhullllt acç<lo ou ac ões dnriio direito ao voto,

SI. osacciOllisLas não as th'erem J}os,uido P01' espaço, pelo menos, de Il'es mozes anteriores ~o
d!.a da elrição. Sómenle os accionistas, que estiverem no 8l"lZil, pode,'ão Vl)tar nas elel
çoes por procu ração.

AI:l. .15. A administração do Banco será encarregad" a 25 directores tirados dentre
os aCCIOnistas. Os directores escolberão dentre si " maioria de \'otos aquelle, que os ha
de pre-idi I'.

11'1. 16. Pal'a que a directorin do Baneo possa delibera,,, ê ne essaria a assistencia ~e
set~ membros cOl11prehendido o presidente, ou aquJJle que suas" ze fizer, pJr nomea ao
assJgnacla cle seu punho nos casos de molestia, ou de outro qualquel' impedimento.

Arl. iI. Os directores não terão dil'eito a emolul11en to algum, pOl'ém mal'carão uma
compensaçJ.o ao presidente pela sua conlinuacla presença no Banco .
. Nenhum elil'ector do Banco do Bl'azil, ou ele alglLJun ele suas caixas filiaes, poderá ser

(dlu'CClor de outro Banco; e si alguem fizer o contl'ario, ces~ar,í. o seu emprego na direcç!io
o Banco elo Bl'nzil.

Art: i8. Os directores do Banco estabelecerão uma caixa ILHai em cada logar onde
so Poss~ll'e~ 1.000 acções, e em quaesquer outros logares, quejulgarem a proposilo, dentro
(tIO lel'l'l~OrlO do 8l'azil sob os l"gubmp.ntos, que julgarem cOllveuiontes, e não forem eOIl
l'arlOS as leis.

1 Art. i9. A reunião de 50 accionistas pelo menos, e~ljas ac;õas não sejam menos de
fi' GOO, poderá em qualquer tempo eon vocal' 11m aj un tamen to geral dos accion istas para

ns.relallvos ao Banco, declarando P I' duas folbas publicas o ol1Jecto eh mesma con\"o-
caçao palo menos trp s mezes aates.· .
ac An. 20.' Os dividendo'! dos lu ros do Banco serão pagos por semeslres. Si nlgnm

Pecdon~.sta tlvel' r~ltl\do ao pagamento de algum \ parle elas suas acções, a parte que f:11tar
r er,\ O benefic,o ele quUll'lCl' dividendo anterior a tal pagamento,
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Art. 21. Os direotores apresentarão em ajuntamento geral dos aooionistas os relato.
rios oiroums~anoiados,que forem neoessarios á boa informação dos mesmos aooionistas.

Art. 22. Findo !Jue seja o termo da duração do Banoo, ser-lhe-ha permittido usar do
seu nome para final liquidação dos negooios e ajuste de oontas do mesmo Banoo, e para
venda de seus bens, e dividendos dos seus oapitaes; porém não para oul1'o qualquer fim
nem para um pel'iodo maiol' de dous annos, depois de lindo aquelle termo. '

Art. 23, Não poderá o Banoo possuir predios além dos neoessarios para a sua
aooommodação e bom expediente de seus negooios, ou os que lhe houverem sido empe_
nhados, ou fOl'em pOI' elles adquil'idos em satisfação de dividas anteriormente oontrahidas
no curso de suas tl'ansaoções ou adjudicados, ou oomprados em hasta publica, em canse
quenoia de sentenças aloançadas pelas sobl'editas dividas.

Art. 24, Não poderá o Banoo oompral' apolices da divida publioa, nem emprestar ao
Governo mais de 400 oontos sem autol'Ísação do Poder Legislativo, pena de extincção do
Banco, e perda da divida, ficando todavia o direito /laIvo aos aocionistas para demandarem
os membros da direotoria, que houverem effectuado o emprestimo, e oobrar-se-hão pIos
seus bens.

Art. 25. Não poderá o Banoo direota, nem indü'eotamente negociar em oousa alguma,
que não seja em letras de oambio, ou da terra saoadas, 011 aooeitas por negociantes ou
proprietarios de credito: em ouro, em pI'ata, ou na venda de bens hypotliecados paI'
dinheiro empl'estado, e não remido ao tempo devido, ou em artigos provenientes de seus
predios; nem poderá receber mais de seis por oento no anno de seus emprestimos, ou
desoontos, pena de pagarem os oontraventores o tresdobro do valor dos objectos da nego
ciação, metade para o denunoiante, a outl'a metade para a Fazenda Nacional.

Art.26. OBanoo gratuitamente se encarregará aos depositos publicos, e particulares
de ouro, prata, ou papeis de oredito de qualquer natureza, assim como do cofre dos
orphãos. .
. Art. 27. O Banco do. Brazil não deixará de pagar á vista em ouro, ou prata, qualquer
de suas notas, letras, ou obrigações, nem de entregaI' promptamente as quantias l'ecolhidas
em deposi"to em qualquer das suas caixas; pena de pagar juro de 12 por oenlo ao anno,
aos possuidores de taes notas, lelras, ou obl'igações, ou ás pessoas, que tiverem direito ao
levantamento de taes depositos, desde o dia em que se fizer o pedido até plena satisfação,
e pagamento.

Art. 28. As notas do Banco serão divididas na razão de i, 2, 5, sendo a minima de
1$000. Ellas serão do menor padrão, e de um papel oompetente, e só deffel'irão entre si
pelas assignaturas do presidente e directores das Caixas que as emittirem.

Art. 29. As notas do ·Banco do Brazil entrarão na receita e despeza das estações
publicas nos logares, onde houver Caixas do mesmo Banco, emquanto a Assembléa Geral
Legislati Vil. não mandar o contrario, ou o presidente do Thesouro no intervallo das
sessões.

Art. 30. Em remuneração do pl'ivilegio e beneficias concedidos ao Bance pagará eUe
ao Thesouro Nacional (tanto) em tres pagamentos iguaes, a sabei': o primeiro no fim de
dous annos, o segundo no lim de tres, e finalmente o terceiro no fim de quatro annos
oontados do primeiro dia em que o Banco deu principio ás suas operações.

Art. 31. O Banco Nacional fará o movimento dos dinheiros da Fazenda Nacional de
um lagar para outl'O do Imperio, sem carregar commissões, nem pedir abatimento em l'azão
de diJlel'ença de cambio.

Art. 32. Os dinheiros do Governo serão depositfl.dos no Banco em todos os lagares,
onde o mesmo Banco tivel' Caixa; salvo si em qualquer tempo o Mini~tro de Estado ~a
Fazenda ordenar o contrario, devendo em tal caso apresentar ii. Assembléa Geral as razoes
que tiver pal'a essa determinação,

Art. 33. O Banco se encal'l'egará de substituir por notas suas todo o papel do Govel'~o,
a saber: as no·tas do extincto Banco actualmente em circulação no Rio de Janeiro, Balll~,
e S. Paulo, e as cedulas em gyl'O em qualquer provincia, percebendo por isso a prestaçao
annual de 5 % do seu total.

Art. 34. O Banco apresentará mensalmente ao Ministro de Estado da Fazenda um
relatorio da quantia de seu fundo capital; das dividas activas; dos dinheiros deposltados
no Banco; das notas em circulação, e dos metaes em Caixa; e além disto anuualmente o
balanço geral do Banco, sendo tudo impresso e publicado. .

Art. 35. O mesmo Ministel'io enviará esse balanço á Camara dos Deputados, aSSlm
como aquelles relatorios no principio e no fim de cada sessão.

Art. 36. Cada uma das Camaras, assim como o Ministro de Estado da Fazenda,
poderão nomear com missões de exame para inspeccionar os livros e examinar o~t.rabalhos
do Banco, ii. excepção dos que forem relativos a contas pal'tículares de cada indlvld~o com
o Banco, Todas as vezes qlle de taes exames s~ conheccI' que esta lei tem Sido Violada,
o Governo, ou qualquer das Camaras Legislativas, pelo intermedio deste, remetterá o nego-
cio ao Poder Jlldiciario. .

Si a violação se Julgar provada por sentença, que se torne exequivel, ficará dissolVida
a companhia do Banco.

Art. 37. Si den tI'O do prazo de tres annos não pnder o Banco ter começado suas opera
ções paI' falta de complemento das subscripções, ou pagamento das aoções para seu fundo
capital, então poderá esta lei ser por outra derogada, e julgada sem elfeito em tudo que
respeita ao Banco.

Art. 38. Ficam revogadas as leis e disposições em contrario,
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oabaixo assignado reconhece que tem sido demasiadamente extenso, e talvez abusado
da indulgencia e favor do Senado, mas não achou outro meio para satisfazer tão impor
lanta tarefa, parecendo-lhe que em materia similhante deveria expender mui circum
sLanciadamente as razões, por que rejeitava alguns artigos do projecto vindo da outra
Camara, assim como aquellas, em que fundava os artigos, que de novo propunha.

Querendo o Senado, a exemplo da outra Camara, comprehender todas as medidas sobre
o meio circulante em uma só lei, e não em tres, como o abaixo assignado propõe, os i5
artigos do projecto sobre systema monetario substituirão o i o e 20 artigos do projecto da
oulra Camara, que além do defeito apontado de pretender regular o valor dos metaes
preciosos, quando ha na circulação papel-moeda, esqueceu fixar as relações da prata e
ouro entre si: os i3 artigos sobre resgate do cobre supprirão em seguida o silencio da
outra Camara sobre o objecto principal da convocação extraordinaria; e finalmente acabará.
com os estatutos, emendados, para a croação de um Banco.

Eis, senhores, quanto coube em minhas faculdades. A sabedoria do Senado dará. a
estes trabalhos à perfeição que lhes falta.

Paço do Senado, 3 de junho de i833. - MQIY'guez de BQIY'bacena.

Quadro comparativo d'l. renda e divida dos principaes Estados da Europa e
America, extrahido de Malt-Brun, nas épocas indicadas á margem: com a
receita orçada, e divida interna e externa fundada do Imperio do Brazil.
Em 3 de junho de 1833.

Ans. Estados Rendimento Divida redu- Relação da divida com o rendimento
annual zida a cruzados

1823 Russia.............. (84) 132,000,000 460,000,000 Renda para a divida ............ 1:3,4.8
1830 França.................. 391,600 ,000 2,159,344,000 p p ............ 1:5,51
1829 Inglaterra............... 1\.70,72; ,880 8,138,000,000 ,. p • . ........... 1:17,29
1826 Bespanha............... 52,500,000 1,600,000,000 " "

,. ............ 1:38,01
1t<20 Portugal ................ 21,600,000 64. ,000,000 ,.

"
,. ............ 1:2,98

1829 Paizes Bab:os. " .•.. " .• 611,734,4.00 1,520,000,000 ,. ,. ,. ............ 1:23,42
1827 Dinamarca.... 10 ••••• 00' 16,000,000 108,000,000 ,. ,. lO ............ 1:6,75
1S25 'apoies................. 33,600,000 200,000,000 ,. lO lO ............ 1:5,9;;
1827 Sueda .................. 16,SOO,000 80,000,000 lO lO lO ............ 1:4,76
1821 Prussia................. 60,000,000 330,000,000 lO lO ............ 1:5,50
1822 Estados-Unidos da A.me-

rica....•....••.•....... 39,490,813 186,8i8,000 ............ 1:4.,73
1833 Illlperio do Brazil, or-

çado.................. 33,465,000 68,199,500 lO ............ 1:2,04

(4)

~esgate total do cobre

Emquanto na Camara dos Deputados se tratava elos differentes pareceres e pro"
jactos, relativos ao melhoramento do meio circulante, e <.le que jâ temos dado
noticia circumstanciada; o Senado, a seu turno, tambem se occupava de um projecto
seu com igual intuito, ainda que limitadas as suas vistas somente ao resgate total do
cobre circulante, condição sine qua, nenhuma outra lhe parecia o.trerecer razão de em
cacia.

(aI) P calculo li feito em cru:a~os.
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biscutido, conseguintemente, e votado no Senado o alIudido projecto, fóra alie
enviado ii. outra eamara, em cujo expediente figura na sessão de 8 de agosto, do
teór seguinte:

A Assem blea. Gel'a1 deel'eLa. :
Act. i. ° Todas as moedas de cobl;e,ol'a em circulação neste Impel"ló, sedio compl'ada4

ou resgatadas pelo Governo ao preço de 1"280 por libra, tendo-se attenção ao cobre especial
de [dgumas provincias, para ser remido, se"undo o valor da sua emissão.

Art. 2.° As moedas de cobre, conhecicfamente falsas, serão cortadas o pagas a peso
11:\ razão de NO réis a libra. O conhecimento da moeda de cobre falso se re~ular(1 ou pela
visivel imperfeição do seu cunho, ou por conter diminuição da 1(ja parte do peso com que
foi emittida.

Art, 3,0 Esto resg-ate ou compl'a, se fadl elll cada uma das provincias no mais cur:o
espaço de tempo, Ci"e 101' po~si vel, e que não dovel'li. exceder a dous mezes depois da publi
cação, que deve fazel' o Ministro da Fazenda na próvincia, onde e3tiver.\ Curte, e nas outl'as
os SOUS respecti vos presidentes,

Art, 4,0 O Ministro d[l Fazenda na provincia da CÔl'te, e os pl'esidelltes das oull'as
provincias escolherão pessoas habeis. e de Cl'edito, para formarem éommis~ões de tres mem
bros cad:t uma, quantas julgarem necessal'Ías p<lra o bom desempenho de t1io impodanle
opel'ação, segundo as di taucias e o calculo d:t circulaçiio monelaria.

, Art, 5,0 illstas COIUI111ssÕeS se regldal'ilo pelas in~tl'Ucções.que lhes der na pl'ovinciaem
clue esti ver :t CÔl'te o ~linistro o Secretal'Ío de Estado dos Negocias da Fazend:t, e nas outl'as
os seus presidentes.

Art. 6. 0 As cOlllmissões uomeadas poderão chamar as pessoas que julgarom pl'ecisas
para os ajudarem, e assalariar os opel'arios que forom necessarlos, sendo toda a despezil
feita pelas Thesourarias das províncias, O Ministro da Fazenda na provincia da Côrte, e nas
outras os sous presidentes :trbltrarfio as gl'atificaçõe, que devem Ll' os empl'egndos nes~as
COIllUl issões,

Art, 7, o Os clonas das moedas de cobre ú vist't (1;1, cautela, clue lhes elevem d<lr os
thesouroiros o membros das commlssõcs do resgate, com declaração do peso das que forem
entregues, receberão tambem por peso todas as moedas, que se acharem boas, depois de
carimbadas, indicando o carimbo o seu valor, que sel'li. a qllarla pal'le do actual. .

Art. 8,0 Para pagamento dc.s tres clual'tos restantes, e do preço das moedas [a!sls
resgatadas na fól'ma do art, 20, receberão os portadores cedulas, assignadas pelo tbesou
.reiro e mais membros do conselho do resgate, e pelo IOspectol' da Thesolll'aria da respecLiva
pro,incia ou por um amcial da mesma Thesoural'Ía, por eIJe nomeado.

Ad. 0.° I);stas cedulas cOl'rerão unicamente na mcsma provincia em que forem emit
tidas; e, sendo consideradas COIDO divida nacional, poderão circular e entl'ar em toclas as
transacções e pagamentos, como moeda couente, emquanto S'3 não remirem pelos fuudos'L
esse fim destinados.

Art. 10. A somma p~rtencente li cada p"ovincia, para pagamento dM cedulas, sertL
annualmente fixada pelo COI'PO Legislativo, sobre proposta do Iinistro da Fazenda, dando
conta do 'total I' ndimento das contt'ibuições destinadas para o mesmo pa!!"amento

Art, 11, ESlas cedidas. ou notas fiduciarias, s rio de peqllenos valores, pIra [aei
lidade das tl'an~acções, sendo a minima de 500 réis e a maxima de 100:)000.

Art. 1.2, Findo o praz':> estabele ido, q lO sel,i impl'orogavpl pam a entl'ega da moeda
de cobl'e em cada provincia, cOl'l'el'iio quel' estejam carimbadas quer não, todas as moedas
boas, pela guaria parte do seu aDI igo valor nominal,

Ar\. 13, Nos pag.tl11entos legaes, e em qtlaesc1uer o'ltras transacçõ's, não havendo
estipulaçio em con'trario, ningllem serll obrigado a receber em moeda de cobre mais de
5 0/Oda somma tutal do pag3menLo.

Art. 14, O Governo nã I poelerá ftlZ3l' c loh:!r moeda de cobl'e sem lei que o determine,
Art. 15. 'l'odas as moed<ls de cobre conhecidnmente fllôas, depois do [H'aZO manado

p:tra sua npl'espntação,serão apprehendidas e tomadas ).l'Jl' perdidns.
Art. 1(;. O, fabl'lcarlOl'e, e intl'oductC'res de moeda lalsa senio punidos com a pena de

galés, pelo duplo do tempo de pl'isão, que no Cocli"o Criminal está designado a cllda um
destes l'ElOS, e o dobl'o da m't1ta con'esponlente. metuae par<l a cam Ira m Inicipal do disLrieLo
e .t outra metade para o apprehensor ou d,'u1lllcian te, além da perda da moeda aclw.da e
dos (bjectos destinados ao fahrico, para a F3zenda "acion,lI.

Os traficantes e tL'oc,tdo:es da mo da falsa incol'rel'fio nas pellas imp~staspor esta lei
aos int,'oduct'lres da mesma moeda falsa.

Al't. 17. Os fabl'icadores, falsilicadol'es o intl'oductol'e3 de notas, cautelas, cedultls e
papeis lidllciario, da Nação, de clllalqnel' qualid Lde e dellomiuaçào que sejam, serão punidos
com a pena de galés pelo dllplo dll tempo de prisão imposta no dito Godigo aos r60s desta
natJreza e do dobro da mult:t corl'espundente, além da perda das notas e papeis achados, e
das machiuas e utensilios destinados a esôe fim.

O pl'oducto d~stas mu'tas e dos objectos apprehendidos terão a mesma applicação, que
está. dec"etada no arligo antecedente.

Art, 18, O Cúverno dari as instrllcções e ol'dens necossarias para que a presente lei seja
executada com a maior brevidade e segUl'allça possiveis; e as cedulas destinadas ao resgate
do cobre ser1io substituidas ao menos uma vez por anno.
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Art. 19. Uma lei especial de>ignará os fLlu'lr>s necassarios para o resgate e pagamento
das ceiulas, que vão substitltir ao cobra em circulação,

Paço do Senado, em 6 de agosto de 1833, - Bcnt? E.II'I'OSO Pel'cil'/L, p,'e~idente. -
L. J. Duq'tc-Est,'ada Furtetdo d~ 111cnclonçCú, 10 secratario. - Llti.:! José dc Olivcil'/L,
2° secretario,

- Este projecto teve ampla discussão (au) na Cumal'a. dos Deputados, dumote [1,

qual 1113 foram o[erecidas varias emendas, parciaes e sHbstituti1>as,. sendo, porém,
approvado em sua votação final, ainda que moditl.audo em algumas das disposições
primitivas, - teve que volta.r ao Senado com as emendas, na sessão de 17 de
setembro, - e considerado alli materia urgente, entrou, sem demora, na ordem dos
trabalhos,

Posto que as emendas feitas ao projecto tivessem siuo abertamente comba·
lidas por alguns seno.dores, venceu-se, comtudo, qUJ fossem as mesmas approvadas,
em vista da. necessidade inadiwel de uma resolução legislativa, sobre o resg;Lte
do cobre,

Adifferenç:\, entre o projecto primitivo do Senu.do e o adopta.do com as emendas
da Camara dos Deputados sera fLcil de ver, cotejando-se aquelle com a lei n, 52 ele 3
de outubro, que aqui vai transcri pta :

LEI K, 32 DE 3 DE OUTODRO DE i833

Ad.!. o O l)o~niclores de moeda de cobre actualmente em circulação poderão
Ilcolhel·a nas 'l'hesoul'al'i \S p,'oviuciaes, (aG) rec ,uenclo :lhi ce1llla" qu~ representem o valor
da quantias recollJidas em razão do peso legal, com que foram emittirlas pelo GOl'erno,
eg)'rlm nas prnvincias, deduzindo-se cinco pOl' cenlO pnra a Fazenda Pllblica.

Mi, 2,0 ~sta opera ãr> terá lagar dentr d·) prfl.zo de dous mezes, que cr>rl'cr[o do dia
em que em cada uma das pl'ovincias for mal'cado pelo Governo, ou por OUlras atlioridades
em confol'luidade dns instrucções do mesmo Governo,

DlImn te este prazo, e Outl' igual consecutivo, os p ~suidol'CS d:ts cedul:ts poderão
realizaI-as nas respeetiv[\s l'hesoural'ias na mooda ele cobro legal, ([ue rep'·esentam.

Art. 3,0 As cochilas dadas em tl'OCO C1<1 moeda d c bre recolhida nas l'hesourarias
serão admitticlas como moeda na~ es Mões publicfl.s das resp ctivns provincias.

Arl. 4. 0 O Govel'no fica tltltol'izado para reformal' as cedulas dilaceradas, estabe
lccendo os seus valol'es de maneil'a c[ue facilite as Ir!\n~acçõ··'s.

Ad. 5. 0 Findo o pmzo dos dous mezes, nl:Lrcado em cada uma das provincias, que
serlÍ improrog-avel, niLlguem se"á obrigado a recebel' em moecla de cohre, tanto nos
pagamentos legae como em qllaesq 1 l' outl'as tl'l1nS'lc')ÕJS, sinão até i quantia do mil réis,
salvo havenuo esti pulação em con traria.

A1'L. 6. o A moe la de cobl'e falsa sel'á cortada e entl'egue a quem pertenceI',
Art. 7. o J,l1g' r-se-h:t falsa, e como t.a! sujeita a bdas :lS disposições a resp.. ilo, a

moeda de cobre epe for "isivelmp.llle imp'll'l'eil.a em cu cunho, ou que tiver de JUenos ,1
oitava pade dr> peso, com e1'1e f i legalmente emiLticla nas difl1rent 5 provincias.

Al't, 8. o Os l'abl'icadores, e iniroelllctol'e, de ruo da l'al~a serão p'lnid,_s pela primeira
vez com a pena de galés para a Ilha de D'ernando pelo duplo do temp ele I>risão, que no
Cedigo Criminal estl' designada par:l cada 11m deste, crimes; e n:lS r incidenci:ls serão
punirlos com galés p rpetuas I al'a a mesma Ilha, alem do doh,'o da multa.

Al'l. 9, o Na me~m,l pen:l inCOl'rerào os l'alsi fLcadores, i lüro"luct)re , e hlsificadr>res de
notas, cautelas, ceellllas, e papeis fiLlucial'ios da Na, ã ou do Banco de q ualqller qual ielade, e
denomiuaç'io 9-lJe sejam.

Al't, iO. li icam revogadas todas as leis om contl'ario, e para a execuçiio da l)rosenlc
o Govemo darú, as instrucções, que forem necessarias,

(SS) Vide no Appeudice o discul'sO do S,', Beruardo de Vascollcellos,. prouunciado sob,'e !1.
materia.

(SO) Logo em data de 30 de setembro expediu o Governo ol'dem ,i Casa da. lIIoeda lla.~a que fossem
recehidos em deposito quaesquer quantias de cobre que fossem aI' I·eseu'.adas, daudo-se aos portadoL'es
cO'lhecimontos lL razüo de 1-$280 !,l0r uma libra, -« emq,uatlto não subia I'L sancção a medida
adoptada pela Assembléa Geral Legislativa sobre a subõtituiçao da moeda de oobre por cedulns,. ,lO



- 256-

Para a execução da lei de 3 de outubro baixou sem demora o regulamento
de 8 do me3mo mez, cujas disposições tambem damos em seguida, para que fique
completa a nossa. rezenha legislativa, a respeito dessa materia; por sem duvida, uma
das mais importantes, e que sobreleva bem conhecer, na historia monetaria do
paiz.

REOULAMENTO

Art. 1.0 O inspector da Thesouraria de cada uma das pl'ovincias designará. nella
um logar apropriado e commodo para fazer o recebimento e o troco da moeda de oobre; e
fará sem demora apromptar quanto for necessario para o expediente, 'tomando a seu
cargo loda fiscalização sobre esle objecto.

Art. 2. ° No lagar designaclo haverá um thesoureiro, o qual será o mesmo da
Thesouraria, não havendo inconveniente, encarregado desta operação acompanhado dos
ofliciaes da Thesouraria, que necessarios forem para o coadjuvarem, e fazerem a respectiva
escripturação, e com os operarios precisos para o expediente do trabalho braçal.

Art. 3.0 Além destes empregados o presidente da provincia, e do Tribunal do l'he
BOUl'O na Côrte, nomeará. oito pessoas residenles na capital, que sejam de notaria probidade,
e publico conceito, afim de assistir, uma por semana, ao 'troco da moeda de cobre, e
authenticar com a sua assignatura a escripturação relativa.

Art, 4,° Logo que tudo estiver prompto, e se Líverem recebido as cedulas para o troco,
o inspector da Thesouraria designará o dia, em que deve começar a operação; e o far1Í.
constar pelas folhas publicas, e por editaes em todas as povoações da provincia, cum a
antecipação conveniente, a qual não excederá á um mez.

Art. 5.° A operação, e expedien'te deste troco se fará dial'iamente por espaço de seis
horas consecutivas, degde as 8 horas da manhã até as 2 da tarde; aviando-se os portadOl'es
da moeda com a possivel hrevidade, sem se admittir jámais a pretexto algnm a escolha, ou
precedencia entre elles. Para manter a tranquillidade, e boa ordem o inspector pedil'â o
auxilio, que preciso for, ao juiz de paz, ou a qu~lcluer autoridade policial do districto.

Art. 6.° Não se admiLtirá ao troco porção alguma de moeda de cobre, cujo pezo
total seja inferior a uma libra; e qualquel' que seja o peso apresentado, deverá conter um
numero exacto de libras.

Art, 7.° Os portadores da moeda de cobre a apl'esentarão acompanhada de uma nota,
que contenha o nome do dono, ou apresentanle, e o valor nominal correspondente, calculado
na razão de mil e dt~zentos e oitenta ?"éis por libra, em todas as provincias, que não fOl'em
as de Matto Grosso, Goyaz e S. Paulo, porque nestas se fará o calculo na razão do valor
nominal que corresponde á cada Jibra conforme o peso legal com que nellas foi emittida tal
moeda, isto é, na razão de dous mil e quinhentos e sessenta 1"éis, Não será porém objecto do
indagação a identidade da pessoa indicada por dono, ou apresentante: nem servirá. de
motivo para recusar-se o troco a falta de exactidão na declaração do valor, a qualse
emendará, estando errada.

Art, 8.° A moeda de cobre assim apresentada não soífrerá mais que as seguintes
averiguações: ia si é moeda de "obre; 2a si em totalidade tem o peso declarado na nota do
portador. Feito isto, o thesoureiro receberá do portador a moeda averiguada e lhe entregará
o equivalente em cedulas; completando as quantias com moedas de cobre legal, quando o
não possa fazer com cedulas do menor valor. Nas provincias porém de S. Paulo, MaLto
Grosso, e Goyaz se verificará além do sobredito, si a moeda apresentada é, ou não pro
vincial; e não será admittida ao troco a que for de peso superior áquelle com que foi
emittida na provincia.

Art. 9.° Ascedulas para este troco serão das quantias de i$, 2$,5$, iOS, 20$, SO$eiOO$,
authenticadas com a assignatura de duas quaesquer daquellas oito pessoas, de que
trata o artigo 3°; e entregues ao respectivo thesoureiro, a quem se fará delias a com
petente carga.

Art, iD, Quando aconteça não serem bastantes as cedulas remettidas para o troco, o
inspector da ThesoUl'aria fará supprir a falta, interinamente, com conhecimentos dados ao
pOl'tador, os quaes serão depois trocados por cedulas, logo que estas sejaml·emettidas.

Art, ii, Si porém sobrarem algumas das cedulas remet'tidas do 'l'hesouro depois de
conduido o troco, serão cuidadosamenle guardadas na Thesouraria em cofre de tres chaves,
das quaes terá uma o presidente da provincia, e na Côrte o pl'esidente do Tribunal do
Thesouro, outra o inspector, e outra o thesoureiro: e serão applicadas s6mente á subo
stituição elas dilaceradas, sendo estas carimbadas, e recolhidas ao mesmo cofre para se
conferirem, e inutilisarem perante o respectivo presidente.

Art. i2. Da operação do koco da moeda de cobre se fará uma exacta e regul~l'

escripturação em um livro para isto destinado e rubricado pelo inspector da ThesourarJa,
contendo especificadamente o dia da operação, o nome do dono, ou apresentante da moeda j
o peso desta, e o sell valor nominal; a deducção deste na razão de cinco por cento, e o valor
das cedulas emittidas e a. moeda de cobre legal dada em demazia na conformidade do
modelo junto (A). Chegada a hora de acabar o trabalho diario, se balancearão as entradas
e sahidas, e se fechará a. conta do dia, como indica o nlencionado modelo.
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Art. 13. Ao passo que o troco da moeda de cobre for tendo logar se irá fazendo o
aparta.mento da que não tiver o peso marcado na lei; e se porá em guarda separadãmente
até se lhe dar o destino conveniente; ficando a demais destinada para a rea)ização das
cedulas, na fórma do art. 20 da lei.

Art. 14. Findo o prazo m"rcado para a troca da moeda de cobre, o equivalente da
deducção dos cinco por cento entrará em cedulas para o cofre da Thesouraria como receita
extraordinaria.. .

Arl. 1.5. Desde que se começar a operação do troco, o inspector da Thesouraria cuidará
em dar as providencias e tomar as medidas convenientes para se elfectna·r a realização
das cedulas no tempo, e pelo modo declarado no art. 20 da lei.

Art. 16. Cada uma das 'fhesoural'ias dará conta mensal, e devidamente circumstan
ciada, desta operação do troco; e findos os quatro mezes, enviará um balanço contendo a
tolalidade das operações concluidas.

Art. 17. Findo o prazo dos dous mezes marcados para o troco da moeda de cobre, não será
esta recebida nas estações publicas sinão até á quantia de mil réis, e depois de examinada
ereconhecida por verdadeira na f6rma do art. 70 da lei. As cedulas dadas em troco da
dita moeda serão admittidas sómente nas estações publicas das respectivas provincias.

AI·t. 18. O inspector da 'l'hesouraria habilitará as Estações Fiscaes com os meios
necessarios para verificar a moeda de cobre, que clesde já em deante for dada em pag~
mento á Fazenda Publica, e para inutilisal' a que não for legal na fôrma dos arts. 60 e
7' da lei.

Art. 1.9. Emquanto se promptificam as cedulas destinadas para o troco da moeda de
cobre, fica permittido desde já aos possuidores desta moeda leval-a á Thesouraria respe
ctivll, onde, procedendo ás verificações declaradas no art. 80

, receberão do thesoureiro
conhecimentos em f6rma da quantia verificada, e entregue, nos quaes se declarará. o
llumero de libras, e o valor nominal correspondente, feita a deducção dos cinco por cento
na fôrma. da lei. Não se dará, porém, conhecimento de quantia inferior a cem mil réis.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1833.- Candido José de Araujo Vianna,

A Diario do troco
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o papel-moeda do Governo

oanno de 1833 foi, certil.mente, fertit em ma.teria de legislação monetaria.
Acabamos de fa.zer menção de duas importantes Ileis, por uma das quaes fÔra esta·
beleoido.um novo padrão mouetario, e autorisada a ,oreaQão de um grand.\'l J3anco

A. 17
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Nacional de emissão, - e conforme á outra, se devera resgatar o excessivo cobre
circulante, para reduzil-o á quantidade necessaria, como simples moeda de troco.

Entretanto, temos ainda para indicar um terceiro acto legislativo, não men03
importante, - o decreto do lo de junho do mesmo anno, pelo qual se mandou
substituir, definitivamente, as notas do extincto Banco do Brazil (elo velho e do novo
paclrão) por notas de outra estampa, pagaveis I~O ThesQttro Nacional, - isto é, por
papel.moeda do Governo.

Eis o decreto :

Art. 1. o O Governo fica autorizado para detel'minar o prazo! rtndo o qual, deixatão
de Cil'chlar! como moedà, e de ser trocadas ali substituídas, as notas do velho padrão do
extincto Banco do Brazil.

Art. 2. o O Governo mandará abril' para a substituição das actuaes notas do novo
padrão ou'tra estampa, que contenha em lagar das palavras: O thesoureiro da JunLa do
Banco do Brazil .. as seguintes .. No l'hesouro NacionaL., e em lagar das .. pagariÍ iÍ
vista •. as seguintes .. se pagará.: havendo attenção em lowar todas as medicIas sobre a
qualidade do papel, perfeição da chapa, seu deposito e Ol.ltras q uaesquer cautelas, índispen
saveís para evitar abusos.

Art. 3. 0 Ficam revogadas <lS disposições em contL'ario. (37)

Dizemos, que foí o decreto de lo de junho de 1833, qne mandou emittir ~1Lpel.

moeda do Governo, e vamos dar a explicação ueste asserto.
A primeira vez, que teve logar a emiss:ro de cedulas feita pelo Thesouro, tendo

curso de moeda fid~tciaria, fora no anno de 1827, em virtude da lei de 27 de novembro
desse anno, a qual assim o determinara, para o fim exclusivo de resgatar o cobre falso
na provincia da Bahia, Uma das disposições dessa lei rezava: « O Governo determine
a formula das cedulas que houver de emittir para circularem, como moeda, dentro
da província sómente, : • »

Foi, com etreito, realizada (1828-1829) eS3l1 emissão para o fim iudicado, e a
sua importancia circulante subiu à somma total de 1,490:000$000.

Depois, extíncto em 1829 o Banco do BraziJ, é tambem certo, que pelo art. 8° da
l'espectiva"lei, a Nação garantiu as notas circulantes desse Banco, que deviam ser
trocadas por outras de novo padrão, devendo estas e as anteriores ser recebidas
nas estações publicas, até o seu inteiro:resgate. Dessa disposição legal resultou ficar
o Thesouro responsavel pela importancia de 19.017:430$ de notas do extincto Banco.

Finalmente, acabamos de ver, que a lei de :il de outubro de 1833 mandou rea~

1izar o resgate do cobre circulante nas diversas provincias, dando-se em troC1L aos
portadores - cedulas do Thesouro, as quaes, segundo o art. 30 dessa lei, seri1Lm
admittidas, como moeda, nas estações publicas das respectivas proviucias.

-No emtanto, cumpreattender:- primeiro, que a emissão das ceclulas,-feíta para
o troco do cobre, em virtude das leis de 1827 e de 1833, não passava de um eropediente
de occasião, isto é, de simples recurso temporario, para eífectuar o alludido troco,
mas, ficando ao Governo a obrigação de recolher a quantidade de cedulas, porventura
emittidas, dentro de prazos limitados nas referidas leis,-e sem que houvesse, nem da
parte do legislador, nem da parte do Governo, o pensamento de emittir o papel, pal'1L
ficar na circulação, como moeda de curso forçado; - segundo, que, com relação àS

(37) Em acoordo com o disposto neste decreto, foi expedido o de 4 de junho, fixando o d;a unimo
do mez de julbo seguinte, cama tel"mO fiual da substituição das notas do Banco extincto. Esse ser
viço da sU!JsWtliçiio das notas fÔra, porém, muito moroso, e durou muitos anuas, como atraz jà se
disse; - em mais de uma ve7., o G-ovel'no teve, mesmo, dI' ycsmitt'it' pade das notas j{, recolhidas;
Ei os prazos fo1'mn suceessivamente pl'orog~dos, de maneira que, sómente em 1841, é que o Ministro da
Fazenda declarou concluida todíi li. opemçao.
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Dotas do Banco extincto, tambem se evidencia, que a intenção do legislador fõra dar
fiança do Estado ás notas circulantes, até que fossem ellas resgatadas, o 'lue, se
suppoz, não demandaria muito tempo, desde que a lei Ol'denara o dito resgate na
proporção de 5 % annualmente. E tanto é verdade, que tal fosse a iutenção do
legislador, que, até se tendo manllaclo substituir as notas então circulantes por
outras de novo padrão, estas foram igualmente estampadas, como notas do Banco,

apezar de este já achar-se e:l{tincto.
- Mas, no decreto do lo de junho, o leitor deve ter notado, - o teor da dispo

sição apresenta um caracter muito outro: o.qui, não só se manda substituir as 1l0t'lS

circulantes do Banco por notas especiaes do Thesouro, - como ainda, que nestas se
diga: - em logar das palavras - pagará. á. vista .. , as seguintes - se pagarei, Só
mente, o que importava ordenar - a emissão de papeTrrnoeda, isto é, a emissão de
um titulo fiduciario, sem prazo certo de pagamento. Logo, segundo o nosso modo
de ver, - é da execução do alludido decreto, que propj'iamente começou entre nós o
emprego do papel-moeda do Thesotwo, como meio circulante nacional, qual temos
tido, até ao presente.

Jà. não ha vantagem actual em discutir o acerto da medida, que nO referido
decreto se contém; bastará. dizer, e níng'uem contesta, que ella se impunha nas
circumstancias, porquanto, além de outras razões attendiveis, o Governo carecia,
então, de outro meio para tornar etrectivo o prompto resgate do papel bancarlO
circulante, pelo qual se havia responsabilisado, hypothecanuo os haveres c as j'enxas
da Nação.

- E todavia, o decreto do lo de junho saIliu ainda falho c i'tC01npleto j alle
parece só ter tido em vista a substituição das notas bancarias, com circulaçâo nesta,
provincia do Rio de Janeiro, e, em quantidade assaz limitada, nas da Bahia e de
S. Paulo,- quando tudo indica.va a necessidade de um meio ciL'culante nacional para
todo °paiz, clesde que o cobre, que fazi,\ occasionalmeute esse oflicio, já. não podia
nem devia continuar, como tal, na circulação...

Si não havia a possibilidade de termos a moeda j'cal; houvesse, ao menos, uma
moeda fiducial'ia, de valor legal uniforme, para todo o paiz, emittida sobre a base
do Cl'edito publico.

Veremos adeaute, que assim se fez múís tarde, com a pI'oml11gaçâo da lei
D, 53 de fi de outubro de 1835 .

.... Muito pouco ha que dizer dos actos e factos occorridos no anuo de 1834
com relação ao objecto especial do presente estudo.

Toda a actividade do Governo fôra neSSE! antio, princlpahnente; absorvida em ex~

pedir ordens, em attender reclamaçeles e em dar providencias, acerca da execução
das recentes leis ele 3 e de 8 de outubl'o do anno antecedente. Não cançaremos a atten~

ção do leitor com a leitura de tão volumoso expediente; mas; para formar..:.se umá
idéa do mesmó, bastará lançar ligeiro olhar sobre o conteúdo das tres provisões;
que vão em segúida., todas cIatadas de um sõ dia.

PROVISÕES

. Candido josé de Araujo 'Vial1ua, pl'éSidente do Tdbunal dó 1'hesom'o Publico racional;
teíido em vista accelerar a operação do troco da moeda, de cobre por cedulas, em confor~
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midade do que dispõe a lei de 3 de outubr de 1833, resolveu em tribunal o seguinte:
10, Que a substituição da moeda de cobre seja feita nas estações competenles, melade de
cada quantia p r ceelulas, e a outra metade por conhecimentos, que COIU aqllellas são
remettidos do Thesouro; 2°, Que na emissão elas cedulas se faça attenção a qlle em cada
substituição as ceduhs d diITerenLes \'alnres entrem em numero Igual, quanto ser possa;
e pelo que respeita aosconhecimentos impl'essos, aquelles, que vão sem de ignação de valor,
serão destinados para completar os computos das quantias apresentadas ao troco, cão
preenchidas com as cedulas, e os outros conhecimentos; para o que se Jtu'ão no modelo
que acompanhou o regulamento de 8 de outubro de 1833 as devidas alterações; 30, Que os
conhecimentos de valores determinados, a saber, de qu-inhentos mil réis, e de um conto,
poss~m circu-Iar, sendo recebidos nas Estações Publicas pelos seus respectivos valores com
assignatura dapartd que os entregar; 4°, Que, findos os dous mezesmarcados pela lei para
terminar a operação do troco, se começal'á a remir os conhecimentos emittidos pelas cedu
las, que forem successivamente remettidas do Thesouro, começando primeiro pelos conhe
cimentos não cü'culaveis; 50. Qu-e, no caso de não bastarem as cedula.s enviadas na pl'i
meÍ!'a reméssa, para occorrer ao troco no prazo dos dons mezes, na razão acima estabele
cida, proceda-se a fazer a substituição por conhecimentos na totalidade das quantias apre·
sentadas; e quando os conhecimentos impressos, e remettidos do Thesoul'o, ainda não
cheguem, suppra-se esta fal ta por outros, podendo ser impressos na pl'Odncia respectiva na
fórma daquelles; 60, Que no decul'so da operação do troco o inspector faeá substituir por
cedulas e conhecimentos na fórma acima elita, a moeda ele cobre existente em corl'e na
Thesouraria respectiva; I)U em outras estações liscaes, na parte excedente ás necessidades
dos peqllenos pagamentos; para o que será abonada aos thesoureiros a elifferença entre o
valor nominal da mesma e o liquido resultante da operação do 'troco em conforUlidadeda
lei e r~gulamento, O .que participa ao inspector da pl'ovincia de .• , para dar-lhe a devida
execuçao.

Thesouro Publico Nacional, 4 de fevereiro de 1834.- Candido José de Araujo Vianna.

Candido José de Araujo Vianna, pl"esiden te do Tribunal do Thesouro Pllblico Nacional,
tendo em vista a pl'ompta e cabal execução da lei de 3 de OUtubl'O de 1833, e regllhlmento
relativo, resolveu em sessão do m smo tribunal: 10, que o inspector de cada uma das The
sOUl'arias das provincias. do Imperio dê as pI'ovidencias, que pl'ecisas forem, a bem da
execução do decreto de 29 de janeil'o ultimo, nom ando o thesonreiro e mais homen que
devam coaojuvar a este na operação elo troco da moeda de cobre nos ponto marcados pelo
pl"esidente para semelhante 1im; 20, que das cedulas, e conhecimen tos remettielos pelo
Thssouro á cada uma elas di tas T hesourarias faça o lUspector respecti vo uma razoavel dis
triblução entre as estações creadas para o troco na provincia, guarda nelo-se na Thesouraria
os talões, donde as cedulas devem selO cortadas, e tambem os dos conhecimentos, quando
não convenha distribuil-os encadernados; advertindo-se qu-e as cedulas serão primeira
mente assignadas na Capital, como récommenda o regulamento de 8 de outubl'o de 1833,
sendo uma assignatura na face, e outra no verso j 3°, qne o prazo de dons mezes marcado
pela lei para finalisar o troco na Capital de cada provincia expirará ao mesmo. tempo em
cada uma das referielas estações; e que, findo este pt'azo, todo o cobre recolhido nesLas
estações será immediatamente transportado á Capital da provincia, OlI a qualquer oulro
logar eegllro, e tambem o mais proprio para o embarque nas provincias li toraes. O que
communica ao iuspector da. Thesouraria da provincia de ... para sua devida execução.

Thesouro Publico Nacional, 4 de levereiro de 1834.- Candido José de Araujo Viannll.

Candido José de AraUJO Vianna, presidente do Tribunal do Thesouro Pu-blico Nacional,
em virtude do decreto de 29 cle janeiro proximo passado, resolveu ém sessão do mesmo
l'l·ibunalo seguinte: 10, que na viUa de S. Salvador cios Campos se estabeleça uma estação
do troco da moeda de cobre por cedulas, em con formidaele do que dispõe a lei de 3 de
outubro de 1833, e o regu-tamento ele 8 do mesmo mez e anuo, e mais ol'dens a tal .respeito;
20 , que a commissão ahi Cl'eada, para promover as subscripções para o novo Banco, seja
incumbida de dirigir e fiscalizar a mencionada. op ração, nomeaudo para esse fim um
thesoureiro, os escripturarios e mais homens precisos para coadjuvar aquelle, com os
vencimentos que julg r l'azoaveis, dUI'ante o 'Lempo que assim estiverem empregado; 30, que
a operação do trooo tenha começo depois do dia marcado pela l'hesoural'ia desta provincia,
com a qual se entenclel'á a commissão sobre tudo que diz re p ito áquella operação;
40 , que cada um dos membros da commissão assista lIma semana por seu tlll'no á operação
do ·troco, authenticando com asna assignatura a escripturacão l'espectiva ; 5°, finalmente,
que aquella commissão fique autorizada para fazer todas as despezas occasionadas por
tal operação, como sejam a prompLilicação de uma casa segllra e pI'opria para. semelhante
fim, e os gastos com o exp diente relativo aos ll'abalhos de que se trata, para o que a
Thesonraría da provlDcia porá á. disposição ela m sma os flmdos necessarios. O que com
munica á referida cOll1missão, esperando do patriotismo e luzes cios seus membros o mais
exacto desempenho em tão importante iucumbeucia.

Thesouro Publico Nacional em 4 de fevereil'o de 1834,-·Candido José de AI'aujo
Vianna.
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Dall tres provisões, que ahi ficam transcriptas, se poderá bem avaliar da natureza
emodos do serviço, que foi mistér emprehender e realizar, para o resgate do cobre
em todo o Imperio.

- Para executar a lei de 8 de outubro de 1833, ua sua parte relativa á Casa da
Moeda, lleclaraudo extincta a da Babia,' e unica, a do Rio de Janeiro, baixou
lambem o decreto de 13 de março, dispondo :

Art. Lo A Casa da Moeda desta Capital será a unica do Imperio, fioando extincta a
da Bahia.

Art. 2,0 Haverá. na Casa da Moeda, além da Provedoria, as seguintes oflicinas: a da
Ferraria, a da Abrição, a da Afinação dos metaes, a da Fundição, a das Fieiras e a
dos Cunhos.

Art, 3.° A Provedoria é a repartição por onde se expedem todos os negocios relativos
II Casa da Moeda, e terá os seguiutes funcciouarios: um provedor, um escrivão, dous
escripturarios ajudantes deste, um thesoureiro, dous fieis de balança, um porteiro e um
continuo.

Art, 4,0 Ao provedor compete a direcção e fiscalização geral no pessoal e ma,terial de
Iodas as estações, de que se compõe a Casa da Moeda, e propor áo Tribunal do Thesouro
quaesquer meios que julgar conducentes ao aperfeiçoamento das mesmas.

Art. 5.0 Ao escrivão, auxiliado pelos dous escripturarios seus ajudantes, compete fazer
a escripluração da receita e despeza, da conferencia e registro da entrada dos metaes, e
das ligas, dirigindo o expediente que lhe é relativo. o qual suiJstituirá o provedor nos
seus impedimentos, sendo lambem substituido por um de seus ajudantes, em caso seme
lbante, nomeado pelo provedor para esse fim.

Art. 6,° Ao thesoureÍl'o compete responder por todos os valores, que entrarem para a
Casa da Moeda, tanto em dinheiro, como em generos, e fazer as despezas do laboratorio;
entregando no principio de cada mez, na estação competente, a sua COnta do mez ante
cedente.

Ar!. '1.0 Aos fieis de balança compete fazer o provimento das moedas, que se fabricaI'em;
reprovnr as que não tiverem o peso marcado na lei, pesar os metaes, todas as vezes que
paesarem de umas para outras omcinas, ou se receberem na Provedoria, e ter a seu cargo
a guarda e conservação das balanças.

Art. 8,0 A omcina da ferraria é d.estinada para fabriuar as machinas e utensilios
necessarios para a Casa da Moeda: comprehende as oflicinas de ferreiro, torneiro, e
serralheiL'o; e terá um mestre, que será tambem machinista, um ajudante, que fará as
suas vezes nos seus impedimentos; e os ofliciaes que forem julgados precisos pelo provedor,
um dos quaes substituirá o ajudante nos seus impedimentos, sendo nomeado pelo
provedor.

AI't. 9,0 A omcina da abrição é destinada para abril' os cunhos, seUos, ponções, etc.;
terá um primeiro abridor, e um segundo, que fará as vezes do primeiro, quando impedido,
e mais quatro ofliciaes, um dos quaes fará as vezes do segnndo abridor nos impedimentos
deste, sendo para isso nomeado pelo provedor.

Art, 10, A omcina da afinação dos metaes comprehenderá: ia e 2" casa de ensaio;
sendo a primeira destas incumbida a um primeiro en aiador com um ajudante; e a
segnnda a um sAgundo ensaiador com o selI aJudante. Estes ensaiadores e seus ajudantes
trabalharão conjunctamen te, no que respeiLfL á manipula ão ou afinação preparatoria dos
metae , no laboratol'Ío da oficina; sendo o trabalho dirigido alt rnativamente pelo primeiro
ou s gundo ensaladol', e 11 falta destes, pelos respectivos ajudautes, sendo regulado este
serl'iço pelo provedor.

Ar\. li. A oLUcina da flIUc1iç5.o é c1estinada para Íltndir os metaes que entram para a
Casa da UOedíl, e terá um mestre e qllatro fllUclldol'es, fazendo 11m destes as vezes do
meslr nos seus impedim ntos, por nomeação do provedor.

Art. 12, A omcina das fieu'as é destinada para laminar, cortar, limar, sel'l'ilhar, e
branquear os meta s que teem de ser cunhados, e terá um fiel com um aJudante do
mesmo.

Art. 13, A oLUcina dos .cunhos é destinada para cunhar as moedas e terá um guarda-
clluhos, um cunhador um ajudante deste.

Art. 14. Haverá uma casa forto para se guardarem os cofres, os quaes terão tres
chaves, s u.lo clavic darios o pl'ovedor, o escrivão, e o thesoureiro; e havel'á tambem um
armazem para se recolh rem neUe os g-en ros do 1abOl'atorio. Tanto este, como a casa
forte, estarão a cargo do thesoureiro, .

Art. 1-. Crear-se-ha um gabinet c1 stinado para uma collecção de moedas nacionlles
eestl'll.ngeiras, ond" tambem sel'5.o :lrchimdos os padl'ões d s pesos e medidas do Impel'io.

At't. l6. ~Iaverá n ste estab lecimento um cO'lselh sClentilico com a denominação
de conselho d m lhol'a.nento da. Ca;a ela ;}!JeJa, pJd ndo ter até seis membl'os, que serão
pessoas de re onhecida aptidi\o em sciencias physicas. physico-mathematicas, e parti
cularmente em chiulÍca. l~ste conselho se reU'1 h'á regulat'mente uo. começo de cada anno,
pal'a examiuar o estado dos apparelhos machillas, e processos da Casa da Moeda; sendo
presidido por lllll elos seus membros, com assistencia do provedor, e fará um relatorio
sobre taes averiguações, que será dil'igido ao Ministro da Fazenda: lambem haverá sessões
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extrãordinarias, todas as vezes. que o provedor o convocar, por ordem do Minis!ro d~
Fazenda, afim de o consultar sobre qualquer objecto de melhoramento dos trabalhos deste
estabelecimento.

Ad. 17. Os veJlcim~ntos dos empregados da Casa da Moeda serão regulados pela maneir~

seguinte:

Provedor, dous contos de réis....•........••
Escrivão. um conto de réis..•..••........•
Thesoureiro, um conto e duzentos milréis•.•..... "
2 Escriptul'al'ios ajudantes do escrivão, a seiscentos mil

ré is cada um, um conto e duzentos mil réis .•.••.
2 Fieis de balança. a seiscentos mil réis cada um, um conto

e duzentos mil réis.....••..•..••
Porteiro, seiscentos mil réis ......•.....
Continuo, quatrocentos mil réis.•........
Machinista mestre da fet'raria, oitocent03 milréis.
Ajudante do dito, quinhentos mil réis ..•....
ia Abridor, oitocentos mil réis ••...••..•
20 dito, seiscentos mil réis .••....•.•.......
4 Omciaes da abrição, a quatrocentos milréis cada um, um

conto e seiscentos mil reis........•.••.•.
i o e 20 Ensaiador, a oitocentos mil reis cada um, um conto

e seiscen tos mil reis. . . . . . . . . . . . • • . . .
2 Ajudantes dos ditos, a quinhentos mil reis cada um, um

conto de réis..•...............•..
Mestre da fundição, oitocentos milréis..•. ' .•.•..
4 Fundidores, aquinbentos mil reis cada um, dous contos de

réis.............•...
Fiel de fieiras, oitocenlos mil reis ...•
Ajudante do dito, quatrocentos mil réis.
Guarda·cunhos, oitocentos mil reis..••
Cunhador, quinhentos mil l'éis .•.••
Ajudante do dito, quatrocentos mil réis.

2:000$000
1:00~$llOO
1:200$000

1:200$000

1:200$000
600$000
400 000
SOO"OOO
500~OOO
SOO~OOO
00015000

1:000$000

1:000$000

1:000:'000
SOO$OOO

2:000$000
800.000
'100 000
SOO$OOO
500$000
400:' 00

Os demais operarioà pt'ecisoa IJara o éxpedienLe das oJlicinas serão ajustados pelo
provedor, com salarios corl'espondentes ao trabalho, e segundo a necessidade do serviço o
exigir.

Art. 18. Os empl'egados da Casa da Moeda servirão s6mente pelos decretos de sua
nomeação, independente de outro algum diploma Oll titulo.

Art. 19. Fica em vigor o actual regimento ela Casa ela Moeda, em tudo flue não se
oppuzel' ao pt'esente decreto, e emquanto não for substituido pOl' um regulam~ntoespecial.
- C'~ndido José de Al'a1LJO Vianna.

- Revendo os trn.balhos parlamentares do anno de 1834, vn.mos tambem adduzir
as poucas informações, que pudemos colher dos documentos respectivos. No Rela·
torio da Fazenda, apresentado ás Camaras em ma.io, disse o Ministro:

« Apenas sanccionada a lei de 3 de outubro de 1833, que autorisou a substituição
da. moeda de cobre por ceuulas, deram-se com promptidão todas aquellas provi
dencias, que se julgaram conducentes para o mencionado fim. Concluiu-se no ultimo
do proximo passado (abril) nesta. provincia o troco da moedn. de cobre; o qual teve
logar durante o prazo dos dous mezes mn.rcados na lei. Na occasião, em que teve
começo o troco na Capital, fizeram-se remessas de cedulas para todas as provincias
do Imperio, Das quaes já tudo se achava predisposto para isto, com o fim de formar
esta operação quasi simultanea em toda a extensão do Imperio, como era necessario
para que nenhum máo etreito produzisse nas rela.ções mercantis entre as provincias:
e supponho que já estará em a.ndamento Da mór parte dellas.

« Cumpre tambem dizer-vos que entre outras providencias tomadas sobre este
objecto, foi a mais importante, fazer começar a substituição da moedá de cobre dando
aos portadores desta a metade da quantia devida em cedulas, e a outra metade em
conhecimentos circulaveis debaixo de certas condições, os quaes serão remidos pqr
cedulas, ao passo que estas se forem promptificando. Este arbitrio, senhores, não
era sómente uti!; vós ojulgareis mesmo de urgente necessidade, si attenderdes â
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irremediavel morosidade no fabrico das cedulas, pois que, em quatro mezes de atu
rado trabalho, contados dos primeiros dias do proximo passado novembro em deante,
foi s6mente possivel promptificar-se pouco mais de dous mil contos. »

- O Ministro relatara, igualmente, as providencias tomaclas acerca da fundação
do Banco N aciona~, autorisado na lei de 8 de outubro (1833), consistindo taes
providencias, até então, na nomeação de commissões especiaes nas diversas
provincias, em correspondencia com a Commissão Central desta Côrte, para o fim
de agenciar subscriptores de acções, na fórma das instrucções expedidas.

Na sessão da Camara dos Deputados de 31 de maio fora, "pelo mesmo
Ministro da Fazenda, apresentada uma proposta, regulando a cunhagem da moeda
melallica, como abaixo se segue:

Augustos ê Dignissimos ~enhores Representantes da Nação.
Sendo evidente a necessidade de completar-se a reorganisação do nosso systema

monetal'io, cuja base haveis já sabiamente estabelecido CQm a ft]i:ação do novo pli-drão
legal: eu venho da parte da Regencia em nome do Imperador ofl'erecer, para esse fim, á
vossa consideração a seguinte proposta:

Art. 1.0 Opeso, tilulo e valor das moedas de ouro, de pj'Ma e de cobre nacionaes serão
regulados da maneira fixada na seguinle tabellal

PJlSO DAS MOEDAS TITULO DO :>lETAL
VALOR LEGAL

OORRESPONDENTE

Oono I 4 oitavas..................................... II / lt
'.'.1'1' lo 2 » I •.•••••••••.•. "' •••• ', •••.••••••••••

l
o ' oitavas.. , " .

PRATA......... 3 I,h » .
1. » ." •••••.••••• o •••••••••••••••••••

°h » ..

COBRE I <Ic oitavas., , '" , .• , ' \0 metal no es-!
........ 2 » tado de pUI'eza

iO$ooO
5$OJO

i$ooO
~nO
$200
$iOJ

$020
SOlO

Art. 2. 0 A relação do diame~ro á espessura destas moedas serâ a que mais conve
niente for para dar ao cunho a maior belle7,a possivel; tendo-se attenção que os diame~ros

guardem tambem relações determinadas com o palmo, ou 11 vara.
Art. 3.° As moedas de ouro e de prata não trarão estampado o ,'alor nominal

corl'espondente: nas de cobre porêm se gravará o seu respectivo valor: o contorno de todas
as moedas dos ·tl'es differenles metaes será guarnecido de uma serrilha.

Al'l. 4.° As moedas de ouro, e de prata terão na face a e[tgie imperial, com a êra
por baixo, e circumdaela pela seguinte legenda - Pedro II, imperador do Bl'azil- e no
verso as armas do Imperio ; com a diIferença porêm que a effigie das moedas de prata
s rá voltada em se.ntido conlrario ao que se houver de adoptar a respeHo das moedas de
áuro. As moedas de cobre terão na face o valor nominal eõtampado dentro de uma corôa
dê louro; e no verso a êra circumdada ela legenda - Imperio do Brazil.

Art. 5. 0 A tolerancia nas moedas de ouro será 2/10ClO na liga, e 4/1000 no peso:
nas moedas de prat[l. 3/lO00 na liga, e 0/1000 no peso: em um e outro caso para mais, ou
para menos.

Art. 6,0 Das moeda~ de ouro e prata fabricadas por conta de particulares se deduzirá.
no act.o da entrega um por cento do respectivo valor, ou, o que é o mesmo, pagarão as
parles de fabrico na Casa ela Moeda o valor de um por cento de qualquer destes metaes
depois de amoeelados.

Art, 7. 0 A moeda de cobre não poderá ser fabricada por conta de particulares: e o
Gov mo só o poderá f,\z"r tendo autorisação expressa do Corpo LegislatiVO para quantias
determinadas.

Art. 8,0 Nos pagamentos legaes, em qu.e haja de entrar moeda de ouro, ou de
prsi.s, a moeda ele cobre só poderá ser recebiela até â quantia ela cem mil réis, em cada
pagamento.

I\.io de Janeiro, eltl 30 ele 111ato ele ~~34,- G~ndido JQ~Ç ele Ara1Ljo VlMtlt(J,
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msta proposta do Governo não teve o devido andamento.
Mas, em vista dos factos oecurrentes, tornando-se opinião geral. que as

ultimas reformas monetarias eram deficientes e inca pazes de satisfazer aos re
clamos das circnmstancias, novos projectos forttm o:fferecidos com esse intuito
durante a sessão parlamentar á que nos referimos; - sendo para notar, de prefe
rencia, o da commissão mixta, nomeada para o fim de occupar-se do melhoramento
do meio circulante, o qual foi lido na sessão de 5 de agosto, dispondo, além do mais:

1. o Que' a moeda de cobre retirada da circulação fosse reemittida pela metade do
seu valor;

2. o Que fosse consignado o producto de certos impostos para amortização das
cedulas emittidas para o troco daquella moeda, etc. etc.

Esse projecto da commissão mixta, com as emendas que lhe foram o:fferecidas,
foi objecto de discussão ampla e animada, ainda que della apenas se encontrem
pequenos resumos nos respectivos Annaes.

Cumpre accrescentar. que á execução da lei de 3 de outubro, sobre o resgate
do cobre, sobrevieram sérüts difficuldades, umas provenientes da falta de pequena

. moeda' para as transacções ordinarias, outras da especulação, que se poz logo
de intermeio, e ainda outras, - dos defeitos da propria lei ou dos modos da sua
execução.

Um dos maiores embaraços proveio de que muita gente se recusara a receber
as ceduZas (sem a menor garantia) em paga do cobre levado a troco, e o Governo
não dispunha de outra moeda, nem ,mesmo do novo cobre cunhado, em quantidade
bastante, o quai era em geral preferido por ter obtido, desde logo, agia no mercado,
quer sobre as cedulas ditas, quer sobre o papel bancaria, ainda circulante.

Nenhuma medida legislati va chegou, porém. a ser adoptada para remover os
obstaculos supra ditos, durante o anno a que noS referimos.

Como facto historico sobreleya, finalmente, fazer especial menção de uma por
taria do Ministro da Fazenda (Castro e Sílva), datada de 28 de novembro, da qual
se vê que o presidente do Ceará havia mandado carimbar e reemittir na circulação,
pela metade do seu valor, a importancia de 48:000$ de cobre. que já se achava
recolhido naquella provincia,

Este procedimento, aliás reprovado pelo Ministro, serve, todaYiI1, para comprovar
a carencia do meio circulante n'l época de que se trata. Eis a portaria:

Manoel do Nascimento Castro e Silva, presidente do Tribunal do Thesoul'o Publico
Naoional, tendo pl'esente o oflicio do presidente da provincia do Ceará, de 16 de outubro
proximo passado n . .20, pelo qual participa ter o seu an tecessor posto em pratica a delibe
ração por ene tomada em conselho (communicada já ao ThesOllro por oflicio de 26 de julho
ultimo, n. 1.2) de mandar carimbar a quantia de 48:000$ de moeda de cobl'e, e emi~til'a

na circulação por metade de seu valor, medida que, não obstan·te estar f6ra das atlribui
ções do Governo da província, agradou ao povo, que reclama se carimbe todo o cobre legal
que existe na Thesouraria, recolbido em vir~llde da lei de 3 de ouLubro de 1833 j responde
ao mesmo pl'esidente, em conformidade da deliberação tomada em sessão do Tribunal, que,
não cabendo nas attL'ibuições do Governo a approvação, ou autorisação ele uma taL delibe
ração, s6mente consentida pela força das circumstancÍ.ls, e compe~indo pl'ivativamente ao
Poder Legislativo dar valor e typo ás moedas, cumr.re q ue mais se não continue com a
medida acima requerida, até que a Assembléa Gera, a quem s rã pl'esente este negocio,
resolva em sua sabedoria o que julgar conveniente. Qllan~o á remessa de cedulas, que exige,
não tendo até hoje o Tbesouro recebido participação algllllJa do estado do troco do cobre edo
mais que respei"ta ã es~a operação, impossivel é calcular exaotamente a somma em cedulas
necessaria; todavia pelo primeiro paquete que daqui sahu' serão remettidos mais 100:000,'000,

Thesouro Publico Nacional, em 28 de novembro de i834. - Manoel do Nasoimento
Cast/'o e Silva.
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No anno de 1835 aohara,..se á frente dos negooios da Fazenda Publioa o
Sr, Castro e Silva, cuja oompetencia financeira era, então,reconheoida geralmente.
No exercicio do cargo, elle revelou-se, com elfeito, na altura desse conceito; e como
nenhuma questão mais importante havia n, resolver na ordem economico-financeira,
do que a do meio ciroulante nacional, o illustre Ministro procurou dedicar-se á ella
com os esforços do seu saber e da sua aotividade.

- Por decreto de 8 de janeiro nomeou elle uma cOlnmissão de pessoas enten
didas, para collaborar no empenho de uma boa solução, como se vê :

« A Regencia, em Nome do Imperador o Sr. D. Pedro II: Considerando a
imperiosa neoessidade de occorrer com medidas legislativas ao estado de variação,
edesoredito do meio circulante em todo o Imperio, motivado por causas remotas,
eaggravadas por falta de prompto remedio ; e convencida de que a Assembléa Geral
Legislativa na proxima sessão não deixará de occupar-se deste objecto: Ha por bem,
certa do patriotismo e conhecimentos dos cidadãos Francisco Cordeiro da Silva
Torres, José Antonio Lisboa, e Manoel Alves Branco, nomeaI-os para em commissão
tratarem deste importante assumpto, e proporem ao Governo o que julgarem con
veniente a fixar o meio circulante, e o seu credito, para ser tudo levado a consi
deração da mesma Assembléa. »

- Aberta a Assembléa Geral Legislativa, apresentou o Sr. Castro e Silva bem
elaborado relatorio ácerca das condições financeiras do paiz, e neste, sob o titulo de
cMeio circulante» procurou ao me~mo tempo estudar as questões concernentes á
moeda nacional, segundo os factos e o criterio das circumstancias.

Desta parte do sobredito relatorio transcrevemos :

Acerca do meio circulante, em geral

Não é possivel, senhores, <!-ue deixeis continuar a vacillação, e desoredito em que
se acha a olroulação: papeis liduoiarios de distinota origem sem amortização fixa ou
eventual, e sem mais oredito que a garantia que lhes dá a boa fé naoional, com agios
entre si, segundo o oredito que mel.'ecem á população, e distinctos em frente das especies
metallicas a ponto de soffrerem essa perda, em alguns lagares, na oompetencia da moeda
fraca e depreciada de cobre; semelhante meio circuJante, digo, apenas p6de reputal.'-se
moeda,-papel- e ainda a sua variedade o torna menos pl.'Oprio a preencher as funcções
deBte tão fraoo meio de supprir a falta de vel.'dadeiros valol.'es na ciroulação.

O mal, q'le nos troux o exoessivo cunho da imperfeita moeda de oobre, e sua conse
quente emissão falsa, aooumulou aos embal.'aços já axist .ntes tantos outros, que, ameaçando
a talaI ruina de nOSdO ol'edito, pl.'OVOOOU da Assembléa Gel.'al Legislativa uma medida que,
em verdade, não foi mais do que um pa,liia,tivo a,o ma,/ ; - tal foi a lei de 3 de outubro
de 1833, a qual, pel.'mittindo, á vontade do posSllidol', o trooo da sua moeda de cobl'e, por
cedulas oirculaveis deixou ainda con10 legal aquella moeda, limitando s6mente o seu g)'l'O
nas estações publioas, pelo mesmo valor nominal ....•.........•.......•..............•...

Apezar de tarefa de tanta magnitude es'tar já aJl'eota ao vosso illusll.'ado zêlo, e
mesmo tendo sido enoetada em ambas as Camaras da Assemblêa Geral Legislativa, ouso
repetir-vos a urgenoia de aoudil.'des, oom um remedio radioal, propl'io a extinguil.' de
uma vez este cancl.'O, que dilaoera as entranhas do Estado. o'

Qualquel' que seja o meio ciroulanle de um povo, para ligurar oomo uma meroadoria
commum, equivalente ao valol.' de qualquer objeoto ele troca ou commercio, é essencial
mente necessario, que aquelle meio cil.'culante tenha paI.' ba e um systema monetario
fixo, fundado elle mesmo na equivalencia das di!I'erenles moedas ele que consta, conforme
o valor relatiVO dos metaes, de que são fabricadas, na opinião geral dos povos civilisados
com quem mantem relações.

Si, conslando o meio ciroulante de especies metallicas, Colmo, por exemplo, OUI.'O,
prata e oobre, algum povo se lembl.'a de elevar qualquer destas especies a UIII valor
exagerado, em relação aqueUe que lhe dão outros p vos, aoontece que estes, aohando
entre si, por um valor mUlto meuor, o metal exagerado, amuem a leva l-o ao meroado,
que lh'o paga paI.' muito maior pl'eço, e oomo repl.'esente no lllesmo mercado os valores ele
todos os objeotos commerciaes, em .breve sel.'á eUe o l.'eguladol.' ele todos os pagamentos e de
todos os valores, que desde Jogo deixam de ser reaes, e tornar-se·hão todos nominaes ou
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imaginarios: embora o povo imprevidente que adoptou tal medida deix:e de cunbar essa
fl'aca moeda, o ganho seguro que oíferece a fará ntl'al' por contrabando por todas as
avenidas do paiz, como infelizmenle nos tem acontecido com a nossa fraca moeda de
cobre, e tem acontecido a outras nações, com notavel mal e quasi il'reparavel damno,
Apontarei UIU exemplo que prova de facto a enorme parcla de valor exacto clue semelhanle
circulação nos causa aqni mesmo no Rio de Janeiro, onde menos se tem elta inLl'odllzido,
No dia 3i de março o preço médio de uma moeda de quall'o oitavas de Olll'O foi de 12' em
nolas do Banr.o (e com pequenas alteraçõ solem sido em todo o corrente anno), e o
descon to da moeda de cobl'e por notas do Banco de G l{. % termo medio, Isto posto, teremos
qlle 12$780 obteve quatro oitavas de om'o, ou que 10 ibras de cobre (a 1 280) equivalem Íl
uma moeda de quatro oitavas de ouro: o cobre encontl'a-se no mercado, com pouca
di1I'erença, a 400 réis a libl'a; logo, o importador, pOI' um valol' ete 4. que introduziu,
exporta quatro oitavas ete bom Olll'O, e a massa da l'iqueza nacional soirt'e a perda
que ['e ulta.,. .

Si o meio ci rculan le consiste em moeda-papel, Fl. se ve q ue o seu valor não passa de
imaginario, e então póde affirmar-se que não exisle um typo real de valores em circulaçào,
e só na concul'rencia dos melaes noures poder{, então estabélecer-se a di1I'erença ou agio
JlaS transacções feitas por meio do papel-moeda.

Si, porém, a circulação for preenchida 1)01' notas promissorias, ou moeda l1duciaria,
o seu valor não é outro mais do que a~luelte que possa adquil'Ír segundo as garantias que
oflereça o acto Pl'OJllÍssol'io ele seu troco ou pagamento em valores reaes, seja li vista,
ou em lempo deJinido. l'anto mais proximo e exacto seja o embolso de taes nolas, em
moeda forte, quanto mais o sau valor se approximará. ao real daqllalla moeda, e então a
cü'culação p6de dizer-se perfeita, muito principalmente si a emis iiI) das notas promissorias
não exceder a exigencia das tl'an acções ou o movimento dos mercados.

Tlldo quanto conCOrl'[L a expellir da circulação a moeda fOl'le e de valor fixo, em
relação {,q uelle geralmente recebido, expõe a riqueza publica li uma í1uctuação e incon
sistencia, insupportavel na vida social.

Fundado, porém, um systema monetario como convem. c, segundo a sciencia, nenhum
inconveniente, antes vantagens, se encontram na circulação de notas promissorias, regu
lada escrupulosamente a sua i IlteO'ra, ou substi tuição em prazo curto, ou á ,'ista, Pelo
contrario, o credito publico so1I'rerá as consequencias dos elTE'Uos mOl'aes que devem produzir
no animo dos possuidores a incerteza da realização dos valores nominaes que recebem, e (lue
não deixarão de ser considerados ilcticios,

Concluo, portanto, que deve a circulação ter por base a moeda forte, e esta um
syslema em harmonia coai os outros gern lmente aceitos, e que a circulação p'de entào ser
auxiliada ou ampliada por notas fiduciarias, cujo valor será tanto mais ao par daquella,
quanto mais seja garantida a sua realização, como fica diLo.

Volvendo ao nosso estado actual de circnlação, encontramos nelle uma massa de
papel fiducial'io, de difl'erentes origens (contando as cedulas do ü'oco du cobre) que póde
orçar-se elll mais de tdnta mil contos: esta moeda, e o cobre arredou a moeda forle,
pomo devia esperar-se, e sem uma medida em gl'ande escala, não poderemos slbir do eslado
assustador em que se acha a nossa circulação, Cada medida conducente a restabelecer o
credito do papel, e approximal-o ao valor da moeda forte, será a mais proficua: não julgô
impossível o remedio, e sim difficultoso de con5eguit', FiL'mado o systema monelario
extinguam-se as dill'erenças exísterues en-tre o papel em circulaçiiú ; seja este papel replLtado
promissorio e estabeleça-se uma certa amortização; consiga-se legalmente a sua concurrencin.
ao par, ou approximadamente da moeda forle, e desde logo, ou em um tempo dado, o nosso
meio círculante ficará desassombl'ado de ameaçadol'as cl'iscs.

DentI'e as difficuldades, umase antolha sobre todas tel'rivel, e vem a ser-a in tabilidade
dos negocios publicos: é ella que retarda a medida capital que sem duvida poderia concorl'el'
podero>alllente para a vel'ificaçãó das condições apontadas, e mesmo i15ualar o CI'edilo
das notas tts moedas de OlHO, ou prata j esta medida, C01l10 sabeis, depende da realização
de um Banco Nacional,

Fix:ada, porém, a confiança, com a ordem e tranquillidade; respeitada a lei, a proprie
dade e a segul'ança individual; unido o povo brazileiro pelos laços natUl'aes e de sua ill5li·
tltiçiio, todo o bem póde conseguir-s , proclll'ado com affinco e patriotismo; e vós tereis
então bastante fOl'ça mOl'al para ().perfeiçoar e levar li execução a lei de 8 de outubro de
1833,

Não posso, ainda nest logar, dejxat' de rogar-vos que acabéis por uma vez a circulação
absolutamente ela moeda de cobre; qualc[uel' palliativo a este mal não póde deixar ele aggl'a·
vaI-o, dentro de mais ou menos t Illpo.

Sobre Ct ea;ecuçito da lei ele 3 de oulub,·o ele 1833

Confesso-yoS, senhores, que nenhum dos objectos que tenho de apl'esenlar-vos me ha
sido tão penoso, como o de que VOlI ir'ltar. De'ejJva olferecer-vos um quadro exacto, 011
pelo menos conprehensivel ela opel'ação do troco da moeda de cobl'e; mas, senhores, sem
os convenientes dados, com falta de esclarecimentos a respeito, mal posso desempenhar a
tarefa ~lle me havia proposto, e ap nas me é dado xhibil' 1).\ vossa presença o estad.o
actual deste negocio, e os C011 hecimentos que delle tellho poqidQ colher,



- 267-

'l.'ratando-se de execu'tar a lei, apparecerão desde logo difflculdades mais ou lUenos
allendiveis; a promptificação immediata de uma tão avultada somma de cedulas, sendo
o v,tior minimo de mill'éis, e o maximo de cem, foi uma das mais difficeis a vencer e
devendo a retiracll1. do cobre da circulação deixal' neHa esse gran.le vazio, as provincias,
oujo meio circulante constava de tal moeda, foram ameaçadas da paralysação total de
Buas transacções, ou pelo menos el' exlincção dos valores nominaes retirados da circulação
enão suppl'idos por oUlro~, ainda que ficticios, Forçoso, pois, era na retirada de uma somma
de valores substituil-a por outra; isto é, enviar para as pl'ovincÍ<ts uma quantia sufficiente
a encher o vacuo, que deixariam na circulação essas especies retiradas. Isto, porém, nilo
aconteceu: as provincias receberam para este troco uma quanHa de cedulas tão
limilac\a para a substituição, que, em algumas, apenas satisfaria 1/10 da moeda em circula
ção, e mesmo 1/7 da elfectivamente recolhida: é verdade que esta escassez fôra r mediada
com II profusão de conhecimen tos, que seriam substituidos por cedulas, que deviam remet
ter-se em seguimento, e se continuavam a prOmpÜfiCl'll'. Os resultados foram os que todos
lemos sabido, ou presenciado nas provincias.

A desconfiança tornou-se geral, as cedulas não apresentavam uma garantia de reali·
7.ação em valores reaes, nem mesmo promissol'ia: os conhecimenlcs, só cil'culavcis, sendo
do valor de 500" e de 1: 000:" deixavam l1. maior parte das sommas inuteis i circulação,
e a~uelles cahiram desde o seu começo no maior descredi'to, em cousequencia da facil con
tl'alacção logo experimentada, e ficaram inuteis á circulação. Em consequencia, o receio
da estagnação de todas as transacções verificou-se e as mesmas rendas publicas o experi
mentaram. Neste e8~ado de apul'o. cada provincia foi lançalldo mão de um arbitrio mais ou
menos nocivo: o Par:1 e o Maranhão emitLiram codulas lwodsorias ; Pernambuco subdividiu
os conhecimentos de 500' e de 1:000~' em oulros de p quenos valores; Ceará e Maranhão
reduziram a moeda de cobre, aquella ~L melad e es~a 6. quarta porte do seu valor nominal.
OGoverno constantemente repr01'oU todas essas medidas exorbitant~s da lei; e conquanto
reconhecesse a illegalicllLde de taas actos, hesitou de cbamar á responsabilidttde PSSl1.S
autoridades, pela gravidade do negocio, e consequencias, que previa, de annullar medidas
que se diziam de salvação publica, julgando de mais prudencia l'eserval-o ao vosso
conhecimento.

E l1. tal respeito, senhoréS, não sirva de €:xemplo o Rio de Janeiro, onde a moeda
de cobre não preenchia as funcções do meio circulan te, e sim de troco, ou de uma merca
doria appelecida nas provincias, onde tinha consumo: l1. circulaçiio do Rio de Janeiro
constava em geral de muitos milhões de notas do Banco, além de outl'OS recursos auxilia~

res, como apolices da divida pllblica, letras, elc.
A' vista do desfavor com que foi encetada a operação do ü'oco, os proprietarios da

moeda de cobre não puderam vencer a repugnancia de o apresentar, temendlJ justamente
precisal' de seu recurso, e necessi tando n'outl'o dia :l.quillo mesmo de que hoje se desprendiam,
A necessidade mesmo continuou o SYl'O do cobre, indispensavel is transacções urgentes, o
clue, dando estima á essa moeda, :uudl1. mais vigorou a sua indi~pel1savel circulação nas
compras e vendas miudas e diarias, não só de valor abaixo de 1." como ainda de outro qual
quer; pois que as cedulas de i~ foram t110 escassas, que provillcias houve oude (na primeira
remessa) mal chegaria uma 1)1 ra cada '160 pessoas .•. , •...•..•..•••....... , •.....•.•. , ..•.•

A pl'imeira remessa em cedulas pal'a as provincias, além do Rio de Janeiro, foi
de 2.07S:000~; o cobrll, que devia suppor-se, não em circulação, mas apresentado, não
podia calcular-se em menos de 15 a 20 mil contos; como com tão diminutas sommas con
tinuaI' a sati fazer-se á circull1.çiio e ás mesmas necessidades da vida, vedando a correnteza
do cobre abaixo de 1$, e sem este valor ser sufficientemente supprido!
........................................................................................

A urgencia de occoner, senhores, com medidas legislativas ao meio circulante,
reclamado lão instantement por todo o Br<tzil, não p6de dei x(1,1' de tocar o illllslrado e
reconhecido patriotismo de seus dignos repl'esenlantes; e eu confiadamelYle espero que, a
Ilar de qualquer medida flue vossa sabedoria houver ue apresentar, figure a total extincção
da moeda de cobre, como radical cura deste liagello, que não deixa,ri de proseguit', UlUa vez
que remedia fOl'te não o extirpar dtodo. A lei de 3 de ontubro de 1833 uão o podil1.
conse"'uil' deixando ainda legal na circulação esta moeda, s6 com exceptuai-a das l'eceitas
e despezas das estações lublicas, e deixando, outrosim, ainda legal a sua representação,
até á quantia de mil r is, em cujo g)'co bem p6de presumir-se a carencia de alguns
milhões em todo o Imporio.

Pape.! promissorio de um valor abaixo de l11i1réi~, não póde admittir-se em verdade;
mas a cll'culação abaixo deste valor poderia ser satisfeíla por um metal nobre até certo
minimo, o q\lal póde sem risco preencher-se em moeda de cobre, só destinada a repl'csentar
as fl'acções, ou p~quenos trocos.

Não ouso aventural' os arbitl'ios que podercis preferir em resnltado dc vossas fadiga
e elocllbrações segundo a gl'avidade da materia; mas seja-me licito aventUl'ar uma idéa,
porven tu ra aprovei taveI.

A' vista do cobre recolhido, e que poderá recolher-se, segundo as noticias das pro
vincias, não excederá a 10 mil contos, valor nominal, de que, pelo valol' de i SO por
libl'!\, pôde tirar-se em re uHado a existencia de 7.812.500 libras destc metal, o qual
ll·anspol'tl1.dlJ, e vendido na Europa, dar{L em rasuHado uma (IUan'Lidade de prata, que
depois de cunharll1. em pecll1enas especies de valor abaixo de mil róis, será sufficiente a
satisfazer todas as precisões da circulação, podendo ser segllOdo o novo padrão moneLario a
n)oeda minima de 100 l'éis, cJ.eiXl1.ndo então o cobre para representar, como já disse, 08
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pequenos trocos, e amortizando-se, ao mesmo tempo, uma igual somma de oedulaa,
provenientes do mesmo cobre, com aquella prata cunhada, sob instrucções do Governo.

Em todo o caso reclamo de vós, senhores, um destino qualquer á esta ~omtna em
deposito: llrge dispor deste capital ameaçauor, e que póde ainda invadir o campo estragado
de nossas fi nanças : o triste exemplo do Pará, onde já foi de novo derramado este f1agelIo
o extravio de mais de 26:000, do deposito na Bahia, e o roubo em S, Pedro d~
Sul, são motivos mais que sufficientes para que o Governo reclame de vós uma medida
prompta, qualquer que seja.

- O Ministro dera, juntamente, conta á Assembléa Legislativa dos faotos
concernentes ao Banco do Brazil extincto, e á pt'etenção da ser creado um outro nos
termos da lei de 1833. Quanto ao primeiro, informou haver-se concluido a sua
liquidação, mediante composição amigavel das partes interessadas, cujas bases e
clausulas (vide pags. 95 a 97) o.tl'erecera ao conhecimento da Assembléa; em relação
ao segundo, declarou ter não s6 activado os trabalhos preparatorios, anteoipados
pelo seu antecessor, como ainda, nomeado uma commissão para o fim de examinar
a lei da sua creação e propor as medidas, que julgasse necessarias, - apezar
da «convicção, em que eUe ministJ'o sempre esteve, ela sua inexequibilidade nas
círcumstancias actuaes .. , )}

Até então, s6mente se houvera conseguido promessas de 196 acçlles em todo o
Imperio .. , .

- Tamanho empenho, revelado pelo Ministro, em achar prompta solução para
as di:ffJculdades do meio clrculante, foi correspondido e secundado por parte do Corpo
Legisln,tivo. Na mesma sessão (8 de maio) em que fÔl'a lido o seu relatorio, a que
aUudimos, requereu o deputado Dias de Toledo que se nomeasse uma commissão
especial para tratar do meio circulante, á qual fossem enviados todos os projectos e
pareceres existentes a esse respeito.

De conformidade com o requerimento foram eleitas, não uma., mas duas
commissões, para o fim indicado ; a I" composta dos Srs. Baptista de Oliveira,
Souza Martins e Hollanda Cavalcanti; - a 2", dos senhores Veiga Pessõa, Barbosa
Cordeiro e Muniz Barreto.

Na sessão ele 3 de junho, a la destas commisslles apresentou, e entrou logo em
discussão, como materia urgente, O seguinte parecer e projecto:

ii. commissão especial encarregada de propor medidas legisla~ivas que melhorem o
estado actual da cil'culação lllonetaria em Lodo o Imperio, havendo dado a este objecto -toda
a atteução que demauda a sua importancia, juJga que nas actuaes circumstancias convem
adoptar-se as seguintes medidas:

A primeira é fazer-se. uma substituição geral dos diversos papeis de credito que actual
mente circulam no ImperJO, por um só papel ele padrão uniforme de mais perfeito fabrico,
afim de (1\le não possa ser falsificado tão facilmente como o que actualmente ci l'cula ; a ex
ecuçii.o desta medida torua-se agol'a facil, visto n. Camara estaI' já in formada, pelo relator iodo
Ministro da Fazenda, que acabam de chegar ao 1'hesouro as primeiras remessas elas uotas da
novo e mais perfei to padrão, fabricadas em Londres por ordem do seu an tec ssor, a em
quantidade suJ:licien te para o mencionado li m. Convinha, igualmente, quc uma pal'ta deste
papel pudesse circular em 10das as provincias do Imperio para facilitar as tl'ansacções
mercautis das mesmas provincias, e fazer desapparecer as grandes diITerenças de cambio
que actualmenle existem; e a comm issão para isso jul@'ou acert:J.do detel'minar, que as
notas de cem mil réi' para cima pudessem circular em todo o Imperio, ficando I'estrioto â
cada pl'ovincia o gyro das que tives em menores valores.

A segunda providencia, que a commissão .Julgou convenien-te adoptar, foi estabelecel'
um fundo progres ivo, qne sirva de garantia para amortização do papel-moeda, e pOl' isso
assentou que fossem appHcados a esttl fim osimpostos comprebendidos no a rt. 5° dalei da 3 de
outubro d 1833, emquanto não fosse m'eado o novo banco, assim como o valor real disllo
nivel da moeda ele cobre actualmente recolhida; e det rminou, que a importancia desses
impostos fosse empregada annualmente na compra de fundos publicos, para as im formal'
um fundo de amortização por meio da accumulação dos juros ao capital. Esta disposição
tem a dnplicada vantagem de promover o credito dos nossos fundos, e de inspi.rar a confiança
no papel-moeda pela amorUzação garantida por esse fundo, que crescerá rapidamente pela
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accumulação dos juros ao capital, sem diminuir a quanLidade do papel circulante, nem
alterar o seu preço no mercado, como aliás succederla, si acaso fosse ordenado um re gale
parcial todos uS annos.

Finalmente a cnmmissão accol'dou, qne era mister reduzit' a moetla de cobre que
actualmenle circula, a um valo,: approximado, quanlo jlosaivel, ao seu valor iotrinseco,
para assim evitar a continuada falsiücação, e a introducção pOl' coutrabando, que diaria
mente conLioúa a aggl'avar cada vez mais a nação com um accrescimo de divida publica
em uma progressão espanlosa, Enlt'e lodos os expedientes que se offereceram aos membros
da commissão, nenhum pareceu mai~ conveniente, e por ventura menos oneroso á Nação,
do que o proposto, que vem a sel',-fixar-se um prazo sufficientemente espaçoso, depois do
~ual a moeda de co1)re não deve mais circular sinão por metade do seu valor actual.
Jt]sta medida, que ii. primeiJ:a vista pal'ece offender a boa fé nacional, por isso que manda
receber o cobre por um valor menor do que o emHtido, não tem na realidade nada de
iniqua, nem póde pI'ejudical' muilo áquelles mesmos, que, contra a disposição da lei de 3 de
outubro de 1833, Uverem amontoado grande porção de cobre em suas mãos para especula.
rem com o publico, em cnnsequencia das alternativas do agio.. Porquanto, sendo a época
fixada para esta alteração de valol' o 10 de janeiro de 1837, e devendo até então a moeda
de cobre ser recebida nas e tações publicas, e nas transacções particulares pelo seu valor
nomiual ' é consequencia, que o desapreço do cobre no mercado seja insensivel e gradual
á pl'oporção que se approximar o tel'mo aprazado para a mudança do seu valor j e por esta
Borte a pet'da ficará. repartida entt' todos aquelles por mãos de quem houver de gyrar a
moeda de cobre dentro do prazo lixado, e na proporção da maior ou menor quantia desta
moeda, que cons 1'1'0.1' em seu poder. Esta perda gradual, e quasi insensível, se devel'á consi
derar como um tributo suave, por meio do qual ficará resgatada uma grande parte da
divida nacional, equivalenle á metade da moeda de cobre que actualmente circula. Por
oulra parte, logo que Lal medida seja adoptada, os falsificadores ficarão desanimados,
advertidos, que os seus lucros vão Hminuir, e mesmo acabar totalmente, logo que se appro.
ume o termo fixado j e cessarão de introduzir a moeda falsa, que, além disso, não poderá.
ser mais recebida, siuão aM á quantia de 1$000.

Não obstante este resultado, que parece quasi infallivel, a commissão reconheceu a ne
cessidade de emittir-se outra moeda de cobre de ctmho mais perfeito, que pudesse offerecer
ao publioo maior garantia coutra as falsificações, e oppuzesse ainda maiores obstaculos
aos contrafactores, e por isso autol'isou o Governo a recunhar a moeda acmalmente reco_
lhida, em conformidade com o novo systema monetario até a quantia de 4,000:000' j e a
emittil-a á proporção que fosse cunhando, Desta sorte, dentro em dous anDo, que poderá.
durar o recunho, veremos a moeda ele cobl'e substituida P01' outra mais perfeita e inteira
mente removido o perigo das falsificações, que tanto mal ha produzido á Nação,

Em oouformidade com estas idéas, a commissão julga haver satisfeito a confiança da
Camara, apresentando o seguinte projecto de lei, que julga conveniente adoptar-se: (SS)

A Assembléa Geral Legislativa decreta:

Art, 1. o O Governo fará substituir toda a moeda-papel que actualmente circula no
Imperio, a saber: as notas do extincto banco, antigas cedulas da Bahia, e as cedulas ulti
mamente emittidns em troco da moeda de cobre, pelas notas fabricadas em Londres,

Art, 2,0 As instrucções, que o Governo houver de expedir para realizar a substituição,
guardarão as seguintes bases:

1. o A numeração e assignatura das notas de menOt' valor que cem mil réis serão
feitas DM respectivas provinoias, a cujos limites ficará circumscripta a sua circulação. A

(88) Antes do prOl'ecto supra da oommissão, na sessão de i6 de maio havia sido apresentado pelo
Sr, Raphael de Carva !to o projecto seguinte:

c O nosso meio cil'culante ficará regular si se conseguir amortizar o papel por um modo insen
sivel, assim na circulação como no valol' deUe por modo, que nem o T!tesouro Publico perca, e nem a
Nação experimente saoriflcios extraordinl1rios ,

A lei de 3 de outubt'o de i 33 ( cujo fim foi fazer desappat'ecer o cobre l, afim de daI' credito ao palIei
quo se substituiu âquel1e, consente, que as cec1ulas sejam recebidas nas estações publicas, como moeda
nacional. 'rodavia, ella não probibe, que es~e papel seja recebido sómente até certa quantia deter
minada; pelo menos ellnuão toca nisso,

As apolices da c1ivida publica, esses cl'editos sagrados, são compradas pela Caixa da Amortização
não pelo seu ValOl' nominal, mas pelo real, isto é, pelo preço corrente da praça,

OThesOUl'O Publico Naoional todos os annos vende os metaes pt'eciosos que possne assim amoe
dados, como em bal'ras, pelo seu preço COI'l'enLe.

A Ordenação, Iiv, 40 , tit. 21, revof:ada em parte pela lei de 3 de ouLubl'o de 1 33, estipulava n ma
neira dos pagamentos nas estações publioas,

liazondo reviver osLa Ol'denaçll.o, e hal'monisando-a com a lei de 3 de outubro de 1833, e com,
binand -as com ns duas operações menoionadas, afim de fazet' de todas juntas uma Só operação, o
papel irá desappar8cendo insensivelmente da ciroulação, e o seu valor tomando um movImento de
nscousão progressivo até tornar-se negativo o premio da moeda pl'eciosa.

OTbesout'o Publioo, não querendo recebeI' o papel, bem longe de desacreditaI-o, pelo contra"io
dá·lhe toda a consideração e credito, pois (Iesta rejeiO"o não ,'esu!tll pel'da a ninguem, mas antes ganho
a todoe ; e por Ull'" consequencia tamoom necessarla, a moeda preciosa gaubarâ valor mais subido, por
isso que ha de set' llluito procurada, pelo menos no pl'imeiro anno, A mesma sorte terà o cambio com as
praças estrangeiras, que, em vez de arripial'-Se, tOl'nar-se-ha mais favoravel ao nosso commercio.

As rendas gemes sendo de 12,000:000$, e sendo o depreciamento médio do papel em todo o Imperio
de 50 por cento relativamente á. prata, -veremos desappareoer da circulação, na io anuo, pelo menos,
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assignaLura consistirá em uma simples rubrica, que deve acompanhai' a designação da
provincia onde as notas teem de circular.

2. o As notas de cem mil réis e as de maiores valores, depois de rubricadas e nume.
radas na CôrLe, serão disLribuidas pelas pl'ovincias, p dendo gymr em todo o 'Imperio, sem
mais requisito algum.

3. 0 O trabalho da substituição e escriptul'ação relaLiva sedo commeLtldo na Côrte e
provincia do Rio de Janeiro, á nma commissão composta de cinco membrns, e nas pro·
vincias a commis8ões de 'tres rnembl'os da nomeação do Governo, Os membros destas com·
missões farão a assignatura das notas distribuidSts entre eUes P01' classes, e o Governo
lhes arbitrará. gratificações em relação ao tL-alJalho de cada uma das commissões, assim
como aos escl'lptUl'arios e mais ao"entes que os coadjuvarem.

Art. 3,0 O producto annual dos imp.lstos, cuj'J rendimento se acha apl)licarlo no
art. 50 da lei de 3 de outubro de 1833 pal'a o novo Banco, e a importancia daqllelles que
annualmente forem estabelecidos por lei para amortização do papel·moeda será deade jiL
empregado em fllUdos publicos, cuja renda tenha o mesmo emprego, afim de se forDlar um
fundo accumulado, destinado para amortização do papel na época determinuda pelo
Corpo Legislativo, e devendo este fLll1do ser entregue ao novo Banco, logo que elle se rea
lize.

Art. 4. o Os fundos, de que tl'ala o artigo antecedente, estarão a cargo d;t. adminis·
tração da Caixa da Amortização.

Art. 5. o Do primeiro de janeiro de 1837 em deante niuguem se1'l.\ obrigado, tanto nos
pagamentos legaes, como nas transacções particulares, a receber a moeda do cobre legal que
actualmente gyra no Imperio, sinào POI' metade do seu valor nominal, e s6mente Me iL
qllantia de mill'éis em cada pagamento, de sorle que as moeelas de 80 réis serão recebidas no
valor de 40, as de 40 réis circularão no valor de 20, e assim das outras de menor
valor,

Art. 6. 0 O Govel'no aca autorisado para recunhar a moeda de cobre recolhida em
virtude da lei de 3 de outubro de 1833, até {\ quantia de quatl'o mil contos, em conformidade
com o novo systema monetal·io.

Ar\. 7. 0 A moeda recunhada será empregada em fazer a substituição da moeda de
cobl'e que actualmente cü'cllla, sendo esta recebida á razão ele 640 réis a libra, podendo a
nova moechl ser emiLtida pela Fazenda Publica em pagamentos de mil réis, á jlroporçí1o que
for cunhando.

ArL. 8,0 O l'estante elamoéde de cobre actualmen e recolhida, e aquella que se houvel'
de recolher, e não fOI' necessarin para o recunho autorisado pelo ar\. 50, sel'á pelo Governo
apurado, como maio conveniente julgar, devendo a sua importancia ter a applicação desti·
nada no art. 30 desta lei,

A!'t. 9,0 Para a execu :Io do art. VO fica o Governo autorisado para fazel'collocarno
edificio da Academia de BeIlas Artes da Corte o novo systema de machinas, cuj'l acqui
sição foi contraclada pelo mesmo Governo, pocl"ndo fazer para esse fim todas as clespezas
necessa,rias, incluindo-se nestas o ultimos pagamentos qlle se está devendo ao machinista
na fórma do conLracto.

Art. 10, O Governo fará cunhar em moeda nacional toda quantidade de ouro em
bnrra ou elll pó, que entrar pal'a o Thesoul'o Publico Nacional.

Paço ela Camara, 16 de maio ele 1835.-Bal'tista de Olivei,'a.- Souza Mal'till~,
Antonio Ji1,'anC'isco ele Paula e JIollanda Cavaleante de Albuquerque.

3,000:000$, a despeito de todas as oseillaçúes; e em dez annos talvez ja nem conheçamos premio ou o
depreeiamento em a nossa moeda.

i attend..rmos, que as pautas das Alfandegas fo!'am feitas em tempo da moeda fo!'te, quaodo
ainda se ignorava a epidemia do cobre e papel, conheceremos, que os impostos hoje são mais
leves de 50 por cento, qne d'aotes; e que, cobrando esse impostos na moe<ln, em que elles foram
calculados, a Nação eel'lamente não sel'à a~gravada de imposto algum para a amol,tização do papel.
Convencido destes principios, submetto à dehberação desta Augusta Camara o seguinie pl'ojecto:

A Assembléa Geral Legislativa decreta:

Art. 1.0 O imposto geral serà pago todo elllmoeda forte, admittindo·se ele troco sómellte as fl'acções,
que nlio houverem daquella,

Art, ll,o Esta moeda fOl'te sel'à t,'ocad" pOl' pa(JeJ, a quem mais der, marcando-se para este fim
prazos certos, e immuelaveis, publicados 1'01' todos os angulos das provincias, pela primeit'a Vez sómenle,

Art. 3,0 Todo o pt'emio qne resulta!' deste troco fo,',nal'" o valor amol,tizado, sendo as cedulas
que o l'epl'esentarelll earil1lbadas e recolhidas a um cofl'e pl'Ívativo de tres chaves, das quaes uma teri.
o inspector da. Thesoul'al'ia, outl'a, o tbesonl'oÍro e outl·n, o presidente ela. provincia.

Ar!. 4.0 A operaçlio do al'tilto antecedente serlÍ feita om se 'siLo abel'ta dos membl'os das Thesou·
rodas, com assistencill do pre idente da pt'oviacia, e à POl'tllS aIJe!'tas pai'" o publico.

A!'t 5,0 }laveri, um livro p"ivativo para nelle se esel'eVOl'em os tal'mos da amot'tizaçlio, assignados
pelo pl'esidellte da proviacia o pelos menlbros deliberantes das Thesoul'al'Ías.

Ar!. 6,0 AS 'l'hesoural'Í'l5 são obl'igadas a puIJliear pelos pedodieos os valores trocados e amor'
tizaelos.

Art, 7,0 Ficam revogadas todas as disposições em contrario.

Paço d/\ Call1(1l'/\ dos Deputados, 15 de maio de 1835.- Rapllael ele CanalllO. "
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- Varin.s emendas foram otl'erecidas ao projecto da la commissão, e dentre
essas, mencionaremos aqui a do Sr. Alvares Machado, concebida nestes termos:

A Assembléa Geral Legislativa decreta:
Ar\. 1.0 O Governo fará substituir toda a moeda papel que actualmente circula 110 Im~

perio, a saber: as notas do ex1iiucto Banco, antigas cedulas da Bahia, e as cedttlas ultima
monte emitticlas em troco da moeda de cobre, e pelas notas fabricadas em Londres.

Ar\. 2.0 As instrucções que o Governo holtvel' de exp_dir para realizaI' a substituição,
guardarão as seguitltes bases:

:1.' AddHiva. As notas novas, logo ql1e sejam recebidas no Thesouro, serão lançadas
em carga ao theeoureiro geral, e quando remelHdas ás diffel'entes commissões do troco,
serão igualmente lançadas em carga ás mesmas, e debaixo da sua responsabilidade, alé
ultimar-se a con ferencia final.

2,' A numeração e assignatura das notas de menor valor de iOO:S serão feitas nas
l'especth'as provincias, a cujos limites ficará circumscripta a sua circulação. A assignatura
consistirá em uma simples rubrica, que deve acompanhar a designação da provincia onele
as notas teem de circular,

3,' As notas de 100$ e as de maiores valores, depois de rubricadas e numeradas na
Côrte, serii:o distribúdas pelas provincias, podendo gyrar em todo o Imperio sem mais re
quisito algum.

4,' O tl'abalho da substitnição e escripturação relativas será commettido, na Côrte
e provincia do Rio de Janeil'o, a uma commissão composta de cinco membros, e nas pro
vincias íl com missão de tI'es membro de nomeação do Governo. 05 membros destas com
missões farão a assignatura das notas distribuidas on tI'e elles por classes, e o GoVel'110 lhes
arbitrará gratificações, em relação no trabalho de cada uma das com missões, assim como
aos escriptural'ios, e mais a~entee que os coadjuvaL'em.

5,' Additiva. Os pOSSUIdores de papeis, que se devem substituir, que os não leva
rem ao troco dentro de sois meze., perderão 10 % do seu valoL', passado esse periodo, e
mais 10 0/o por cada tres mezes de demor:J., ficando sem valor :J.lgum, passados 25 mezes
depois de lindo o 1 rimeiro prazo de seis mezes,

6.' .A.dditiva. Os papeis recolhidos, em virtude da sub tiluição, serilo carimbados com
apalavra-Inutilisado-e golpeados d~ modo que cada pal'te Lenha o signal do carimbo,
e depois de emmassados, segundo suas qual idades e ,-alores, serão remettidos ao l'hesouro
Nacional, para conlel'encia com a remessa das notas novas.

Arte. 30 e 4° do pr jecto - supprimam-se, e em seu logar o seg,ünte:
Arl. 3.° Todo o cobl'e legal, actualmente circulante, será rccolhido, para ser emittido

oulra "ez, debaixo das seguintes regras:
1.' O cobre cunhado na razão de 1 2S0 a libra será erniitido pela metade de seu

actual vall1l' nominal, e para isso será carimbado, de sorte que as moedas de SO réis fiquem
com o valor ae 40 ré is, desiguado pelo c:J.rimbo, as de 40 com o de 20, e as de 20 com o de iO.

2.' O cobre cunhado na razão de 2:;;56 a libra sel'á emitticlo pela quarta parte de
seu actual valor nomi nal, e nessa propol'ção carimbado.

3.' O cobre cunhado em outra qllalquer razão ,t libra, que não sejam as acima designa
das, não será mais emittido na circula ão.

4,' Os possuidores do cobre recolhido recebel'ão em seu pagamen'to tanto do cobre ca
rimbado, quanto pl'oduzir o cobre que recolheram, depois de reduzido ao valor nominal,
designado pelo carimbo, e o restante em notas de 1" e 2$, abatidos os 5 % 11 que são obri
gados pela operação do troco_ AqllelJes, porém, que forem possuiclol'es de cobre que não deva
entrar na circulaçiio, receberão tiio s6melrLe notas de 1$ e 2$, abatidos os 5 %,

Art, 5. 0 O Governo mal'cnrá o prazo, dentt'o do qual se deverá fazer a stlbsti tuição
do cobre, mandará apromptar os carimbos necessarios, e dará toclas as providencias e ín
stl'Ucções convenientes para ns despezas neces arias.

Art. 6.0 Findo o prazo marcado para a substituição, toda a moeda de cobre que exis
tir na circulação, sem ser carimbaclLt, não terá mai, valor algum, nem será. mais reputada
moecla.

ArL 7,0 A moeda de cobl'e não sel'á recebida, sinão até á quantia de 1$, tanto nas
estações publicas, como nas transacções particulares, sendo nullos lodos os contractos
feilos em tal moeda, que excederem á dita quautia.

Ad. ·S.o A .'hção reconhece, como divida slta, o valor das notas que por esta lei
se manda emittir, e se obt'iga (\ sua illfallivel amortização. Estas notas correrão como
moeda em todas as estações publicas e transacções particulares.

Art. 9. 0 Ficam desde jú. applicaclos pal'a esta amortização: ia, O proclucto de todo
cobre [IUe tiver sido recolhido, o clual, depois de cortado, serÍl vendido pelo Ooverno do
modo o mais vantajoso, amortizando-se em cada pl'Ovincia tanto ele notas quanto produzir
o cobre neIla recolhido; 2°, o producto anllual dos impostos applicados para o novo Banco
pela lei cle S de outubL'o de JS3 , emquallto se não estabelecer o dito Banco, na razão do que
caela provincia produzir; 3°, a quantia que aLlnualmente se lixar na lei elo orçamento.

Art. 10. Na amortiz'l.ção elas not1.8, que se ,deve fazer annualmente, se praticará o
mesmo que fIca disposto na base 50. do art. 2° elesta lei a respeito dos papeis actualmente
circulantes,

Al't. 11. Ficam elel'ogadas, etc.
Paço ela Camara dos Deputados, 10 ele julho de 1S35,- F. Jllva?'cs Machado.
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Na discussão:

o Sr. Maciel Monteiro - Senhores I Depois da olemne discussão, que acabou de
occupar o, nossos espiritos, e das impressões que todos experimentámos, mui diillcilme
será expor com frieza e seqnencia as idéas que me suggeriu a meditação do artigo em
questão; e tão transcendente eu I' puto um tal oldecto, que, apezar da elucidação a que tem
chegado esta discussão, eu julguei, com'tudo, não dever occultar ii. esta Augusta Camara
os meus sentimentos a esse respeito,

Senhores I Não é certamente o meu designio entrar em o desenvolvido exame da dou·
trina deste artigo; mas eu não me posso ahstet' de a con iderar debaixo da tl'iplicada rela
ção, commercial, financeira e politica, E, c m etreito, por pouco que se reflicta sobre o estado
actual do nosso commercio, forçoso será convir que (abstrahindo das circumatancias nalu
raes que tolhem o sel,! andamento e proO'resso) a causa mais poderosa, que se an'tolba, da
sua fraqueza e acanhamento, é a extraord'inaria variedade dos agentes da circulação em as
diversas provincias do Imperio ; porquanto, sendo o meio oirculante a pedra an&,ular em que
assentam todos os calculos met'cantis, e sendo este por extremo variavel, segunClo as provlo,
cias, e a peculiaridade da mesma provincia, é por extremo difficil, si não impossivel, calcular
os resultados provaveis de q~lalquer 'transacção commercial. Demais, sendo um principio
conhecido na sciellcia, que os capi,taes procuram sempre um emprego mais lucroso e coo
forme ao desenvolvimento da riqueza publica, é claro a todas as luzes, que muito deve pros
perar o commercio inter-provincial com esta medida, que es'tahelece a uniformidade dos
agentes circulantes, permittindo á cada provincia o poder saldar em numerario corrente as
transacções em que porventura possa estar empenhada, quando assim lhe seja conveniente
ou vantajoso.

Emfim, a uniformidade do cambio com o estrangeiro, a que forçosamente se dirige este
artigo não p6de déixlir de produzir, mercantilmente fallando, os mais vantajosos etreitos,
estabelecendo em todos os pontos do Impel'io ltllla certa iO'ualdade commercial mui favoravsl
a todas as especulações que se houverem de realizar; igu~dadealiás, que muito deve contri
buir para o progresso rapido das nossas relações com o estrangeiro,

Pelo que respeita ao nosso estado financeiro, as valltalj'ens desta medida são da mais
sensivel evidencia; porquanto, sendo a garantia a mais VlLal do nosso actual systema de
governo o fixar anlJUaImente as imposições do Estad?l muito deve contribuir para a regula·
ridade e bom lançamento das respectivas taxas a unitormidade do meio circulante; visto
que até hoje tem sidc impossivel á Assembléa ;) calcular com ap~'oximação o quantitativo
compal'ado dos 'tributos em cada provincia do Imperio,

Si á esta succinta analyse accrescentar-se que a diversidade da moeda em que são pagas
as nossas contribuições tem concorrido em gl'ande parte para se não tomar exactas contas
aos coIlectores publicos, frustrando-se por tal guiza a saudavel disposição da Constituição,
quando autorisa ao Corpo Legislativo para chamal' á responsabilidade os agentes superiores
da Administração, - obvia deve parecer a conveniencia do artigo que se discute,

Quanto á utilidade politica desta disposição, eu limitar-me-hei a ponderar á. esta Augusta
Camara que, si tempo houve em que as nações do globo ou as fracções de uma mesma nação
s6 se ligavam mutuamente pela necessidade da defesa commum, hoje, muito pelo contrario,
os vinculos formados pela reciprocidade de interesses, e pela vantagem das relações commer
ciaes, são de certo os mais fortes e estreitos que unem os povos de todo o mundo; sendo in
questionavel, e portanto evidentissimo que a união e confl'aternização ~asnossas provincias
muito dependem das suas relações mercautis; união aliás, que eu encaro como garantia
unica de prosperidade deste vasto Imperio, e que por isso entendo que mtúto convcm fomen
tar e eutreter peja igualdade nos valores m ne'tarios, e pela actividade e estreiteza de todas
as transacções inter-provinciaes,

Destas breves considerações eu me vejo autorisado a estabelecer, que a dispcsição
deste artigo é uma medida da maior vitalidade e interesse para o Brazil; entl'etanto, como
na sessão precedente nm nobre deputado, cujos conhecimentos eu reconheço nesta materla,
mas cujas opiniões eu não esposo neste caso, submetteu á consideração da Camara algumas
objecções tendentes á rejeição do artigo, força é, que eu as confute, parecendo.me, como de
faclo me parecem infundadas, ou ao menos, capciosas.

Disse o nobl"e deputado, que a doutrina deste artigo é injusta, po~' isso que facilita ao
devedor do Rio de Ja.neiro a comprar fundos, por exemplo na Bahia, onde o cambio 8e
acha a 34, e satisfazeI' com elIes obrigações contrahidas ao cambio de 38 na praça do Rio
de Janeiro, donde parece resultar uma perda real para o credor. Mas eu notarei ao nobre
deputado que figurou esta hypothese, (Lue do momento que passasse a lei, os fundos da
Bahia (isto é, o papel) immediatameute subi1'Íam, e tenderiam a nivelal'-se com o papel
no Rio de Janeiro, visto que, por uma natural consequencia desta medida, devia desappa
recer a desi,gualdade de cambio, que hoje ainda se observa; sendo, portanto, evidente, que os
especltladol'es da Bahia não tel'iam tan ta simpleza, que renunciassem um tão grande cene·
licio em favor dos do Rio de JaneiL'o",

Além disso, pat'a que o argumelrto procedesse, seria preciso primeu'amente admiltir,
que os cl"edores do Rio de Janeiro estavam inhibidoe de especular neste objecto; porque,
aseim não sendo, a procura de taes fundos faúa elevar immecliatamente o 'seu respectivo
vllilor, Demais, no actual estado de oscillação e incerteza, em que se acha o valo1' do noSSo
meio circulante, quem se dispõe a confiar a outrem os seus fundos calcula com todas as
eventualidades a que elIes estão sujeitos, e por isso de antemão se i~delllnisa de qualqusr
perda pr9vavel.
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Emfim, quando mesmo fosse exacto o argllmenLo do nobre dep'llt"ado, eUe perderia
Ioda a sua força em f,tce do facto sohre que repousa, atten ta á pequena difl'erença que ha
DO cambio das principaes praças do Brazil, e pal,ticularmente da Babia com Londres; dill'e
ronçn, que tenderá completarnen te á dissipal'-se, em virtude da disposição do artigo de que
sell'aLa, Mas, disse ainda o illustre depulado, que oa capitaes procurando sempre os grandes
mercados, onde e só onde podem achar um emprego vantajoso, teriamos de ver, por isso
me mo, accumular-se todo o papel no Rio de Janeiro, aqui diminuir de valor ou depreciar-se,
eportallto, produzir um grande abalo, uma forte depressão em todas as fortunas,

IDu devo ponderar ao meu honrado collega que hoje se não póde sustentar razoavel
mente a necessidade de medidas prohibitivas sobre o uumeral'io e sobre o commercio em
geral, visto que a sua conhecida divisa é -laissez moi faire, laissez moi aller -,.,

Por virtude mesmo do principio, de que os capitaes procuram sempre o logar em que
ssjam mais bem reputados, apenas no Rio ae Janeiro apparecess m symptomas da sua baixa,
ipso faoto, cessaria a sua trauamigração das outras para esta praça, e rapidamente se ma
nireslaria o movimen to inverso, até que se estabelecesse o equilibl'io natural nos valores cor
rentes no Imperio. Além disto, ell ainda notarei ao nobre deputado, que o facto extremo que
suppoz realizaj'-se, e do qual derivou a consequencia da .fiuctuação de todas as fortunas, esse
fac ,digo eu, já existe verificado, e as suas consequencias não appareceram : com eJfeito, é
lxim patente a todos que a praça do Rio de Janeiro é aqueIla em que gJ1'a maior porção de.
papel, e que, adoptado que fosse o artigo, nem por isso o accrescimo do papel poderia ser
muito consideravel, sob pena de ficarem as provincias sem um meio de circulação, o que é
hypothese ab urda. .,.

Finalmente, senhores, si esta objecção é fundamentada, ella milita tambem a respeito
das outras especies de moeda, inclusive as de ouro e prata, e, levado o argumento a este
ponlo, apparece sem réplica a sua improcedencia.

Omesmo nobre deputado, oppoente á doutrina do artigo, insistiu fortemente, e com a
BaBacidade que lhe conheço, sobre a facilidade de falsificar-se o papel de que se trata, am
pitando-se o circulo da sua correnteza. Mas eu respondo ao meu honrado collega, convi
dando-o a examinar com attenção as amostras do novo papel, que hontem appareceram na
casa; isto feito, elle será obrigado a convir, que, quando mesmo não houvessem outras van
tagens na adopção ela moeda proposta, pelo simples facto da substituição, ella seria extre
mamsn te proficna á Nação, vis to que, si ao novo papel não se pôde dar o caracter de in fal
sificavel, não se lhe pôde, ao menos, recusar aquelJe de mui c1i.fficil imitação.

Estou mesmo pel'suac1ido que, a não ser o mestre da fabrica (o que não seria pos
sivel, pelas cautelas observadas a tal l'espeHo), ninguem mais conseguiria imitaI-o. Demais,
eu veJo na Inglaterra e na França gyrar uma massa immensa de papel de credito, e nem
por isso, consta-me que se tenham feito sentir os resultados a que o honrado deplltado pare
oeuchegar.

Senhores I Si a medida é boa, adoptemol-a, premunindo-nos contra o abuso, que
delta se possa fazer-utilc per inutile non viciatllr. .

Emlim, ell ainda farei uma reflexão ao nobre deputado, e é, que permittindo o al'tigo a
circulação geral sómente das notas de maior valor que cem mil réis, por isto mesmo tem
acautelado a sua falsificação; visto que, segundo affi.rmam os autores que teem examinado
a materia, a experiencia convence de que as notas de pequeno valor são aquelJas que mais
se falsificam,- não só por circularem nas mãos das pessoas m nos iIlustradas, como tam
bem, por exigirem menos att nção no exame da sua transmissão.

Senhores, não vos horroriseis com a circulação do papel em todo o Imperio ; notai que
um papel garantido e acreditado é o unico meio propt'io para a circulação de um grande
]Jovo i reflecti que, si o papel (tal qual eu digo) tomar o logar dos metaes nobres, estes me
laea aerão outros tantos capitaes, que, empregados producti "amente, irão fructificar. os ca
naes da nossa nascente industria, multiplicar os meios ele subsistencia e augmentar a nossa
riqueza publica.

Aqui seja-me licito submetter á vossa attenção a opinião de Smith e Ricardo a talres
peilo: talvez que a autoridade de tão illustres nomes possa produzir no vosso espirito a
convicção c10 que expendo. (Léduas passagens de Smzth e Rzcal'do sob,.c a conveniencia de
svbstituir o papel aos metaes ,)

Supposto não tenha eu a honra ele perlencer á illustre commissão, autora do projecto,
seja-me, corntudo, permittido justificaI-a da increpação, que lhe fez o nobre deputado a
quem me tenho referido, quanelo accusou-a ele não haver proposto á Gamara uma medida
completa, um remedio heroico para curar o mal de que se trata.

Senhores, tanto no corpo physico como social, as molestias chrooicas e de longa data,
s6 cedem aos meios brandos e aturados: e disso mesmo temos uma prova irrecusavel na
historia das fInanças das outras nações. Com eU'elto, si consultarmos á Inglaterra sobre os
meios que empregou nas diversas crises monetarias de que foi victima, veremos que outro
não foi o systema por ella seguido, não sô quando o receio de uma guerra estrangeira no
aeculo passado abalara o creclito do seu papel, como tambem, no projectado incendio de lord
Gordon, e na ultima crise que experimentara o seu banco, principal alavanca, que move o
seu commercio, n. sua industria, e a sua politica interna.

E' preciso, senhores, (lue nos convençamos de que um mal de tanta duração e tão geral
n~o pôde ser extirpado com violencia e de salto: aebellar-Ihe as causas e moderar-llie os
efl'eitos, é o que estlÍ tão sômente debaixo ela nossa alçada.

Quanto á precipitação de que a commissão foi censurada, apresentando o projecto sobre o
desgra.çado estado da nossa oirculação, eu devo dizer que nenb.uma outra materia offereo8

A, 18
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aos metls olhos maior urgencia e necessidade; e desconhecer o Corpo Legislativo esta: vel'da.
de, é, até certo ponto, autorisar as provincias a attentarem contra a Constituição do Imperio
e expor o Brazil á uma violenta e inevitavel conflagl'ação,

Senhores, attentemos seriamente para as necessidades do Brazil, reflictamos nos factos
succedidos no Maranhão e CearÍL, e obstemos que no seio mesmo das assem bléas provinciaes
os espiritos tur bulentos, sob frivolos pretextos, se arrojem a transbordamentos perigosos,
como se verificou na minba mesma provincia, e onde, felizmente, taes !lretenções toram
repellidas pelo patriotismo de alguns membros.

Não terminarei, senhores, sem dizer duas palavras a respeito do estado prog)'essivo, em
que fallou um nobre deputado ..•

Na verdade, conhecendo eu que a perfectibilidade é a primeÍl'a faculdade do homem, não
posso deixar de reconhecer e acompauhar o progresso da razão publica.

Quanto, porém, ii. innovações das nossas instituições, eu declaro que muito me conformo
com o pensamen to do sabio chanceller F. Bacon, quando diz, que o melhor reformador é o
tempo, porque reforma lentamente.

Em toclas as cousas, senhores, ha um termo, que convem adoptar, entre o progressivo e
o re6';,essivo:- Inte1' ut1'!tmq~te tene, in mediotucissimus ibis.

yato ~ favor do artigo .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 11 •• '

o Sr. Macie! Monteiro (pela sequnda 1:ez) - Quando eu tive a honra de foliar
pela uHima vez hesta mateda, ainda nlto tihha sido submettida ii. considel'ação da Camara
a emenda substitutlva do nobre deputado o Sr. Vasconcel1os, e por isso não me foi possiyel
então exprimir minha opinião sobl'e a sua doutrina.

Eu peço, pois, licença á Camara para fazer algumas reflexões sobre esta importanLissima
materia, fazendo-me cargo igualmente de defender os artigos da iU ustl'e commissão, ao meu
ver injustamente atacados, e de desenvolver e illustral' a doutrina da emenda additivu, que
tive a honra de 01ferecer ÍL sabedoria da Gamara. Todas as vezes que se reflectir com attenção
sobre a emencla do nobre deputado de Minas Geraes, dever-se-ha conhécer a sua inconsLitu
cionalidade e inconvenieucia. Com etreito, qualquel' que seja o desejo de desligar os braços
ao Governo para boa execução desta iu teressall te medida, visto que debalde tentar-se-hn.
prevenir todas as occurrencias e estorvos, que podem difficul tal' a marcha ela operação em
questão; todavia nunca se-poderá sustentar, em face da nossa Constituiçüo, que, sem uma
manifesta preteriçãr, dos seus principios e dos seus dogmas, n6s estejamos autorisados para
substabelecer, para delegar, o poder que temos de fazer as leis com o concurso dos OleIros
dous ramos do Poder Legislatil'o ; e o que quer a emenda, a rlue me refiro, einão autorisar
o Governo para fazel' a lei do meio circulante e do Banco?

Sr. presidente! E' preciso que sejamos mais circumspectos quando se tl'ata de objectos
de tanta magnitude; é preciso que não nos dispamos, n6s mesmos, daquelJas attl'ibuições,
daquellas prerogativas que nos pertencem, e CllJfl exercicio aliás nós nüo podemos delegal'
ao Governo, visto que, segundo o estatuido na Constituição do Imperio, a elle s6 compete
expedir os decretos e regulamentos necessarios para boa execução cl,~ lei. Além disto, si a
Camara julga não ter os meios necessarios para poder emendar a sua legislação; si ella,
composta de capacidades brazileiras, não se julga habilitada para conceber e desenvolver
uma medida tão transcendente,- como p6de suppôr uma tal habilitação em os membros da
Administração, cujo complexo de luzes deve sel' menor, do que aquelle que reluz neste
augusto l'ecinto ?

Sr. presidente! Em os paizes constituidos e adeantados na pratica do nosso qoverno,
todas as medidas desta ordem são sempre iniciadas pela Administração. mas são eUas sem
pre elaboradas, discutidas e aperfeiçoadas pelas camaras legislativas. En-tre nós verifica-se
o contrario: n6s queremos iniciar,-e attribuir ao Governo o direito de desenvolver, aper
feiçoar, adoptar e executar. Uma tal marcha presuppõe uma nenoligencia na pratica do
nosso systema de governo, que não, sem muita injustiça, se nos poderia attribuir.

Demais, eu peço :i. Camara, que pondere bem na medida, em geral, e uo systema de
uma tal emenda, e que decida, si uma certa incomprehensibilidade não ressumbra em ~lIa

doutrina, e si, ao mesmo tempo, não succederia uma to-tal subversão na nossa ordem de
administração financeira, uma vez que o ministro, encarreg-ado da grave, da espinhosissima
tarefa, que se lhe quer conferil', não comprehendesse atiladamente todo o desenvolvimento,
toda a extensão de uma tal nledida ? , ••

Destas vistas geraes, Sr. presidente, que eu acabo de bnçar sobre aemenda em questão,
parece·me poder concluir que ella não s6 é inconstitucional, como incomprehensivel, peri
gosa e subversiva da ordem financeira; muito embora o seu nobre autor, em quem alias eu
reconheço sobejos talentos na materia e mui acrysolado patriotismo, pareça enxergar nas
suas disposições grandes vantngens e beneficios. Isto posto, elt vou entrai' em uma succinla
analyse da doutrina de alguns artigos, e verei si posso demonstrar á Camara os vicios 'lue
nelles distinguo, e que, no meu entender, tornam a emenda em questão inadmissivel e
digna da rejeiçüo da casa.

No primeiro artigo estabeleoe o nobre autor da emenda a substituição do papel e do
cobre; mas da sua doutrina claramente se deprehende, que o papel con-tinuará a ser pro
vincial, o que contraria a idéa de generalisação dos meios da circulação em todo o Imperio;
eu terei para deante occasião de tocar nes-ta especie, e por isso _passarei a contemplar a
redacçã6 do art. 20, que me parece não dever ser aaoptada.
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Com efi'úlo, este adigo dispõe, que o cobl'e será substituido pelo valor do mercado, e ao
mesmo tempo diz, que o Governo fixará esse valor logo que a lei principie a ter execução.
Daqui se colhe que este artigo envolve dous principios oppostos e beIligerantes, duas enti
dades que se combatem e se destl'Oem; porquanto, estabdecendo primeiramente qlle a
subs~it1Jição seja fei ta pelo valor elo cobre no mercado, mais abaixo, manda que o Governo
marque qual deve ser tal valor, como si acaso este nlio fosse de SU:l natureza variavel,
contingente. fOL'tlli to e determinado por um tropel de circumstancias impreristas e refra
clarias a todos os calculos humanos,

Além disto, eu devo pondel'ar á Cam:ll'a, que, devendo a op ,ração da substituição elfe
clual'-se em u11l1apso de tempo assaz considerave!, como bem 110ntem observou um nobre
deputado que fallou nesta questão, ao meu ver, COI11 muita sagacidade e atilamento, adop
lando-se esta disposição teremos, que a serie de alterações 110 ,'alor da moeda de cobre
viril a lomar-se infinita, - e por isso mesmo, tanto mais lesiva, e portanto inadmissivel a
doutrina da emenda; vioto que, ou o Governo vil'ia a pagai' mais do que recebeu, ou os
particulares viriam a receber menos do que entregaram.

Quanto ao arL 60, eu o dividil'ei em duas partes: na primeira autorisa-se o Governo
para manter o valor do meio Cil'culanle: na segLlDda estabelece-se o meio de se obter este
fim e cifra-se elle em retil'al' o mesmo Governo da circulação a quantidade necessaria, nos
pontos em que a moeda lHIJa de depreciar-se. Sobre a primeira parte do arti:i0 direi, (lue
uma tal doutrina economica nos faria recital' alguns seculos ainda atrás de Colbert ou
'l'urgot i porquanto, endo o valor da moeda, como a Camara toda sabe, e eu já tive occasião
de lembl'1lr-Ihe, essencialmente variavel e subordinado á uma multidão de c,~usas mercan
tis, e iuapreciaveis, toda a pretenção em fixar e manter este valor se me antolha, como
uma verdadeira tltopia financeira, e, no m u entender, se resolve em o projecto que a
algupm pudesse occupar, de fazer, por exemplo, parar o movimento da terra.

SI'. presidente, uma tal doutrina, além de contl'tuia e infensa aos conbecidos principias
da Bciencia, é tambem impI'aticavel e damnosa li. circulação monetaria, á extensão dos
escaimbos, e em ultima analyse, á producção. ,bl' impralicavel, porque não se dá ao GOI'erno,
enem se p6de dar regra alguma por onde elle possa conhecer e medir o eXC2SSO de liume
rarioque no mercado possa regol'gitar; donde resultaria necessariamente que o Governo,
vacillaute sempre entre a idéa de mais e de.meno ,nunca S animaria a adeantar um passo
na opemção, on a adeant.al-o, seri~~ p, ra precipitar-se no abysmo que uma tal di posição
faria abril' debaixo úos seus pés. ]V damnosa ú. circulação monetaria, á actividade d~s
troca, e li. pl'oducção ; por isso que iria pôr o valor do numerario ellluma perenne finctua
cão, pl'oc\uzida por causas accidentae e independentes da natureza das cousas; fiuctuaçào,
aliM, que, podendo diminuir ou augmentar pela simples vonLade do Governo, deveria
desalentar o espirito de especulação e produzir o decrescimento da trocas, e uma notavel
diminuição na producção, que 56 sc desenvoh'e, s6 prospera, qUllndo a lei não e entro
metle o. regulal-a, e quando ella caminha livremente no vasto call1po das em prezas !

SI', presidente I Não tenhamos a pretenção frivola de querer l'egular o valor das
moedas no mercado: c\eixemos que tal ol'dem de phenomenos seJa s6mente inflllenciada
]leia leis immutal'eis da natureza; visto que a expel'iencia de todas as nações c\emonstl'tl
irrefragavelmente que todas as vezes que os governos teem levado a mão a um tal objecto,
sempre se teem arrependido da sna irreflexão e imprudencia. I!: , preciso que aprendamos a
aer circumsrectos em a historia dos males alheios i e é sem dnvida isto o que, a meu ver,
dáao BL'azi uma grande vantagem sobre as ontras nações antigas do gloho,

eja-me permittido fazei' ainda uma observação: é sabido entre nós, que anles da safra
(quc o.liás varia em época e productos nas diversas pr"vi ncias do Brazil " o numeraria, não
teodogl':lnde emprego, diminue de valor: supponbamos que o Governo entende que deve
tirar lima c rta porção da circulação; pergunto eu, chegnda a salhl e angmentada apro
cura do - numerado, não teriam os uma brusca e mui perniciosa alteração no valor das
unidades monetarias; altoração, que leria de afl'ectar muitas fortunas e produzi I' um violento
esll'emecimento nos lU rcados do ímperio? Nin"uem o dllvidará; mas bontem na casa
alguns oradores que fallaram na questão, entenderam qlle o Governo, pela doutl'ina do ar
ligo que eu combalO, ficava antoriSildo a emittir novas e pecie de valores no mercado, Assim
não é i m;l,S eu devo confessar que, admittido o prll1cipio que reprovo, melhor seria que o
GOI'erno foose aUlorisaclo para taes emissões; porque ao menos, podendo fazer o mal, po
del·o-ha tambem corrigir, Uma tal doutrina é, ao meu ver, insustentavel, e por isso não
pMe merecel' as sympathias e approvaçào (h~ casa,

Eu me poderia muiLo estendel' ainda sobre este ponto; mas parece-me haver dito bas
tante para fazer sentir á Camara 00 vicios e as incongruencias de lima lal en2enda. O que eu
deploro, é, que ella f<lsse apre entada por 11m nobr deputado, a quem se nao p6de recusar
uma alta capacidade, e com o qual mlllto eu desejaria estar de accordo em materül de tanta
importnncia e arduidade,

Pelo que respeita á segunda part.e cio artigo, eu devo clec!aral' que, quando mesmo se
pude se manter o valor do meio circulante, nunca, ao meu ver, seria o meio efficaz a retrac
ção de uma porção do mesmo, por estar convencido de que, só por meios indil'ectos se
poderia cllegar a um tal lim : fL'llctilicar os canae- da nOssa iudustria incipienle; apl'oveitar
todos os recursos naturaes do nosso impoL'tunle paiz: facilitar a p l'muta e o curso dos
valores de tocla a especie ; promover a concul'l'encia illimitada nos IlOSSOS mercados; nfio
estorvar a producção por meios onerosos; garantir os contractos legitimamente eIl'ectuados;
estnbelecer um re"imen de ordem e de ,-acionalidade, eis, quanto a mim, as medidas
propriaa pal'a manter o valor do nosso meio circulante, e dar ao Brazil aquelle gráo



de prosperidade financial que elle 'de' eja, e que todos nós Dle queremos dar por diversos
meios. .

A'cerca do art. 80, direi que não me parece assaz explicito, Ijlll1nto ao destino que se
deve dar ao CObl'C : e a ell tender-se, como eu o en tendo, eUe oflerece uma lacuna conside
ravel, visto qlle não dá applicac;ão alguma ao cohre recolhido em virlude da iei de 3 de
outubro; por isso que eLe "ó se refere li fulura substituição designada llO art. 10.
- A' vista desta succinta allalyse, (l.ue acabo 'tle suhmetter á vossa con ideração, parece

me haveI' provado os vicios da emenda de que me occupo, e confiadamente eu espero que
a; Camara saberá pesar taes inconvenientes. e ao mesmo tempo rejeitar uma medida
que, pela omnipotencia que confere á Administração da Fazenda, tencleria a erigir, como
hOlltem já foi observado, uma verdadeira dictadm'a financeira.

l'ratando do 'projecto da illustre commi são, eu uKo cansarei a attenção da Camara,
recordando-lhe todos os argumen'tos que em outl'a occasião ell pl'Oduzi, para demonstrar
a conveniencia das suas disposições: mas, como se tentasse de novo abalar a solidez
destes mesmos arg-umentos, sempre direi, quanto ao primeiro artigo, que eu oncaro a
generalisação e uuiformidade do papel, como uma medida de interesse capi(al; não só
porque ella tende a aplainar as dilliculdades da circlllação dos nossos valores, e faciWar
a tendencia dos capitaes em todo o Imp do, o que é sempre de gl'ande utilidade para a
industl'ia, como porque ella se encaminba a unÍl' cada v z mais pelos vinculos das
relações commerciaes as diversas provincias do Impel'io, separadas hOJe umas das outras,
não só pelo espaço natural que as divide, como tambem pela diversidade de sua moeda
papel, e mais particularmente pela completa falta de relações reciprocas.

Quanto ao art, 3°, eu continuarei a encaraI-o, como summamente importante e util,
porquanto elle estabelece um systema de amortização que me parece assaz vantajoso,

, emguanto que dá mais ulUa garantia ao papel-moeda, ao mesmo passo rlue não aggl'ava
as Imposições destinadas a este fim, e nem determina o lançamento de outras. Accresce
a tudo isto, o tender esta medida a elevar o preço dos nossos fundos publicos, augmentando
a sua procura e garantindo o seu credito por meio da confiança, que deve inspirar uma
operação desta ordem, autol'Ísada pelos poderes politicos.

Cabe aqui, Sr. presidente, respondei' a algumas objecções, que fOl'am hontem produzidas
de novo contra o projecto da commissão: a prim~ira é, que a substituição, não podendo
passar além de 30.000:000$, e havendo na circnlação 60.000:000$, dahi resultaria que
30.000:000" viriam a representar 60.000:000, o que, a verificar-se, produziria urna
fortissima altel'ação nas, unidades monetarias e uma horrível fiuctuação em todas as
fortunas.

Eu lamento, SI'. presidente, que o nobre deputado que ::LSStm discorreu IlKo se ache
presente, afim de me dar os necessarios esclartlcimentos sobre as premissas de um lal
argnmento; visto efue, por mais que eu ex.amine a questão, apenas alcanço que a
circulação do papel no Imperio (constando dos 19.000:000 do Banco, pOl' que o Governo se
responsabilisou, mil e tantos contos das cedulas da Bahia, e 10.000:000' d troco do cobre)
não passa ao todo de 30.000:000$; devendo-se ainda notar que, quando mesmo houvesse na
circulação a exagerada somma cle 60.000:000\ ainda assim a conclusão do nobre deputado
não sel'Ía exacta; pOl' isso que nunca, ou em caso algum, 30.000:000; p deriam substituir
60.000-:000, , sendo apenas parcial e não total a substituição naquella hypothese. Do que
acabo de dizer deve-se inferir que os inconvanienles attribuidos ao projecto da comrnissão
não são, sinão apparentes, não se devendo verificar o abalo das fOI'tunas, que parece
tanto temer-se.,.

Sr. presidente I Eu demorar-me-hei ainda a examinar um OUtl'O argumento, e ve.m a ser,
que a pl'ovincia de Minas, selldo devedora ao Rio de Janeiro e devendo fazer-lhe remessas,
ficaria prejudicada com o nivelamento do Cllmbio, que traria necessariamente uma baixa
no preço dos seus productos.

Analysemos esta proposição: em primeiro logar direi que, sendo o Rio de Janeiro
devedor á praça de Londres e tendo de fazer-lhe remessas, em virtnde de uma tal theoria
ficaria o Rio de Janeit'o prejudicado com a alta do cambio. Mas, Sr. presidente, quem não
vê a falsidade dtJ um tal principio? Acaso poder-se-ha sustentaI' razoavelmente que a praça
da Capital do Imperio venha a sotfrer prejuizo pela elevação do cambio? Porventura não é
de primeira intuição que, tanto mais alto estiver o cambio, tanto mellOS teremos nós de
pagar ao estrangeiro, e tanto mais suaves serão os sacrificios que houvermos de fazer para
solução dos nossos empenhos? Mas a provincia de Minas Geraes tem de vel' diminuir o
preço dos seus productos, diz o nobre deputado.

SI'. presidente, é preciso observar que o preço das mercadorias é sempre subordinado ao
€istado do cambio, o qual é o lhermometro regulador nesta materia, e que é tão inditlerente
vender um genero por uma som ma de oito unidades fracas, como POl' uma de quatro, em
unidades fortes na razão dupla. '

Demais, quando mesmo os generos de primeira necessidade houvessem de decrescer em
preço na pt'ovincia de Minas, uma tal diminuição traria comsigo uma baixa nos salarios,
!;l nas desp zas de producção e consequentelllent', 11m maiol' ltlCI'O, uma maior proclucção, e
11m indispensavel incremento na massa gel'al da riqueza publica.

Um tal argumento, r. presidente, me parece fallivo e inconcludenle e, portanto, não
pqde diminuir a força da doutrina que eu deJendo.

Quanto aos principios da minha emenda, ell observarei qne tive o maior cuidado
possivell em di~cl'Íminar tudo quanto me pareceu mateda essencialmente legislativa
daquillo que se me figurou, como pUramen~e l'egulamen'tar, afim de que nem ao Governe, s~
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conferisse attribuição alguma legislativa, e nem esta Camara descesse a estipular objectos
comprehendidos no dominio dos reo-ulamentos; ficando des-t'",rte a administração em
completa liberdade para, poder conceber aqlleUe plano de execução que lhe parecer mais
vantajoso, e poder tambem um dia, seln descLdpa nem t rgiversação, tarnar-se responsavel
pelos desvios C'[L1e porventura possa ter em slIa marcha administrativa.

Nos l° e 20 artigo, por exemplo, ell estabeleço a continuação do troco do cobL'e em
conrormido,de da lei de 3 de outubro. POI' mais 45 dias; no 30 quero que se tome por
mpdida a moed:\ de cobre delin ida fu Isa pelo ad, 7° da mesma lei; no 40 reduzo o cobre
ii metade do seu valor nominal; no 50 dou o de tino (jue me pareceu mais vantajoso ao
cobre que se acha em depOSito, e todo aquelle qu p ssa recolher-se; no 6° autori o o Go
vemo para cunhar até ii somll1a d 4.000:00:;;, em conformidade do novo sy"tema moneta
rio, etc. ; pontos esLs, que não podiam deixar de ser legislados, e que são verdadeiras
Iheses, a qLle o Governo devel'â da" em seu regulament0 o desea volvimento que julgar
nece sorio.

Eu não abusarei da paciencia uesta Augusta Gamara, repetindo tudo quanto se tem dito
sobre a emenda que me occnpa ; mas, seja-me concedido responder li. objecção, que um nobre
deputado fez sobre a sua doutrina, quando entendeu que eUa tendia a favonear a fraude,
permittindo aos portadores do cohre o levarem sua moeda ás estações do troco, receberem
a metade do seu montante em pap 1 e o mesmo cobre já l'8duzido, e continuarem a mesma
operação inlinilivamente. Urna t<t[ diJI:i.culdade, r. presidente, não podia deixar, no caso,
de ter algL1ma força ,." ....•... , , ,', ...•..•.•... , .•..••.• ,." •. , .••....•..•

Com tudo já não Julgo ocioso ponderar que o modo por que deve effectuar-se a Bub
stituição é mat riu (torno a repetir) puramente regulamentar, e a que o Governo deverá
prover em suas instrucções.

Observarei ainda, que o Governo poderá regular a substituição do cobre por classes de
moeda, dividindo o prazo total em tres partes, determinando na primeira a substituição das
moedas de 80réLs nominaes, na segunda as de 40, e na terceira us de 20, 10 e 5 réis, de
maneira a haver sempre na circulação uma certa porção de cobre para os trocos miL1dos.
Demais. eJtaud0 o Governo autorisado a cunbar moeda de cobre pelo novo systema, e tendo
para este fim os necessal'ios meios na applicação que se dá ao cobre recolhido, poderá no
momeuto da substituição realizar a emissão da nova moeda onde julgar mais necessaria, e
na quantidade que Ibe for possivel.

ACCL'esceotllrei ainda, qu julgo indispensavel, que na operação do troco o Governo
principie POL' omittir as notas de j" etc., e que s6 passe ás de maior valor quando o mercado
Já estiver saturado d moeda de troco, afim de não paten tear-se deficienma alguma destes
pequenos meios de circulação: pod ndo ainda o Govel'no, si julgar conveniente, emittir as
moedas de prata dd peC\.ueno valor, segundo o determinado na lei do systema monetario,
En~arado o objecto neste ponlo de vi ta, e observadas as cautelas que acabo de aponta!', eu
não concelJo a possibilidade, que alguem liossa preoccupar-se de não haver na circulação
sufficiente maS'ia de moeda de troco; si um tal l'eceio não é panico, eu estou completa
mente despreoccupado deUe,

Não se podendo, pois manifestar rnino-ua de moeda de troco no mercado, como se figurou
a hypotbese de se receber o cobre, e emittir-se 00 mesmo instante por metade do seu valor,
dando-se aso, por um tal systema, 6. fraude de que e faUou ? Onde é que na minba emenda
se estabelece lima tal doutrina? De que artigo se pMe deduzir uma tal illação? Qual a dis
posição que algema o Governo, e o força á uma tal execução? Porventura o Governo não
poderí\ aproveitar todos os recur,;os que eu designei, para não cahir em um tal inconve
niente 'I

Sr. presidente! Nem a nece sidade de moeda de troco se ha de fazer sentir no pe
queno mercado, e uem uma tal fraude se ha de realizar. O Governo, que medite sobre a
medida. e dê o regulamentu que juln'ar provpitoso pal'a desempenhar o pensamento que os
legisladores tiveram em vista, lue é prover á necessidades publicas, e conciliaL' o re peito
devido á fé nacional com o men01' gravame pos ivel dos contribllÍntes.

Quanto á objecção, qn se poderia suscitar, de poder o cobre, reduzido em uma provincia,
passa!' para outra, onde se não tenba conduido a operação, esl inconv niente p6de ser
acautelado com a prohibição de transportar cobre de uma para ontra provincia, emquanto
em todo o Imperio se não tiver concluido a substituiçãoem questão.

Quanto ao clamor publico que aqui se qualificou de exagerado e de phantasLico, eu devo
ponderar á Camal'a, que nenhuma necessi lade moral se olfereceu aos nossos olhos esteiada
em p!'ovas mais indubitaveis; porque si de um lado os periodicos unisonos Leem reclamado
providencias sobre o cob"e, de outL'O, não podemos desconhecer que todas as provincias do
norte, e algumas mesmo do sul, pelos orgãos de suas a sembléas legislativas, teem feito
chegar áesta Augusta Camara dolorosas e instantes representações,

E porventura poder-se-ha contestar a realidade dos successos occorridos no Maranhão,
Pará, e Ceará, e que mesmo ameaçaram de perto a minba provincia? Não por certo,
senhores.

N6s tocamos o termo desta discussão: é pmciso que tomemos uma meclida sobre o cob1'e
e não levemos a popluação ao ultimo apuro da affiicção e da dôr: estudemos esta grande
necessidade ]Jublica, e OCCOl'L'l\mOS COI11 um efficaz remedio; e, uma vez rejeitados os artigos
da ilhLstre cOl11l11Íssão concementes ao cobre, com os quaes aliás eu muito me conformava,
eu solicito da Camara a adopção da minha emenda.; .•. ,

Debaixo destes principios eu voto pelo projecto em discussão, e pela minha emenda.
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posta a materia a votos, foi o projecto approvado, com a emenda do SI', Maoial
Monteir'o. sendo rejeitadas ou prejudicadas as demais.

Nos Annuos da Camara dos Deputados nno encontra-se esta emenda do Sr. M,
Monteiro; mas verifica-se do seu discurso e das declarações de 'Voto, que damos d

??ota, que elia mandava proceder a novo resgate da moeda de cobre, por motIo di.
verso do que fóra adoptado na lei de 1833. (39)

Tambem deixamos de dar os trechos de outros discursos, mais importantes,
proferidos sobre a reffJnna monelaria de 1835 naquella Camara, porque os seus re
feridos Annaes se acham falhos a semelhante respeito. Todavia, do modo por qua
foi explanada a mate!'ia pelo Sr. Maciel Monteiro, bem se podera ajuizar, em
grande parte, das opiniões principaes, cor.trovertidas ou sustentadas no debate.

Na sessão de 27 de julho foi lida e approvada a reclacçito do projecto, como
segue:

A Assembléa Geral Legislativa decreta:
Art, Lo O Governo farl' substituir toda n. moeda I apel, qlle actualmeute circula no

Imperio, a sa bel': as notas do extincto banco, antigas cedl.l1as da Babia, e as cedulas ulti
mamente emittida em troco da moeda de cobre, pelas notas fabricadas em Londres.

Art. 2.0 As instrucções, que o Governo houver de expedir para realiZai' a substituição,
guardarão as seguintes bases:

1. a A numel'ação e assignatura das notas de menor valor, que cem mil réis, serão
feitas nas respectivas provincias, a cujos limites ficari circumscripta a sua circulação. A
assignatura consistirá em UUla simples rubrica, que deve acompanhar a designação da
pl'ovincia, onde as notas teem de circular,

2,11 As notas de cem mil réis, e as de maiores valol.'es, depois de numeradas e rubri
cadas na Côrte, serão distribuidas pelas proyincias, e sem mais recluisi'to algum poderão
circular em todo o Imperio.

3,· O trabalho d!\ substituição, e escripturação relativa, será commeltido na CÕl'le, e
provincia do Rio de Janeiro, :i. uma commiasão composta de cinco membros e nas Pl'o
vincias a commissões de tres membros da nomeação do Governo, Os membros destas
commissões farão a assignatura das notas, distl'ibuidas en tre eltes por classe, e o Goveruo
lhes arbitrará gratificações proporcionadas no tl'!\balho de cada uma das commissões,
assim como, aos escripturarios e mais agentes, que os coadjllvarem.

Art. 3.° Os impostos applicados pejo art. 50 da lei de 8 de outubro de 1833, para o
novo banco, e os que annualmente forem estabelecidos por lei para a amortização do papel
moeda, serão empregados em fundos pub] icos. Igual emprego tel.'ão os seus respecti I'OS juros
afim de se formal' de tudo um fundo accumulado, destinado para amortização do papel,
moeda, na época que fOl' determinada pelo Corpo Legislativo. Este fUl1do será entregue no
novo banco logo que elle se realize.

Art. 4.° A administração dos fundos, de clue 'trata o artigo antecedente: fica a cargo
da Caixa da Amortização.

Art. 5,0 Os possuidores da moeda de cobre legal, que ainda circula no Imperio,
poderão reccl]ltel-a ás Thesourarias da Côrte e provincias, em confol'midade do art. 10 da
lei de 3 de outubro de 1833, e em troco receberão notas, de qlle trata o art. 10 da pre
sente lei.

Art. 6,0 A operação de que trata o artigo antecedente sera terminada dentro do
prazo de 45 dias, contados daqueUe que for marcado na Côrte pelo Ministro da Fazenda, e
nas provincias pelos seus respectivos presidentes.

Art. 7,0 Toda a moeda apresentada nas Thesourarias para troco, que se achar com·
prelJendida na disposição do art. 70 da mencionada lei de 3 de outubro de 1833, seriÍ
tomada por pel'dida,

Art, 8. 0 Uma vez concluido o prazo estabelecido no urt, 6°, ninguem será obrigado,
tanto nos pagamen tos legaes, como nas tl'ansacções partioulares, a receber a moeda de

(3~) _ Declal'o que votei contl'a todas as emendas ol1'erecidas no projecto dn commissüo do moio
circulante, tendo 1'01' 11m o resgate da moeda de coure, e espeoialmente, contra a emenda do Sr. Maciol
Mont iro, que é approvadn; e finalmente contt'a a adopção do mencionado projeoto assim emendado,
- BalJtisla do Ol'ivoira,

- DecIal'o que votei contra a adopção do projecto acima mencionado.- Rorl>"i9t1os Torres.
- Deelaro que votei contl'" a adopção do projecto do meio circulante. Paço da Camara dos Do-

putados, 23 de julho do 1835,-RalJhael de Garvalllo.

- Declaro que votei contra a emenda do Sl'. I1'laciel Monteil'o, pela qual se manda procedera UOl
novo "esgate d" moeda de cobro. Paço da Camara, 22 de julho de 1835.- J1ft(~~'i.: .(J(/.ITeIO,

- Declal'o que não adoptei o projecto. Ut .tlpra,':" J1f1mi. BmTeto.
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cobre legal, sinão por metade do seu valol' nominal, e sómente até á quantia de mil réis em
cada pagamento.

Art. 9. 0 A moeda de cobre recolhida em virtude das disposições acima, e toda
aqueDa que existir em deposito em cOllsequencia de leis anteriores, será vendida onde
melhol' convier aos interesses nacionaes, e o seu producto terá o mesmo destino que os
fuudos applicados ao Banco do Brazil.

Art. 10. O Governo nca autoris;leLo a cUIlhar moeda de cobre até á sommn. de quatro
mil conlos, em conformidade com o novo systema monclario.

Art. H. A moedfl. de cobre assim cunhacla, servirlÍ para substituir a que existil' na,
circulação, e quc estiver na f6rma da lei.

Art. 12. O Governo dará igualmente instrucções parn. que o troco da moeda dll oohl'e
seja ex.ecutado pontuulmente e com toda a exacção.

AI·t. 13. Ficam revogadas todas n.s leis em contrario.

Paço da Camara dos Deputados, em 24 de Julho de 1835. -J. Cor'réa Pacheoo,
Rodl'igltos TOl'I'OS. - ,1. P. Limpo d~ Abrc~t.

Remettido O projecto ao Senado, ainda sorYreu alli novas emendas, que assaz
a.lteral'am o pensamento da Camara Temporaria ; mas, tendo sido aquellas acceitas,
ufinal, por esta ultima Camara, subiu o mesmo á sancção e foi promulgado na ....

LEI N. 53 DE 1835

Art. Lo O Governo fará substituir peI:J.s notas mandn.das estampar pelo decreto ue
iode junho de 1833, as notas do extincto Banco, as antigas cedulas da Babia, as cedulas
ultimamente emittidas em troco da moeda de cobre, e os conhecimentos ou quaesquer outras
cautelas dadas em logar de umas e outras cedulas,

AI,t. 2," De todas as notas novas recebidas no Thesouro se fará carga ao 'tbesoureiro
ge~al, com declaração dos seus valores por classes e, successivamente, aos que n.s receberem
ato á sua etfectiva emissão.

Art, 3." Todas as notas que o Governo julgar necessarias para a substituição sel'ão
no Tbesouro numeradas por classes c valores e distribuidas pelas 'rhesourarias da Côrte e
provincias, onde serão assigna las por um dos commis~ario~ para esse fim nomeados,
naquella pelo Ministro da Fazendn., e nestas pelos presid ntes das provincias.

Art, 4.0 A substituição sera feita nas Thesoul'arias da. Côrte e das provincias e nas
ostações que o Ministro da li'azenda julgn.r necessarias, começando desde o momento em que
nollas se receber qualquer porção do novo papel-moeda, pl'eft'rindo-se em cada provincia e
na COl'te: 10, os conhecimentos e quaesquer cautelas emittidas por falta de cedulas; 2°, as
cedulas, e ncr.ndo as notas do e;,;.lincto Banco para depois ela substituição, tanto do papel
oomo do cob l'e .

Ar&. 5,0 Na Côrte o Ministro da Fazenda e nas provincias os Presidentes aflixarào oom
rasoada antecipação o dia em que se ha de ultimar a substituição de cada especie de papel,
depois do qual o respectivo papel s6 será trocado com o abatimento de 10 % no mez imme
diato, e outro igual abatimento em cada mez que se seguir, ficando sem valor algum no fim
de cle.z mezes.

Al't. 6. o O papel recolhido será no mesmo acto golpeado e depois remettido ao The
souro, onde será balanceado e afinal queimado,

Art. 7.0 Os possuidores e os depositarios da moeda de cobre legal, que ainda circula
no Imperio, n. levarã<.' ás 'l'hesourarias ela Cone e provincias ou estações para esse fim
designadas, em conformidade do art. 1° da Lei de 3 de outubro de 1833, onde, não sendo
conbecida falsa, lhes será paga com o abatimen'to de 5 % em notas, ou em moeda de cobre
mal'cacla, não excedendo esta á metade, A moeda conhecida falsa, sen1 cortada e entregue
ao portador.

Art. .° Da moeda de cobre actualmente em deposito e que se receber no novo troco, o
Governo rara q1lanto antes marcar a puução s6mente, a emiLtida no Rio de Janeiro com o
valor de 80, 40 e 20 niis em algarismo, para selo cladct em troco, reduzida tl metade do seu
valor nominal.

Nas p'ovincias de Goyaz e MaLto Ol'OSSO, na falta daquella moeda, será marcada e dada
em troco, pela qual'ta parte do seu valor nominal, a moeda nellas emittida, não podendo
COl'rel' fóra das mesmas provi ncias,

Art. 9.0 O 'tl'OCO da moeda de coure começará logo que houvet' moeda marcada e notas
p~omptas para a emissão. Na Code o Ministl'o da Fazenda e nas proyincias os Presidentes,
fix.arão com l'a oada antecipação o dia em que o troco dn. moedlt de cobre deva concluir-se.

Art. 10. Finclo o prazo para o tl'OCO d,l moeda de cobrll, 56 correrá a marcada que por
meio delle tiver sirlo emittida; ficando touas as mais de nenhum valor, e esta mesma s6
continuará a ser admittida até mil réis em cada pagamento, negando-se acção em juizo a.
toda convenção em contrario.

Ar\. ii. Nos ql1atro mezes depois do prazo destinado para o troco, será admittido nas
estações delle o tl'OCO da moeda de cobl'e novamente emittida pela. de papel que correr e desta
pela de cob1'e que se manda emit~ir.
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Art. 12. A Nação reconbece como divida publica o valor das notas que por esta lei 88
manda emittir e se obrigri. 'á sua infal1ivel amortização. '

/Lstas notas correl'ão em todo o Imperio, lanto nas estaçõ s publicas como nas transaé·
ções particulares.

Art. 18. Ficam npplicados li. amortização do papel-moeda:
1.0 Desde o 10 deJuJho de 1836 em d ante os impostos ele tinaelos a um novo Ballcopela

lei de 8 de outubro de 1833.
2. 0 O producto da'moeda de cobre recolhida e que se recolber, restante do troco, sendo

vendiúa depois de col'tada ou fundida.
, 3. 0 A sobra dã renda geral no fim de cada anno financeiro.

Art, 14. Todos estes valores serão entregues á Caixa da Amortização, que os empregará,
e successivameu'te ci 'seus juros, em fundos pltblicos. até que a lei determiue a maneira com
que hão de ser etfect.ivamenle empregado nu amortização e destine os mais fundos neces-
sarios para a mesma. .

, Ar:t. 15. O, Governo fará Qstamplll' uma porção de notas de feitio diíferente das que
actualmen le se manda emi tti r, para com ellas substitui r a classe ou classes em que começar
a haver falsas.

Tanto estas notas de prevenção como as que sobrarem da actual emissão, serão deposi
tadas na Caixa da Amortização.

Ar\. 16. O GO"erno fica autorisado a arbitrar gratificações ás pessoas empregadas na
execução desta lei, e a fazer todas as despezas necessarias, e nos seus regulamentos dará
as providencias açlequadas á boa execução da mesma.

Art. 17. Ficam revogadas todas as leis em contrario.

São ainda do anilo de 1835 os seguintes actos, relativos ao nosso assumpto:
- A lei de 30 de outubro, autorisando o Governo, independente do disposto no

art. 20 da lei de 23 de setembro de J829, a queimar todas as notas do extinoto
Banco, substiluida.s em virtude da mesma lei, e bem n.ssim, as do novo padrao, que
sobraram depois de feita a referida ::lubsti tuição.

- Oregulamento de 4 de novembro, expeclido parn. a execução da lei de 6 de
outubro, do teor que segue:

Regulamento para a execução da lei de 6 de outubro de 1835

CAPITULO I

Numeração das notas

Art. 1. O.Esle serviço será feito no Thesouro Nacional pelos seguintes empregados:

1 director, com a gratificação mensal de ..
1 ajudante do dito .
4 fieis do director, cada um , , .
1 escript:lral'io.,., ....•...•.•. , ......•.............•.......•.
Cbefes de secções de numeração, cada um ......•........ , ....
Numeradores, a 5 réis por nota que numerarem..
1 con linuo que senirá de pOl'leü·o ' " ..

170$000
100 000
66. '000
83,'000
66:S000

33$000

Qualquer outro vencimeo lo que lenbam I ela Fazenda Nacional os nomeados para
este serviço, cessa em q,llanlo nelIe estiverem empregados, menos o dos aposentados.

Art. 2. o Cada secçao da numeração terá um cbefe e 20 numeradores, e baverá o
numero de secçç3es que o pl'esiden~e do ThesolU'o determinar, sendo cbefe da secção de
numeração das notas de 10~ e dahi para cima, o seu ajudanle

Art. 3, o O director, escriptu rurio, chefea de secçõe., Ilumeradores e con tinuo, serão
nomeados pelo presiden~e do 'l'ribunal do Tbesouro; o ajudante e fieis do director, o
serão por esle, com approvação do mesmo pt·esidante.

At,t. 4. 0 Ao directol' compeLe a insp cção de lodos os trabalhos da repartição, e Ibe
serão subordinados todos os empl'eglldos dei la. Os chefes de secções inspeccionarão, debaixo
das ordens do director, os trabalhos da respecliva seoção,

Art. 5. 0 O director, por meio do seu ajudante e fieis, receberá do tbesoureil'O geraldo
1'besouro Publico. em virtude de ordens do inspeclor geral elo mesmo 'l'hesollro, a pedIdo
do director, as notas que forem necessarias para a numeração, e depois de contadas, as irá
entregando aos chefes das secçõp.s, para as distribuirem pelos numeradores, passando uns
e ou-tros recibo em pl'olocollos. os chefes das secções ao director, e os numeradol'es aos
respecti vos chefes.



- 281-

Art. 6.°Os chefes das secções não entregarão a um numerador mais de um volume de
500 notas por cada vez, e sem que o entregue numerado, não o encarregarão de outro.

Art. 7,0 Haverá na rllpartição os cofres que forem precisos para a guarda das notas á
cargo do director, o qual terá uma das chaves delles, e as outras o seu ajudante e fieis.

Alt. 8.0 Findo o expediente do dia, os chefes de secções entregarão ao director os
volumss de notas que se houverem ULlmel'ado ; os não concluidos serão recolhidos a um
dos cofres de que o director terá uma chave e as outras os chefes de ·ecções.

Art. 9.0 As notas de cada valor serão numeradas em series de 1 a 100.000, quando as
classes excederem deste numero, e nas outras, até ao maximo onde chegarem, tendo por
cima do numero a designação da serie, deste modo-ta S.-2a S. O talão de cada nota
tel'â o mesmo numero della, e a designação da serie por baixo.

Art. 10. O director fará numGl:at' as notas de cada valai' na proporção que lhe fOl'
indicada pelo inspector geral, e as irá entregando á direcção de assignatura da Côrte e
provincia do Rio de Janeiro, e euvianda para as l'hesourarias das outras provincias,
conforme as ordens que receber do mesmo inspector; e este as mandará remetter a miudo
(quando se olferecer via segura) para que as operações da numeração, assignatura e
substituição, se possam fazer simultaneamente, tendo em vista que as primeiras remessas
se componham de notas maiores, de mistura com as de pequeuos valores, para que postas
logo em circulação facilitem as transacções miudas, e se retirem da circulação os conhe
cimentos.

Art. ii. As remessas serão acompanhadas de guias assignadas pelo director, em que
declare a quantidade de volumes, e de notas, os seus numeras, series, e valores, a impor
mncia das de cada valor, e sua somma total. Outra igual guia l'emetterá á Contadoria de
revisão, onde será guardada, e feila a competente escripturação. As guias irão numeradas,
tendo as de cada provincia sua numera.ção especial.

Art. 12. As notas que se remetterem para a direcção de assignatura, na Côrte, irão
pegadas aos talões nos selLs respectivos vai umes ; as que se remetterem para as prov incias
serão cortadas dos talões, e emmassadas em vaI umes de 500, e depois de bem accondiciona
das serão remettidas á disposição dos inspectores das 'l'hesourarias, acompan hadas de
ordens do presidente do Thesouro, e ela guia do director, cohrando-se recibo do portador
eserão guardadas nos cofres das m smas Thesourarias; os lalões irão para a CaixiL da Amor
lisação, onde se guardarão com os que ficarem das notas cortadas para a substituição do
papel e troco do cobre, na Côrte e provincia do Rio de Janeiro.

Art. 13. Todo o recebimento e enlrega das notas pelo director e seus ajudantes será
escripturado pelo escripturario desta directoria em livros proprios, pelo modo exempli
ficado nos modelos ns. 1 a 5, sendo as entregas legalisadas com recibo de quem receber
as nolas.

Arl. 14. O director, á proporção que se forem inutilisando as notas, as irá mandando
marcar com o'sinete de -lnutilisadas.

Ad. 15. No pL'imeiro dia de cada semana, o director enviará ao inspector geral um
mappa que demonstre a quantidade de notas de cada classe de valores, e sua importaucia
em réis, recebidas do thesoureiro geral, e remettidas á clida uma das estações de assi
gnatura desde o principio da operação, as que se numeraram na semana antecedente, as
que ficaram em ser numeradas, pOl' numerar, e inutilisadas, e as que acontecer extra
viarem-se, tudo de modo qne se apresente o estado da operação desde o principio della, e
o progresso que teve na semana antecedente. (Modelo n. 6.)

Art. '16. O director e seus ajudantes, e os numeradores, são respons!lVeis pelo custo de
23 réis de cada nota que estragarem, e pelo valol' das que se extraviarem de seu poder.

Art. 17. Finda que seja a numeração, se tomará c,onta no l'hesouro Publico ao
directol' e em preseuça do Tribunal, do dilo director e d da assigna'tura. e substituição
na Côrle e seus adjuntos' se procederá á qu.eima das notas inutilisadas, lavrando-se de
tudo os competen~s termos, em duplicata, archivando-se um na secretaria do Trihunal,
e remettendo-se ou Iro á Caixa da Amortização, onde será guardado.

CAPITULO U

Assignatura das notas

Art. 18. A direcção deste serviço, na Côrte provincia do Rio de Janeiro, será na
casa que para isso se acha preparada no edificio onde está a Caixa da Amortisação,
debaixo da inspecção de um director, quc será o in pector da mesma Caixa, servindo em
seus impedim ntos o contador da dita, e como adjuntos, da classe dos proprietarios e
negociantes respeitaveis, os membros da junta admini traliva da solH'edita Caixa; e haverá
para o seu expediente um thesolll'eiro, quatro ajudantes do dito, um primeiro escripturario,
um segundo, um porteiro e um continuo.

Art. 19. O director e seu substituto, b m como os membros adjuntos, não receberão
por esta commissão estipendio all<'um; mas (\ Governo terá muito em consideração, e
como relevantes, os serviços que nella prestarem.

Ar\. 20. Um dos adjuntos, por turno diario ou semanal, ou como lhes for mais
commodo, terá, emquanto durar o processo da assignatura, uma das chaves dos cofres
onde se guardarem as notas nOVoas antes e depois de assignadas ; e quando principiar a
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substituição deverá ter tambem uma das chaves de todos os cofrAS' que servirem nésta
operação; e terão por dever assistir á abertura delles quando principiarem os trabalhos, e
igualmente ao balanço que diariamente deverá preceder ao seu encerramento.

Al,t, 21, O thesoureil'o e mais empregados serão nomeados pelo presidente do Tribunal,
os ajudantes do tbesollreiro serão] 01' e'te nomeados, e appl'ovados pelo mesmo presidente,

\.l't. 22. O thesoureiro vencerá uma gl'atificação mensal de 200$, os seus ajudanles
de 100' cada um, o 10 escl'iptnral'io 100', o 20 06$, o porteiro 40~ e o continuo 33$,
cessando qualquGl' ou(l'o vencimento, na fÓl'ma do art, 1°.

ArL. 23. as assig-nantes das notas sel'ão pessoas de notorin. probidade: na Côrte e
provincia do Rio ele Janeil'o s l'ão nomeados pelo pl'e-idente do 'l'hesoLll'o, e nas mais
pl'ovincias pelos pl'esieleLltes, lendo pl'eferencia os que se pl'estarem gmtuitamente a este
serviço, o qual lbes será 'tido pelo Governo como relevante, O empregados de repartições
extinctas que tambem se quizerem pl'eslar, percebel'ão, além do seu ordenado, uma
gl'atiJicação de tres réis por cada assignatura; os aposentados e particulares receberão,
querendo, cinco réis pOl' caela assignatura, tendo preferencia aquelles indivieluos, que em
outro 'tempo fizeram este serviço gratuitamente.

Art. 24. As notas tel'ão uma s6assignatura, no claro interior da frente, denlro da
tarja, sendo de nome inteiro, e com o signal de que costume l;sar o assignatario.

Art. 25. O tbesoureiro desta direc ão, por si e pelos seus ajudanles, receberá do
director da numeração as notas numeradas, e as distribuirá pelos assignatarios, segundo
as ordens que receber do diL'eclor, o qual ter{~ cuidado em que C<1e1a lun elelles assigne
notas de 11m mesmo valor, e senelo possivel da mesma serie.

Ar\. 26, Os assi~l1atal'Íos, quanelo receberem as notas, assignarão recibo, que lhes
ser{~ resLituido quanclo as entregarem, e lerão a mesma responsabilidade do art. 16. Os
recibos serão impressos, com os claros necessarios, que serão cheios por um dos escri·
pturarios.

Art. 27. O inspector geral do Thesoul'o participará ao director a cluantidaele,e valoràs
da, notas que de preferencia se devem assignar: para, na Côrte e Pl·ovinciu. elo Rio de
JaneIro, serem empregaàas successi vamente nas diversas substitituições de cedulas, cobre,
e notas do extincto Banco, tendo em vista que na la substituição se ba de emittir
relativamente á muior quantidade de notas ele 1" e2'000.

Art. 28. Concluida a assignatllra das notas que tiverem ele ser empregadas em oada
uma das operações, se formarão listas dos seus numeros, series, ValOl",S e assignatarios,
como mostra o modelo n. 11, as clnaes serão assignadas por todos os ditos assignalaríos,
e remettielas ao ThesoUl'o Nacional e {~cada UUla das Thesourarias pl'ovinciaes, onde
serão encadernadas e gnardadas pelos tlJesoureiros, para serdl'em ao exame elas notas
circulan teso Pelas li tas remeWdas ao Tbesouro Nacional se formará aJinal uma li~ta
geral, que sel'á impressn e distl'ibuida pelas provincias.

Ar\. 29. Finda qno seja a assignaLul'a total das notas, o tllesoul'eiro ficará com dous
ajudantes, que servÍl'ão emquanto durar a subsLitui9ão de que tl'ata o capitulo seguinte,

APlTUr,O II[

Substituição do palJcl

Art. 30. Esta operação, no municipio da Côrte e na pl'oyincia do Rio de Janeiro,
será feita pela mesma dil'ecção ela assignatura de que trata o Capitulo II, com o mesmo
thesoureiro e dous ajudantes, e mais dous empregados para recebel'em das partes o p~pel

circnlanLe, e dar-lhes em troco as notas novas; sel'ão escolhidas l)am este mister pessoas
peritas no conhecimento do papel vel'dadeiro, e vencerá. cada um delles a gralifioação
mensal de 100S e mais 30" pal'a quebras, na forma do art. 10.

Art. 31. Um dos atljun lOS pl'esirlirv, este acto, e na sna faHa pl'esielirá o dil'ector, ou
o seu immeeliato.

Art. 32. A substituição lerá pl'incipio logo que estiver assignada uma quantidade tal
de notas, que possa ir alimentand diariamente o troco, ao passo que ellas se forem
assignando, e principiat'á: 10, pelos conhecimentos, e qllaesql.ler cautelas emitlidas por
falta d~ cedulas; 2°, pelas cedulas, procedendo editaes do dit'ector, aillxados nos lagares
publicos, e transcriptos repelidas "ezes nos pel'iodicos.

Al'!. 33. COllcluiela a assignatul'a de uma somllla em notas igual li. CJue se emiLtiu em
cedulas, e a dos conhecimentos que ainda se não hajam substituielo, o director o parti
ci pal'á ao presidente elo Tbesollro, e POI' ordem deste annunciar{~, na fórma .declarada no
artigo antecedente, com an'ticipação de seis mezes, o prazo em que deve terminar o trooo
ele valor pOl' valol' igual: do qual prazo em deaute o respectivo papel s6 sel'á tl'ocado
dUl'ante 10 mezes com o descon to ele 10 % em cada mez, até ficar sem valor algum, na
rOl'ma do urt. 5" ela lei.

Al't. 34. A ubstiluição das notas elo extincto Banco será feita pela mesma fÓl'ma
detel'minada no al'Li"'o DnLeceelente, depois que houvel' terminado a dos conbecimentos e
cedidas, e o troco do cobl'e, e que se houver assignado a somma de notas necessaria para
se dar principio li. ílas notas do Banco.

Ar\. 35. A substituição das notas do exLincto Banco será dividicla em dous prazos:
o 10 para as notas de 1: a 50'; o 2° para as maiores de 50 ,podendo principiar o segundo
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prazo anles de nndar o primeiro, si já estiver assignada a somma neaessa.ria para este, e
pal'a se entrar no 20 , não havendo inconveniente.

ArL. 36, O thesoureiro en tregará dial'iamen te aos trocadores, em notas novas, as
quantias que forem necessarias para o troco, e no fim do expediente de cada dia, os
trocadores, em presença do director e do adjlulto que estiver de turno, entregarão ao
tllesoureiro o papel recebido das partes, e as notas novas qlle sohrarem do troco, de
maneira que todos os dias fique saldada a conta dos trocadores,

An, 37, Os trocadores, logo que tiverem feito atraco, darão um golpe de tesoura no
papel que houverem reaebido das partes, e depois de marcado com o sinete de-Inutilisado
-assim o entregarão ao thesoureiro, o qual examinará si é verdadeiro, e no caso de
duvidlt reaorrer(l aos talões que se acham na Caix,l da Amortização; respondendo os tro
cadores pelo valor das nOLas que nest acto se reconl1ecel'em falsas, as quaes serão cortadas
na fórma do artigo seguinte.

Mt, 38, O papel falso que vier ao troco será logo cortado pelos trocadores em duas
melades, dando uma ao portador ( si este duvidar da falsidade ), para com ella poder
Justificar que é verdadeiro (si assim o entender); a metade, rple se entregar ao portador
serD. a iofedor da nota, conhecimento, ou cedula, na qual o tl'ocador lançará o numet'O
della que se achai' (si o niio tiver) na parte superior que lica, sendo esta entregue ao tbesOll
reiro, findo o expediente do dill; e na metade, que fica, sera. posto o sioete de -- Falsa.

Ad, 30, O papel falsificado será pago pelo valor vel'dadeiro com que foi emittido (ou
pelo da nota, cedula ou conhecimento de menOl' valol', quando não seja possi,'el conhe·
cer-se o verdadeiro), c com elte se Pl'llLicará o mesmo, que II respeito do falso se di põe no
art,igo antecedente, lançando demais o tl'ocador, na metade que otl'egar á parte, e na que
ficai', o verdadeil'o valor, on aquelle por que foi trocada, marcaodo-se (a que ficarj com o
ainete ele - Falsificada.

Ar(, 40, Findo o prazo da substituição, os portadores do papel falso ou falsificado
perdem o dil'eito ~l reclamação, e o papel será queimado com as solemnidades prescriptas
no ar!. 50.

Ar!. 41. Os talões das notas novas serão guardados na Caixa tia Amortização,
Al'L. 42 Par'a a guarda dos ntlores a cargo do tbesoureiro haverá cofres dc tres

chaves, das quaes terá nma o director, outrll o tltesoureiro, e a outra o membro adjunto
que estiver ele serviço,

Art. 43. O thesoul'eil'o guardartl em COrl'eS distioctos : 1°, as notas novas aillda não
assignaelas, recehiLlas do director da numeração; 20 , as assig}ladas; 30 , o papel substituído;
e 40, o papd falso, falsificado, e o novo que acontecer inutilisar-se, o qual seni nesse cuso
logo marcado com o sinete de - Inntilisado,

ArL 44. O tbesoul'ciro e trocadores são responsaveis pel0s valores que tivere!!l a seLl
cargo, O thesoureil'o é responsavel pelos seus ajudantes.

Art, 45, As operações desta direcção sel'ão escl'ipturadas pelo modo que vai exem
plilicado /Ias modelos ns, 7 a 12, devendo todo e qualqller recebimento de valores lega
Iisar-se com a assigoatura de quem os receber.

Mt, 4'. No pl'incipio de cada samaoa, o dil'ector remetterá ao inspector geral do
l'hesouro Publico 01aciona'l UIU mappa que demonstre a qnantldade e valor das uotas
recebidas do director da numel'ação na semana ::l.Otecedente, as distribuidas pelos assigna
tarios, as recebidas destes, a emittidas em cada uma das sllbsLituições, as qne por algum
motivo se iouti lisarain, as que f.icam em caixa, e a quantidade e valor do papel circulante
substituido, tudo de modo que se apresente o estado das operações de. de o pl' incipio delJas,
e opl'ogresso que tiveram na semana antecedente, (Modelo n. 13,)

Art. 47, O papel substit ,ido será eo LI' gue pelos tro adores, classificado pelos seus
l'alol'es, e assim será escripturado e guardaelo, fazendo-se diaria.mente \1m mappa, como
do modelo n. 14. Findos os prazos de cada substituição, em pl'escnça do Tribunal do
'l'hesouro, do dil'ectol', adjuntos, e dos mais empregados, será qu imado em lagar publico
com os seus talões, lavl':J.ndo-se termo, em duplicata, desse acto, no qual se de creverá por
exlenso a quantidade e importancia do papel de cada classe de valores, guardando-se um
dos ditos termos na Caixa da Amortização, e o outro na secretaria do dito 'rribun~l.

Arl. 48. Nas provincias os presidentes, pI'ecedendo infOl'mação elos illspectores das
l'hesourarias, nomearão os dir CLOres, e seus ajudan tes, thesoul'eiros e mais cmpl'egados
necess"rios para eifectuar as operações da assignatnra e sub tituição, de um modo analogo
ao disposto neste capitulo e IlO antecedente, relaLivall1ente á direcçii,o da assignatura
substituição na Curte e provincia do Rio de Jaoeiro, daudo parte ao presidente do '1'besouro
das gratiJicações que arbitrarem; devendo taes empregados ser pe, soas de toda a conliança,
e teudo em vis(a que as alterações acciclentaes, a que a necessidade obl'igue,oflereçam as
garantias indispensaveis em ·taes operações,

Art. 49. O papel actualmente circulante no Imperio, de que trata o art, 10 da lei,
só poderá ser subslituido nas capitaes das pro,'incias, onde foi emittido, pOl' ser neltas
que existem os talões pal'a a confel'encÍ!t j guardando-se na sua substituição a precedencia
determinada no ad, ,,o da mesma lei,

Art. 50. Findas as suhstituições dos diversos papeis nas provincias, os inspectores das
Thesourarias rell1etterí1o (com os eus talões) ao 'l'hesolll'o Nacional, Jlão só os substituldo ,
como os conhecimentos, e ceelulas qne se acham em ser, de sobra cio 10 troco do cobr , e ahi,
depois de balanceados, serão queimados, com as solemoidad s do art. 47, lavrando-se clesse
neto os competentes termos, em duplicata, dos (luaeS se remetterá um ú Caixa da Amor
tização, e o outra será archivado na sec!'etaria do Tribunal.
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OAPITULO IV

Do troco da moeda de cobre

Art. 51. Esta operação, no mun icipio da Côrte, far-se-ha na Casa da Moeda, e será
presidida pelo provedor da mesma Casa, sob a dil'ecção do inspector gel'ltl do ThesoUl'o, e
nas provincias sob a direc ão do inspector d,l Thesoul'al'ia respectiva; sendo presidida OS8
capitaes (menos a do Rio de Janeiro, que não será ponto de troco) por UIl1 empregado
publico de no~oria probidade e publico cOl1ceito, nomeatlo pelo presidente; nos OUlrOi
pontos de troco das provincias sera presidida pela autoridade, ou pessoa que o mesmo
presidente designal'. Os pl'esidentes do tl'ocu não perceberão gl'atificação alguma, mas o
Governo terá em muita consideração, e como relevantes, os serviços que prestarem nesta
comOlissão.

Art. 52. Os pontos de troco nas diversas provincias serão os mesmos, em que se fez
o determinado pela lei de 3 de outubro de 1833, ou os que o presidente, consultando o
inspector da 'l'hesoLU'aria, julgar necessarios para a commodidade publica, sendo todavia
os menos que for possi veI.

Art. 53. Em cada um dos pontos de troco haverá um thesoureiro e um escrivão,
nomeados pelo director, com appl'Ovação, na Côrte, do presidente do Thesouro, e 0118
proviucias, dos re pectivos pr sidentes. Nas capitaes das provincias será lbesoureil'o o
mesmo da Thesouraria, si nisso não houver inconveniente, e escrivão, um dos empregados
da Tbesouraria.

Art. 54. Na Côrte o presidente do Thesouro, e nas provincias os seus presidentes, arbi·
trarão graüficações l'azoaveis ao thesoureiro e escrivão uo troco, dando parte os pre
sidentes das provincias ao do Thesonro, pal'a resolver o que lhe parecer conv niente.

Ari. 55. Si a affillencia de concurrentes av Iroco exigir que o thesoureiro e escrivão
sejam coadjuvados em suas obriga ões, os directores nas capitaes, e os presidentes da ope
ração nos outros ponlos, providenciarão oppol'lunamente.

Art. 56. Para o traualho braçal, os presidentes do troco, de accordo com o tbesoureiro
e escrivão, chamarão os operados que fOl'em precisos, a quem arbitl'arão salarios
razoaveis, precedendo approvação do director nas capitaes.

Art. 57, Logo que da mo da d coure, recolhida em virtude da lei de 3 de ouLubro de
i833, estiver escolhida e punçada (como já se ordenou pelu Thesouro ás 'l'hesourarias) a qus
tem de s~r de novo emittida em conformidade do art. 7° da lei de 6 de outllbro do corrento
anno, e hOllver assignada uma quantidade de notas novas que por calculo razoavel for
bastaut para principiai' o tr'lCO de cobre na respectiva provincia, o dit'ector da operação
fará distribuir essa notas e coul'e punçado pelos pontos do troco com as seguranças con
venientes, e logo que abi chegarem, e estiver tudo preparado, o presidente do troco, por
editaes alfixados nos logares pnblicos, annunciará o dia em que principiará o troco.

Art. 58. Os portadores da moeda le cobre a apresentarão acompanhada de uma nota
com o nome do dono Oll representante, e o valor apresentado.

1\..rl. 59. A moeda de cobre levada ao troco será examinada, e, sendo legal, será. paga
aos portadores pelo seu valor nominal (descon lados 5 %) em notas e cobre punçado,
não excedendo este a metade; e a que for conbecida falsa, se lhe dará um córte quanto
baste para mais não correr, como moeda, e se entregará ao portador, sem desconto alg 1m.

Art. 6t!. A moeda levada ao troco, qne fOl' de 80,40, e 20 1'5. em algarismo, emiLtida
no Rio de Janeiro, s rá logo pnnçada com o novo valor; a outra, posto que legal, será
cortada do modo deterJ.Dinado no artigo antecedente para ser remettida á 'l'hesoUl'aria na
fórma do art. 67.

Art. 6t. Não se admitlirá ao troco menor quantia do que i. 00 em moeda legal, nem
maior que não seja mullipla de "200, afim de poder ter logar o determinado no art.7·
da lei, e se evitarem li'acções menores de ia rs na deducção dos 5 % ,

Art. 62. Nas provincias de Goyaz e Matto Grosso, na falta daquella moeda emittida
no Rio de Jan~iro, será tambem punçada, e dada em 'troco pela 4a parte do seu valor
nominal a moeda legal nellas emittida, como determina o art. 80 da lei, não podendo correr
tóra das mesmas pro\'incias; a moeda que foi emittida nas referidas duas provincias de
Goyaz e Matto Gro 50, e nas de Minris e S. Paulo, poderá ser trocada em qualquér dellus,
e na do Pará ii. de Goyaz, e Matto Grosso s6mente. A antiga moeda punçada antes do
primeiro troco seril trocada pelo valor com que licou d ,pois de punçada; a que se punçon, e
emit'tiu nas p\'ovincias do Maranhão e CeM'v, depois do primeiro troco, será ora trocada
pelo valor com que foi emitLida depois de punçada, a sabel': por metade a punçada no
Mal'anhão com a lettra i\I do lado da esphera, e pela quarta pal'te a pnnçada do outro lado
sobre o algarismo;, e a punçada no Ceará com uma estrella sobre o algarismo com
as letiras Cl!: ARA, por metade do dito valor nominaL.

Art. 63. Da operação do troco da moeda de cobre se í::Lrá uma exacta e regular escri
pturação em um livro pal'a is odes tinado, contendo especilicadamente o dia da operação,
on me do dono ou apresentante da moeda, e o valol' nominal, com distincção da legal e
falsa, a deducção dos 5 "/0. o valol' das uotas e do cobre dado em troco, tudo na con
formidade do modelo n. 15; chegada a hora de acabar o trabalho aiario, se balancearão
as entradas e sahidas, e se fechará a conta do dia, como indica o mencionado modslo,

. transportando-se o resultado ao Livro de Receita e Despeza. (Modelo n. i6.)
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Art, 64. A operação e expediente desse troco se fará diariamente por espaço decinco
horas consecutivas desde as 9 da manhã até às 2 da tarde, aviando-se aos portadores da
moed(l., com a possi \'el brcvic4l.de, sem se admittir jamais a pretexto algum a escolha 011
precedeocia entre elles, Para manter a tranqLLilJidade e boa ordem, o presidente do troco
pedirá o auxilio da força publica, que preciso for,

Art. 65. Depois que estiver em actividade a operação do tc'oco em toda a provincia pelo
espaço de tem po que razoavelmen te fosse bastan te pal'a se poder tt'ocar a maiOl' par te da moeda
de cobre em circulação, o Ministl-o da Fazenda na Côrte, e os jll'esidentes nas provincias
fixarào o dia em que deve findar o troco, sem que por eUes possa depois ser prOl'ogado.

Arl. 66. Quando pelo processo da operação se reconheça que não serão bastantes as
nolas para o troco em algum dos pontos, o presidente deUe as pedirá ao director com a
aecessaria antecipação, e lhe serão immediatamente remettidas com as seguranças conve
nientes ; no caso, porém, le não chegarem atempo, se darão aos portadores cautelas não
eirculaveis, extrabidas do livro de talão, numeradas e rubricadas pelo presidente do mesmo
troco, as quaes, logo que che~uem as notas, serão resgat::tdas e inutilisadas.

Art. 67. Concluido que seja o prazo, terá logar por quatro mezes o troco determinado
no art. 11 da lei, findos os quaes o presidente elo troco remetterá immediatamente ao
director as notas e moeda punçada que sobrarem do troco, o cobre legal cortado, os
earimbos e os livroR da escripturação ; e depois ele tudo examinado pela Thesoul'aria, o
inspector dellll. remetterá ao Thesouro Nacional por via se"'lu'a, e com a possi vel brevidade
as referidas notas e carimbos, e farão guardar pelos l;hesoureiros das Thesourarias o
mencionado cobre, até que o Thes uro Nacional determine o destino que se lhe deve dat',
lsmelteudo um quadro explicativo do resuHado da operação em toda a província.

Art. 68. Toda a despeza com a operação do troco será feita pelo producto dos 5 %

deduzidos do cobre trocado, e escripturada com a conveniente distincção.

OAPI1'ULO V

Disposições diversas

Art. 69. Quando não bastarem os empregados que por este regulamento se dão para
as diversas operações de que nelle se trata, e quando sobrem, o presidente do Tbesouro na
Côr~a, e os presidentes nas provincias, nomearã.o interinamente os que for m necessarios,
ou demittirão os superfiuos, arbitrando vencimentos razoaveis a.os nomeados.

Art. 70. Os vencimentos dos empregados, e as mais despezas que se fizerem com as
diversas operações na Côrte e nas capitaes das provincias, serão pagas e abonadas nas
Thesolll'arias á vista de folhas assignadas pelos directores, e feitas pelos escl'Ípt'll'arioB e
em virtntle de elesplchos dos chefes das Tbesourarias, sendo toda essa despeza escripturada
com a necessaria distincção de Olttra qualquel' a cargo das mesmas l'hesourarias. Os
vencimentos, e mais despezas que se fizerem nos pontos do tl'oco de cobre fóra das capitaes
das provincias, serão pagas nos mesmos pon tos pelos Lhesoureiros do troco, em virtude de
ordem do presidente delle, e :i vista de f01has processadas pelos e crivães.

Art. 71. Os livros que hão de servü' nas referidas op raçõeS serão rubricados e
eocerrados pelo inspector geral do Thesouro na Côrte, e pelos insp ctores das Thesourarias
nasprovincias, os quaes poderão dar commissão a qualquer empregado para o fazer, quando
o nào possam .

Arl. 72. Os directores das diversas operações na Côrte e os presidentes e inspectores
das ThesoUl'arias nas provincias, darão parte ao presidente do 'l'hesouro Nacional de todas
as occurrencias extraordinarias que nellas houver, solicitando delie as providencias que
dependum do Governo. O mesmo observarão os directores e chefes das mesmas operações
nas provincias para com os respectivos presidentes.

Art. 73. Finda que seja cada uma das diversas operações, se encerrarão as contas dos
livros dellas, e neIles se lavrará um termo gel'al de encerramento, referindo-se á operação
inteira, em que se relatem por extenso os resultados finaes deUa, remettendo tudo assim
legalisado ao 'fhesouro Nacional.

Art. 74. Os empregados nomeados em virtude deste regulamento erão demittidos pelas
autoridades que os nomeiam ou pelos superiores destas, quando lhes parecer que eHes não
cumprem como devem as suas obrigações, e são responsaveis pelos prejuizos que por sua
omissão causarem á Fazenda Nacional,

Art. 75. Nas diversas operações de que trata este regulamento serão aproveitados os
empregados de rel?artições extinctas, que forem aptos.

Art. 76. O jUlz que tomar conhecilIl.ento de alguma nota sllsl)eita ele falsa, do padrão
das que ora se vão emittir, logo que elIa for competentemente xaminada, e reconhecida
falsa, durá disso parte immediatamente ao Ministro da Fazenda na Côrte, e nas provin
aias aos presiden tes, e estes ao dito Ministro, remettendo uma descl'ipção della contendo o
seu valor, numero. serie, e assignatura, e as differenças mais sensiveis que as distingui
rem das verdadeiras do mesmo valor; e o dito !\linistr , presidentes, e Juizes manelarão
annunciar logo pela imprensa, e por editaes essas dilfrenças, para conhecimento do publico,
emquanto se não realizar a providencia do art. 15 ela lei.

Art. 77. Quando a estampa e o papel da nota forem, ou parecerem verdadeiros, e só
haja duvida na assignatura, ou numero e serie, neste caso se remetterá a nota ao Thesouro
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na Clirte, e ás Thesoural'ias !las pl'ovincias, e dahi ao ThesoUl'o, afim de se conferir com
o talão; e achando-se que é verdadeira S~ restitllil'lÍ. a sell douo; mas, si não obstante ser
verdadeira ·tive,' algum deleito que 11 possa tornm' dllvidosa na circulação, se dad\ ao dono
o sell valor, ficando ,\ nota em d I)osito no 'l'hesouro, pal'll ser amol'tizada em tempo
competente; qllando, porém, se reconheç,\ falsa, será restituida á. Thesouraria donde tiver
vi ndo, proc dendo-se conforme 110 art, 76,

Art. 7l:l. Os cheles das estações pnulicas, a que fOl' alguma nota falsa, a fariio appre
bender, na fórma da Cil'C'I1<W d 2 de novembro de 183!, e remetter com o portador em
custodia ao juiz competente, para l)l'oceder na con]; rmid"de dos arts, 76 e 77

Art. 79. Os rendimentos que o ar!. 13 da lei applicou á amortização do papel-moeda,
escripturar-·s -hão em sepal'ado nas Thesolu'arias, e ficarão em reserva, até que o
Thesouro Nacional lhes dê o destino determinado no mesmo al'tigo, não podendo pOl' motivo
algum ser distrahidos para outros fins, sob pena de stricta responsabilidade dos que o
contrario determinarem, ou consentirem.

Ar!. 8:), A sobra da renda geral de que trata o § 3° do art. 13 da lei SP, entenderá,
depois de pagas as despezas geraes propl'ias do anno finauceiL'o, a principial' do conente,

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1835.-Manoei d'.J lVasoimento Castro e SllviI,
rA este rC,lJltlamento sc,lJttiam-se, app~nsos, va,-ios modelos paI-a a respeotiva escripltt

,'ação da cnt)"ada e sahida das notas, c para a ,'cocita e desJ.18za elo t,'OCO do cobre, )

Excede os intuitos do presente tmbalho, o analysa,r agora, como parecia oppor·
tuna, as boas razões da reforma monetaria de 1835, e as consequencias vantajosas
que seriam de esperar para n, ordem economica e financeira do paiz.

A sua controversia no Corpo Legislativo tornou-se, sobl'etudo, insistente itcerca
de dous pontos: I) Sobl'e declarar-se o t'esgate total do cobre, obrigatorio, em vez
de facultattvo, como havia sido disposto na lei de 1833, e sobre o Seu troco ser
feito, ou em notas com o abate ele 5 %, ou em moeda de coo)-e ?"eclusicla (no valor),
não excedendo esta á metade; 2) Sobre as notas do Thesouro terem oil-oulaçlÍo

gel'al, em vez de ci?'cttlação limitacla á cada provincia, como li muitos parecia mais
convenien te.

Sem querermos ann,[ysar os argumentos, então addnzidos, pro e contl'a, somos do
11arecer que) nas circumsta.ncias, foi de melhor aviso, ter a mnioria das Camaras
adoptndo, de preferencia, as duas primeiras hypotheses, como se acham cansa·
gradas na lei.

Agora, p[1,ra fechar o presente capitulo, seja-nos licito filzer a tl'anscl'ipção
elo juizo cl'itico, que, com relação li essa reforma mOlletaria de 1835, foi elaborado
por um dos nossos financeires da época, o qual nos merece gl'ande peso (sem com
tudo dar, como pl'ocedentes, toelos os seus considel"andos) ; porque, li sua competencia
reconhecida em taes assumptos reune a qualidade de haver tomndo parte princi·
palíssima no projecto e na discussão da alluclida refot'ma, como membro, que era.
de uma das commissõ s do meio circulante da Camara dos Deputados.

Refeómo-nos ao Sr. C, Baptista de Oliveira; - e eis aqui as suas palavras:

A nova adminishração, que stlccedeu na direcção dos negocios do Thesouro (I'efore
se ao Ministro Castro e Silva) áCluolla, cujos trabalhos venho de descrol'er (alltlde ás
refol'mas monetarias de 1833), el'a a menos asada certamente, em razão da discordancia de
seus principios e das tendencias que recebora das circumstancias, p:lra bem comprehender
a extonsão do plano iniciaclo POl' aquell'outra nesta materia; e tão pouco, p~ra prosegllil'
com Iiclelidade na obra de sua completa execução.

Não maravilha, pois, que o Govern.o então, não satisfeito com as providencias dadas
pelo Corpo Legislativo sobre este objecto, se PI'opuzesse ohter deste na sessiio de 1835 urna
nova medida alrLori. ando scgundo ,-eoolhimento da moeda de cobre, cuja importancia lia
ci rculação, depois de eifectuada a pl"ÍlUeira operação do troco fcwltltcttivo da meslDa pOl'
ced ulas do 'l'hesoUl'o, alle esti mara numa som rua gratuitamen Le exag-erada, sem pl'O'
duzir alguma boa razão qlle se déssa a tal preslll1lpção um gráo de probabilidade toleral'el.

ACamam telUl0l':1.ria, lomando este objecto em padicula,' considel'aç~io, encarre~ou

uma commis. ão especial composta de tres de sellS membros r?tln c/estcs o autor) de occu
pa"-se novamente desta matel'ia e de propor sobre ella as providencias que julgasse necessa'
rias, Esta commissâo especial, apreciando devidamente as necessidades reaes da circulação
monetaria no estado em que a haviam collocado as medidas postas anteriormente em
execução, apresentou um projecto encenando varias providencias judiciosamente combi"
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nadas, as quaes, achando-se em perfeita harmonia com os princlplos que regularam
nquelJas, deveram considerar-se, como um vel'dadeiro desenvolvimento do plano de que as
mesmas eram parle integrante, Faziam a base deste projecto, primeiramente, o arbitrio
suggerido de reduzir toda a moeda de co bre em circulação li metade do valOl' nominal que
representava, dentro de um prazo rasoavel lixado paro. esse fLm, e em s .gllndo logar a
oouveniencia proposta d fazer-se uma substituição geral dos diversos po.peis circulantes
lobre o credito nacional por um unicl) papel de padl'ão uniforme; devendo as notas dos
valores de iDO para cima, exclusivamente emittidas pela Administra ão Gentl'al, circular
~eralmente em todas as provincias ; e ficando circumscriptas á circulação local as de valores
IUferiol'es áqyella quantia, nas provincias em que foss m respectivamente emittidas,
Aquella prondencia relativa â moeda de cobl'e era aconselhada pela pl'udencia, como simples
concessão feita á opinião evident_l11ente erronea (mas dominante na maioria da Gamara,
assim como no publico) de que o principio da limitação dos pagamentos legaes em moeda
do cobre ao rnaximo de mil réis era, pOl' si só, insufficiente, não sendo acompanhado da
precisa reducção no valor ficluciario da mesma, para obstar inteil'amenle a introducção da
moeda falsa no m~rcado, Quanto aos novos al'bitrios, otrerecidos ace"ca da circulação do
papel, eram eLIes a vigorosa expressão de uma necessidade geralmente reconhecida nesta
par~; e a commissão teve o merito de bem comprehendel-a, !lanndo satisfeito ás suas
diversas exigencias por um modo simples, engenboso e de evidente praticabilidade,

- Est projecto foi adoptndo pela Gamara no que toca a essas disposições capitaes,
mas annexanelo-se·lhe o arbltrio prejudicialissimo de autorisar o Governo para indemnizar
05 possuidores da moeda de cobre no valor equi valente á metade desmonetizada, dando
lhos em pagamento o mesmo papel-moeda elestinado para a substituição geral dos diire
rontes agentes desta especie; e, respeitados assim, tão escrupulosamente os principios de
mal entendida equidade em semelbante caso, ficaram os interesses do Tbesouro expostos a
umsem numero de fraudes a que abria larga porta essa di posição estl'anha, Levado neste
oslado o projecto á Gamara vitalicia, ahi recebeu a ultima de mão na obra começada de
lua deformidade, adoptando-se, entre outras emendas ele pouca entidade, o funesto al'bitrio
de generalizar a circulação do papel-moeda ( pensamos mtei?-amente o contral'io) em todo
oBrazil, sem di tincçiio de valores,

Ora, sendo a classe dos meaores valores aquella que dá geralmente accesso á ialro
ducção de papel falso na circulação, como a razâo o indica e o confirma a expel'iencia de
lodos os bancos; a J:espeílal'el maioria da Gamara vitalicia não previu certamente que o
resultado immediato dessa emenda seria, de uma parte, multiplicar as chanças em favor dos
falsificadores do papel-mo da na razão de 1 pal-o, 18 (refe,-e-se ás 18 lJ)-ovincias ele então)
e por outea, ampliar os máos etreitos da realização dessa fraude em uma proviacia, nessa
mesma razão; isto é, em outros termos, a tentativa de iatr duzir na circula iio geral uma
nota falsificada p de, na hypolbese de que se trata, ser olerada em 18 clifr I'elltes provin
cias; e quanclo em um3. s6 desta, ella surta eft'eito, toclas as outras ficam aflecLaelas do mesmo
mal.

O projecto assim de li~urado, revertendo á Gamara t mporaria, recebeu abi a !lnal
approvação; bavenrlo votado con tra n. sua adopção j apoiados por peqnena mas illnstl'ada
miuoria, os seus pl'OpriOS autores, como que repellindo um monstro, cuja paternidade
rerudiavam. E' este mais um exemplo que duramente mostra a incompetencia dos corpos
co lec~ivos para trabalhos systemaí:icos, especi3.lm nLe sobre matcrias que demandam o
concurso de conhecimen tos p,·ollssionaes. , , ,

Muito de pr po ito descl á origem do facto da generalização indiscl'im inada da
circulação rIo papel-moeda, com o fim de pôr em evidencia as circulllstancias e motivos que
odotel'minaram, convencido como estou da nMe sidade lIl'genle de ser este ohject tomado
novamente em muito especial consideração p ia Legislatura, a qual, in lruida jíL pela
experiencia do passado, não deixar{L sem davida de modificar ~uhstancialment_ a legis
lação respectiva, pondo-a em harmonia com os principios da sciencia, COIlJO requer o
inleresse publico,

Levacla á execução essa lei ele que venho de fazer a cil'cllmstanciac1a hi, toria, subiu
a importancia total do papel-moeda circulante li somlTIa de 35 mil contos; da qual cel'ca
de 30 mil contos eram anteriormente l'epl'esentados pelas notas circulantes do extincto
banco e cedulas provenientes da operação já efl'ectuada sobre a moeda de cobre (40),

- Com a lei de 6 de outubro de 1835 e o seu regulamento, acima tl'anscriptos,
termlnamos nós a resenha dos actos dos poderes publicas, relativos ao meio circulanle
nacional, que tiveram lagar no lJrimei?-o dos periodos, em que dividimos a respectiva
materia.

(lO) SystOIrlCl Fl1ulllcltU (lo Bt'tt;:il, S, Petersburgo, i84~1





APPENDICE

AO

CAPITULO TERCEIRO

Emendas do Senado, modificativa.~ do projecto da Camara dos Depntados, estabelecendo o novo.
padrão monetario de 1833. A sua discussão na Assembléa Geral. Disourso do Sr. B. de Vascon
celios, sobre o resgate do oobre.

No intuito de melhor habilitar o leitor ajulgar das emendas substituti",as, feitas
pelo Senado na proposição vinda da Camara dos Deputados, fixando o novo padrão
monetario e autorisando a creação de um Banco Nacional, - daremos aqui os arti
gos principaes, em que aquellas emendas se contêm, as quaes, todas ou quasi todas,
foram rejeitadas pela Assembléa Geral reunida em fusão.

EMENDAS ADOPTADAS NO SENADO

Primeira - Suppressão do art. lo do Projecto.
Foi rejeitada pela Assembléa Geral.
Segunda- Substitutiva do art. 2° do Projecto, contendo a referida emenda

dez artigos, como seguem :
Art. 1.°As moedas de ouro, que de novo se cunharem, terão por padrão uma

moeda de ouro de 22 quilates, e peso de quatro oitavas. Nesta e nas suas subdivi
sões, em duas e uma oitava, se designará s6mente o peso e o titulo do ouro, sem
declaração do seu valor neminal.

Art. 2.° As moedas de prata, que de novo se cunharem, terão por padrão uma
moeda de prata de 11 dinheiros do peso de 8 oitavas; nesta e nas suas sub-divisões,
em 4, 2, 1, e ~ oitava, s6mente se declarará o seu peso e lei, sem designação do
seu valor nominal.

Art. 3.0 A base do systema das moedas, em valor, será em peso igual á de
ouro de 22 quilates para a de prata de 11 dinheiros, como 16 pa?'a 1.

Art. 4. °O remedio da liga ou tolerancia no titulo será, nos cunhos de ouro, 2
millesimos ; nos de prata, 3 millesimos, e, em ambos os metaes, para mais ou para
menos.

Al't. 5.· A tolerancia no peso será, nos cunhos de ouro, 4 millesimos do peso
da moeda, por excesso ou fa.lta ; nos de prata, 6 millesimos nas moedas de 8 oita

A. 19
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\ras, - lÓ millesimos nas moedas de 4 e 2 oitavas,- 14 millesimos nos de I e de II
oitava, por excesso ou falta. Nos cunhos do cobre não haverá tolerancia por falta,
mas sim por excesso até 2 centesimos do peso da respecti vn. moeda.

Art. 6. 0 Emquanto o papel-moeda não for retirado da circulação ou não chegar
ao par, ("I) todas as moedas de metaes preciosos, assim nacionaes como estrangeiras, e
as barras de ouro ou pratn., correrão como genero, e serão recebidas e dadas em
pagameúto nas transacções actívas e passivas das estações publicas e particulares.
pelos preços que as partes convencionarem, ou pelo preço corrente do mercado, não
havendo accordo,

Art. 7. o Para a prompta e facU execução do al'tigo antecedente, o Governo man
dará calcular e fazer publicar semanalmente tahel1as do agio da moeda, ou desconto
do papel.

Art. 8,0 A fórma, cunho, inscripção e denominação das moedas, será objecto da
um programma, que o Governo proporá a diversos professores de Belias Artes,
afim de que o Corpo Legislativo escolha e approve o cunllO que lhe agradar.

Art, g. o Os particulares poderão mandar á Casa da Moeda ouro ou prata para
ser cunhado, pagando, todavia, as despezas de mão d'obra na razão de 2 % no
ouro e 6 % na prata, que serão recebidos á parte, na occasião da entrega por inteiro,
das moedas cunhadas.

Art. 10. O Governo fica autorizado para fazer todas as reformas que julga!'
ihdispensaveis no pessoal e material da Ca,sa, da Moeda desta Côrte, que será li

imica do 1mperio, para que as moedas cunhadas sejam perfeitas, e conformes ás
disposições prescrlptas na presente lei; fazendo outrosim assentar, quanto antes, e
pÔr em estado de etrectivo serviço a machina de laminar e cunhar moeda, encom~

inendada pelo Governo ao inglez Alyers, - dando parte de tudo á Assembléa para
ii. sua a]?provação.

Esta emenda foi rejeitada em todos os seus artig03 •
..... Quanto ás demais emendas, approvadas ou não, pela Assembléa Geral, e

especialmente, as que se referiam ao estabelecimento do Banco Nacional ;-facil será
conhecer da sua materia e importancia relativa, confrontando-se os respectivos artl~

gos da leil á pag, 232 e 8eg. com os do projecto em qusstão j cuja integra tambem se
encontra á pag. 2::JO.

A DrBCüssÃo ~A ASSEJMBt:f:A GERAL

b Ê!r.· P<iüla ê Som~a ~ à artIgo está mal redigido; elle diz que o 0111'0 e a prata,
lanto nacional como estrangeira, eI1tr3.1'âo a 2~500, quando Se enteride muito bem, que os
autores deste artigo tivárarri s6 ém vista o ouro; porque hão é dá presumir, que elles
inonta~sem tambem a prata a 2$500, sem que, ao menos, se determinasse o qllilate da
mesma, .
, Demais, a moeda estrangeira (lue tiver quilate diverso da nossa ha de ser admit·tida. a
2$500? Não me parece de jus,tiça; pOl'ém, como a Assembléa Geral já decidiu que se não
~dmi ttisserli sub-emendas, é de crer, qlle esta doutrina seja reprovada. Como não tive parte
]la discussão da lei, seja~me licito discorrer alguma cousa sobre a materia: estou persua
dido que o primeiro passo que se pl'ecisa dar em qualquér systema qlle tenda a melborar
b nosso meio circulante é fixar o novo padrão monetario; visto que este valor, que anti.ga
mente tinha o ouro, se depreciou, (Po,- causa do grande S!lstt'r.-o, niio foí possível Ol!V1I' o
illtlst,-e orado,-.) Resta, porém, saber qual ser~l esse padrão, (lue necessita de uma base,

. (41) A. respeito deste ldtlgo. perguntal'à o , L', Feij6 : ~ Que par é liste, si o projecto tira o valor lega,!
dn pratn e do ouro ~ ... Sem se fixaL' uni valai' qualquer (~ oitava de OUI'Oj creio que nuncl1, se lldder{l snber
qUl1,ndo 6 que o papel es~(\:\o par.
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por isso que não deve ser formado arbitrariamente. Ora, pal'á achar esta base, devemos
calcular sobre os cambias anteriores, ao menos d 1827 á esta parte: esta seria a minha
opinião, p is não acho fundamento alo-ul11, no que se fundam os seuhores, que marcam a
oitava de 01ll'0 a 2"500 j porque, si esLudassem os cambias de 27 para cá, o termo médio
produziria 2 900. E, assim, não me sendo possivel adoptar um novo meio, vejo-me forçado
a votar pela suppressâo do al'Ligo, não pela immediata utilidade que d ssa suppressão
pudesse resultar, mas porque, sendo-nos possivel marcar na sessão segltinte o padrão
mouetario, se acharia enlão remedio para qualquel' inconveniente j e mais me confirmo na
minha opiuião, tendo a certeza que ningucm levará ao Erario a oitava de ouro por
z..'Õ)0. Quanto á idéa aventada de um banco, eu quizera 'lue Ue tivesse o onus de
consolidal' o nosso papel-moeda e retü'al-o da circulação, substituindo-lhe moeda forte,
seguudo as idéas que formo a respeito de Banco, , .
......... ••• • o ••••••••••••••••• " ••••••••••••••• • o, • ••••.••••••••.•••••..••••••••••••••••

lia duas opiniões, uma, que não se pôde fixar o padrão legal, e outra, que se fixe
opadrão monetario.

Sóruerlte farei alo-umas observações quanto á opinião, de que não se póde fixar padrão,
equanto á de que - 'àeclarar-se o valol' monetario era falsificar a moeda, hontem já se lhe
respoudeu optimamente; mas, torno a dizer, si acaso hoje estivesse o ouro ao par do ouro de
cutiio, si nosso meio cirClllant representasse uma oitava de ouro p r 1."603 j está claro, que
fnlsificavamos esse valor j mas, ao contrario, hoje, q'le uma oitava de ouro vale 3" será.
isto falsificar 1 Não é isto, apenas, declarar o qlle existe de facto 1

Os senhores que sustentam esla opinião l'econhecem quejá ha 11m padrão legal, que é de
1$600, e tantoassim é,-que em um dos artigos seguin tes se dlz-emquanto o papel não chegar
30parj-e qual é esse par 1 Aqni se prova que o senh res reconhecem padrão monetario, ou
reconhecem a sua necessidade; e porque se puude então lixar o padrão e não se pôde agora 1
Eisa q,ue quizera (lue me dissessem. Sabe-s' bem que réis não é valor, é nome: como então
sep6de designar que uma oitava de our valha 1'6001 Vindo isto declarado na lei dizem,
oEstado recebe por aqnillo que vale geralmente; mas, SI diz-se, que se pôde lixar a 2 500,
já não é as im j então baverá roubo,-faz-se, que uma moeda que "alia quatro valha seis, etc.
,.....quando hoje é de 3' o valor da oitava ]e ouro. !TI qual foi o preço nos ultimos annos 14'.
Si este foi o pre o, em qlle se fizeram todas as transacções, quando a lei determine que
duplique este valor, ha um roubo; mas no caso presente é o inverso; si não se lixar, vai-se
roubar o valor actual em favor do valol' passado.

O que qllerem os senhores1 Que se fixe o valor de 1'600 (L ollava de ouro. Então
todos os passos que se (lerem "ão fazer mal: vai-se obrigar o E tado a pagar muito mais
do que devia, quando, pelo conLrario uma fixação qualquer que declal'asse o valor real
p~ra se fazerem as transacções era justa e legal j não era mais que a declaração do facto
existente na sociedade.

Mas di se-se: a moeda de 6$400 vale assim em toda a parte do mundo j qual é a parte
do lUund que 6$400 valham 6$40 1 mm Portu::ral essa moeda vale 7,500 j e o que é valer
COItadas as partes a m sma moeda? E' comparar o peso dos quilates; - por consequp.ncia,
em parle nenhuma, 4 oitavas de ouro valem 6.;.400. .

Além disso, si n6s tirassem os da cu'cuirlção uma por ão do papel.moeda, diminuh a
somma da moeda circulante, e não podia haver deprecia~,ãodo papel para o ouro: o papel,
fazendo as fllllcções rle moeda serve de moeda, embora não ten ba valor real, e para o provar.
enli'e outros casos, lembrarei o Banc d Inglaterra, emquanto não l'ez pan-amentos. !TI 56
~uando a ~ação precisou maior somma na circulação, emuora ó banco não a realizasse,
e, qll SUblll o d preCl!lmento, em tres annos, a trlllta e tantos por cento., .... ," ...

Aos senbores qne llão querem que se fixe o padrão da moeda de conta, pergunto eu-como
ba ele o banco faz r suas trall acções 1 Por que modo se hão de avaliar os fundos me·tallicos
do banco para se formar a associa ão 1 De dlltlS uma: ou hão de avaliar pelo padrão anLigo,
011 dar-lhe um valor fantasiado j e será licito a me"os particulares usurparem as funcções
dos legisladores, declarando o valor das moedas 1

E' á lodas as luzes evidente a nec ssidade de um padrão monetario.

o Sr. Marquez de Barbacena - Deve pt'evaleclll' a sllppl'essão feita pelo Senado.
011 deve ser restabelecido o artig do projecto dos l'S. deputados lixando o valor do ouro 1
Eis ri questão. Mostrando eu os absurdos, a funesta consequencia do artigo, seguir-se-ha
necessal'iamellte a Slta suppressão,

A primeira objecção que se oITel'ece é sobre a l'edacção do al'Llgo. que nem se compre
hende, nem poderá ser executado sem explicação de seus autores. O artigo e.stabelece o
\'Rlor do ouro em 2:'~00 por oitava de 22 CI,uilates, e manda que nas estações publicas se
receba a prata e ouro nacional ou estrangell'o em moeda oll em barra, segundo aquelle
valor, Vemos, pois, em primeiro logar, o. metaes preciosos em barra ou moeda, com
,'alaI' io-ual, e todos sabem, que o mesmo metal cllllhaclo 'tem mais valor, do que
em barl'a. .

Em segundo, não deélal'ando O artigo qual será o toqne da prata, nem a sua relação
éom o ouro de 22 quilates, impossivel sel'á fazer ou receber pagamento em prata nacional
ou estrangeira, como acima manda o mesmo artigo. Prescindindo dessas faltas e omis
sões, que podedam ser corrigidas com outra redacção, que a prata seria de H dinheiros,
como ouço repetil'-se em voz baixa, sustentai'ei que, nem assim, o al'tigo poelel'Ía passar.
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Nenhum poder humano é oapa::: de fixar o vale»" dos metaes preoiosos, quando lia na oiro
oulação papel moeda e oob"e debaseado. Pretender, pois, em taes cit'cumstancias fixar o
valor do ouro por uma lei, seria o mesmo qlle pretender por lei regular os dias ae chu,'a,
011 os graos de calor e fdo elll cad·, dia. O absurdo da pretenção é ideuticn, mas o resul.
tado das duas leis seL'iól. moi diil'erente. A que se publicasse reglllando a chuva e o frio,
não perturnaria o curso das eStações; ellas seguiriam as leis da lIatureza, sem a menor
contemplação com as disposições da Assem bléa Geml, e toda a perda seria a do tempo da
discllssão e a da desp za da impressão. A lei fixando presentemclllte o valor do ouro a
2,500 a oitava, tambem não fixaria nem cambio nem valor dos metaes, tudo seguida o
curso determinado pela opinião publica da praça, Para as transacções futuras a lei será
completamente nulla, mas nos contractos, anteriormente feitos, causará damno irreparavel
a todos os credores.

O meio circulante, senhores, depois de mui dolorosa experiencia, consiste húje,
entre as nações mais civilisadas, em metaes preciosos e papel realizavel á vontade do
portador, Ha perfeito accordo sobre o toq ue da prata e ouro, destinados para moeda, e só
pequenas ditrerenças de alguns decimaes na relação de um para outro metal, bem como,
na tolerancia da liga e cunho, que nem atrectam á estabilidade do meio circulante, nem
influem consequentemente por si só nos cambios,

O Governo que se lembrar de alterar estas relações entre os metaes pI'eciosos, estabe
lecidas pelo consenso g','al do mundo commercial, seja diminuindo o valor intrinseco das
moedas, mas conservando o mesmo nome e ,'alor de cOllt3, seja conservando o valor
intl'inseco, dllplicando o vnlor de cOIILa, commeLtet'á o maior crime, o maior des
propo~j(o, porque, sem conseguir o pl'etendido lucro no prllneiro caso, nern estabi
lidade do meio circlllante no segundo, fal'á a propl'ia ruina de seus subditos, promo
vendo talvez com moções, etc., etc. Qualquel' nação pôde, sem duvida, no principio de sua
organização, dar ás Slta. moedas de pmta e onro o valor de conta, que bem lhe parecer, e
tão inditrerente seria dividir a oitava de ouro em 1:"600, como em 2:'500 ou 3$200, Mas,
uma v~z escolhido o padrão de valores, e de ac ordo com as principnes nações do mundo,
como acontAre entre os systemas ruonetarios do B"azil, Estados-Unidos, França e Gran
Bretanha, estabelecido e fomentado o comm~I'cio reciproco com todas estas nações, havendo
contracto entre nacionaes e estranl>eiros sob a la das leis existen tes; qualquer dispOSição
altDrnndo o meio circulante, e com mais ou menos tenden iaa produzir efl'eitos retl'Oaclivos,
é injusta, é inadmissivel. Façamos ;Ima comparação do que se passa e.ntre França e
Inglntel'l'a, O cambio entre as duas nações, não havendo entl'e ellas papel-moeda, e sendo
as moedas de prn ta e ouro do mesmo quiJote, conservaudo-se depois de muitos annos, com
notavel estabilidade, tem sido de 25 (rs., vat'iando de alrtuns decimaes, isto é, uma libra
sterUna de 20 schillings valendo 25 francos de 12 dinheiros e alguns decimaes.

Supponbamos que o parlamentn mandava agora que a libra stedind., conservando o
toque actual, tivesse o valor de con'ta ou fosse dividida em 40 schilings, - qual sel'ia o
resultado dessa lei 1

Em primeil'o logar todos os credol'es perderiam a metade da sua propriedade, recebendo
em pagamento com o Dome de 40 schillings a l1Iesma pOl'ção de ouro, que se chamava 20, ao
tempo do seu contracto.

Em eg'lndo, o cambio com a França desceria pelo menos a 12 ~ em logar de 25, e
como não ba papel-morda entre as duas nações, a estabilidade do meio circulante tornaria
a apparecer, tendo, porém, duplicado para ;empre " valor de todos os objectos de consumo,
e arruinado os credores, como Justamenle aconteceu ua Austria, quaudo se estabeleceu o
Banco.

O artigo em disc'lssão, mandando que a oitava de ouro de 22 quilates, qlle lem° valor de 'I. 600 desde t 6 94, passe a ter o de 2$500, conservando-se ainda em circulação o
papel-moeda, não só produzirá os rna:es apontados para a lnglatprra, e vel'ilicados na
Austria, mas mui tos outrus, filhos da continuação progressi va da flucl uação dos valores,
A estimação e valor do papel-moeda é r?gulada por causas independentes do Poder
Legislativo: a confiança pnblica funda-se mais na crença da boa fé do Governo, do
que na realidade dos recursos da Nação, e, para dizer tudo em poucas palavras, atê o
capricho e terror panico teem ás vezes tão decidida influencia no valor do papel-moeda,
que a sna variação não é susceptivel nem de calculo, nem de limite, e conseqnentemente
os me'taes preciosos que se compram ou vendem a troco lesse papel devem seguir 11 me ma
ou maior variação, porque os negociantes são os mais habeis nos calculos de segurança,
O reslutado, pois, entre" nós será perda para os particulares, descredito para a Nação e o
Ooverno.

E na verdade, quem se atrpverá a entreter relações de commel'Cio com lima nação,
cujo Poder Lpgislativo, sem cui.-Ial· de retirar o papel e cobre da cil'cula ão, sem oonsignar
quantia ejfeoti"a, e adequada paru. amortização da sua divida, contenta·se com a mudança
nominal do valol' de conta, elevando de 1"600 a 2~500 a oitava do ouro, sem alterar o seu
quilate, medida, que em ~eus pessimos etreitos corresponde á. cunservação do nome com a
alLeração do q II ilate e peso I

A debasca.ção das moedas é gel'almente considerada, como o rlelirio do despotismo, e,
graças ás luzes do seculo, ninguelll ollsa mais prop,)r, ou praticar t{(o funesto expedient '
O recurso ao papel-moeda só é permhtido em circul1lstancias de apuros qllando se trata
de sustentar a honra ou a liberdade nacional. Passada a cl'ls , é o principal dever do
Corpo Legislativo retiraI' aquelle papel da circulação, consignando quantia certa, constante
e verdadeira para sua amortização gradual. Ora, esta quantia, havendo, como ha, enbre
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nós um defloit considerave), não se pôde obter sem a imposição de algum tributo, e
qualqusr que plle sPja, receberá o povo mui consideravel diminuição no tributo, que está
pagando desde i825. l!:ra eutão de cinco, tem agora chegado ,dOO %, em tudo quanto con
some!

Si, pois, a fixação do valor do ouro não se obtem, porque os negociantes e productores,
aHerando o valor dos g lIeros e do cambio, illudem aqllel\a disposição; si os credores re·
cebem demno gl'avis imo, e, s devedores um dom gra lUito; si o Tbe~ouro perde mais do que
todos j si, finalmente, a variação do meio circulante, de ql.e tanto nos queixamos, con
lioual'á do mesmo modo, - como consentil' a Assembléa Geral, que passe tal arLigo de
fixação do valor do ouro, deixando o papel e o cobre em circulação! 1

Aproveitemos, senhores, a lição da experiencia feita POl' outras nações, fundemos a
oossa divida fluctuante, estabeleçamos quantia certa e sufficiente para [{radual amortização
da papel e cobre, e não vamos com a prelendida alteração nominal do valor do ouro
augmentar a fluctuação existente, e entreler por mais tempo a desordem nas provincias
do norte.

Emquanto a oitava de ouro valer, como pl'esentemente vale, 3 iDO, ninguem a levará
no Thesouro por 2 500, que a lei estal,elece' comprarão papel e pagal'ào com elle. A
lai, no eSlado actual, paL'a os devedores ser~ perreitamente nuUa, Melborando as cit
cnmstancias, como necessal'i,lmente d.eTem melborar, pena de fazermos bancal'ota, e
descsndo o valor do 0111'0 pela amorliz,lção do papel a menos de 2$500 a oitava, levarão
todos 0111'0 ao 'fbesouro pOl' aqll 11 preço, e a lei seril. então obedecida, causando, porém,
mui consideravel perda ao ThesOllro e aos credol'es ..•

Medidas ba, que, a despeito de alguns inconvenientes, podem, comtudo, em certas
circumstancias, produzir alguma vantagem nacional, mas a que se propoem no presentá
artigo para fix<lção do valor do Ollro deixando papel e cobre em circulação, já está
demonstrado, que s6 pl'Oduzirá muitos males sem a menOl' apparencia de bem real e
lardadeiro. O artigo não pôde passar, e a sua sup'pressão é justa, indispensavel e acon
selhada pelos principios da sciencia, pela experlencia das nações, e, espel'o eu, pela
approvação hoje da Assembléa Geral.

oSr. Calmon- Sr. presidente, tenho de fazer observações á algumas das pro
posições, qlle acabaram de submelter á consideração da Assembléa Geral.

Dous nobres ol'adores s~guil'am opiniões dilferentes e concot'daram, todavia, na necessi
dade de supprimir o art. 1° do projecto, que veio da Cam ara dos Depulados. Occupar-me-hei
do primeiro nobre orador, que, arlmittindo a necessidade de se reformar o padrão monelario,
~odavia, vo·tou contra o projecto. Concordando com o nobre membro da Assembléa Geral
nn necessidade dessa l'eforma, e pelas mesmas razões que elle aUegou, todavia parece-me
que os seus calculos falham emquanto pretendeu, á vista deUas, que o projecto da
Cnmara dos Deputados não segluu um termo médio razoavel, quando fixon a oitava de
ouro de 22 quilates pelo pr ço de 2$500. Quanto aos seus argumentos para provar a
necessidade da aUeração do padrão, perm itta a Assembléa Geral que eu passe em resenha
os que julgo mais capitaes .•. Um illustre memb,'o já me pre,veniu em alguns deUes;
mas, como não lb désse todos os desenvolvimentos, en tomal'ei esta tarera, D,l necessidade
de se allerar o padrão resulla o dever, que llOS incumbe evitar, pOl' um lado, um grande
defioit na rendo, publica, e por otttro lado, ir gravar a .\ação com o pagamento de
uma divida, c ntrahida em moeda rraca Um illustre orador não apres ntou o pre
ciso, pura fazer ver até que ponto chega a furça desse meu .receio : eu apresental-o-hei
ti Assembléa.

A reuda publica, que está calculada entre ii á 12 mil contos, é fundada, tres quartos
della, na cobrança ad valo?'cm, e apenas um quarto é cobrado por meio de tarifas, ou valores
lixos; os tres quartos da renda, que são os que resultam dos direitos de importação e
exportação, são cobrados pelos preços correntes e em virtude de pautas da Alrandega que
variam. Si nesse momento fosse restaurado o antigo paclrão ( que eu mostrarei em tempo
competente que alguma das emendas que foram do Senado pret ndeu fazer). isto expunha
nos a males muito mais fataes do que os males com que nos ameaçam aquelles. que se
oppõem á doulrina do projecto da Camara dos Deputado. ".Os tres quartos da renda, si
aDa o fosse restaurado o padrão antigo, de 11 a 12 mil contos que era a renda g ral, iriam
a reduzir-se de 6 a 7 mil. Agora, a respeito da despeza publica sabe-se que dous outres
quartos, são pagos em réis dent.ro do lmperio, e posto que uma parte seja paga em moeda
rorte róra do Imperio, todavia não compensa a perda qne ha, ... ; e portanto, si bouver
alle,'ação no padrão mondario, nenhuma dimin ,ição ha nos tres quartos dessa des
peza, e só um ela despeza publica p6de s011'rer variação.

Comparandu-se, pois, de ouko lado, os tres quartos da l'eceita diminuindo, ver-se-ha,
que ha de appar?cer um granele deficit.

A divida pllblica dentro do Imperio foi conlrabida, quando dilliculdades tamanhas,
como as qu~ hOJe existem, e outras filhas daquelle ~empo, tinham reaudda o cambio a um
estado lell'pl'eciação lamentave!. e essa divilla, contrahi la a um cambio de29; poder-se-ha
porventura com jlls~iça dizer-se, que. a Nação é obrigada a pagar ao cambio de 66!

Qual será a razão: por qne se reclame da pal'le da ~uçào em salisl"azer obrigações ao
avêsso das condições do contracto! Eis aqui, pois, desprezando outras considerações, os
araumentos pelos quaes entendeu a Camara dos Deputados que era mister a alteração dos
contractos; ·todavia, comquauto eu concorde com o bonrado membl'o nos calculas que fez
e na necessidade da alteração do padrão, eu não posso convir com eUe em todos os Outros
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argumentos, em virtnde dos quaes se decidiu a votar pela sllppressào do ar~jgo, O nobre
membro disse que o projecto não satisfaz as necessidades actuaes. Disse elle : fixou um
padrão arbitrado, niio attendeu aos cambios antigos, não seguiu um termo médio, e
ninguem levará ao ThesourJ moee!<l de ouro pelo preço de 10', quando elias conem '00

-mercado a 12.'000.
- O [10101' da P[ltria me foi primeiro inspirado pela casa em que nasci, pelas arvores floe
primeil'o vi, pela minha provincia, e pelo Bl'Uzil todo. Quanêlo, porenl. na Assembléa Geral,
quando elu uma ou out~a Gamara. tratamos de qu stõ s vilae.. ; de facto, me maral'i1hou
muito, que um illustre membro apl'esentasse calculos só para o sul, e desprezasse os mesmos
a respeito de tan tas provincias do lmperio I

O honrado membro c1isse que os pI' jecUstas da lei elTaram quando não seguiram um
justo meio ter'mo: eu vou provar que se seguiu um ,illsto meio termo, Quando pela primeira
vez foram cunhadas as moedas de 960 reis de prata, foi realment. altel'ac1o o cambio, que olé
então existia entre os dominios portuguc1.es e britannico: pois o cambio entl'e o peso porLu
gllez e a moeda esterlina era de 67l~ ds, quando se cunhou no BI'<1Zil o peso de $960 ; e como
quando ha moeda fo:·te e fl'aca, a ft'aca costuma expclJjr a forte do mercado, en tão o cambio
par estabelecido veio a ser de 54 e não de 6'7 1/2; e lem urarei à Assem bica Geral, que todas as
transacções com111ercia~sde hoje ponco poderão difreri.. da croca de 1810. O camhiocxislente
ao tempo em que a lei foi elabomda na amara dos Depu~:ldos era de 33 ds., termo médio, e
então, del'endo a Gamara adoptar uma medida que se julga"a neces~aria, que era fixar-sea
moeda de conta,- o que devia seguir? O ~erlUo médio entre os dons extremos do cambio
existente, antes que começassem as calamidades publicas no BraziJ. Ora, entre o cambio
de 54 e o cambio de 33, achou a commissão esse cambio, approximadamente igual áquelle,
que corresponde a 2"500 por oitava de ouro, e, pois, vista a questão debaixo deste pon~o,

examinada como deve ser, a Gamara dos Dep~tados s gUil.l um justo termo médio.
Mas disse um honrado membro: todavia esse termo médio não é igual ao actual: eu,

alli peço perdão para dizer-l'he, que está enganado, quando figurou que o tel'mo médio do
cambio era 29; pois nas demais provincias, ti excepção de tres, é superior a 32: e porventura
em medidas des~a natu\'eza só devemos attender ao bem de tres ou quatro provincias quo
não Soll'l'om 'tanto. com exclusão das van tagens elue hão de resultar á. provincias do nOl'te L.
Si o illustre orador attende se á cds em que estamos, si faiJasse, oomo ?nemu)'o ciG
Assemulda Gel'ai, de certo elle não a vançada que o termo módio do cam bio era o de 29; eu,
fallaudo como representante da Nação cm geral, digo que o termo médio era sim de32, eque
quando aCamara fixolla oitava de ouro n 2$500, procUl'OU evitar gL'and s calamidades ..... o
seguiu um justo tel'mo médio, Si, portanto, esta razão e a que oul'iga o nobre membro a
votar peja suppl'essão do ar~igo, eu lhe peço, que corrija a. sllaantiga opinião; e si a minha
reflexão tem algum peso, vote pelo artigo.

Agora, Sr, presidente, occnpar-me-bei de outro honrado membro, cujas opiniões eu
respeito, cUJos principios em adm inistração devem te I' tanto peso na AssembJéa Geral,
quanto eJle se tem mOstrado habil nas m:\tel'ias de finanças.

Disse o nobre orador ~ tambem outro, ,\ quem já respondi, que o art, 1°, que so
quer supprimir, é até um .artigo :ninielligiveJ, e inexequivel : examinemos eslas propo ições,
Eu vou ler á AssembJéa Geral o artigo tão recriminado; diz elle (leu) : 1 go não se pMe
mesmo pela simples leitnra do artigo ent~ndel'qu a oitava d prata enlratambem na razão
de 2.500; eu chamo sITnplesmente a attenção grammatical pal'a a questão, não careço da
attenção logica nem da bermeneutica; mas ell sei donde resultou a duvida, ella está
em que os nobres oradores, (ple ataoam o projecto, Cjuererão 'talvez insistir na n ces idade
de fixar-de dous padrões, para o ouro, e para a pmta ; o tanto mais acredito que esta é
a razão das objecções feitas pelos nobres oradores, quando ouvi a um delles dizer que ol'a
necessario fixar-se a relação entl'e a pra~a e o ouro. Ora, comhatendo eu esla proposição,
mostrando qne não é eX:1C~a, e que, sendo is~o marcado, fica absurdo; provando eu isto,
ficará claro o artigo.

Basta fixar o valor do ouro, para qne o valor da prata fique essencialO1en~e subor
dinado ao valor fLxado para o omo. Sr. pl'esiclente, o ouro é d todos os generos conbecidos
aquclle que menos val'iação so[rre no mercado, quan lo ao seu valor intrinseco; ao
con trado, a prala é mais slljei ta a estas vadações em razão dos usos, que se lho dá,
pois que tem maior consumo do que o ouro; pOl' consequr.ncia, como a sua demanda p6de
soll'rer alteração, assim tambem alia varia de prr.ço. Sefldo, como é, iucontestavel que o
valol' do ouro é qunsi fixo e o da prata muito m:tis variavel; e-tá claro, que quem fixar ao
mesmo tempo o valor do ouro e da prata terá em mui~as circumstancias ol'c1inarias da
vida duas moedas correntes, lima a disputar com outra. Qucrer fixar o valor do ouro e o
,alor dn prata, concomitantemente... ".,'. é, de cedo, o mesmo que fixarem-se por uma
lei os dias em que leva chover ou fa1.er eol E, portanto, demonstrado, Cjue não
é passiveI fixar-se simultaneamenle o valor do ouro e da pl'nla, estlÍ, claro, que a Gamara
dos Deputados não errou quando calo~t o vctlm' da JJrctta, e occupou-se só do ouro, 8i me
encomJ11endassem uma traducção !ivl'e do artigo em questão, eu faria desta maneira (lcu),
'rodo o mllndo sabe, que no morcado ha sempre uma relação entre o ouro e a prata,
l'elação variavel, e por isso concluirei 'tambem, que toda a p,'et nção de fixar-se o valor
entr o ouro e a jlt'ata, de 1 JJa?'a 16, é il'risl1ria, p6de seI' dc tel'rivel consequencia; e
para evilar este mal, é que se devt' evitar tambem esta relação.", ,.

Agol'a cumpre-me responder a dnas obj cções. que ainda me faltam, do mesmo nobre
orador: - « ninguem terá confiança em uma Nação que por um ras"o de penna altel'a o
valor das moedas» ; esta proposição enunciada POl' esta maneira deve fazer uma impressúo
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terrivel no. Nação, e é em verdade o sil(ual de um alarma geral; mas esta proposição, que,
destacada e isolada, produz este eJfeito, sendo examinada, entretanto, ao clarão da
saiencia economica, se conhecerá que ella não tem valor al~um.

Sr, presidente, tanto é fraco o imperio da lei para itxar o valor das mercadorias,
quanto é impotente tambem, para flxar os valores das moedas., .... , .. , .•.•. "." .• "

Quando foram alterados os valoras uo Brazil? Foram, porventura, alterados, até 1810?
Não; em 1810 houve uma lei, que el'1 verdade alterou o valor da moeda de conta; (lU já
expliquei, quando se cunhou o peso hespanbol por 960, e quando. por um erro até
irrisorio, se dobrou o valor do cunho do cobre; mas de então pal'a cá hou,'e alguma lei,
que alterasse a moeda? Foi recunbada a moeda de cobre? Não; alguma lei a.llerou os
valores, de que se trata agora, e que são cbamados a terreiro ou a campo? Não, Quem
produziu, portanto, quem fez esta alteração? O imperio das circumstaucias, este movi
mento commercial, esta ordem do mundo, que nós raramente explicamos com exactidão.
Si, pois, os valores não foram alterados pOl' uma lei, si mesmo não ha, quem possa
alterar os valores na opinião do nobre orador, como é, que se ba de deixar de ter con
fiança em uma Nação, porq ue eila pretende alterar os valores da sua moeda?. , ,."." ..

",. Concedendo mesmo, que alteramos esses valores, quan lo, em verdade, com relação
áreceila e despeza, u entendo que o ar\. 'lu vai fixai-a, e esta alteração produzisse alarma;
comludo, só seria censuravel, si acaso ella ferisse os interesses particulares, si acaso todas
as convenções do Estado fossem postergadas; - mas é isto o que succede?

Não; eu mostrei já, que a divida publica contrahida, de 22 mil contos em apolices a cargo
da Caixa da Amortização, não é divida contrahida uos tempos actuaes: o art, '10 é generoso,
porque "ai pagar a 33 a divida contrahida a 20; e aCLui temos. que a alteração de valores, si
ncaso ba no art. '10, pelo lado da divida publica uao posterga a justiça: agora pelo que
respeita a outro ramo, - a despeza do pessoal, que é dos empregados publicos, estes, não
digo que sobejamente, mas estão convenientemente aquinhoados; a Assembléa tem dado 01'·
denados com mão larga, e isto pela razão de haver moeda depreciavel, e então, si acaso
fosse condemnada esta moeda, estou que não se on'enderia aos seu interesses; mas, loni<e
decolldemuar-se, ella é augmentada de valor pelo art, 10 da lei, pOrque esse al'tigo suppõe
um cambio de 43: logo lIe é em abono dos empregados puulicos.

Que mais alteração de valores pôde haver no ar\. lu 1
Dos valores do mercado, que em verdade vão ser alguma cousa alterados, Mas não se vê

que a ditlerença irá augmentar as rendas, em beneficio publico 1 Não se postergam nossas
obrigações, não se iIludem contl'actos, não orrendemos in teresse algum; como, pois, quem
obl'a assim, como a Nação que legi~la nesse sen tido, póde dar ansas, a que alguem presuma
que lhe faltará a confiança?

Não vejo, portanto, a razão disto.
Outra proposição do mesmo nobre orador: « nêio haverá meio circulante restabele

oido, emquanto houl'er papel.,moeda na cirr,ulação ». Esta proposição, SI', presidente. é
tomada tambem em these mui geral, digo até cel'to ponlo, porque em muitas occasiões o
papel-moeda, s6 de per si, em razão de sua utilidade ou conveniencia de seus fins, tem-se
sustentado ao par do ouro e prata sem garantia algllma; disto ha mais de um exemplo,
e eu cilal'ei o dessa colonia da Hollanda ao nOl'te do Gram-Pal'á, onde o papel.moeda é pre.
ferido a qnaesquer pesos ou onças de ouro: pôde, de facto, ha,'er uma circulação solida
pnr meio do papel. .. ,

Todavia, quer a minha hypotltese, quer a geral do nobre orador são modificaveis
pelas circumstaucias, e variam geralmenle: e ell só referi o exemplo, para provar que o
papel póde de per si conceitual' uma botl circulaçiio :-pois que eu sou o primeil'o a não
aCl'editar muito na circulação do papel, em todos os casos, em todos os governos, ou em
todas as circumstancias,

Em regl'a, a circulação do papel não COllVem, mas ·tambem não convem, que as
opiniões contra a Circulação do papel sejam aqui apresentadas isoladamente, visto como
opapel-moeda, ainda que não seja realizado, p6de Sllstent,u·-se.

Sio papel-moeda é depreciavel, podemos, todavia, sustentai-o, pelos fins a que eUe se
destina, Eu não «presentarei na Assembléa Geral proposições desta ordem, isoladas: ou
que opapel-moeda de p r si só constitue uma circulação excellente, ou que o papel-moeda
não presta; - são opiniões extremas, que nunca a Asscmbléa Geral ba de ouvir de
mim, E para responder ao nobre orador, que enunciou esta opinião. basta que eu me
dirija ao projecto que veio da Camara do Deputados; e se projecto não presuppoz que as
moedas de OUl'O e prata concorressem simultaneamente com o papel-moeclaqu(l actualmente
circula, pelo con·trario acha-se no projecto, que um::t das obrigações do Banco é tirar esse
papel da circulação,

01'a, quem substitue a cil'culação elo papel-moeda pOl' notas realizaveis á vista, conforme
oprojecto que veio da nutra Camllr,t, isto e, do <wtigo que incnmbe ao Banco a substituição
do papel-moeda p0l' notas suas realizayeis,- não apresenta, de certo, a contL'adicção, que o
nobl'o ol'ador suppoz que havia no proJecto, , "', .. " ."" ' , , ,

o Sr, Hollanda Cavalcante - Não tenho eSp91'ança de elizer aqui nada de novo, e nem
talvez de converter pessoa alguma á minha opinião, mlls.iulO'o-me obrigado a. sustentar um
pl'ojecto, que desde qlle elle foi apresentado na Camara sympathisei com elle ; é um projecto
que eu não ,inlgo de pecluena monta; eu o enlendo até, como um projecto restaurador da
paz do Bl'azil. •....
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Prinoipio por duvidar da denominação que se dá. a este projeoto: eu o oonsidéro como pro
jecto de melhoramento do meio circulante; a Camara dos Deputados deu-lhe outro tilulo,
- chamou-o pro;'eoto do Banoo, e pela maneira por que foi emendado no Senado, ainda pôde
ter, 11m outro nome..•..

Não é possivel melhorar o meio circulante sem estabelecer-se uma base; toda a vez, 'pois,
que não fOl' reconhecida esta ~tnidade, não p6de haver nenhuma reforma no msio cIrcu
lante, sabendo-se que 'os males da circulação se derivam da variação da unidade existente,

Este 10 artigo não Q mais do que o reconheoimento da unidade, á que devem referir·se
todas as moedas do Imperio do Brazil., ..... Era possivel hoje chamar a unidade da
circulação a 1$600, oomo bavia dantes no Brazi'll porém é mais oonveniente o padrão
eslabelecido no artigo 1°. Si se estabelecesse que a oitava de ouro de i2quilates valessei$600,
com essa unidade podia-se unifol'misar todas as Ililoedas: nislo não haveria injustiça algumJI,
uma vez que se verifioassem os pagamentos segundo os valores da época em que se contra
ctaram ; portanto, qualquer que seja a unidade que se estabeleça para a uniformidade dacil"
culação, ella é exequivel; mas teri:tm de haver muitas reclamações, e convindo á Assembléa
evitar quanto for passiveI laes oolisõas que iriam parar no fero judioial, entendo que o
padrão de 2$500 é que póde evitar essas questões.

Eu oonfesso que não estou muito peIos oalculos que se fizeram, porque principiou-se pelo
maximo valor do ouro de 2$ a'té 4$ para se procurar o termo médio, e o ouro primeiro
que estivesse a 2$000, esteve a 1 '600, e acho, demais, muito diffioil de fazer-se este oalculo
e nem se póde tirar uma consequencia exaota, com relação ás 18 provincias.

Mas, Sr, presidente, o padrão de 2$500 por oitava de ouro é sem duvida a unidade que ba
de trazer menos embaraços na execução: em regra, segundo o estado do nosso mercaao a6s
devemos considerar, primeiro, os contraotos puplicos, isto é, entre a Nação e os particulares,
depois, entre simples partioulares' n6s não teriamos nenhum prejuizo a fazer aos credores
publicas elevando a unidade a 2$500 pOt' oitava de ouro, porque, embora n6s tenhamos COD

tractos anteriores á nossa independencia, os possuidores das apolices, tanto nada teriam a
reclamar, que até hoje teem reoebido os juros e a amot'tizaçiio ao preço de 3" e de ~OO,

Mas, dizer-se-ha, é tambem uma injustiça, - porque a Nação tem reoebido dividas valendo
a oitava de atiro mais de 2"500, Mas observem os nobres oradores que na época, que se fez
o contracto, a peesoa _que o fez não contava com esse clamor publico; attenda·se mais, que,
segundo ó padrão de 2$500, vinha a ser o cambio sobre Londres de .i3, segundo o termo
de oomparação (e actualmente está o oambio a 40 ou 4t), e parece que é uma injllstiça que
o devedor venha a pagar mais do que aqllillo que deve.

Observem aquelles senhores, que são tão l'igorosos, que não se oppôz até agora nenhuma
reoJamação,e nem se haveria de reclamar, porque tambem alguns, que conlraotaram ao
oambio de 29, teem sido pagos por mais, e fica urna cousa oompensada oom outra.

Mas disse-se: a som ma das despezlls publicas vai certamente augmentar, isto é, tem
de haver-se dos contl'ibuintes maior quantidade de tributos, do que aquelles que actual
mente se exigem deUea pará pagar-se aos credores publicas.

Sr. presidente, essas oontribuições que se vão haver da mas a geral da Nação em
beneficio dos credores publicas traz comsigo gl-ande vantagem aooredito publioo, e sobretudo
á estabilidade da circulação que vale muito mais do que este sacriflcio, Eu tenho dito
muitas vezes que a Nação deve ser sempre generosa para com os seus devedores
e deve ser sempre pontual para com os seus credores. Quanto aos oalculos do em·
pregado publico, já mui bem lhes, respondeu o nobl'e ol'ador. que me preoedeu; mas eu
ainda direi, que os empregos pltblicos não são da propriedade de alguem, e 'toda a vez que
a Assembléa quizer, pode augmentar ou diminuir o suhsidio aos serventuarios da
Nação, o que nao significa que eu seja de opinião oon traria, á que se pague bem aos
empregados: quem paga bem tem a vantagem de escolhe", ou de deitar f6ra aquelle que
não desempenha as funcções que se exigem delle , " , ,." .. ,"

Demais, Sr. presidente, si se não estai elece este padrãO, eu digo que não se dará
remedia ao meio oiroulante. ' ..•. A emenda do enado ao 20 artigo parece que estabelece
um padrão monetario, E'U vou mostrar que não estabelece, e responderei ao arglllnento de
um nobre membro ácerca da recriminação que fez de niio ter o artigo fixado a relação
entre o ouro e a prata; esta relação está fixada segundo a demanda dos differenles
generos, e a lei não é, que a ha de marcar,

Disse-se, q ue cunhando-se a moeda de 4 oitavas de ouro, e de 8 oitavas de prata, que a
sua relação é como de i para 16; eu penso que não, Si se estabelecessem estas
moedas na circulação, podet'·se-bia mudar a denominação de réis para a de pesos, eel'a
neoessario ver-se a relação qlle existira em dado tempo, pa"a se conbecer a actual relação .
........ .

Nós temos que uma peça de ouro de 6$400 representa 4 oItavas de ouro de 22 quilates,
mas si compararmos a relação entre a moeda de ouro com a moeda de pt'ata, n6s veremos
que a I'elação é de 1 para 12 '/2; logo o ouro desappareceria •.. D'aqui a necessidade
de estabelecer um padrão, porque as nos as moedas antigas de ouro e prata não estão
mais em relação legal de valor, estão na relação de 1 para 12 '/2'- e esta relação ba de
fazer que seja excluido o 0111'0 da circulação, e a prata ha de ficar" ...... "." ........

Conolúo, pois, que a primeira medida qlle se devia "tomar para se melhorar o meio cir
oulante era estabelecer urna nova unidade da oiroulação .•. Por ultimo, eu devo declarar que
julgo tão in teressante li Nação este projeoto, que por milD é a medida mais salutal' que
tem apparecido, e eu quero que sobre mlm reoaia todo o odioso que houver a semelhante
respeito, assim oomo digo, que si elle não passar, não se melhora o meio circulante.
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o Sr, L. Cavalcante - Como alguns senhores teem posto em duvida a redacção
do artigo, eu o tornarei a ler (leu).

Parece-me que agora está LLrada a duvida de dous nobres oradores, qne quizeram enten
der que se dizia 2$500 por metal, sem se declarar si era ouro ou p,'ata. Note-se mais, que o
al'ligo, além de fixar s6mente 2;:,500 por oitava de ouro, tambem não exclue a entrll.da do
cobre; salvo si uma lei mandar o contrario.

Do modo por. que estão as emendas do Senado, parece-me que não ha remedio sinão
approvar o artigo; elIas fundam-se em não se dar valor aos metaes, mas fixar a relação
eUlre a prata e o ouro: marcal' uma relação constante entre os dous metaes, que constan
temente variam en:tre si, e uma cousa que não se póde admittir; e isto o que a lei não
pôde mandar, porque o commercio tem tambem a sua soberania para fazer que o ouro
valha mais do que a prata, conforme a necessidade, Pelas emendas do :ieaado a moeda
fiGa com o nome de oitavas, e o mesmo que si ficassem chamando-se reis; réis não e valor, e
um nome que se dá á uma certa moeda, assim como se podia chamaI-a franco, luiz, etc.;
mas a lei marca um valor quando diz, que haja uma relação entre a prata e o ouro,
Gomo é a de 1 pll.ra 16.

As emendas do Senado dão um nome diverso á moeda, querem que elIa se chame oita
vas de ouro; mas fica-se em duvida, si a contabilidade no Thesouro se fal'á em oitavas
de ouro ou em reis: ora, entende-se, que será em reis, porque em oulra emenda quer-se
que o Governo marque temporariamente a labella do cambio corrente .. , Si a lei decre
lasse que toda a contahilidade da Fazenda ficasse sendo em oitavas de ouro e não em
réis, não se poderia achar o cambio corr nte, e donde tambem resultava a impossibilidade
de se tomar conta nas Tbesourarias; além de q ue se não deu dado algum ao Governo ou
ao Thesouro para marcar esta tabella. Bem sei que esta materia não está em discussão,
mas é preciso fallar neIla para mostrar a necessidade de se fixar um padrão: si se sup
priroir este art. i 0, não ba padrão algum, porque nas emendas do enado não se quer isto:
as moedas veem a ser como um genero extraordinario; ao contrario, o artigo do projecto
declara o modo por que as nolas do Banco teem de ser pagavei ,iSlO é, que serão pagas em
ouro de tal conta, .. ; quando pelas emendas do S nado não se sabe a que correspondem ...

Não se diga que chamar réis á uma certa cousa é dar valor, não é tal; a lei adoptou uma
certa quantidade e deu-lhe O nome de réis, assim como as emendas do Senado dão-lhe o
nome de oitavas de ouro ; o nome de réis não 0.1 tara o valor,

A outra questão pl'incipal é saber si esta quantidade lixada e a que conv~m; alguns
honrados membros querem que a moeda seja mais forte, outros mais fraca, islo é, alguns
querem que Il. oitava de ouro valha mais n·umero de réis, e oulros, menos: si olharmos os
melaes que temos em circulação, veremos que são ouro, pra ta e cobre, e é preciso procurar
um termo médio entre os dous metaes preciosos; si fôrmos procurar unicamente o do
,-alol' antigo do OU1'0, vamos pl'otegel' a pratll c o cobre, vamos obrigar os devedores a
pagar em ouro umll cousa que l'eceberam em prata 011 em cobre, o que é fazer injustiça: da
mesma forma, si n6s quizermos olhar s6mente ao meio circulante de uma ou duas provín
cias, não escolheremos o meio termo da moeda elo Imperio do Brazü; a moeda de .\Unas é,
por exemplo, muito fraca; e si n6s fixarmos o padrão monetario na razão em que está hoje o
cobre, temos de o ftxar muito baixo; quando é de notar que algumas provincias teem
outn :Doeda mais alto.; parece-me, pois·, que o padrão Jlxado pelo projecto é um meio pro
porcional.

'l.'eem-s trazido aqui os cambios estrangeiros para se julgar bem do quantitativo do pa
drão monetario: eu entendo que os cambios estrangeiros não podem sel' a base de tal fIxação;
pois esladeve ser os c ntractos até agora feitos entre o Governo e os particuhll'es, e o d stes,
uns com outros; os contractos do Governo com as nações estl'angei.ra hão de ser pagos em
moedll eslrangeira; logo é absolutamente indirfel'ente qlle se fixe, a esse respeito, o padrão
de 43 ou de 60 ds" ...

Alguns nobres oradores teem dito que a Nação deve pagar a todos com generosidade;
a Nação não deve aprov itar-se, com li detrimen to dos seus credores; mas deve-se notar
que nós somos procuradores da Nação e devemos det I'minar o que fOI' justo: s6 devemos
fazer generosidade do que é nosso, e não do que é da Nação.

Disse-se, que alterar o padrão é o mesmo que falsificar a moeda. Em verdade seria
l!. Olesma cousa, si se mandasse pagar em valor mais alto uma quantidade recebida em
-valor mais baixo, o que occasionaria prejuizo para todos os devedores.

Disse um nobre senador, que não se póde fix&r a relação, emquanto houver papel-moeda
na cir~ulação ; isto é uma verdade; mas isso não tem nada contra o artigo: o artigo faz
com que o papel fique acreditado ,por consequencia, não será mais papel-moeda; e conforme
com estas principios, a consequencia parece, que não é contra o artLQ:o, o qual está de
accordo com as regras da sciencia. '

Mas supponhamos que o al'tigo não chegasse a produzir a vantagem de retirar o
papel-moeda; - dabi não se seguia logo, que elIe devesse cahlr, p6de produzll' algum
outro bem; e por isk' eu voto pelo artigo.

o Sr. M. de Baependy - Todas as nações teem reconhecido a necessidade de uma
moeda, para facilitar suas transacções sel'vindo de medida ou padrão de valores: á
proporção de sua riqueza e civilisação, foram sendo abandonados os pl'imeiros generos
escolhidos para servirem de moecla, até que se recorreu aos melaes preciosos, hoje em:dia
geralmente adoptados para padl'ão dos valores: o OUl'O e a prata, tendo em si mesmos 11m
gl'ande valor em pequeno volume, como genero de commel'cio: tendo assaz dureza para
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resistir ao Mtl'ito em suas continuas passagens de uns a outros possuidol'es : tendo a
neceilsaria maleabilidade para recebel'em a f6rffia, e as impressões, que se lhes
quizessem dar, e tendo finalmente a qualidade de se poderem dividir em pequenãs
porções, não podiam deixar de ter a preferencia na escolba do genero, para servir
de moeda entre as nações civilisadas; não bastavo.m com tudo estas quo.lidades: con
vinba tambem que o sell valor, como genero, a não ser fixo e inalteravel, fosse, pelo
menos, muito pouco vo.riavel e em épocas consideraveis, Estn. precio a qualidade, que se
reconhece no ouro, e no. pt'ata, é o que o Senado desejou respeitar, de accordo com todos 05
mestres de economia politica, ele administração e do credito publico; em contrario do que fez
a Gamara dos Srs. Deputados que propoz o o.ugmento do seu actual valor, elevando cada uma
oitava de ont'o de 22 quil:J.les a 2$500, ou fazendo um augmento de 56 ~i por cento relati.
vamente ao valor de :l~600, por oitava de ouro de 22 kilates, ge,'almente reconhecido entre
todas as nações, e qne tem servido de longo tempo para a designação do cambio par entre
as mesmas nações, l!lst" alteração parece que s6 poderia ter logar, primeiro que tudo, - si
com etreito o OUl'O como genero tivesse obtido um tal angmento de valor entre as nações com·
merciantes ; e em tal caso con vil'ia talvez sel' abandonado, ou pri vado do oJIlcio de moeda, es·
colhendo-se Olltt'O genero do um valor mais estavel, ou pelo menos não susceptivel de tão
gl'ande alteração; mas, conservando-se o valor do ouro sem alteração attenclive , e sendo por
todos hoje em dia reconbecido, que é f6ra do alcance das leis o estabelecimento dos valores
dos generos, por s6mente dependel' das recipt'ocas pI'ecisões, e con ven iencias dos qne os pos
snem; é em vel'dade difficil o descobrimento dos motivos, cllle derrtm causo. lJ. uma tão
grande alteração da moeda, proposta no art. ia do projecto, Os exemplos dos Governos,
que em seus apuros teell1 recorrido á alteração de suas moedas, já augmentalldo o valor,
já dimillllÍndo o peso, já mudando o kilate, não podiam de modo alO'um servil' de norma nas
nossas circumstallcias, antes 110S deviam tornar cautelosos, para não cahirmos nos grandes
embaraços, e males, ,que so/Ireram todas as nações, cujos Governos lançarão mão de um tal
recUl'SO: outros, portan'to, devem ser os motivos, que fizeram abraçar este expediente, Pela
discussão tenho reconhecido, que a Gamara dos Sl's. Deputados se persuadiu, de que o
melhoro mento do noaso meio circulan te, para o que foi con vocada extraordinariamente a
Assembléa, como exigio. a tl'anquillidade publica, e reclf.mavam as provincias do Imperio,
dependia., unica e privativamen'te, do estabelecimento de um Banco de circulação e de
deposito; que este se não podia sustentar sem um novo padrão de valores das nossas
moedas, padrão tal, que faclli tasse a vinda dos metaes preciosos, como era de esperar da
regra geral- de afIluirem os g-ent'ros das praças, onde tem baixo valor, para aquellas em
que teem maior valor: e para se l'egoular na lixo.ção ou escolha desse novo padrão, se
recorren ao exame do cambio médio destes ultimos annos ent,'e as praças prlncipaes do
Império e as das nações estrangeiros, Persuadida, como está a Gamara dos Srs, Depu
tados, que do estabelecimen'to do B;:l.UCO nos virá sem duvida o melhoramento do nosso
desgraçado meio circulante, era bem natural, qne procurasse saltar por todos os embaraçes
e escolhos, que se oppuzessem ao seu pIano, e qne se allucinasse confundindo o cambio par
com o cambio corrente, e até se lembl'asse de 'tel' o supremo poder de fixar um cambio
inalteravel, como lenbo com espanto ouvido a alguns Srs, Membros da Assembléa Geral.
E' verdade q ue, passando a dar-se a uma oitava de ouro de 22 quilates o valor de 2$ÕOO,
como propõe o art, ia, emquanto não bouver nova lei em contrario se 11a de lo~o

estabelecer um cambio par entre as moedas das diversas nações, muito diverso dO
actnal cambio par, o qual com a nação ingleza é de 67 }f por 1 000; mas o cambio
corrente sem duvida Hcará 1'6ra do alcance da lei, e deverá referir-se ao novo
cambio par, ou para mais, ou para menos, como se rereria ao o.ntigo cambio par,
cessando por consequencia a pretendido. "antagem de termos um cambio fixo, Quanto
á esperança da am uencia de ouro e prata para o cofl'e do projectado Banco, ele vinte
mil contos de l'éis de fundo capital, nma vez que se augmente o valor dos metoes
precio,~os, estou persuadido de que s6 tem por fundamento os bons desejos: o interesse dos
particulares donos dos metaes preciosos é quem os 11a de movel'; e bav ndo entre nós
empregos mais producti vos dos capitaes disponiveis, tanto nacionaes, como estmngeiros,
quaes os das apolices da divida publica, e o das caixas economicas, sem 'os riscos já
experimentados do extincto Banco, em que o OOl'el'nO teve toda a influencia, achando-se os
o.ccionistas até hoje prinldos de seus capitaes; é bem de esperar, que o pl'ojeclado Bo.nco não
passe de um bello ideal, não sirva para o melhoramen·to do meio circulante, e s6mente seja
causa do l'uinoso al1g'mento do valor da nossa moeda de ouro e prata, com notavel prejuízo
das transacções publicas e particnlares, Convem lembrar-nos das difficuldades, que se
encon traram no estabelecimento cio ex,tincto Banco em tempo, em qne o nosso meio cir
culan te era de ouro e prata, e em tempo cle prestigio; sendo necessario abril' o cofl'e das graças
para obter accionista., e até a recorrer-se a imposi(,ões a ftlvor do cofre do Banco, sendo o
dividendo relativo a quinhentos contos de réis de taes imposições a favor dos accionistas
durante o prazo do eSlabelecimento: lembremo-nos de qne o resultado de tantos sacrificios
não passou de tl'es mil e duzentos contos de réis, e lembremo-nos de que, a braços com
perto de vinte mil contos de réis ele notas do extincto I anco, e com outra tanta quantia de
cobre f,'aquissimo e falso, tendo desapparecido a moeda de ouro e p"ata, será um impos
sivel mOl'al, a realização do projectado Banco com vinte mil contos de réis em prata e ouro,
e muito menos a sua conservação, si com elle se quizer tirar da circulação o nosso actual
meio circulante, ainda mesmo que se dê ao ouro e á prata um valor muito maior do que o
pl'Oposto no art. ia. Não sou contral'io ao estabeleclmento de um Banco, antes muito o
desejo; mas, pel'slladido, como estou, de que o projectado não se 11a de realizar, e muito
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menoS servil' para o mel1Joramento do meio circulante, que reclama promptas e efficazes
providencias, não posso jámais concordar com o art. 10. Cree-se embora o projectado
Banco, mas seja com as emendas propostas pelo Senado; e muito principalmen"te sem o
IIl1gmentú do v::t1or do OUt'O e da prata: nuo qu iramos pôr a nossa moeda forte de onro, como
tal recebida em todas as pL'aças commerciantes, na calegoria de moeda fraca: lembremo
1105 dos males, com que actualmen te ltltamos, por se naver duplicado o v,llor (la moeda
fmca de cobre, que já tinhamos em circulação; o antigo Governo nunca alterou o valor da
moeda de ouro, nem usou de tão ruinoso L' CIU'SO, como agora se pretende, nem mesmo
a\\ rou o valoL' da moeda de prata provincial, ni:i:o obstante haver recunhado os pesos
hespanhoes com o valor de 960 rs., pois que um dito peso era equivalente em quan
lidi~de de metal ao1peso melallico de tres moedas provinciaes de 320 rs. cada uma; o mal
que se experimentou veill da quantidade que se cunhou de uma tal moeda provincial que,
sendo fraca, como a que já circulava, lançou f6ra da circulação a moeda de ouro, succe-

I dendo O mesmo á e ta moeda de prata, (lU ando o cobre e as notas do Banco se tornaram o
nosso unico meio circulante, por serere ainda mais fracas do (lue a fL'aca moeda de prata.
Finalmente, terminarei inSistindo contra o augmento do valor dos melaes preciosos, por
estar persuadido de que semelhante recurso não p6de ser adoptado, sem nos cau ar con
sidera,'eis males; e si pi rventura, me podesse persuadir de que com o augmento proposto
de56l<í por cen"to da nossa moeda de ouro todos os actuaes embaraços, em que nos vemos,
seriam aplainados, seria estab~lecicloo Banco, e nos veríamos livres do cobre e das notas do
extincto Banco,- de boa vontade concordaria, não s6 em que Sll désse lÍ uma oitava de ouro
de 22 quilates o valor de 2'500, como se pL'opõe DO art. 10, mas desejaria que se elevasse
ovalor da oitava do ouro a quatro, oi~o dez ou mais, para assim e por tão facil meio,
podermos pt'nmptamente pagar toda a nossa divida interna e externa, e ernrrehender as
muitas ohL'as publicas e melhoramentos de que necessita o Impedo; mas como isto seria in
adm; sivel, contentar-me-hei com sustentar a suppress[o do art. 10 do projecto dOa Camara
dos rs. Deputfl.dos,

o Sr. Borges - Como na Camara a que tenho a honra de pertencer v lICeu-se a sup
pressão deste artigo, cumpre-me apresentar em Assembléa Geral, ho.ie, as razões que me
levaram a dar o meu voto por esta suppressão. Não entrarei em grandes dissertações sobrn
economia politica; porque bastante já se tem dito a tal respeito; creio que a solução, que
nos occHpa actualmente, deve ser filba da experiencia que temos Lido.

Quer-se, COlllO diz o nobre orador, estabelecer o systema monetario: ninguem o pre
tendeu, a" II hum a representação appareceu sobre isso i-CU ida-se, sim, le remediar o mal
qlle actualmente causa o meio circulante que temos no Imperío do Brazil; cuida- e em
remediar um mal que aLl'ecta a todas as classes da sociedade; e elle não póde ser resolvido
sinão com remedios que se pos am verificar, e não com theorias de economia politica. E isto
digo em geral: não Jlnsso, pois, comprehender, como se Jlos'a remediar o nos o mal com
ele art. 10; -estarei em erro, e d sejarei que os nobres oradores de opinião contrada me
façam mudar; por Ol'a, ainda, não ouvi razões que me convençam,- declarando desde já,
que para mim é indif1'el'ente que se supprima, ou não, o artigo •..

Um dos nobres .senadores, que hODt~m contrariou o artigo, e que sustentou a sup
Jll'cs'ão, desenvolveu um at'gumento que para mim é de muito peso, elle disse: como é pos
sivel estabelecer o systemn. monetario, fixando este padrã.o em concul'l'encia na circuli\ção
com oulros agentes depreciados 1 lIIas não pediu aos distinctos oradores que lhe tirassem
esla duvida, e dissertou sobre tbeorias de economia politica... Entretanto, nesta parte foi-lhe
resp ndido com firmeza e segUl'ançn., que a lei em questão não se oppunha preSentemén"te (\
exislencia de toda a concut'l'encia do novo padrão com outros agentes da circulação.
Uma proposição destas assim emiltida com tanta segurança, e ouvindo-se a outros distinctos
ai'adores dizer, que isto ni'io é lei do estabelecimento de um Banco s6, lUas um remedio para
a melhoramento do meio circulante, fez-me qnasi vo"tar a favor do artigo ...

Vendo, porém, a lei, nel!a não se encontra cousa nenbuma por onde se diga que é
lei de melhoram n to do meio circuln.nte, tndo encontro na lei, menos isto; apenas no
art. 38 ba tlma disposição que diz (leu), mas desta n[o se conclue o que disse um nobre
orador,

Entrandó agora na questão, permilta-me a CamaI'a C(ue lhe faça algumas observações a
esbe respeito. Tem este prOJectado Banco de realizar a vista 20 mil contos ele papel do
OOI'erno; e como poderá se hahili tal' para as suas outras tl'ansacções bancaes, e commer
ciaes, rebate de le~ras, compra de n1etaes, etc. 1 Não sei: mas isto tem uma resposta: o
Ba:lco nno emitte s6 os 20 mil contos, emitte 40, 60,8 , e, não s6, part\ res,Q;atar o papel do
Governo, como para fazer as suas opemções bancaes j- mas sendo assim, o Banco ba de te\'
uma emissão muito grande ...

Não é s este o in<Jonvenien"te, lia ainda outros. A lei diz, que, Jogo que o Banco
tenha 4.800 conlos. principia ns suas opeL'ações: com 4.800 contos, como poderá tirar 20
mil da circulação 1 Responder-se-ha, não retira todos os 20 mil contos, retira ceda parle;
mas, em tal ca o, ha de haver a existencia de bilhetes elo Banco realizaveis á vista, e
bilhetes do BH nco depreciados.

Falla-~e em retirar o papel do Governo por meio elo novo Banco; mas onde fica o cobre 1
Não é o cobee, agent ela circnlação no Brazil 1 Consideron-s unicamente o cobl'e, como
agente ele cil'culação no Rio de Janeiro, onde sen'e ele troco para quantias menores de dez
toslões 1 Si acaso se considerou assim, bem; mas a lei não é feita s6 para o Rio de Janeiro;
desconhece-se que o agente ele circulação da Bahia é o cobre; que todo o seu papel é em
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muito pequena quantidade em t'elaçào ao oobre , Desconheoe-se que o agente de circulação
em Pernambuco é cobre 1 Respond rei aqui ao nobre orador que diz que a circulaçãc em
Pernambuco é de prata, porque nas estações publicas paga-se em pl'>1ta; admira que 11m
empregado do Governo esteja em s"melhante erro; nas estaçõ~s publicas as despezas são
feitas, metade em prata, metade em cobl'e j o agente da circulação, porém, é ,o cobre i as
transacções individuaes não são sinão em cobre; e aiba mais o nobre orador, que para
ter estes pao-amentos metade em prata, tem feito o Govel'Oo Provincial lima violeucia aos
contribuintes, que a compram para este fim ; não se compram os objectos em prata, compra,
se prata para fazer os pagamentos que o Governo exige; logo o agente dacirr.ulação é cobre
e não olltra cousa: e si u6s temos por agente da circulação o cobre, como é que ,se esquece
de dar um r medio ao mal do cobre 1 Nada inteiramente se encontra no projecto, que
melhore a nossa circulação.

N6s temos 18 provincias : em cada uma dellas ha differentes agentes de cÍl'culação i em
cada uma dellas ha differente agio, tanto com as praças estraugeiras com.o de uma para
outra j e um dos embaraços que 'traz o projecto é buscar o preço minimo aos cambias em
certa época, quando o papel estt],va mais d preciado; considerou-se o cambio da praça do
Rio de Janeiro para Londl'es para se dar o preço de 2'500 á oitava de ouro, Um dos nobres
oradores já mostrou que era indiLl"eren te q ue fosse 2.', 6$ ou 8' i mas não é tão indiUe
rente; n6s temos i8 prodncias, e o preço de '10" por 4 oitavae de ouro lião convem á
nenhuma, nem ningllem me poelerá mostraL' que convenha; pOL'qlle ningnem ha de compl'ar
uma peça de ouro no mercado p l' 11 '600 para levar ás estaçõe~ publicas por 10 000, Diz-se
que neste preço se attende aos contractos do Govel'uo e transacções do dia; mas seme
lhante cousa não tem 10gaL', e ainda não o vi demonstrado,

Concluo dizendo que a emenda que o Senado fez é melhor que o artigo. Não digo que
vá melhorar a nossa circulação, como queremos, porque o mal que mais nos aggrava áo
cobre; e o unico remedio a dar é resgatal-o pouco a pouco; indemnisar a seus possuidores:
cus tal'-nos-ha sacrlficios j mas para curar uma calamidade que está atrectando a todas as
classes dos cidadãos não se p6de prescindir de sacrilicios, E é com este projecto que nós
havemos de responder li. Nação que de nós espera um remedio li. sua calamidade I ti.
Assembléa Geral em sna sabedoria decidirá,

o Sr. Araujo Lima -Farei mui breves reflexões. Tenho observado que se quer dar
como certo que neste primeiro artigo tl'ata-se de estabelecer o padrão mouetario i isto,
porém, é inexacto, Diz o arligo que o ouro e a prata sejam recebidos em pagamento uas
estações publicas j estabelece, pois, dous metaes para serem otferecidos; e isto destróe
inteiramente a idéa de padrão de moeda, ou está. contra as idéas de um bom systema mone
tado, segundo os principios da sciencia, Muito estimei ter ouvido um honrado membro, que
sustenta o artigo, dizer que é necessario um padrão, ou medida de valores, e que 11m só
metal devia ser escolhido para esse fim, Reconheço a verdade destas duas proposições, e
com eUas permitta-me o honrado membro que lhe diga, que eUe destruiu o artigo que
pretendera Sllstental', Si um s6 metal deve ser escolhido para padrão d valores, como
admitte eUe a prata em concurrencia com o ouro 1 Variando estes dous metaes de valor, e
sendo livre olferecel' em pagamento um ou outro, qual será a medida dos valores 1 Um
contracto, feito em um tempo que o ouro tem um valor relativamente li. prata; e calculado
sobre essa relação que offorec o mel'cado, sel'á preenchido satisfact01'iall1ellte, quando,
mudadas as l"lacões desles dOlls metaes, o d vedor otrel'cça não aquelle qlle se teve em vista
ao tempo qlle se conlr"hiu a obrigação, mas o outro, que menos lhe cu~ta 1 Não qnero dizer
que, escolhido um metal, este seja in variavel em sell valor j mas além dessa alteração que
resulta da natureza das cousas, accresce a outra, que resulta da comparação entre os dous
metaes, e é isto o que se tem querido evi tal' com ,t fixação de um s6 metal para padrão j mas
é o que se não consegue com a disposição do artigo que dá a liberdade de otferecer um dos
dous me'taes. Es tabelecer um padrão monetario quer dizer: reconhecer um s6 metal para
ser oll'erecido em pagamentos, não devendo os outros ser admittidos sinão nos trocos i mas
logo que o devedoL' tem a libel'dade de apre entar ao seu credor um ou outro metal, des
truida está toda a idéa de padrão. EUe escolherá, no momento da satisfação da sua divida,
o metal que mais conta lhe fi.zer; e o credor, que no momento em que se firmou o conll'acto
contava com um metal, acha-se illudido nos seus calculos, vendo-se obrigado :J. receber
ontro; e isto, note-se bem, não em vil'tude da alteração natural dos valores, porque emfim
os metaes, como os outros generos, estão sejeitos á essa varillção, mas ~im em virtude da
lei, que o obriB'a a ac eitar o metal que se lbe oiferece. Deixando, JlOl'tallto, o arLigo a
liberdade de oflel'ecer OUt'O ou pl'ala, não se dig'l que elle fixa o pa rão monetario j iSlO
seria descouhec r int .iramente o principios da sciencia,

Nem s~ acha deste modo determinada a contabilidade nas repartições publicas, Quando
se achar em uma conta de ['eceita a quantia de 100," pqdend() esta seI' satisfeita pelo
contribuinte em ouro ou em prata, sabe-s , porventu['a, que valores repr senla aquella
quantia de 100.'10 q le s diz daq estações pllblicas, applica-se ig'ualmente aos contL'aotos
entre particulares; o cambio será regltlado pela moeda corrente, e esta fundada na pel'·
missão da lei, será 011 de um ou de outro metal, seCl'unclo o curso do commerci , e deste
modo desallparece essa medida geral que tanto se apregôa. Si se reconhece a necessidade
de se admlttirem dous metaes para pagamentos, adopte-se muito embora esta disposição i
mas não se diga qne se estabelece um padrão monetario ; tanto mais quanto ninguem se ha
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de illudü' com essa palavra pomposa, pois que o interesse particular é bem avisado para se
deixar enganar .. , .

Não se diga que o padrão é fixado, uma vez que declara-se o valor do o Iro, e deixa-se
odo prata, para ser regulado na justa proporção em que estiver para com aqnelle metal.
E' indill'erente que se tome, para ba e do calculo, um ou outro metal: o que importa sabe~'

é, qual dos metaes deve ser recebido nos pagamellLos j que se adopte o ouro, como faz o
projecto, para pl'incipio do calculo, ou a prata, para, uma vez dado o valor de um, se
conbecer o do outro; lsto não faz que seja considerado, como padrão, o metal escolbido para
o calculo, desde que ambos sejam reconbecidos iguaes pela lei, e possam ser igualmente
offerecidos, Não é deste modo, que se entende o que é padrão de valores.

A' vista do artigo, pergunto: qual será a relação entre a prata e o ouro ~ Será. de i
para 16~ Será de :I. para 12, como é ultimamente ~ Será a que lhe der o mercado? Quando
sediscutill esta matería na Camara dos Deputados, procurei informar-me sobre a intel-

I ligencia que se poderia dar á esta parte do artigo; e se me respondeu, que era de :I.
para 16, relação geralmente reconhecida, e aqui mesmo já o ouvi. Mas não o declarando
oartigo, e nem autorizando elle ao Governo para o fazer, não dara isto occasião a
milhares de duvidas na execução ~ Está o Governo autorizado para fazer essa declaração
não sendo expressa esta faculdade ~ E porventura a relação de :I. para :1.6 é tão geral que
não admitta opinião em contrario ~ Leiam-se as tabelJas que ahi vem nos escriptores que
tratam desta materia",

Sendo a sim, poderá o Governo, sem nma autorização expressa, declarar essa relação ~

Eis oulm dllvida que apresento. Si, porém, esta relação deve ser a do mercado, então ba
o necessidade de tabellas, para ser a prata recebida j e aqui temos que a censura, que se
tem feilo ao artigo das emendas do enado, que a manda estabelecer, recahe igualmente
sobre o artigo que os hourados membros sust ntam.

Contra a emenda do enado formou-se um argumento que pareceu ter feito alguma im
pressão: disse-se que, si passasse, veriamos reduzidas as nossas rendas, de doze mil contos
aseis ou sete mil j que do mesmo modo ficava a Fazenda Publica gravada com os ordenados
e pensões; e que os particulares se sentiriam prejudicados em seus contractos anteriores.
Si acaso fosse verdadeiro o principio em que assenta este arO'umento, eUe seria na verdade
bastante para rejeitar a emenda do enado; porém nada mais inexacto: o principio é
falso, e em consequencia nenhuma força te mas illações que dene se tiram. Funda-se todo
oargumento em que, passando o artigo do Senado, todos os contractos bão de ser regulados
sobre moeda forte; e que por esta d~vem-se calcular os valol'e de todos os generos, Mas,
senhores, é isto verdade! Quem admitte hoje a conveniencia de uma medida que faça passar
ds repente de um e tado de moeda fraca para um eSlado de moeda forte ~ Não tenho eu sus
tentado, não temos todos n6s que defendemos esta opinião, admittido a necessidade Je
nma moeda fraca alnda por muito tempo ~ Como, pois, dizer-se que quer-se elevar
n moeda ao seu valor primitivo ~ Que se ha de fazer da moeda fraca, que está nas nossas
gavetas ~ Que providencia se dá para que ella desappareça 1 O cobre abi fica ou na sua
propria especie, ou em papel que o represente j o papel terá de s r desapreciado, por isso
que o Banco, de que se esperam milagres, não o ha de poder recolher todo, e a sim haverá
no mercado um papel acreditado, e outro desacreditado: emquanto houver um meio cir
aulante desta natureza, elle determinará os valores; é portanto por elle que se regularão
os contractos; e isto em qualquer bypothese, ou a que eu sustento, ou a que sustentam os
mens advel'sarios, apezar desse prodigio com que eUes contam. Si, pois, por moeda fraca é
que se hão de, ainda por muito tempo, l'egular todas as tl'ansacções, como se diz que as con
tribuições bão de diminulr, por isso que, fl.lterando-se os valores, a quota com que se entra
nos cofl'es publicos, deve resentir-se desta alteração ~ Na Inglaterra, esse exemplo que se
nns apresenta a cada p' sso, fez-se o contrario do que n6s queremos, Ali i de facto el 
vou-se a moeda: a I i produziu a altel'açào dos valores, a Fazenda PUblica ficou gravada, e
osparliculares prejudicados j mas aUi mandou-s realm nte contar por moeda forte: e n6s
nada propomos que se assemelbe com isto j ao contrario, quel'emos que continue ainda por
tempos a moeda fraca, e que s6 o commel'cio e o curso natural das cousas restabeleça o
preço natlll'al, e q e isto não seja por lJeito da lei, o qlle sel'á sempre desastroso: é, por
tanto, tendo mesmo em vista o que aconteceu na Inglaterra epara evitar os males que alli se
sentiram, que n6s não queremos qlte se toque nesta materia, porém sim, que tudo seja obra
do tempo por meio de medidas indirectas que nos deem um bom resultado. Sendo, portanto,
falso o prmcipio, que se funda na adopção de uma moeda forte, cahe por terra todo o ar
gnmento de prejuizo da Fazenda Publica: os valores, sendo os mesmos, as rendas continua
rão do mesmo modo; e quando no decur o de muitos annos se restabeleça o verdadeiro
preço das consas, o angmell'to da in !ustria não fará sentir essa mudança, que será tanto
mais salutar, quanto mals lenla e gradnaJ.

Um honrado membro reconheceu a força dos raciocínios que tenho expedido, e pre·
tendeu responder-me; e para isso expoz asna theoria: eUe foi o unico que se propoz a
isso, e na verdade achou-se em grandes emb..r~ços, Disse elle que com etreito a moeda forte
não e p6de SUSlentar na presença da moeda fraca, porém que, estando a quantidade da
moeria pt'oporcionadll ás necessidades do mercado, elIa não se d,?sapreciaria j qlle, uma vez
que a emlssão da moeda não excedesse a demanda que della poderia haver, - se fosse
recolhendo a fraca, e assim I' guIando a operação, nos acbariarno em um estado Je perfeilo
meio circulan te, Optima theoria na verdade, si fosse praticavell Reconhece-se que a
moeda fraca expelle da circulação a moeda forte; e, ao mesmo tempo, quer-se que esta, sendo
emittida segundo a.s necessidades do mercado, se conserve na presença daqueUa, havendo
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tempo para récolhel' a fraca, a qual, em at~ellção a isto, deve respeitar o hospede, qua alla
ja lançou para longe de si! A difficuldade eslá em conservar essa moeda forte, elnquanl,o
existe a fraca: (~ pl'oporção que aquella for appal'ecendo, ella desapparecerá no mesmo
momento, Ainda que a lei a obrigue a enll'ar na circulação, esta não lerá a força de a eon,
servar; e of!'ereço para exemplo a provincia de Pernambuco: aJli entra-se com melai
precioso nas estaçõe pu blicas ; e entretan to a moeda fraca é que regula as transacções; sobre
ella é (Lue se calcula; n violencia, pois, da lei não faz sinão sobt'ecltrregar os contribuintes,
qu , vendendo em moeda fraca, pagam á Nação em moeda forte, A operação, portanto, do
honrado membro enconlrará todas as difficuldades que se tem apontado; e a objecção
acha-se de pé,

O que faz a elevação do ouro a 2$500 é uma alteração de valores, e nada mais: em
prova disto não teuho mais do que expor o processo ol'dinal'io por qlle se estabelecem os
agias, Eu supponho por um momento (e é a hypotbese mais favoravel que pos'o conce·
der) que desapparece inteiramente o agia actual, e que o ouro cOI're no mercado indilIeran·
temente com o papel, recebendo-se UIU bilhete de dez mil réis ou uma moeda de quatro oita
,'as de ouro pelo mesmo valor. Como o ouro sempre tem um valor intt'inseco, que falta no
pápel e ao cobre, o devedor, e em geral (IUalquer pagador, dará de prefereucia a moeda fl'nca
em lo~ar do metal precioso, o qual ha de querer couservar, Esta operação, muitas vezes
repetiaa, ha de augmentar a oJl'erta da moeda fraca; e qlle ella se ha de repetir, e por
todos que teem de fazer pagamentos, é facil de concebel' : não é isto uma simples supposi·
Cão, é o resullado da experwncia em taes casos, e o que o in'tel'esse dicta a cada um; pois
que quem p6de entregar moeda fraca, nunca'se deixa ficar com ella pal'a dat' a boa e forle.
O vendedol', que observa que se accumula uma quantidade excessiva de Uloeda fraca, e que
a moeda fOl'le não lhe vai ás mãos apezar de a lei a tornar igual ao agio que havia, levanta
immediatamente o preço do genero, para deste modo l'eceber um premio sobre a moeda
fraca, que é a unica ,que se lhe oil'erece; e assim ou elle contenta-se com o preço antiao,
dando-se-Ihe moeda forte, ou exige um maior, pagando-se.lhe em moeda fl'aca, Elst éo
pI'ocesso ordinal'io do agia; e por esta maneira veremos que, elevando·se o valor do ouro,
ha de se elevar igualmente o valor de todos os generos, e na Ulesma proporção, sem que já·
mais se possa conservar uma moeda a par da outra, Em quanto, pois, se conservar no mer
cado a moeda fl'aca, a elevação do ouro não produzirá outl'O eireito sinão alterar os valores;
e em conseqnencia não s6 se torna inulil esta medida para o fim que se quer, mas ha de ser
summamente prejlldicial pela alteração de todos os contmcLos anteriores, e pejo transtorno
de todos os valores, Assento, pois, que não podemos ainda leg:islar sobre alteração da moeda i
e tan'to mais, quanto o pl'oprio mercado não nos oIrel' ce daaos certos para isso,

Que base tomou a com missão para fixal' em 2:i;500 a oitava? Tomou o tel'mo médio en
tre dous cambias, - o que corria uHimamente, e o de vinte e quatt'o, O calculo é exacto
quanto ao l'esultado, dados aq ue1les termos; mas pergunto eu; deve este calclllo seI' fundadu
em termos tão incel'tos? eu me explico, Si o anno passado se tratasse de fixar esse valor,
tomando-se estes dous termos, o resultado sel'ia o mesmo? si 1ratassemos disso, ha dous
annos, seria o mesmo? Um tel'mo seria constante, que era o pl'imeiro ; mas o segundo - o
cambio do anno passado, o de dOllS annos, e de hoje, é o mesmo? m' clnl'o, á vista desta
observação, que o resultado seria difl'erente: deverá, porém, a fixação do valol' Jegal do Olll'O
depender do estado sempt'e vacillante do cambio, e do momento em que se leg'isla, Olt deverá
depender de dados mais certos? Entretauto, senhores, a linguagem sel'ia a mesma; dil'-se·hia
o annopassado, e ba dous annos, o mesmo que agol'a s diz: n6s não alt ramos o valor; n6.
não fazemos mais do que declarar na lei o pl'eço corrente do mel'cado I Como, pois, dizel'-se
que o valor de 2"500 é o verdadeiro e natural, quando com os mesmos principias se diria
outra cousa o anno })assado, e ha dous annos? Responda-se-me á esta obsel'vacão, Os dados,
portanto, em que se unda este caJculo da cOlUmissão, sendo fundados nas circumstancias do
momento, não nos dão a idéa verdadeira e necessaria para esta fixação: e e esta luna.
nova razão, que 'tenho, pal'a l'eproval' o arligo,

Concluo, pois, que esta não é a occasião propl'ia par.a se legislar em semelhante matel'ia,
e voto contra o artigo, como inu'til por um lado, e perigoso por antro: não ha seme·
lhante padrão monetario, que se nos quer inculcar; não melhora o meio cil'Clllante, ao
contL'ario, tem de conservar-se em a mesma proporção, sim, mas em uma razão mais forle,
qual é a que vai de 1,600 para 2;;.500; a!tel'am-se os valores na mesma propol'ção, e em
consequeucia os contractos, e faltam-nos todos os dados para uma legislação sobl'e eSle objecto,
a qual, devendo sel' fil'me e estavel, e tão permanente quanto o pel'mittem as cousas bu
manas, não deve depender de circumstancias 'tão pal'ticulares, como as em que nos achamo,
e que, elltl'e'tanto, são as unicas, que (teram elementos para o calculo da commissão, Voto,
finalmente, contra o artigo, c em favor ela emeuda do Senado,

o Sr, Montezuma- Um digno membro disse (foi a primeira objecção á qtte ett .III
respondi) que as nações que tinbam lançado mão do recurso de alterar o valor das moedas se
tinham achado em criticas circumstancias, e dahi a necessidade de fazerem, depois, gl'Ondes
Sacrificlos: e uessa occasião o mesmo ot'ador accrescen tau, qllC não rossemos mesquinhos, que
então, no caso de se adoptar eate principio, 'm vez de eleva,'mos a 2$500 o valor da oita\'ade
ouro, deviamos elevar a 4$, a 8' e Me 10 ' Este methodo de argumentar s fi duvidalllnçoll
um ridiculo tl'emendo sohre a proposição do proprio orador, e de certo fez impressão na casai
lião s6, pela força que póde ter tL.'11 methodo d argumen tal' de semelhante, natureza, coma
pela pessoa que o disse", Mas permltta-me o nobre orador que 'tambem lhe dIga, que tal me
thodo de árgumentar lião é pl'opl'io desta casa; e que aqltillo que em adl1linistl'ação se pôdo
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dizer justo até quatro, já n~o seja justo até seis ou oito; em segundo logar, si n6s provarm?~
que o preço diLo vai approxlmar- e do valor do mercado actual, e que Isto é '!tzer um bem, J~
não se segue, que o resultado ha de ser desfavol'avel ; portanto, tambem nao se p6de dahl
concluir cousa alguma .

Disse tambem o noure orador que, trabalhando para investigar os motivos que teria a
Gamara dos Deputados para fazer uma tal all~ração, suppoz elle que n6s não linh,tmos outra
razão sinão a impossibilidade de se crear um Banco, e por outro lado, como não podiamos
lazer bem á nossa industria sem se recorrer a um Banco, procurámos aquelle meio, como
medida capaz de conse~uil-o. IDn estou convencido qne ·taes não foram as intenções, nem
dos membros da commlssão, nem da Camara dos Deputados, mas estou persuadido que,
si acaso n6s lloje decretassemos que o padrão monetario [(lsse de quatro oitavas de ouro de
22 quilates no valor de G$400, o resultado seria, não s6, não estabelecer-se o Banco, mas
lambem, não se estabelecer meio algum de melhoramento de nossas finanças.

Outro nobre orador a quem igualmente muito respeito disse, combatendo o projecto'
da Camarfl. dos Deputados, que não se curava presentemente de estabelecel'-se um systema
monelario: eu perguntarei ao nobre orador, si eUe deseja melhorar o meio circulante?
Si ncaso a sua resposta for alHrmativa, então farei outra pergunta: como poderá elle
melhorar o meio circulante sem eSLabelecer um padrão monetario, uma unidade que tenha o
valor intrinseco para servil' de meio circulante 1 Si é assim, então o nobre orador está
emcontradicção; porque deseja o melhoramento do meio circulaute ......•..• , ...•.......

Como havemos de continuar na anarchia em que estamos1 Nitlguem sabe o valor real da
lua pr~priedade: nesta oscillação, como é pos~lvel q ue haja indus.tl'iacom prosperidad~1
Pois nan sabe o nobre orador que uma das grandes ,·antagens do meLO CIrculante é a fixaçao
do valor1 E como iS possivel fixar o meio circulante, este valor, que Lord Liverpool
chamava «o gl'ande problema» sem se estabelecei' um padrão monetario 1

Eu não quero avançar nesta casa que o padrão mone-tario estabelecido pela Camara dos
Deputados ha de seI' um padrão eterno, as cousas humanas não podem ser estaveis;
por consequencia, o que n6s devemos desejar, é aquillo que mais probabilidade tiver de
melho1'llmento .
.........................................................................................

Nâo vim aqui sustentar parLido, nem o projecto do Banco é objecto de parLido; si fora,
por exemplo, uma quesLão politica, então podia-se dizer que o espirito de partido era
que nos induzia a votar, por esle ou aquelle modo; mas a materia, que envolve os
interesses de todos, não p6de ter espirito da partido.

Disse o nobre orador «si eu tiver 4 oitavas de ouro chamando-se 6~400, e tiver essas
4oitavas de ouro chalilando~se outra cousa, hei de sem duvida, ter no mercado a
mesma cousa: ora, si isto é assim, fica respondido o argumento do primeiro nobre
Or~dOl:; e respondido igualmente o argumento do mesmo orador que impugnou esta
obJecçao ..•.........•......•............. ' •..•..••.••••.•..•••....•..............•.....•.
............................................... .

opadrão do Senado é urna moeda de '1 oitavas de OUI'O de 22 quilat s ; qual é a
utilidade pratica qlle resulta dahi 1 Peço ao nobre orador que me diga o que se segue
desaber-se que o padrão da moeda brazileira é 4 oitavas de ouro de 22 quilates 1 P6de-sé
dizer, que a cousa ficará no mesm0; as transacções mercantis e do Governo ficarão na
mesma desordem; nenhum conhecimento pratico resulta de semelhante proposição. Para
que esta proposição tivesse utilidade, seria necessario que immediatamente que passassa
esta lei, passasse ou-tra, onde se dissesse «os empregados serão pagos em oitavas de ouro de
22 quilates»; quando se fizesse a lei do orçamento, deveria dizer-se «tantas libras de ouro
fazem a renda naciC'nal brazileira»' seria necessal'Ío tambem que, quando se cuidasse
de estabelecer ordenados aos funccionarios publicos se dissesse «os senadores do Imperio
terão meia arroba de ouro, os deputados terão tantas arrobas de ouro (eu sempre procuro
mais alguma cousa para mim •.. ) e a mesma cousa a respeito dos outros empre~ados. Em
quanto, pois, não se fizer isto, eu quero que V. Ex. me diga, como ss ha de Jazer a con
tabilidade nas repartições publicas '/ E' preciso marcar alguma cousa; e não se tendo feito
isto, eu peço pel'dão á Assembléa Geral para dize!', que a proposição é demasiadamente
abstracta, não é propria do nosso seculo , s .
•• , •••• o o •••••••••• ) s .

Tambem se acousou a Camal'a dos Deputados de não estabelecer a relação entl'e o ouro
eos outroS metaes: eu hon tem já dei alg lima. idêa sobre is LO ; já disse q ue não me parecia
absolutamentenec ssario unltl lei, orlde se determinava o padl'ão monetario, fixar a relação do
OUI'O com os outros metaes, e tanto mais, quando ha uma commissão ad hoc encarregada de
etaminar todos 03 valol'es em toclos os paizes da Europa, para dahi deduzir-se o meio
lel'mo.

E' exactamente aquillo que tem acontecido em todas as nações; nos Estados-Unidos em
1832 se fez um oontil!! sobl'e esta materia, e alli facilménte se estabeleceu a relação de 15 e 625
millesimos de prata pal'a i de ouro, rela~.ão, que si n6s adoptassemos, ter iam os a moeda de
pI'ata pelo valor redondo de i 200, Hcando a r lação do nosso ouro e dfl. nossa prata -xacta
ment fLxada em 15 e 6 declmos, que vem a ser a 'qualllidade absolutaqtente pro~ima á dos
Estados-Unidos. "

A commissão, porém, não podia tralal' desse objecto, sem que o Corpo Lég'islati,fo
fixasse o padrão, porque isto era um dos dados, qu~ d~via:se ter pa~'a estabelecer ~ relação
culre as moeclas; motivo, qlte fe7< com que a commlssao nao apadnnhasse um pt'oJecto que
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appareceu na occasião da discussão, embora trazendo alguns dados sobre a materia; a com·
o missão asseo tou que esse projecto não era susceptível de uma solução, dadas as circum.

stancias que acabo de dizer,
O meu illustre collega da Camal'a dos D putados e represelltan te pela provincia de

Pernambuco, comba'tendo hOIHem o )Jl'ojecto, disse: «eu não vejo que vamos alterar o
valor», Ora, elle avançou esla proposiçao, suppondo que a nossa intenção era alterar os
valores; pelo contrario, n6s estamos trabalhando para que de maneira alguma se alterem
os valores; si o meu honrado coHega quer que se alterem os valores, eu sou contra elle, eu
não quero lançar mais essa calamidade sobl'e a minba patria; eu quero dar um ponto filO
aos valores, e, segundo colligi do seu discurso, é, que n6s ainda não estamos preparados para
alterar valores; quando eu digo, CJ,ue nada de alteração do valores, e por isso é, que queremos
desde já aproveitar o q ue está felto. Havemos n6s, porventura, de andar todos os dias, por
assim dizer, com as propriedades ás costas 1 Havemos todos os dias amanhecer, pergun·
tando como está o cambio 1 Qne perda soÍfri? Ou havemos de dormir, e acordaI', Iran·
quillos, de que este pouco que se tem é real 1

O que eu quizéra, é, que n6s resolvessemos o problema a respeito da moeda, que devemos
ter para regulador.

A com missão diz; padrão monetario é a oitava deourode22 quilatés, a qual vale tanto j por
conseqnencia, como todas as cansas se dévem referir a esse padrãel monelario, é evidente, que
elIe é inalteravel em sua natureza. E como é, que se ha de alterar a oitava do ouro de 22
quilates, calculada em 2 50 1 De f6rma nenhuma: podem-se alterar os valores das cousas
em referencia ao padrão monetario, póde uma casa, ou outro qualquer objecto, alterar o
valor p,tra mais ou para menos j porém o padrão monetario para todo o Brazil é inalteravel,
Até hoje, é verdade, que não havia este padrão monetario, ha esta ou aquella moeda: si a
lei antiga determina' que o valor da prata para com o ouro seja na razão de i para 16,
não determina, porém, a sua base j mas agora, fixada ella, como é que se considera impossivel
termos a estabilidade de um padrã01 Variam os objectos, que se compram com esta
ou aquella moeda j mas não a moeda em ei. Os senhores, pois, que teem pretendido
contrariar o artigo, teem tomado a causa pelo etreito j teem-se dirigido ás cousas, e não ao
padrão monetario, porque este é invariavel : o meu peÇlsamento, pois, é justificar o principio
de que o padrãõ monetario estabelecido pela commissão é invariavel, e, portanto, sobre o
qual se podem regulaI' todas as operações,

Entro ag'Ol'a, Sr, presidente, na questão de saber, si acaso era melhor que n6s dessemos
o valo"l' de 6$400 á 4 oitavas de ouro, ou snbstituissemos esse valor pelo de 10$ dado ás mesmas
4 oitavas de ouro: eu fiz esLe calculo, e peço á Assembléa Geral, que o pese bem em sua
sabedoria.

Sendo 10$ iguaes a 4 oitavas de ouro de 22 quilates, segue-se que 1$ é igual a 28 grãos e
8 decimos, ou que 28 grãos e 8 decimos de ouro compram uma cousa, que valha mil
réis : mas sendo 6$400 igual a 4 oitavas de OU1'O, segue-se que mil réis é igual 8027 gráos e
7 decimos. Logo, haverá. interesse em importar os metaes preciosos, no caso de 4
oi tavas de ouro serem igu::Les a 'lO , para o Brazil j visto que 28 grãos e 8 decimos dê
ouro de 22 quilates valem 1S; e como para importar metaes preciosos é mister exportar
os nossos generos, segue-se que as nossas exportaçõ s ~,ugmentarão, e com eUas a
nossa industria e agricultura, Mas julgo necessario o desenvolvimento da proposição que
avancei, e o farei mostrando como se p6de dar a aflluencia dos metaes preciosos: eu 'tenho
por exemplo, café; o preço, pnr que o comprei no mercado, é de 4$ a arl'oba j pagos os
direitos, e mais despezas, fica-me a 4$800 posto na Europa j mas no mercado da Europa, para
onde dirigi o meu café, não pude alcançar mais que 4,' por arroba j p rco, por conseguinte,
SOO réis em arroba; mas, procurando meios de importal' aqnelIe meu cabedal, achei na
Europa um gellero que importado elle 00 Bl'azil (o qual lJ6de ser ouro) mel dá não s6 o
lucro dos 800réis que perdi em arroba, como aqllelle que eu devo ter em relação aos meus
capitaes empatados e o risco que soÍfreram j donde, é evidente que, apezar do prejuizo que
soffri na compra e venda do café, eu tiro um lucro da operação que fiz: é isto verdade, ou
nã01, ..

Aqui temos n6s, que os metaes preciosos tomarão aquelle logal' que devem occupar na
circulação, em razão de que tudo depende do mercado da Europa: logo, o que se segue é, que
quem compra metaes preciosos para 08 enviar á Europa, compra-os quando estivel'em baratos,
mas, quando estiverem caros, nãoj- então levará generos, e tl'ará os metaes, visto que na
Europa os ach:l. mais bara-tos j e por conseguinte, a importação dessM generos, sem duvida,
augmentará a producção e riqueza do paiz, ,

Mas pela mesma razão, e ao contrario, si acontecer, supponhamos a hypothese, que o
ouro se ache valendo muito pouco, isto é, de serem necessarios '13 grãos, para obtel' mil réis,
o que se se;:tue, é, que se exportaria o ouro para a Europa, sendo, em tal caso, importados
para o paiz os generos europeus.

Eis aqui por que'razão dis e, que n6s tinhamos necessidade absoluta de tomar por hase
os 2'500 para a oitava de ouro, afim de melhorarmos o nosso meio circulante: com efl'eito,
si adoptarmos o padrão de 2~500, eu quero que se me mostl'e, porque, d sse modo, se não
podem reter no Brazil os metaes preciosos; quando, do contrario, sabemos qUê, todas as
vezes querse estabelecesse padrão de 6$-100 por quatL'o oitavas de onro, os metaes preciosos
desappareceriam, como em outro tempo, que saliiram em grande abundancia para a Asia,

Sr. presidente, isto que eu acabo de dizer a respeito da necessidade de se adoptar o
padrão de 2$500 por uma oitava de ouro, é justificado, não s6 pela. experiencia, como pel/l.
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opinião dos hon;ens versados na materia; e pel'mitta-me, Sr. presidente, que leia o que diz
um escriptor celebre da Inglaterra, referindo-se ao seu paiz: diz eile - No reinado de
Eduardo III, em 1344, o preço do ouro compi'ado na Casa da Moeda, e pago em prata, era de
12 libras e 10 shillings; este preço, porém. augmenlou até o primeiro anno do reinado
de Henrique VIII, em que chegou a libras 35. Este calculo, (lcu) que tão celebre homem fez,
ó, ou uão, applicavel às nossas circumstancias? (lcu).

Note bem a Assembléa Get'al: Saint-Clair fallava a respeito das circumstancias do
seu paiz, como si fallasse das nossas!, ,., E demais, ene sustentava mesmo este principio,
- quanto mais baiaJo for o prcço do nosso padrão, etc,., ...

Por consequencia, desde que n6s obtivermos um preço certo no ouro, de necessidade
nÓl o obteremos para os nossos generoso

No passo dado pela Camara dos Deputados, o que procurou ena? Elevar o valor
nominal, embora augmentasse o pi'eço dos generos; mas para que? Para melhorar o
nosso meio circulante. E o que é que se quer, adoptando-se o padrão monetario de 6$400?
Fazer-se o contrario daquillo que se pretende, e é necessario: n6s vamos, por consequencia,
commetter um grandissimo absurdo; porque o que vamos fazer é voltar atrás, e em que
tempo 1I Hoje, senhores, não é passivei tornarmos a esse valor I E' querer o maior dos
absurdos I O mesmo Saint Clair disse: os gcncros, etc, (lcu): é isto exactamente ap~licado
ao nosso estado actual, porque todos os generos se acham em elevados preços. E então
havemos de abaixar o preço do ouro, para tornar a restabelecer o valor "cal dos
generoso' ..

Sr. presidente, eu anLes de citar as palavras do autol', declarei á Assembléa Geral,
que não faria commentario, mas apenas citar só as palavras, para mostrar, o como ene
julgava perigosa semelhante lei, considerando-a um positivo roubo,- não p6dc dcixar dc
sIr !~»l ,'oubo, etc,- são as proprias palavras. Não sou eu, quem faz taes ponderações; é
alnt Olair, quem fallava deste modo em circumstancias identicas ás nossas .• , .•.•... , •..
..........................................................................................

Eis aqui quaes serão as cil'cumstancias, a qua nos reduzimos, si restabelecermos o
padrãomouetario de quatro oitavas de 0111'0 em 6400 lo o...

Depois destes daelos, como quel' a Assembléa Geral, que eu duvide um instante em
vota.r pelo artigo que fixa o padrão monetário da oitava de ouro em 2$500? De nenhum
modo I

Creio, pois, senhores, ter justificado :J, opinião da Camara dos Deputados, e que tive
fundamento bastante pa.ra vobal' pelo primeiro artigo do projecto; e que ainda tenho toda a
razão, para. votar agora por elIe,

o Sr. Marquez de Cara.vellas disse - Que no estado actual, e emquf1.nto lambem
sorvissem de meio circulante papel a cobre, o que forçosamente durará por muito tempo,
por mais lisonjeiras ql1e sejam, as esperanças dos grandes resultados do novo Banco a
eskl respeito, nada maie era illusorio, do que esse padrão monetario de 28500 por uma
oitava de ouro de 22 quilates: porque, devendo todo o padrão seI' uma medida invariavel,
para poder servil' de termo de comparação, impossível era, que o ouro conservasse essa
es.encial qualidade, concorrendo com uma moeda fraca e de valor tão vacillante, como a
de pap 1. E depois de desenvolver esta principio, oflerecenclo varias reflexões sobre a
mobilidade a repentinas alterações dos valores das moedas fracas, e sobre a necessaria,
infallivel influencia, que elias exercem nos valores e preços de todos os generos, applican
do-as ao novo valor do ouro, e apresentando os seus resultados, até mesmo relativamente ao
cambio estrangeiro; concluiu, que, com quallto muito fosse para desejar a fixação de um
padrão monetario, elIe orador, á vista da enOl'me inconstancia e versatilidade de valores,
com que tinhamos que lnctar, não cone bia a possibilidade da realização desse grande
desidaratttnt: - Que, a passa.r o artigo, dar-se-hia por padrão o que em verdade nada mais
era do que um mero nome sem siglllficação, ou apresentando uma idéa falsa: - Que essa
mesma falsidade acompanharia o cunho da moeda, pois que este .6 por grande acaso
poderia authentical' o verdadeiro valol' da moeda: -Que o Senado, limitando-se a fixar
s6meote o peso e quilate, isto é, a quantidade do metal de que é formada a moeda, havia
seguido um principio muito luminoso de Economia Politica, reconhecendo que s6mente
estas duas qualificaçõ s iualteraveis podiam ser authenticadas pela lei, fois o valor fica
sujeito á convenção das partes Ott á correnteza do mercado, sobre o qua nenhum poder
tom, a lei; e si, porventura, para o valor de conta avaliou :lo 1$600 a oitava de ouro, não
fixou esse valor, como padrão, serviu-se deUe assim como da relação de 1 para 16 entre o
ouro e fi. prata; uma vez que, apresentando um systema monetario, cumpria partir de um
valor, e era esse, assim como a indicada relação, o mais constante no mercado geral
do mundo civilisado, oom mui pequenas differenças o , .

o Sr, Marquez de Bal'bacena - Sl'. presidente, amigo das instituições bancarias,
desejando vei-as estabelecidas no meu paiz, não s6 na Capital do Imperio, mas ainda em todas
as cidades e grandes viUas de cada provincia, não posso, comtudo, votaI' a favor do Banco
talqoal estíl prolJosto no ai·tigo em discussão; sou mesmo obrigado 'a fazer-lhe, decidida,
efranca opposiçao. Em minha humilde opinião, os Bancos são o instt'umento mais proprio,
mais poderoso, mais efficaz. para promover a industria, o commercio, e a riqueza, ou a
immoralidade, e o transtorno das fortunas e a desgl'aça das nações, segundo são, bem ou mal
instituidos, bem ou mal administrados.

A. 20
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Para que os Bancos desempenhem os grandes fins, que deseja:mos, duas condições
são essenciaes que precedam, e que acompanhem o seu estabelecimento. A primeira
é, que !Jaja plena confiança nacional sobre a fidelidade de sua adminis'tração; sem isto
não se acham accionistas, não p6de haver fundo, não ha Banco. A segunda é plena
segurança contra a possibilidade de abusos, venham e11es de que parte for; porqnc,
sem que exista essa segurança, a instituição dos Bancos torna-se em inst1'umento do
mal, e não do bem, são verdadeiras machinas infel'naes contra a fortuna dos particulares.
A segurança, senhores, contra os abusos, contra a tentaçiio poderosa de oonverter um
pedaço de papel em barras de prata e ouro é mui difficil de conseguir-se nas companhias,
de bancos inteil'amente particulares, e mais difficil ainda, nas privilegiadas, e comtudo
não deixa dEl'sel' possivel, sirva de exemplo o Banco actual de França. Quanto, porém,
[L confiança publica nas companhias em que o Governo for interessado, e tiver parte na
administração, isso é impossivel, absolutamente impossivel: donde seglle-!.leque, faltando
as duas bases essenciaes para a formação do Banco, logo que o Governo seja interessado,
todos aqueUes que como eu desejam o estabelecimento dos Bancos, devem IlCcessariamenle
oppor-se ao que vem proposto no ar'tigo em discussão, porque sua pl'incipal base, longe de
favorecer, difficuita, torna impossivel, os estabelecimentos desta natureza.

Rica,rdo, esse homem eminente na sciencia economica, foi o inventor de um Banco Na
cional, cujos fundos fossem fOl'llecidos pelo 'l'hesouro Publico, cujos directores fossem todos
da nomeação do Governo. Em theoria não se póde conceber um melbor plano; lendo ou fal
lando, nenhum pl'Ojecto offerece tamanho beneficio, e a tão pequeno custo, como o Banco de
Ricardo, mas, na pratica, seria o contrario. Mas aquelle profundo economista, que a todos
excede li na applicação pratica dos preceitos da sciencia par:L a direcção dos proprios negocias,
e por isso fez uma fortuna colossal em poucos annos, bem previu as di1llculdades da execução
do seu plano, quaes seriam os riscos a que exporia o Governo e a Patria, si porventura o
estabeleciment do Banco, tal qual concebera, fosse adoptado pelo Parlamento. Assim,
apezar de ser muit,o instado pelos seus ami§o , não se atreveu a imprimir o projecto, menos
ainda a sustentar aquelles pl'Íncipios no I arlamell'to, onde o sen voto era do maior peso
em taes materias. Sells amigos o publicaram depois de sua morte, e recebeu então o
acolhimento, ou a censura imparcial. 'Iue merecia. M' Cullock, egregio professor de economia
politica na Universidade de Cambridge, fazendo justiça ao merecimento do plano, e
querendo evitar o odioso de parecer desconfiar da moralidade do seu Governo, disse, com
tudo, que taes eram ainda os l)rejuizos do povo contra a boa fé dos Governos, pl'ejuízos
bem desculpaveis, por frequentes abusos de variada natureza, qne seria impruclente esperar
nesta época que o banco 'de Ricardo pudesse gozar dacon(iança publica ....

Lembrou, como expediente mais util, e menos arl'Íscado, que o privilegio do Banco fosse
concedido á uma companhia particll1ar, dando e11a ao Governo em retribuição do
privilegio uma quantia quasi igual á que o Governo ganharia, si o Banco fosse pl'ivaLi
vamente seu. Desta maneil'a, concluiu M' CuIlock, a nação não fica privada dl)s beneficios
de um banco, terá neIle plena conftança, e o Governo terá tambem quasi igual pl'oveHo,
sem os incommodos, e riscos de se envolver na administl'ação do estabelecimento.

Este parecer foi abraçado pelo Senado como o meio termo mais razoavel, e rejeitou con
sequentemente a id a de um Banco associado com o Governo,

Si na Inglaterra, senhores, si nesse paiz classico da li berdade, onde o Governo goza
da maiol' confiança publica nacional e estrangeira, sobl'e o fiel desempenho de seus contl'actos,
si lá mesmo (digo eu) não se crê possivel haver bastante seglll'ança contra os abusos do
Governo na administração de um Banco, como se poderá conceber que haja segul'ança, que
haja confiança em qualquer outl'O paiz ? O Senado despl'ezou as novas theorias, não quiz fazer
experiencias em finanças, e preferiu a opinião de M' Cul10ck á de Ricardo.

Disse um nobre orador, que o Banco proposto pelo Senado não oíI'ereciagarantias, m'a
um outro Banco ele Londres; mas pem1itta respondel'-lhe, que se engana. Todas quantas
garantias se conhecem, para que os bancos não commetLam abusos, estão reunidas no
projecto do Senado. As garantias consistem unicamente na publicidade das transacções do
Banco, na inspecção constante do Governo, na fiscalização das Camaras, e tudo isto foi
expressamen'te determinado no projecto do Senado. Compal'f1.r, pois, um tal Bauco ao Banco
de Lond?'es é desconhecer a principal base de cada um. O Banco de Lond?'cs é principalmentc
fundado em segredo: a extensão de suas transacções não chega ao conhecimento do Govel'no,
ou d.o publico. Que digo eu? nem mesmo de seus accionistas. São chamados para l'eceber o
dividendo, mas não para tomar conhecimento da administração; della só conhecem os dire
ctores, dos quaes o principal quasipóde l'eplllar-se ·vitalicio. Este prorundomysterio conservou
se desde a instituição do Banco até o anno passado, em que a Camara dos Communs, por
occasião de conceder,ou negar, a renovação do privilegio, nomeou uma commissão especial
para examinar a administração do Banco. A commissão procedeu com a maior circl\mspec~

ção, imparcialidade e acerto. Seu immenso rela'torio foi publicado em agosto do unno
passado, e desde entiio rasgoll-se o denso véo, que encobria os abusos do Banco. Elntre outros
appareceu a terrivel crise de 1825, que alguem nesta casa avançou tel' sido a consequencill de
se retirar o papel-moeda e as pequenas notas da circulação, quando, em realidade, foi o
resultado da ambição e pt'ecipitação dos directores do Banco. Em 1823 fizeram el1es
com mui reprehensivel imprudencia lima extraurdinaria emissão de notas, adiantando
capitaes immensos aos banclueiros das provincias, os quaes, a sea turno, e para acharem
emprego a tantos capitaes, f:lCilitaram emprestimos p!1.ra todo genel'o de emprezas, e sobr9
,todo genero de bypothecas. Os Jllesmos directores no anno segninte com mais reprehensivel
imprudeucia comprimiram a circulação, diminuindo os descontos, e l'etil'ando us notas, o
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que produziu a quebra dos banqueiro~ das provincias, e espalhou o ler ror panico em todo
reino. Na época de tão assustador acontecimento, sendo a callsa desconhecida, graças ao
segredo do Banco, os advogados do papel, que tinham sido contrarios á circulação metallica,
contrarios li. solidissima opinião de lord Liverpool, attri buiram com prazer aquella
desgraça ao retiramento do papel-moeda da circulação; mas hoje, todos conhecem o facto;
e arrependido estará o nobr orador de haver tocado em uma especie, que é contra
producente.

Insistiu mais o nobre orador, que a iutervenção do Governo deve ser manifesta, deve
SOL' legal e que isto sô póde fazer-se, sendo o Governo interessado. Si o Govel'no transacto
(disseelle) tivesse intervenção legal e manifesta no extincto Banco, não haveriam os abusos,
deque nos queixamos. Concedo que a intervenção do Governo deva ser manifesta e legal,
mas nego que para isso sej[\ necessal'io, seja indispensavel, a qualidade de socio. Logo
que a Assembléa Geral declarar, que o Governo tem obrigação de fiscalizar a administração
do Banco, logo que forem estabelecidas as regl'as de verificar aquella fiscalização, é
evidente, que a intervenção do Governo terá as circumstancias que o nobre orador deseja,
será manifesta e legal, quer tenha interesse, quer não. Não abusarei do bom senso da
Assembléa, provando agora que a liscalização seri mais facil, mais imparcial, mais
efl'ectiva, quando o Governo não tiver sociedade, do que quando, além de socio, for tambem
administrador. Todos n6s sabemos quanto é diífLcil decidir contra os amigos, quanto
óagradavel procnrar desculpas para justificar os socios."

O Banco proposto pelo enado tem garantias, nenhuma semelhança tem com o de
Londres, e a intervel:ção do Governo melhor se exercita sem sociedade, do que com ella.

Não podendo o meu nobre amigo (Sr. Calmon) refutar tão solidos principios de
economia politica, menos ainda, factos e verdades confirmadas pela histol'ia de todas as
nações, citou o exemplo do Banco dos Estados Unidos, onde o Governo é interessado e tem
parle na administração. Não é esta a yez primeÍl'a que ouço citar nesta Casa os exemplos dos
Estados Unidos, propondo-se aliás o contrario do que alli se faz. Em neuhuma cousa o
exemplo dos Estados Unidos deve ser tão respeitavel, tão seductor como em finanças,
porque eIles apresentam um phenomeno nunca vi to entre as nações mais ci vilisadas, mais
poderosas do mundo, Acabando a g-uerra da Independencia, ficaram eIles empenhados,
pouco mais ou menos, em 63.000:000~, e sua renda não passava de 13.000:000$. Contra
hiram depois novas dividas, por occasião dá. compra da Luiziana, e de outra guerra com
a11\/;laterra- e tudo está pago! eu presidente annunciou ao Congl'esso que os tributos
devem ser extinctos, ou ter novo destino, porque l\ divida está extincta! Para dar maior
força ao argument de meu nobre amigo, direi que tudo quanto 05 Estados Unidos
conseguiram em 40 annos, pôde o Brazil conseguir em menos tempo; e deixando de
desenvolver agora as causas e meios dn consolidação do credito dos Estados Unidos,
concederei, pa.ra que o meu nobre amigo fique no melhor teneno possivel, que tudo foi
devido ao banco em que o Goyerno tem interesse ou sociedade e parte na adminis
tração.

Mas, na enumeração de tantas consequencias, ha de o meu nobre amigo ao menos convir
que a cópia deve ser semelhante ao original, e que o Banco do B1'azil deve ser precedido
e acompanbado daquellas medidas, que deram solidez e credito ao Banco Americano.
Ora, como o Banco lll'oposto nada tem de semelhante ao Americano, sinão na palavra
- interessado com o Governo - é evidente que o exemplo não procede, e facil será fazer
ocontraste da lei americana e da lei PI'oposta, para verificar a minha asserção, quero
dizer, que, citando o exemplo dos Estados Unidos, faz-se o contrario do que elles
fizeram, .

OCongresso Americano, em primeiro logar, liquidou suas contas com todos os credores,
consolidou a divida publica por meio de apolices com vencimento de juro e amortização,
consignando quantia elfectiva para uma e outra cousa. Em segllldo, estabeleceu o padrão de
valores e systema monetario de accordo com o senso commum do mundo commercial, e
~tirou da oirculação o papel-moeda. Em terceü'o, instituiu um Banco, combinando sua
organização de maneira que facilitasse a entrada dos accionistas, promovendo ao mesmo
tempo o maior credito possivel dos fundos publicos. 05 accionistas entraram com uma
parte em metal precioso, e outi'a parte em apolices. O OO'l'erno, porém, só e ntrou com
apolice~ ao moderado juro de '1 pOl' cento. Não esqueceu ao Congresso receber tres milhões
em paga do privilegio, apezar mesmo de ser socio, nem consa alguma, que pudesse inspirar
confiança e segurança. A Assernbléa do Brazil, porém, não tem toda sua diyida, fundada,
não tem feito os pagamentos estipulados, nem os pôde fazer; porque onde ha dfZ/icit, não
pôde haver amortização, sal vo por meio de emprestimos, A inundação de papel-moeda
ecobre continún, e consequentemente, sendo variavel o valor dos metaes preciosos, ningnem
enlrará com elles para o novo Banco. Em summa, na lei americana tudo era justo,
Illdo era exequivel ; na lei proposta hn mui'ta injusti~a e completa impossibilidade de
execu~ão.

Quem p6de ouvir faBar nos lucros pecllniarios que o Governo ha de tirar do projectado
Banco sem reconhecer immediatamente a illusão ~ O Banco Americano nos primeiros annos
não deu mais de 3 Oll 4 por cento e o SP.Il maior dividendo foi de 7 por cen'to. Admittindo
que o nosso se instituia a seu exemplo. e com igual circumsp cção na emissão das notas,
qual seria o lucro do Governo recebendo 7 %, quando para ter dinheiro e supprir suas
despezas ordinarias, paga 12 e mDis por cento ~ Seria negativo. Nos Estados
Unidos o Governo entrou com apolices vencendo 4 por cento, e aqui pretende-se especie
Bonante, e quando se diz que não ha com que enkal', responde-se afoitamente - imponha-se
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á Nação,- As imposições, senhores, têm certos limites, certas regras. Pagar para as
despezas indispensaveis é rigorosa obl'igação de todos n6s, mas pagaI' para especulações
de commercio deve ser acto voluntario,

Ouvi com espanto a outro nobre orador que a Assembléa Legislativa era senhora de
nossas algibeiras, que pJdia dispor de tudo, e que a sua vontade era a vontade da Nação,
Nenhuma destas proposições é exacta, nem a Assembléa GemI p6de dispor de tudo que
nós temos, nem a sua vontade concorda sempre com a vontade da Nação. Por via
de regra a vontade das Camaras, e pl'iucipalmente daquella que é mais frequentemente
renovada, coincide com a vontade da Nação, mas algumas vezes acontece o contrario,
e eu creio que verificaremos o caso agora, si passar o Banco interessado com o
Governo, A Nação deseja ver-se livre do papel e do oobre, e não crê que um Banco
possa fazer-lhe esse bllm, menos ainda, um Banco interessado com o Governo (Apoia,
dos geraes). Quanto a imposições, 'todo o cuidado é pouco, o proverbio francez diz
ami J11Sq11'(;, la bOll,-se -; si o povo não se convencer de sua.i ustiça, a resislencia é inral
livel. N6s temos exemplo bem recente, bem frisante -; justo era o tributo das barrsiras
para concel'to das estradas, que estão intL'(\Usitaveis, mas como o POV(\ tem a falsa
persuasão, que primeiro Fe dllvem fazer estradas para depois haver imposição sobre o seu
:Jso, não quiz pagar e a lei licou em papel, Escapando a este illustre orador ( O Sr. Caval
cante) estas duas proposições menos exactas, elle mostroll no restante do seu disourso
o mais profundo conhecimen to da sciencia, o mais puro e corajoso patriotismo atacando
prejuizos mui arreigados e que têm sido a causa principal de nossos erros financeil'oe,
Analysando o phenomeno extraordinario de termos maior credito em Londres, elo que no
Rio de Janeu'o, reconheceu a causa no papel-moeda e cobre, e que em quanto não fossem
retirados, 80lft'eriamos a anarchia existente no meio circulante. Si fôra permiltido razer
sub-emendas nesta discussão, faci! seria conciliar as opiniões do nobre orador com as do
Senado sobre tudo quanto é relativo ao credito nacional, e meios de retirar o papel e
cobre; mas estando nós reduzidos á. al'ternativa de approvar uma das duas opiniões, eu
propendo inteiramente para a do Senado. Aproveitarei esta occasião paru chamar
a attenção da As~embléa Geral sobre este inconveniente, embora seja alheio ao objecto
que disclltimos. E' evidente que na discussão de duas opiniões dilferentes póde apparecer
uma terceira melhor que ambas, p6de haver meio de conciliação, e segundo o
methodo actual, tudo ha de ser desprezado, para seguir-se a opinião primeiramente emito
tida por uma das Camaras, A pratica do parlamento inglez, a do congresso americano
são preferiveis, e no anno seguinte quando outras reformas se fizerem, deve esta ser uma
das primeiras, Vollaudo ao assumpto: Um dos nobres senadores (o SI', Gal'avellas)
que está defronte, e de qnem recebi tanto apoio na rejeição do Banco, tal qual foi Pl'O·
posto pela outra camara, disse hontem, que não obslante estar ainda nas mesmas
opiniões, votaria com tudo hoje a favor do aL'ligo e da lei, porque estava certo que tal lei
llra inutil, era inexequivel. Semelhante principio não vai de accordo com a sabedoria
e moralidade reconhecida do nobre senador, nem p6de a sua consciencia ticar tranquilla
em razão da impossibilidade do estabelecimento do Banco, porqne os outros arligos sobre
imposições são bem. realizaveis, e terão eifeito, Espero portanto que a sua votação seja
de accordo com a sua opinião. Outro meu nobre amigo (o Sr. Calmon) de quem sompre
fallo com o maior respeito, com a maior admiração, depois de empregar (segundo parece)
com o mais feliz successo seu extraordinal'io talento para nos persuadü' das excellencias
de um Banco interessado com o Governo, terminou seu discurso com uma PI'oposição,
queforçosoérepellir. ElIe disse:- Supponhamos por um momento qUll o Banco se não
estabelece, nada se perde, tudo continúa como dantes. Oh I s~nhores, será possivel que
nos separemos deixando ficar tudo no statu-quo? Que depois de seis mezes de discussão, a
medida oiferecidn para remediar a d sordem do meio oil'culan te seja de natureza tal, que seus
mesmos autores admitlem a bypothese de não ser realizavel! O estado actllal não póde
continuar: ou o poder legislativo ha de fornecer meios, com que o Governo ponha termo
á. tão horrorosa anarchia financeira, como bem se exprimin um nobre orador. ou ha ele
apparecer outro genero de anarchia peior em algumas provincias, e, talvez, mutilada a in
tegridade do Imperio .•.

Em negoocio tão grave não ha meio termo, e para não roubar mais tempo á Assembléa
Gel'al acabarei o discurso fazendo a minba profissão de fé. Não creio na possibilidade de.
fixar por lei o valor dos metaes preciosos, emquanto houver papel-moeda e cobre demasiado
na circulação: não creio na possibilidade de esta couservar, ou ganhar credito, dentro ou
f6ra do Imperio, em quanto a dívida publica não estiver consolidada, e com hypotheca real
e visivel, de quantia adeqllada para o pagamento do juro e ~mor~ização: não creío na
possibilidade da con tlnuação da ordem publica em algnmas pI'ovmcias do Norte, sem imme
diata providencia para retÜ'ar o cobre, que inunda e perturba a circulação, pela sua
quautidade e falsificação, A grande medida proposta é um Banco, que nunca por si s6 bas
taria para nos tirar do abysmo, em que estamos proxlmos a cahit', ainda que tal Banco
fosse estabelecido sobre a solida base da confiança nacional, (IUauto mais, um Banco
intel'essado com o Governo, o qual não tem com que entrar para a sociedade, e que não
achará. accionisLas, porque temos a memoria bem fresca do que os accionistas experimentam,
quando o Governo e o Corpo Legislativo entram para regular os interesse3 de cada socio,
- 0 Banco proposto pelo Senado poderá realizal'-3e, e fará algum beneficio nacional; mas
o Banco proposto no artigo, que discu'timos, ou licará no papel, ou realizando-s9, só
consefl"uirá com grande demora e despeza o que couvem fazer já e já. Assim, afoitamente
voto contra o artigo.
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Á PROPOSITO DO RESGATE DO conRE

o Sr. Vasconcellos- (Depois de haver notado que o Sr. Montezumn. o tratara
oom menoscabo, que lhe attribuir.\ intenções diversas das (lue manifestam suas palavras;
depois de haver protestado qu não usaria de reprezalias, como licito e facil lhe fo"a,
c que s6 se occuparia de principias e argumen tos, como exigia a imporlancia da
maleria) disse: (')

Acommissão a que pel'lcnçc não foi incumbida de apresentar á esta Augusta Camara
projectos do reorganização do systema monetario j esse traualbo occupou já a Camara nos
primeiros dias desta sessão, A' commissão cumpria limitar-se ao exame do projecto da
moeda de cobre, que veio do Senado, o é o que ella r z' e, comquanto a commissão reco
nheça, que o mencionado projecto não é sufl1ciente para nos dar um bom systema
monetano, está tambem persuaclida (Iue delle p6de provir algum beneficio ao nosso meio
oirculante j e supposto que encorre tamuem gravissimos a, por ventura, irremediaveis incon
venientes, nem por isso o deveis rejeitn.r,

Persuadi-vos que nenhuma medida se de-cobrirá para melhorar a nossa moeda, qne não
acarrete pre,luizos "O ThesoLll'o e ao publico' e si vos não resolverdes a fazer pesaLlos sacri
fioios; si procurais prnvidencia util, que nada custe, então nada fareis j e, todos os dias,
se profundará mais o abysmo que "ai engolindo as nossas fortLlDas.

lnda hoj , sustento a pt'er reneia do projecto do cobre sobre o do meio circulante, que
aoabade voltar com emendas do Senado. Não veio o projecto oriO'inario, nem isso me pesa,
porque a lei, e não projectos. se executa: e estou convencido, que a lei, tal qual foi appro
vadtl nesta Camara, não melhorava o meio circulante, e tal era, que nem se acreditaria, que'
a isso fosse desLinado ...

Em verdnde, senhores, foram nella esquecidas as medidas cardeaes em materia de
moeda. Citarei uma falta. E' uma verdade de experiencia firmada em principios incon
lilstaveis, e que tem a seu favor a sancção dos seculos, que duas ou mais moedas
de diIT' rente valor e natureza não se podem manter na circulação, como dous (\orpos, de
divereo peso especiOco, !nnçados n'agua, nii:n se conservam ambos, profundando-se um a
perder de vistn, e sobrenadanclo o outro. E' portanto Ílldispensavel em todo o systema
monetario, que se prescreva a proporção, em que as diversas moedas devam entrar nos
pagamentos. Ora, a lei, a que me refiro, nada determinou a este respeito, e posto que por
via do Banco procurasse chamar metaes preciosos ao mercado, estes delle sahil'ão
inrallivelmente.

Nüo sou opposto ao estabelecimento de um Banco nacional; mas de certo o não moldarin.
pela lei adoptada n sta Cam ara. Um Banco tal qual eu o havia gizado, para utilisar-nos
na crise em que nos achamos, devh~ ter por o jecto facilitar as transacções mel'cantis,
auxiliar o Governo, concorret' para uni for midade do nosso meio circulante em todo o Imperio,
consolidar e promover o credito publico, e com este ihmar no sas actnaes instituições
politicas. Para este fim o Ba.nco empresturia a particulal'es, mediante um modico juro j o
Governo seria auxiliado, não s6rec bendo um emprestimo de quanlias, que o Banco pudesse
empre~lar sem prejuizo de suas operações e quando se oílerecesse occusi(io apropriada, mas
lambem, receberia os dinheiros publicas, gnnrdal-os-hia, pagaria, ou os l'emetleria de uns
parti outros logares, onde tivesse caixas nIiaes, e á sua conta e risco, etc.

Por meio desta.s caixas filiaes ooncorr ria para a llniformid~de do meio circulante no
Imperio, já por via das L'eme sas de qlle acabo de rallnr, e já recebenclo em qunlquer de
suae ditas caixns as notas do Banco, que fossem dadas em pagamento aos collectores
pnblicos j e como a somma destas não é pouco importante, a certeza de que as nollls seriam
recebidas em qualqnel' ponto, ainda que a caixa filial respectiva as não tivesse emittido,
reduziria muito o cambio entre o.s diversas provincias. As acções deste Banco deviam
constar de [- a 20 % dos metaes preciosos, e o restante seria preenchido em fundos publicas
pelo preço do mercado,

Parece-me que um Banco bem dirigido podi,. l'ealizar suas notas em especie, tendo em
seus cofres 15 II 20 % de suas acções em moeda. Ma , quando algum aocidente occorresse que
exigisse maior som ma, t'acil seria havei-a, vendendo as apolices. Nenhuma difficuldade se
me affigura neste plano: ene não exige grll nde quantia em mecaes preciosos, e, recebendo
a quasi totul importancio. das noções em apolic s dos fLLUdos publicas, facilitava-se a sua
realização, pelos grandes luCl'os oJl'ereciuos aos accionistas: os fundos puulicos render-lhes
!liam não s6 osjuros devidos pela Fazsnda Publica, mas os lucros que deviam caber lLS acções,
E porque a solidez deste estabelecimento dependia absulutamente da solidez do Governo,
podia esle contar com o apoio de uma tão numerosa e opulenta companhia,

Retirando-se do mercado todas ou a maiol' part das llpolices do Governo, e recolhidas
aos oofres do Banco, nfio entra em duvida, que subiriam ao par, e o nosso cl'edito publico
chegllria ao galo.rim. Uma s6 cousa terittmos a deplorar, e é, o erro grave, que commet-

(') O disClII'SO supl'a do Sr. Vasconcelios foi pronunciado na Camara d'os Deputados, por occasião
de discutir-se o prejecto vinrl0 elo Senado sobl'e o I'csaate (lo cobre (viele pagina 254, e seguintes), D ntre
as diversas emendas rrer.cidas a este pl'ojeoto pela commis ão da Camara dita e por varios depu
tados, uma houve, mandando fi:Gll' em 3S!200 o vnJol' da oitava de ouro, pal'a, conforme li. este palrKo
ser emittido o papel-moeda para o respectivo tl'OCO do cobre,
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temos nos nossos empres~imos. Havendo desgraçadamente sacrificado o capital ao juro, o
não os juros ao capital, como muito interessava, isto é, recebendo 63, quando nos obrigámos
a pagar 100, evidencia-se o grande prejuizo que nos resultaria, quando as nossas apotices
fossem elevadas ao pal'; e além dos exorbitantp.s juros, que pesam sobre o Thesoul'o, leria
este de pagar mais de 30 % do que recebeu. ]j]stes prejuizos, porém, seriam compensados pelos
pingues resultados do credito publico solidamente estabelecido,

No Banco, porém, Já sanccionado por esta Augusta Camal'a, não se encontram es~as,

nem outras vantagens, O que elle apresenta â primeira vis~a é a impossibilidade do seu
estabelecimento: suas acções, na impol'tancia de 20.000:000::;, devem realizar-se em moeda do
ouro e prata. E de onde virá tão grande quantia de metaes preciosos 1ara o nosso mer
cado ~ Não desconheço a natural tendencia, que teem os procluctos de acudÍl'ern aos mercados,
em que mais se os prncuram; mas para que crearmos essas necessidades 1 Para que forcar
mos a entrar no circulo monetario tão grande snmma 1 Para que roubaI-a á industria 1
Temos calculado os damnos, que dahi devam resultar 1!

Um Sr. deputado nada receia do chamamento desses métaes preciosos: elle alá me
convidou a que fizesse preces dial'ias e nocturnas para entrarem '~odos os dias em nossos
por~os embarcações carregadas de ouro e pI'ata: não o hei de salisfazer, porque não se devem
satisfazer votos indiscretos; minbas preces serão dil'igidas fL Assembléa e ao Governo, para
que não force a industria, não contrade a producção; meus votos serii:o pela entrada de
navios de todo o mundo, cal'regados elas mercadorias mais proprias a allgmental' a nossa
prosperidade. Outra difficuldade, si não impossibilidade, para se realizar o Banco, enconlro
na obrigação, que se lhe impoz, de transferir gl'atuitamente os funelos do Governo para
qualquel' pon~o do Imperio ; esta condição. bem onerosa, poderia vArificar-se nos logares
em que o Banco tivesse caixas filiaes, ou agencias; mas para qualquer ponto do Imperio?
Quanto lhe não cus~ariam essas remessas para Goyaz e 1\1atto Grosso, e 011lros pontos
onde não pódo ter correspondencias 1 E com que se compensam esses grandes sacl'ificios?
Com os mirrados deposi~os publicos, que não dormirão duas noites sllccessivas em suas
caixas 1 Com esses mesquinhos privilegios que se lhe concedem lInda mais: exige-se do
Banco um emprestímo gratuito, que tem de ser pago em 20 annos por prestações de 5 % Oll
i.000:000$ annuaes. Note-se que estes mil contos hão de ser pagos por impostos, que não
poderão render mais de 500:000 e depois quo s preencherem as acções do Governo j e,
posto que se prometta que annualmente na lei do ol'çamento se destinarão os fundos
necessarios para prefazer a mencionada somma, a promessa não inspirará confiança, tanto
porque tem sido embalde repetida ~antas vezes, como porque é notorio o defioit aterradol'
do Thesouro, que, longe oe enchermos, todos os dias alar(l'amos com novas e não pequenas
despezas. Como, pois, ba de o Banco com o fundo real de 16,000:000 fazeI' logo em principio
de suas operações um empt'estímo ao Governo de 20.000:000 '000 1

A historia dos Bancos a~testa, que ainda nos paizes, onde estes estabelecimentos são
melhor conceituados, não deixam de ser atropellados no seu principio pelos pot'~adores de
suas notas para as realizar em especies ; e islo é um grande beneficio, porque o promplo
pagamento consolida o sell credito. Ora, o Banco emitte 20.000:000$ por empt'estimo ao
Governo; tem de emittir 40 on 50,OOO:000~ para as suas 'transací,õe,~ ; como ha de fazer face
a tudo isto com o fundo de 16,000:000",- porque os 4.QOO:000.' do Governo s6 so hão de reali
zar no espaço de oito annos 10 l'esultado infallivel será faltar ao pagamento de suas notas,
recorrel' ao Governo, que o não poderá valer, si não autol'izando-o para não pagar. Deste
moelo teremos erigido, em vez de Banco, uma casa de papel-moeda.

Os fundos do Banco não excedem de 16.000:000 , não ohstante a lei fixaI-os em
20,000:000$; pOl'que, devendo o Govern Antrar com 4.000:000" a realizarem-se pelo
producto dos impostos destinados a esse fim e ao pagam nto da divida que o Governo con
trahir com o Banco, e os impostos apenas pl'oduzindo 5 0:000' annuaes., como tambem já
disse; é incontestavel, que a entrada dessas acções só muito taL'de se realizará; logo as
operações de um Banco, que estriba as suas maiores esperanças Ilessa entrada do Govcrllo,
não poderão realizal'-se lambem", .

Dado, porém, que o Banco chegue a estabelecer-se, apezar de todas estas grandes, e, por
ventul'a, invenciveis elifficuldades, o seu resultado ainda assim não utilisal'lÍlÍ. nossa Cil'
culação, As unidades monelarias serão dnplicadas on triplicadas pelas not[,s do Banco, que
farão funccões de moeda: o meio cÍl'culante inda mais se envillecel'lÍ.; e os metaes preciosos,
que o Banco introduzir no mercado, fugirão delle iofallivelmente, tanto por ser a SOl·tedesses
metaes, quando em lucta com a moeda fraca, como porque alei os não procurou prender na
circulação, mal'canelo a proporção, em que as di versas moedas de"am en traI' nos paga
mentos,

Tocarei de passagem na vehemente tirada de um Sr. deputado (Monlezuroa) contra oS
capitalistas. Este senhor, depois de os baver considera,lo comoos unicos inimigos do Banco,
por lhes vedar que continuem a opprimir e vexar o povo, extorquindG-lhe 2 e 3% ao ffiez
dos capitaes emprestados, denominou-os - monstros insaciaveis do sangue dos necessita
dos.- Estas declamações contra os capita1is~as, longe de merecerem o odio em que incor
riam nos tempos de ignorancia, merecem hoje toda a consideração, pois que com seus
capitaes concorrem para a producção, ainda que deJles percebam grandes proveitos. Devia
o Sr. deputado advertir, que no Brazil não podem deixar ele ser muito importantes os lucros
dos capitaes, ou se attenda IÍ. prodigiosa producção, ou ao risco que correm os capitalistas,

E' ,.erdade de primeira intuição, que os juros se compoem do que e chama propria
mente interesse do capital, e do que se chama risco; e que são tanto mais altos, Cjuanto mais
emlregos lucra'~ivos se oIl'erecem aos capitaes, e mais lJerigos cOlTam. Ora, não ba duvida
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que o Brazil, ricamente dotado pela natureza, paga exuberantemente os empregos dos capi
taes: não ha tnmhem duvida, que em n nhum outro paiz civilisado, como no Brazil, os
capitalistas estejam mais expostos a perdel'em todo, ou parte dos seus capitaes. A moeda
está continuamente fluctuanclo em valor, si hoj vale dous, amanhã p' de valer um e ninda
menos. Necessariamente os capitnlistas hão de calcnlal' com estas oscillações da moeda:
ollas, e as nossas fl'eq uen tes commoções intestinas desarranjam as mais bem estabelecidas
fortunas, fl'ustram os mais bem concebidos calculos, e impossibilitam não raras vezes o mais
intelligente, o mais activo, e acreditado especulador de satisfazer a seus credores. Emlim,
nossas leis, por nimia phílanthropia, teem contra a intenção elos legisladores apadrinhado a
frande e a má fé, de maneira que se p ele asseverar, sem receio de contradHa, que no
Bt'azilsó paga quem quer pagar: e por esta occasião notarei, que um dos defeitos dessa
loi do Banco consiste em não habilitar com medidas promp·tas e elIicazes a cobrança de suas
dividas. Não se troveje, pois, nesta casa contl'a os capitalistas: não se escite o odio contra
quem. promovendo a riqueza publica, é credor de estima.

Nada mais direi sobre o Banco: pelo que tenho dito se eyidencia que essa lei elo meio
circulante ou elo Banco nenhum melhoramento oíferece ao nosso actnal systema monetario.

Passarei agora a examinar si algum beneficio podemos colher da lei do cobl'e, emendada
pela oommissão, fazendo-me carga de duas imp rtantissimas questões :-1a, si convem
altel'al' o nosso padrão monetario, como indica a commissão ;-2a , si nos cumpre resgatar
ou comprar a moeda de cobre em circul ção, como resolveu o Senado.

r ossos maiol'es, attendendo ao valor nominal, pelo qual corria no mercado uma oitava
de atIrO, fixaram o padrão monetal'io em 1. 600, pOl' oitava de 22 quilates; com o mesmo
direito, e pela mesllla razão a comm issão propõe uma nova fixação do valor do ouro,
visto que a oitaya deste metal que n'outro tempo valia 1,600, ha muito, que nos maiores
mel'cados do Brazil vale (termo médio) 3· 200. A com missão conhece, que. sendo o valor das
cou as essencialmen·te variavel, não se p6c1e, rigol'osamente faIlando, assicrnar um padrão
de "l\lores; mas, não tratando de reorganizar o nosso systema monetal·io, mas de pa.gar a
divida pnblica, adoptou o que está estabelecido, com a unica alteraçãú de denominar 3 200
uma oitava de ouro, afim de que nos pagamentos da divida publica se attenda a este valor
fixado, de maneil'a, que nem o Estado pague mais, nem menos do que deve; gozando os
particulares do mesmo heneficio.

endo a nossa divida, senhol'es, contrahida dllrante a granle depreciação, que tem
sofTrido a nossa moeda de papel e cobre, de modo qu~ chegou a vender-se a oittva de
ouro por mais ele 5$. importa obstar legalmente a que, restaurnda a antiga moeda cunhada
com nUenção ao valor de 1 '600 por oitava de ouro, venha o Estado a pagar o dobro, ou
Iriplo do que realmente deve.

A lUesma providencia deve aproveitar aos particulal'es, que se acham em identicas
oircumstancias.

em se acredite, que, podendo baixar ainda mais de 3'200 o valor da moeda, locuple
tar-se-hiam os devedol'es á custa êlos seus credores; porque meios, e meios elIicazes, devem ser
postos á disposiçiio do Governo para e"itar esta baixa.

A necessidade e tl'lilidade da proposta salta a todos os olhtls; o Governo deve pela
Caixa ela Amortizaçii mais de 20.000: OOO~ ; deve de notas do Banco, que acreditou e de c 
dulas ela Bahia, mais 20.000:000 . e do cobre que emittiu, outros 20.000:000·, além dos já
mencionados juros, que hão de montar a mais de 3 .000:000,", no lim de 20 annos.

i a providencia indicada pela com missão não for :1ppt'ovada, e si a moeda anti~a for
restaurada, o que não será diiIicil, a divida publica, mon·tante em 90.000:000 , será pagn
com 200 ii 270.000:000'000.

Os mesmo damnos devem recahir sobro os particulares, cujas dividas foram con tra
hidas nos nltimos tempos do. extincção do trafico da escravatura, obrigados os agricultores
e industriosos a fornecel'em-se ele braços, pal'a não suspenelerem, á mingoa delles, seus
uteis trabalhos. .

Disse, senhol'es, que não er.1 dilIicil o restabelecimento da antiga moeda, bem que
acompanhada seja de dolorosos resultados, porque a. simples cessação do cOlnmel'cio da
Afl'ica, que no consumia avultadas somlUas em metaes preciosos, a recincção das remessas
de dinheiro para a Europa, resultado da revolução de 7 de abril, e a expol·tação de alguns
generos nossos, já teIU elevado a nossa moeda ao dobro do valor, do que tinha, ao te.mpo
daquella revolução: o cambio, que então baixou a -20 -,já chegou a -48 - e hoje corre
pOl'mais ele-40-, e teria sem duvida chegado ao par de 67 1/2 nestes ultimos mezes, si
não OCCOl'resse a este mercado immensf1, cópia da moeda frac1\ de cobre, que inundava as
provincias do Nor~e.

Si não fixarcles, pois, um novo pnelrão monetario, como propõe a commissão, e retirardes
da circulação o cobre que a entol'pece e obstrue, vereis que essa operação, com as causas ;á
I'eclamadas, e dado o progressivo augmento da riqueza publica, pl'oduzirá a restauração
da antiga moeda.

Não vos alegreis, todavia, com este acontecimento, á primeira vista lisonjeiro: eIle será
acompanhado de tantas calamidades, que vos fornecerão motivos para justo arrependi
mento.

Muitos deveclores deixarão de pagai' a seus. credores. famílias opulentas serão reduzidas
Íl mendicidade; a industria elesl"allecerá, e no meio de tantas agitações e desgraças as
rendas publicas serão des falcadas.

Nem vos illndais com a baixa dos productos, pelo restauelecimento da moeda e conse
quente l'ectucção das despezas publicas.
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A despeza publica, ordenados, soldos, pensões, aposentadorias, jubilações, Isl1ç&s e reror
mas, bem como a divida publica e seus juros, consistindo em quo"tas certas e invariaveis,
serão pagas sempre na mesma quan"tia ele moeda. ainda que elevada ao par, e estas quotas
constituem a priucipal parte das despezas publicas; as despezas com o material dos arse.
naes de marinha e guerra, com as fabricas e outras despezas de diversas repartições a
pouco montam; e nellas, com a restauração da moeda, não economisará o 'l'besouro mais
de 600 a 700: 000 000,

Esta economia não compensa a grande baixa de nossas rendas, resultado necessario do
restabelecimento da moeda.

Oobradas na razão do valor dos productos, baixarão com estes, tanto as de importação,
como as de e.KporLação; pois que nos tratados está acautelado, que as avaliações das
pautas sejam feitas com attenção ao preço elos mercados.

Parece-m , pqis, que, realizado esse futuro, pelo qual suspiram alguns sénbores, nossas
rendas não subirão de oilo mil contos; e, si um defioit de mais de tres mil contos nos
incute fundados receios de perturbação da ordem publica restabelecida, hoje que as n06Sas
rendas sobem a 12.000:000$; o que será com um defioit de 7.000:000~, quando volver essa
idade de ouro ?

As desordens, que hão de brotar desse estado violen to e contrafeito, produzirão em
ultimo resultado nova depreciação da moeda; e estas depreciações de que ora somos victimas
continuarão a vexar-nos e a trazer-nos incommensuraveis males, Não ba duvida de que
gl'ande parte de nossos actuaes sofI'rimentos são devidos á essa inconstancia nos valores: o
capitalista, que hoje possue um milhão, amanhã p6de ter metade, pela depreciação da
.moeda; e o que solfre o capitalista, so/frem "toclos os outros productores, por mais bem oal
culados que sejam seus projectos e planos,

Não é o primeiro paiz que se tem visto em crise igual.
A Inglaterra, para Oppol'-se a que a França tivesse um governo da sua escolha, con

trabiu grandes empenhos com o Banco; e emitLindo este somma superio!' á de seus fundos e
oredito, foi pelo Governo autorizado a não realizar suas notas em especie, e os devedores a
solver com ellas as suas dividas.

Daqui resultou depreciamento da moeda, e a alteral,:ão de todos os valores: feita a paz,
o Governo in"!ez restaurou sua moeda antiga; desele logoo, calamidades sem conta sob!'B
vieram á Inglaterra; e, posto que bajam decorrido mais de 14 aunos, ainela boje se resente
o paiz dessa desastrosa operação; ainda boje, acreditados escriptores clamam contra esse
acto de Peel, que restabeleceu os pagamentos em especie.

Nem é mi ter recorrer ao estrangeiro para provarmos esta triste verdade: o que
estamos pl'esenciando, e o que todos soirremos exuberantemente o confirma,

Quantas bancaroLas, quantos devedores excutidos e insoluveis! Quanta mingoa de
recursos á industria! Verdade é, que nestes sotTrimentos teem parte nossas desavenças
intestinas; mas a principal causa é a fiuctuação dos valores: um exemplo sobra para o
demonstrar,

Um mineiro comprou um escravo por 1:000$, quando o ouro corria no mercado a
5$ por oitava, e contava pagaI-o com 200 oitavas; reduzido o valor do ouro a 2$500, não o
poderá pagar com menos de 400 oitavas, is"to é, com o dobro do que l'ealmente se obrigou:
e, restaurado o valor antigo, não o fará com menos de 625 oitavas, isto é, com mais do
triplo de seu contracto.

Fixando-se o padrão de valores, teve-se em vista não o preço do ouro em algumas ocoa
siões, em um ou em outro logar; mas sim o valor que teve e tem tido por mais tempo e na
maior parte do Brazil ; e parece que o valor da oita va de ouro a 3 200 é o que mais se
approxima da verdade.

A exactidão nesta materia se me afigura impossivel, ou mui difficil de considerar-se:
quem a procura perde o possivel, caminhando ap6s o impraticavel.

Repetirei que neste importallte objecto convem não recuar li. vlsta da difliculdade:
para qualquer lado que nos voltemos encontraremos espinhos; cumpre ter coragem para
"tomar uma resolução e discernimento, para que eUa seja isenta quanto ser possa de .máos
resultados.

Um expediente lembro, que, li. primeira vista, dispensa de estabelecer um novo padrão
de valores: e é o de pagar e autorizar a pagar pelo valor ela moeda no tempo dos contra
ctos e das obriga,ções; mas esta medida que, em abstracto, parece mais oonciliar-se com 05
pI'iocipios da mais exacta justiça, será na execução um mal maior do que o que nos pro
puzemos reparar.

Primeiramente s6 nas praças maiores, como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e
Maranhão, é que se p6de verificar as alterações por que tem passado a moeda; em segundo
logar, a que infinito numero ele demandas não abriria a porta eRsa liquidação dU\'idosa? Si
pleitos correm para a liquidação de generos de primeira necessidade, que todos comp!'am e
avaliam, como se não litigará sobre o valol' da moeda em um paiz que, como o nosso, não
está ainda bem illustrado para conhecei' a importancia ele suas variações? Eu me borroriso
com a chicana, a que uma tal medida daria origem e alimento.

Insisto, pois, em que se adopte a alteração no valor ela moeda, como foi proposta pela
com missão e como o meio que mais se concilia com a justiça e com os interesses dos
credores e devedol'es, e que habilita o Governo para fixar desde já o valai' da moeda,
fazendo cessar sua fiuctuação; mal, que tambom continuaria, si fosse adoptada a medida que
acabo de combater.

A' vista do que acabo de dizer, se pa"tenlêa a debilidade d0 argumento, com que um Sr,
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deputado quiz oombater o novo padrão de valores, attribuindo á má fé oom que se pretende
enoobrir a não-remissão, que disse o mesmo senhor ser o voto da oommissão, posto que
apparentemente ee deolare pelo resgate do oobre.

A com missão, d1l.ndo aos possuidores do oobre um valor igual em ouro ao que a Nação
recebe em moeda de oobre, faz o mais pontual resgate. Demais, oomo attribue o Sr. depu
lado á má fé a elevação, que propõe a oommissão, da oitava de ouro a 3$200, e não oonsi
derou má fé - propor o mesmo Sr. doputado o valor da oitava de ouro a ~500 no projeoto
do Banco ~

'I'endo respondido a todas as objeoções oppostas á nova fixação do valor da nossa.
moeda, e tendo mostrado que a justiça e utilidade publioa altamente a reolamam, passarei
a tratar da questão do resgate da moeda de oobre.

• Não posso oomprehender por que razões se julgam inoonoiliaveis as idéas de Banoo II de
resgate, Estou plenamente oonvenoido de que se p6de, e se deve regatar a moeda de oobre,
ccólber·se do Banoo todos os benefioios, que, me pareoe, produzirá, uma vez que seja bem
organizado.

Embora os senhores banquistas outra oousa en~endam, eu sou tão inolinado ao resga~e

que,a. este respeito não transijo, em oousa nenhuma, oom os não ,'emistas: pronunoio-me
pelo resgate o mais absoluto e integral quo se possa.

A justiça, a razão, a utilidade publioa, a pratica das nações civilisadas apoiam minha
opjnião: oomo pois capitularei com a contraria 1 O Govel'no dá moeda de cobre e recebe
valor igual em generos, meroadorias e serviços: por consequenoia celebra, na remissão da
moeda com os que recebem, um oontracto, que em direito se chama -bilateral- cuja base
é a igualdade.

Si o Goveruo, depois do contracto, desmonetiza o oobre, prejudioa o seu possuidor tanto
quanto é a differença do valor do cobre ohapa, ao valor do cobre moeda: isto é llvidentis
simo.

Suppoz·me contrario um Sr. deputado (l\1ontezuma), por afRrmar eu, que o Governo
dava um valor igual ao que recebia, e qne, pela desmonetização, reduzia o valor dado, argu
mentando :- Ou o valor é igual, ou não é igual: si é, não ha damno ; e si não é, então
oprejuizo procede não da. desmonetização, mas de erro no contracto.- A este argumento
facil é responder. Supponho valores iguaes: mas o valor da llloeda, depend~nte comtudo
desta qualidade, que lhe deu o Governo, e como tal é recebida, não s6, pelo primeiro con
Iractndor, mas pelos que deste a houveram.

Tirar pois o valor de moeda ao cobre, é uma fraude indesculpavel em um Governo, que
deve sempre preferir ao util o justo e o honesto.

Esta verdade mais se aclara recordando outro argumento que já nesta. discussão pro
duzi: eu disse, senhores, que a moeda de cobre era recebida principalmente porque o
Governo promettia acceital-a nas estações publicas: ahi estão em meu favor, as leis e a.
pratioa constante. Demais, a legislação não obrigava a receber em pagamento a moeda. de
cobre! Quantos processos, quantas fortunas devoradas pela chioana, e apenas soffrida pela
recusação desta moeda! Haverá alguma razão que auotorize o Governo a. ueixar de receber a
moeda oobre, que elle promettera receber, que elle se ohrigara a reoeber 1 Não, de certo: ha
injustiça, o roubo é manifesto.

Esla injustiça é mais clamorosa porque é supportada por aquelles, que accidentalmente
possuem o cobre no acto da desmonetização, Que crime commetteram os que receberam a
moeda abonada pelo Governo, para serem multados na sua total importancia 10 direito con
demna tal multll. ou pena.

Nem estes possuidores multados serão os capitalistas, os especuladores habeis, á.
quem menos pesada fosse a perda, Estes saberão desoartar-se desta moeda, de maneira que
o preJuizo recahirá sobre a ignorancia a miseria. E ignoranoia de factos, e miseria. deve
reis vós erguer em crime e crime punivel! Tambem a Constituição é offendida com o não
resgate j eUa não permitte qlle os cidadãos brazileiros sejam sujeitos á encargos despro
porcionados á seus haveres; e pelo que venho de dizer a habilidade de uns conseguirá lan
çar sobre a inhabi]jdade de outros todo o peso dessa bancarota, ou desmonetização do
cobre, sem nenhuma attenção ás faculdades dos possuidores.

O mesmo Sr. deputado avançou que o prejuizo devia recahir sobre os que queriam o
resgate, e não sobre os que o rejeitavam,

Este argumento de eSl?eciostt justiça se desvanece com os outros pela seguinte reflexão:
o. moeda é uma mercadol'la universal, que presta usos não á um, ou outro individuo exclu
sivamente, mas á toda a sociedade : toda a sociedade por conseguinte é que deve solfrer os
incommodos resulLantes da moeda. E~tes sofl'l'imentos divididos por todos os membros dalla
se tornarão quasi impercepti veis, ao passo que si recahissem sobre poucos, os arrumariam
completaman te,

l~sla doutrina está compridamente demonstrada em direi~o; e a tarefa. do Governo
iIlustrado e patriotico será repal·tir esse onus com a maior igualda.de.

Quaesquer que s.jam os incommodos, cumpre declarar já, que o Governo não fará ban
carola da moeda de cobre: eu o peco em nome do credito publico, que já uma. vez invoquei.
Em verdade, senhores, si fazeis baucarota do cobre lO ••••••

os possuidorps d notas do Banco, de apolices da divida publica, não terão a receiar igual
facto 1 Não será de aguardar que amanhã vos desembaraceis dessae dividas pela maneira,
por que hoje vos desembaraçais do cobl'e 1 Quem estt1.l'á seguro de que, aS,sim como praticaes
hoje com esta moeda, por ser grande peso para o Governo, não praticareis daqui a pouco
por identidade de razão com as no~as do Banco e com as apolices á que vos obrigastes 1
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Reconheço, senhores, que a med'da do resgate é eriçada de gl'aves inconvenientes, que
é muito onerosa e suscepLivel de enormes abusos: comtudo, não recuo na pr~sença delles;
porque: 1°, taes difficuld".:d s não desoneram obrigações sagradas; 2°, taes difficnldades se
minoram havendo ndelidade e diligencia desvellada na execução do resgate; 30, porquo
quando se trata da honra, tranquillidade e conservação nacional, devem calar-se considd
rações de interesses ou de prejuizos.

Não me consta que em palz alglIm ci vilisado se haja fei to bnncarota da moeda nacio
nal; e não permitta DelIS que o Brazil dê o primeiro exemplo; tenho consultado alguns
autores á este respeito: só encontro na historia de Napoleão, e o que, todavia, se nâo póde
qualificar de bancarota,

Suscitou-se a questão si o Governo devia mandar trocar na Oasa da Moeda as pequenas
moedas de prata que circulavam na Frauça, mui diminuidas em peso, já pelo uso, já pelo
criminoso cel'ceamento.

O conselho de estado entendeu que não se devia resgatar tal moeda, contra a opinião
e na ausencia do ministro das finanças: mas este tendo ponderado á Napoleão a diJRoul
dade de manter o socego publico, si essa medida fosse tal qual adoptada, conseguillresol
,-el-o á fazer nella uma pequena alteração contl'a o Thesouro, e á faval' dos possuidores,

Note-se, que a moeda de que se trata não era moeda nacional, como é entre n6s a moeda
de cobre: note-se mais, que ~ssa moeda fl'anceza estava tão gasta, que apenas se divisavam
os vestigios do cunbo, seudo de presumir pOt' isso que os seus recebedores a não acceitassem
Já pelo valor nominal, mas sim pelo peso; e nós havemos de fazer bancarota da moeda
nacional, da moeda que recoubecem?s cunhada competentemente, da moeda com o peso com
que foi emit-tida 1 Lembremo-nos emfim no acto de votar, que Napoleão nos seus mais bellos
dias de poder, de força e ele gloria, recuou: e n6s, divididos, dilacerados POI' dissenções
intestinas, animar-nos-hemos a um tal pas 011

Terminarei com uma pei'gunta aos dignos membro~do 'l'ribunal do Thesouro,e assuas l'es
postas JIluito me obrigarão. Publicada a nossa iutenção de não resgatar o cobre (não igno
rais que elle jlt se tem depreciado nesta praça com a rapidez do raio), tão tI'iste nova será
espalhada por todo o Bl':lzil, e -tenho por certo que em toda parte se principiará a rejeitar
semelhante moeda, Não direi o que é provavel que OCCOI'ra nas transacções particulares,
occupar-me-hei só com as The30uJ'arias.

Os empregados publicos recusarão uma moeda ameaçada de imminente desmonetir,ação, e
o mesmo fat'ão todos os outros que tiverem de reoeber dinbeiros do Estado: a consequencia
infaUi vel não será a tot,d suspensão dos serviços publicas 1 Quando repre entações a este res
peito subirem ao '1'hesouro, que conselho dareis vós, senhores, ao ministro ela fazenda 1
Dir-lhe-heis que no estabeleCimento do Banco está o remedio 1 ..•

Para que não me accuseis de obstinado contradictor de vossas idéas, convirei COIllVOSCO
na pl'ompta e immediMa exequibilidade do Banco, tal qual está delineado.; quero crer que o
ouro e a prata apparecerão em Lanta c6pia, que nos veremos atropellados com estes metaes,
hoje tão raros; supporei que, como as conchas, serão estes metaes arrojados ás nossas praias
pejas tempestades politicas: mas em retorno concordai tamhem commigo, que o Banco não
p6de começar suas ferteis operações é den'amor sobre n6s seus immensos beneficios, sinào
depois de passado um anno, e o calcll10, v6s o s'\beis, não é exagerado.,., .•.

E durante o anno, que moeda circulará nessas provincias onde s6 ha cobre 1 Ficarão sus
pensos todos os serviços puhlicos nesse espa 01 Oonservar-Re-ha o Imperio sem que a ordem
publica, sem 'qlle a tl'anquillidade S2 pertUl'be 1 Ora, bem vedes que eu concedo ao Banco a
virtude de fazel' moeda boa, e ministral-a à todo o Irnpel'io, hypo·tbese inadmissivel: e assim
mesmo, se me antolbam fataes, as consequencias da bancarota.

O llleu voto, pois, é pelo resgate do cobre, embora grande peso dab i nos venba e ás
futuras gel'ações: antes quero vel' o Brazil oberado dessa gl'ande divida, do que dilace-
rado pelas facções, do que nadando 6m sangllo peja gU6rl'a civil,. _, .. '.' •. , , ..



CAPITULO QUARTO

o cambio extel'no. O preço dos generoso O valor elfectivo da moeda conente.

Amataria deste capitulo é complemento indispensavel á rezenha das leis,
dos actos administrativos e dos factos, que foram objecto dos capitulas precedentes.

_ E' preciso, com eíl'eito, verificar o qne dizem os proprios algarismos acerca
dova/or, real ou ef[ectivo no mercado, do meio circulante nacional, durante o correr
do período, a que nos temos referido.

Tabella I

PREÇOS VALORDOSMETAE (o)

-<",,,,
o"o:~

p'"
o",
°0

<.

ACHO DA MOEDA

de cobre de prata

$900

$900 $035-$O,iO

1$100 $OJO-$055

1$200 $050-$05

$800 $055-$060

1$200 $050-$055

1...200 $050-$055

1 000 $0 \0-$045

1$000 $044 -$0 \5

1$000 $044- Ot.6

1$200 S050

108 Agosto ..

1809 Janeiro .

» Uaio .

1810 Janeiro ,.

» Julho .

» Outubro .

1811 Janeiro .

» Julho , ..

18t~ Agosto•.........

» Nevembro.......

JS13 Janeiro .........

» Maio ..

» Dezembro .

70

74

72

73

72

74

72

71

74 )4

7.3

76

7

80

1 00

2'650

2S650

2->500

3.'300

2$ 03

2.610

2~600

1$250

1$280

1$150

1$920

2,,200

1$200

1$300

1$450

1$800

1$1.50

1$600

1$800

1,. 00

1$600

1$300

1$600

1$900

2 360

$030 $050

'< 20

1814 Fevereiro....... S6

» Março.......... 94

» Maio .. 96 3'000

» Julho........... 94

» Nevembro...... 84

(a) A. comparação do cambio li Ceita entl'e a pl'aça do Rio de Janeiro e a de Londre5; e os preços
doSgenel'es Cot'am os cel'l'entes nn pdmeira tlessas prnças, nos mezes indicados.

(b) S6mente, depois de 1821. Ó C/ue 80 eucolürn agiu ,!aj)l'ata, e mais tarde, do cobro, de modo
"ons~nnte.
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,
CAMBIO PREÇO VALOR DOS METAE8

" '" r:Jg ° '"~~ "' ... ~~~° OVo "'" <
~ <0 <.,

~~
AGIO DA MOEDA

-<':::::;f-o
",,,,

~c..-o

"'0 ",'" "''''O: o'" "ANNO MAZ ~8 o~

~~~ ° 5~ ~tI2Z

:3~ " .... "" 0°..,
o: 0: .. 00: "0'"o: .., < o .. <c. 0O < '"

"
~::J o .... O "" >(/)~ de cobre d. pra~n... ~~ ..,'" ..,'" -&i::l

<r- "U> "'""
.., < '"--- --- ---

1815 Janeiro ..•...... 77

lO Março .......... 72 ........ 3$200 23400

1815 Janeiro.......... 71 2$:500

lO Fevereiro.. , o •• , 59

,. Junho ........... 57 2$400 3$000 1$530 $100-$'105 S 40

lO Setembro.....•. 50 2$400 3$000 i" 00 $100

lO Dezembro....... 55 ).f 2$600 2' 00 2$200 S095

1817 Março .......... 59 ~ 3$000 2'700 1$800 $090

lO Agosto ........... 64 3$000 2'-00 1~700 $0 O

1818 Março .......... 70 4$100 2$800 1$800 $070 $850

lO Julho ........... 71 ~ 4$480 2$700 1.9-0 $080 5,

lO Outubro ..... .. 72 5700 2,500 1$'550 $080 $.20

1 19 A.bril.. .......... 59 5$750 2.)600 1$600 $086---$037

lO Setembro..••.•.. 60 5$000 2$350 1S3oo ISOBO-$OJ3

lO Dezembro ....... 5') }~ 4$700 2$350 1$300 $095-$098 $900

1820 .\.bril .•.•.....•. 60 5$2:50 2'100 1$100 $100

lO Junho ........... 58 ).f 5~300 2.'100 1$100 $102-$l04

lO Agosto ......... 55 5$600 2~1oo 1$100 $110- 112

lO Dezembro .... '" 54 6$100 2$690 1$500 $120

1821 Jan..iro ......... 54

lO Março ......... j
53-52 6$800 2$750 1$700 $146-$150

lO A.bril ..........

lO Maio ............ 52 ........ 2$500 1$500 $150 $970

lO Junho ........... 51

lO Julho ........ , ... 51

lO AgOstO'~""" .(

49-48

I
6$000 2$850 1$800 .......... 1$000

lO Dezembro ...... ~
1822 Fevereiro ....... 47-48 5$200 ........ ........ .......... ........ ..... , .... 5-4 ~ 0/0

lO Agosto .......... 49 ~ ........ ........ ........ .......... . ....... .......... 5--4 l' ~\

lO Dezembro ....... 48-47 5400 1$900 1.000 8165-$170 :1$000 .......... 5-4 l4 0/0

I 23 Janeiro ......... 48 ........ ........ ........ . ......... ........ .......... 3 }' %

lO Julho............ 5:1·50 5~~50 2"300 1 100 SliO ........ .......... 4l0\

lO Setembro ....... 49 ~ 48500 1$850 1$000 $155 ........ .......... 4.~%

lO Dezembro.•..... 49 ........ ........ ........ .......... ........ .......... 4 ~ ~l

1824 Maio ............ 48 3.;200 1$900 1 000 $145 :1$000 .......... 4 l~ ~.

lO Dezembro ..•.... 47
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OAMBIO PREÇOS VALaR DOS METAES

~ '" o o '""'8 I'1u 1/18 o",o ~~ l'lZ ~O .. :2t:?~"'/lo
~~ .. :<'" .. 01 AGlO DA MOEDAo ",Pl ~c..-g5"'° ","'F-< "", oe

El~~ o" o"~ o
~'"'

~rlJll'iA~NO MEZ "' .... ",,,,o
"'''' 0°<

~P1~ '" ", .. '" "' .. o'" ,",~/lo.. ..., u" ...,u uo .. '"
~'"

... o .... o /lo >~ ~ de c(,bre de' prata<r:.. """, """,F-< A" ~'" ~'"'" u .. "" '"--- ---
i825 Janeiro ....•.••.• 47 3~100 2S000 1S0iO .......... 7%

Abril ........... 50-48 3SS00 2S5Q0 i70 1'0;l5 .......... 5 ~ %
etembro ....... 53 2.3850 25500 1$00 .......... 6~ %

i~3 ,...;" ;HOj
53 ~ 2SS00 2,3;00 $170 1$Oi2 .......... 5%

Fel'erell'o ......

Maio ............ 48 2' '0 1$035 .......... 6%
AgostO .......... 46-43 25740 1$060 ..........
Dezembro •.•.•.• 4i 3000 1$200 .......... i2 ~ %

1827 Janeiro .••••..••• 39 3~050 i . 50 .......... 18 %
Março .......... 37 3':500 1$450 14% 35 %
Abril. ........... 35 3'100 1S"í50 16 % 86 %
Julho............ 81 3$250 3$600 21)800 ",230 1$500 17% H%
Dezembro.•••.•. 32 25900 2aOOO 2:200 920 1600 15 % 40 %

i28 Janoiro.••••.•... 32
3100 1$050 3$150 270 1$800 20 % 60 %Março........... 31 )~

AgostO ......... 30 ~ 3$000 ~ooo 3'100 $280- 200 1770 40 % 58%
» Dezembro .•..••. 28~ 2$850 3$600 2'700 $220 81 % 65%

i82) Fevereiro ........ 26-24 3$400 3$900 2$900 $245 3i % 84 %
Março .......... 20 4~800 4. 400 3$400 $320 50 % 130 %

» Maio ............ 25 3$350 4$000 3S000 $250 35 % 80 %
» Junho ...... , .... 23 ~ 3",00 3 00 2$800 $20 33 % 98 %

etembro .... , .. 26 3:>150 33600 2$600 $275 29% 87%
Dezembro ....... 24 lf

i830 Janeiro.......... 23 ~
3$450 3asoO 2$400 $290 2$000 30 % iOS %Março .......... 24

Julho........... , 22 3~ '0 ........ 2$200 $295 2$200 33 % ii7 %
Novembro....... 21 33650 3"600 2"000 $300 2$300 34 % 126 %
Dezembro •••.•.• 22-21 3;3JOJ 3$500 2.,.<:{)()() ",3iO 2"i50 3) % 122 %

1831 FevereÜ·o ....... 21 ~ 4$D00 3SS00 2$000 315 2$10 37 % 123%
» Março ......... /

AbriL .......... j 21-20 4$400 3$400 ........ $320 2$ 00 87 % 15i %

» Junho ........... 24 }~ 3' 00 2' 00 i '00 y3S0 2S200 31 % ii5%
Setembro .....•. 26 }~ 3$500 2$600 1",200 250 1$900 35 % 96 %
Outubro ......... 30 3S6Q0 23300 1$200 $215 1$800 36 % 80%
Dezembro•.•.... 26 4$600 2$700 1$600 $Zi5 2",000 30 % 100 %

1832 1,'evel'eiro ..••... 30 4$850 2$600 1$600 S245 1$700 30')0'0 75 %
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CAMBlO PREÇOS VALOR DOS METAE'

'" ~8 t:J~ '"'" "'F<
~'"o 10'" Q;"-; lOto .,.. ~~

<r:: .,,'" ;;:~~ AGI O DA l\l OEDA
...c: e:: 8 '" ~C4'§",o '" "''''''' ",'" 3ANNO MEZ ~g o" g~~ o

~8~"' .... g;~::1 .... Ol ~< Ol ... ..
-.( ~;;J" ., 0" <~ o ., '"'" .... .. ::-.-rtJ tzJ de coure de prata" -< ~ "-::rn <l'" .;;; =f;; ~é3 "'" lO'"<l -.: '"- --- --- --- ---

i832 Auri!.. .•..• · .... 3i 4:)100 2: 00 i~700 ~240 1$500 i % 55 %

» Junho ........... 40 3~500 2.$700 1 700 $175 :1$.250 i7 % 30 %

" Setemuro ......• 46 3 200 2$400 '1$400 $140 1 . 40 11% 30 %

" Outuuro ......... 34 4$600 2~300 1$500 .180 1. .00 5 % 40 %

i833 Janeil'o ......... 32 J4 4 '300 2~600 1$600 190 . i$460 9 % 50 %

" Abril ........... 36 28600 2S200 i$30J $160 1~363 5% 39 %

" Junho ........... 3 H 3$400 1:)900 1,200 $150 1$280 3 % 33 %

" Agosto .......... 4i ~ 3 300 1$800 1,200 $150 1$300 par (') 36 %

· Outubro ..•....... 3) 4.000 ~)200 i$600 155 1$330 par 39 li %

" Novemhro ....... 41 3' 00 2$500 1$800 $160 1$300 50/. 38%

i834 Janeiro ........ . 39 ~ 3$800 2$000 i$400 i60 1$300 7% 39 %

• Março ........... 40 li 3$750 2$iOO 1$600 $175 1$350 8% 42 %

· Abril ........... 40 3. 00 2$000 i '500 $i70 1$350 8 % 42 %

· Agosto •.•.•..•.. 39 M 3$500 2$300 i$700 $160 i:360 8% 41%

" Dezembro ....... 36 ~ 3$300 2$400 1 00 $160 1.365 i8 % 42 li %

1835 Março........... 39 3$300 2$300 1$900 $160 1$370 8% 47 %

" Maio •...•......• 37 ~ 3$700 28600 1$800 $160 i$450 8% 56 %

• Agosto .......... 'ii ~í 3$100 2'.00 1$ 00 $150 1$400 11% '12 %

A tabella, que se vê acima, foi por nós trasladada de uma outra identica
( depois de averiguar as suas cifras pelos dados officiaes existentes da época) - que
vem appensa, como Nota F, ao livro que, sob o titulo de « Histoire des relations
commerciales entre la France et le Brésil », publicou o Sr. Horace Say em 1839,
depois de haver seguido, aqui nesta praça do Rio de Janeiro, a vida commercial
durante vinte e cinco annos sem interrupçcío, como elle proprio o declara no livro
supradito.

Essa tabella, feita por pessoa competente, e de visu, comprehendendo a taxa
'cios cambios, o preço dos generos principaes da producção nacional na época em
questão, e o vaZo,- mercantil da moeda metallica, podia ser considerada bastante
para os fins da allalyse retrospectiva, que ora temos em vista.

Entretanto, tendo podido colher dados de outra origem, não menos fidedigna,
ácerca da media dos preços; e das taxas cambiaes, etc., referentes ao mesmo período,
pareceu-nos muito conveniente tambem addicional-os nas tabellas, que adeante
afl'efecemos.

(') Desta data em deante os algariSmos indicám desconto, em vez de agio. Vide nota (6) !L
Tabella UI.
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DA.TA.S MEDIA DE PREÇOS TA.XAS DE CA.MBIO

ARROBA DE AssnCAR
ARROBÁ

Al'NOS DE C,\F(,: EXTRE~OS

branco mascava
---

180S""., .. ,,········ .. •· .. ··•··•·· .. ·,,· .. 1:900 $900 1$800 70 ds.= 1$000

1809" ..... " ............................... 1$370 S9"0 2'796 74 -70 » »

18to....... " ...................... " ....... 1$568 $900 2~950 7/, y" - 71 y" » lO

1811."" .......... · ..... •· ...... · .. ·· .. ·· .. 1$703 1$HiI, 2S557 72y,,-70 }~ · lO

181.2" .. " ..... " .... ••·· .. • .. •••·· ......... 1$500 1$008 1S235 76 - 72 » »

113" .. " ... " .. " ....................... " 1$936 1$210 ~OO 80 -75 y" » :-

114" ... " ....... · .. •·· .. ··••.·····• .. ·· .. · 2$950 2$100 1$800 96 -76 » :-

1 15.... .................................... 3.,050 2$050 2~526 77 -71 y" » lO

1810... " " .... " .............. " ........... 3S000 25100 2$563 72 - 56 ~ · :-

1817........................................ 2$ 53 1$773 3$113 72 - 57 lO »

!Sl8.... "." ............................... 2$717 1$762 ·18990 74 - 69 lO »

119........................................ 2$412 1$423 5$117 73 - 59 lO ,.
1820.. " ...... " ............................ 2~246 1$171 5$'185 60 - 54 · »

1821.." .............................. " .... 2$558 1$5"0 0$216 54 - 48 lO lO

PREÇO l'l'IEmO

~~
o UI o

'" ... .., o o,",
lO o -o

DATAS ~x o "' AS UCAJ~ '" '" p~.. o
'" 3 '" <.> o ~~ CAi\IBIOS EXTREMOS~Q .... " >l-- --- -- ---

branco masco
pipa al'l'Ob~l arroba - - arroba libra arroba

arroba a"roba
--- -- --- --- --- --- --- -----
1821." " "2$375 5$ 14. 75050 2$558 1$54.0 6$216 $152 6.•000 M - 48 dS.=1 000

1822..... 35$300 5$500 6$300 1$950 $950 5$085 160 5$8 O 50 !i - 47 » »

1823 ..... 38$500 5$200 5$4.30 2$050 1$050 4$500 5150 45950 53 l~ - 48 » lO

1 24..... 39$500 5S500 6S662 1$933 1$110 3~126 $14.5 3~300 49 - 47 lO "
18".,5 ..... 36$000 0$257 0$287 2$380 i. 77 3SfíO $160 3$800 56 lf - 47 • lO

1,26 ..... 61,166 5$200 7$350 2.}340 1,740 2S024 $168 4$850 510 -41 lO »

1 27..... 61$667 5$707 11$000 3$060 2$360 3'000 $201 45600 1,0 - 31 » ,.
182 ..... 57$750 5$750 12 160 3',00 2$900 2$766 $2"2 5$200 34 - 28 l~ lO lO

1829". " 76$666 6$100 0375 3~830 2$800 3$650 266 ';$700 28 - 22 » lO

1830 ..... n$750 6$300 8$750 3$533 2$24.0 3 550 $214 5$250 2'1;l(-21l~ . »

1831. .... 65$800 6 970 8$666 2$ 16 1$566 " 135 $268 5$ 50 20 - 20 l~ lO »

1832..... 58iOOO 5 333 8$670 2$600 1$555 4.$254 $206 5$"50 4'; l~ - 28 ~i
,. .

1833." .. 50~500 6S200 8.'500 2.}267 1$550 3SS95 $172 5$700 41 l~ - 32 !4 lO »

1834..... 52$700 6$700 9$700 2$200 1$580 336,5 $160 5$600 ';0 l~ - 36 ~( » ,.
1835..... "8$666 6 ·00 7 '25 24.50 1 850 3$560 $'155 6$200 . 41 Jf - 37 ,.

~

-
lo (e) Con~erem: - Mappa n.nnexo (ti) ao Relatorio do Mioistl' da Fazenda, sobre o ?nelhot'amcnto
;83 meio ewcutantc. I.j.io, Typ. NlIcional- 1 33 ; - J. Sturz, Note' on Bl'azil, pag.1t5, London

7; - J. Armitage, ..The Histo,·y of B"azil, 20 vol. pago 14.7 ,-Lonc1on-1835; - Relat. (annexo B)
daCommlssão de InquerUo de 1859; -A.. lJavalcanti, «Rezenha Fin. do exoimperio. - Rio, 1890.
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Valor corrente da moeda metallica (Agio maximo' e)llil~imo)

OURO PRATA COBRE

AJ.~NOS

PEÇA DE 6$100 PEÇA DE 4$000 PESOS MOEDA AMOEDADO
- - RESPAl'UÓES XACIOI'IAL

- - -
Agio Agio Preço Agio Agio

1821.. .•••. 32- 2-1 % 12 - 6* % $980-1$OíO

1822..... •· 36 - 28% 18 - 12 % $970-1$000 6 - 4* %

1823....... 36 - 27 % 17 - 11 % $987-1$000 G - 3 ~f %

1824....... 38 -' 30 % 18 *- 15 % 1$010-1$045 8 ~- 5 %

1825 ....... 40 - 30 % 20 - 10 % 1$005-1 030 6 ~- 5 %

1826....... 51 - 30 % 36 - 11 % 1$010-1$.200 14- - 5 %

1827....... 100 - 54% 78 - 34 % 1$250-1$500 46 _. 13 % 20 - 7 %

128....... 125 - 100 % 97 - 75 % 1$520-1$ 00 60 - 48 % 33 - 10 %

1829 ....... 186 - 131 % 150 -101 % 1$750-2$200 110 - 67 % 44 - 29 %

1830.•••••. 195 - 165 % 16 -135 % 1$950-2$200 120 - 97 % 38-29%

1831. ...... 256 - 165 % 195 - 100 % 1$7oo-2~300 138 - 75 % 39 - 25 %

1832....... 158 - 80 % 112 - 55 % 1$250-1&'740 50 - 25 % 30 - 5 %

1833....... 100 - 86 % 75 - 51 % 1S28ú-l$480 50 - 32 % (e) 9 %- O

1831....... 12$350-12$900 68200--6$500 1$300-1$360 42:.f - 38 %

1835 (r) ..•• 1jS950-12~-00 6$200--6$500 1~350-1S460 56 - 41 %

(d) O leitor notará. discordancia entre os algarismos da tabelIa I com os da II e seguintes;
cumpre, porém, attender, que naquelIa se consignam aJ~arismos, referentcs a meses determinados i ao
passo que nestas se indicam os maximos e minimos verificados em c:J.da auno, ou a média respectiva...

(o) Em 1833, desde que tratou-se de legisla.. sobre o res~ate total do cobre, este nio SÓ desceu
do agIO de 9% ú. que attingira, como mesmo, ao desronlo ae 8 % abaixo do par: em 1834, esse
desconto fôra de 5 a 18 %, e em 1835, de 3 a 17%, egualmente.

(') Para melhor intelligencia, dltmos o proprio valor corrente das moedas de OurO e prata nos
dous ultimos annos. No anDO de 1835 já talllbem cOl'rirlm peças ,~ovas de 6$400, cujo valor no mercado
era inferior ao das peças velhas. que demos acima, isto é, variando o preço corrente daquellns, entre o
maximo e minimo de 11$800 a 11i300.
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Tabella IV

Cuabngem metallica.- Papel circulante.- Media da~caOlbia

ANNOS' OURO PltATA OOBRE PAPEL CAMBIO

180~-182t (g) ..... " 0.181:5S5$7t O 1321-:0 1$000 1.004 :589$300 8.070:920.}OOO 52 ~~ ds. = 1$000

1822...... , " .. 145:834 00 42~:999 040 270:991$2LO 9.170: 920~000 48 lf

1823•..•...•.•. 89:53 ~400 380:67 720 237:2103110 (J. 904: 320$000 50 U lO

1824......•.. , , 153: 100SOOO 576: 000$030 534:225 150 Ii.390 :920$000 48 lO

125........... 84:704$000 632: 853$320 534: 166$200 11.94 O: 920$000 51 ~

1826, ....... · .. 3Ü:670$OOO 705: 683$200 547: 692$380 13 390:920 °° 47 '/,6 ,.

1827...... , .... 35:1605000 23:3<\.2 O O 1.390:917$100 21.574:920..,000 33 %

18'23........... 4:16 $300 ............. ~ 2.610:514;$780 21. 353: 020~000 32 ~t lO

1829........... .............. .............. 3.OJ1: 100$000 20.507:430$000 25 % lO

1830 ........... 5:872, JO 1:341 120 2.878:83 $760 20.319: 940$000 23

1831........... .............. .............. 977: 208;;000 . ............. 24 1~ lO lO

1832........... 203:820 000 2:758.720 /17 :607$000 .............. 35 3116 lO "
1833...... ·· ... 82: 9·11 $600 504 160 . ............. .............. 37 ~{

1834 ........... 76:360~000 6:029 30 .............. . ............. 3 %

1835 (II) ....... 42:5.\0$000 9:771~03 20 .000: 300 000 30.702:559$ (i) 139 3;'. ,.

(g) Dá uma media nanual para a ouro de 704:73'~3jl, e llora a pl'ota de 1.016:53 $538. Na prata
voe iocluidn a SOlIUOla dos pesos hespan,hóes recunhados, de de 1810 nté 1827, no impol'taacia total de
15,23\:9$2$0 O. A. media annual ,1 cnbre rÓI'a de 77:276~100. Trata- e somente do cunhado na Casa
da Moedndo Rio de Janeil·o. O algal'isrno de 1835 é a do c.obre puncoado, conforme :l.1ei de 6 de outubro
deste anno.

(II) Segundo omrma o ex:-provedor da Casa da ~Ioeda dita, A.zeredo Coutinho, n cunhagem total
da moeda metal1 ica no Brazil ro ra :

lO" da Bahia, de i7J!l o. i830 .

Otlro ua Casa da Moeda do Rio, de 1703 n 1 33 ..

» » » » de Minas, de 172;:; a 1735 .. 10.000:0003000

246.257:629'92

Prata na Casa da Moeda do Rio, de 1759 n lS33 ..
,. lO» lO da Bahiu, de 17H o. 1830 .

16.460:866~31Q
10.000: 000..,000

26.460:866$319

o mesmo e~-pro\'edo1' tomhem calcula o ouro cunhado nas casas pro ísorias da. moeda (antes
de 1703) em 0.200:000 000 e a prat" ,Ias mesmn.s em 00:010$000, e que o total do cobre cunlmdo no
Braztl, de 1750 a 1 '33, fõra H.60j:25 )~735. (Vide J1ledalheil"o da Gasa da J1loo,la. - ltio-1862.)

(i) A cifm do p"pel circuhnte no anuo de 1 2l inclue: 1'l.017:\30,OOO de uotas do el:tincta
BallCO da Bra:;l, e 1.4JO:000$000 de cedulos emiLLid'ls pa,'" o t,'oc do cob,'e u ... Bahio.. A ditr renço
menol', que se nota no ann" sej;uinte (l~30), vem de to,' si,io inutilisada a imp rtoucia do 157:490~000

de notas do b'lllcO dito, que eXIstiam no cof,'es do goveroo.
Deste ulLim onno 0.0 rio 183'., niLo indic ...mos e llugmento o.nnual do papel cil'cu1ante, por niio haver

doru",ento que tenha a Slta cirra exacta de ca,la anno. O I'esgote do c"bre pela emiss1io de novas
~~dulas; a sllbstiLuiçii de notaS do velho vati/'iio pelns do nouo, - e '" reemis<1io, as vezes, das notas
Ja recolht1as. (para acudir ii. l1rgonciJs t!" ''tI ne,a,·t?) , toma'1l dimci! ChOg:ll' ti. semelhame 1'e ultad •
T.odavia, conheCIdo o algo.rismo do papol cirr.ulnnte om 1830 o em i83;, - ~ f,tcil de ver, que"
elreula'Ç;;o dos annos lotermedios se manteve prugrossi\'nmente eatre os termos indicadas.

A. 21
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Para fazer uma analyse motivada do valor etfectivo do meio circulante, no pe·
rlodo, que ficou resenhado, seria mister tomar em consideração, não só o complexo
dos factos preponderantes, mas tambem, as condições e circumstanclas occurrentes,
umas de caracter geral, outras de caracter local, umas, concomitantes ordinal'ios
da vlda economica dos povos, outras, accidentaes e t?'mlsitorias,- e todas ellas,
occasionadas por actos imprevistos, ou consequencias fataes dos erros commettidos.

Ainda que dispondo de grande cópia de elementos, quaes se encontram nos ca,
pitulos precedentes, para chegar ás conclusões legitimt\s deuma analyse, logica e im
parcial, não temos, comtudo, a pretenção de Dntepor as nossas vistas aqueHas do
leitor, que certamente falo-ha melhor, apreciando as causas e os seus eifeitos,â luz do
seu proprio saber e experiencia. Apenas, ainda desta vez, não nos dispensaremos de
fazer sobre a materia algumas observações, para que ellas o encaminhem m~is

facilmente.
Revendo os fuctos da primeira parte do perlodo, isto é, duran te o governo do

Sr. D. João VI (1808-1821), não basta dizer, como se tem feito: « A' sua chegada
O ouro e o prata abundavam, o cobre, apenas, em quantidade sufficiente,-e ornediu711
circulante era puramente metalllco. Aq seu j'eg?'esso, o ou['o e a prata haviam de·
apparecido quasi totalmente da circulação, e o paiz se ach:1Va inundado de papel
bancaria e de moedas de co bre debaseadas. O cambio havia declinado ue 84 a 48 ds.
e a ouro e a prata, e até o cobre, tinham subido a grande agia, em relação ás notas
do Banco. »

Estejuizo, enüttido assim em phrase breve, e em tom de manifesta censura,
ainda mesmo que exprima uma parte da vel'dade das cousas, não satisfaz j nada
explica, como critica historica, e nem se recommenda, como lição proveitos~\ da expe·
riencic\ dos factos.

A sequencia logica das mutações do meio ci?"culante, que se deram no espaço
ele tempo de 1808 a 1821, sera facil de apreciar da resenha chronologica, que a esse
respeito já fizemos, tão completa, qua,nto fór?" passiveI.

Quanto, porém, ao valol' etfectivo, que a moed:\ teve nessa época, ainda importa
muito attender para o pouco, que aqui se segue.

Oprimeiro ponto que devemos salientar é, que os autores mais competentes e os
documentos relativos da época são accordes em atIirmar, que, durante essa lJal·te do
perlodo, não houve depreciaçao no meio circulante; e, pois, como corollarios, devemos
igualmente snppór, que as oscillações para a alta ou para a baixa no preço das
cousas ou na taxa do cambio tiveram razões exclusivas das condições da moeda. (')

Com eifeito, além das referencias autorizadas, que o leitor encontrará. nos do
cumentos parlamen tares, que, em outra parte, ficaram transcriptos, - ainda CIJ(I

maremos, agora, a sua attenção para a aíflrmação categorica, que no mesmo sentido
fizel'a o Ministro da Fazenda em pÇ)ça oíficial de 1833: (')

« A circulação do Rio de Janeiro foi eviclentemente acreditada ate o fim ele 1825;
e é bem sabido, que nas outr,\s provincias começou o depr8ciamento do meio cir
culante de 1827 em deante, assim como a introducção da moeda falsa de cobre.>}

C01lcedamos aos mais exigentes, que a moeua ciroulante não se conservasse evi·'
(lentemente aC?'editada até 1825, como al1il'ma o Ministro da Fazenda; mas não subsiste

(I) J. dUl·z- ... ·otes on Brasil~ cito
(l) ObS"61'Val;õe"s ao R41aL sobr'e o muio ~"'·Cl<illttt9.
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razão algum~, pi1ra apoiar opinião contraria até ao anno de 1821
. contestado, que até então não houvera agio entre o papel b~ncario

que ainda. concorria na circulação.
Isto posto, verifiquemos lambem a marcha do cambio, e as razões que devem

explicar as oscillações ele sua taxa.
E ta, teudo começado após a abertura dos nossos portos (1808) a razão de 1$

=70 pence, conservou-se sempre acima dessa cotaç1ío até janeiro de 1816, subindo
mesmo em 1814 a 96 ds. e,terlinos. Mostrando, porém, desde aquelle anno
(1816) tendencia para baixa. vê-se, que, já no anno de 1820. apenas attingira aos
extremos de 60 - 54 ds., e que, no correr do anno de 1821, ficara reduzido aos
de 54 - 52 ds. sbmen te.

Segundo o nosso mouo de ver, concorreram para manter, a principio. e
para occasionar, depois, as óscillações supraditas, além ele outros factos, os que
ora vamos p:tssar em revista..

!Jembraremos, em primeiro loga.r a propria incerteza, ou autes. a confusão do
padrão metallico vig'lnte, pelo qUi11 uma. oitava de ouro de 22 quilates valia 1$600
nas peças pOl·ttlgHezas (de 65;400) e a mesma oitava valia 1$777 nas peças pl'O
vinciaes (rle 4$) ; doude tambem seguia,se que uma oitava de prata de 11. dinheiros,
qne valia 128 réis, - estava. para com o ouro das primeiras moedas na relação de
1. pa1'a l2 '/. e pa.ra com o das ultimas na de 1 para 13 8/8, Dessa. variedade
depadrao ?)tonetario. si assim se póde dizer, resultava, como já sal)emos, a exis
tencia de mais de um paI' legal do cambio, isto é : de 67 '/, pence = 1$ nas moedas
de 6$400; - de (JO 3/, pence nas moedas de 4$. e ainda de 60 e 54 ds. nas
moedas de prata, conforme os cunhos diversos destas. "

- Ora, é escusado dizer, que na escasez crescente da moerIa metallica que,
por então, dava-se no paiz. o paI' mais alto do cambio, fundado em padrão do
anuo de 1694, só por circumsta.ncias extraordinl\rias e muito especiaes podia ter
subsistido nas relações do commercio externo; porqua.nto não só e1le se achava
em uesaccordo com o v::tlor corrente do ouro, como er(1, natural, quo o par menos
alto, representando moeda mais fraca, devesse a.cabar por predominar, como
reg'ulador daquellas relações, Com efieito, as peças portuguezas, sendo as pri
meiras a emigrar do paiz para de pezas tIo Bl'azil no estrangeiro, e, depois. as
peças brazileiras de 4', - ficou a moeda de prata. servimIo de padrão legal; mas,
ainda assim, comparada as unidades do dinheiro estrangeiro com o valor da prata
(pesos hespanhóes em geral), não resultava nenhuma depreciação apreciavel contra
a. moeda do Brazil.

- A oscil1ação, a.liás insignificante que se deu a ba.ixo do pal' (o da prata)
dos fins de 1820 ao começo de 1821, teve explicação bastante clara em presença.
dos factos, OCCUl'rentes de ordem politica, sem significar, desde logo, a depreciação
do nosso meio circulante; assim como, a grande elevação da taxa favoravel da
mór parte cios :tnnos anteriores, fôra, em sua g'rande parte, devida :1 circumstan
cias ext·wnas, que oecorreram n(1, época em questão.

De um lado, o estado de guel'l'a, em que se achava. a Europa, não pouco
contribniu pat'i\, a procnra maior dos gen~ros coloniaes e a consequente elevação de
seus preços nos mercados europeus, - equivalendo o produ' to cios mesmos -a um
angmento de moeda em fl1vor do Bl'nzil ;- de outro, a necessidade de dinheil'o,metal
para as de.,pezas crescentes da guerra havia feito subir o valor deste, - dando-o e,
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mesmo, o facto de a Inglaterra ver-se, por isso, forçada a subsistir 110 regimen do
papel-moeda.

Justamente o anno de 1814, quando deu-se o mais alto cambio em favor do
Brazil, (96 pence = 1$) coincüliu com a maior depreciação do papel-moeda na In
glaterra, a qual subiu a 25 1/2 %,

E c1inda uma contra-prova, de que a situação monetaria desse paiz influíra
directamente na taxa favoravel de no sos cambios, temol·a nós, na circumstancin.
sabida de as oscilIações cambiaes se haverem tornado, de mais a mais, em nosso
desfavor, li. medida que o meio circulante inglez recobrava o seu valor real. Os
poucos aJgari;mos que seguem falIam com eloquencia a este respeito;

DEPRECIAÇÃO no PAPEL EM LOl'iDRES CAMBIO CO)( o nRAZIL

1812 a 1813•.........
1814....•..... , .
1815 a 1816 .
1817 a 1820....•.....

20 a 25 0/0 .
25 I/S% •••••••••• '

16 a 17 % ........

4 % ••••••• '" ••••

í2 a 80 tIs. = I 000
76 »96 ») »

56 :t 72 » »
57 » 60 » »

« Na conclusão d3. paz com a França, em 1814, o preço do ouro no mercado
era cinco guineos po,' onça, diz um autor inglez; em março de 1815 descera a
.:B 4-95.; - mas, com a noticia da volta de Napoleão, da ilha d'Elba, aquelle
subiu rapidame.lte outra vez a cinco guineos por onça, e o cambio baixou dez
por ceuta. Este estado de cou,as continuou durante os cem dias do dominio de
Napoleão. Depois dabatalba de Waterloo, o preço do OUI'O descAu propol'cional
mente, sendo no correr do anno seguinte (1816) de .:B 3-18 s. 6 d. por onça, i to a,
quasi o par do preço legal da Casa da Moeda, Ilue é 10 3-17 s. 10 '/2 d~.» (3)

- Em apoio da opinião, que acabamos de citar, escrevera eguaJmente um
respeitavel commet'ciante contemporaneo desta praça do Rio-Janeiro:

l( Nos primeiros aunos do commercio entre o Bt'azil e a Iaglaterra, as variações
uoscambios obedeceram á mobilidarle de valor da libra estel'1ina; mais tarde, as
variações obedeceram as alterações no valor da moeda brazileira. Em 1808, por I
do Brazil se obtinlla um saque sobre Londl'es de 70 dinheiros sterlinos (era a
base do calculo de qualquer somma); em mD.rço de 1814, pelos mesmos I se
recebem, 96 dinlleil'os sterlinos; no anno seguinte, o cambio voltou á taxa de 70 ds.;
e mais tarde, em 1826, apenas se obtinl.Ja 46 dinheiros j emfim, em 1829 jã. não se
recebia mais que 20 dinheiros sterlinos pela mesma somma de I 000.

« Durante o pt'imeiro periodo des as variações, a alta do cambio fÓl'l1 uma conse
quencia da depreciação ua libra sterlina. As finanç'1s da Inglaterra achavam-se
esgotadas pela guerra continental j tendo o bauco (da. Inglatel'ra) fdito empreslimos
ao Governo, este julgou de necessidado autorizar a este estabelecimento a suspensão'
de seu. pagamentos em espacie, dando curs rarçado aos seus bilhetes; mltS, desde
que estes deixavam de ser trocado", ú. vontade, contra a moeda metallica, deviam
perder de valor. O ouro começou a. tet' agia, e este agio servia de mediua á depre
ciação da moeda corren te de papel.

« Uma prova evidente, de que a variaç:i:o do cambio no Rio de Janeit'o não era.
então occasionada por uma variação no valor de moeda brazileira, é, que, dessa

(3) Maclaren, Nisto or the currency. London, 18.38.
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epoClt, o preço das mercadorias no Brazil não teve nenhuma alta; o assucar, o café,
ope o hespanhol, o ouro em barra, tudo manteve os antigos preços, ao passo que,
no,mesma época, o preço de cada cousa se elevava, ao menos nominalmente, em
Inglaterra; e nas operações de cambio entre Pariz e Londres não se dava mais que
cerca de '17 francos por uma libra sterlioa .... O valor mais baixo desta na Europa
~óra em 1811 ; mas o effeito dessa depreciação só se rez sentir completamente na
Brazil em principios de 1814, quando o cambio deste paiz subiu a 96 dinhell'os ster
linos por 1$000.

«Todavia, o emprego do p.lpel-moeua foi sempre mantiuo na Inglaterra
dentro de certos limites; a paz não demorou em chegar, e, com ella, restabelecidas
as finanças e pagos os emprestimos ao banco, os sens bilhetes voltaram a ser
trocado por ouro; a libra sterlina readquiriu o seu valor, os cambios com o
estrangeiro voltaram ao seu antigo nivel, e a baixa, que teve logar no Rio de Janeiro
no anno de 1815, não fôra mais do que um symptoma da volta da moeda ingleza
ao seu estado normal.» (")

- A' essas circumstancias, de origem externa, que encerram em grande parte os
motivos do cambio, favoravcl ou menos favol"avel, na época em questão, importa agora
accrescentar outras, que tiveram a sua origem no proprio pcliz, ou til'aram-na da
communhão do seu governo com o do Reino de Portugal.

Como exemplo sabido, temos a relembrar a revolução de P<3rnambuco em 1817,
ea revolução de Portugal em 1820, - cujos etreitos, repercutindo sobre a ordem
economica, muito affecta?"am a producção e o commercio nacional, e, conseguinte
mente, contribuiram para as oscillações desfl1voraveis do cambio com as praças
estrangeiras.

Não foi pequeno o prejuizo, que Pernambuco, uma das provincias mais exporta
doras do Brazil, teve de soffrer,como consequencia da sua revolução politica de 1817.
Ea revolução de Portugftl dita, ramificando-se p.'Jlo Brazil inteiro, e della resultando
oregl'esso obrigaclo de morei D, João VI, veio, sem duvida, ClLUsar gl'andes pertur
bações ao movimento regular do commercio, não sô peh agitação causada no espirito
publico, IDas ainda, clirectamente, pela retirad,. de avultados c pitaes, que, com
os negociantes seus proprietarios, emigraram juntamente com aquelle monarcha.

- l-testa-nos ainda recorrer ao exame de mais uma cil'cumstancia, de caracter
divel's:>, pura verificar si tudo leva, ou não, á conclusões identicas sobl'e o valor da
moella corrente: - nos referimos ao pl-êço das COtlSas, o qual, em geral, se reputa,
como sendo o criterio mai rocil para julgai' da depreciação effectiva do meio cir
culante de um paiz, isto é, o encarecimento gel-ai dos generos ou productos, nos
mercados nacionaes.

Desde que a mesma SOOlma de moeda (crJ3tel-is l:Jaribus) deixa de comprar l1 mesma
quantidade de productos, que até então comprava, - sem que o caso seja motivado
por alguma procul'a ou escasse~ extraol·dinal'ia dos mesmos productos, pôde-se
affil'mar que a moecla esta rJ,epl"eciada, - em outros termos, ha legitim,o fundamento
para crer, que não houve elevação de preço nos productos, e, sim, diminuiçcio de
valor na moeda corrente,

Acceitanuo esta regra, como verdadeira, e revistando, conforme á mesma, as con·
dicões do mercado, acharemos que os preços' dos generos e mercadorias não tiveram

(") H. S"y, Obro ji cito
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alta alguml1 notavel, l1lém cll1C}uella que, naturalmente, provi3ra da. respectiviI
procura na occasião.

Basta attendel' para as tabelllls. que demos ao principio deste capitulo, po,ra
cada um convencer-se desta verdade.

« A alta do café, que ahi se uot,t de 1817 a 1821, fui devitla ii, procura prodigiosa,
que se manifestou POl' ess':! artigo no Continente Europeu, depois do restabelecimento
da paz. O café, semlo colhido de uma arvore, que leva de tl'es a qUl1tl'O l1nnos p!l1'!t
desenvolver-se, a producção nlo cI'escia com a mesma rapidez da. procuI'a, eo
genero expeI'imentara, en tão, umlt alta real. En tretanto. a pl'ovincia elo Rio de
Janeiro se cobl'ia, de m is a mab de pla,ntações L1e cafezal, as colll.litl1s tOI'nal'am
se abundantes, emquanto que a mesma activiLlade dessa cultul'a s desenvolvia em
Cuba e noutros lagares: - o café baixara, consequentemente, na Europa, e dahi!t
sua baixa ?'eal, mais tarde, no Rio de Janeiro, de 1821 a 1826, - baixa, que fora
mesmo mn.ior do que p trecia indicaI' o seu preço; porquanto, ja então, a moeda
corrente do paiz, começando a depreciar-se, os 3$ por arr'oba, que se pagavam em
1825, não valiam mais tanto, quanto os 3.:', que se pagavam pela mesma em IS)?, (')

Este topico é basbtnte explicit.o, e por si mesmo conclusivo.
E destl1 súrte, sem haver mister de alongal'mo-nos sobre outros detalhes, pode

mos l1ffirmar com o testemunho dos competentes e com os f•.ICto, accordes da época,
que nilo houve clepreciamento do meio circull10te do Brazil no espaço de tempo que
decorreu de 1808 ao começo de 1821, nito obstante as oscillações cambiaes, menos {a·

vomveis, que se notaram nos ultimas tres annos. .
« As oscillações Zigei?'as sobre o curso dos cambias entre dous paizes indicam a

maior ou menor necessidade de F,lzer passar valores de um pam o outro; mas nesses
caS03, a alta, como a baiwa, não indica uma clepreciaçiio no valor de uma ou de
outra moeda. :t

Pllra o leitor ajuizar, com fundamento, sobre a situl1ção relativit do meio
circul!l.nte nas provincias, damos aqui as taxas camhiaes das tres pl'aças que, depois
do Rio de Janeiro, faziam, nessa época, o maior commercio com a Europa:

A);~OS

1818 ............•....•.

1St7 .

Hl .

18l9 .

1 20 .

1821. .

13:\111\.

72-.'JG}~ ds.

72·70 ds.

69,59 }6 ds.

64-60 r1 •

62 }4-56 d

pr,nNA:MnuC'O

(~) FI. Say. - cito

(a) Em "eln~iio i Bahia e o Ma"nnhão d mos os maximn~ e minimos elas taxos, cujns ~l'nn"es "i/Te·
ranças devem ser n.ttribuidas, sobl'e~udoJ ás ép cns do Sflqu9, i3~ é, si ot'a ou niio em occasiii. da re:noss:\
cle productos p'tro. o est,·angeit·o. Do POl'nu.mbuco de:Jlos o. mécliu. !lnUlH,1 ; m',s l1',elu. pudemos obtcr
f10s nnuos lloteriores a 18~l.

Quanto :\os pl'aços das mercadol'ia.s nas praças slJprnditrls e em div rsas outras pl'')vinci:l~, do
qu.anto p\Jd~1110S examinai' n. es~e resf,eitn, ver1fic'l·se, que os PI'OÇOS corrente,;, da fÓI'!ll11 alttu1na., mdl
cam uma elevaçiio CUIô'tante, como seria] sUPP II', cns fosso ella o rosultu.tl do. depreci~çiio IIlCO •
tar'a. Ao con~r:l.ria, nota-se, l1ue :t baixa de preç.o de varias g-enol'os e n n.l~u'l1n.s dess iS pl'ovmOl(l!
coincidira nt com o mu.ior clepreciamento <la moeda no 'Rio de Jo.ll~iro e a ubida consequente Ilu pro'}O
ilo~ mesmos genel'os nesta ultima provincla.
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PEltNAMDUCO ~r.\RA1'\HÃO

l$!f" .................. G6 }h53 ds. .......................... 60-5~ us.

1823" .................. ;a ~-52 ds. . ......................... 5 -:H <Js.

Ui, ................... ;)4 :.f-50 d '. . ......................... :>G ~~-::;5 d

iI!:>.................... 61-iO ~~ ds. 53 % ds. 68-53 ds.

1~OO.................... ô2-45 <Js. ;;5 us. 53-48 ds.

1m" .................. 4\l-30 tis. 50 '/7 ds. ;)4-48 us.

I 45·37 ds. 31 I' U '. 53 !~-42 us..................... ,~

ISZJ..... " ............. /,0 '.~-32 ds. 50 tá us. 50-40 ds.

I~.... , ............... 33 }~-25 ds. 3l ,~ ds. " ~~-39 ds.

1831" .................. 33-30 ds. 51 5/0 ds. ;)\-34 ds,

183i............. ...... 33-32 ds • 4l ~f. U 54-36 ds.

i833" .................. 33-30 ds. 33 ~J ds. 53-39 U

l!3l. ........... , ...... 30-28 <Js. 37 s/u <Js. 53-29 us.

1835.. " ................ 33-25 ds. 32 :.f ds. 43 }€-30 ds.

Na egunda parte do periodo, que ora vamos ligeiramente apreciar, isto e,
depois de 1821, não pomos a menor duvitla. em admittir, que o meio cil'culan.te se
achou, de mais a mais, depreciado, muito embora outros entendam que semelhante
depreciaçiio só se dera, realmente, depois do anno rIe 1825. Os que sustentam este
ultimo asserto, fazem-no, apoiados nos llons factos eguintes: - 1) que a snspensão
do pagamento das notas do Banco no Rio de Janeiro, tio anno de 1821 em dennte,
não produziu no cambio alteração llol.avel,- pois ainda em 1825 foi o cambio médio
de 51 {- pence; - 2) que, somente depois deste anuo em dennte, é que a circulação
monetaria das outras provincias vin desapprlrecer a sua prata. (e ainda mesmo
algum ouro) para ficar então senllo alimentadf~ pela moeda de cobre.

Os facto allegados são relativamente vel'dacleiros; mas, si a depreciação mone
t~l'ia não se fez sentir. além do Rio de Jan iro, logo depois de 1821, eHa. não pode
deixar de ser confessa1a, com relação á e~t,t pl'ovincia, cuja circulação, consis
tindo de papel incon'l)el"sioel, emittido por um Ba.nco, jã. eutão sabidamente rallido,

ede cobl'e, com (ol'pa liberatol'ia illimitada, devia, fatalmen te, levar em si
pl'oprio o vicio inhe1'ente de constan te c.esvalorisação ...

Aclmittimos que, a principio, não se notasse muito o elepreciamento relativo ela

lIIoedJ {iduci'.1.riu., visto como, desapparecelldo do mercado a moeda 1"eal, aqueHa
preenchera o vo,:;io deixado por esta; mas o agio dos metaes preciosos e a elevação
do preço de todas as mo!'cadoria.s não tal'daram a indicar, em escalll. crescente, a
diminnição de valor da moeda corren te, ti, medidrl, qne a· emissão da mesma na oir-'
culaç..'io jã. não gU.1.1'tlavi1 a devi la proporção com as nece3sidades do mercado.

E' certo que, pu!'a explical' as oscillações do cambio desf,wol'avel, antes e
depois de 1825, concorreram tambem outl'as c[\,usas. Não se ignora qLle, apoz o
regresso LIa Sr. D. João VI, a propagação das idéas revolucionarias, as ordens
intempestivas de tlesol'ganiza'Ç'.ãO, emanarl,ts úas cartas pOl'tuguElzas e, mais que
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tudo, o desejo da independen i:t nacional, se encadeiaram pOl' tal rÓl'ma, que
lançaram o paiz em continua incel'teza e desol'dem por toda parte; que, mesmo
proclamada a- indepeudencia e fundado o Imperio, em vez de cheg,u'-se II um
paradeiro, aquellas condições tornaram-se relativamente peiores, havendo de um
lado a urgencia de retirar as proviucia do }ulJo pOl·lttguez, p \1'[1. a unificação do
novo Imperio, I) de outro, a necessidade de prepal'ar der~sa. basta.nte contm o
governo Pol'tuguez, que he3itava em l'econhecer a independencia proclamada; e
ainda finalmente, a necessidade de niantel' tl'Op:1 e aprestos navae, ja para
mantel' as nossas pretenções nas fl'onteil-as do Sut, e jil. para abafar a revolta
pernambucana de 1824, -tuclo o que uevel'a repel'cutir com desvantagem, não
pequena, sobre os loteres -es da ordem economica.

Cumpre tambem não esqueceI', que o Govel'nU do novo Imperio mf1.nteve-se,
elIe propl'io, um l1Wl" irl'eq~tieto de lutas e agitaçõe', durante os nove annos
de sua existencia, .. De maneira que, ainda mesmo S3m o depreciamento sabido'do
meio circulante, a taxa desf,LVoravel do cambio externo contra o Bl'azil, nas cil'CUIll
stancias, teria ido um facto mui facilmeote explicave!.

O melhoramerito deste, que se deu em 1825, chegando mesmo a attingil' a
56 ds. stel'Jinos no correr do mez de j UlllO, foi devido ás circumstancias f,woraveis,
que então tivel'am lagar para o Bl"1.zil: de um lado, o rcconbe imento da inde
pendencia por Portugal, e de outro, o emprestimo raalizado em Londres (1824-1825),
o qual não só poz á disposiçã.o deste paiz uma somma importaute ele moeda metal
llica no estrangeiro_. como tambem, tomou po sivel importar uma pal'te da mesma
para os cofl'es do Banco, para o fim de reforçar o cl'edito de seu papel circulante.
Eotr~tanto, esses bons effeitos pouco perduraram. Seguiu-se logo a guel'ra. com
Buenos Ayres, e, â conclusão dest , as reclamações dos E tados Unidos e da Ingla.
terra por indemnisações dos navios e cargas tletidos, por occasião do bloqueio no
Rio da Prata, que o Governo brazileiro conveio l annal, em pagar na imp0l'tancio.
de 4.500:000·; a usurpação de D. Miguel em Portugal, que levou o Sr. D. Pedro I
a intervil' nos negocias daquelle reino, e não sem grandes dispendios para os cofl'es
do Brazil; e, por fim, a discordia, cada vez maiol', mais apaixouada, da nosso.
politica intema, - todos esses factos, obstando ou entorpecendo o desenvolvi·
menta economico do paiz, não só negn.ram opportunielad para as boas reformas
administrativas de que elIe carecia, como ainda, abatendo as razões do cl'edito
publico e pri vado, assaz influíram sobre o desvalol' da moeda fraca circulante.

Em 1828 foi o Banco do Brazil prohíbido de augmentar o seu papel em circulação i
mas é, sobretudo, elesse anno em deante que as emissões de cobre tornaram-se de
mais a mais excessivas. O agia dos metaes cresceu de modo inacreditavel, e o
preço dás mercadorias seguiu o inve?'so do depreciamento da moeda corrente.
<l O peso hespanhol, que em 1815 valia 830 réis, cbegou a valer 2$600 em 1829 i

a arroba de assucar e a ele café, que na primeira data custava, respectivamente,
3$200 e 2$500, custaram, na ultima, 4$400 e 4$800.» E, muito embora seja de
razão não esquecer as demais causas concun'entes na oc asião, era, corotudo,
evidente, que as grandes variações da taxa do cambio e do preço das mercadorias
tiravam a sua razão principal da ser, da clep?"eciaçao rapida e crescente do meio
circnlante existente naquella época.

Findo o governo do Sr. D. Pedro I em abril de 1831, e encetado o governo da
Regencia, ainda que ao meio de sórias difficuldades politicas e fi nanceiras I o cambio
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externo começou a apresental' tendencias para a alta, que se fora.m pouco e pouco
firmando.

Para essa melhora do cambio concorreram, sem duvida e em grande parte, as
praticas d'3 melhor criterio e as reformas monetarias que roram desde logo annun
ciadas por parte do Governo, e, depois, discutidas e votadas no Parlamento.

Por estas, como sabe-se, se mandou resgatar o cobre circulante, ficando reduzido
oseu emprego, desde então, ao officio de simples moeda de troco j foi fixado um novo
pad?"áo metallico, o qual, embora não satistlzesse inteiramente as condições mone
tarias occurrentes, tivera, todavia, o merito de fazer cessar a confusão das leis
vigentes sobre a materia e de approximar-se do valo?" me?"cantil, que os metaes
preciosos tinham na occasião j e, finalmente, substituiu-se o papel-moeda existente,
de circulaçao limitada á certas zonas, e de diversas denominações e origens (notas
do Banco, do velho e do novo padrão, cedulas da Bahia, conhecimentos, etc.) pelas
notas do Thesouro Nacional, de typo unifol'me, e emittidas com circulação geral no
Imperio sob as garantias do credito publico.

Taes reformas, não obstante os defeitos, que al~uns lhes notaram, e a convicção
de seus propl'ios auctores de que elIas por si sós não seriam bastantes para. res
taurar no paiz o uso da moeda real, trouxeram, comtudo, assignalado beneficio às
nossas condições economicas e financeirl1s, - e melhores serviços ter-se-hiam obtido,
si outras fossem as circumstancias politicas dominantes ...

Essas reform\ts servem igualmente para bem caracterisar o termo do primeiro
periodo da nossa historia monetaria; e, por nossa vez, aproveitamo-nos desta
circumstancia para fechar o presente volume.
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