REFLECCOES
Scftre a necessidade , e meios de *e
Divida Publica.

JL Leitura dos Números 10, 14>, f ô , 2v ,
e 28 do Reverbero Constitucional Fluminense,
é a do Numero 20 da Malagueta despertou
minha apathía , desvaneceo minha íimidex , eme
fez conceber a idéa , de que também podia íall l
sobre o Thesouro Publico; será temerária er^
preza, e presumoção sem fundamento: Os F
siaiiceiro» dediiiváõ.
Os 4 Escrtptos de J S. R., do Pátrio?
Ooustitucional , do Phílo-Ordinis , e d< J.
me
I , publicados nos Periódico*, de que
cio , t r a t ã o do; remédio , que julgão |J..->çrJj|
p a r a ' agaí,;f-üto da Divida do ThirsOuro P u b f ,

DtPtXíUtWQ DE IMPRENSA

NUMERO

51

Cu,

Jí'u,J he <|e huai E-scripto,

occt

'
par-se e/! ; deelamaçSes, e invectivas contra o»
abusos , e desordens passadas , mas sim coratra s presentes , para que desappareção : nSo
he Jo Escriptor probo a terrível arma da calumnia : se em todo o tempo convém dizer a
verdade , sem Suscitar ódios , partidos , e vinganças, muito mais necessário he este comportameato na effervecencia dos Espíritos , que
«stão occupados com a Regeneração Política f
í com a esperança de huma liberal Constituiçiò.
i Existe huma grande divida do Thesouro Publico , que deve ser paga , fosse ou não
«ontrahida por indiseripção , e impericia do antigo Ministério , ou por malversações dos Empregados ria Administração , Arrecadação , e
Distribuição das Rendas Publicas ? As Rendas
Ordinárias não chegão para tal pag-ameuto, ou
não devem ser á elle applicadas , promiscuameníe com o pagamento das Despezas ordinárias } e correntes ? Este o objecto do nosso dis>
curso.
Que existe huma grande Divida Publica ;
à todos he patente , e o confirma a Portaria
do actual Presidente do Thesouro em data de
f á? de Janeiro do corrente anno de I8ââ : Que
esta di n deve ser levada á classe das Í)KSpezas Extraordinárias , e não ser satisfeita
Toducto das rendas ordinárias , só duvida
juem for absolutamente hospede >
,;i" -ju
Que e impolitica , immoral
íion .' ?° a idéa de se não pasmar a d?
;
í<;
!• \hid
» da nossa Regenera
íica }
j-se sóoip.rtte na satkv '
das
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despezas chamadas nossas , sem nos occuparpios com as chamadas alheias , por serem ,do
antecedente Governo, confessarão todos, os que
tiverem senso cominum : Logo existindo haina
divida Publica , e devendo ser paga por roèios
extraordinários, quaes serão estes meios ?
Propoem-se no N.° 10 do Reverbero a
fundacSo desta divida Publica , dando-se aos
Credores Apólices com o vencimento annual
de 8 por cento de juros , pagos inviolavelmente de seis em seis mezes.
Propoem-se no N.° 14 do dito Periódica
huma operação de credito, com a qual se
pertende habilitar o Thesouro Publico para dispor de 200:OQOUOOO réis em cada hum inez ,
e por decurso de 12 mezes, além da sua actual renda, por meio de 140:00011000 réis , era
Bilhetes do Thesouro , estabelecendo-se huma,
consignação annual, e fixa de 12 por cento
para o prêmio de 6 por cento dos ditos Bjlhetes , setida o resto applicado á sua amortisaçao, e por meio de 60:00011000 réis em Le,tras com os prasos, de 15, 18 , 21 , e 24 mezes,
ficando assim o Thesouro com forças , não só»
mente para satisfazer com as rendas ordinárias
as suas ordinárias despezas , mas parr *ivrar-se
de seus credores até a quantia de 2:400:00011000
r^is s a que prefixamente devia subir est' operação RO decurso de hura armo.
Occupa^se o Senhor Phil '-O^dinis no N.°
20 da Malagueta em reprovar o Proje::' do
N.° l^ do Reverbero, daad < : inteira (-referencia ao tio N.° 10 ao .mesmo Reverbero.
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O Senhor J, A. L. saltando •<!« contente
por encontrar no N.u 14 do Reverbero hmna
matéria tanto do seu gosto, e inclinação particular, pertende mostrar a inconstitucionaUdade do tal chamado Patriota Constitucional , e
fazendo huma classificação das Despezas Publicas, para se proceder ao seu pagamento, segundo certas regras de preferencia, espera desembaraçar o Thesouro Publico com as economias , e cortes, que se devem fazer nas suas
acíuaes despezas, e livra-lo do pagamento da
Dívida por elíe classificada por antiga , fazendo-a dependente da cooperação de todas as Províncias do Reino-Unido de Portugal , Brasil,
e. Alga r vês.
Analisemos estes Eseriptos com a mais decidida imparcialidade.

Quanto ao 1. •'<
Deixando em silencio tudo quanto se di2
JQOS §§ l á II de pag. 113a 119, quecont'm
excellentes raciocínios, princípios incontestáveis
de justiça, e de ordem, com qne absolutamente me conformo, menos porém cora o que tão
dèsabrida, e exageradamente se «li/ dos nossos
Financeiros , e Empregados no Thesouro Publico , a quem todavia me não encarrego de
defender, e menos elogiar, passarei ao § ^ da
pn, 119, que h e o objecto essencial
reducçáo da Divida do Governo ron.
a-ahí
í-U; 2C> di Abril de 182J ó poüces
f >m o 7'ocimeato de P or cento de »fospa«
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gos iíiviolavelmente de seis em seis rnezds, he
injusta , impolitica , ruinosa para o Thesouro
Publico ,, e contraria aos bem sabidos pr-.cL
pios da Economia Política, e do Credito Pu,,
blico.
Em lodo o tempo se clamaria contra a,
injustiça de se dar ao Credor 8 por cento
annual • do Capital sem seu consentimento , ••fí*
cando privado por huin tempo indefinido do
mesmo Capital : em presença da nossa Rege?
neracão Política , á face de huma liberal Cons.tituição, salva guarda do Sagrado direito da
Propriedade, como se poderá emprehender;,
e sustentar semelhante operaçEo forçada ? Não
obsta o dizer-se , que ficará aos Credores a
possibilidade de haverem o seu Capital, sujeitando-se ao desconto de taes Apólices , no
caso de precisão, pois que, a não terem credito semelhantes Titulqs y ou será impossível o
seu trespasse , ou se fará com enorme perda.i; f;
Não basfa prometter-se hum juro de 8
por cento : ainda que este agradasse à algum
Capitalista , ficar-lhe-hia a duvida do exacto
pag-amento , não vendo fundos à elle destinados privativamente, e menos vendi narcado
o methodo para o embolço do Capital , e o
WK, "apo , em que deve ser amortisado.
g* Que he impolitica esta operação, ainda
qne s"^ 0 fi>*se injusta , como • mostra'1'1 ,
se rei mhecerá , lembrando-nos uo geral
sct>nten' ?"mnto de todos os Credores em hm; tão m^í>if4r«i>»*, época . nqal a presente. Du,..
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são ás classes dos Credores Públicos: a priimdra compreliende os Negociantes e Capitalis•íàíj , que venderão seus gêneros, ou emprestarão seu dinheiro , os Credores de Juros já
vencidos, 03 Credores por deposito : a seg-untla abrange todos os Servidores Públicos, Ministros , Militares de terra e m a r , Ecclesiasticos , Officiaes de Fazenda, Professores de Arte* e Sciencías , V i u v a s , Orfêos , Operários,
e ern geral todos os que tem assentamento naa
Folhas Civil, Ecclesiastica, M i l i t a r , e nadas
Pensões , Juros , e Tencas. Como nivelar todos
estes Credores , dando-lhes Apólices com o juro de 8 porcento, sem esperar delies o maior
clamor, e descontentamento ?
Que seja rtihiosa ao Thesouro Publico ,
ainda que não fosse injusta, e impolitica , he
fora de questão , pagando-se hum tão forte
prêmio de 8 por cento >, e existindo a divida
índefenidamente , e sem diminuiçãoj
Que seja contraria aos bons princípios de
Economia Política , e da Sciencia da Administração , e do Credito Publico , se reconhecerá com Ganilh no seu Ensaio sobre a Renda
Publica, com Hennet na sua Theoria do Cre'dito Publico, e com muitos outros nossos Mestres ,. que he escusado citar.
Quando hum Governo tem crediío t (q'je
he o que nos falta) , e tem de fazei huma
.déspeza extraordinária , em cuja classe entrao
as Dívidas Publicas, para que não deve, nem
«ode aplicar a 'enda ordinária, visto que se
satã fosbe superabinidaníe à 4^speza Ordinária,

dever-se-h.i&o diminuir proporcionalmente as Imposições , e Encargos Públicos com o fim de
promover as fontes da Publica riqueza, e ?'*.çmentar a sua reproducção, o meio mais obv^o,
e conforme aos bons princípios consiste em
abrir hum empréstimo , admittindo nelle os
Credores Públicos com as quantias , que quizessem destinar-lhe , e os Capitalistas , que se
contentassem com o vencimento do Juro , e
com a somma destinada para a sua successiva
amortisação. Com o producto deste Empréstimo
pagaria a divida Publica , cujos credores não
tivessem voluntariamente concorrido a tomar
parte nelle : Este o meio de passar-se de huma divida fluctuante , que opprime , e que
desacredita o devedor, para huma divida fundada, que não opprime , e que acredita o devedor : Esta a operação , de que se tem servido , e actualrneníe se serve a Nação loglçza , até mesmo para supprir as suas despezas
ordinárias , e extraordinárias do futuro anão,
segundo os seus orçamentos,
Não duvido, que o Author deste Projecto
esteja de perfeito acordo comigo , no que fica
dito: mas não vendo a possibilidade .de recorrer á hum empréstimo para a fund 5o da
divida Publica por falta de credito, se allucinou com o drzejo de soccorrer o Thesnuro
Publico , e se lembrou deste forcado methodo
de fundar a sua divida, contra
dos os . '; v
cipios de ju$tiça, de política, j vantag ; ^,
e de cr r! to.
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Quanto ao H.
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O Senhor Patriota Constitucional nestes
Seus Apontamentos publicados no N.ü 14 do
-R-verbero Constitucional, vai perfeitamente de
ftccordo com «Senhor J. S. R. na philantropia,
'e justiça , com que dezeja contemplar os credores Públicos actuaes, quando entre muitas
outras "eouzas diz ,, Quem acreditará, que se
quer fazer lazarar de fome a huma Viuva e
quatro filhos (a quem seu Pai só deixara anhos dtí serviço ) dando-se-lhe duzentos dos
quatrocentos mil réis , que se lhe devem ,
e que ainda por inteiros apenas chegavão
para h um grosseiro alimento ? Não dando
to Thesouro Nacional mais Pensões: não augtnentahdo O numero dos Empregados : determinando aquelle , que he necessário em
Iodas as Repartições , para nunca mais preencher
os considerados supérfluos, que vagarem, deixando á Natureza os Pensionados existentes, que
boa conta dará di-lles : animando assim a industria , melhorando a arrecadação, fulminando o.«
toaiversaciores , castigando o peculato , reformando os ahuzos , cortando o desnecessário ,
punindo os 'vícios , e premiando a virtude, não
Se passarão dez annos , sem que se veja com
fundos em dêmazia, e em circunstancias de
d'*)>or delles , como bem lhe parecer, " S e m
ouvida hu*n Patriota Constitucional , sendo-o
<*<• coração , e não em nome somente , como
são muitos , que de ferro tem o coração , assim
diversifica porém absolutamente lios

•meios, cte que lança mão pata soccorrer o
Theisouro Publico ; reconhecendo sem duvida
v
a impossibilidade, pela falta de Credito, de conseguir-se hum Empréstimo igual á importância
da Divida Publica , assignando-lfee quantia para o pagamento do J u r o , e amortisacão d»
Capital, recorreo á outro expediente, qual ©
que propõem até a somma de seis milhões d$
cruzados em Bilhetes do Thesouro, bem eemer
lhantes aos Exchequer Bilis, de que tanto• uso
faz o Governo Britânico , e em Letras a prar
zos de 15, 18, âl ,, e 24 niezes: e para dajf
á estes Bilhetes , e Letras o necessário credir
to / sem o qual não teriao fácil giro, nem potderião servir, se lembrou da garantia do Baor
co do Brasil.
.
;jj
Ainda que este recurso me parecesse adop,•tavel nas criticas circunstancias do Thesourí*
Publico , que ^certamente ficaria considerável^
mente alliviado, se no decurso de lium annp
se visse livre de seus Credores até a só m m?,
^de seis milhões de -cruzados , tenho a dizer j s
que:
j
Se o 'Senhor Patriota Constitucional não
faz distinccão de'Credores, distribuindo por e|•lês indistinctamente os 200:00011000 reis mensaes de taes Bilhetes, e Letras, como parece
deduzir-se do seu modo de enunciar-se, e 4a
-pequena importância dos Bilhetes do Thesouro, q n e aponta de 10, 20, até 100 mil réis;,
praticará huma grande injustiça. Com. .quanta
i ''"razão se não queixarão a Viuva , o Militar »
-..-?o.s 'Ecclesiastieo, e em geral todqs os que tern
*
2
'
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assentamento em Folhas i 0 Credor de Juros,
0 de Depósitos, recebendo, era lugar de moed:> corrente ,. taes Bilhetes, e Letras, cujo
p, j Tiento, bem que seguro s©ja, só pôde ser
realisado em épocas distantes, ou à custa de
hum desconto, para seus donos cruel,, se não*
poderem esperar., como rião poderáõ em geral
iodos os de semelhante- classe? Taes Credores
derem ser eflectivamente pagos- em moeda metálica, ou IVotas do Banco, sofrendo o Thesouro o desconto, no caso de ser-lhe necessário recorrer á este* Bilhetes , e Letras para
semelhantes pagamentos>
Também não posso concordar, eom a idéa de
serem estes Bilhetes, e Letras distribuídos contra,
a vontade dos Credores, como parece dedu/ir-se
do modo, eom que se enuncia o Author, e
também eom o pequeno valor dos Bilhetes,
que me persuado devem ser de 200UOOQ réis
para cima, ou quando raenos de JOOUOOO réis,
para os desviar da classe pouco abastada : assim como não approvo o niethodo proposto
para a gradual , e successiva amortisaçSo dos
Bilhetes , convindo antes o retirar-se em, cada,
anno da circulaçSo a somma total , que seja
compa* fel com o fundo destinado para a amoríisação, existente cm Caixa.
Igualmente me pareceo imprópria a ex-são do Author em dar por pagos os Cre1 cs com tís Bilhetes, e Letras , quando
"
; againei o se-não realisa immediaíanieníe }
cotiíieguindo-se anenas huraa demora., para só
/realisar fti P|>OC ajustadas, e conseguindü-se

eom isso, o que não he pouco, o'desviar do
Jhesouro as solicitações dos Credores „ c dar
á estes Títulos negociáveis, de que se poseão
valer, se suas circunstancias assiia o exigirem,
>com o que tanYbem se consegue pôr em movimento os Capitães, que se achavão paralisados»
"Quanto ao III.
f
O Senhor Philo-Ordinis na sua Carta publicada no N.° 20 da Malagueta não acha entre oáf
dous Projectos antecedentes outra differenca,
•que não seja a de hum ser fundado unicamente
no Credito do Thesouro , -e outro neste mesmo'
Credito auxiliado pelo Banco : dá toda ã preferencia ao primeiro Projeeto, e reprova o segundo.
Se me fosse possível fazer htitiia única pergunta, e obter logo a resposta, talvez pouco teria a dizer: no entanto farei sempre a ptírgunta. Se o Senhor Philo-Ordini» fosse Credor dó
Thesouro Publico , e este 1he oíFerecefse á1
escolha as Apólices tio primeiro Projeeto, oa
os Bilhetes , e Letras do segundo , por qual
•destes meios se -decidiria ? Certamente pelo se-'
gundo: Logo se assim resolveria em caso pro^
prio , conro ouso ararmar, porque razão se encarrega de desacreditar 5 e embaraçar este Projeeto, de que podem tirar tantas vantagens o>
Thesouro Publico , e os seus Credores ? Será pelo receio ile cornproraeUer o Banco dói
Brasil, esperando que se desviem as Consignações mensaes , que da Alfândega devem passar para o Cofre do Banco , que he o único*
vaso, em que pôde veriticar-se a responsabi£
%ü t
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lidadc do Banco 1 Permitia-me então,; que Hie
pergunte : Crê, ou não , na nossa Regeneração
P ''ca? Espera, ou não, ver estabelecida en-í
tre nós a liberal Constituição, que temos adoptado , e jurado? Se crê, e espera, como de>o pensar , será possível f que tema a conti<tiuação da má fé, dos roubos, peculatos, impunidade, impericia, frouxidão, e desleixo dos
Empregados, e Funccionarios Públicos ? Se não
crê, nem espera a nossa Regeneração, se não
confía no caracter decidido e firme do nosso Príncipe Constitucional , se se-lembra de
que o Thesouro Publico ha-de-abusar deste
recurso, e sacrificar o Banco do Brasil com
a; falta das Consignações propostas, porque rã?
Szão approva o primeiro Projecto, devendo igualmente esperar } que os Juros de taes Apolit
cês se nSo paguem , e muito menos o seu
Capital, ficando assim enganados , e arruinados os Credores Originários , que as receberão , ou aquelles , que as tiverem adquirida
por transacções de boa fé? Sejamos claros,
Senhor Philo-Oiclinis, isto he manifesta contra*
dicção, e espirito de partido: assim não se
instrüe o Publico, mas antes se aílucina , e illude : ssim não só se-difficu!ta, mas ato se
destros o credito do Thesouro, que tão neces's#rit, ha: assi -são se desempenha a Epigrapher-Nisi utile e-t , qnod fax-i naus, stulta est glo»
ria — Salvo
tem por unico fim ag-radai* , e
t, ; iir o PuWico tuni a acrimonia , e malediceucía' da sua r . r t a : assim finalmente s e - n ã o
.e PSiií. Ordinis, mas verdadeiro

Como não» sigo o systema de avançar
posições gratuitas, devo dizer-lhe : Que, no Thesouro lia huma bem arranjada Escriturar ao
de todas as entradas , e sahidas dos Dinhe^os
Públicos: Que nas quatro, Contadorias Geraes
ha Borrador , Diário , Livro Mestre ,, Livros
ausiliares ., e de Contas Correntes com cada
huraa das Rendas, e Despezas Publicas : Que
a Escrituração dos Livros Mestres he feita
rnercaníilniente por partidas dobradas: Que as
Rendas, e Despezas Publicas estão divididas
pelas quatro Contadorias Geraes: Que na Thesouraria Mor igualmente se escriturão todas
as entradas, e ganidas do Thesouro: Que em
todas as semanas se conferem as Caixas das
Contadorias cum a da Theso.uraria Mor : Fi»
nalmente que a Escrituração do Thesouro se
acha de tal modo feita, que a todo o momen^
to se pôde proceder á Balanço , e reeonhecef
o Saldo, que deve existir em Cofre, ccrao se
\io no. dia 27 de Fevereiro de 1821 immediato ao sempre memorável dia da nossa adhesão
ó Santa causa,,e projecto da Regeneração National: Por tanto nSo somente he injustiça,
toas até negra calimmia, o dizer o Senhor- PhiJo-Ordinis " A 23 de Janeiro do corr* '*e anno não encontrou no Thesonro o nov*. Presidente; Liuro Mtsíre, nem Caixa, e só huma
Escrituração \ieior , do que a de qualquer
Mascate da. Lapa =s=forão cSrairüios para fa'/er
esta Escrituração, que de.via »t a diária oçcupacão da AíU-za G i a n d e , iudividuos, q ; , , sedizem, lá, iia Casa. tem outío -
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e por fim nomeou-se hunsa CommissSo , porque de portas a dentro ninguém entende do»
Officio, e Occupacão , de que vive •= n0 Thesouro não ha contas , todos o lemos : não sã
sabia lá no dia 23 a quantas se andava : Deos
queira, que os quartos de papel possão sup-í
prir os assentos regulares ,} Ora, Senhor Philo-Ordinis, diga francamente, qual he o firn t
á que se propõem ? Quer a ordem , ou a desordera ? Quer soccorrer o Thesouro com as suas
tão gavadas Apólices , ou augmeatar os seus
embaraços corn o augnaento do seu descrédito ?
Acaso ignora, ou uão lobriga os males, que
nos podem vir da falta de recursos nas criticas , e apuradas circunstancias da nossa Regeneração Política, da falta de pagamento dos
"Credores Públicos , espalhando entre clles a miséria , a fome , e a desesperação f Que recursos poderá ter e Thesouro, achando-se entregue, como affirma o Senhor Philo-Ordinis , á
tão ruins mãos, e estando emtSo escandaloso, e
miserável estado a sua Escrituração ? Quem
confiará nas Apólices, que se propõem com 8
por cento de juros para a fundação da sua Divida ? Ninguém , que der ouvidos ao Senhor
Philo-Qrdinis, sem conhecei1 o verdadeiro fim,
é que se propõem.
Diz mais para allucinar seus incautos Leitores , e assustar cs Âccionistas do Banco, querendo provar a p-eferencia do primeiro Projecío f Na O.rti
10 se não q u e r , que o
Banco respjada
Io Thesouro, para nem pos«ivelmer/.e o ver > is Credor do mesmo, e por*

<
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.taritu; que íe acredite este a si; mesmo.
do N. 14°. propõem se a responsabelidade daquelle sem attenção a futuros contingentes : na
primeira pertende-se, que e Thesouro tenha mais
credito, que o Banco, o que conseguirá, pá*
gando exactamente, segundo prometter : ca
segunda a modo que se quer, que o Banco acredite o Thesouro, o que elle nunca fará, nem pôde, nem deve fazer = eu não sei para que o Governo hade dizer em lea'a '-í-donda, não creião
em mim só! não vejo, u TIÍCSSO , passo mais
irnpoliticQ. „ Sim , Senhor Philo-Ordinis , eu
sou o que não vejo , confesso , passo mais impolitico , e até anarchico , do que o de dizeremse em letra redonda taes falcidades, e disparates : sou obrigado a repetir-lhe, o que não
ignora, para que o Publico reconheça a sua
perversidade, e fins sinistros, com que o per»
tende allucinar.
O Thesouro Publico , bem como qualquer
Banqueiro, ou Negociante., não pôde ter crê
dito sem pagar exactamente o que dever, e
sias épocas , em que prometter ;. sem que se
forme boa idéa> do manejo de todas as suas
transacções ; e sem que se reconheça, iue tem
em boa ordem a. sua Escrituração : j: -a pagar exactamente necessita ter morda, em Caixa,
ou recursos, que supprão a sr falta.
Que. o Thesouro não tem , nem pôde
ter moeda accumulada para pag v a todos r s
seus Credores, he íbva de duvitk ; sabem ^»,
e o Senhor, Philo-Ordinis bem •> sabe ; ^u-e noi
^assado Mu.i^erio houverão 1/espezâs
••

r j*)
flinarias, para que era impossível, que bastassem as Rendas Ordinárias : mudou-se a Sede
•de Monarchia de Lisboa para o Rio de JaneiTO : criarão-ss Tribunaes: augmentou-se a Tropa : houverão dous Cazameiitos, trez Nascimentos , e trez Falecimentos de Pessoas Reaes t
fez-se o preparo , e transporte de duas Infantas , que forão para Hespanha: recebeo-se com
grande -apparato huma Arehiduqueza de Áustria para ser , como he , nossa Princeza': fezse a Acclaraação do nosso Rei actual o Senhor
D. João VI. : derão-se annualmeníe soccorros
á Portugal para reparação das ruinas causaxias pela invasão dos Francezes : pagarão-se
muitas dividas do Thesouro de Lisboa aos Cre^
•dores , que as requererão neste do Rio de Janeiro : houve huma Revolução em Pernambuco,,
á que foi indispensável accudir com grave despeza, não obstante os generosos dons gratuitos, que
então houverão: eniprehendeo-se a guerra do Sul
para segurança da ttessa Fronteira, e ainda lá existe considerável Corpo de Tropas: censtruirâo-se
Edifícios: Criarão-se para instruecão Publica as
duas Academias, Militar, e Medico-Cirurgica: estabeleceo-se a Fabrica da Pólvora: emprehendeose, e se conseguio o estabelecimento da Fabrica
de Ferro de S. João de Ypanema, mandando-se
vir com grave despeza huma Companhia de
Artistas Suecos , que forão seguidos de outros
Prussiannos , e Alemães : eraprehendeo-se , e
•eoriscguio-se a Conquista de Cayena > de que
ao 'menos se .tirou a vantagem de passarem para o Brasil as Especiarias, que lemos • no Pa-

tá 'f em Pernaribuoo > e no Jardim da Alagôa
chamada de Rodrigo de Freitas : transportouse htíma Colônia de Sni-ssos , que se achão
estabelecidos em Canta-Gal®: transportarão-se
Pescadores Ericeiros para a pesca nas costas
de Santa Catharina, e enseada das Garoupas:
comprarão-se Embarcações ; fizerão-«e obras
Publicas : comprar.ão-se munições Navaes , armamentos •, e petrechos de guerra para os Areenaes da Marinha , e do Exercito : e por
ultimo no sempre lamentável dia 26 de Abril
de 1821 se-retirou o nosso bem Rei Constitucional o Senhor D. João VI. para Lisboa com
a sua Corte e numerosa Família. Estes entre
outros os ponderosos motivos da Divida Publica. Que culpa tem os Empregados no T^e;
souro do Rio de Janeiro , sobre o qual já
pesava numa grande Divida contrahida antes
do anno de 1808 > de semelhantes Despezas
Extraordinárias ? Como exigir delles > que pagassem exactamente , para ter credito o Theseuro , não havendo outros recursos mais do
que a renda Ordinária ? Todavia, tendo como
tem, em boa ordem a Escrituração do Thesouro o que somente por calumnia se pôde
negar, devião os nossos Financeiros Empregados no Thesouro clamar em tempo , e propor meios, de atalhar tão grande mal: desta
iacrepação se não podem livrar, salvo rcsponr
4endo com o pouco fructo j que tirou jium
dos Empregados no mesmo Thesouro , guando
no anno de 1812 se-animou a .propor os meios,
«.recursos, que lhe dictou o . sen zelo, e
*"••
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patriotismo , é que tanto forlo contrariai
dos.
Não duvido , que hirnia grande parte da
Bwida actual, que nos opprime, foi contrahida individamente pelos t-enluios , e roubos»,
que se fizerão nas compras dos gêneros : to»
tios sabem que taes compras «e-ía-zi o a hom- ;
certo , previiegiado , e bem pequeno numerode Negociantes , que se-dizia serem os únicos , que confia v ao no Thesouro „ esperando
pelos seus pugameulas, elevando por isso enormes ganhos.: mas que culpa tem em geral os
Empregados no Thesouro , que nada intervierão em tão abomináveis Iransacç.Ões, quasi todas feitas nos Arsènaes da Marinha, e Exercito, e em outras Repartições? Se houve ai*
gum Empregado no Thesouro, que abusou da
confiança do Governo, n; o zelou a FazendaPublica, levando quinhão nos ganhos exorbitantes dos Negociantes , e nos rebates dos Títulos dados aos Credores, o que tudo era feito fora do Thesouro, accuse^se esse malvado Empregado , prove-se o seu crime ,
seja castigado , mas não sejao maculados os innocentes. E que remédio se pôde agora dar á
semelhante mal já feito ? Não o vejo : pagar
o que se-deve, he quanto se pôde ía/er,, tendo se conta no i í i í u r o andamento , havendo a
tnaior publicidade <le todas as transacções, e a
ína? eracta.,
effêctiva responsabilidade de
to ti O' e qualquer Funccionarios Públicos,
K(Í3 ' rivendo como • não ha, rendas orú. í rias, eo*»: que £ dgar as Despezas corren-

tes , e a grande Divida, que peza sobre o The-,
«ouro, nenhum outro recurso podemos ter, se
»ão o de operações de credito, impossíveis sem
duvida de realisar-se directameiite pelo ThesauT&, a vista do seu actual descrédito: reconhecendo isto talvez o Patriota Constitucional ,
se-lembrou de recorrer ao Credito do Banco ,
p-afa socegar os Credores, e livrar delles o Thesonro y dando-lhes Letras, e Bilhetes a prasos,.
cujos Capitães, e: Juros deverão ser pagos pelo Banco : Isto não he o mesmo, que se pró*
poz no N. 10 do Reverbero : não he fundação da Divida fíuctuante -com Apólice s sem cre>dito, pela falta de credito , de quem as emitte : he huma Concordata com os Credores»
fozendo-lhes certo o seu pagamento pelo fundo destinado á elle, e garantia do Barico , e
dando-lhes Títulos acrediüivc?Ss s de que se poss^o valer , se assim lhes coôvier'. Q credita
não se a.lquire com palavras- , mas sim com
obras ; huma vez perdido, só com extrema difüculdade se ;poderá recuperar': O Negociante $
vífue; se acha embaraçado, e cuj-a firma já etitíra; em duvida, recorre a algum dutro, a quem.
iiwstríi a seu estado• ,> e boa fé ., e á sombra
deste »e*tira do1 'embaraço -. tíi-1 he c caso presente do Thesouro: não leva. dinheiro par* pág-ar a tddos os seos Credores , nem pôde po¥
si! ewppehettdei'; opera-cGes ée credito j porque;
deve , e tem> íkltadò' as soa» p-oraessas;: por-qateem vê* de encontrar defenso-re», e quet.v iw©s-:
tre a sua futura possibilidade , e recursos , encontra delractores, e caluraniadores , chcgaa-

ao 'A maldade ao ponto de sepeptender desviar
o Raneo do Bras>l de transacçees cora o Thesí /o, dizendo-se-lhe, que não acredite nelle,
ij , lhe preste a sua garantia, para uao ver
augmentada a sua divida actual, suppondo (queperversidade !) o desvio das Consignações propostas.
Ora se o Banco, como lhe qaeí persuadir
o Senhor Philo-Ordrnis , lembrando-se do des«
graçado tempo da anterior Administração, sei»
attender ao actual de publicidade de Contas ,.
de responsabilidade effectiva aos Empregados
Públicos, de economia de despezas supérfluas ,
de liberdade de Imprensa (graças á nossa Constituição Política) e sem ter em vista os recursos , que podem vir ao Thesouro, logo que«e-verificar a tão provável , como dezejad* cooperação de toda» as Províncias deste vasto, e»
rico Reino do Brasil, não confiar no Thesouro, como poderão- os Credores do mesmo Thesouro confiar nelle, e acommodar se com huroa fundação de suas Dividas, reeebendo Apo-:
lices com o Juro de 6•, e mesmo de 8 po«
cento pagos de seis em seis mezes pelo Thesouro , até que tempos mais estáveis o habililem pai amortrsar as Apolvees secundo a
sua antigüidade ? Que manifesta contradicção Ç
He já tempo de Ia» gar por m§o o Senhor Philo-Ordioiis , (;ue com bastante admiração nossa
obtev sugar n 'istincto Periódico — A Malagueta «w que serrpre lemos com

Quanto ao IV.
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O Senhor J. A. L. na sua Carta publicada nos Números 26 , 27 , p 28 do Revê; .era
mostra tanta pobreza de conhecimentos do objecto , que diz ser do seu gosto, e inclinação
particular , que não mereceria nossas reflecções, mas sim hum total despre/o, se nos não
lembrássemos de que com suas calumnias , sarcasmos , e pinturas exageradas pode allucinat
os incautos Leitores, e augmeutar as dificuldade?
do Thesouro.
A maior parte desta Carta se oceupa com
descomposturas , e accusações , feitas ao Patriota Constitucional , truncando de propósito as
suas proposições : para se conhecer a boa fé
do Senhor J. A. L. , e o direito que tem á
ser acreditado por amante de hum Systema
Constitucional verdadeiro , e não illusorio, Svsterna , que diz , foi sempre o seu ídolo , e
ainda antes de haver jurado a Constituição „
pela qual está pr«mpto a dar quanto possue à
e até a ultima gota do seu sangue, ( cotir
muito fáceis de dizer para atrahir partir'^ ' ^j
vão em seguida as proposições do P. ••/. ? s oi -Jonstitacional , que tanto escandalisai p zelo do
Senhor J. A. L., para que o P« Viço imparcial o caracterise, como elL «erecer,
; Diz o Patriota Constituí ional no N. 14 do
K«'verbero " Não se podendo !«^mentar a lenda Publica com .novas Impf 4 es ( ser; ;hivída por ser do Poder Leg; SH« <>) : não b? '«r
do, para se-equilibrar a KecoUa
a a C
»
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ea, a mais bem entendida ecottomia , qire nunca tleve atacar a existência de cada h u m «
nem offender o direito adquirido , reduzindo-se
por conseqüência esta economia á suspenção-"
de obras , e projectos , que podem admitiu?
'demora na sua execução : em se não augmetv*.
tar a folha dos Ordenados, Pensões , e Ten.§ag , esperando-se sómerríe a sua diminuição'
•pela mão da morte, que infelizmente não ré*
pousa : não bastando de certo o ácrecimoV
que se deve esperar de huma melhor adminis*
íracSo das mesmas Rendas , e da maior vigij
lancia sobre as Despezas , objectos, quê devem ser de toda a publicidade, para que sôl
recbnheção, e apontem os erros, e os desleixo*
das administrações, bem como os roubos, que
Jiaver possão nas compras para fornecimento
dos Armazéns públicos , e o extravio dos mesmos .gêneros depois de comprados: não se podendo colher de prompto destas economias, e
da melhor administração das Rendas Publicas
Jium tal acrecimo, que nos livre do embára£o , em que nos achamos, e nos habilite para fazer face às des-pezas ordinárias, e extraordinárias , que infaíivelniente ternos > só nos resíà lançar mão de alguma operação' de credito,
& circulação <&c. ,,
Eis-aqui a pedra de escândalo do Senbop'
f. tè. L. , e que lhe deu ass-umpto para dfesen•Volve*" sua eláq"tncia, e mostrar o seu pur»%
ifi- ardetrte a'mor db Systems Cbristituéional'. "Pá»
fá: tfSo dítr^armcs1 da sua boa fé', será rteces^
Sariò suj?p;ér , qtfe flãü- conhece ft-

4e seestabelecer hma 'Systeraa Constitucional
Sem lagrimas , sem .fome, sem mizeria, e sena
desesperaçao das inlelices victimas do seu cor-a».
ç£o de ferro. Ora, como se queixa do F io»
tá não ter provado as suas proposições,,. appariHiça a mão intrépida do Senhor J. A. L, líiarcando qnae». sejão as pessoas , a quem se-devem tirar os Ordenados, as Pensões, e as Ten-.
cas , que obtiverSo no tempo da arbitrariedade»
no de h uma Corte corrompida, no tempo, era
que com o maior escândalo se creavão Lugar
rss para arrumar afilhados sem merecimento
felgum , e para dar avuítadas sommas a eorr
rompidos Cortexãos , que influião era taes no^
meações: marque qvmes são os Lugares super?flüos, e inúteis , que se devem abolir , e o
destino á dar,, aos que os exercem , e faça bem
a conta io producto destas-, e das outras ecoiiomias, de que o seu mavioso coracfo se lembra, como poderoso recurso para o Thesouro,»,
visto fundar oellas o seu luminoso plr.no, par$
que nos possa convencer, da sua solidez. O Patriota Constitucional ntã'o precindio destas economias, sen do f feitas com prudência, e caridaide: não disse, que se devião conservar os Em»
pregados corruptos , ou desleixado 1 os Empregos supérfluos, e inúteis, e que ficando tudo no — statti quo —conservassem todos a pacifica posse do que piihvsrl pr>- astucia, manha»
ou corrupção , como falçamei
^e lhe at'"' ,oí
mas reputando este recurso ^ ^onco riiò "ento»
passou a orTercrur o meio , q
",e oc«rreo pu a ,0
da Divida:. pelu coutrario ^ Senhv **-

(, d* .)
A-Ij.se .funda no grande producto destas economias , sem mostrar á quanto poderá subir, como
devia mostrar, para merecer confiança o seu plano : dirá que não sabe apontar, quaes sejao
t>s Empregos supérfluos, quaes os Ordenados,
Pensões, « Tendas , que se devSo suprimir,
«abendo somente usar de expresÕes vagas, guiu•dadas, e insullantes , que só servem para en4
cher papel, e esquentar a imaginação de rapazes inexpertos , que levados de hum ardente enthusiasmo , qual o do Senhor 3. A. L.,
pelo estabelecimento de hum Systema Constitucional, se persuadem, de que he indispensável
deitar de tondo abaixo o velho Edifício , para
construir outro de novo-, ficando-se no entanto exposto ás injurias do tempo, sem caza,
sem cama , e sem mesa ; tirando-se os Lugares , ou Empregos á aquelles, que os exercem,
para se-darem a outros , talve-z menos hábeis,
ou com falta de conhecimentos práticos ; e fiÈialmente mudando-se até o nome de tudo.
Continua o Senhor J. A. L. definindo á
seu modo o que seja credito , e circulação ,
não porque ignore, o que qualquer principiante sabe , mas por ser assim conveniente ao seu
•particular fim de figurar como entendido em
•Finanças , e de empecer , e desacreditar esta
operação , para desviar delia o Banco do Brasil : tratando o projecto de Empréstimo, para
o fazer dependente do Poder .Legislativo , á
quem aité attribue a privativa faculdade de es»
tabelecer os meirs de se pagar a Divida Pu*, confundindo, e baralhando as idéas, se «a

se lembrar, muito de propósito, de que se não
pertende hum Empréstimo real do Banco , nem
tão pouco augmentar a Renda Publica com novas Imposições , mas tão somente destinar hu-,
ma certa porção da actual Renda para o pagamento dos Credores com imparcialidade , e
exacção, o que sempre foi, he , c será da
competência do Poder Executivo : esforçandose por mostrar, que o Banco não pôde, nem
deve tomar parte em similhante operação, por
exceder os limites de seus Estatutos, por naO>
tirar delia lucro algum, mas antes prejuízo, e
pelo risco de se faltar ao pagameuto das consignações : énalmente propondo a -divisão das
Dividas Publicas em classes, para serem exáctamente pagas , segundo a dita classificação ,
com o producto das reformas, e economias, que
de prompto se devem fazer , e que sem duvida para pouco darão, ficando as Dividas com-1
prehendidas na *ua 4." classe dependentes da
cooperação de todo o Reino-Unido de Portu-:
gal, Brasil, e Algarves.
>
São tantas as contradiccões , e frioleiras ,J
que contém esta orVaal producção de tão cons^>
picuo Financeiro, <ie nos levaria muito longe o seu desenvolvimento, e refutação , o que;:
tle certo faríamos , se nos persuadissimos de
q u e , -não obstante o que antecedentemente havemos dito, poderião influir no concluo Publico ; amedrontando os Credtres , 'Ofi N^go-'
cianíes , os Capitalistas , e pirticularruetiíe iosí '
Directores, e Accionistas do Canco ^o Brasil,''
tjue he o verdadeiro fim deste tão distiacto-^
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e zeloso amante de hum Systema Constituci^
uai , e que ao mesmo tempo o espera ver estabelecido , continuamlo a má fé , e todas a*
prevaricações, peculatos, e roubos , que attribue
gratuitamente , e sern provas á antecedente
Administração Fiscal ; e faltando-se ao pagamento das Consignações propostas , que he o
tmico caso ,, em que o Banco do Brasil pó»
deria soffrer incemmodo pelo pagamento dos
Bilhetes, e Letras do Thesouro por elle garantidas.
.j
Conclusão.

tenhão fácil giro , lucrando não pouco com a
denjora do Cajiitai em seu Cofre destinado
para o pagamento do Juro, e anaortisação
dos Bilhetes, e Letras em seus devidos tempos , e não tendo o menor desembolso de
suas Notas : sendo bem de esperar das luzes,
bom senso , e reconhecido patriotismo de todos os principaes Membros de tão respeitável Associação, que desprezando o phansaieo
gelo do Senhor Phiio Ordinis ., e do Senhor J. A.
L. se prestem de bom grado n facilitar os meios,
e recursos, de que necessita o Thesouro, e que
são de absoluta urgência na actual eme da
roossa Regeneração Política,. convencidos dê
que a sua mesma existência depende da existência do Thesouro , e cio estabelecimento da
Constituição.
III. Que não merece attenção a lemb;
ca da perda d«s Juros }>ela den^ora do pagamento dos Credores ,. visío ser da maior justiça , recebendo o Thesouro não pequena indemni/ação no augmento de suas Rendas em
conseqüência da circulação, de Capitães aíé agora paralisados.
IV. Que não menos deve ser desprezada
a mesquinha lembrança de ratear i. nsalmente
por iodos os Credores a is ignificante quantia destinada para pagameiv ;> dos Juros , e
araortis&cf.o rios Capitães jh presentados elos.
Bilbetts , e Leti as.
V. Que esía consigfsí;í,;:ã(i mensi;.,, -TSI!»
o pagamento de Drspezas E- 'aor<" irias,
:da que scjü tirada ^ da actual R< \\ OnUua-

A vista do qvie temos exposto se páde
efiinsar:
I. Que não sendo possível realisar-se
hnm Empréstimo , para eom elle pagarmos a.
Divida Publica , passando-se assim da huma.
Divida fluctuante , que nos embaraça , vexa ,
opprime , e desacredita , para hurna Divida
•consolidada , e regulada pelo dito Empréstimo com commodo , vantagem , e credito do
Thesouro , nenhum outro meio se nos oiFereee mais adoptavel, do que o proposto no N.
.14 do ;i 'everbt!'0 Constitucional , ía/endo-se.
;nel!e as iterações já apontadas , e dando-selhe a extensão , j>ie for necessária , para se
.poderem contem! «r os Credores em- geral sen»
-difetincção
algutv , e sem violência , 04i coacção,
f
l. Que
Banco do Brasil n&o pôde
•tei<'.•":•• ò desvio das Consignações.,: para dar
;ua. ,ge, atia que he indispensável , a um
Bilhetes, e Letras dov
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ria, não nos fará falta, nem obrigará a con*
trahir nova Divida , pois que tem muito diminuido as actuaes Despezas, graças ao exemplo , e esforços do nosso Príncipe Constitucional , e se deve esperar não pequeno augmento de Renda em conseqüência de h umamais vigilante Administração , e diminuição
de Despezas , pela sua exactissima Fisealisação.
VI. Finalmente: Que e pagamento da Ditida Publica he de urgentíssima necessidade,
se quisermos recuperar o Credito do Thesouro , e com elle habilitar-nos para empreiiender , e fazer as grandes , e extraordinárias Despezas , que exigem o Edifício Social,
e Constitucional, em que trabalhamos, sem as
quaes não poderá ser elevado com a rapides,
crchitectura, e magnificência, que lhe be própria , e nos convém ; se quisermos attender
á ruína dos Credores, e evitar a sua desconsolarão , seus clamores , e desesperacão : «e
«juizermos dar vida a hurn tão grande Capital , que se acha paralisado com manifesto
prejuízo da Riqueza Nacional.
Por hum Cidadão Constitucional,

RIO DE JANEIRa
NA TYPOÇBAPHIA NACIONAL,
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