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'irte delles poãe ju^.ar-

e approvar, ou reprovar: no primeiro cazo es*
tirnarei que da sua exposição resulte o bem
que desejo a minha Pátria, e no segundo (visto que semrn e respeitei a opinião public* ) di~.
rei,
que tivera5 essa sorte porque não eraÕ
acertadas; mais hábeis , e abalizados pensadoreslhe substituirão outras; e nem por isso me conciderare' culpado por haver ditu com franqueza os meus sentimentos , quando julguei conveniente , e oppor t uno faze-lo a bem de •, ao justa cau-r
za. Sou com a maior conaderaçaõ

Seu muito attento, e fiel Venerador

José Antônio Lisboa,,

" o teiarjo havia, que todos os SVÍVCESOÍ , que
coütumaõ presaznar as revoluções, ou reíi.tKLas de Governos , p.>znuncii'.vaÕ á Nação Portugueza liurr.a pro^xi»a mudança na sua organisaçaõ Poüticaj è que era
impossível continuai por muito tempo no psta.do de
abje^aü, e dcagrava , a que estava realmettíte reduzi-da , apezar £o falso brilhantismo de huma Corte
cotrompida,
O publico desconteaíamcnto da maior pai'te das
'i --'soas, que cra5 victirnas , ou testemunhas dos inales ,
íj-ae a Na<,~a5 sou-ia, e do poaco que se procurava
remediá-los; os horrorosos abuzos introduzidos em to- :
dos os ramos da A.lrnimstraçaÕ Publica, que de dia
em dia augmentavaã os seus embaraços ; as freqüentes representações, e memórias, que diiigiíiÕ ao Ministério os amigos da Gauza Publica, e de qve neçazo elle fa" : a;' os Periódicos
que cc:n tanU

/
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franqueza, como cru:iiçaÓ instruiaõ o Povo & todas
as classes, e formavaõ o seu espirito; tudo prognosticava, que era chegado o momento d» regeneração
de huina Nação, que tendo recebido das mae-s doAuctor da Naíureaa todos os meies para ser veníuu
roza, o deixava de ser por eauza dos homens > que
a. dírigíaõ. A Providencia porém pernaittio que essa
revolução, ou reforma fosse feita com a maior íranmíillidade possível r t que lium Rei, verdadeiro Pai
do seu Povo, sem reputa n ei a afugentasse de ei a
lisonja, e a perfídia , e aplainasse s estrada, para
que a Justiça , e a Verdade fedessem peneirar seu
Throno. Aos dias sempre memoráveis de £4 de Agosto e 15 de Septembro em Portugal; I." de Janeiro,
e IO de Fevereiro no Brasil; seguio-se o fausto dia26 de Fevereiro no Rio de Janeiro,, no qual jurando-se a Constituição Portugueza, se fixarão os nossos
destinos, e se assignou o Pacto Social,, que ligou &
Nação corn o seu Chefe, e garantiu a nossa fuíura
felicidade.
Com tudo por innumeraveis y que sejnó" os bens s
que esta Constituição nos procura, elles não saÕ toda-via manifestos ao entendimento da Classe menos illumi»
macia, nem ainda tem produzido todos os eflbites, qu-í"
forçosamente ha de produzir, quando estiver completa,,
e íirmsda; e como as mudanças, ainda que para me!hor?
sempre trazem mais, on menos sacrifícios, e em matérias políticas muitas vezes convulsões, divergências de
opiniões, e outros incômodos inherentes a lnuna nova,
ainda que mais perfeita, ordem de couzas, o Povo do
Bio de Janeiro sentio o mesmo abalo, sobresaltOj e ré»

,

ceio, que em iguaes circunstancias Vm 'sentido outro*
Povos. Hum dos principaes eífeitos, que esse abalo pri
dusio, foi a desconfiança ^ que quasi repentioam .,.te se
sananifestou das notas do Banco, que sempre havi«v/ girado corei sufficiente -/rédito, e se troc.ivão em toda a parte sem dificuldade alguma, ou com muito pouca; resultando daqui huma extraordinária, e perenne concorreEeia ao cofre da remissão das ditas notas, concuvrencia 5
.cjue augmentou consideravelmente logo que Sua Magestade pelo Decreto de
de '"Virço declarou a sua
retirada, e da sua llcai. FamUw para o Reino de
•PovUigal. Não foi r>-"s somente o sobres&Hó, que
causou a nova ordoiu de cousas, mas também a necessidade de apurar os fundos, que possuiaS as pessoas, que, háviftõ deixar o Paiz, o que augmentou
aqüeila concurrencia, e ella chegou a t, '^ríto que
liouve dia de se trocar mais de 40:000^)000 réis, e
ainda assim o Publico na5 err satisfeito.
O Banco do Brasil, creado nesta Corte m 1808
«m: o fundo l-, 1,200:000^000 réis havia merecido
liuma tal acceitaçaÕ, o"e ern poucos annos não só foi
preenchido daquelle fiiado, mas chegou a exceder o
dobro delle.
He sabido por todos os que tem algumas luzes
tle Commercio, e de Economia Política o quanto são
úteis em Imm Estado os Bancos de circulação, quando são bem regalados. Os bilhetes de Banco pagaveis
ao portador á vista, tendo o mesmo curso, que a
moeda, exercem huma grande influencia sobre a rique2» Nacíoíaal: 1,° facilitando as trair ~çÕes: 8.° aug-
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ementando a massa dos capitães,: S:1' ecr-aoiüL-f-isao rs
.mesmos capitães;, pois (tua ti reuiiiaõ, qu^: dcues ES
faz era huin só cofre, torna menos considerável »
somnia, que seria necessário ter cie• rezerva p<ua lu.m
iguul r um era de pagamentos, feitos separadamente
.por diííerentes .cofres. A estes bens, que são geraes,
e comninns a todos os Bancos de emissão, o Banco
do 'Brasil tinha a vaiíagcm de acrescentar outros
muitos • em beneficio particular dos seus Accionistas.
Como cofre dos depósitos Pablicos, elle naõ só tinha
o proveito de % por ~ de commissaõ, mas igualmente a posse, e o emprego do dito deposito. Elle tinha a seu cargo a commissaÕ Jos gêneros privativos
dos Contratos Reaes, que comprehendem diamantes,
páo Brasil, marfim , e urzela. Além disso Sua Magcstade havia feito entrar no Banco por via de alguns
impostos 500:OOOjj;QOO reis para acçÕes , cujo lucro
era divisivel por todos os interessados, o que empre-»
gado em descontos dava 'o beneficio do SQ.OOO^QOO réis
aiinuaes. Tantas e tão grandes vantagens reunidas prómetiao a este Estabelecimento os mais crescidos lucros,,
e luuna eminente prosperidade; e elle poderia ser hnm
tlps mais opulentos e respeitáveis deste gênero. Mas o
Gênio malfeitor, que se havia introduzido na Administração Publica do líeino do Bniüi], levou ao seu
seio a saa damuosa influencia. A par daquelles bens, e
apoios, males,. e estorvos da primeira ordem empe»
cera5 , e malograrão a sua real, e verdadeira prosperidade. A Administração, que o antigo Ministério ahi,
conservava ( não querendo que os Accionistas se reunisem,
n;is Assembléas Geraes, que eraõ prescriptas annualmente nos seus Estatutos ) tinha licença para dispor dos;
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seus-fundos" a"seu belpracer , e pm., aír.nct-ftfr rnrrtas
pfevericações quizessetn , con» tanto que fossem fr vr^- ,•
e nenlraraa duvida pmesse»n ás requiziçÕes d> .«esmo
Ministério-, ou a insinuações vcrbaes. H um tal contraste
de bens, e de m?l<»s fazia que 'o credito do Banco
tivesse épocas de mais, ou menos vacillaçaÕ, e sen*
duvida, elle esteve em bastante perigo em Septembro
de 1817: porém duas prizoes, (1) liuma rigorosa espioaagezn , e horrorozos sacrificjiw para compra de metaes íoraõ todos os rei, lios
•; se deraõ ao seu
mui, e o Banco foi pacifiesioente, e como pôde,
proaeguindo na sua :- "chá, sempre tenebrosa, e vedada ao conheciroííí: j dos Accioniitas.
Tal err ; estado do Banco no dia 26 de Fevereiro, dia taô apreciado pelos verdaclei: , e 'jonrados Portugueses, como aborrecido, e funesto aos perversos , que vivi ao da corrupção ? e da desordem, que
reinava na PuF'ca Administração. O conjuncto pois
de tedas estas circunstancias, que tenho <•; osto, foi
ve™'!adeiramer>^; o que deu lugar á extraordinária , e,
tumultuosa concurreneía ao Banco para o troco das

(!) He publico npsta Cidade , que Frtincisco José dos Santos
gociante desta Z-Yaç.i, e .Tose da .Roza Salgado, que exercia u era»
prego de corretor; ambos foraS prceot, o primeiro na Cadta, e o
segundo na Ilha, das Cobras em conseqüência de denuncia, cjvie sedeu contra eliea, por faüarcra do mau uzo, que se fazia dos furdos
do Banco, e cias prevaricações dos sens empregacics. j Qxiem Sfeõ ca
:aaia culpados, os que comiDCtiaõ essas prevhrcações, oii ac,uelJes
que as auctorizavaõ, e iiíõ ES e > i t a v a ó , td:do tcdu o ] < c c r , e auclbridade para o íazer, e do qual não uzai^õ se uaõ jiara ptuir os
uyc murmaravaS dellaa.
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mias notas, desejando huns livrarem-se de hum papel,
que desconfiavaõ n*ó -o pedessem trocar dentro de
pouco tempo, e outros querendo-o converter em metães, que íhe podassem servir nos Paizes, para onde
se transportavam, e nos quaes o dito papel nad .tinha
uso. Por outra parte a ignorância, em que se estav*
da verdadeira quantidade de notas emittidas, e que
alguns exagera va5 extraordinariamente , augraentavs
«quella desconfiança. , As pessoas bem intencionadas
gemiao em silencio, pecando a importância do negocio, e receaKdo as tristes conseqüências de hum Povo
amotinado ; os mal intencionados nae perdiao occasiaõ
de atacar as suas actuacs circunstancias., ou com falsidades conhecidas, ou com as armas do ridículo,
ou exagerando os seus momentâneos embaraços. Mas
o Banco do Brasil he hoje hum Estabelecimento de
tanta magnitude, o seu credito está tão intimamente
ligado com os interesses da Nação , e especialmente dos
habitantes do Rio de Janeiro, que tedos sentiao que
qualquer abale, que elle experimentasse, serisi seni
duvida huma calamidade geral, e levaria comsigo a
ruína e a dessolaçaõ a huma grande parte da Moaarchia Lusitana. He pois hum dever sagrado, e rigoroso para todo o Cidadão honrado, amigo da Pátria, e
da Causa Publica contribuir com todos os meios, que
estiverem ao seu alcance, naÕ só para promover o
soeego dos s&us Compatriotas, desvanecendo opiniões
erradas, como também para cimentar a riqueza Nacional. Tal he o fim a que me proponho, offerecendo aos Aeeionistas do Banco as presentes reflex5cs,
2iaÕ tendo outras intenções mais, do que tranqüilizar
seus ânimos, e o do Publico, * respeito da solvabi-
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íídade do Banco, e solicitar1 todos cs l>ons, e honra»
dos Portuguezes para ceopererem ua conservação , e
prosperidade de hum Estabelecimento, em que muitos
à"1 elles depositarão cs seus capitães, e com quem está
ligada a felü cidade geral.
Todos quantos tem conhecimento da historia daâ
Nações ConiroercIaRtes snuem que as actuaes circuns*
tsncias do Banco do Brr,sil não «ao sem exemplo. A
raridade da moeda, que temos experimentado, e o
extraordinário concurso á caixa do Banco para o troco das suas notas t;rn passado mais, ou menos por
todos os Estabelecimentos deste gênero, os quaes raras vezes deixaS de soffrer com as mudanças, e acoiK
íecimentos políticos. Os dons grandes Bancos de 'Inglaterra , e de França ainda na5 ha muitos tempos
que passarão por semelhantes crises. Em Fevereiro
de 1797 o Banco de Inglaterra suspendeo inteiramente o troco das suas notas pela urgência das circunstancias , e nem por isso ellas deixarão de circular
naquelle Reino, e de nelle se fazer hum activo, e
«niversal commercio. A caixa dos descontos de Paris
teve de recorrer em 1788 a medidas de outro gênero , mas que todas se reduziaõ a limitar o seu troco, e s espaça-lo quanto fosse possível, afim de ganhar tempo para cobrar as suas dividas, e fornecerse de sufficientes metaes para satisfazer a concurreneia:
o Banco de Paris em 1803 suspendeu inteiramente o
pagamento das suas notas, como havia feito o de
Londres. Nestas crises extraordinárias o grande objecto Tic a existência, e conservação do Estabelecimento, e esse fim se consegue quando elle he soivavel.
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isto lie quando, os smis fui Ias, e acçoes. igwalaÕ, ou.
exw,:ie: todas, as suas responsabilidades , e quando
no seu manajo se earóregaõ a prudência, e a boa fé;
Achando-me, pois nas circunstancias de poder instruir
aos Accionistas do üaneo do \< , íLiuüro estado,, dos.
seu? negocias , e conhecendo, que a soa situação,
apesar do' males, c;ue tem experimentado até £3 de
Março do corrente armo, na5. só não dá lugar a
desconfiança alguma úa si; solvabilidiide, mas até
lhe be vantajosa, e <sue o>. seus :eBibavaços naõ são
soai5 momoaíaas os, passo a expor o balanço do>
referido dia 23, podendo-lhe i. ibem assegurar, que,
'rlesde sqrielía época em diante, eííe se tem melhora-:
do consideravelmente, como o farei ver, se alguém:
Ilida 3ÍSS0 i7"ividar.
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Thesouro Publico por diversos suprimentos
Dito poí sbques sobre a L a Ma
.Ditos por Bitos .sobre .• ..reibuco

,l
Estações Publicas. Suprimento para a Fragata Succcsso
Dito para a Praça do Commercio
Dito para o Correio
Dito para Muzeu
Dito para a R.
tá do Commercio
Dito para a InU, .-cia Geral da Policia
Dito para o Theatro de S. JCSK"
Divida de Particulares.
Letras, e .'bilhetes da Alfândega por vencer
Ditas protestadas
Diversos Devedores
Caixa*
Moeda de : oiro, e prata
Notas
Peças de oiro, pi. a, e ritulor am depoziío

Lias eraetidas no Rio de Janeiro
'-''8 para a Bahia
'MS para S. Paulo
.-,zs para Mifias-geraes
)itas pai"a Pemarrihuco, que ainda naõ giraraê

J40:OOOfOOO

4,250:278^934
80:100^000

15:145^478
J02:800*)OCD
165:230^)835
4,799:415^71'
2,708:461^550
419:^968
174:957^057
.

3,302:730^5'?!

1,315:139^^99
?
>: C58$<)ÜO

Caixas Filiaet.
Central para a compra do ouro
em notas 1,090:000$000
eir accões 373:000|)000
em notas
cv.i afvoes c dinheiro

150:000^000
73:000^ 01 u

i que Díiõ girarão 50():000$>COO
cm dinheiro

)inflelro recebido para saques
:o a juro de 5 por §•
.-rãs para pagar sacadas de
por pagar
'-ersos Credores
cpozito Publiso
Agentes do
Lisl'0"< , conta particular
a Bahi..
••'.m

una
AcçÕes Particulares
0-ías tio Thsseu.ro Publico vèüccr,(?o 3i;*ros
, tcaa, c^jos lucros são CEI -•••:->v£-ito dos mais Accionistas
/ucidos acuinijjf^.as de rezerva

662:405^025
244:843^808

94: 11 5f 054.
47:S£0|)196
482:084^746
12:687445

76:CCOCOO
"00
2,941:566^098
81:528^0141

:> cios aí ú SS de Março

I,4ü3:000^()q0
223:000^000
600:159^)300

Em Lisboa
Na Batia
Quantia Istigiosa
Maranhão
"""orío Alegre
Pau!»

Banco.

los cosiíratos llcacs em List

48:842^)067
5:807^995
198:773^50'!,
10:150^791
42:16l

100

As. \ 13,697:558^81;

M».

13,697:558^)89^
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Tendo sido a emmissáo das notas no Rb de Janeiro de Rs. 6,773:450^000 deli
forão quemadas publicamente em 11 de Agosto Rs. 831:530J>000, ficando existiu]
nos cofres do Banco, e em circulação 5,9*0:920^000 rs. Mas attendendo-se ,'ao encomi
das notas muito grandes e das que eatavâo delaceradas, a Junta do Banco se proj
a substitui-las com outras novas; de quantias mais cômodas nas actuaes circunstancial
emmetindj novamente até a quantia de 200:000^000 rs. e queimando outros 200:OOOf-OÍ
o que te*» lugar publicamente em G do corrente uiez de Novembro, e todas quant»
pelo mesrjlo motivo houver de cmraitir serão em substituição das que queimar; áe ma
neira que nunca a emmissúó exceda os ditos 5,940:930^000 rs.

Todo o homem 3 que conhece os princípios de
Economia Política, ou ainda , que tem noçoer c! '
de Oommercio , e do que seja Lurn Banco de circulação , bem sabe, que a garantia das suas notas,
não está somente
metacs existentes nos seus
Cofres, mas muito principalmente nas letras, e obrigações pagaveis a curtos prazos , e que elle possue
de pessoas seguras, e solvavcis; pois que essas notas por elle c .^nítidas :ii.Õ ss; "a5 gratuitamente ,
mas sim em troco das c' •:*;$ c igacões, e letras por
elle desconta-a,:s. He verdade, que sendo todas essas
letras, e obrigações :,gaveis a hum prazo maior,
ou menor, naõ podem rigorosamente servir para o
pagamento de notas pagaveis ao menor dos prazos
pív .'.veis, isto 'he á vista. Mas lie por isso -quo os
Bancos se estabelecem cora lium fundo Capital, que
precede a existência das mesmas notas, e que elles
devem ter sempre de rezerva nos seus cofres buma
somma considerav de espécies de oiro, preta, c cobre , e principalmente de prata para o , jgamento
dn
'*,, qut se forem apresentando diariamente,
( que u
,s vezes na" he a millessima parte da sua
totalidade ) , antes do vencimento, e do embolço das
obrigações, r letras, que elle tem descontado. Isto
t posto, claramente se mostra , que para o Banco
do Brasil remir todas as notas circulantes no Rio de
Janeiro era bastante, que o Thesouro Publico, e as
mais Estações Publicas lhe pagas rai o que lhe devem ; com pouco mais elle o poderia conseguir, g Ora
quem pôde duvidar de hum tal pagamento? Hum
particular pôde falhar de repente, e mesmo sem culpa sua, ficando em estado de não p< 5er desempenhas
10
3

(
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iodas as suas obrigações, ou ao menos limr.a" "jmrte
de''ss. mas o Thesouro Publico naõ pôde jitusais
achsr-ee em taes circunstancias; os seus meios são
fundados nas rendas rendas Publicas anrmaes, e nosimposíos psgos por liuno grande numero d< contribuintes, em quem 3iuma, ou outra desgraça, particular
na5 pôde senão ligeiramente influir.
He verdade, que quando o Poder Soberano reziáe nas mãos de hum só horaem,. ou quando os Agentes Fiscaes da Administração Publica , ou por huma
escandalosa malversação, ou pu" hum systema erradode finanças, que quasi vem a produzir o mesmo eííeito, dispõem a seu capricho das rendas Publicas, fazendo despezas exorbitantes,. e muito alem da sua receita , obrigando a Nação a contrahir novas dividas
por via de empréstimo», cuja solução augmenta cada
vez mais ,os seus embaraços; em hum tal Estado nina
guem pode garantir , e ser tiador 'das suas dividas*
Porém debaixo de hum Governo Constitueion.il, que ,
íoadjuvados pulos nossos Irmãos de Portugal, tivemos
a fortuna de estabelecer, e -3111 que tanto cooperou
© nosso Augusto Ilegente Sua Alteza o Príncipe'
Real do Kcino Unido de Portugal , Brasil , e
Aígarves , felizmente propagado em toda a Monrrcliia Lusitana, debaixo de hum governo, em que o
Poder Soberano reside na Nação , o Legislativo em,
seus Represei, íantes, reunidos em Cortes, o Executivo
no Rei, e Seus Ministros, responsáveis pela falta de
observância das Leis , e por tudo quanto obrarem
contra a liberdade, segurança, e propriedade doa
Cidadãos > asshn como por qualquer delapidarão., ois

l»)

snáo nzo, que fizerem dos bens Públicos: quem liaverá que duvide do fiel, e exacto pagamento de semelhante divida? A Constituição já reconheceo a divida Publica de Portugal; por identidade de razão
também contemplará a do llcino do Brasil; o Soberano Congresso estabelecerá com aquella Justiça, e
Sobcdoria, que lhe saõ inherentes , os meios, que julgar mais adequados p;ira o seu pagamento ííí) <J Quem
pôde pois recear, que o Banco do Brasil deixe de
aer pago dos empréstimos., e supprimentos, que tem
feito ao Thesoure Publico ? A' vista pois do Balanço
se vê que o Publico lie ao mesmo tempo Credor ao
Banco, como portador das notas, que existem em
seu poder, e juntamente Devedor ao Banco, como
Nação: que para recebcf do Banco aqtiillo, a que
tem direito debaixo da primeira qualidade, he preciso pagar ao Banco o que deve, debaixo da segunda ; e que se a Nação lie solvavel, ( o que só insensatos poderão negar) nesse cazo também o Banco o he.

(2) Ainda mesmo independente das determinações do Sobefano
Congresso, o Banco tem recebido, e continua a receber do Thesouro Publico, huma prestação mensal de 12;OOOUOOO réis pagos pela
Alfândega do Rio de Janeiro, alam de outros pagamentos do liquidj producto dos diamantes, e mais quantias, que ahi cntraõ para
serem levadas ao credito da conta do Thesouro Publico : e se mais
fosse possível, S. A. U., que tantas provas tem dado do quanto se
interessa pelo bem deste Estabelecimento, certamente faria, que elle
ainda mais recebesse, Mas havendo cessado as consignações de todas
as outras Províncias do Reino Unido , o Thesouro Publico rmõ está
ppr ora em circunstancias de fazer mais reforçados pagamentos, e
ijuantos sejaõ sufficietUea para o livrar dos actuaes embaraços, e só
<* Poder Legislativo -' o ,póde faser -completamente,

M
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-, ." Porém índepenutate deste meio, que naõ pode
falhar, o Banco possue em metaes- recolhidos nos seus
c< s em Bilhetes da Alfândega, e em letras saca'*
das, ou acceitas por pessoas solvaveis , em feeas ás
raiz, penhorados aos seus Devedores, huisia grande
importância de fundos para o pagamento daquellas
notas , e que ainda na hypothesc de faltar aquelle
primeiro melo, olle empregaria o segundo,. como de
facto o está fazendo, E stipposto se pode affirmar
com segurança, que % íota.. <>ie das dividas particaJares não será realizada, todavia o que saõ para este
Estabelecimento quatrocentos, ou- seisccr.íos contos de
réis de prejuízo, á cuja impu,.anciã não creio que
elle chegue se forem cobradas com prudência?

tlimrauio o incomodo. Por mais que procurasse encher
os seus cofres com novas moedas de prata, sem (irar
nenhuma das que andavaÕ no giro, e comprando meiaes para esse fim a prazos, para que menos notas
girassem , tinha o cruel suf 'icio de ver esses coftoa ,
semelhantes ao tonei das Danaides , vaiarem tudo
quanto nellcs se depozitava, sem com tudo satisfazer
ao Publico. A prata apenas sabia do seu poder, corria em avultadas somir.ss peK barra-fóra, outra era
aferrolhada nos cofres-Fortes d'^ egoístas calculadores,
que zombavaõ do incomodo publico, e se regozijavaõ
de hum ágio, que lhes promettia grandes interesses,
e todos soffriaÕ mais , ou inenos incomodo, apezar
da diária, e progressiva diir.inuiçaõ dos metaes nos
cofres do Banco. Nestas circunstancias n Junta de;
Banco recorreo ao mesmo expediente, de que tem lançado mão (3) ou<ros Bancos, em lugar de suspender
inteiramente o troco das suas notas, como alguns delles
tfra feito, o limitou:, e calculando com os rnetacs, que
tinha em seu poder , snfficientes para hunl troco moderado por longo tempo , ainda quando os soc-«

Parcce-ree pois ter demonstrado, que a não gep
pOT hum acontecimento extraordinário , ou sobrenatural , nenhum homem razoável pôde duvidar cio fiei
•desempenho do Banco do Brasil , ^ "baixo de Ituma
Administração exacta, e honrada. Mas he verdade,
que apesar da segurança. em que •:> Publico possa,
catar, de que nada será capaz de fazer o B;, ,.L faltar ao fiel desempenho de tod,, as suas obrigações »
todavia a escassez da moeda metálica, que se tem experimentado , a difficuldade de trocar as suas notas,
íiaõ deixa de ser hum mal para as diárias , e fani.jiares íransacçÕes da vida. Mas este mal,. que tem
outras cansas fora do mesmo Banco, he impossível
remediar-se de hum òó golpe, e instantanecmente.
"
O Banco franqueou o troco das suas notas desde
88 de Fevereiro., até 30 de Julho, e nem por isso,

(S) A medida, que o Banco adoptou de trocar diariamente as suas notas , limitando-se unicamente a hnma certa quantia, naó he mais nem
menos, do que aqiiillo, que practica qualquer Commandante de Imma
Embarcação, que se acha no alto mar, sem esperança de cliegar á
terra com brevidade. Ilindo examinar osviveres, c a aguada, os acha
iriswíicjentes para sustentar á discrição toda a sua gente , por todo"
o tempo, que provavelmente tem de estar no mar: em taes circuitstaucias limita o cousummo doa tiveres, e põem a água a raçaS;'
pcrqne he melhor chegar ao Porto com vida, aindaque menos gordo, do que comer, e bfbw . luiútCj e depeie morrer imianido, e
deiesperddo,

• -
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corro», que esperava de fora tivessem alguma demo-.
?;i, d*r-»is de haver participado a sua resolução ao
Gò/t,*.. , com a sua approvaça5, a pôz em pratica.
Alguns gritarão contra esta medida; mas suppos.
to '-ao seja mais do r. liam paliativo, (que deve.
cessar -.ut.es de muito teaipa), com tudo cila suspendeu talvez h um t subversão, que podia ter as mais funestas conseqüências.
,
Seguros pois da s -abi!1 tde do Banco, e de aU
gum modo accomodados as n;;>mentaneas medidas, que
urgentes circunstancias obrigara?; •• '••ornar, resta-nos expor os meios, que no nosso entender , nos parecem
ser os mais efficazes para o levar ao estado de satis*
'Hzer com pontualidade, e sem restricçar alguma todas
.,*s suas obrigações, único sólido fundamento do credito Publico.
i
Na5 podem deixar de merecer
maiores louvores aquell
dos nossos Concidadãos que animados
pelo amor do Bem Publico, e prospei de do Banco , tem dado todas as demons* • ações dos seus nobres
.'intittjentos, ou seja enviando-ase sommas metálicas
para serem trocadas por notas , ou seja conservando
nos seus cofres todas quantas daquellas notas tem p dido dispensar do seu giro , (4) ou finalmente expondo aa

- (4)- Entre '\s honracL-. .negociantes desta Praça, que tem feito
serviços ao Banco, merecem muito distirtcto lugar os Negociantes In»
gleíes, conhecedores, dos Estabelecimentos' deste gênero, e que sendo
possuidores. de grandes cabedais,, dos . quaes .hunu grande parte s<;
acha em notas, naAi i>í> nunca dcraó demoastracao de desconfiarei,!»,

suas'idéias, e indicando methodcs c?c sirpprir -a"falta
de moeda. Assim como meiecem a censura, e a dê*
Bapprovaçaõ dos homens probos todos os que, ou por
effeito de huma vingança particular, ou com intenções
sinistras, não perdem occasiap de o atacarem com invectivas, e sarcasmos, sem com tudo lhe darem re«
médio algum aos seus embaraços. (5)
Ca sua solvabilidade, mas m,,Uo deüijfcadaiuente guarduvaS hmaa
gra.nde porca5 de ditas notas, para qu.; girando aquellas de menos(
gozassem as outras de maior credito.
(5) Entre as iliílerentes inveclivas feitas contra o Banco, a mais
,?scandalosa, e que mais tem revoltado o Publico he a. Eota pustü»
no fim do Orçamento da despe?» a cargo do Thesuuro Piibüco da
Rio de Janeiro para o 2.° semestre de 1821, assignada pelo Tbesetoreiro Mor, e pelo Escrivão do mesmo Thesouro, concebida nos seguintes termos. lUis 2,,!,&5:43S)UsM8 Podendo orçar-se a renda ú<t
semestre em 1,300;OOOL'0(K) réis com facilidade se descobre, qne estai
quantia apen.e.,s chega para a '.lespcza da Casei Real, Exercito, e
Marinha, apparecaido na totalidade acima enunciada liam déficit de
réis Bíi.7.430UÜOO <jae air.da iay.:s tíresfiserià , se tivesse çomp^ebendido
O pagamento de' letras, que voitm>:5 protestadas do Maranhão , c
cujo principal talvez ande por '255:ÕÜt)UOOO réis.
Para ser pois equilibrada tal diferença por algum empréstimo do
líüuco, era necessário qo<; defle se recebesse mensalmente a quantia
de 140:0001)000 ríis. Mas aquelle Estabelecimento, cujo credito áe dia!.
í"n dia vai dfsgrnçüdtnnente dimimdKdo, além da enorme quantia, da
Hue era Credor no lim de Junho, ac/m-sí gravado com o suprimento
de cincüenta e oito contos de réis por MCZ , que se desünaO parj%
a manutençaG da forca «raiada de mar, e terra na margein oriental:
do Rio da Prata, e que deixou de ser incluída no orçamento aoi»
ma, visto que na5 sahe do Thescmro Publico iminediatauiente; aléut
de quarenta contos de réis, crai que entra no Thesoure Publico
também per mez, sendo destes applicados vinte e nove conto» para
soldos ds Tropa da GuarniçaS desta Praça, para os da Brigada de»
Marinha, e Officiaes da mesma Armada.
;
s José Caetano Comes. João I'err?iaa da Costa Sampaio,i?)

obr'

Convencido pois desta verdade, e considerando-raí
a concorrer para o seu bem quanto permitti-

Ejta nota além de ser ociosa, lie falsa, imprudente, immonl,
e incendiaria. Ociosa . porque os seus Auctores bem padiaõ fazer o
Seu orçamento sem fallar no credito do Banco, que nada vem ao
caso. I'''aisa, porque o Banco eni lugar dti diminuir de credito, o
vai ganhando de dia em dia: 1.° porque a saa actual Administração
tem procurado extirpar os bem no te rios antigos aliuzos; já o tem
Conseguido em grande parte, v não
;ps fadigas para completar n
sua obra: 2,° porque o Bai . i.em geiutdo, e todos os dias está
receitando dinhciros a juro de 5 por cento para se não sugeitar
aqueMe ônus, e quem llio ofiferece i 'ece que delle faz algum
conceito: 3° nunca pessoa alguma deixou de receber atéagora, como
dinheiro as notas do Banco , e por tanto na6 vemos essa di-"
whiuiçaõ de credito, cuja desgraça os Auctores lamentaS, e nem
Banco tem deixado de as trocar diariamente, e se nisso pôs restrições, lie porque o Thesouro Publico íhe naõ paga a enorme quantia que lhe deve; pague-lha, e x r eremos se o Banco tem precisai
cie tabeliã : 4. o ouro , c a prata sobre tudo, assim como os
inais gêneros coloniaes do Pais tem diminuída de preço, que he
o mesmo qu*1
:er as notas do BancJ vão de r .ia em dia augmcntando de creu D, que he o inverso da sua ! '-r<;dõ. i Quem he o
que não tem credito , o que pede dinheiro e:. •:•!•!
do, ou aquelle
a quem se pede? He imprudente, porque ainda que fosse verdade!.
13 a sua asserçaõ, homens circunspecta . e delicados á testa de
numa das mais respeitáveis Repartições Publicas , naõ deviaó em
hum impresso, que vai espalhar-se por todo o mundo atacar com,
tanto denodo a li um Estabelecimento ta5 importante, e de ponder?
çao, como he o Banco do Brasil , de quem os mesmos Auctores da
'nota confessaó que o Thesouro Publico necessita para pagar os soldos
da Guarniçaõ desta Praça, Brigada, e OíTiciaes da Armada, sentindo
talvez somente que o Ban n naõ empreste mais, ( além da enorme
quantia de que he credor ao Thesouro Publico) os 148:OOOUOOO réis
ínensalmenÉe , para fazer o equilíbrio do seu déficit. e isso ainda que fosse
em notas, nessas notas, que desgraçadamente de dia em dia,'vão diminuindo de credito na sua opinião. He -imnioral, porque pagai' ser-'
ricos com ataques pu'".:os h« o cuiüulo da ingratidão, e s, aetual

fem as tnmlias pequenas faculdades, como Cidadão,
como Accionista, e como Empregado na sua Ae*-ial
Administração , direi com franqueza os meus sei ementem a este respeito.
Todos os planos para o inteiro restabelecimento
cb Banco do Brasil, e para o pôr em estado de se.
guir a sua marcln regalar, e huvn exacto curapntnento da? suas obrigações no íroco das suas notas,
Seri;iõ desnecessários, ' se ó Banco pudesse ser embolçado de todas as quantias, que lhe sa5 devidas; porqus devendo forçosa^iente ser pagas, on com notas,
ou com metaes: ni 1.° caso, não tinha prcei"3Õ de
as reinir, poií? as -tinha em seu poder , « no ?i° com
os metaes, que recebesse dos devedor,^, as hiria i'd,->
gatmdo, á medila, que lha fossam apresentadas
c deste rmclo alcançaria o mais immiriente gráe da
Credito possivel. Mas este expediente, pó? eflicsüJ, qua

Junta do .Banco, qne tanto se tem prestado era coadjuvar o Thesouro Publico, nati poderia nnnca esperar huma tal retribuição. Fina!"
mente he incen liaria, porqna quem afirma que o credito vai dinr.naindt»
fé diae:nd'a, sem determinar o limite, diz que algum dia l i n d e rcdasir-se a sem, e como e.-tes |2staÍ)8leCiin4eH.to» saõ fundados principalWe*ite e:n cre:lito, acabado elle , a deos Banco: e os Aucíores, da
nota se quiaeraõ erigir em Profetas, pronosticando a sua baiicarrotaHe uotavcl o qu-,;yiío tem sido funestos ao Brinco do Brasil !c'i03 os
Thesoure;ros P/Iíres do Kio de JáàeJsra : o 1. levou-o até as bovdas
do jjrecipiciof., dorde o saívou a ConstituTiS, e a nova ordem de
causas , c[ue teve pi'l^c:[)io .em ^6 tle Fevereiro; o seu succes^or, julgamlo-o eon faliu de equilíbrio, parece querer dar-üic o nltinu cmpurrrô, atacsado-o pubiicaiacnte• com !mma nota impressa, que nu5 fãs
fconra siguir.a ao Thesoxro Pabiico, e que podia ser muito préjudic"il e,o rior.;.;n, se toios i4 na3 ostivesseiu cum os olhos abertos-
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seja, não só, não ho prompte, mas ainda
y" >lf pende somente dos seus Administradores; o tempo ,
-.e para isso se requer, as decisões, que será
forçoso esperar, tudo isso faz que esse remédio h§
mais passivo, do que activo, entretanto que lie indisponsíivel tcmsr prudentes medidas, naõ só para que
es embaraces naÕ vão a mais, mas para que ellcs cês»
som o mais cedo possível.
Se as questões (V. Lm, E,5»jríj,:>c0r dos nossos dias).
.'felaíivas á riqueza, e ao Commercio fossem proposta*
ao mais rude Aldea», em fra- accomoílada á sua iníeEigencia, as respostas, que elle daria seriaõ induWU
tavelmente conformes .'tos princípios, yuo ha bum século os mais hábeis Escriptores tem í.ncejado por es».
tabelecer e persuadir ás classes distinctas da sociedade.Tanto ho certo, que mais verdades obscurece o falso saber, i* - que a ignorância encobre. Adoptandq
pois num >, sentença tão luminosa ... e aplicândo-a aonosso oi/ cio, parece-me que consec" liria-mos h um a
«oluça5 ao problema, se por acazo perguntássemosa qualquer homem sensato, q . tivesse uso do mun*lo, e pratica do commcreio, j o que faria hum Comiiaercianíe , que tcrido-se entregado a liurn vasto, c
extensa cornnaercio para todas as 4< partes do M .u
do, ii'.,2£?ndo grandes remessas para fofa, fiando grandes importâncias para as Províncias do interior f que
houvesse gastado g ides sommas com o seu tratamento, entregue os seus negócios a Administradores
negligentes, que em seu. nome, e com a sua firsaa
assignaraÔ muitas letras,, c acontecesse que 110 vencimento dessas lei»us,. todos- aqucíles fundos, mandadosi

pnra fora, ou confiados a pe-.:;..- L .s |,ot:'-.> t-xactas, aíit*
<âa não tiveüsem voltado, e os seus cofres sé''fâaassení
•exaustos, e o Commcrciant-e na irapcssibilidcí'
'^3
as pagar todas, apczar de possuir rauitos béníé em
mãos alheias; se lhe perguntassem digo, o que tlevi;.
fazer aquelle Commerciantc, qnra cumprir cora o seu
dever? O nosso homem responder!;1, será duviula, que
•o primeiro passo era mostrar aos seus credores com
franqueza o estado da sua caza, o os meios, que ti*
nha para os sntÍR'"^?y t ne"3s<! cazo pedir huma rãzaavel espera a i i . - i tle ..'jalt/uir os seus cabeilaes, e
com elles pagar as ettas dividas; dando já hum pouco á conti; conforme as forças da sua caixa. Perguntando-se mais, se depois de conseguir delles essa espera , por bordade, ou por necessidade de se sugeiíarem a ella, o CommercLntc perteudesse sincerame!'te satisfazer todas as suas letras, sem perjuizo dos
seus Credores, o que faria depois claquelle primeiro
passo? O nossi homem responderia, ... ic devia logo
tratar de recolhei.' todos os seus fundos ^nalliados,
parar cora tot1 t as suas transações, naõ emprehender
negociação aiyuraa de novo, tratar de liquidar todas
as que estivessem pendentes, fã,..'.-Ias segurar de to«l.:'i:; os riscos, e hir pagando aos seus Credores á me•..''-.•l.i, que fosse arrecadando os seus fundos. E o que
' ii.a ía;!or, para executar esse plano com eficácia ?
IV-r-sc-lúa ei]o mesmo á tcçta dos ECUS í ,;oelo's, lant-üvia para íijra esses Adrüinlstradores infiéis, que por
desleixo, ou maíversaçaS o puzeic,ó nnqueíla triste situa(*iiÕ do não ]>agar poaíualraenía as suas letras,
ocíiUautlo-liie o verdadeiro estado da ;;;ia caza, e íraníín.raiicld «vaiito dinheito qiÉBWÃÕ a ritténs aaõ lho po1 6
"
é, li
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dia pagar, senão tarde, mal, ou nunca; reduzír-seliia a huma rigorosa economia, e em breve tempo
TCSjj.v iria todas as suas letras , cobraria seu antigo
credito, e poria ord»m , e regularidade a todos os
«eus negócios. Tal me parece que discorreria todo o
homem da mais curta inteligência , com tanto, que
elle tivesse buvn pouco de bom senso, e de honra.
Mas os ípsensatos dlriaõ: nada de mostrar a nossa
situação; a alraa do negocio lie o segredo; ocultemos o nosso fraco, ninguém o saiba , conservemos o
mesmo luxo, e tratamento; e por naÕ parecer-mos exhauridos, franqueemos a nossa bolça illimiíadamente,
como até agora. ,; E aonde se haõ de hir buscar cabedaes para tudo isso, se os cofres estão esgotados ?
aproveitemos ainda esse resto de credito, pessa-se dinheiro eíBp-restaA», íaçaõ-sé todos os sacrifícios, reformem-se as letras; e quando ellas se vencerem ? paga5-se cczn outras novas: insensatos, até quando ? até
qjttgd.o ?
. Não lie pois necessário consultar or- Authores pro-íimilof,, c os homens de imminsníe, e abalizado saèer, que muitas vesas pelo abusivo , e variável uzo,
que' íasem dos termos, e pela íalca aplicarão dos princípios , illuclem os idiotas, e os que naÕ reflectem
"bem na matéria. A pessivel liquidação das antigas
transações, a suspensão (6) de noyas, a vigilância,
(6) Aígu-ras pessoas tem interpretado mal a suspensão, que o
IBanco iera feito de descontos, c de aígans suprimentos, querend'por isso d-;:cacredli:a-lo : -a- tanto chega a malícia humana! O Banco t>
ISTO feito par prudência, e com rawita justiça, pois que.limitando »

2» "

K" o zelo nos réus trabalhes F;.Õ os três postos, em
que os Administradores do Banco devem esperar as
providencias, que o Soberano Congresso V
. d.
dar para o pagamento da divida publica., .
„ menos de huraa parte delia ; icmcdio bcioico, efficaz,
e infallivel, que de htm golfe cortaria todos os
eml/íi-aços do Banco , e o poria em útuaçao de próseguir na sua carreira com aquella fhiteza, e segurança, que a nova ordem de coesas tanto lhe afiança,
mas que naõ 6 ; ^ppn^* de niodo algum aos seus
actuaes Administradores ile cuipregarem tcdcs os outros
meios, que esta5 a;1 seu alcance, e que forem fundamentados na honra, e na razão , e confirmados pela experiência de todos os tempos. (7)
ComíucL este Estaldecimento se acha hoje coilocado em hrana tal posição en. virtude das trans-

trcco das snas notas, lie da sua honra, e dever pôr r mbem hum Hmite á sua sabirt para fora dos seus cofres; e apenas o di:•->•'• faz»
para
jrigame. o iaéispensaval da letras, que acceitt , <,iüs .^iii
dos depósitos, e outras o" '^ações des>- nature?
mas nunca para
novos imprestimoa. Q isndo trocar fra:,, ,;>»ente as suas notas, então
as poderá eiapregar todas, ou as que julgar conveniente, nos descon4os de letras, e SDpprisnentos, e tirar disso todo o lucro, que lie
rjpetir.
(7) Nada ha mais iremoral do que a pratica relaxad; d>, certos
Administradores, que a pretexto de que os seus Empregos devem
acabar depressa, se concidcraS dispensados de fazer o seu dever
por aquelle trivial rifa5 — quem vir atr
que feche a porta. Todo
o homem de honra, e de probidade, ijcarregado de qualquer Ad...MÍstraçaS, posto que temporária deve dezenipenhar todas as «uts
obrigações, desde que toma conta delia l- que acate, çon» a mesma sxaclidaS, que tsria se cila íosse perpetra,
/é
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ações que fera feito, e qne a salvação geral ainda
etige que elle faça . que na-5 lio uaicamente ao soa
ititcroo, particular, que tem obrigação de attentler.
Tendo sido criado com o dobrado fira de facilitar os
meios, o os recursos, que precisarem aá Hérnias Publicas , c de promover a industria Nacional pelo giro,
c combinação de capitães, o Banco tem de attcnder
conjunctameute a estes três objeeíos: 1.° á sua eoneervaçao. S.° ao credito do Thcsouro Publico. S.° a»
bem geral do Commercio. Quanto .rnais os interesses
«lestas 3 divisões se identificarem, tanto mais perícito será o seu sistema de Administração: pelo con«
trasio se se attender isoladamente a algum delics , sacrificando os outros, o seu mal liirá progredindo c
engrossando. Para isso he preciso que se dein as mãos,
t cooperem unanimemente com verdadeiro espirito «1c
promover o bem. He preciso para o Banco se conservar , e não augmentar os seus embaraços, parar
com todas as suas transações, a fim de naõ emniitir
de si mais notas, visto que poz huma restricçaõ ao
«eu troco. Mas lie preciso também, qin elle sustente
o credito do Tliesouro Publico, na5 por ser o seu
íuaior devedor, mas áim a bem da causa Publica (8)
para que todos os Cidadãos devem concorrer, quanto
lhes for possivcl. De que serviria o Tliesouro Publico
sem credito? Mas também lie preciso que o Tl)e,stH.u»
Publico faça todos os esforços para naõ receber mais
•fundos do Banco nas actuaes circunstancias, naõ só

• (8)- Nec-quis* sine anais, nac, urm.i íinc tlijeiidüs, nec • S'.:.;W:UTI s;/>í
triòíiíis hubcrl qiic:rnt, -Ttteitns lib, 4. Hat. ••

para o naõ exaurir de fudos, mas taõbein para
augmentar a divida do mesmo Thesi:••>•«,• ,:'
onera-lo do pagamento de mais interesses, samcntc trás com sigo este augmento, (0)
lie preciso que o Banco cobre o que ilie devem
os particulares, aeommodando-se h. circunstancias peculiares de cada Imm dos Devedores, e atteiidtv. •
aos que forem solvaveis, e hoiuados, mas que naõ
«lem satisfazer tod;»; , suas li 'rua , senão cor-,
.íoavcl demora, e pivfct; .'.-es \ pilares: fV: < "ie KriaÕ ao Eunco. Negociantes armuados, ,> [mina P? sem traiMacSes comnie^ei.aes ? JVÍas lie pi. -.m que <,
Devedores se prestem de bom g ido a dar-lhe todas;
as srguvanras, e garantias, que convém aos iníerr ,
sés tio Eancj, c tio sctcgo dos seus Administrador*:,;,
He precixo qi;c os Devedores, ir.e tem meios de lhe
pagarem tini - quanto 31:e deveu;, o façaÕ sem demora, '*' r.,-" se s;rvaÕ do ii^dulio concec1" ^j aos fraco11..
quanto t ais 'íloiec:ev;íe, c acredif 1! % o Bai.
tanta re^.L-; s •••••'ia cí.' apoio ao Commercio ,
T i»
i
i
mais ":-.'= i;,. elle .-.-. tesíabclecer niteiramení^, •';• • •
niai.-j a»;.! à 'ni\i \ , :> •:; benet.v". ao mesmo Com^iiJi..
cio. ~.l.,á pr.":i iiiarcar a marcha, que se deve seguir
(9) He bastante &!hi:i- pc-:ra a grande somnia que deve ao Banco o
Ti'..rr,;ro Publico, cujo ^^pl'i'.l está gravado coxi o prêmio de \ por etnia
ao r,\c~-, , para ver quanto a liicíiiiia divida Tai cresceiidü progressivamer.íe; donde se colige, que os Conse;
os, que aconseUiaS qne
flíc naõ cC:Jse de receber empréstimos do .ííanco , most^aõ que não
sii p-Ttc:!oerii augmentar cs embaraços do Banco, mas também gravar
o rfi.?írao Tliesouro coni o.«, i?.ovos preiaia que elle fica obrigado „ .
ínrnando-se de^' : modo funestos a ) •1.:'1, e outra par'
i- proíl-.
c u o s . . , . elles bem sabem a quem. \ r ;uiiys uu íe.
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tsõia espinhoza tarefa , he preciso IIUTI discernimento,
a
v \ leiicia na5 vulgar; a fim de obrigar a
íol.» a ('?<•"• algum sacrifício, e para qua não recaia
o peza !iiicam3at3 em humi sr> parte, tirando a ouír.i to;!.» o partidj, que a sua astiuia lhe poder ai-"anç.t-. Em tão importante, e complicada matéria,
huma regra geral he ta5 impossível, corno na Medi'na ••' re:n3;lio universal: mas quando ha sinceros deis "E promover o bem , »\rnniieza de caracter pa>--na5 ceder á lizonjr., 011 á amizade, desinteresse,
prulescia, os esforços do homem sa5 coroados pé*& Sabia, Ijemfazeja Providencia.

FIM,

