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d!.Scllssüo - 10~ col:!tinuação da discussão - 134; ca:c:t!nua
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N.o 70-A, .:le 1935 - E:stabelecendc descontos nos vencimentos 
Parecer contrario da COmD:lissão de Finanças - do96. 

N.• 76-A, de 1935 - Considerando dla feriado nacional, a data da 
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PinUhy- ~" discuss~ - 133; vota!;oão- 203; 3• d.lseussão -
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cação - 70. 
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N.o BB, d~ ~935 - Concedendo isenção de direitos de importação 
e demais taxas ad uar,eiras aos tonels e vasllhames destlnados 
é. guarda e tr~nsportc do alcool anhydro, bem como aos ma
teriaes r.mpregados na sua fabricaçao - Parecer da com
missão de Finanças - 201 . 

N.o 89, de 1935 - Regulando o funcclOnamento do Tribunal c\e 
Contas e da11do outras providencias - .Parecer da Commlssão 
do Finanças - 245 , 

N.o 90, de 1935 - Revogando o decreto n.0 2"4.675, de ~I de .Julho 
do !93·1, sàlvo seu art. 2 - Parecer contrario da Comm!Ssao de 
Justiça, favoravel da Commissão de L. Social e ela Commissão 
de Finanças- (V. Frojectos n,o 185, n.o 64. e n.o 15, de 1935) 
- 287. 

N.O 91, de 1935 - Regulando os transportes por agua: reo.rganl
zando a Marinha e os serviços de portos, rlos e canaes - Pa
recer da Commissáo de Marinha Mercante contrario a emenda 
em 22• discussão- (V. Projecto n.0 236, de 1935) - 291. 

N.o 92, de 1935 ~ Dispondo sobre os ornctaes aviadores, submari
nistas e medicas radiologistas do Exercito e Arrnaaa, quando 
lnval!dos em serviço ~ Pareceres das commlssóes de Justiça 
e substitutivos da de Fl.nanças e orçamento e da ele ::;eguran
ça - (V. Projectos ns. 76, 17 e 112, de 1934 e 31. de 1935 -
383; substitutivo - 389}. 

N.o 93, de 1935 - Autorizando a abertura ele credito, pero Banco 
do Brasl.l, para financiamento da cw-cura do algoct no. por ln
termedio das Caixas Ruraes, com garantias dos Estado~ in
teressados -. 338, 

N.• 94, de 1935 - Regulando o cnmblo uvre - 340, 

N.O 95, di! 1935 - Regulando a aposentadoria compulsor!n - Pa
recer da Commlssão de Justiça - 341. 

N.o 96, de 1935 - Creando no Rio de Janeiro, um Instituto, aeno
minado Instituto Nacional de Nutrição e estabelecendo re
curso para essa creação - Parecer a.a cornmlssão de Finan
ças- 406. 
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N.0 97, de t935 - Instituindo as pro!issoes o.e advogado-a.eao.emico 
o de advogado-provisionado, regulando o exercício dessas pro
fissões e da de solicitador e dando outras providencias - Pa~ 
reces.-, com substitut!vo, da Commlssao de Educação contrario 
ao projeeio - (Projecto n.o 144, de 1934 - 397. 

N.o 98, de 1935 - Estabelecendo condições de realização dos 
exames de que trata. a 1e1 14, de 1!!35, e supprimlnClo o ll
mlte de cUscipllnas para elG!mes de l!a epoca (moc11!1cando a 
legtslaçio do ensino) - Parecer da commtssão de Eo.ucaçiio 
rejeitando a Resolução Legislativa vetacta pelo Sr. Pers11ente 
da. Republ!ca- (V. Projecto n.o 15!;1-S, de 1935) - 401. 

N .0 99, de f!l35 - Autorizando a Mesa ua C amara a reqms!ta.r, 
nos termos do artigo 4° da Lei n.o ts7, de Junho de 1Y:!5, ao 
Ministro da Fazenda, a quantia de 9 :OOOSOOO para pagamento 
de aJuda de custo a tres Deputados - Parecer da commiSSão 
de Finanças e Orçamento - 498. 

N .o 100, de 1935 ....:.. Flcando dada â Liga Brasileira contra a Tu
berculose (Fundação) a plena proprteaade do terreno onde 
está construido o edi!lc1o de sua séáe social, nesta Capit al -
Parecer da Commissão de Justiça contrarto as emennas em ter
ceira dlscuss1o e substitutivo da mesma commissão - (V. Pro~ 
jecto n .• '271, de 19a5) - 500; emendas - 503. 

N.• 101, de 1935 - Orç:mdo a Receita e !Lxando a despesa p ara 
o exerc!cio financeiro de 1936 - .1-'arecer da Commtssao de 
Finanças - 504. 

N.• 102, de 1935 - To:nando extensivas ao Instituto Poi~Chnlco 
de Florlanopolls, as vantagens concedldas ao Instituto Poly~ 
techn!co de .ruiz de Fóra - Parecer da Commlssão de Constl~ 
tulção e Justiça - 539 . 

N.o 193, de 1934 - Estabelecendo a orga~uzaçào do Conselho Na~ 
clonal de Educação - 423. 

Q 

Qnndro de Contadores do Exercito (O ) - 478-485. 
Questão Bollvtana-Paraguaya (A) - 517-518. 

R 

Reajustamento dos funccionarios ch·is e militares (O) - 72-104, llO, 
134-162, 206-240, 351-380, 431-472, 544-566. 

R~glmento InteTDO 1la Camara dos Deputados (O) - 186-188. 
Requerimentos: 

Acurclo Torres Pedindo a prorogação dà Sessii.o. por 10 mi~ 
nutos - 378. 

N. 45, de 1935 - Inclusão n-a "Ordem do Dia" do proj ecto 
n. 206, de 1935 - 421, 540. 

N. 46, de 1935 - 'Inclusão na "Ordem do Dia" do projeto n. 193. 
de 1934. - 422, 540. 

Urgencia. pata. immediata disCussão e votação do ptoject o n . 193, 
de 1934 - 423. 
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Inclusão na "Ordem do Dia", independente d e parecer, do pro
jecto n. 193, de 1934 - 424. 

Agenor Monte e outros - Urgencia para discussão do projecto 
n. 83, de 1935 - 133. 

(Voto de pesar) - 200. 

Amaral Peixoto e outros - (Voto de pesar) - 130. 

Aureliano Leite e outros - N. H. de 1935 - Sobre a nomeacão 
de uma commissáo especial afim de est udar o assumpto -da 
orthogra.phia nacional - 421. 540. 

Barreto Pinto - Pedindo a proz:ogação da sessão por 15 min u
tos - 100. 

N. 39. de 1935 - Inclusão na "Ordem do Dia" da Indicação 
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CORRIGENDA 

A' pagina 3, onde se lê, na l"- llnha: Julho de 19 3 6, 
leia-se Julho de 1935. 

A' pagina 554, ond·e se lê: O Sr. Presidente (negrito), 
leia.-se: O SR. RIBEIRO JU~"lOR (versa!). 
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40! SESSÃO, EM 19 DE JULHO DE 193~ 

A's H horas, compareceTam os srSI.: Antonio Carlos. Arruda 
Camara, Pereira Lira, Caldeira de Alvarenga. Edmar Carvalho, Lau· 
ro Lopes, Cafê Filho, Cleme.ntino Lisbôa, Genaro Ponte, Henrique 
Couto, Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Hugo Napoleão, Demo• 
crito Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, José de Borba, Xa· 
vier de Oliveira, Martins Veras, José Augusto, Ricardo Barreto,. ·Bot· 
to de Menezes, Souza Le~o. Rego Barros, Arnaldo Bastos, Antonio 
de Goes, Artbur Cavalcanti, Heitor Maia, Simões Barbosa, Valen;. 
te de Lima, Armando Fontes, Lauro Passos, J. J. Seabra, Pinto Dan· 
tas, Francisco Rocha, Pedro Calmon, Leoncio Ga!rão, Arthur Nei· 
va, Attila Amaral, Nogueira Penido. Henrique Dodsv;orth, Levi 
Carneiro, Sam_paio Corrêa, Acurc:lo Torres. Cesar Tinoco, Alipío 
Costa!lat, Prado Kelly, Lembgruber Filho, Bandeira Vaughan, Ar· 
thur Bernardes, Bias Forl:es, Ped:ro Aleixo, José Braz, Theodomir~> 
Santiago, João Beraldo, Arthur Bemardes Filho, Juscelino Kubit.s
c:hetk, Daniel de Carvalho, Cameiro de Rezende, ChristianÕ Macba· 
do, Macario de Almeida, Vieira Marques, Celso Machado. Matta 
Machado, Anthero Botelho, Delphim Moreira, Walde.m.ar Ferreira, 
Laene Setubal. Alves Palma, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Gomes 
Ferraz, Robe:to Moreira, Domingos Vellasco, Vicente Miguel, Corrêa 
da' Costa, Arthur Jorge, Artbur Santos. OctaVio <ia Silveira. Paula 
Soares. Francisco Pereira, Rupp Junior, José Muller, Din~ Junior, 
Dorval Mekhiades, Vespucio de Abreu, -Renato Barbosa, Demetrio 
Xavier, João Si.mplicio, Frederico Wolffenbuttel, Nicolau Vergueiro, 
Barros Cassa], Ada!herto Corrêa.. Joiio Neves, Fanfa Ribas, Ani:~;: 
Badra, Eurico Ribeiro, Ermano Gomes, Abel dos Santos, Francisco 
di Fiori, Austro de OliVi:ira, Silva Costa, Francisco Mo'.lra, Adal~ 
berto Camargo, José do Patrocinio, Ricardo Machado, Oliveira Cou~ 
tinho, A1berto Teixeira, Pedro Rache, Arlindo Pinto, Thompson Flõ-
res. (113) · 

O Sr. Presidente - .A lista de presença accusa o compareci~ 
mento de 113 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 
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O Sr. Café Filho - (Supplente, .sert1indo de 2.0 Secretario) pro-
cede á leitura da Acca da Sessão antecedente, a qual é posta . em cfu. 
cussão. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, sobre a Acta. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para rectificar a Acta, o no
bre Deputado. 

O Sr. Henrique Dodswotth (Sobre a Acta) - Senhor Presiden
te, o discurso que hontem pro.feri sobre o veto ao prcjecto de rea• 
justamente de vencim-entos de militares e cívi<s foi publicado no Dia· 
tio do Poder Legisletir;o de hoje sem a menção regimental de náo ha· 
ver sido revisto pelo orador. 

E' evidente que tal circu!XlStancia, ·de si m-esma, não me levaria a 
solicitar uma rectificac;ão, se não houvesse verificado que do ·texto 
da oração havia sido ex.pur-9ada a expressão com que qualifiquei o 
ac:to do Sr. Presidente da R-e-publica, vetando o pl'Ojecto: 

De duas, uma : 

Trata....se, ou de uma iDadvertenda da tachy.graphia, ao trad!lZir 
notas, ape.::ar da cxcellencia dos seus serviços, que sempte ptodamo, 
ou. então, de iniciativa da Mesa. mandando censurar meu discurso. 

E' esta a informação, Sr. Preseidente, que solicito de V. Ex:. : 
:saber se o meu discurso foi modificado por íniciativa da Tachy~rao
phia, ou ISi foi censurado pela Mesa. 

Era o que eu tinha a dizer . 

O Sr. Presidente - Sobre o pedido que acaba de ser formulado 
pelo nobre re!Jresentatlte do Districto Federal. Sr . Henrique Dods-
worth, mandarei 1'roceder ás necess.arias investigac;ões . 

Em seguida, é approv~da a Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Preüdente - Passa~se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1.0 Secretsrio) proceàe á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Sr. Deodoro de Mendonça, communicando que faltou ás se~ 
:sões aos dias 7 e 8 do coz:rente mez, por motivo de moles tia. 

- ÚJteirada. 

Do Mi.nisferio da Justiça e Negocios Interiores, de 17 do <:crren· 
te, remettendo dois dos autographos da resolução legislativa. sane~ 
cionada, abrindo um credito especial para pagamento de ventilllentos 
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.a que tem direito funcdonaríos da Secretaria da Camara dos Depu
tado~. 

- Inteirada. lV::J Archivo, remetteodo..se um dos autographos ao 
Senado. 

Do Minist'erio da Viação e Obras Publicas, de 17 do corrente. 
remettendo um exemplar da tabella de fretes marítimos de 1929. or
-ganizada ·pelo Coovenio de Fretes Marítimos. a qual foi approvada 
_por aquelle Ministerio, requisitada pela Commissão de Obras Publi
cas. Transportes e Communicações. a requerimento do Sr. Christiano 
:Machado. 

- A quem fez a requisição. 

Do Ministerio da Educação e .Saude Publica, de 17 do corrente, 
-enviando dois do3 autographos da resolução legislativa sanccionada. 
revigorando o credito especial de 507:953$600, aberto pelo. decreto n. 
21.317, destinado a attender ás despesas com os serviços de amplia
-ço da Usina de Acary. 

- Inteirada. Ao Archivo. remettendo-se um dos autographos ao 
Senado. 

Do mesmo Mioisterio e de igual data, enviando as seguintes 

INFORMAÇõES 

Senhor Secretario. 

Reportando-me á solicitação contida nos officios numeros 297 e 
303, expedidos por essa Secretaria a 11 e 16 de outubro de 1934, res
pectivamente, -tenho a honra <le passar as mãos de V. Ex. , as indu• 
..sas tabellas organizadas. por esta Secretaria de Estado. com os ele
mentos fornecidos pelas repartições do Ministerio que possulam offi. 
-<:!nas industriaes. 

2. - Cumpre notar, todavia, não ter siao possivel responder de 
.modo completo a todos os it~ enumerados naquelles offidos, em vir
tud-e das difficuldades que se depararam aos chefes dos serviços in
quiridos, nas collectas das informações necessarias. 

Na expectativa de que, apezar das lacunas nelle e:x:l.stentes, pos· 
-sa o trabal."'o em apreço attender, em parte, aos esclarecidos obje• 
e ti vos da illustre "Commissão de Legislação . Social", valho-me do 
<ensejo para reiterar a V. Ex. os meus protestos de ·elevada estima 
e consideração. - G~avo Capanema. 
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MINISTERIO DA EDUCAÇAO E SAUDE PUBLICA 

Tahellas sobre pessoal, salario e funcções nas officinas mantida& pele> 
Mi.nisterio ela Educação 

(Or~anizadas para attender ã solicitação constante dos officios: 
numeros 297 e 303, de 11 e 16 de Outubr<), respectivamente, dirigi~ 
dos a esta Sec~taria de Estado pela Secretaria da Camara dos De
putados). 
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Relação do · pessoal das offieinas mantidas pelas repattições auboráinada.s ao Minis 
terio da Educação e S aude Publica: 

~============~======================= I 

Funcções 

Superinteadencia de obras e 
~n.sportes 

Of[ic:ina do .serviço de locomoção 

Administrador ..... •.... • 
Eucattegado •..... • ..... 
T elephonista ... . .... .. .. . 
A judante . •...•... . . . .... .• . 
Auxiliar do almoxarifado ...... . 
Entregador de material ..... . 
Enttegador de material ... . . . 
Guarda portão . . . . .. . . .... . 
Guarda -portão ... ......... . 
Guarda portão . • . .. ..... . . .. 
Guarda portão ..... . . .. .. .. 
Vigiar. .. . . .. .... .. . .. . . . 
Vigia.~ .... . . ... . . .. .... . 
Vigia~ . . . .. . . . ... . •.. •. .. 
Vigia~ . . . ... ....... .•. .. 
Serventes ... .. . . . . .. . . ·. 
Serventes .... . .. . .. .• . - . 
Serventes .. • .... •.. . • . .. 
Se!"Wntes . . . ...•.. .... · · 
Ser~tes ... . ..... . ... · · 
Serventes · . . . · . · · · · · · · · · 
Sel"Wntes ........... . . · · 
Serventes ....... . ... . ••• 
Se!"Wntes .......• • ..•• • • 
Mestre de oHÚ:ina • . .••. .. •• . 
Contra mestre • . •. ...... . • - · 
Aju:stador . . . .. . . .. . . · • · · 
M ecanico montador .. . . . . . . 
T orni!iro . . · .• · . .. . · · · · · • 
Ajudante de torneiro . . . . . .•• . 
Ferreiro . . . . ..• . ...• . . .. · · - · 
A judante de ferreiro ... . ..•. . 
A judante de raechanico . . .. • .• 
Ajudante de mechaníC:o ... •.. 
Ajudante de !llechanico , . .•.. 
Soldador .•. •. . .• . . . • .•. • 
Ajudanre de soldador . . . ..... . 
Ferramentejro . . •. .. .. . . . 
Pedreiros ..•. . . • · · · • · • • · · · · • 
Mestre carpinteiro . • . . . • . . .. 
Contra mestre • • ....... . ... . 
Carpinteiro • • . ....... . . . . . 
Lustrador •...... . ... · · · · 
Mestre de bombeiro . . . . .. ... . 

Numero de ~erv~:ntuarios I 

I I . I . 
T ifu· I Contrac• I T ofaf l V'"' ""'""'' I Ho.aO. de re<viço 
lados I tados I men.saes I 

I I I 
I I I 

I 
I f 
I I 
l I 

I· I I 
I l I 

1 i -I 1 1:600$000 I 11 ás 17 horas. 
t I - ! 1 680$000 I 8 ãs 16 horas. 
1 I -I 1 300$000 I 8 ás 16 horaG. 
1 I - I 1 -i00$000 8 ás 16 horas. 
I I -I 1 360$000 I 8 ás 16 horas. 
1 l -I 1 360$000 I 12 ás 16 horas. 
1 I -l 1 365$000 1 8 ás 12 horas. 
1 I -., 1 300$000 I 12 ás 17 horas. 
1 I 1 300$000 I 1 ~ ás 12 horas. 
1 I - I 1 300$000 ás 17 horas. 
1 I 

! 
1 300$000 I 8 ás 17 haras. 

51 5 300$000 I 18 ás 6 horas. 
21 2 300$000 I 17 ás 7 horas. 
1 ! - l 1 300$000 J 6 â 1.' hora. 
21 -I 2 .300$000 8 ás 16 horas . 
21 -I 2 300$000 jll âs 17 horas. 
i! - I 4 300$000 7 ás 13 horas. 

17 ! -I 17 .300$000 I 8 ás 16 horas. 

il -I 2 300$000 I 7 ás H horas. 
-I 1 .300$000 12 ás 16 horas . 

l I -1 1 300$000 l 17 ás 22 horas. 
21 - I ... 300$000 ! 12 ás 18 horas. 4 

1 I - I 1 300$000 I 13 ás 18 horas. 
t I -I 1 300$000 I 8 ás 12 horas. 
1 I - J 1 722$000 8 ás 16 horas. I 

~ I - I 1 600$000 I 8 ás 16 horas. 
-I 1 "480$000 I S ás 16 horas. 

21 -1 2 -420$000 

I 
8 ás 16 horas. 

1 I - I 1 180$000 8 ás 16 horas. 
1 I - I 1 360$000 8 às 16 horas. 

~ l 
- I 1 360$000 

I 
8 às 16 horas. 

- I 1 360$000 8 ás 16 horas. 
-I 1 300$000 8 ás 16 horas. 

1 I -! 1 365$000 I 8 ãs 16 ·horas. 
1 I - I l 350$000 12 á.5 17 horas. 
l I - I 1 350$000 8 ás 16 horas. 

i I -I 1 350$000 ! 8 ãs 16 horas. 
-I 1 300$000 8 á.5 16 horas. 

31 -I 3 350$000 8 ás 16 horas. 
1 I - I 1 360$000 l 8 ás 16 horas. 
1 l ( 1 540$000 8 ás 16 horas. --: f 

~I -..I 2 450$000 8 ás 16 horas. 
..!..I 8 450$000 I 8 ás 16 horas . 

1 I - ·I 1 321)$000 I 8 ás 16 horas. I I 
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-==============~================~======= I 

Funcções 

Contra mestre • • ............• 
Bombeiros • . •..•....•...•• 
Vidraceiro . . •...........•• 
Electricista ....... , ..... . 
Elec:tricista • . ..........•.. 
Ajudanl.'e de electricista • . ..•.. 
Borracheiro • • •.. , .•..•••... 
Borracheiro ............ .. 
Mestre pintor ......•....•• 
Pintor .•... , ............ . 
Pistoleiros . . .........•..... 
Me;.tre capoteiro . . ..........• 
Contra mestre • • .....•...•• 
Capoteiro •.............. 
Ajudante de feitor . . .•••.••• 
Machinista . • . . ............ .. 
Cocheiro ..•...•....•........ 
Aprendizes . . ....•.•••...•• 
Distribuidor . . . • ..........••. 
Serventes . • .......••..... 
Mechanko ajustador ....•• 
Mechanico.s moatadores .... 
Ajudantes de torn-eiro . • •..••. 
Ferreiro • . ..•..•.•..•.•.• 
Ajudante de fe:reiro • . ..•.... 
Lanterneiro • • ........•..••• 
Ajudante de carpinteiro • • ...•. 
Mestre borracheiro . . ••..••.•. 
Borracheiro • . • . .....•.••.•• 
Ajustador de machina de escrev 
Ajudante de ajustador de Dlaqui 

na de escrever • • .......... . 
Pistoleiro . . . . .......•....•.. 
Mestre electrids.ta ..•.••.. 
Ajudantes de ·elec:tricista ..••• 
Capoleiro .•....•..••••.••. 
Aprendiz •••••••..••.•••••• 

Instituto. Oswaldo c~ (x) 

otf~a typagraphica 

Chefe da typographia • . .••.•. 
lmprassor • • •..••.•..•.•.• 
Typographo . • •...•....•••• 
Lynotipista . • ·• • ...•......••• 

· Impressor • • •............• 
.. Ajudante de typoqrapho . •..• 
Ajudante de impressor . . • .. , •• 

Numero de servent:uarios I 

Titu- I Corttrac-1 
isdos ' tados I 

I I 

1 I 
i ~I 
1 I 
1 I 

i l 
1 I 

~ I 
1 J 
1 I 
~ j 
1 1 
'i 

1 

_, 
-I 

-! 

I 
-I 
-l 
-I 
-I 
-I 
-I 
-I 
-I 
-r 
-I 
-I 
-I 
-) 
-I 
-I 
-[ 
-I 
- 1 

t I 
r. I 
3 I 

i I 
1 I 
1 I 
2 / 
1 I 
t I 

: j 
1 I 
t I 
21 
1 I 
31 

1 I 
1 I 
r I 
t I 
21 
1 I 

! 
Total Vencimentos I Horario de seroiço 

mensa~ r 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
3 

380$000 
.350$000 
350$000 
~80$000 
480$000 
450$000 
360$000 
360$000 
510$000 
360$000 
360$000 
45<J$000 
360$000 
350$000 
406$700 
420$800 
300$000 
90$000 

480$000 
300$000 
480$000 
420$000 
360$000 
360$000 
300$000 
360$000 
320$000 
450$000 
360$000 
-450$000 

.300$000 
360$000 
750$000 
-450$000 
350$000 
90$000 

1 600$000 
1 450$000 
1 400$000 
1 400$000 
1 320$000 
2 200$000 
1 200$000 

l 
I 8 ás 16 horas. 
! 8 ás 16 horas. 
I 6.30 ás 16 hora.5. 
I 8 ás 15 horas. 

1
1
8
2 ás 18 horas. 

ás 16 horas. 
1 6 ãs. 13 horas. 
I 8 ás 16 horas. 

! 88 
ás 16 horas. 
ás 16 horas. 

I 8
8 

ás 16 horas. 
ás 16 horas. 

I 88 as 16 horas. 
ás 16 hora.;. 

I 8 ás 16 horas. 
! 

8
8 ás 16 horas. 

I ás 16 horas. 
/ 8 ás 16 horas. 

8 ás 16· horas. 
8 ás 16 horas. 
8 ás 16 horas. 
8 ás 16 horas. 
8 ás 16 horas. 
8 ãs 16 horas. 
8 ás 16 horas. 
8 ás 15 horas. 
8 ás 16 horas .. 
8 ás 16 horas. 
8 ás 16 horas. 
8 ás 16 horas. 

8 ás 
8 ás 
8 ás 
Sás 
8 ás 
8 ás 

16 horas. 
16 horas. 
16 horas. 
16 horas. 
16 hora;. 
16 horas. 

8 h.s. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 h>. de t~abalho 
8 hs. de traba·lho 
8 hs. de tra~alho 
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- 15 a. 18 -

I 
I 

r Numero de serventuarios 
Funcções 

~--~~--~~--~------1 
I Contrac-1 Total Vencimcr.tos I Hor"ario de serviço Titu,.. 

lados 

Offidna de carpintaria 

Chefe da carpintaria • . . _ .. • - . • 
Carpinteiro • . . _ .. .. ..... . 
Ajudante de carpinteiro ..•.• 
Carpinteiros • . . . .. .. ....•• .. • 
Aju<lante de carpinteiro 
Ajudao.te de carpinteiro .... . 
Ajudante de carpinteiro . .•.• 
Aprendiz p!'atico . • .. .. ... .. .. 

Olfü:ina de encsãe:rnação 

Encademador • • . . ... ... ... .. 
Ajudantes • • . . .... _ .. . · ...... . 

Of[ícina de arle[actos de vidro 

Encarregado ....... ... ..... . 
Officiaes vidraceiros • • ...... .I 

Officinas diversas •. 

Chefe de obras e officinas. . : _ . 
Estucador ...... .. . . .... .. 
Pedreiro • . ... .... .. ..... . 
Pedreiro • • . • .... _ .... ... . .. 
Pedreiro • • . • .... _ ........ .. 
Ladrilheiro . . . . . •.....•.•... 
Ajudante de pedreiro . • .• •••. .' 
Pintor . . .•. . .. ..•. . • • .... 
Pintores . •.•• •. .• • •.•..•••. • 
Bombeiro bydraulico • . ..•.•.. 
Bombeiro • • ..... ... .. ... . . 

Ekctricista .. , ...• , ...... . 
Ekctric:ista .. . . ... ...•. • • . 
Ajudante de elecmcista • . _ .. . 
Ajudante de electridsta .... . 
Machintsta . . •........••.• 
Mestre • • • . . .• ...•••.• .. .. 
Foguistas . . . . ....•.. • ... _ . • 
Foguista • • • • •. - •••.• • •••.••• 
Foguista • • • • ••. • ••••.•••.• :. 
Ajudante mecbaoico • • •...••• 
Lustrador •• .•• •..••.•..•• 
Lustrador .. .•...•..•••.. 

I tados I mensaes l 
I 

1 I 
1 I 
21 

- f 

=I 
=I 

l 
I 

=I 
I 

- .I 
-! 

f 

I 
t I 
~ ~ 

! 
. 1 I 
-I 

1 I 
-I 
-I 

~~ 
-í· 
! I 

=1 
-I 

1 r 

-I 
I 
I . 

I 
I 

-I 
-I 
~I 
31 
1 I 
1 I 
21 
1 I 

1 
21 

I 
d 
3 1 

I 
-I 
1 I 
1 I 
2 I 
1·f 
1 ! 
1 I 
-l 
s 1 
~I 
1 I 
t !· 

- I 
1 I _, 
1 1 
-I 
-I 
-I 
1 I 
1 I 
! I 

- I 
1 ! 

I 

I 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
l 

1 
2 

1 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
s 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

I 
I 
I 

500$000 1 

500$000 11 
360$000 
400$000 1 
310$000 I 
230$000 I 
200$000 1 
80$000 I 

350$000 
300$000 

300$000 
350$000 

I 

l 
I 
I 

I 

8 hs. de trabalho 
8 hs. de traba-lho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 

8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 

8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho · 

8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 bs. de -trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 h!. de trabalho 
8 hs de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 b;. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs de trabalho 
8 bs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 

700$000 
450$000 
450$000 
360$000 
320$000 
360$000 
250$000 
350$()()(} 
330$000 
150$000 
300$000 
250$000 
450$000 
430$000 
280$000 
220$000 
900$000 
900$000 
420$000 
300$000 
230$000 
230$000 
350$000 
250$000 

f 8 hs. de trabalho 

I 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 
8 hs. de trabalho 

I 8 hs. de trabalho 
· 8 hs. de trabalho 

I 
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Numero de serventu.a.rios I ~-·1 J 

Titu- I Contrac- l Total. I Vencimento) IHorario de ser-viço 
lados l tados I men.saes I 

I I 1 

Funcções 

Mll!leU Nacional 

Officina de desenho e modelage111 

Desenhista . . . . ... .... ...... . 
Modelador • . .•.••........ 
Desenhista cart.ographo . . ..... 

Offlcina de photomicrographia 

Photcmicrograt>ho . • • . ..... . .. 

Of(icina de typographia 

Typographo . . . . . ........... . 
Lynotipista . . ............ .. 
Impressor . . . . .... .... ... . .. . 
Ty'pographo ajudante . . .... . 

Officina de mechanica e e!e
ctricidade 

Mechanico--auxiliar • . • . . ...•. J 
Electric.ista : • . .. _. ........... 

1 
Otficina de encadernação 

Encadernado-dourador . . . • ... 
Encaderoador . . . . •• . . . . . .. . .. 

Officina oo carpintaria e pintura 

Carpinteiro . . . . ...• . ........ 
Lus,trador . . . .. ....... ... ... . 
Pedreiro . .•. •... . ...... .. .• . 
Pintor ..•....•.•.. .. ..... . .•. 

lnspectoria de aguas e Exgotos 

Officinas de repéll"ação de auto
moúei.s, hidmmetros e se-z-viços 

de carpintaria 

Mestre . . .....•.•......... • . 
Contra mestre . • .. .... .. ...•. 
Mechanico ............•.....• 
Mestre ferreiro • • ........... . 
Examinador de -bydrometros . . . 
Ajustador de 1.• classe ...... . . 
Ajustador <!e 2.• dasse .. . ... . . 

I 
I 

l 
1 1 
1 I 
-I 

[ 

I 
-I 

I 
I 

-I 
-I 
- I 
- I 

I 
{ 

I 
- I 
1 1 

I 
·=I 

I 

l I 
- I 
-I 
-[ 

{ 
I 

! 
I 

- I 

=! 
-I 

=l 
-I 

I 

I 

! 
l 

-I 
-I 

1 [ 
1 
I 

d 
I 
I 

1 I 
i I 
1 ' I 

I 
t I 
-I 

I 
1 I 
z.r 

( 

l 
- I 

il 
I 

I 
I 
I 

i 

I! 
~ I 
1~ I 

I 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

I 
2 

1 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
I 
-4 

14 
7 

1:000$000 
600$000 
500$000 

500$000 

450$000 
450$000 
400$000 r 
310$000 r 

-420$000 
300$000 

310$000 
310$000 

480$00() 
380$000 
380$000 
338$000 

I 
I 
r 

( 
I 

I 
I 
I 
[ 

I 
(1) 
25$000 
20$000 
20$000 
18$000 
18$000 
16$000 
14$500 

(2)" 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horat>. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
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-- 28 a 26 -

5.' S.a I 
Numero de serventuarios 1 

Puncções 

Aj ustador de 3. • classe ....... . 
Torneiro de 1.• classe . 
Torneiro de 2. • classe . · •.•.... 
T orneiro de 3. • classe ••..••.•. 
Limador .. .. .............. .. 
Pintor ..... . .............. .. 
Capoteiro . . . . ...... ... .. .' .. 
Vulcaniz.ador .... ...... .. .. .. 
Carpioteiro de t.• cl~ . .. .. .. 
Carpinteiro de. 2. • classe .. ... .. 
Carpinteiro de 3.• classe .... . . 
Carpinteiro de 4. • classe .. ... . 
Lustra dor . . . . _ ..... .•. ....• 
Ferreiro de 1.4 classe . • ...... . 
Ferreiro ~ 2. • classe . .. .. ... . 
Ferreiro de 3. • classe .... .. ... . 
Ferreiro de ~-• classe ......•.. 
Malhador ................. .. 
Servente . , ..•.......... • ... 
Ajudante de operarlo de 2' classe 
Ajudante de operaria de 2' ela 
Aprendiz • . . ..... . ....... ... 

Directoria de Saude e Assisteucia 
Medico .5oci:d 

Secção de Bio Estatística 

Officinas graphicas 

Chefe da officina • • ........ .. 
Mechanico fundidor • . •....... 
Monotypistas . . • .. ... .. ... .. 
Caixistas de 1." classe • . .•.... 
Caixista de 2." classe ... . .... . 
Impressor de 1. • classe 
Impressor de 2. • classe . . . ..•.. 
Encadernaclor de 1. • classt . .. . 
Encaderoador de 2. • classe . . . . 
Dourador • .. ...... . • . ... 
Margeado~ • • . ..... ..... .. . 
Cortador .. ..... . .. .. . .... . . 
Ajudante de fundidor , .. ... . 
Dobrador .•.....•... , ..••.. 
Encarregado da limpeza . . . .. .. 
A prendiz •.. .... . . .• . ... .. .. 
Servente de 1. • classe . . ....••. 

Titu~ I Conirac-1 
l«dos tados I 

I I 
I 

1 I 
21 
1 
1 
li 

=I i 
=I ~I 
- 1 3 ) 
-I -tI 
-1 41 

-1 li 
-- 1 l i 

2
1 I 

=I = 1 ~1 1 
! l 
I I 
I I 

1 \ -1 
~I = t 
2 1 - 1 

- ~ =I 
2 -1 
2 - 1 
li - 1 

i I =I 
1 -1 
1 I - i 
1 1 - 1 
l - 1 
3 - 1 
2 -

I 
(x) Os operaríos tem 1 hora para al.tnoço. 

I 
Total I Vencimentos I Horario de serviço 

mensaes I 
1 
2 
I 
1 

11 
I 

I 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
5 
I 
1 
1 
2 
4 

13 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

I 
13$000 1 
16$000 I 
14$500 I 
13$000 . I 
13$000 I 
16$000 ' 
HSSOO I 
13$000 I 
16$000 I 
14$500 I 
13$000 I 
12$000 I 
13$000 1 
16$000 I 
H$500 I 
13$000 I 
12$000 I 
12sooo I 
12$000 
12$000 I 
11$000 
10$000 I 

I 

I 
I 
I 
I 

! 

7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 âs 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 às 16 horas. 
7 ás 16 hora.;. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 âs 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 ás 16 horas. 
7 i'is 16 horas. 
7 ás 16 horas. 

. 7 ás 16 horas. 

959$200 
837$500 
732$500 
515$000 
450$000 
5mooo 
450$000 
515$000 
450$000 
508$300 
450$000 
450$000 
450$000 
300$000 
300$000 
253$000 

)8,30 ás 16 horas (x) 
18.30 ás 16 horas. 
18.30 ás 16 horas. 
J8,30 ás 16 horas. 

1
8,30 ás 16 hora~. 
8,30 ás 16 horas. 

18.30 âs 16 horas. 
18.30 ás 16 horas. 

1

8,30· ás 16 horas. 
8.30 ás 16 horas. 

1

8.30 ás 16 horas. 
8.30 ás 16 horas. 
18.30 ás 16 horas. 

1

8.30 ás 16 horas. 
8.30 ás 16 horas. 
18.30 ás 16 hora.;. 
I 

300$000 18.30 ás 16 horas. 
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- 21 a, 30 !-

-==================================== 
Funcçôe$ 

Numero de serventuarios 

Titu
lados 

I 
' 
i 

de serviço I Contra.:- \ Total I Vencimentos]! Horario 
I tados I · met1Saes I 
i I 

========================================~- -
U niversidade do Rio de Janeiro I I I I 

I I 
Escola Nacional de Bellas Artes I 1 

I 
I 

O~inB ·de c.arpint ada I 

I' 
I 

Carpinteiro .. • .. ... , ........ 1 I 
l j 

150$000 7.30 ás 17 horas. 
Ajudante (servente effectivo (x) - I 200$000 7.30 ás t i horas. 

r I I 

(x) R;?cebe ainda os vencimentos de servente ou sejam 300$000. 

I I 

s.p.d-.dmcia ' " E..;.o"~~ I ) dustrial I 
I I 

Diversas offiànas (H7 offi · I I 
existentes na Escola · Normal I . ! 
"Wenceslau Braz" e Escolas I I 

de Aprendizes Artiflces) . I I 

2 1 
I 

Mestre . ..... . . . ......... .. -! 2 1:000$000 I Sãs 17 horas(2) 
Contra mestre . ··-·· ···· ··-- 11 - I 11 600$000 I 8 ás 17 horas. 
Mestre ··· ·········· ··· ·· 95 - I 95 600$000 I 8 ás 17 horas. 
Mestre .. ... .. .. ..... .... ... 

i\ 
1 1:000$000 I 8 ás 17 horas. 

Mestre . ··· ·········· ·· ··· 2 800$000 I 8 ás 17 horas. 
Mestre ···· ·· ··········· · - 1 i i 2 750$000 1 8 ás 17 horas. 
Mestre . .................... =I 1 700$000 I 8 ás 17 horas. 
Mestre . .. .......... ...... .. 5 l 5 600$000 I 8 ás 17 hora.s. _, 

sl (1) I 
Contra mestre . ······· ·· ···· 3 15$000 I 8 ás 17 horar,. 
Conu-a mestres . .......... .. - I 5 I 5 600$000 I 8 ás 17 hor?.s. 
Contra mestres . .... ....... - I I I 1 500$000 I 8 ás 17 horas. 
Contra mestres ....... ... .. -I 74 I 74 «l0$<XX) · I 8 ás 17 horas. 
Auxiiíares .... .. .. .. . ... . -I n 2 340$000 l Sãs 17 horas. 
Assi;tente . ··· ······ ···· ·· ·· - I 1 500$000 8 âS 17 horas. 

i I (1 ) 
Auxiliar . ··· ·· ········· ··· -I 1 I 15$000 I 8 ás 17 horas. 

I I (1) 
Auxiliar . ··-···- · ·· · · ····· 2 •I - I 2 10$000 l 8 ás 17 hor~ 

r I 
Imàrura N acionai de Surdos Mud I I 

I I r 
Offic:;inas de cncackrnaçil9, sapa- I 

taria e marcenaria I I I I 
Mestres ....... ......... .. - I 3 I 3 500$000 18 horas de trabalho 
Contra m-estres ············ -I 2! 2 «10$000 rs horas de t raba{ho 

r I 
(1) Diarias. 
(2) Os operarias têm uma hora para almoço. 
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Funcçóes 

Offida~s • .. 
Officiaes ..• 

Instituto B~jamin Cotistant 
(Cegos} 

Officinas de typo<;!raphia 'Braille. 
encademação, confecções de 
va.srouras, escovas e-espanad 
res, colchoaria, coofecção de 
artefacto:; de madeira. empa
lhação, estofaria, af.i.naçlio de 
pianos, confecção de artigos de 
vime e couro e afinação e re· 
_pares de piano e harmonias. 

Mestre de trabalhos de agulha 
congeoeres . . - . . ........ . . . . 

Mestre de empalhação -e estofa-
ria .. .. ~ . .. . . ...... ..... .. .. . 

Mestre de typographia 
Mestre de encadernação e carto-

nagem ................... . 
Mestre de colêhoaria . • ..... . . 
Mestre de afinaçlio . • .... .. . . . 
Mestre de radiotelegraphia . . . . 
Professor de dactylograpbia . . . 
Mestra de economia- domesti<:a 
Mestra de massagem • .. . .. ... . 
Mestre · de a rtefactos de vime, 

courcs e madeira . . •.... . . • . 
Mestre das officinas de encader-

nação e typographia . , ..... 
Mestre da oftlcina cie empalhação 
Estereotypista . . . . . .. . . .. .. . 
Auxiliar de estereotypista . . .• . 
Impressor . . . ...•......•. • . 
.. Ditantes de estereotypista . . . 

,_ 31 a 34 H 

Nnmero de serventuarios 

Titu
lados 

I Contrac- l Total I 
J tados I 
I I 

I 
-I 
- I 

1 
1 
1 
1 

I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

=I 
I 

I 
2 1 
31 

I 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 

I 
j 

-I 
I 

-I 
- I 

I 
- I 
- I 
- r 
- I 

t I 
I I 
I I 

l 
I 
-4 
1 
1 
2 

2 
3 

I 
1 
4 
1 
1 
2 

300$000 
200$000 

500$000 

500$000 
500$000 

500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
250$000 
250$000 
250$000 

250$000 

100$000 
l00$000 
100$000 
70$000 

100$000 
90$000 

~ 

1
8 horas de trabalho 
8 horas de trabalho 
I 
I 
I 

-4 horas de trabalho 

4 hora$ de trabalho 

1
4 horas de trabalho 

4 horas de trabalho 

1
4 horas de -trabalho 
1 horas de trabalho 
4 horas cle trabalho 
4 hora~ de trabalho 
4 horas de trabalho 
4 horas de trabalho 

{4 horas de tTabalho 
[ 
4 horas de trabalho 
~ horas de trabalho 
4 horas de trabalho 
4 horas de trabalho 
4 horas de trabalho 
4 horas de trabalho 

Nota: O pessoal contratado ~m direito á residencia. alimentaçlio, vestuario, assistencia me-
dic:a. dentaria e pharmac:eutic:a. 

I I 

I \ Escola Nacional de Chim.ia I I I 
I I 

18 
Officina mechaoica I r 

Mechanico . • . . ........ . .. . ·i I 
2 f 21 ~r 250$000 ás · 17 horas (x). 

I l I 
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=============7===============7=======~ I 
~ · Numero de servcn::uarios 

Funcções 
I I I Titu, I Contrac-1 Total 

lados I tados I 
(x) Os operarios têm uma hora para almoço. 

Obsen>3torio Nacional 

Offidna mecbanica 

Mechanico-chefe • • • . . • • • .••.. . 
Mechanico-ajudante • • 
Apreadiz de mechanico . . .. . 
E lectricista . • • . .. • • . •••.. • . . 
Car-pinteiro marcineiro • • ••.•••. 

Directoria da Defes::t S:miwi2 
Internacional da Capital da 

Republia 

Io.spectorla de Saude Publica 

Officina e Estaleiro 

Eocarrega<lo • . . • .......... .. 
Ajudante de torneiro • . ...... .. 

Torneiro ajustador • , . , ... , •. . 

Carpinteiro Naval ••••.•.. , ••. 

Carpinteiro Naval • ••• .• •...• • • 

( 1 } Diarias) 

·I 

! 
I 

- I 
- I 
- l 

=I 
I 
I 
I 
I 

- l 
I 

-~ 
-I 

I 

(2) Os operarias têm uma hora para almoço. 

E!!eola de Minou de Ouro Preto 

Officina mechanica 

Mechanico • • ..•. .. ...•. •. 
Ajudante ... .............. .. 

Oiiicina de encadernação 

I 
I 
I 

1 I 
- I 

! 
Encadernador • • • . .. . . . .. . .. . I 
Ajudaote . . . . . . . • • . • . . . . • • . . - ~ 

Officlna de carp!ntana e marce 

X;~:.<:;~. ~:::::::::::.01 ..: I 
I 

I 
l 
l 
I 

I 
I 

1 I 
1 1 

I 
f 
I 
j 
I 

-I 
- j 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

- I 

2~ 

r 
I 

-1 
2 1 

I 

1 

1 
2 

2 
2 

800$000 
600.$000 
280$000 
800$000 
380$000 

720$000 
297$000 

(1) 
18$000 
(I) 

17$000 
(1) 

15$000 

800$000 
50$000 

250$000 
50$000 

300$000 
50$000 

I 
I 
I 
1-

11 11 ás 
ll ás 
llás 

I 11 ás li! ás 

l 

I 
I 

i 
I 

17 horas. 
17 horas. 
17 horas. 
17 horas. 
17 hora; . 

I 7 âs 16 hai-as (2) 
I 7 ãs !6 horas 

17 ~ 16 horas. 

I 7. ás 16 horas. 
I 17 ás 16 horas. 

I 
I 

7Yl h. de trabalho 
7Yt h. de trabalho 

7Yl b; de trabalho 
7}1 h ." d e trabalho 
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M I -.N I S TE R I O DA E D U C A Ç .A. O ··E _ S A U DE PU 8 L I C A 

SUPEIUNTEI.'.;"'DENCIA. DO · ENS:u-õ0:. JNDUSTIUAL 

To1bd lõ do C'usto méc!io da oid.i d.o.$. 4/'?"a.-io_,. ,,.,_,. Ed.,d.o~ 

(Offkinas c!as &co las d e Ar1·.eudr,;l; A.tti(k~} 

~ E:::: ~=;===~1 =~ =1 =u=;=[ =~ ';=r ~=~ =r i=c==l. ~==;=Jl>:=~ ;==:t ~~d~~.l=i=,=.~ =: =~~ j -l;-1 f' .~ 1 i 1~ 1 ~ 
"' "'"' o, I ~ • ~ I ~.g ~I "Ü . 0: c. I ~ 9 ü<E i ~ ;i! . ~ I u 

. ! I I~ i"' I . I i ~ ; ::, I I 
<OOS i 3001 ~~~2~0> I ~~~~ X X 12'10$ 600$1 X l &DS X 11 3COS I !70S i X : 250$ 300$ 190$ 11 300l li 245! 

I 1SU~I210$1 I I i 
~~~~~~~ . im ~; ~ I ~ I ~ ~ ~ 1 ~ i J ~- ~ ~ I ~ ' !g~ S ! ~ ~ ~~r : 150$ ~ 
~~!~:i~ : .' . . . . . . . ~~ ~J ~ I ~ f ~ ; ~ i 11 ~ ~ \1 ~-- xx xx 11 xx / rxos xx \ xx ' xx iisso~ ::. [I ~x 
CuH~a · ' 30$ lO$ X I X • X ' X X • XX XXX I XX ' ~, u;::: . : .. 1 50$ 30~ ~ ~ 1 ~ I i i i x x x x 1 x 

1 
x x 1 x 

1 
x 15$ x 

Operario casado s/.f:iiho 1 500$ 400$ ; ~$ ' 3~ [.2105 X X I ~50S 750.$ i~ x· 

1 

zfos ~ ·,
1

1

[ 5~ ~2~$ [ ~ li ot~O$ <t~S ~\ 400$ i }~5$ 
·

1 

. . 5iO.S i 330.S j 

Idelll com 1 filho~ ... _ .500$ 
1 

500S 5-lO$ 360$1270$ I I 
Idem .com 4 fitbo.~ 1 700S 1 é005 · :i 1 :. 330l X XX '. 6001>X · 

900
, I xx 270$ x 1 600$ 1 X X 500$ 600$ ~00$ -+50S ~s 

Idem coDJ. 8 filhos I 7')0S ' 700$ COO$ I 540$ ~:50S X -+' 3.30$ X I ~ I X X 600S 7'20$ 500.S 01: ;8.5$ 
Idaa e nMHl paro ad~.~· I X X I X ' X 5 HlS X I SOO$ I X X SOO$ 900$ 700$ I 500S 628$ 

:s3o ~os o~:u:os .•. l!i 30 ' 17a2l 16 IJ2a.HI 21 t l~ ) 21 I 12 , 10 1 I'i 1 35 

I 
ao=< =no• X I X ! = o• '"""'li I oono< I"""" I X 1 '360·· ~$• \: ',n5D~!·\I ••X•o• X I! ""X'~~ X X 11 ••~~1 •=o• S"'lariD :mfdio <:O operu>o I 120$ 90$ ·1' X 

1
1 X 

<\O ~"" õÕI.dr.Uttidc;. X I 300! 

1 
X I X I a. a X X I 30$ 400$ 

I I [600S'~sosl I JOOSjxjx / l I. l / 
'=====~ 

Ope tarLo ~nltl"'iro . 

Conv~Il<:!o {X} - N ão i-oram r~c~bidos (l!l dado-l' ped:idos . 
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MlN!S'!CR IO DA EDllCAÇAO E SAUOE PUBLICA 

· Dir(Ctorta :S~onal de ~udê e As~da M edico-Soc.i.lll 
• T~a dQ czJ::.io ml!dio de vuh &>3 opetl!tioJ. 

S.ecçio ck Bio.~afi.<.-tll:a - Oftidti&J gr~phfcss - . 

. -··-===··=====;==-======:==···~-==;=== ===;=== =;======;=-,..,..='=·' 
Mcdlt:am~nto r ~ Hygie:w I 

'Et;tado cl .. ·il dos 
op~rari.os 

Hcbitaçãa Al:mm to V atuado CuHura 

To"IJ % ·- Toull % T4- To:ol l % Tot•l l % Totd l_ % 

l otai 

'I'otsl l % 
I 

60$1"·' '"'s \
1

<1.2 ·ws\ 11.a <Óí[ s.9 50$: 11.1 1o; 1 u !m '[ ',~ -.o0 llSS: oiL7 1~$ .55 .3 30$ ·, 10.0. S$ 1 1.7 - l - 30$ I IO.O ~# ....v 
Soltelrc"" hüS 1 31.6 !0)$ ] J9 . .S 30.$ 1 11.9 I 20$ I 7 9 I 25]$ : 100.0· 

(dnco opuarios) 50S I 19.8 túl$ 1 ~-~ m ',o'-.~ ~ i 15~ 10$1 .3:9 = = 2535 : ICO. O 

·---- --- ;- - --:m-:-!--:S;J-:-__ o+ ___ n_O$_~ M 101 j ' , ___ ,_os_ j___:2 .. :---+-- :---300- .s_;c.•_oo_.o 
~~- 26.0 ~~ 200S-r 12.9 ass 1 s.s ~ 1 3 . .s sas 1 3.2 1:556$ l 100.0 

c...... <O~ 1 (,lho I~ L!:~ ~ I jj:! : I 1~:~ I~ 11 2:: ~ I 6:: ~ ! ~:~ ;~~ I :~:g 
(dc:i .. optt;~ri.os) r-- . I 

--------:---:2'::os:-+1 -29=.9~l---::m=-$ 1 10.3 ~ &.5 •_os I 1.1 :m : • .3 101 · 9.9 -t0$ l 5 .7 1.us •oo.o 
C:uado, eco 2 liltq HOS j 77:6 250$ -t9 :2 60$ 11.5 - I - 38.$ ~ í.S - 1. - 20$ 1 3.9 5:::6$ 100.0 I 

176$ · 3i 2 2m$ I 5'! .1 2.5$ ) 1 .s - - - - 1 - J1$ : 6 .6 :srn J roo. o 

(doia optrarlos) 1- :-i- ~ r-;--::::_- -
- - - - - - '-:--:::31::-6f:+. -::30::-.-9

1 
5"30S_i_ St.S ~ 8.3 - \ - 35$ I 3.7 - i - 51$ . 5 .3 1 1.023$ jtro.o 

C.~do,. COQ J fübc6 
(trt$ oprr.~orios) 

200$ il 27.3 m$ ' <9. 2 iO$ I S.S 20$ I 2.7 30$ I i.l • 21 jl s.r -!OS • 5.5 , 7)2S J tto.<: 
IOO$ 19 .~ ».)$ i ss.J ~ 1 s.a J_s; I 2.9 ~s 1 s.2 J6S 3. 1 j 2$ 2 .3 srss rco o 
lSQ$ " ·9 270$ J SU ~ 3.9 . - 2<$ : +.7 15$ 2. 9 6S j 1.2 5!SS ICO.O 

1 "OS i 21.2 j 9JOS_~ 90S~ f lSI u i 961 5 5 73$ ) u _l ss1 ! ' ·' i 1,1m j ;oo.o 
---.,.-----:---;J .. ::

70
:::i-l:

1
-- ,::,c-::5 -------;õõ$1 •z 2 ---;iiS, 6 ~· 1.:! \ '·' 201 / • , :zos l ,_, , ,,s • '·' ·~ 1 100 o 

130$ I l~ ~ :r iU ~ 1 ·~ - I = m ~-i =I = ~ ·11 2
..: ~m ' ~~ g 

C:uats~~~~~~~o.sl 110$ 1 ~~~ ?:J~ I ~t~ ~ j 1~ - ~ - = =] = m1 jj l ~~ ~~ = ~ ~~g 

Co~ndo1 . com :S !ilhos 
(trn operarias.) 

~; I 25 o 180$! 60 o 20$ I 6 7 : ; - - i - 15$ 5 o l OS·, 3 .3 300S I 100 o 

l:i05 291. 26SS Sl 5 iO$ 7 .8 - - 10$ I 9 30$ s s 20$ I 3,jl 515$ lCO J 
60S 13 :S '1SOS I ss s i O$ I 8 9 - - 60$ lJ 1 20$ i 5" 20S I 1 s 150S 100 c-

~.~1!7tõ$\ 572. HOII S .7~ 15$1 06_1 50S 2.11 65$ ) 26 60$~ 246SI J 100 0 

1005 I 22 2 2535 I 56 , 30! I 6.7 ~ I - , !5$ 1 3 3 iV$1 8 9 12S . 2 71 4!01 1 100 o 

-3iõ$T2l.9 r-----ms-i--sw· ~~ ----~---=- ------m\60)-----.õ$)6.3-----mj---37JiiF\""i'io-
-c=-... --,-,~.-.-,-o~--=-6 ...,,ilho--.-I--200S-- 1-_ ,7 .-J----.oos~j--501\----sã- ----zõi·pl--w1~211-,;sl5õ-·27'~jtoo:õ· 
_c._ .. ___ _ ,a_m_8_~_·1hos--,--j--l--50$-+-l _1_5_5) 2WS ~~: ----s<i$t~ m l 3.9 [ 25$ I ···J 50$ I 9.7 ' !OS I uI SIS~ ltoo.o_ 
-,...v_'•...,va._""'_ "'_.,""'_-l _ _ 200_1_11-23-• [~l~ sos \ 6 o 1 10011 11 91 30$ 1 '6[~1 6 o ~~ ll7$ ~~-

v,u.ó.""" 1 nlbo 1001 l , 21 200S 1 ... 5 105 / • •1 'os i 2 21 '' I 1.11 105 i 11 . 15$ ! 3.3 ~l'oo.o 
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Do Tribunal de Contas, de 15 do corrente, satisfa;;endo a soli
citação do Sr. Mor-aes Paiva, :membro da Commissão de Tomada de 
Contas, remettendo os elementos pedidos áque}]e Tribunal. 

- A quem fez a requisição . 

Da Federação dos Maritimos, de 15 do corrente, com:mun.icando 
.a eleição de ISUa directoria. 

- Inteirada . 

Urbano - Presidettte C amara Deputados. 

Tenho honra communicar Vossa Exce11encía que por motivo de 
.força maior deixo de comparecer alguns dias ás sessões da Camara 
.Cordeaes saudações. - Claro Godoy. 

Inteirada. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

E'B.OJ'ECTO 

{ 1• legislatura) 
N. 85 - 1935 

.R.edacção para discussão ~ecia.Z. da emenda app-covada é destacada 
do projecto 32, de 1935, zo. legislatura, dispondo sobre pe-e:erzchi-. 
menio das tTagss de dirorgiões· dentistas do Corpo de Saude do 
Exercito por s~gentos diplomados em odontologia. 

(Segurança 17, de 1935, 1• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

"Art. 1." As vagas existentes de segundos tenentes cirorgiões-
·dentistas do Corpo de Saude do Exercito activo deverão ser preenchi~ 
.das pelos actuaes sargent<Js ~ segundos ·tenentes dentiztas reservas 
da 1"' linha, diplomados em odontologia pelas escolas oHiciaes ou 

-officialmente reconhecidas pelo Governo Federal. . 
Os tenentes~dentistas ·para se beneficiarem da presente lei deverão 

.contar mais de dois annos de nomeação par.a este posto e os sargentos 
mais de cinco de serviço miHtar activo, e estarem na data desta lei 
_prestando serviços profissionaes ·em gabinllte odootologico do Exer
cito. Deverão apresentar attestado de dedicação ao serviço profis... 
.sional e de opti:ma condu c ta civil e militar, passados pelas autori
dades sob cujas ordens estejam servindo e ser seus diplomas devida~ 
-m.ente registrados DO Departamento Nacional de Saude Publica . 

Art. 2." Revogam~se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão. - Plínio Tourinho, Presidente em exercido. 
Alipio Costa!lat. - Darval Melchiades. - Ribeiro Junior. 

Agenor Monte. - Domingos V ellasco. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

O Sr. Waldemar Ferreira - (Pela ordem) - Sr. :Presidente, 
.aquelles que ora se encontram neste reci!;J.to hão de ter sentido uma 
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nota especial, sublinhando nossa Sessão de hoje: as tribunas acham-
se cheias de dignas patridas. que são as professoras de São Paulo. 

Vindo até esta Casa, quizeram demonstrai' o apr~ço em que têm 
o Podei' Legislativo da Republica e· .sentir de perto as pulsações do 
grande orgão accelei'ador da formação nacion.<ll e da crystallização
dcs ideaes civ!cos brasileiros. 

Ç{)nsigno apenas o facto, para que, dest'arte, fique na Acta dos 
nossos trabalho~ de hoje a marca indelevel dessa gentileza gratissíma, 
aue sobremodo nos penhora. (Palmas. O orador é cumprimentado). 

O Sr. João Neves (Pal77Uls do recinto e nas galerias. Movimento 
neral de attenção - Sr. Presidente, mai:s de vinte dias fôra da forma 
parlamentar, por motivo de doença, não me· foi possivd voltar á 
analyse das. condições dentro das quaes .se move a vida do Brasil~ 
nesta hora de angustias e incertezas. 

Ao exame sereno, que aqui fiz das drcumsta'!'.cias, que rodearam 
a dictadura e a governo succedaneo. oppuzeram os defensores da 
situação tão fragil defesa ,que a opioião desapaixonada teve razão para. 
comidzrar ao desamparo o cliente off1cial. Se estivessemos em 1.lii1 
pr~torio, seria o caso da nomeação de um curador ad hoc. Os pa~ 
tronos, JXlr mais illustres que fosse!J\ e o são, "recusai'am-se a enfrentar
o funda-mentado libe!lo. Trecho houve do meu discurso que os pres~ 
timosos advogados tomaram por não escripto. Outroo mal lhes me
recerarn uma cootrariedade por negação geral. Em cambio, a im~ 
prensa imparcial glosou os topicos principaes da fala das opposições 
congregadas, trazendo-lhe. de todos os recantos do Paiz, um apPlauso. 
cie impressionante unanimidade. 

Não é meu proposito renovar a instanda. Ademais, a eloquencia 
pragmatic;a do Sr. Octavio Mangabeira já offereceu. ao eminente· 
leader da maioria a réplica incontradicta~l e a sua nobre palavra 
ficou até hoje sem resposta. 

Traçando, porém, para a historla de amanhã a chronica ::ste9 
dias sombrios, não me forrarei a assi,gnalar que o preclaro Sr . Rauf 
Fe-rnandes attestou majs uma vez. e j~ agora pela autorisada w·z d~ 
um só lead~ politic:o, que o honrada Sr. Getulio Vargas não· 1tem 
um só amigo entr~ a:; hostes, que aqui escancaradamente lhe apoiam 
a .magistratura. su?rema . 

Os nobres compo;1entes da maioria estão com o governo, como 
o estiveram todas as maiorias do· passado regime. S~uem-lhc o 
curso accidentarlo, dão-lhe ás exígendas o seu voto contrafeito, cer
ram -os dentes ãs me.;ma.s questões iri'evogaveimente fechadas como 
outr'ora, mas amargam uma solidariedade feita reservas intimas e
revoltas a custo .sopitadas. 

Pois, a não ser a_ssim. como comprehenderia a Nação que o fui~ 
guraote paladino das attltudes do Ca.ttete, chegasse a exclamar no 
seu discurso em resposta ao meu: .. A maioria não é herdeira n-em 
successora da dictadura. A que titulo. pois, a opposição retraça e 
condemna a orientação do Governo Provisorío para divi-dir arbitra~
riamente a Camara em adeptos e contemporaneos desse Governo~? 

Sou eu a<;jo1'a quem interpella o Sr. Raul Fernandes para que 
S. Ex. me diga se essa maioria, que S. Ex. commanda ·com..tanto· 
brilho, não foi quasi toda que sagrou ess~ passado, -elegendo . o 
Sr. Getulio Varga·~ successor de si ;:nesmo? Podem faltar entre aS-. 
suas fileiras alguns dos que suffragaram o dictador em. 17 de Julho. 
Não importa a ausencia dos indivíduos. O fundamentai -é que os. 
que entraram de novo n..::ste recinto aqui compareceram como dele
gados dos .mesmos partidos offidaes que recommendaram,. a·pplaudi
ram e realisara!Do o inno!Ilinavel escandalo <le repõr a faixa da pre-



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 11:47 . Página40 de 97 

-49 -

csidencia no me.;mo homem, que symbollzára a r~sistenda ás candi• 
.. daturas officiaes . 

O Sr. Martins Ver-as - V. Ex. dá Hcença para um apar.te? 
:Do lado da minoria estã, exactamente, o seu sub-leader, o qual apoiOíl 
a candidatura do Sr. Getulio Vargas, através de dois D~putados que 
·recebiam sua orientação. 

O Sr. José Augusto - E ' um titulo de honra para o Partido 
Popular haver abandonado em tempo o apoio dado ao SI". Presidente, 

·o ·qual está desavindo com a tranquillidade da Patria. 

O Sr. Martins Ver-as - Portanto, não ca~e ISÕmente ã maioria 
.a responsabilidade de ter eléito, consciente e 'Patrioticamente, o Sr. Ge
tulio Vargas . Do lado de lá estão, tambem, os que apoiarac essa 
candidatura. 

O SR. JOl.O NEVES - Do lado de cá, estão aquelles que 
-c<:Jmbateram tal candidatura. pelas armas e pelo voto; do lado de cá, 
estão os homens que supportam o ostracismo e não aquelles que 
vieram dos GOvernos passados para apoiar o Governo presente! 
(Apoiado$. Palmas). 

·RepeJ.Iindo quasi aggressivamente as responsabilidade.; de credo
·res desta tormentosa situação, o Sr. Raul Fernandes esquece, por 
-uma incomprehensivel fuga de memoria, que S . E::.::. mesmo votou 
:no Sr. Getulio Vargas. 

Ora, s~ores, a renovação do mandato presidencial equivaleu a 
uroa esten.siva approvação de todos os actos da dictadura, a um 
.app!auso estrondoso á conducta do chefe da Revolução. 

Não se exime o preclaro leader- de suas responsabilldades prete
ritas. Não crcio que S . Ex. désse ~ seu voto ao Sr. Getulio V ar· 
ga5 se S. Ex. não fosse solidario com o coajuncto doo actos diS
-cridonarios. 

Mas nem só o oel~garam, como ratificaram todos os erros e abu
sos por uma disposição transitaria, que ha de ser uma mancha pe
l'elllle na historia politica do Paiz. 

O Sr-. Raul Fernandes - V. Ex. permitte úm aparte? 

O SR. JOÃO NEVES -Com todo o prazer. 

O Sr. Raul Fer.naruies - Para esclarecer o seguinte: como re• 
;presentante da Camara. sou forçado a deixar o recinto, para ir re• 
ceber o embaili:ador Macedo Soares. Só por isso, não terei o prazer 
de continuar a ouvir o discurso de V. Ex . 

O Sr. JOÃO NEVES - Lastimo profundas:nente a au.sencia 
de V . Ex. 

O Sr. Raul Fernandes - Desejo ainda accrescentar que o sen
tido do meu discurso é este: o Sr. Getulio Vargas ê o Presidente 
<la Republica. eleito pela Assembléa Nacional Constituinte. O go
verno dictatorial não .foi eltclusivamente do Sr. Getulio :Vargas: as 
responsabilidades eu as attribui a varies dos que com S. Ex. col· 
laboraram . 
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O SR. JOÃO NEVES - Até disso me vou occupar; V. Er. 
terá, pois, resposta implicita ao seu aparte. 

Pódem todos esquivar-se ã defesa do Sr. ~tulio Vargas . Só 
não o pódem os seus in-transigentes eleitores de 1934. SS. EEx. nãO> 
são apenas cooperadores deste triste estado de coisas. 

São mais do que isso. São cumplices. que a justiça da Nação 
já incluiu na mesma sentença condemnatoria. 

Pois, a despeito, de tudo, o brilhante leader maiorista deixa 
a dictadura e o dlctador aa rõda dos expostos, como engeitaàos in· 
desejaveis. 

Estou certo de que o sorriso t-P.rá desappareddo dos labios der 
Sr. Getulio Vargas, quando S. Ex . leu este trecho de ouro do 
discurso do seu nobre leatler. que não resisto a revigoral--o entre as
minhas palavras: "Insisto em que ~ste thema pertence ã historia. 
Como leader da maroria, nada tenho que vêr com elle, porque não 
carrego as responsabilidades do passado". 

O Sr. Acurc:io Torres - Como .se acaso fosse possível distinguir 
uma cousa da outra: a Dictadura do Governo act'lal. 

O SR. JO)!..O NEVES - Honra seja feita ao Sr. Raul Fer~ 
nandes por esse corajoso acto de repulsa á obra em que S. Ex. col
!aborou como juiz nas SeSSôes da Constituinte. 

Nunca é tarde para o arrependimento. Ahi ficam. pois, quasi 
quatro annos da vida do Brasil entregues sem defesa ao jul~amento 
dos contemporan~s. Ninguem .se anima a emprestar· lhe · uma hora 
de solidatiedade. Registremos nós, da opposição, essa brilhante ' ri# 
ctoria )á conquistada . Ella não será senão o prologo de tantas que 
havemos de alcançar no curso dest-e apostolado patriotico. 

O Sr. ·riieofonlo Monteiro ele Barros - Por UID dever de gen~ 
tile:ta, queria, como le.ader em exercício da· bancada de São Paulo, 
co!lliilunicar a V . Ex. que essa bancada <.:stâ sahindo do recinto, 
&fim de ~erar o Sr . embaixador José Carlos Macedo Soares. 

O SR. JOÂO NEVES -Com grande pezar meu. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros - Era a expllcação que 
devia a V. Ex. 

O SR. JOAO NEVES -Muito agradecido a V. Ex:. 

Mas o discurso do insigne leader- é demasiado fecunda em affu~ 
mações. cathegoricas para que nos furtemos .ao gosto de co=ental.o . 
Para mim, elle constitue uma grande peça de opposição, a ponta de, 
ouvind9-o, ter tido eu a impressão de que ~sta Camara formava na-: 
quella hora uma impressionante ucanimida~ contra os desgarres do 
dictador. 

O fllão ê inunenso. Voltemos a elle, para a colheita de ouro 
de lei . 

Que obj-ectivo tinha a Revolução, segundo o Sr. Raul Fercan· 
des? APECas isSo - Representação e Justiça - na formula do 
Sr. Assis Brasil, em 1921. Nesse binomio, o leoder da maior~a en
cerra o s ·fins da Revolução, para concluir ironicamente que elles fo-o 
ram rigorosamente attingidos. Um jornalista outro dia comparou 
com rara felicidade o Sr. Raul Fernandes ao padrão dos grandes 
parlamentares hritanicos. Não serei eu quem conteste a assertiva: 
do articulista. .Mas della me valho ~bem para affirmar que. como 
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'todo o bon:; anglo--saxonio, o Sr. Raul Fernandes é -:lotado daquel!a 
-capacidade de humour, mixto de riso benigna e de amargura dis-
larçada. 

Quereis a prova, .senhores? E' facil dal-a. Resumindo as fina
lidades do movimento de Outubro aos dois termos da equação Assis 
Brasil, o Sr. Raul Fernandes trouxe a este plenario a mais formal 
-das condemnações ao conceito que o Sr. Getulio Vargas formava 
da insurreição, que chefiou. 

Desde os primeiros dias, o Sr. Getulio Vargas eliminou da es
-phera das suas cogitações o programma da Alliança Liberal. qué :era 
atê immensamente mais amplo e avançado do que o binornío Assis 
·Brasil. Para o dictador, a Alliança Liberal não passava de um 
episodio politico, encerrado a 1 de Março de 1930. Vou oppõr. 
neste match sensacional, ao novo goal keeper do Cattete, a palav~:a 
do proprio Cattete, e o Sr. Raul Feroand~ vae vêr como S. Ex.· in
frillgiu as regras do jogo, pretendendo cobrir o seu cliente contra 

-os desvarios por elle meSIIlO praticados, quando di.Spoz discricionaria
mente do Paiz. 

No manifesto de H de Maio de 1932. o dictador escrevia textual
mente: "Vencida nas umas, pela ftaude, a Alliança Liberal encerrou 
normalmente a sua missão. Uma grande força, em que a consciencia 
nacional se encarnava, continuou, entretanto a influenciar o espírito 
da>s massas. Esta força gerou a Revol~ão de Outubro, cu tos effeitos 
ode ordem política e social não podiam restringirJse aos postulados da 
Alliança Liberai. O programma da :Altiança Libe:-al sómente não 
bastava para satisfa!tl:'t' ás necessidades e ás conquistas da Revo-
1ução". 

Ahí tendes, senhores, o verdadeiro .sentido do movimento de 
Outubro, !il!gundo os versiculos do Alkorão getulista. 

Eis o interprete contra o interpretado. O Sr. Raul Fernandes. 
·traduzindo os livros sagrados é um · heresiarcha a reclamar a puri· 
licação pela fogueira . 

Mas ha mais, infinitamente mais, no conflicto entre a palavra 
do illustr.e !eader da maioria e o pensamento do Sr. Getulio Vargaõõ. 
Nunca vi. senhores, dois homens em mais flagrante contradicção, 
'apreciando as causas e finalidades de um movimento das proporções 
..::io ~e Outubro de 1930 . 

O Sr. Raul Fernandes circumscteve· os objectivos da Revolução 
á formula - Representação e Justiça - e, julgando-os attingidos, 
1mpetra do ·Brasil quitação plena e geral para os seus executores. 

Opponho á exegese de S . Ex. a interpretação authentica, que 
vou buscar nos textos do Sr. Getulio Vargas. 

Joguemol-os um contra o outro e a Camar-a ~stupefacta verá que 
nunca dois homens divergiram mais profundamente em assumpto de 
-tamanha envergadura. 

A 15 de Novembro, ao assistir á installação da Assembléa Consti
tuinte, o d!ctador disse textualmente na sua mensagem, separando 
radicalmente a Revolução da Alliança Liberal: "Explica-se assim que 
o movimento de Outubro de 1930 perdess~ o caracter de simples 
pronundameoto partl<larlo, para det~encadear-se co.mo força de acção 
.social, assumindo o aspecto de verdadeira insurreição nacional e ím• 
pondo consequentemente conquistas amplas e profundas. no terreno 
economic:o e politico. A revolução não fóra. obra de um partido, 
mas sim um m.ovimeoto geral de opinião; não possuía .para guiar-lhe 
.a acção reconstroctora, principias orientadores, nem postulados ídeolo
~icos definidos e propagados". 

Ahi tendes, senhore.s deputados. o Presidente contra o leader. 
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Não possuindo a Revolução princzpzos ideologicos definidos e p!'o
pagados, <:omo çonsidera(,a r-êussi.e, se o conspícuo leader adverso é
o primeiro a affirmer em outro periodo do seu discurso que "a dieta~ 
dura, como governo provisorio, nada podia faur de definitivo?" 

Mas., se era provisorio, não devia gastar quatro annos em des• 
acertos. Se era definitivo, sua obr-a não póde ser tida como pro
visaria . Entre essas duas tenazes, ha de succumbir toda a argpmen, 
tação artificiosa .. do Sr. Raul Fernandes. 

Não se faça porém, o eminente leader de ingenuo, neste passo 
da chronica. S. Ex. estâ farto de sabe!." que o Sr. Getulio Vargas 
nunca emprestou o menor apreço aos compromissos politicos da cam~ 
panha presidencial, ã qual e sõ ã qual deve a sua ascenção ao go
verno. 

O Sr. Roberto Moreira Muito bem. Esqueceu-os a todos. 

O SR. JOÃO NEVES O Sr _ Getulio Vargas negou a Al~ 
liança Liberal durante ella e depois della, com uma semcerimonia, 
qu~ bem caracteriza o seu bovarysmo político. Negou-a nas suas 
horas amargas, quando se entregou á mais deploravel das tentativas 
de capitulação negociando pelas nossas costas com o Sr. Washington 
Luiz nas antemanhãs clandestinas do pala cio Guanabara . (Muito 
bem. Palma.s). Não levou a cabo a emç;reitada, porque um grupo 
de homens intransigentes impediu que se consumasse o negregado-
c:rime o ~inguem sabe disso melhor do que o Sr o Flores da Cunha o • 

Ninguem sabe disso melhor do que o Sr. Oswaldo Aranha o Nioguem. 
sabe disso melhor do gue -eu, que possuo prova documental das mi· 
nhas affirmações. (Palmas). 

O Sr. Carneiro de Rezende - Dahi veio a morte da revolução. 
A revolução não teve a amparala~ o esforço dos verdadeiros ideali!Stas, 
mas o dos verdadeiros calêulistas. 

O Sr. Souza. Leão - Que faziam trahições. 

O Sr:. Amaral Peixoto - Ninguem mais calculista do que o 
Sr o Borges de Medeiros. o qual, quinze dias antes de 3 de Outubro, 
reuniu um grupo de intendentes na cidade de Sdnt'Anna do Livra· 
menta, para se oppõr, pelas armas, á marcha da revoluç2o. 

o O SR. JOÃO NEVES - Está V. Ex. enganado; vou provar 
que se acha com a histeria atrazada: quem reuniu os intendentes, e!ll 
Sant'Anna, foi o hoje Senador, seu correligionario, Sr. Francisco 
Flores da Cunha. 

O Sr. Amaral Peixoto 
Sr. Borges de Medeiros. 

Por ordem. exchtsiva e expressa do 

O SR. JOÃO NEVES - Não é exac:to. V. Ex. está mal 
informado. O Sr. Borges de ·Medeiros, em Agosto, deu seu con• 
sentimento á revolução, enviando uma carta á Brigada Militar, para 
que .. cooperasse :no movimento; e, se n:l.o o tivesse dado - eu o asse· 
guro - a Revolução não seria vlctorlosa. 

O Sr:. Demetrio Xavier -Com ou sem o Sr. Borges de Mede!~ 
ros, a revolução seria victoriosa . V. Ex o sabe, tão bem quanto eu, 
que o Rio Grande do Sul não é o Sr. Borges de Medeiros. 

O S:. Baptista Lusardo - A revolução seria victoriosa, mas nã() 
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com a collaboração de V. Ex., porque nunca_ V. Ex. !oi pela r e, 
volução. 

O Sr-. Demdr'io Xavier- - Desafio V. Ex. a demonstrar que 
eu estivesse contra a revolução, ou contra o Sr. Getulio Vargas. 

O Sr. Baptista Lusardo - Affirrno á Caroara e á Nação que 
V . Ex . não esteve com a revolução a 3 de Outubro . 

O Sr. Demetno Xavies- - V. Ex., como Chde de Policia, já 
não estava com o Sr. Getulio Vargas, porque o trahiu. 

O Sr-. Pinheir-o Chagas - Subscrevo a affirmação do orador. 
Devo declarar que, Secretario de Estado, em Minas Geraes, recebi 
do Sr. João Neves e do Sr. Mauricio Cardoso telegramma, com, 
municando que o Sr. Borges de Medeiros havia escripto â Força 
Publica, in.s.truind~a sobre a revolução. Darei outro testemunho: 
se o Sr. Borges de Medeiros não houvesse adaptado ess~ procedi, 
menta, o Sr. Arthur Bernardes não teria adherido ao movimento: nem 
o Sr. Antonio Carlos, actua! Presidente da Camara, teri<i: atirado 
Minas nessa cartada . 

O SR. JOAO. NEVES - Não tenho medo, Senhores. de fazer 
a histeria pregressa da revolução. Meu archivo· é formidavel; e, 
quando quizerem apurar os factos e a conducta dos homens, aqui 
estarei ás ordens. (Pawnas}. 

Sem nenhum apreço pelas altas razões moraes e ideologkas de 
1929. o Sr. Getulio Vargas, apenas se apanhou no Cattete, para 
logo alijou deveres e responsabilidades, tratando de organi;:ar uma 
nova força . contraria aos seus propries companheiros . 

O Sr. Demetrio Xavier- Pergunto a V. Ex.: passada a eleição 
do Sr. Julio Prestes, não reconheceu o Sr. Borges de Medeiros a 
sua pretensa victoria?! 

O SR. JOÃO . NEVES - Isso é histeria antiga. 

O Sr. Demetrio Xavier - Histeria antiga ê o que V. Ex. está 
fazendo. A verdade é esta: eleito o Sr. Julio Prestes, o Sr. Borges 
de Medeircs acce-itou a victoria da fraude . 

O SR. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, o espectaculo que se 
clepara 205 meus olhos é que os homen.o;, então com o .governo da 
revolução, começam a injuriar um dos cidadãos que a fizeram e com 
mais eHiciencia do que quasi todos. 

Essa é, entretanto, a histeria da ingratidão humana ... 

O Sr. Borges de Medeiros entrou na revolução, quando com
preht·ndeu que o movimento armado era um acontecimento nacional! 

O Sr. Amar-al Peixoto - Quinze dias antes da Revolução foi 
que o Sr. _Borges de Medeiros a apoiou. 

O SR. JOÃO NEVES - O nobre Deputado está equivocado. 

O Sr. Getulio Vargas nunca entraria no movimento sem o Sr. Borges 
de ·Medeiros. · 
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O Sr. Pinheiro Chagas - Não houvesse o Sr, Borges de Me~ 
deiros adherido á Revolução e, em Minas. não a teriamos acceito. 

O SR. JOÃO NEVES - Medite o nobre leader exclusivamente 
na situação da sua velha provincia, .sempre recusada aos partidarios 
de Nilo Peçanha, como indesejaveis, provocando as iras diarias áo 
Sr. J. C. Macedo Soares, no Diario Carioc:a. Foi esse brilhante 
jornalista quem, na constanda da dictadura, mais diminuiu a aut~ 
ridade do Chefe do G:werno, .satyrisando toda.s as manhãs o Sr. Ge~ 

~;- tulio Vargas, comparado ao enverni:zador, e a Revolução reduzida 
~. g um balaio de carangueíjos. Se as contingendas levaram os homens 

2 um commodo esquecimento, pelo menos respeitemos a verdade his
torica e não tentemos dourar a pílula da.s convroiencias, até porque 

· o Brasil, de.silludido e descrente, não engole mais a receita serodia. 
A verdade senhores é que a Revolução entrou em coma nos 

primeiros dias da sua vida e succumbiu de cachexia na hora: em que 
a juventude do movimento parecia apta a fazer delle a grande força 
renovadora do Brasil. 

Tentando galvanizar um cadaver, o preclaro leader da maioria 
.affii'IIlall na sua oração: .. 0 desempenho desses ·compromissos revo~ 
lucionario.s não ha de ser buscado na obra transitaria da dictadura, a 
qual, como governo provisorio, por definição m2smo, nada podia 
construir de definitivo. O que podia fazer, leal á sua missão, era 
garantir a representação legitima nos mandatos para a Constituinte. 
e des.se dever se desobrigou. decretando o Codigo Eleitoral e entre• 
gat~do á justiça com es-se diploma legi.slativo toda a autoridade sobre 
o processo das eleições". 

Como sóam falso estas palavras do nobre Sr. Raul Fernandes. 
Tudo alli é artificio de advogado em defesa de causas perdidas! 

Haverá o nobre leader reflectido um movimento ao alludír á 
"obra rransitori.a da dictadura?'" Em sua imaniganação terão, trans· 
co=rido, como um éc:ran, os dias sinis~s que todos os brasileiros 
vivemos naquella singular transitoriedade de quas.i quatro annos? 

Quanto mais releio o discurso no meu grande antagonista tanto 
mais acre-dita que S. Ex . traçou as regras da sua fala com as tintas 
da ironia de S teme. O Sr. Raul Fernandes denomina "provisorio, 
por definição mesmo" um consulado quadriennal em que tudo se des
orqan!:wu e no qual .só de uma coisa não se cogitou a sl!rio - con~ 
sultar o Paiz através das urnas. 

Bem dizem os francezes: "Il n·y a que le provisoire que dure".,. 
O provisorio do Sr .. Vargas durou quatro annos. Excusez du peu ... 
E para que, senhores Deputados? Para lapidar a joia da represen~ 
tac;ão popular? Só por humorismo se diria isso, á face da Nação 
Bras-ileira. 

Não, Sr. Presidente. Outra vez: vou <!Xhumar a palavra do 
dictador contra a do seu novo interprete nos apuros da prestação 
de contas. 

O Sr. Raul Fernandes pinta-nos com a.s ~õres de uma palheta 
de candura o Sr. Getulio Vargas apressando o Codigo Eleitoral, 
preoccupado em restituir á Nação politica o mandato das armas. Nada 
é menos verdadeiro. 

O dieta dor desde· os primeiras momentos co!l.Siderou a dic:tadura 
não ~;amo u::n meio, mas como um fim . 

Já no dia em que recebeu da Junta Pacificadora as redeas da 
administração o Sr. Getulio Vargas affirmava cBITément: .. 0 Go
verno Provisorio. instituído pela Revolução victoriosa, para realizar 
ti obra de reorganização moral. poUtica e economíca da R.epublic:aH. 
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r Sr. Roberto Mor-eira - Não marcava prazo . 

O SR. JOÃO NEVES - Não é possivel ser mais transpa~ 
rente. Justiça ao Sr. Getulio Vargas - S. Ex. disse logo ao que 
vinha . Não se propunha a presidir uma eleição. Dispunha~se a 
realiU!r o juizo final. 

A 20 de Setembro, falando á A. B. I., o Sr. Vargas insistia em 
assegurar que o ''Governo Provisorio desempeohar~se~ia dos compro
missos assumidos para com a Nação, realizando o programma, que 
se impoa, de saneamento moral da administração publica, de restau~ 
ração financeira e de soerguimento economico do Pai:;". 

Põde~se dizer que o dictador não perdeu uma só opportunidade 
de reaffirmar os seus propositos, cada ve:. que se dignava falar ao 
gentio. 

A 4 de Março de :n, recebendo no Palacio Rio Negro a ma~ 
nifestação dos seus amigos, depois do empastelamento do Diario 
Carioca, S. Ex. tirava a ultima cataracta aos incautos, com esta 
phrase cortante: 

"O Governo sómentc integrar~se·á num regime novo, quando 
este fôr o reflexo da Nação organizada" . 

Se naq uella tarde historica alguem falasse ao Sr. Getulio Vargas 
em "Representações e Justiça", o Chefe da Revolução provavelmen• 
te transformaria o seu sorriso já classico em uma estrondosa garga
lhada. O Sr. Raul Fernandes não tem a esse respeito a menor du~ 
Vida. . 

Apenas subiu ao poder por obra da nossa prédica, do nosso de• 
votamento e do nosso sacrifício, o Sr. Geu::lio Vargas já no ultimo 
degráo da escada renegou todos os compromissos ideologicos e p~ 
soaes. 

Foi o dictador quem contestou formalmente, urbi et orbi, que a 
Revolução ·tivesse sido causada imm·ediatamente pela Alliança Liberal. 

Creou-se um novo vocabulario, inauguraram-se praticas estra~ 
nhas, inventaram-se heroes desconhecidos. Precisamente a proscri~ 
pção attingiu logo os que hav1am feito com :-odas as véras a campa~ 
nha presidencial. V. Ex., senhor Presidente Antonio Carlos, foi um 
dos banidos dos conselhos da dictadura e incluído nas pautas de 
artigo de exportação revolucionaria. Accenaram~lhe com uma em~ 
baixada, que V. Ex. maliciosamente recusou. Nem àssim a desgraça 
poupou o iniciador da luta de 1929. V . Ex. foi afastado de tudo e 
de todos . Até nas listas de conspiradores foi V. Ex. incluído. Fui 
eu o incumbido de dissuadir V. Ex. de envolver o seu illustre nome 
no tecido das conjuras. O Chefe do Governo não se deu por muito 
convencido da sua innocencia e V. Ex. continuou nó indl!x. V in• 
gou•se V. Ex. da crueldade do ostracismo, aproveitando o prefacio 
dos meus discursos para causticar a dictadura neste bello período a. 
clef: "Dependenao apenas da vontade do dictador_ o preenchimento 
das posições de mando, é em torno destas que as ambições torveli
nham, de onde o surto continuo de perfídias, intrigas, desco~ fianç_as, 
equívocos, separando homens, multiplicando casos, crean?o _s1tuaçoes 
falsas tudo desviando a attenção govcmamental dos obJectlvos pr~ 
ficuo~ para o terreno safaro em que se degladiam as expansões da 
cobiça e a el'plosão dos interesses em ch?qu;". . . 

Nunca vi, Senhores, uma photograph1a tao perfe1ta da. D1ctadura 
como esse magistral periodo do eminente Presidente da Camara dos 
D eputados. (Palmas.) 

O Sl'. Presidente - Attenção! 
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O SR. JOÃO NEVES - E' certo que V. Ex., Sr. Antonio 
Carlos, voltou ao Olympo, mas só depois que troavam já vencidos 
no valle do Parahyba os canhões insurrectos. Mesmo assim V. Ex. 
teve de: entrar por uma porta secreta, porque no atrio ainda vigia
vam as sentindlas outubristas. 

Longe iria. eu, documentando com o proprio Sr. Getulio Vargas 
a segurança das minhas asserções. Não o farei. Baste para remate 
recordar que na mensagem de roaío de 32., S. Ex. dando conta da 
operosidade do seu Governo dito provisorio, relacionava em um lar
go capitulo a obra já reali~ada e continuava noutro com este sugges
tivo tir:ulo - "Oqut": resta faz.er". São duas vastas laudas de premes· 
sas, que encheriam de~ an.nos de actividade fecunda, se disso se tra· 
tasse. 

Não, senhores. O Governo foi provisorio .no nome( mas defini· 
tivo nas intenções. Não proscguíu apenas por isso: porque se desen· 
cadeou a tormenta de 9 de Julho e porque alguns chefes que o apoia
ram não tnnsígiram com a sua continuação. Sem isso, não teríamos 
tido o summo gosto de ouvir o Sr. Raul Fernandes na tribuna desta 
Camara. 

A verdade é que o Codigo Eleitoral foi arrancado, a forceps, de 
1.1II1 dictador pyrrhonico, dispcsto a prolongar síne die uma autoridade 
sem autoridade e uma obra negativa, perturbadora e funesta. 

E, a não ser assim, como expücaria o Sr. Raul Fernandes que 
se consumis.em mais de tres annos para a reunião da Assembléa Na~ 
cional, quando o Marechal Deodoro um anno e pouco depois de 
depor um Imperio semisecular entregava o Pau constitucionali:ado 
no go:o <k todas os brasileiro.s? (Muito bem). 

E' que o honrado Sr. Getulio Vargas fracassou duas vezes -
uma por não baver lofJO devolvido o Governo á soberania. da Nação; 
outra, por não ter sabido, já que por esse caminho enveredou, fun
dar uma nova ordem assegurando ao Pait uma phase de reali~õ.ÇÕes, 
de prosperidade, de 'fecundo trabalho, de restauração economica e 
financeira, embora fóra das quadros da legalidade. 

Podem hoje os bendiciarios dos euos e embustes tentar velar a 
nudez; da dictadura esteril. Não levarão a quem quer que seja a 
:sombra de uma duvida. A Nação desesperada, empobrecida e des
crente, sabe que foi victima de um tremendo estellionato político. 
(Apoiados). Salvaram,se do naufragios os que a tempo apontaram a 
corrida para o abysmo. Não nos jactaxnos de uma qualquer vanta
gem divinatoria, pois fomos, como todos os brasileiros, victimas do 
mallogro. 

Sobre•nos apenas o direito de denunciar á. pos~eridade a obra 
de sophlsmas inuteis ·com que o bysantinos da Repuhlica, Neva ten
tam baralhar o jniz.o contcmporaneo. 

O saldo dictatorial, de acc:ordo com. o !eader da maioria, teria 
sido este: um codigo e uma justiça elcitoraes. 

Se o Sr. Raul Fernandes o confrontasse com defir;it çataclysmal 
na vida do P~, ainda seria de rejcital,o como inventario de pobrez;a. 

Recuso-me a acreditar que, em sã conscienda. S. Ex. accenda 
as luminarias do seu talento para louvaJ,o como conquista digna de 
uma revolução salvadora. 

Não é meu proposito entrar no cáos das eleições constituintes e 
nas acruaes. Mas, se qui~ esse in firmar a proposição de S. Ex., bas
taria, para mostrar a precariedade das garantias, recor.dar que em 
1933 foram acintosamente cassados pelo Tribunal Superior os direitos 
político~ dos Srs. Ariosto Pinto, Oscar Fontoura e Alberto Pasqualini. 
no Rio Grande, dias antes do pleito, sob as inspirações de um minl
tro que se cií~ia da Justiça, mas que o era apenas da politica facciosa. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:47 ·Página 46 ae 97 

-57-

(Muito bem. Pt!lmas). Tão_ certo é que não ha leis boas. quando são 
zoáos os executores. 

E' cedo ainda. para que se faça o elogio da Justiça Eleitoral, tão 
fragil tem ella se mostrado aqui e ali ao imperio dos dominadores, 
a ponto de não se saber bem se já colhemos o fructo tão desejado 
-de serem os reconhecimento feitos na balança dos tribunaes. 

O Se-. Roberto More~a - E' cedo para o elogie, mas não o 
.é para a censura. 

O SR. JO.ÃO N.EVES - Nem ê verdade como disse o nobre 
leader •. ser esta a primeira vez que entram no parlamento opposições 
eleitas como tal. Contesto formalmente a sentença adversa. 

No Rio Grande sempre os adversarios da situação mandaram a 
esta casa, com as leis do passado, delegados· da brava cohorte fede
ralista e libertadora. Encontrei-a nesta Camata em 1928 e deiui-a 
lu~íd;;~, aguerrida e numerosa na Assembléa dos Representantes do 
meu Estado . 

O Sr. Demetrio Xavier - O Sr. Borges de Medeiros apre
sentava . então caranchos para desrespeitar os direitos da minoria. 

O SR. JO.ÃO N EVES - V. Ex:., no emtanto, entrou para a 
Asserobléa do Estado com cento e poucos ... -otos. Ha maiot prova de 
liberdade política? 

O Sr. Demetrio Xavier - Mas sem favor . Entrei para a 
f\.ssembléa do E$tado depois da Revolução de 23. 

O SR. JO.ÃO NEVES - Com cento e poucos votos ... 

O Sr. Demetrio Xavier - Naquella época. o Sr. Borges de 
Medeiros era uma sombra de poder no Rio Grande do Sul. 

O SR. JOÃO NEVES- Essa. sombra de poder no Rio Grande 
do Sul foi aqueUa mesma que cooperou decisivamente para a revo
lução de que V . Ex. é beneficiado. 

O Sr. Demetrio Xa.()ie,· - FuL Deputado pela lei, exclusiva· 
mente, lei que asseguramos no campo da lucta. 

O Sr. Barros Cassai - Mas V. Ex. era o unico opposicio· 
nista que se correspondia. frequentemente, com o Sr. Borges de Me
deiros, cujas cartas V. Ex. me mostrou. 

O Sr. Demetrio Xavier - DesaHo V. Ex. a provar esta 
. affirmativa, e appello para o nobre Deputado, Sr. João Neves, para 
que diga se tive, algum dia, relações epistolares com o Sr. Borges 
<ie Medeiros. Appello, igualmente, pára o Sr. Oscar Fontoura. 

O SR. JO.li.O NEVES - Dis~o não posso saber, mas me !oo.Jvo 
na affirmação de V. Ex. 

(Trocam•se out;os apartes entre os Sr-s. Demetrio Xaviet' e 
Barros Cassai. Sussurro. O Sr. Prf!sidente pede attenção.) 

São Pal.l!o, em varia5 O:pocas, deputou ao parlamento homens de 
opposíção. Aqui conheci nes,e caracter, ainda nos ultimas tempos 
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do regime deposto, o meu pr~ado amigo Sr. Paulo de Moraes Bar, 
ros, que foi meu correligionario em 1932, o professor Francisco Mo
rato preclaro chefe do extincto Partido Democratico, e o brilhante 
tribuno Senhor Marrey Junior. 

O Sr. A=rcío Ton-~ - V. Ex. dá hceoça para tllil .aparte 7 

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está findo 
a hora do expediente. 

O Sr-. Acltt'cío Torres - Ainda em 1930, no mais acc:eso da 
luta presidencial, o Estado do Rio mandava á Camata Federal dois 
opposicionistas, os Srs. João Guimarães e Laurindo Lemgrober. 

O Sr. Pedm Lago - A Bahia se:m'Pre mandou opposições para. 
a Cam.ara. 

O SR. JOÃO NEVES - Do mesmo passo, na Camara Estadoal 
de São Paulo, oito Deputados democraticos combatiam o governo. 

Acaso ha quem esqueça que o D:istricto Federal sempre teve 
entre estas bancadas vehementes adversarios da situação, tidos como 
tal? (Muito bem). 

Não é de meu gosto personali:z;ar as allusões, mas não me forro 
a perguntar ao illustre Sr. Laurindo !.emgruber, meu caro collega 
na Camara de 1930, se S. Ex. aqui penetrou pela. força do partido 
nilista ou pela mão do Senhor Manoel Duarte. 

Seguramente as leis eram mais do que defeituosas e os processos 
mais do que detestaveis. Ninguem os combateu com mais vehemen~ 
cia do que eu. Verdadeiramente não tinba·mos repr~entação politica. 

Não exaggeremos, porém, os dytbirambos ao presente extrema~ 
mente discutivel em detrimento da. elementar verdade historica. 

Tenho lido por ahi além que o nobre Sr. Geutlio Vargas tem 
sido um respeitador fiel do pronundalilento das urnas, em Estados, 
em muitos dos quaes - affirmam os panegyrista - venceram as 
opposições. 

Desconhe'=o maior mystificação do que esta. Os tburiferarios 
do Presidente imaginam por ce= que estão escrevendo para surdo~ 
mudos. 

Ponhamos abaixo o castello de inverdades. 
Sim, houve opposições locaes que derrotaram os partidos int<r• 

ventares. Mas porventura os vencedores eram adversarios ~o Sr. 
Getulio Vargas? 

O S!". Amaral Pe~oto - O Sr. José Augusto adversario do 
Sr. Geutlio Vargas, sahiu viccorioso, 

O Sr. Josê AtJgusto - Sahiu victorioso, o meu Partido, mas 
o Sr. Getulio Vargas não tem feito outra coisa senão procur<~l bur• 
lar a vontade do eleitorado norte-riograndense. 

O Sr. Amaral Peixoto - De qualquer fôrma, a lei eleitoral 
permittiu que V. Ex. fosse eleito. Estou defendendo a Justlç'l. Elei
toral. 

O SR. JOÃO NEVES - Chegarei lá. A repo5t~ é fa.d c es-
magadora. VejalllOS por partes, como quer o nobre representante 
do Districto Federal. 
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.. No Pará, o major Magalhães Barata não conseguiu, por certo, 
.eleger-se governador. Mas o Sr . José Malcher foi escolhido candida
to pelo Sr. Geutlio Vargas de uma lista enviada S. Ex. pelo digno 
e correi:to interventor Carneiro de Mendonça, que declarou tcxtu=tl• 

mente a O Jornal: ··o Presidente Getulio Vargas suggeriu o nome 
do Sr. oJsé Malch~r. de quem possuía excellentes informações a res· 
peito". 

Perdeu o major Barata, mas o governo foi parar ás mãos de um 
-h omem e de uma corrente, que apeiam o governo federal. Em Jogar 
de correligionarios A, o Sr. Getulio Vargas, ajudou a subir as eS<:a· 
-das do palacio de Belém, o co-religionario B. Isso apenas. Nada mais. 

O Sr. Amarat Peixoto - No caso, a accusação vae ã Frente 
Unica do Pará, que se submerteu á imposição. 

O SR JOÃO NEVES - Isso V. Ex. liquide com clla e não 
-commigo . Não se trata de correligionarios meus. 

O St'. João Catlos - Eu me permitto a honra de interromper 
a brilhante oração de V. Ex. , para declarar o seguinte: affirmamos 
que, havendo no Pai~. em franco funccionarncnto, na mais perfeita 
regularidade, com sub-divisões insta.lladas no Estados, um Tribunal 
Eleitoral . .• 

O SR. JOÃO NEVES- E' o que nego. 

O Sr. João Carlos - . . . que resolve esses assumptos. o Sr. 
Getulio Vargas tem envidado os maiores esforços, e com felicidade, 
para que a verdade eleitoral sempre appareça, deixando ampla liber
dad aos Tribunaes Eleitoraes e mais ainda, fortalecendo-os com o seu 
prest igio. Agora, se em ve~ de subir o adversario A, subir o adver
sario B, é o caso de S. Ex. di:er : não tenho culpa de que ambos 
sejam correlígionarios ... 

O SR. JOÃO NEVES - Tambem nenhum Presidente da Re
publica, no passado, teve culpa de possuir correligionarios em toda 
parte. E' o incondicionalismo de sempre. 

O Sr. João Carlos - Não estou accusando os Presidentes. 
Digo, apenas, que o Sr. Getulio Vargas tem respeitado a Justiça 
Eleitoral. 

O SR. JO.ÃO NEVES - Continuo. 
Em Sergipe as coisas não se passaram de modo fundamental• 

mente diverso. 
No Maranhão annuncia-se o triumpho das opposições colligadas 

contra o inr:erventor, mas a favor do Sr. Getulio Vargas gregos e 
troyanos. O Cattete fa.;: o jogo com todos os naipes. 

O Sr. Henrique Couto - No Maranhão, o Partido Social De
mocratico ganhou as eleições, mas perdeu a apunção. 

O SR. JOÃO NEVES - Isso é ainda mais c~mplicado, e V. 
Ex . levará a debito da Justiça Eleitoral. 

No Ceará, a vantagem da Liga Catbolica s6 foi contra o coro· 
n el Moreira Lima e os amigos do major Juare~ T avora. Toda gente 
sabe que os vencedores foram dos mais dedicados ao Sr. Getulio 
Vargas, suffragando-lhc o nome em l7 de Julho do anno passado . 
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Em Santa Catharina, a ascensão do illustre S. Nerêu Ramos não 
mudou a face da situação vi á vis do Chefe da Nação, pois o coro
nel governador sempre pertenceu á corrente chefiada pelo _Sr. · Gc~ 
tulio Vargas. 

E, se tudo isso é exacto, respondam~me a uma pergunta: em que 
ala formam nesta Casa os Deputados ligados aos partidos triumpha
dores nos Estados? Comnosco ou nas fileiras da maioria? 

O Sr. João Carlos - Que representa isso? Não pócle haver 
dissidencia local, exclusivamente local, conset>iando·se os contendores 
filiados á politica federal? 

O SR. JO.ÃO NEVES - V. Ex. sabe que, por esse Brasil 
afora, uma das m3lores coragens, das raras coragens que muitos t'
veram no passado c poucos a te em no presente, é ser ao mesmo ~-em· 
po adversario de todos os governos . {Muito bem). Combater, Sr. 
J oão Carlos, o Governo das cdilidades, o governo dos Estados, o gc~ 
vemo àa União. é, o:~o Brasil, hoje um acto de heroismo! (Muito 
bem. Palmas). 

·o Sr. Botto de Menezes - Ou de loucura. 

O SR. JO.ÃO NEVES - Ou de loucura, como di~ bem o nobre 
collega Sr. Botto de Mene::.es. 

Aqui, quando fazia a campanha da Allíanc;a Liberal. ouvi dizer 
que c:stavamos mettidos em tremenda aventura pot"que, no Brasil, 
bater-se contra os governos é estar envolvido em tremenda aventura. 
Hontcm li uma phrasc de Cervantes que cahiu profundamente em 
meu espírito. Di~ia que aventureiro é aquelle homem que em duas 
palavras pôde ser espancado ou imperador . 

O Sr. João Carlos - Não desejo interromper a oração bri
lhante de V. Ex., mas é de dever reconhecer que. neste momento, 
fazer opposição ao Governo Federal não representa loucura nem au
dacia de qualquer ord~m, porque todas as garantias estão assegurad«s. 

O Sr. José Augusto - Os rio-grandenses do norte que res
pondam a V. Ex. 

O SR. JO.ÃO NEVES - Não desejo, por ser escassa a hora, 
entrar neste debate; mas entrarei nelle quando quiterem e com fac~.~~ 
e documentos. 

O Sr. João Carlos - Não são as vozes que hão de apagar 
o~ factos. 

O Sr. José Augusto - São os factos que confirmam as pala
vras do orador. 

O SR. JO.i\0 NEVES - Ha um unico caso em que uma ver• 
dadeira opposição já se affit"mou como vencedora, embora 3lnda oàr. 
se reunisse a Assembléa Constituinte. E' o do Rio Grande do Norte. 

Esperemos o epílogo. Mas, se elle se verificar, a excepção nã'l 
infirmará a regra, e sabem Deus e o Bra5l1 o que foi o drama d;. 
opposiç:lo potyguar . 

O Sr. Café Filho - Os Deputados do Partido Popular, que V. 
Ex. está considerando victorioso, approvaram, ha bem pouco tempo, 
na legislatura passacfa, os actos da Dictadura. 
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O Sr. José Augusto - Não é verdadeira a affirmação. O 
Par.:ido Popular votou, na Const1tuintc, contra a approvação dos a.:t-:~s 
da Dictadura, e declarou-se em opposição ao Sr. Presidente da Rc• 
publica na hora em que elle, desrespeitando sua situação de magw 
trado da Nação. entrou pelo meu Estado a amp<trar um governo san
guinario, que já derramou o ~angue de muitos conterraneos meus • 

.O SR. JOÃO NEVES - Não, senhores Deputados, não deixa
remos passar sem apprehensão o contrabando desses dythirambos in
sinceros aos poderes do cüa. 

A verdade núa c crúa é que hoje, como hontem o governo ganha 
sempre as eleições e o Presidente da Republica não é um magistrado 
isento de paixões facciosas. Accumula a chefia da Nação com a che
fia do partido. 

Apenas homem as coisas eram f citas ás claras. Hoje, Themis 
guarda com a espada e~ punho a porta da ::emplo, em cujas sachris
tias se manipulam as mesmas oppressões e desvios. 

Tudo · mais são embustes grosseiros. 
Reclamando actualisação nos •eus objectivos para o rumo das 

opposiçócs congregadas, não quiz eu significar senão que nenhum de 
nós quer parar no curso dos acontecimentos, dando corda a chrono· 
metros immobilisados pelo tempo e a ferrugem. As revoluções não 
retrocedem . O passado, no sentido da sua organização, está morto . 
Nenhum de nós pretende a elle voltar, como norma de acção. Somos 
1935 no pon"o de vista da construcção indispensavel. Não abrimos 
mão, porém, de recorrer sempre que necessario ás lições de hontem, 
nem lançámos a pedra funeraria sobre aquelles que desgraçaram o 
Brasil, a pretexto' de salval~o. São elles os· mesmos homens do pre~ 
sente e hão de responder, dia por dia, ao processo de responsabili· 
dades instaurado e em plena dilação de provas . 

Quanto a mim, não me intimido do confronto, tranquillo na li· 
nha de inflexível coherencia que t em sido a razão da minha vida 
publica e o escudo que protege a minha humildade contra os assal
tos da malevolencia. 

Nas contestações oppostas ao meu discurso inicial, uma coisa 
chama desde logo a attenção. · 

Os críticos emprestam-me propasitos negativistas e, na impossi· 
bilidade de responder•me com argumentos válidos, affirmam que não 
trouxe a minoria um programma de reformas. 

Ainda não vi, · Senhores, maior in digencia de argumentação. 
Que pretendiam os meus censores? Uma plata~orma de governo ou 
um debate academico sobre cürectril:es administrativas? 

Senhores, falemos portuguez. Já será alguma coisa nesta babe! 
post•revolucionaria. 

Mas. en:io, os renovadores do Brasil quererão eJCigir de opposi
cionistas um breviario de soluções para cada caso? Não lhes parece, 
que seria andar o carro adeante dos bois? 

O Governo é que governa. Elle ~ que tem nas suas mãos a ma
china da administração. conhece as possibilidades do Paiz, está na 
posse de todos os segredos do Estado. Se elle não tem direçtivas, 
como exigil·as, de nós, ausentes de todo o mechanismo administrativo? 

A funcção social das oppasições é da vigilancia ... 

O Sr-. 'Roberto Moreira - E' da crítica . 

O SR. JOAO NEVES - •.. é da critica, como bem dedara o 
nobre Deputado Sr. Roberto Moreira. Consiste em apontar os erros, 
em discutir as medidas postas em pratica, confrontai-as com as de 
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-outros periodos e de outros povos. Sõ essa magna tarefa encheria · 
.o exercido do mandato parlamentar. 

Seguramente a cada providencia criticada iremos apontando. co• 
mo já o fi:~emos, a que nos parece mais justa e opportuna. Ma-s re• 
clamar•nos taboas programmaticas é de uma ml falta de senso com· 
muro que mereceria um capitulo cervantino na Ilha de Sancho Pansa. 

Po~se agora em circulação um velho vocabulo para denegrir o 
esforço das opposições - a demagogia. Quem critica é demagogo; 
.quem dá por páos e por pedras no governo é constructor. Ora, Se
nhores, isso é de uma lamentavel pobre:::a de espirito. 

Causou•me, por isso, pena que o meu eminente amigo, o pre· 
claro Senador José Americo, taxasse de demagogica a minha oração 
inicial. Demagogica por que? Porque apontei erros, sem offerecer 
os remedios? 

Mas - Deus de misericordia - teria S. Ex. pensado do mes
mo modo, quando fiz aqui mesmo a campanha liberal, nos mesmos 
termos, com os mesmos processos, visando os mesmos objectivos? 

Nesse caso, eu teria tido então o applauso do eminente repub!i~ 
ço, tão demagogo quanto eu. 

Não, Senhores Deputados. Tenho hoje, como hontem, horro~ 
á destruição pela destruição. 

Continuo fiel á maxima de Danton - só se destróe o que se 
substitue. O que eu qui1;, naquelles grandes dias, foi erradicar erro:; 
1Jara que no terreno preparado fracutificassem os acertos. E, o qu~ 
quero agora, e o que se Deus qui2;er, hei de querer sempre, coma 
bom brasileiro, que me prezo de ser tanto o eminente Senador, bem 
que desprovido dos seus altos dons para levar a bom termo o meu 
-combate. 

O St:. Roberlo Mo~eira - A Jlresença de V. Ex. nessa tri• 
buna prova a sinceridade de seus desígnios. (Muito bem). 

O SR. JOÃO NEVES - ~s que é demagogia senão a exci,. 
tação criminosa das paixões populares? 

Ora, nem sempre são as opposições que ateiam o incendio nos 
appettites da massa. 

Não raro os governantes, afim de se perpetuarem no pode~. 
accenam :para as turbas com a miragem de venturas impossíveis, sub• 
vertem. as noções de disciplina, quebram os laços do respeito recipro
co entre os cidadãos, fomentam a luéa de classes, açulam reinvindi· 
cações irreali2;aveis. 

Por isso, senhores, ha duas demagogias. Sempre as houve -
a de cima e a de baixo. 

Aos demagogos do povo oppõem-se os demagogos do poder, 
aquelle especíe de caudilhos do alto, que crearam o cesarismo der.u· 
gogico, de que fala Ricardo Rejas no "Santo de la espada", perdidos 
entre phrases bombasticas, promessas fala:::es e loucuras administrÃt;.
vas. · 

Os demagogos de baixo fa~em ás nações um mal infinitamente 
menor, porque falam e não executam. Os perigos são os de ci:na, 
compromettendo a fortuna e o futuro dos povos com os erros e cn~ 
Ees da administração, aquecendo o ambiente das pugnas civis. 

Não. Senhores Deputados. As opposições congregada eem um 
sentido nitídamente constructor. 

Hão de cooperar para o bem do Paiz, ainda que seja pelo clamor 
contra os desmandos do Governo, impedindo que se consumem Ili\ 

.treva c no silencio os supremos desatinos. 
Contemplem os cidadãos o que já fuemos no seio das commi~· 

sões e no plenario. Pode·se di2;er que até hoje quasi só se tem di,;.. 
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cutido as nossas suggestões. O mais é, com raras cxcepc;õcs, obrat 
das mensagens do executivo a encher a ordem do dia da CamarJ.. 

Na Commissão de Finanças, as opposições, pela palavra do illus
tre Sr. Daniel de Carvalho, suggeriram um vasto programma de re
formas fundamentaes. No mesmo concilio, foram de novo as opp'>' 
sições. dest"a vez pela palavra não menos íll: stte do Sr. Hcnnque
Dodsworth, que propuzeram a unica medida salutar para o contrôle 
da despesa federal, estatuindo que nenhum gasto seja feito senão por 
intermedío do Ministerio da Fazenda. 

Pois não partiu da nossa bancada, pela autoridade magistral do· 
Sr. Cíncinato Braga, a indicação das providencias salvadoras para a 
questão financeira e a crise do café? 

De nôs tambem veiu, por inspiração do eminente Senhor Joã•> 
Mangabeira, a idca de um inquerito ácerca das condições de vida do· 
trabalhador rural e urbano, para que se cumpra o esmtuido nas leis
e beneficio dos que soffrem e 1aboram na proscripção da miseria.. 

Não abaodônamos igualmente os direitos do funccionario civiF, 
condemnado pela unilateralidade de um véto injusto, iníquo e in
constitucional. 

Bater-nos-emas amanhã pelo salario mínimo dos bancarias e por 
toda a petição dos humildes. 

Fomes nós da opposição, que reclamamos a prestação de contas, 
por inquerito rigoroso no Departamento Nacional do Café, estranha 
entidade, cuja_ vida legal jt. :-erminou, segundo o douto e insuspeito· 
parecer do eminente paulista Sr. Sampaio Doria, sem que a Nação
saiba onde foram parar mais de quatro milhões de contos de réis. 

Recusou a maioria a perícia e a chaga administrativa ficou aberta. 
ao sol, como um escandalo innominavel de irresponsabilidade neste 
regime de anarchia e dissolução. 

Eis, a rapidos traços, a nossa acção fecunda. 
. . Iremos. a~ante, dia a dia, com uma tenacidade •digna do nosso-
lntulto patnouco. 

Não faltaremos em tempo a propôr um plano racional de educa~ 
ção para correctivo da vergonha em que a Republica Nova fez; de
cahir esse problema dos problemas, 

Que mais querem de nós? 
E - por fim - vêde, Senhores, a tremenda incoherencia. Q,. 

partida.rios do Sr. Getulio Vargas exigem-nos uma plataforma de 
Governo, completa, exhaustiva e minuciosa. Isso, para termos o di
reito de ser opposição. Entretanto, Sr. Presidente, o dictador aqui 
declarou que mesmo para a subverção da ordem não é "imprescindi
vcl um programma para se impôr ao Povo Brasileiro'"! 

Fe:~se u:n;:;. Revolução sem programma, por desnecessario, e não 
consentem. que desempenhemos \lm mandato de deputado sem uma. 
plataforma? 

O Sr. Roberto Moreira - A opposição parlamentar precisa 
tr um programma. Nunca se viu isto em Paü; algum do mundo. 

O SR. JO.ÃO NEVES Reclamemos os offioos de Moliére 
apra os nossos censores... Só elle, redivivo, interpretaria bem os 
atrevimentos da hyprocrisia facoosa. _ 

Não podendo contestar os desacertos do poder discriciooario, o 
Sr. Raul Fernandes pretende explical-os por uma forma extremamen
te curiosa. O dictador não era dictador. Sua autoridade dimanava 
de muitos e, para contentar a todos S. Ex. fragmentava a sua von
tade. Deste modo, o eminente .. leader"" acabaria po:r a.ttribui:r a 
somma dos erros mais á opposição do que ao Governo. Registro o 
formidavel paradoxo, como a melhor das :replicas. 
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Concluiu o Sr. Raul Fernandes assignalando que ao novo regi· 
jne se deve uma admiravel conquista - a tomada de contas do exe
..cutivo pelo poder que legisla. 

Mas, Senhores, até onde irão as contas desse rosario de mysti
Jicações? 

Como considerarmos prestadas as cont'as na ~pplicação dos di
.nheiros publicos, se ao nosso exame se subtráe a verificação .directa 
e pericial dos ga.!tos do Departamento Nacional do Café, que já 

.enthesourou mais de tres milhões de contos de réis? 
Bem sabe a Nação que temos em pura perda insistido por essa 

.mora~adora prov-idencia. 
Recusou a Mesa da C;;mara o nosso requerimento sob o pretexto 

.de não conter a petição um terço das assignaturas dos Depue-ados. 
Era o recurso ás priliminares para escapar ao merito da questão. 

Concitamos os membros da maioria a que nos trouxessem o au
xilio de suas firmas. Poucos foram os dignos adversarios que acudi
ram ao nosso appello. 

O Govemo fecha a questão no sigillo 1mpenetravel. Furta-se a 
uma devassa. Acastela-se no ~ manda quem pode - mesmo nos 
t:empos mais duro do absolutismo. Tudo está em ordem, mas não 
se admitte que se vasculhem os livros do departamento. A conclu• 
.são é fatal. 

Pois bem, Senhores. Esse caso o Departamento Nacional do 
Café é já hoje o ponto de honra para todos nós. 

Ou o Governo facilita o inqueríto ou seremos forçados a acre
ditar que as accusações têm inteira procedencia. 

Mas jã agora o Departamento Nacional está condemnaáv em 
sua existencia artificial pelo magistral parecer do professor Sampa;o 
Doria. S. Ex. é um ·JlleStre de direito, paulista eminente, e exerceu 
até pouco o cargo de procurador geral da Justiça Eleitoral. 

Não é portanto, um opposicionista. Longe disto. S. Ex. é 
pessoa da conjiança do Governo. 

Pois o Sr. Sampaio Do ria, no estudo em apreço, escreve: 
"Diante destas conclusões, rigorosamente constirucionaes. pergunt<Lr
se-á: qual vem a ser a situação legal do Departamento Nacional Jo 
Café? 

E' uma pessoa juridica cuja finalidade acabou. Já não pod~ 
arrecadar ~ taxa de exportação do café, porque, desde 16 de Julh<:~, 
ao entrar em vigor a Constituição, se incorporou á receita {ede.-a!, 
sem prejuizo de sua finalidade e~clusiva. Não pode continuar a 
manter os demais serviços aue estiveram a seu cargo, porque já nã'.J 
tem com que pagal-os. A sua receita era a taxa de exportação do 
café, e esta não pode, no todo ou ein parte, ser applicada, conforme 
determina o § ~·. art. 6.0 das Disposições Transitarias, senão na 
liquidação dos emprestimos a que ella sirva de garantia. Como qea
tura, pois, já sem sopro de vida, o Departamento está, constitucio
nalmente, em liquidação forçada. Suas contas devem, por lei, ese-ar 
prestadas cada mez_ O saldo que tiver, em dinheiro ou mercadoria, 
se applicará obrigatoriamente na liquidação final dos emprestimos em 
moeda, nacional ou estrangeira, de defesa do café. 

. Todos os actos que nao sejam de líquídac;ão, praticados pelo 
Departamento, de 16 de Julho para cá, são irrites e nenhuns. Se 
arrecadou a taxa de exportação daquel1a data até hoje, cumpre-lhe 
entregal•a ao Thesouro Nacional, para o serviço de resgate dos em
prestimos, nos termos da Constituição .. 

Uma commissão de homens de senso. assistia por technico, acer
tará facilmente a5 contas do Departamento. Devem ellas estar pres
tadas, mez por me:, ao Ministerio da Fa:enda, cujo ministro superin
tende a Directoria do Departamento. Recebeu e~te de taxa mais de 
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dois milhões de contos. Se deve a bancos ou alhures, recebeu tarn
bem o que deve. Sommemm~se as duas parcellas, e eis dinheiro que· 
o Departamento enthesourou. Tambem com a subrogação do ern
prestimo de 20 milhões, recebeu o café empenhado 16.5'00.000 sac-
cas, hoje redu:ido a 11.614.200. Doutro lado, o Departamento com
prou café para queimar. Na safra anterior, obrigou o productor a 
lhe vender quarenta por cento da producção e trinta mil réis a sac
ca de 60 kilos. Comprou assim, por menos do custo; uma extorsão 
inexplicavel. Já queimou, como tem declarado, :n.l78.85'9 saccas 
até lO de outubro deste anno. Gastou tambem com os serviços que 
instituiu. Tudo isto lhe será levado a credito, segundo compromisso 
decorrente dos convenios entre o Estados interessados, empregado· 
no pagamento antecipado, de emprestimo de vin~e milhões." 

E' fulminante, Senhores Deputados. Mas a preclaro professai." 
vac mais longe: 

"Facto é que hoje, desde 16 de Julho ultimo, o Departame .• to 
deixou de ter existencia constitucional. A sua extincção radical foi 
acto da Constituinte soberana. Hoje. nem o Congresso ordinario 
pode revogar a extíncção; por lei ordinaria, não pode resuscitar o 
Departamento. A arrecadação da taxa tem de ser feita pelo Thesou-· 
ro Federal, e a sua applicação, no todo, ou em parte, só será para 
pagamento dos encargos a que a taxa sirva de garantia. Agora, só 
por uma reforma constitucional se poderá sahir disto. 

A não ser que se ouse violar, rosto a rosto, a ~nsti~ição em· 
vigor, dando margem a que os prejudicados recorram ao poder judi- · 
ciario, interprete ultima da lei, não tem o Governo Federal outra 
sabida, senão reconhecer a extincção constitucional do Departamen
to, tomar-lhe as contas, e applicar o saldo, porventura existente, no 
pagamento das diyidas contrahidas para a defesa do café". 

O convenio dos Estados caféeiros estabeleceu que a taxa de ex
portação não seria cobrada além de 27 de Abril de 1935. Mas o art .. 
6.0

, § 3.c, das Disposições Transitarias da Constituição Federal esta-· 
belece diversamente. As taxas continuarão a ser cobradas além da
quella data, sómente, porém, taxas redu:z.idas, logo que se solvam as 
debitas em moeda nacional e tanto quanto baste para o serviço de· 
juros e amorti~ação dos emprest:imos contrahidos em moeda estran
geira. 

Ahi tendes, Senhores Deputados, autopsiado legalmente o De~· 
partarnento Nacional do Café. 

E', quando muito um rnorto~vivo, ao qual a teimosia do Gover
no, o seu desrespeito pela lei fundamental e a sua desorientação, in-· 
sistem em galvani~ar, com prejuí::o da lavoura. 

Deploro que a maioria da Camara, presa a injuncções partidarias, .. 
não permitta que a Nação conheça o destino. meticuloso de todas as 
sommas astronomicas, que foram recolhidas desde inicio. 

Se ainda é possível, daqui endereço ao eminente Senhor Arman
do Salles de Oliveira um instante appello, afim de que S. Ex. não · 
ligue o seu nome honrado á conspiração tumular, que se está fa::enw 
do em torno da prestação de contas da maior repartição arrecadado· 
ra da Republica. 

São Paulo, sobretudo, tem neste capitulo responsaóílidades, in
disf<~rçaveis, e o nobre governador bandeirante não esqueça ~ue um· 
dos pontos do programma do Partido Constitucionalista re:a textual~ 
mente: · 

.. Prestação de cO!ltas da administração estadual por via de men
sagem acompanhada de .informações uteis sobre cada ramo da ad
n;inistração, e de e~acto fiel do balanço do Thesoaro~ e a sua·· 
conferencia real com a escripturação publica por · uma ccmzmissão ·· 
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.de Deputados assistida por contador-es officiaes, nomeados pelo Pre
. sidente da C amara dos Deputados. " 

Ap;>lique S. Ex. ao caso federal a marima prescrita, para fugir 
:.aEJs riscos da incoherencia. 

E reflicta maduramente qtJe os programmas só valem pela sua 
conscienciosa execução. Do contrario, quando a letra e o espirito se 
amortalham na infidelidade aos compromissos, os partidos succumbem 

:na transacção e na desesti!na publica. 
Eis, Senhores, alguns aspectos salientes da actualidade brasileira. 
A Nação está em· verdade exhatJsta de confiança nos que a di· 

:rigem. . 
Talve:r. por isso ha muito se movimentam com impressionante 

resalto as alas doutrinarias extremas, dando a todos a sensação angus· 
:tiada de que o dia de amanhã. ou se tingirá com o verde das cami· 
,sas integralista.s, ou com o vermelho das· cores libertadoras. 

O Sr. Figueiredo Rod~igues - Só não vê i:;so quem é cego·. 

O SR. JOÃO NEVES - Quando o centro, fraqueia, é írreme• 
,diavel 11 tendencia para os polos. O Sr. Geutlio Vargas es~ á fren~ 
de um resto de tropas cansadas, que acabarão envolvidas pelos flan· 
~os. 

O Sr. João Carlos - Esse resto de tropas. meu illustrado 
..collega, por em quanto é maioria. 

O SR .JOÃO NEVES - Já não assistimos apenas aos ardores 
·do proselytismo pacifico. O conflicto descamba para as ruas, com 
.sangue derramado. Nuvens carregadas encobrem o horitonte com 
todos os signaes da tempestade ímminente. 

Contra ella a Camara, na sua ultima legislatura, votou uma lei 
..de e:xcepção, que só conseguiu exaltar os animas e acirrar os partl· 
darias da esquerda e da direita·. 

Mas ignoro recurso mais anodyno, para a defesa de um regime, 
.do que esse appello do desespero ás sancç;ões contra as prerogativas. 
que devem constituir a essencia mesma do systema. 

Em politica é sempre verdade que, quando Jupiter quer perder 
;alguem, enlouquece-o primeiro. 

Jamais a seguranÇa ·do poder resu!tou da supressão de garantias . 
. Ella pode prolongar por a.lgum tempo a vida dos moribundos, mas 
:acaba na auto-asphyria. 

Contra os adversarios de uma ordem estabelecida, não conheç:> 
.outro remedio 'ue nã.5t a pratica rigorosa das virtudes publicas, :.. 
-vida da administração ás claras, a economia intransigente, o estimub 
a todas as nobres iniciativas, a defesa da producção nacional, a p~ .l· 
tecção ás classes que trabalham. 

Quando um Governo falha a todos esses objectivos, os seus dias 
.estão ir:remediavelment!e contados. E ai! daquelle que, tomband''· 
:arrasta na quéda, <!.S prj)prias instituições. 

Ha muito que, contemplando, o panorama das nossas difficulda· 
des, convenci•me de que, nesse andar, graves tempos estão reservados· 
ao Brasil. 

Precisamos ver claro na immensidade do cáos, sem nos obstinar· 
:mos em cravar os pés no s6lo sacudido pelas correntes subterráneas. 

Entregue á meditação na horas de desterro, amando extrema
mente o meu Paiz e desejando vel•o triumpbar da. crise em que o 

!lançaram, ha muito me convenci de que precisamos sahir das 
.ficções metapbysicas, caminhando corajosamente para a comprchen-
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são de que novos rumos se abrem á organização do Estado, e novaS'· 
circumstancias requerem o imperio de outras soluções economicas c. 
sociaes. 

Urge fundir a couraça do nosso nacionalismo economico, eman~ 
cipar-nos dos compromissos impostos pelo judaismo cosmopolita, asse
gurar a emancipação do trabalhador, restringir os desequilíbrios c-eados 
pela hypertrophia capitalista. · 

Mas de nada disso cogita o Governo atonico e impopular, per
dido apenas na magia de prolongar a sua triste duração. 

Del1e a Nação nada espera. 
E bem viu o honrado Sr. Getulio Vargas o que significou a suaJ 

volta de Buenos ."Ürcs. através das avenidas da metropole. 
A multidão, de chapéo na cabeça, numa impressionante parada de

silencio, lavou-lhe a sen:-ença merecida. 
Interprete S. Ex. os segredos daquella mude• e veja se no 

fundo da sua consciencia a mão vingadora não traçou esta pergunta
dramatica! "Vencedor de 1930, que fi:z.~ste do Brasil?'" 

(Muito bem; muito ·bem. Palmas. O orador é 1.1wamente cum~ 
prímerztado.) 

Durante o discurso do Sr. Joã.o Neves, o Sr. Antonio 
Carlos, Presidente; deixa a cadeira da presidencia, que € 
occupada pelo Sr. Arruda Camara. 1.0 Vice~Presidente, 

O Sr ~ Presidente - Achando-se na ante•sala o Sr. ·OS<:ar Car
neiro da Fontoura. reconhecida e proclamada Deputado pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, convido os Srs. 3.0 ·e 4." Secretarias, .para 
em commissão, inttodu~irem no recinto S. Ex. afim de prestar o· 
compromisso regimental. 

(Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva com
missão e, junto á Mesa, presta o compromisso regimental, 
tomando assento, em seguida.) 

O Sr. Presidente --.... Tenho sobre a mesa, e vou submetter a
votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a inserção na Acta dos nossos trabalhos de hoje de 
um voto de profundo pesar pelo fallecímento prematuro do illustl'l! 
jornalista Dr. Rolando Gomes Rollemberg, occorrido em Montevidéo,. 
onde se achava como membro da comitiva do Sr. Ministro das Re· 
lações Exteriores do Pai:, acompanhando a recente visita do Sr. 
Presidente da Republica á Argentina e ao Uruguay. 

Natrual de São Paulo, descendente de familia tradicional, com· 
assignalados serviços á nobre causa da constituciona!i:.;ação do Bra• 
sil, e tendo sempre a sua robusta intelligencia empenhada nos debates 
dos magnos problemas, o extincto Ía:.; incontestavel jús á homenagem 
que pedimos á Camara. 

Sala das Sessões, 19 de Junho de 1935. - Gomes Ferraz. -
Laerte Setubal. - José !Alves Palma. - Acurcio Tor-res. - Tei~ 
xeira Pinto. - Bias Fortes. - Barros Cassa[. - José Augusto •. 
- Domingos Vellasco. - A·ntonio Santos. - ]oão To:-res. 

Approvado. 
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Ha sobre a mesa, e submetto ao voto da 

REQUERIMENTO 

Ao Ex mo. Sr. Presidente da Camara dos Depu~a.dos: 

Requex-emos não seja designada Ordem do dia pax-a a Sessão 
de amanhã, 20 de Junho, dia de Corpus Christi. Trata-se do maior 
.dia santificado do Christianismo, que, não só é a religião do povo 
brasileiro, como é a propria essencia da nossa civili:l:.ação. A não de
.signação de Ordem do <lia significa uma homenagem do Poder Le• 
gis~tivo, em coniuncção com o proprio sentimento da nacionalidade. 

Sala das Se.ssõe.s, 19 de Juoho de 1935. - CtJrlota Pereira de 
Queiroz. - Carlos Morais Amd:-ade. - Aureliano Leite . - Tei· 
:ceira Pinto. - Laerte Setubal. - Dmiz Junior. - Jorge Guedes. 
- Gome'..s Ferr-az. - Abreu Sodré. - Miranda Junior. - ]. 1. 
Sealx'a . - HgppoCito do R.e(;O. - Edmundo Barreto .Pinto. 
Eenrique Dodswcrth . - Emílio de Maya. - Levi Carneiro. -
Waldemar Ferreira . - Justo de Moraes. 

Approvado. . 
O Sr. Presidente - Está sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a inclusão em ox-dem do dia do projec:to n. 9, de 
1934, com parecer favoravel da .Commissão de Legislação Social c 
.sem ·parecer da Corc.missão de Finanças. 

Sala das Sessões, 18 de Junho de 1935. - Fram:isco de Moura. 
Defiro o requerimento do nobre Deputado, nos termos do artigo 

-42 da Constituição. · 

Ha ainda sobre a mesa um requerimento de informações que 
~ae ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

N . 36 - 193S' 

( 1.• Legislatura) 

Requeiro, por intermedio da Mesa, informe o Ministedo Educ:a
~ão e Saude Publica: 
. a) Se entre esse Ministerio e o Sr. Renato Vianna, foi as~ 

.sign'l.do um contracto para exploração do "Theatro Escola". 
- b) Se o contractatlte, Sr. Renato Vianna, deu cabal cumpri· 

me!}to ás obrigações contractuaes. 
c) Quaes as obrigaçõe3 cUillpridas e quaes as não cumpridas? 
d) Quaes a.s importandas recebidas pelo Sr. Renato Vianna? 
e) Por que verba lhe foram ellas creditadas?· 
f) Qual o teõr do c:ontracto7 

Sala das Se.ssões, 19 de Junho d;: 1935. - Annibal F. de Bar
ros Cassa!. 
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J ustificaçiio 

lmpõe•se, ao conhecimento da Camara, o contracto as>ignado 
entre o :Ministerio da Educação e o escriptor, Sr. Renato Vianna, 
de ve~ que, na execução do mesmo, surgiram serias demandas judi~ 
ciarias, contra uma das partes, ora arvorado em autor, ora em réo, 
demandas essas que foram ventiladas pela imprensa, por fórm.a quasi 
.es<:andalosa. Além cio que, reclamações outras appareceram envol
vendo até a honorabilidade do Sr. Renato Vianna e, ao que nos 
consta, foi mesmo instaurado um ruidoso processo administrativo, 
nelle: depondo figuras proeminente do elenco daquelle Theatro e 
prestando, igualmente, depoimento a nossa Censura Theatral. 

Encerrada a discussão e adi<!da a votação. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa.). 

Euvaldo Lodi, Agenor Rabello, Generoso Ponce, Mario Cher
roont, Deodor de Mendoça, Acylino de Leão, Abguar Bastos, Fenlon 
Perdigão, Carlos Reis, Agenor Monte, Adeimar Rocha, Pires de 
Gayoso, Freire de Andrade, Humberto Andrade, Monte Arraes, Fi
gueiredo Rodrigues, Gratuliano Brito, José Gomes, Mathias Freire, 
Herec::tiano Zenaide, Odon Bez;erra, Ruy Carneiro, João Cleophas, 
Osorio Borba, Adolpho Celso, Mario Damingues, Domingos Vieira, 
Teixeira Leit-e, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Severino Mari:, 
Emílio de Maya, Sampaio Costa, Deodato -Maia, Melchisedec Monte, 
Altamirando Requião, Manoel Novaes, .Clemente Mariani, Pedro La
go, lui:~; Vianna Filho, João Mangabeira. Arlindo leoni, Magalhães 
Netto, Octavio Mangabeira, Wanderley Pinto, Raphael Cincorá, 
Edgard Sanches, Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, 
Francisco Gonçalves, Pereira Carneiro, Amaral Peixoto, Julio de No
Vaes, Candido Pessôa, Henrique Lage, Salles Filho, João Guimarães, 
Raul Fernandes, Eduardo Duvivier, Bento Costa, Lontra Costa, Car
dillo Filho, Nilo Alvarenga. Carlos Luz;, Noraldina Lima, Pinheiro 
Chagas, Martins Soares, Clemente Medrado, Augus~o Viegas, K egrão 
de Lima, João Penido, José Bernardino, Simão da Cunha, Abreu So• 
dré, Theotonio Monteiro de Barros, Santos Filho, Osca• Stevenson, 
Carlota de Queiroz., Barros Penteado, Moraes Andrade, Gama Cer
queira, Joaquim Sampaio Vidal, Cincinato Braga, Macedo Bittcnruort, 
Hyppolito do Rego, Felix rubas, Aureliano Leite. Justo de Moraes. 
Miranda Junior, Fabio Aranha, Laudelino Gomes, Trigo de Lourei, 
ro, Plinio Tourinho, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, Baptista 
Lusardo, Annes Dias, Pedro Vergara, Victor Russomano, Raul Bit
tencourt, Ascanio Tubino, Dario Crespo, Pedro Jorge, Abilio de 
Assis, Antonio Carvalha.l, Arthur da Rocha, Alberto Surek, Damas 
Orti:zo, Ricardino Prado Ferreira Lima, Gastão de Brito, Leoncio 
Araujo, França Filho, Moacyr Barbosa, Augusto Corsino, Cardoso 
Ayres, Baeta Neves, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho. 
Paulo Martins, Moraes Paiva. ( 12 3) • 

.. Deixaram de com parecer os Srs . : 

Cado de Godoy, Ribeiro. Junior, Josf. Pingarilho, Agostinho 
Monteiro, Lino Machado, Magalhães de Almeida. Plínio Pompeu, 
Olavo Oliveira, Jehovah Motta, Alberto Roselli, Samuel Duarte, B~r
bosa Lima Sobrinho, Alde Sampaio, Motta Lima, Orlando ArauJO. 
Mello Machado, Isidro de Vasconc::cllos, Prisco Paraíso, Alfredo MM-
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carenhas Arnold Silva, Asdrubal Soares, Hermete Silva, Levindo Coe
lho, Adelio Maciel, :Washington Pires, Polycarpo Viotti, Furtado de
Menez.es, José Alkmim, Re1.0ende Tostes, João Henrique, Bueno Bran~· 
dão, Jasques Montadon. Paulo Nogueira, Pereira Lima, Vergueíro, Ce
sar, Cardoso de Mello N~o. Castro Prado, Bias Bueno, Meira Junior, 
Jairo Franco, José Cassio, Aberlado Lu~. Sebastião Domingues, Mar
tins e Silva, Chrysostomo de Oliveira, Vieira Macedo; Martinho Pra
do, Paulo Assumpção, Roberto Simonscn, Vicente Gallie:z;, Gastão Vi
diga!, Vicente Gouveia. (53) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci
mento de 237 Srs. Deputados, com o que tomou posse hoje. 

V ai-se proceder ã votação da ma teria que se acha sobre a mesa 
e da constante da Ordem do dia. 

Vai se: julgado cbjecto de deliberação um projecto. 

E' lido, considerado objecto de deliberação e enviado ál. 
Commíssão de Educação e Cultura o seguinte 

PROJECTO 

N. 86 - 1935 

Dispensa exígencia para i=ípçáo em concurso para provimento,. 
de cadeiras nos cursos deJ music:a, pintura, esculptru-a e gra
vo.zra. 

(Educação· 33, 1935 - 1." legislatura) 

Art. 1.0 Nos concursos para o provimento de cadeiras nos cur~ 
sos d~ musica, pintura, esculptura e gravura, dos institutos officiaes-· 
ou sob fiscalização federal, poderá ser dispensada a eJCigencia da ali.-. 
nea I, do art. H, do decreto n. 19.8H, de 1931, cabendo ao Mi• 
rustro da Educação e Saude Publica, eJCpedir instmcções determinan
do para cada curso o genero da documenmção destinada a prover a
cultura art:stica necessaria á inscripção nos concursos referidos. 

Art. 2.0 Revogam•se as disposições em contrario, entrando esta
lei em vigor, na data de sua publica.~ão. 

Sala das Sessões, 18 de Junho de 1935. - Martins Soares •. 
Th. Monteiro de &m·os Filho. 

O decreto n . 19. 8 51, estatuto das Universidades Brasileiras, fi•· 
xando as condições geraes, a que devem attender os candidatos ao· 
magi:;terio nos cursos ruperiores do Pai20 prescreve: 

"Art. H • Para a inscripção ao concurso de professor ca-· 
thedratico o candidato terá que attender a todas as ~gencias· 
ínstituidas no regulamento do respectivo instituto universitario,. 
mas, em qualquer caso, deverá: 

I, apresentar diploma profissional ou scientifico de institu-
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to onde se ministre ensino da disciplina a cujo concurso se 
propõe, além de outros titulas com plemen::ares referidos nos 
regulamentos de cada instituto; 

li, provar que é brasileiro, nato ou naturali:..ado; 
III, apresentar provas de sanidade e idoneidade moral; 
IV, apresentar documentação da actividacie profissional ou 

scientifcia que tenha elCercido e que se relacione com a disci
plina. em concurso". 

Ahi estão comprehendidos os protlsstonaes todos, sem distíncção. 
:!:fas ha uma distincção a fa~er, de que a lei não cogitou, e que a 
pratica vem evidenciando : - é o que recorre com os artistas. 

Em verdade, a acquisição de conhecimento para melhor proveito 
de dotes artísticos não obedece ao criterio a que attende a pa.r<"/a 
sdentifica. 

Póde-se, mesmo, sem receio, affirmar que o trajecto seguido por 
quantos desejam a cultura artística, differe muito, não é o mesmo 
para quem se aprimora na cultura scientifica. 

As tendencias artistkas se educam e se aprimoram não raro, 
quando não as mais das v~es, fóra dos estudos systemati~ados, das 
escolas. E, que, via de regra, as tendencias innatas se não discipli
nam. 

E é por isso mesmo reconhecer que o Conselho Universitario da 
Universidade do Rio de Janeiro, apprcvou um parecer, apreciando 
a presentasão de candidatos a concursos na Escola de Bellas Artes e 
no Instituto Nacional de Musica, no qual se lêem . estas palavras: 

"'Releva notar, entretanto, que as condições em que se 
al dquire cultura scientifica não são as mesmas que para a cul• 
tura artística. Para aquella, a comple:ridade do ensino, até 
mesmo o seu apparelhamento, fa~ero que só em curso regular, 
devidamente seriado e gradativo seja possivel adquirir perfeita 
cultura, salvo raríssimas excepções. Quanto á cultura artística 
que, mais do que a scientifíca, exige tendencias innatas, é pos
~ivet e frequente obtel-a o individuo sem o estudo systema~aJ 
dos dos cursos officiaes. Desta sorte, não ha ra:oão para se equipa• 
rarem as condições de prova de cultura, nos institutos scienti, 
ficas e nos institutos artísticos. 

. . . . . .; . . . ~ .... . 

Ademais, trata-se apenas de condições premilinares, para 
uma primeira selecção e que em nada influem sobre as provas do 
curso, por onde se f~ a selecção maxima. Rej citadas como con• 
dições preliminares, aquellas qualidades apresentadas por taes 
candidatos poderiam vale~ mais do que isso - poderiam dar, 
lhes a victoria no concurso de titulas ... 

Como vê, o projecto dispensando a apresentação do diploma 
que será substitudo pela documentação a ser exigido em cada curso, 
pelas Instrucções que o Ministerio da Educação baixar, já• está am, 
parado pela opinião technica do Conselho Universitario da Univer, 
sidade. official. 

Sala das Sessões. - Martins Soares. 

3" discussiío do projec:to n. 84, de 1935 (1• legisla-
tura), do Senado, alter-ando o anno lec:tivo co~rente nas 
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ultimas senes dos cursos de ensino superior, no Rio ~an~ 
de do Sul, sem prejuízo de programmas e de provas es
colares, marcados em lei (em virtude de urgencia). 

Encerrada a discussão e annunciada a votação. 
Approvado o seguinte 

PR0JECTO 

Do Senado 

N. 84 - 1935 

( 1." legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Nas ultimas siries dos cursos de ensino superior, no 
Estado do Rio Grande do Sul os trabalhos escolares deverão termi
nar, no corrente anno, até o dia 15 de Setembro, sem prejui:~.o dos 
programiDas e de todas as provas de habilitação erigidos em lei. 

Art. 2.0 Para execução do disposto no artigo anterior, no cor
rente anno e nas ultimas séries dos cursos, poderão tornar-se diarias 
as aulas das diversas disciplinas, ficando supprirnida as férias er.tre os 
periodos escolares c antecipadas, respectivamente, para a primeira. 
quin:~.ena de Setembro e para os mezes de Julho e Setembro. a segl.1n
da ~ terceira de medidna., odontologia e pharmacia.. 

Art. 3.0 A presente lei entra em vigor na data de sua publkação_ 

O Sr Presidente - O projecto vae ser remettido á sancção. 

Votação do requerimento n. 35, de 1935 (1• legis
latur-a), do Sr. Café Filho, de informações sobre possi~ 
veis occorrencias que se teriam Vf?:rificado em Natal; 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á materia em discussão. 
Continuação da discussão unica do projecto n. 65, de 

1935 ( J• legislatura), dispondo sobre o reajustamento dos 
funccionarios civis e militares; com parecer favoravel ao 
veto, da Commissão de Finanças e Otçamento, e votos 
e-m seprtrado dos Srs. Henrique Dodsworth e D<m.iel de 
Carvalho, e dos Sr:s _ Amaral Peixoto e Gratuliano de 
Brito. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Bias Fortes (Pela ordem) - Sr. Presidente, havendo 

o Sr. Presidente da Republica sanccionado, em parte, o projecto n. 
269, que cuida do reajustamento dos vencimentos dos militares e dos 
civis, acceitando-o naquillo que se refere aos militares e recusando~o 
quanto aos funccionarios civis, sob o fundamento de que era incons
titucional nesse ponto, por não ter sido da sua iniciativa, - é a 
Camar:i., agora, chamada ao exame do assump~. relativamente á parte 
vetada. 
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Quanto á parte sanccionada, consta como lei da Republica, sob 
n. ;1, estabelecendo, em seu art. 1.0

, a nomeação de uma commis
são de 10 membros, 5 confiados ao criterio do Presidente da Repu~ 
blica e 5 ao da C amara. 

Designada essa Commissão, foi expedido o decreto numero 159, 
que lhe deu a attribuição de e:;tuda~:... o assumpto. Reunida sob a pre
sidencia do Sr. Ministro da Fa~enda, fixou este titular do Governo 
o prazo de 4 mez.es p.a.ra que a Commissão remettesse ao Poder Le· 
gislativo o novo projecto de reajustamento dos vencimentos. 

A Camara se encontra., no momento. em situação de alta gra
\·idade e precisa reflectir sobre ella. 

E' desejo do Sr. Presidente da Republica, ao que parece, bene
ficiar os funccionarios civis, ainda no curso dste anno, com a me~ 
lhoria de seus estipendios. Mas o art. 47 da Constituição estabelece 
que nenhum projecto de lei, rejeitado c:m uma sessão, poderá ser 
novamente discutido e votado, na mesma sessão. A Camara 
está, portanto, numa encruzilhada, pa~a a qual quero chamar a atten~ 
ção dos Srs. Deputados. Se esta Casa approvar o veto do Sr. Pre
sidente da Republica, em parte referente ao reajustamento dos von~ 
cimentos dos funccionarios civis, não poderá cogitar no•amente do 
assumpto, na presente sessão legislativa, porque a Constituição é im
perativa, ao determinar que projectos rejeitados em uma sessão não 
:poderão ser ndle renovados. 

Tal dispositivo não sómente é texto expresso da Constituição~ 
tambem todos os comrncndadores a isso se referem. Felisberto Freire. 
na "Histeria Constituciom.l da Republica .. , analysando o art. 40 da 
antiga Constictuição, reprodm:ido p~_l.a actual declara que projecto 
rejeitado em uma sessão não poderá ser renovado na mesma sessão. 

E vae além, nos seus commentarios: affirma que, approvado pelo 
Congresso um veto opposto pelo Presidente da Republica a projecto 
de um dos ramos do Poder Legislativo. este ficará impossibilitado de 
tratar do assumpto na mesma sessão. 

aMs, se o Sr. Presidente da Republica, cioso das suas prerroga
tivas, 2;eloso da Constituição, descobriu no projecto n. 269 a incons· 
titucionalidade de não ter a sua !niciativa, amanhã S. Ex., com os 
processos de despistamento que vem empregando no Governo da 
Republica, deixará de sanccionar o projecto de reajustaro~nto dos 
vencimentos dos funccionarios civis e militares que está sendo ela
borado, sob o fundamento de que o mesmo fere o dispositivo n. 47 
da Constituição actual. 

Por conseguinte, parece~me que a Caroara dos Srs. Deputados, 
mesmo no proposito de apoiar o Sr .. Presidente da Republica, está 
collocada neste dilemma: ou rejeita o veto, e satisfaz; as suas aspira~ 
ções e os seus desejos, já agora concreti:z.aàos na nomeação de uma 
Commissão que vae cuidar do assumpto; ou approva o veto, e está; 
impossib11itada, em face da Constiruição, de melhorar a situação dos 
funccionarios civis e milita~;es na corrente sessão legislativa. 

E' esta, Sr. Presidente, a questão de ordem que submetta á con
sideração de V. Ex. Para ella chamo a attenção da Mesa da Cama.-
ra, porque effectivamente não quero passar pelo desprazer de ver 
outra lei votada por esta Casa ser arguida de inco n stitucion a1 pelo 
Sr. Presidente da Republica, e lei votada precisamente por \lma 
Assembléa a que acaba de organi:ar a Constituição. · 

O Sr. CBTneiro de Rezende - Mas a Constituiçáo, com dez 
me:z.es apenas de existencia, já está fraudada. 

O SR. BIAS FORTES - Chamo a attenção da Mesa da Ca
mara, porque ha um dispositivo no Regimento que veda expressa~ 
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mente ao Presidente da Casa receber projectos ou emendas que firam 
a Constituição. Esta minha questão de ordem significa tambern uma 
.advertencia á maioria da Camara que, no fundo, deseja satisfa~er ás 
aspirações do funccionalismo civil e mil:tar, para que, atabalhoadaJ 
mente, não approve o veto do Sr. Presidente da Republica, uma ve:;; 
que essa approvação importará, em face da Constituição actual, na 
impossíbilitadade de se augmentar os venci.!nentos dos funccionarios 
civis, na presente sessão legislativa. (Muito. bem. Palmas). 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Baptista Lusa.rdo. 

O Sr. Baptista Lusardo (Palmas. MoDimento de attP:nção 
Sr. Presidente, ainda h a po1Jco, quando proferia o Sr. João Neves 
a sua notavel oração, tive opportunidade, ao ouvir um aparte do Sr. 
Demetrio Xavier, .nol:.re Deputado liberal pdo Rio Grande: do Sul, 
de declarar a S. Ex. que lhe faltavam attributos para defender com 
tanto calor a Revo1ução de Outubro, porquan.o nclla não acredi~
va, nem nella siquer tomou parte. 

Revi dando a minha affirmativa, o Sr. Demetrio Xavier, leviana
mente, ousou diz.er que eu é que não tinha autoridade porque, no 
exerc.icio da chefia da policia do Disticto Federal, trahia o Sr . Ge
tulio Vargas! 

Sr. Presidente, Srs. Deputados: a :minha dignidade de homem, 
:a minha responsabilidade de representan::e da Nação ... 

O Sr. Carneiro de Rezenáe - O car<:.cter de V. Ex (Muito 
bem.) 

O SR. BAPTISTA LUSARDO Obrigado ao nobre collega 
-da minoria. 

. • • autori::am-me a declarar que o pendão que me orgulho de 
tr~er, que constitue a minha satisfação maJciina na vida política •.. 

O Sr. Bias For.-tes - A fé de offido de V. Ex:. como homem 
publico. 

OSR. BAPTISTA LUSARDO - ... aquillo que mais pre~o. 
é ter, desde a primeira hora em que ingressei no Partido Libertador, 
dado tudo· quanto podia ao meu Partido, só não lhe tendo dado. pori 
que esta é a ra~o de ser da minha propria existencia, a minha honra! 
E esta, senhores, precisa ser -resgaurdada em todos os terrenos e a 
qualquer hora. (Palmas). 

Por isso, Sr. Presidente, em nome desse passado todo, empraz.o 
~ Sr. Demetrio Xavier a provar o que asseverou e constituo a Ca· 
mara, a soberania nacional do Brasil, tribunal sufficiente para dar o 
ô "veredictum" deante das provas que S. Ex. trouxer aqui da trahi
.ção que fiz ao Sr. Getulio Vargas. Muito bem; palmas). 

O Sr:. Demetrio Xaliíer - Quando tive oppor~dade de con
testar V. Ex .. então na eribuna o nobre leader da minoria. gr:ande 
amigo meu, o Sr. João Neves, relativamente :á affirmativa de V •. 
Ex_. de que eu fôra contrario :á Revolução de 1930, disse que, quan
-do V. Ex. era Chefe de Policia do Governo Dictatorial, sendo con
trario á orientação desse Governo, implicitamente o trahia, porque de 
duas uma, ou os que o compunham estavam solidarios e integrados 
-com a sua orientação e se conservavam nos post()s, ou, então, desde 
que delle divergiam, deviam afastar-se immediatamente. 
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O Sr. Chri.stian.o Machado - E foi o que S . Ex. .fe;; . Aliás, 
o Sr. Baptista Lusardo não devia estar sujeito a intcrpellações da 
natureza da que V. Ex. levantou. 

C Sr. Demetrio Xavier- - Estou, com licença do orador, jus~ 
tificando a minha declaração. Peço ao nobre Deputado Sr. Christia
no Machado, que me ouça. O illustre Deputado Sr. Baptista Lusar
ào, quando Chefe de Policia do Governo Provisorio, foi presidir o 
Cong.-esso do Partido Libertador do Rio Grande do Sul, e defender 
os actos desse Governo, conseguindo até mesmo uma moção de so
lidariedade d2.quelle Partido no caso de S. Paulo, relativamente á 
interventoria do Sr. João Alberto. Das duas uma: ou S. Ex. estava 
solidario com a interventoria do Sr. João Alberto, e: defendia a 
acção do Governo neste· particular. ou então não estava solidario e 
não era leal ao governo do Sr. Getulio Vargas. Não creio que S. 
Ex. fosse capa4 de trahír individualmente o Sr. Getulio Vargas, 
porque os riograndenses do sul não são trahidores são leaes, acccitam 
a lucta em campo aberto, e V. Ex. é riograndense digno. Esta a 
affirmativa que fi:; relativamente a V. Ex., e assim fica justificado 
o meu ponto de vista quanto á attitude de V. Ex. em relação ao 
governo do Sr. Getulio Vargas. 

O SR. BATISPTA LUSARDO - Sr. Presidente, bem avisado 
andei eu fuendo, de5de logo, tribunal, ou melhor, juhes. os nobres 
pares, porque antevia que o Deputado Liberal não poderia provar a 
accusação que me havia feito, levianamente, Levianamente, repito, 
S. Ex, chama de trahidor a quem foi até á ultima hora um dedicado 
e fiel cumpridor dos compromissos assumidos com o seu partido e 
com o Sr. Getulio Vargas. 

Pensei que S. Ex. se ia referir á conspiração que tive •.. 
Sr. Presidente, dizia eu que o nobre representante do Rio Gran

de Sul, levianamente, avançara uma proposição que S. Ex. não po
deria justificar e, muito menos, comprovar. A Camara acaba de ouvir 
no longo aparte de S. EJC., como o nobre Deputado se escarrapachou 
- é bem a expressão - deante do meu desafio. 

Não desejo levar adeante ·esta introducção, pois a Camara pre
senciou, estarrecida, a attitude que acaba de assumir o illustre cal
lega. 

O Sr. D~?metrio Xavier - Estarrecida, na opiinão de V. Ex. 
Apenas repu4 os factos nos seus verdadeiros termos .. Assignalei os 
acontecimentos, emittindo uma opinião pessoal. Não injuiriei a V. 
EJC. Revidei, antes, o conceito emittido por V. Ex. a respeito da 
minha attitude. Continúo a affirmar que V. E:x. estava, apparente 
ou sinceramente, solidario com o Governo, no caso da interven:oria 
João Alberto, em São Paulo. Este meu ponto de vista. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Não é exacto. O meu dis
curso de ante~hontem, que ainda está na memoria daquelles que me 
deram a honra de aqui permanecer quando o proferi, responde a 
V. Ex., pois então, attendendo a um aparte do nobre Deputado ca
rioca, Sr. Amaral Peixoto, declar.ei ter o nosso dissídio se manifes
tado 40 dias após a instituição do governo revolucionaria, e isso 
porque díscorda'llalllos da nomeação do Sr. João Alberto para a in
terventoria em São Paulo. Do nosso modo de entender, e no de uma 
grande parte do" collaboradores do Sr. Getulio Vargas, tal nomeação 
significava faltar aos compromissos assumidos com o povo bandei
rante; era negar a palavra empenhada com o Partido Democratico 
de então; era desmerecer a maior unidade de Federação Brasileira. 
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O Sr. João Neves - Sobretudo, faltar aos compromissos as
sumidos co.m o povo paulista de lhe dar governador filho de sua terra 
e homem de capacidade administrati-va comprovada. 

O Sr. Oswaldo Lima - Qualquer brêi!Sileiro p6de ser Gover· 
nador deste ou daquelle Estado da Federação. 

O Sr. João Neves - Póde ser Governador quem sabe sel-o. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Respondendo ao aparte do 
nobre Deputado, Sr. Oswaldo Lima, devo dizer que, se ·o Governo 
Provisorio houvesse nomeado um João ninguem qualquer para GD* 
vernador do seu Estado, abaixo das · tradicções e do orgulho de Per• 
nambuco, S. Ex . seria o primeiro a repudial-o. (Palmas. nas gs• 
lerias). 

O Sr. Laerte Setubal - E' verdade que qualquer brasileiro 
póde ser Governador dos Estados da Federação, mas o Sr. João 
Alberto foi um usur.pador do Governo de São Pau1o. (Palmas na:; 
galerta.s.) 

(Trocam·se apartes. O Sr. Presúlente reclama sttenção.) 

O St:. Amaral Peixoto - O Sr. Capitão João Alberto. quando 
escolhido Interventor de São Paulo, vinha de commandar a maior 
colu.mna do sul - a que atacou a zona littoral. Logo, não era 
um João ninguem. 

( Trocam·se varios apartes entre os Srs. Christiano Machado 
e Amaral Peixoto.) 

O Sr. Presidente - Attenção! Está com a palavra o Sr. Ba.
ptista Lusardo. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO ·- Perdão . Vou explicar ao 
nobre representante do Districto Federal a minha intenção. Não sou 
homem de idéas occultas .•. 

O Sr. Bias Fortes - Muito bem . 

O SR. BATISTA LUSARDO - •• • e se fosse meu intuito 
menospre:z;ar o Capitão João Alber.o, quando me referi ao caso de 
ser nomeado um Interventor para Pernambuco, eu sustentaria minha 
asserção. Mas como esse não foi o meu intento, repito, apresso-.me 
em esclarecer ao nobre Deputado Amaral Peixoto: não quiz diminuir 
a pessôa do Capitão senhor João Alberto, cujos serviços ninguem meJ 
lhor do que eu reconhece. Conspirador, meu velho companheiro de 
cospiratas e revoluções no Rio Grande do Sul, desde 1924, durante 
varies annos esteve S. S. em contacto. commigo, no exílio. 

O Sr. João Neves - Quánd() fui ao Sr. Getulio Vargas, em 
nome da Frente Unica do Rio Grande do Sul, me oppôr á. nomeação 
do Capitão João Alberto, não visava a sua pessôa, mas attendia á 
circumstanc.ia de que São Paulo tinha direito de ser govern:~do por 
um homem civil . E interrogado pelo Capitão Joio Alberto, declareiJ 
lhe que não collocavamos a questão no ponto de vista da dignidade 
pessoal, mas no do inten~sse de S. Paulo. O mais, é interpretação 
contra. a qual protesto, 
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O Sr. Amaral Peixoto ~ Estou de inteiro accordo com V. 
:Ex. O nobre collcga, porém, ha de convi( em que orador fe~ refc~ 
rencia ao Capitão João Alberto, como se fosse um João Ninguern. 

O SR. BATISPTA LUSARDO - Absolutamente. Quem, co~ 
mo eu, conhece o passado do Sr. João Alberto como revolucionaria, 
em hypot~•ese alguma podia fazer essas auscncias a S. S. 

O Sr. Bias Fortes - V. Ex. deve accentuar que, naquelle 
.t.empo, quem faz,ía opposiçã.o ao nome de Sr. João Alberto e~a a 
Frente Unica do Rio Grande do Sul, da qual tal v e: o Sr. Demetrio 

.Xavier fil;esse parte ... 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, enc;medo o 
_parcnthesis a que fui forçado pelo aparte do nobre collega do Rio 
Grande do Sul, entro em materia nova. 

O Sr. ]oão Neves - Ainda um aparte, nobre collega. V. 
·Ex. não precisava defender·se. A Camara, a Nação, e o Rio Gra:1~ 
de do Sul conhecem V. Ex . e .sabem que é um homem de lealdade 
impeccavel. (Muito bem.) 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Obrigado a VV. EExs. 
Sr. Presidente, ainda não esmoreceram neste reei nto os écos do 

.magistral discurso proferido pelo Sr. João Mangabeira acerca das 
razões que levaram o Sr. Presidente da Republica a vetar o reajus
tamento do funccionalismo civil. 

O nobre representante bahiano, com aquella eloquencia que o 
Brasil inteiro lhe reconhece, e que é, sem favor, 1.1ma das mais au

·thenticas que possuimos na hora presente, destruiu, um por um, em 
face do direito constitucional e dos textos expressos de nossa Consti· 
tuição os pontos em que se firmou o Presidente da Republica para 
negar sancção ao augment'o de vencimentos do funccionalismo civil. 

Sob o aspect-o propriamente jurídico, bem como o sob o social, a 
·questão foi totalmente esgotada. A Camara ouviu a exposição de 
S. Ex:. com a attenção devida e com o interesse que despertam e~ses 
assumptos sobretudo quando tratados pela competencia e eloquencia 
.sem par de um João Mangabeira. 

Hoje, por delegação da minoria parlamentar, cabe-me estudar o 
caso, examinando as raz.ões do véto na sua feição propriamente po~ 
litica. Devo apreciar a situação do E;~:ercito Nacional, deante do 
projecto; princi;Jalmente, a situação delicada em que o acto do Pre~ 

. sidente da Republica veio collocar as forças armada~ do Brasil. 
Senhores, o assumpeo é da mais alta relevancia para vida do Paiz, 

pois encerra materia de accentuada. gravidade que não é possível 
occultar. Seu debate não pode escapar de ser collocado no verda
deiro terreno. 

E este é o seguinte: Quem creou a questão do augmento dos 
vencimentos militares? O Exercito e a Marinha de Guerra, ou o 
Sr. Getulio Vargas? 

Dahi não ha fugir, para que a Nação, neste passo decisivo, com~ 
prehenda mais uma ve:, e talve~ para sempre quem é que perturba 
toda sua vida, quem é que a::eda todas as suas lutas, envenena todas 
as suas difficuldades e impossibilita a fraternidade dos brasileiros para 
um. obra de reerguimento economico e financeiro do Pai.l:. 

• Assumo a responsabilidade de abrir o tumor. Duas drcums-
tancias dão-me confiança no exito da operação. Uma é que:, se 

--querem collocar aqui todas as questões no terreno da sinceridade 
revolucionaria, consintam que pergunte quem na Revolução se em~ 
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penhou, desde as primeiras horas, com mais ardor e lealdade do quec 
o humilde representante que ora fala, sacrificando-lhe tudo nas horas
mais incertas? Mas, se não me sobrasse esse titulo, outro eu recla~ 
maria - o de ser conterraneo do actua~ Presidente. Sahimos da 
mesma bancada federal; juntos conspiramos para fa:r.er o monumento· 
da Frente Unic:a Rio Grandense, atraz. do qual S. Ex. deveria escudar 
a sua candidatura ao Cattete. embora fosse ella, Frente Unica, o alvo 
dos primeiros disparos insidiosos do homem que venceu graças ao· 
nosso esforço. Juntos entrámos em 3 de outubro e só nos separá· 
mos quando eu segui o imperativo da Nação, a 4 de março de 1.932~ 
.contra a dictadura divorciada da opinião nacional. 

Revolucionaria do tempo eJll que o Sr. Getulio Vargas chamava 
a revolução de "sedição criminosa e negativa", 'e riograndense, venho 
denunciar ao Brasil a obra de insídia de calculo e de destnorali4ação 
das classes armadas feita pelo Presidente da Republica ha longo tem
po, e cultninada na questão do reajustamento dos funccionarios. 

O Sr. Getu~io Vargas, desde a sua ascenção ao governo, só 
teve, dia por dia, uma preoccupação absorvente - a de prolongar o 
seu reinado. Outra não o animou jamais. Para levar a cabo essa 
obra. inteiramente contraria ao espírito da Allinça Liberal, S. Ex. re~ 
solveu dilatar a díctadura tanto quanto pudesse. Um anno, dois,. 
de: annos. Se não pudesse, far~s~~ia eleger· presidente constitucion
nal. Intoxicado pela idéa do poder, já hoje o Sr. Getulio Vargas 
está cogitando em ultrapassar o termo constitucional do seu mandato, 
por manobras evidentes. 

Mas, como poderia o Sr. Vargas prolongar a dictadura? Claro· 
que as forças civis, que o apoiaram e fi1.eram a Revolução, como
Minas, Rio Grande e Parahyba, iámais transigiriam com uma dícta· 
dura sem rumos, prolongada sem vantagem. 

O Sr. Getulio Vargas resolveu o problema dessa incompatibili
dade, dando força a jovens militares da revolução e jogando-os con~ 
tra os chefes civis. No meio desse conflicto, e!le se collocaria afim: 
de continuar no poder, como mediador entre companheiros d~savin
dos. Tal foi a sua transparente manobra - civ1s contra militares. 
Dahi, os interventores militares, os dubs extremistas, as conspirações. 
de palacio e tantos outros. factos graves, que estão na mcmoria de. 
todos. Emquanto os civis se batiam pela constitucionalização, o Sr.· 
creou o adio aos homens· publicas, apresentados por S. Ex. como 
a peor casta do Pai%. Mandou desmoralizai-os por todos os meios. 
Incitou a rebelliãa contra os seus proprios ministros. 

No dia seguinte á demissão dos riograndenses, S. Ex. recebia no· 
Palacio Rio Negro os moços militares e deante delles declarava num 
discurso: "Sois a vibrante mocidade civil e militar, que não quer
vêr a revolução afundar~se no atoleiro das transigencias, dos accor• 
dos, das accotnodações entre os falsos pregoeiros da democracia e os 
reaccionarios de todos os tempos". 

N aquella fala insincera, o dieta dor estimulava os mUitares jo
vens a varrer os politicos das posições, conservando, está claro, o chefe 
da Revolução de Outubro! 

Foi esse jogo diabolico que levou o Brasil a supportar quatro 
annos de regime discricionario, que nos atirou na miseria economica, 
no maior defidt da nossa bistoria e na insegurança total em que nos. 
encontramos neste Paiz.. 

Eis ahi a grande obra do dictador, explorando a luta entre civis. 
e militares • 

Vencida a Revolução de 32, o Sr. Getulio Vargas não precisava 
maís dos militares. Delles já havia apojado tudo quanto podia. Var
ridos os civis da arena politica pelo infame decreto de cassação de: 
direitos politicos, fundados os partidos officiaes nos Estados. o Sr. 
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Vargas tinha a sua eleição segura. Podia tranquillamente varrer os 
=.ilitares, que de bôa fé o haviam apoiado, para entregar-se aos bra
ços dos politicos amigos. Estes já não eram os da Alliança Liberal, 
mas todos os velhos políticos incondicionaes, que ficaram com o Sr. 
Washington Luiz, como agora estão com o Sr. Vargas e estarão com 
todos os governos amanhã. O Sr. Getulio Vargas, porém, os maneja 
com mais agrado do que os irrequietos membros da "vibrante moci

.dade civil e militar". 
Começou, então. a ultima phase de anthropophagia. Já tinha 

·engulido os civis. Estava apto a preparar a saliva para sabo~ear os 
militares. E o banquete começou com todos os ritos selvager,s. . 

Para que falar da sorte do General Isidoro Dias Lopes, do Ge
:neral Leite de Castro, do Almirante l 5aias de Noronha. do General 
Daltro Filho, do Major Juare:z; Tavora, do. General Espírito Santo 
Cardoso, do General Menna Barreto, do Capitão João Alberto, do 
General Miguel Costa, do General João Guedes, do General Góes 

·Monteiro, e de tantos outros immolados á ambição de poder dictador? 
Não me quero prender aos indivíduos. D esejo mostrar, com as 

_-provas á vista, que a campanha foi e é contra o Exercito, que s~ 
_pretende desmoraliz.ar em face da Nação. 

O Sr. Getulio Vargas, depois de explorar a dedicação dos mi· 
litares, trata de os in com patibilitar com o sentimento civil da Re
:publica. 

Hontem, levantava os militares como um papão contra a vontade 
nacionaL Hoje, tenta amesquinhar os bravos servidores da Nação, 
como se estes se qui:z;essem valer das armas para arrancar propinas 
dos cofres publicas, vazios devido á inepcia da administração fi
-nanceira. . 

O eterno jogo de uma ambição, que tudo sacrifica - povo e 
tropa - para se perpetuar nas posições. 

Não estou fnendo obra de opposição, ao fazer estas affirmaçÕE:!'. 
Reflicta a opinião um pouco e verá. Quem foi que trouxe em con~ 
tante sobresalto a Assembléa Constituinte? 

O Exescito ou o Sr. Getulio Vargas? 
O Sr. O swaldo Lima - E' d ifficil provar. 
O Sr. Oswaldo Lima - .E' <lifficil provar. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- Não é tão dífficil, como pen· 

.sa o nobre representante de Pernambuco, provar quem trouxe em 
sobresalto a Assembléa Nacional Constituinte. 

O Sr-. Amaral Pei.:coto - Eu desconhecia esse sobres alto em 
que VtVla a Assembléa. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - V. Ex. despertou, muita 
vez, com o ruido dos granadeiros. aqui ao lado ... (Risos). 

O Sr. Bias Fortes . - O illustre Deputado que está aparteando 
é · militar, de modo que não tinha o menor susto; nós, civis, sim, 
.andava:nos assustados . .. (Risos). 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - A resposta é transparente. 
Foi o Sr. Vargas quem viveu a mandar semear os boatos de dissolu• 
ção, afim de crear esta idéa no povo - só a eleição delle pacificaria 
-o· Pai:z; e afa.s::aria qualquer receio de perturbação da ordem. Eleito 
outro, o Exercito dissolvetia a Constituinte e sobreviria a anarchia 
em todo o Brasil. 

Era o que assoalhava e diziam os mais intimes do dictador. 
O Sr. Bia.s FOrtes· - O it!am que o Sr. Getulio Vargas era 

o unico homem capaz de governar o Paiz naquelle momento ! 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Dil: bem V .. Ex. A phrase 

<jUe andava de bocca em bocca ent re os q!-le ·apoiavam a Dictadura. 
era a de que o Sr. Getulio Vargas seria o u·níco homem capa~ de · 
governar o Pai7. e levar a nossa Patria a ponto de <Verdadeira salvação. · 
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Como estavam illudidos, ou como illudiram a Nação esses nobres
cavalheiros! Sim, porque o que se vê é justamente o opposto; o que· 
o Povo contempla é a desgraça, o desgoverno, a desmoralização em 
tudo e em todos os sectores da administração! . . 

Recordo aqui, CO:Il)O prova evidente, a carta de demissão do ma•· 
jor Serôa da Motta, na qual esse jovem e insuspeito official declara: 

"Sou conhecedor da falta de sinceridade com que o Sr . . 
Ministro da Justiça ..• " 

Chamo o attenção da Casa para· este trecho da carta c!o Sr. Se•· 
rôa da Motta, então Interventor dernissionario do Maranhão. Dizia . 
S. S., o nobre e valente militar: 

"Sou conhecedor da falta de since'ridade CO!Il que O · 
Sr. Ministro da Justiça pleiteia essa ttansforrnação, indo ao 
ponto de declarar-me pessoalmente que a Assembléa Cons' 
tituinte será dissolvida, caso o Governo não logre ali uma. 
maioria absoluta··. 

Senhores: era o Intervo!nto! de então, o cap1tao Serõa da Motta. 
quem ouvia do Ministro da Justiça, Sr. Maciel Junior , a gravíssima . 
declaração de que, se o Governo não conseguisse .111aioría absoluta na . 
A ssembléa Constituinte, essa seria dissolvida pelo Exerci co! 

O Sr. Bias Fortes - V. Ex . deve recordar o facto interes ... 
sante da insistencia, neses tempo, por parte da Assembléa Constituin .. · 
te, em querer eleger o Sr. Getulio Vargas antes da promulgação da. 
Constituição, afim de assegurar a tranquilidade do Paiz, pois era a 
maneira de se poder estabelecer a ordem. As coisas etavam peri
gosas •• • 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Mas a questão do chamado 
reajustamento dos vencimentos militares t eria de ser. como foi, a. 
prova cabal da insinceridade do Chefe do Governo para com as elas· 
ses armadas. 

A situação material dos militares, em r elação ao funccionalismo· 
civil de varies Ministerios, notadamente os da Fa~enda, Viação e:· 
Agricul~ra. era de absoluta inferioridade. 

Quanto aos postos superiores, um general de d ivisão e um vice .. 
almirante ganhavam menos do que um chefe de repartição publica. 
secundaria! 

Não são n eccSsarios outros commentarios. O mais grave, po
r ém. era a situação de penuria dos officiaes subalternos e das pra
ças de pret, dada a elevaÇão incontestavel do custo da vida. Mas
nem assim as classes armadas, pelos seus expoentes, pediram ao Go· 
verno majo<ação nos seus soldos . . 

Peço a attenção especial da Camara para esta passagem do meu 
discurso. As classe arreadas não solicitaram ao chefe da Nação qual .. 
quer augmento nos · seus soldos. Contesto, e não t erei duvida em 
appellar para o nobre "leader" da maioria.~· 

O Sr-. Carneiro de Rezende - Para. definir. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - • . . para que S. Ex. respon~ 
da, contestando ou não, a affirmação. que faço nesta hora, de que 
o ,Exercito, ll!elhot dito, as classes armadas, não solicitaram do Che.
fe do Governo majoração nos seus soldos. 
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O Sr. Adalberto Corrêa - Pergunto a V. Ex. qual a voz 
:autorü,ada que disse o contrario. Ninguem afifnr- ou que o Exercito 
·tivesse feito imposições ao Chefe do Governo. 

O Sr. Bias Fortes - O nobre Deputado. Sr. Henrique Dods~ 
·worth, mais de uma ve:z;, accentuou nesta Casa que o Sr. Ministro 
da Justiça, quando pleiteou o augmento dos vencimentos militar.:s. 

:affirmou que ·a situação era muito grave, e que o Governo não se 
:~entia com fotças para se manter si não fosse votada a lei. l\ffirmou 
S. Ex., membro da Commissão de Finanças, que teve occasião de 

-ouvir do Sr. Ministro da Justiça esta declaração numa das reuniões 
<iaquella Commissão. 

O Sr. Adalberto Corrêa - Da Commissão de Finanças? Não 
tenho conhecimento da presença do Sr. Ministro da Ju,tiça nessa 
'Commissão. 

O Sr. Acurcio Torres - Se o Sr. Ministro da Justiça não 
·compareceu á Commissão de Finanças para falar sobre possível per
turbação da ordem publica, por que não veio tratar do reajustamen· 
to dos vencimentos o Ministro da Fa~enda, mas sim o da Justiça, a 

·.quem cabe a superintendenda da ordem publica do Pai~? 

O Sr. Barreto Pinto - O Sr. Ministro da Justiça esteve aqui 
.na Commissão de Finanças, fazendo declaração expressa de que ia 
-discutir o assumpto, não pelo lado constitucional, parque era queotão 
de ordem política. 

O Sr. Acurcio T.orres - Deu-se, até, o seguinte facto : o Sr. 
·Ministro da Justiça esceve naquella Commíssáo. retirou-se para o 
.seu gabinete e, uma hora após, voltava á Camara com a mensagem 
·do reajustamento dos vencimentos dos oHiciaes do Corpo de Bom
beiros e da Policia Militar do Districto Federal. 

O Sr. Amaral Peixoto - V . Ex . quer dizer que o Senhor 
:Ministro da Justiça receiava levante do Corpo de Bombeiros? 

O Sr. Atihur Bernardes Filho - O caso -se reveste ainda de 
maior gravidade por isso que não se comprehende que o Sr. Presi~ 
<lente da Republica se lembrasse primeim das classes armadas. 

O Sr. Adatberto Conea - Appello para o Sr. Daniel de 
·Carvalho, que vae se retirando do recinto neste momento. V. Ex. 
recorda-se da presença do Sr. Ministro da Justiça na Commissão de 
Finanças, Appello para V. Ex. 

O Sr. Daniel de Carvalho - E' notorio que por occasião da 
votação do projecto do reajustamento por mais de uma ve:z; esteve 
nesta Casa o Sr. Ministro da Justiça em conferencia com os leaders 
da .maioria e com os Srs. Presidente e Vice-Presidente da Commissão 
de Finanças, Srs. Waldomiro Magalhães e João Simplicio. Tive co~ 
nhecimento de uma dellas pelo meu presado amigo Dr. Waldoroiro 
Magalhães, leackr da bancada situacionista de Minas e Presídente da 
referida Commissão. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Desejava, Sr. Presidente. 
que V. Ex. me assegurasse a palavra, por estarmos tumultuando os 
·debates e a fa:er uma tempestade num copo d'agua sobre facto pu
blico. Vou relatar os acontecimentos como se passaram. 

Affirmava eu, Sr. Presidente, que as classes armadas não ~· 
;:nham pedido, nem insinuado - vou maü longe, agora, para satw 
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. fazer, ao nobre representante liberal, Sr. Adalberto Corrêa - não
, pediram, nem. sequer, insinuaram, repito. a majoração dos seus ven
cimentos. Pedi ao 'D.Obre Ieader .da maioria para· me contestar. se s_ 
Ex. tivesse argumentos. 

O Sr.. .Adalberto Corrêa - Pergunto a V. Ex. : quem affir
mou houvessem as classes ar:madas, pedido, insinuado ou imposto ao 
Governo a majoração dos seus soldos, para vir V. Ex. com essa pro
vocação? 

O Sr:. Barros Cas.sal - O nobre aparteante não ouviu a se
gunda parte da. pensamento do orador: . . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Espere o nobre Deputado 
um instante, pois esclarecerei tudo; satisfarei á curiosidade legitima· 
do meu digno collega, como a toda a Camara. 

O Sr:. Barreto Pinfõ - Devo <leclarar ao nobre orador que
os Deputados filiados ao Partido Liberal do Rio Grande do Sul estão 
de mãos dadas com S. Ex. Estão onde sempre estiveram - abaixo
o veto! 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Senhoresl O nobre Depu
tado, Sr. Adalberto Corrêa, pergunta· quem affirmou houvessem as 
classes armadas pedido a maj oraçii.o de vencimentos. 

O Sr. Adalberto Corrêa - iExac;to : Qual a voz autorizada:. 
que Íe:~; tal affirmação? 

O Sr. ]osé kgusto - Uma dessas vozes foi a do então De~ 
putado, Sr. Waldemar Faltão, que o insinuou em discurso, nesta Ca~ 
mar a. 

(Trocem-se apartes.) 

O Sr. Presidente - Está com 01 palavra o nobre Deputado, Sr. 
Baptista Lusardo. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, satisfa:z:endo 
ao illustre Deputado pelo Ri~ Grande do Sul, devo declarar qual foi 
.a palavra autorizada que trouxe ao. conhecimento dos . di~gentes da 
Camara, que o Exercito nã.o pediu, mas e:cigíu essa majoração: foi, 
o Sr. Mínistro da Justiça, que aqui esteve duas ve~es em entendi~ 
mentos com os dirigentes da Camara •. di:z;endo que se a.s tabella.s mi· 
litares não fossem approvadas, "a procissão sahiria para a rua". (Pal~ 
mas nas galerias). 

O Sr. Adalbmo Co~êa - Declarei que o Ministro da Justiç~ 
não. estivera na Com missão de Finanças, porque não tenho le:o::. brança 
da presença, ali, de S. Ex. 

O Sr. ]oão Neves - V. Ex. não se lembra, mas não· póde 
affirmar que, em outras reuniões ou opportuniàades, o Ministro da 
Justiça não tivesse .estado lá. 

O Sr. Adalberto Con-éa - Minhas declarações são claras e 
insophismaveis. Não tenho conhecimento da presença do Ministro 
da Justiça na Commissão de Finanças. .. 

O Sr. Acurcio Torres - S . Ex, esteve em coo.ferencia com 
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·os Srs. Antonio Carlos, Waldomiro Magalbãe:s e João Símplicio. Foi 
.até chamado o Sr. Henrique Dodswoortb. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Vou mais longe, para sa· 
~sfa:oer á justa curiosidade do nobre representante do Rio Grande 
do Sul. 

Que contestem minha affirmação de aqui ter vindo o titular da 
Justiça e declarado aos dirigentes da Casa o que acabo de revelar; 
que a contestem os Srs. Antonio Carlos, João Simplicio, Waldomiro 

Magalhães e_ o leader da bancada governista de São Paulo . 

O Sr-. Souza Leão - Os jornaes registraram o acontecimento. 

O Sr-. Amaral Peixoto - Quem responderá a V. Ex. é, se
guramente, o Sr. Ministro da Justiça. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -O Sr. Waldomiro Magalhães 
era o leader da bancada mineira ... 

O Sr. Acurcio Torres - E Presidente da Commissão de Fi
nanças. 

O SR. BAPTISTA -LUSARDO - .. . leadcr da maioria desta 
Casa e Presidente da Commissão de Finanças; S. Ex., hoie Senador, 
que me conteste _se isso é, ou não, verdade. 
. Que me contes~ o meu nobre e respeitavet adversario, Sr. João 
,Sim.plicio, leader, então, da bancada rio-grandense ... 

O Sr. Acurcio Torres - E que, nessa qualidade, defendeu o 
najustamento d<;Js civis. 

O Sr. Barreto Pinto - Como defe-nde neste momento, cohe
xente que está com a attítude da -c.·espera. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO ... -hoje Presidente. da Com
missão de Finanças, e figura conspicua desta Casa. (Muito bem.) 

Appello ainda para o nobre leader da bancada de São Paulo, 
Sr. Cardoso de Mello Netto. 

O Sr. Adalberto Corrêa - V. Ex . não precisa appellar para 
.() leader da bancada paulista, hoje ausente. Talve:z: a reunião a que 
V. Ex. se refere tenha sido intima. O appello de V. Ex. deve ser 
'!iirigido ao Ministro da Justiça. Assim é que se procede com ele
gancia p!]litica. 

O Sr. Pinheiro Chagas - O Ministro da Tustiça declarou o 
que o orador referiu peran~e a Cornmissão de Finax:;ças reunida. Mas 
:não é preciso o appello. Bastava, para a these que o orador susten~. 
o entendimento com os leaders e os Presidentes da Commissão e da 
Camara. Essa affinnação do titular da Justiça declarando que o 
ExercitO poria a procissão na rua é a maior iniuria que se pode fazer 
ao Exercito N aciona!. 

O Sr. Amaral Peixoto - Ignoro essa affirmativa do Sr. Vi
-é:ente Ráo. Mas acredito que, se S. Ex. fe: alguma referenda a 
-essa "procissão na rua", foi em caracter pessoal. S. Ex. podia receia r 
que, ao depois desse trabalho de reajustamento, um.a negativa por 
parte da Camara resultasse em grande descontentamento das classes 
armadas. 
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O SR. BAPTISTA LUSARDO - Se o Sr. Ministro da Justiça;. 
receiava simplesmente pelo facto de receiar, já atirava uma injuria ás
classes armadas. Não ha fugir. 

O Sr. Adalbe.to Corrêa - O Ministro da Justiça naturalmente
responderá a V. Ex. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- O Sr. Deputado Amaral Pei
xoto está enterrando o Sr. Vicente Ráo. . .• 

O Sr. Amaral · Peixoto - Absofutamente. Cada homem pode-
ter sua opinião. V. Ex., como Chefe de Policia, tinha ~ua opinião. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Mas o Ministro da Jus--· 
tiça. em assumpr.os corno esses, não podia ter a que teve, sob pena,. 
ou de ser um leviano. ou de atirar uma injuria ás classes armadas . 

O Sr. Amaral Peixoto - Aliás, não seria injuria. 

O SR. BAPTilSTA LUSARDO - Ah! V. Ex. Já declara 
que não seria uma injuria di:z:er que ellas impunham pelas armas 
o augmento de vencimentos?! 

O Sr. Amaral Peixoto - Não seria. e vou dizer porque. Quando· 
a imprensa agito\! essa questão, fa:z:endo comparação entre venci-· 
mentos do funccionalismo civil e militar, e entre os do proprio func
ciooalismo civil, o que as. classes armadas rpleitearam, e isso fizeram 
por meio de commissões designadas por seus companheiros e que· 
trabalhavam no Club Militar, foi um reajll6tamento. Não pediram, 
absolutamente, majoraç~o de vencimentos . 

O S r. /oão Neves - Petfeitamente; é o que o orador está: 
affirmando. 

O Sr. Amaral Peixoto - Queriam que se estabelecesse uma· 
equivaleocia de cargos. e a quem <pleiteava equlvaleoda que podia· 
até resultar :r:a diminuição de vencimentos, seria· licito Impor. 

O Sr. João N.eve:s - Todos estamos de accordo co~ V. Ex. 
E' justamente o que vem dizendo o orador. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Senhores, não podia haver 
aparte mais feli:z:, mais opportuno .. . 

O Sr. João Neves - E mais verdadeiro . 

O S r. · Amaral Peixoto - E mais verdadeiro, posso affirmar a 
V. Ex. , sob minha palavra . · 

O SR. BAPTISTA LUSAROO - . .. e mais verdadeiro. 

O Sr. Amaral Peixoto .- V . Ex . terá lido, por certo, na lm• 
prensa. a noticia de uma reunião ministerial. onde a :palavra d<> 
Sr. Ministro da Marin.':!a se fez ouvir, no sentido de pedir o re.., 
ajustamento e ;nunca majoração de vencimentos. 

O Sr. João Neves - Equivalencia . 
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O SR. BAPTISTA LUSARDO - Senhores, nunca houve, re~ 
pito, ap~rte mais opportuno, mais verdadeiro do que este que aca~ 
bamos de ouvir do nobre Deputado pelo Districto Federal, Sr. Am~ 
r ai Peixoto. 

O Exercito, note a Camara - é a these que venho defender ... 

O St. Amaral Peixoto - A these verdadeira. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - •.. e estou defendendo -
não pediu augmento de vencimentos. 

O Sr. João Neves - E muito menos impoz. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Não pediu abono, nem coisa 
alguma, e muito menos impoz . 

O Sr. Pinheiro Chagas - O Ministro da Justiça, portanto, 
injuriou o Exercito, com as informações que trouxe aqui á Ca· 
mara. 

O SR . BAPTISTA LUSARDO- Note bem a Camara o papel 
diabolico do Sr. Getnlio Vargas. 

O S.. Amaral Peixoto - Antes de V. Ex. dizer qual foi esse 
papel, vou perguntar a V. Ex. o seguinte; sabe V . Ex. porque 
vieram as tabellas com augmentos de vencimentos? Elias par-tiram 
da propria Co=isslío militilr que estudou o assumpto, procura."ldo 
fa..:er a equivalencia, tomando por base o fur.ccionalismo ào Minis~ 
terio da Fazenda. · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr . Presidente. o Exercito 
n:io pediu augmeoto, não pleiteou majoração, mas sim reajustamento 
geral dos vencimentos. 

O Sr. Sampaio Corrêa 
nho nos se sentido. 

E ' exacto. Posso dar meu testemu· 

O Sr. Pinheiro Chagas - O orador está fazendo justiça ao 
Exercito . 

O SR . BAPTISTA LUSARDO - O Sr. Getulio Vargas, a 
quem não ~e pediu augmento, • .. 

O Sr. Amaral Peixoto - Ahi é que está o engano de V. Ex. 

0 SR. BAPTISTA LUSARDO - ... porque o Executivo co. 
nhece o estado de penuria do Thesouro Nacional, não nivelou ven
cimentos,· não fez reajustamento; deu aos militares augmento que, 
em algucs casos, ·foi a 150 o/o. 

Ao Exercito, que não pediu. mas tem armas, S .. Ex . deu de 
presente (não apoiados) e~a majoração. A Nação desarmada. aos 
funccionarios, civis, âquelles que vivem quasi na miseria. e que lhe 
pediam m~lhora de situação, .S. Ex. nada deu, deixando--<:JS ao 'aban~ 
dono. (Palmas). 

O S;. João Neves - Não se trata apenas de não ter dado . O 
facto é que tirou o que a Camara dera ao funccionalismo civil. 
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O SR. BAPTISTA LUSAROO - .Senhore:;, é esSél a situação 
no Exercito nacional, perante o Paiz, em face do projecto de re~ 
ajustamento. Nos ultimes dias da sessão legislativa, nas ultimas 
reuniões da Camara passada, quasi ao apagar das luzes, .aqui surg.iu, 
de maneira muito ]rregular, como· jt~ ficou dito, o tal projecto cle 
reajustamento dos vencimentos do.s militares. O PaU: inteiro teve 
scieneia do que fe:: o Governo; alarmou com os boatos espalhados, a 
opinião publica. Já a esta altura, quero acceítar a declaração do 
nobre representante do Districto Federal, Sr. Amaral Pe~oto, ... 

O Sr. Amar"al Peixoto - V. Ex. não me permittiu concluir, 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... de que as noticias tra~ 
zidas aos díri~entes da Casa pelo Sr. Ministro da Jus.tiça represen~ 
tavam opiniõe:; pessoaes. não tradu::iam os sentimentos e os receios 
do Governo. 

O Se. Bias Fortes - Vou dar, se V. Ex. me permitte, um 
aparte muito opportuno: por que o Ministro da Justiça dormiu -
totno os jornaes. da época noticiavam - na Chefatura de Policia, 
se a situação não era de perigo? 

O Sr. Amaral Peixoto - O illustre aparteante não ignora o 
ca.so da demissão do General Guedes da Fontoura, nem os motiv<:~s 
que a dete=inaram. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, só agora, 
por a.ssim di::er, é que eu e a Nação estamos tendo conhecimento 
de que todos aquelles boatos terríveis, de que a. ordem estava 
na iiiliilfÍoe:Dcia de ser '?f:rturbada, ·tudo aquillo procedia de uma opi· 
nião ?essoal; quem sabe se, até, ~ um boato do Ministro da Jus-
tiça. Este é que devia ir .parar na Chefatura de Polida, não em 
virtude de receio de revolução, mas como espalbador de boatos, e 
uma ve:t que a ·Policia prende os boateiros. · 

O Sr. Souza Leão - Por ter índdído na ~i de Segurança, que 
pune os boateiros. 

O St'. Amaral Pei.x~o - O nobre Deputado Baptista Lusardo, 
quando Chefe de Policia. muitas ve:tes denunciou conspirações que 
não vieram á rua. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Peço o testemunho do meu 
auxiliar de Pólicia, o Sr. Salgado Filho, responsavel pela ordem 
social e politica . Pergunto se S. Ex. me viu alguxna vez, levar 
qualquer boato de conspiração ao Chefe do .Governo. Nunca·, Se
nhor Presidente, acreditei nessses boatos. Revoludo.aarios, conspi
rador da velha ~uarda, sei como se fazem as revoluções. As o e 
t~mer não são essas, de esquinas de ruas ou de cafés. (Palmas). 

O Sr. João Neues - V. Ex. é technico no assumpto. 

O Sr. Adalberto Cot't'êa - O orador deve fazer j~tiça ' á Ca-
mara .•• 

O SR. BAPTlST A LUSARDO - Sempre .farei. Não ha coisa 
semelhantes, sobretudo aos nobres collegas desta Casa . 
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O &. Adalberto Corrêa - Faça a justiça de acreditar que os 
boatos .não exerceram infkuncia no e.;pirito dos Srs. Deputados. 

O Sr. João Neves - Claro! Tanto as.sim que a Camara esten
deu o augmento aos dvi.s. 

O Sr. Adalbetto Corrêa - Tambem não impressionaram o Go
verno. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Srs. Deputados, declarei 
que a these que me propunha defender nesta Casa era a de que o 
fuerdto e a Marinha não haviam iminuado, ~ãa haviam pedido e, 
muito menos, ameaçado. 

O Sr. AdaJ/}erto Corrêa ~ Não era necessario, porque o Pre
si.dente da Republka havia promettida ao Exercito e ã Marinha o 
augmenta indispemavel, como medida de justiça . Faço tal deda
raçao autori:o:ado. O pedido não partiu dos militares. 

O Sr. Souza Leão - Não havia, portanto, .nece:ssidade do Mi
nistro da Justiça alarmar a população do Rio de Janelro. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO - Sr. Presidente, acaba de 
ser declarado - e com autorização, note bem a Camara ... 

O Sr. Adalbcrto Corrêa - Com autorização, não. D isse que 
fazia a declaração autorizado, porque conheço a attitude do Sr. Pre
sidente da Repu:blica. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Autorizado por quem? 

O Sr. Adalberto Corrêa - Não tenho autorização do Sr . Ge:
tulio Vargas para fazer esta declaração. Mas estou autorizado ·pol' 
mim, porque tenho conhecimento dos factos. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Tem autorização de quem?. 

O Sr. Adalberto Corrêa - N~ preciso de autorização do Pre
sidente da Republica para dizer a verdade a meUG pares. E o que 
disse é uma verdade ·que está no conhecimento de todos. O Sr. Ge
tulio Vargas .fez .tal declaração num banquete . 

O Sr. Toão Neves -E' um jogo de palavras. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO - Senhores. reputo da mais 
alta gravidade o aparte do nobre collega, affirmando que avançava 
uma declaração autorizada, ... 

O Sr. Adalberto Corrêa - Que não pó<le ser desmentida. 

O Sr. João Ne11es - Tanto melhol' . 

. . O SR. BAPTISTA LUSARDO- ... segundo a qual o Exer~ 
dto não pediu augmento de vendmeotos, sendo o proprio Sr. Pre
st<lente da Republic:a o primeiro a prometter esse augmento ás clas-
ses armadas. · 

Senhores, fixemos. este ponto ..• 
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O Sr. Octavio Mangabeira - Estã assim assentado de quem 
partiu a iniciativa do augmento dos vencimentos dos militares; co 
Presidente da Republica. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Fixemos este ~nto porque, 
como a Camara acaba de 011Vir ha pouc:o, pela palavra <le um 
illustre militar e representante do Districto Federal nesta Casa e. 
a gora, pela declaração do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
Sr. Deputado Adalberto Corrêa, minha thcse está perfeitamente de-
monstrada. (Painw.s). . · 

Sciente está a Camara de que o E xercito não pediu, n~:m impoz 
o augr:nento de seus vencimentos. Se tal não impuzeram, não exi
giram as classes armadas, por que motivo, precisamente no instante 
em que vemos em nossos orçamentos um deficit de um milhão de 
contos, o Sr. Presidente da Republica se lembra de vir cumprír a 
promessa feita ha dois annos e tanto? 

O Sr. Adalberto Corrêa - Queira V . Ex . ouvir a resposta. 

O Sr. Presidente da Republica, em um banquete. .promette~ o au
gmento dos vencimentos dos militares. como medida de justiça. A 
seguir, s~undo infirmação · do proprio Ministro da. Guerra de então, 
G eneral Góes Monteiro, incumbiu o mesmo Mlniostro de mandar fazer 
o s estudos indispensaveis ao reajustamento. O Sr. Ministro da Guer
ra, por sua ve:z;, encarregou dessa tarefa varies officiaes superiores 
do Exercito. Assim, só nas ultimes mezes foram apresentadas ao 
Sr. Presidente da Republica as respectivas tabellas. S . &c . , então, 
no cumprimento da .palavra empenhada, mandou a mensagem 
Camara . · · 

O Sr. Amaral Peixoto - Permitta o nobre orador que accre.s-
cente um esclarecimento ao aparte do Sr . Deputado Adalberto Corrêa. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO - As palavras do nobre r e
presentante do Rio Grande do Sul vão ser contestadas pelo illustre 
Deputado do Distrkto Federal? . .. 

O Se. Amara! Peixoto - Absolutamente . Desejo, apenas, es
clarecer melhor o assumpto. Em certa reunião ministerial, sendo le
vantada a questão do reajustamento dos vencimentos, ficou r esolvido 
que 'cada ·Ministerio, militar ou civil. designasse uma c:ommissão para 
proceder aos respectivos estudos. 

T aas conunissões foram creadas. Nos Ministerios da Guerra e 
da Marinha, onde o serviço é mais .facil, porque as classes estão 
organizadas por bierarc:hia - o que não acontece com o funcciona
lismo civil - o trabalho ficou prompto em primeiro l.ogar, sendo, 
como era natural, encaminhado ao Sr . Presidente da Republica, que 
a enviou ao Poder Legislativo. E' a express:!o da verdade. 

O Sr. João Neves - Aliás. não destr6e o que o orador está 
di:z:endo. 

O Sr. Barreto Pinto - Todos estamos c:ontra o veto. Ainda 
não se ouviu nesta Casa \1llla voz a seu favor. 

O SR. BAPTISTA LUSAR.DO - Sr. Presidente, ainda. ha 
pouco eu declarava, acceitando e confirmando o aparte do nobre 
Deputado, Sr. Amaral Peixoto, em favor da these que me propu:; 
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-defender desta tribuna, que o Exercito não havia solicitado augmento 
<ie vencimentos e, muito menos, tentado arrancai-o pela fo~:c;a. 

Tenho em mãos o relatorio apresentado pela commissão de mi· 
Jitar.es do Exercito e da 'Marinha, incumbida de estudar o assuropto 
-e forttn..;lar parecer, commíssão da qual faziam parte o General João 

· ·Guedes da Fontoura, o Contra-Almirante Americo Ferraz de Castro, 
o Major Clodomiro Nogueira, o Capitão de Corveta Amarylllo 
·Vieira Cortez e o Capitão Raymundo da Silva Barros. E ' um do
-cumento que honra a commissão que o elaborou e dignifica as classes 
armadas. Ei.s o que nelle se · contém: 

"Na situação em que o Brasil se debate, se é certo que 
a todos é pedida uma quota de renuncia. tambem é certo que 
se devem nivelar materialmente os altos postos militares ás 
mais elevadas categorias de funccionarios civis. ou diminuil-as 
em ·remuneraçõe3 ... " 

A commissão, como se vê, suggeriu até a diminuição dos ven· 
-cimelltos, em attenção ao estado de penuria e-m que se encontra a 
Nação Brasileira! 

O Sr. Pinheiro Chagas - DocUIIIJe'Ilto digno. (Apoiados). 

O Sr. Adalberto Corrêa - Feito a p~dido do Chefe do Go
verno. 

O Sr. Amaral Peixoto - O nobre orador deve ler, depois, as 
-«Jnclusões. 

O SR. BAPTISTA L.USARDO - Vou lei-as. 

O Sr. Sampeio Corrêa - Dedaração igual a essa, na qualidade 
-de leader da minoria. tive occa.si~o de ouyjr de varios militares que 
ia:danl. parte de commis.sões e se achavam empenhados em resolver 

.o .problema, sem sacrificar a Nação. Dou o meu testemunho. 

O SR. BAPTISTA LUSAR:DO - Prosigo a leitura: 

~ ... igualando-as aos militares, para que assim estahele
cido o parallelismo, não se firam os brios das classes armc~das. 
relegadas a u.:na· inferioridade que avilta a dignidade da farda . 

. E' precisamente, este o ponto mais delicado da questão, 
porque o desequilíbrio :material conduz á desmoralização". 

E termina: 

"O aspecto morál da questão é o mais importante para 
<:lS militares. Dadas a natureza e a finalidade das instituições 
que elles constituem, sentem·se inferiori.zados em relação aos 
funccionarios publicas civis" . 

Sellhores: as classes armadas, por intermedio dessa commissão ... 

O Sr. Adalberto Corrêa - A pedido do Chefe do Governo. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO .......... vinham suggerir o re· 
ajustamento para baixo, deante do estado de penuria do The.souro 
Naclonal; mas o Sr. Getulio Vargas não attendeu ás ·solicitações 
feitas, e, em vez de reajustar para baixo ... 
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O Sr. Amaral Peixoto - O .Presidente da Republica 
mais que encaminhar o proprio relataria ao Legislativo. 
houve, foi pelas conclusões que V. Ex. está tirando, da 
dos Deputados. 

não íe:. 
Se erro· 
C amara 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Interpello agora o meu no
bre collega: V. Ex. sabe que a cornmissão - declaro sob minha 
palavra de honra - se entendeu duas vezes com o Sr. Presidente
da Republica ... 

O Sr. Barreto Pinto - Não precisava mais uada, porque ~ 
Presidente da Republica mandou aqui o Ministro da Justiça. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... affinnando que o <Jue
mais coovinha, dada a situação grave do Paiz:, era o reajustamento
para baixo? Com isso se conformavam as classes armadas, que es~ 
ta v am plenamente satisfeitas. 

O Sr. Adalberto Corrêa - O Chefe do Governo mandou as
tabellas para a Camara, tocando a esta, então, a culpa. 

O .SR. BAPTISTA LUSARDO - V. Ex. estâ muito afoito· 
em defender o Governo. 

O Sr. Adalberto Cor-réa - Absolutamente não estou afoito. 
Protesto contra a declaração de V. Ex. Estou afoito, sim, em res--
tabelecer a verdade sobre os factos. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - A verdade está sendo dim 
por mim. 

O Sr:. Adalberlo Cor-r-êa - Estou defendendo as prerogativas da 
Camara e a sua dignidade na &Solução do assumpto. Não estou: 
defendendo o Governo. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO- V. Ex. está defendendo as
prerogativas da Camara e de todos aquelles que votaram o projecto 
do reajustamento. Por isso mesmo, esses estarão na obrigação mo
ral, sob pena de um recuo, de rejeitar o véto do reajustamento. 

O Sr. Amaral' Peixoto - Estou de inteiro acc:ordo com V. Ex. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO -Vê V. Ex., Sr. Presidente,. 
como tenho razão, como a Camaz:a .está rnill collocada ... 

O Sr. Amar:al Peixoto - Não está mal collocada, poiG não sa
beremos ainda qual a sua decisão. 

O SR. BAPTISTA. LUSARDO - ... pela manobra diabolica 
do Sr. Getulio Vargas. 

O Sr. Ada!berto Corrêa -Vamos ouvir o orador. Sua Ex. pro~ 
metteu trazer documentas comprobatorios de suas. affirmações. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Não precisaria insistir neste 
ponto. VV. EEx . tomaram a si a tarefa de confirmar perante a 
Camara que o Exercito n~ insiouiu, não pediu, e muito menos 
e::tigiu a majoração dos :sCUIS venciiDentos. Vou, porém. mais longe; 
trago documentos officiaes. .'l!..s minhas affirmações estão compro· 
vadas. 
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O Sr. A:de.lberto Corrêa - Qual a these que V. Ex. sustenta? 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Pek1 amor de Deus não me 
'Venha perguntar qual a these que sustento! 

O Sr. Barr:os Cassal - O Sr. Adalberto Corrêa estã no me-smo 
.ponto de vista: contra o véto . 

O Sr. Adalbetio Corrêa - O nobre orador iniciou a these nes. 
.ses termos: queria provar á Camara que o Sr. Getulio Var~aS> tinha 
tentado incompatibilizar o Exercito com a Nação. Ainda não o 
fez. Tenho' paciencia de esperar as condusões e a prova das de

. darações de V. Ex. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - A situação foi defillida 
_pelo Sr. Ministro da Justiça. dando !Sua opinião á Camara dos 
Deputados. 

O Sr. Adalberto Corrêa - Mas V. E,;. nos ameaçou com 
provas! 

O Sr. Atthur Ber-nardes Filho - Se o Sr. Ministro Vicente 
Ráo veio em caracter individual trazer informações .inveridic:as, por
.tanto, á revelia do Governo, devia deixar a pasta, porque não se 
:eomprehende que S. Ex.., individualmente, aja de um modo e, corno 
Ministro, de outro. 

(Trocam~se apartes. O Sr. Presidente reclema affe'(Ição)·. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente. declarava 
-eu á Camata - e volto a este ponto, por ·isso que o meu pen'S:l· 
.mento ficou em meio, interrompido que fui por um aparte do nobre 
. .collega e amigo, Sr. Adalberto Correa -- declarava eu, sob minha 
responsabilidade, que a commissão incumbida de estudar e emittir 
parecer sobre o reajustamento dos milítares se defrontara, por duas 
ve::es, com o chefe do governo e lhe fizera vêr a gravidade do passo 
-que iria <lar, majorando, nesta hora, os c<;o)dos das militares e não 
iazendo o mesmo quanto aos civis. 

Ouça hem a Camara, porque são dados. que, por certo, muitos 
.dos honrados membros da maioria desconhecem e dos quaes pre
cisam estar ao corrente, antes de uma attitude definitiva, quando 
.t<>nham de dar o sim ou não ao projecto em d.i.scussão. . 

· Adeantel:. repito, que a co=issão dos militares, por duas vezes, 
chamou a attenção do Sr. Getulio Vargas sobre os inconvenientes 
e difiiculdades que poderiam surgir - e surgiriam, sem duvida -
ao· governo, com a majoração apenas dos vencimentos das classes 
armadas, não tendo attitude identica ql.lanto ao funcdonalismo civil. 
Que respondeu o Presidente da Republíc:a? Qual foi a manifestação 
de receio, ou .siquer de pond~ração mais aju1zada sobre o estado do 
Thesouro e sobre . as responsabilidades que o projecto acarretaria 
á administração, se •sanccionado? O Chefe do Executivo não se 
pronunciou a favõr do reajustamento para baix9, como suggerjam· 
e aconselhavam· os militares. Não! Que fez o Sr. Getulio Va~gas? 
OrdE!nou á commissão de militares que organizasse um projecto de 
majoração dos vencimentos àos militares e não cuidasse do funcciow 
nalismo civill ... 

O Sr. Amaral Peixoto - Perdôe-me V. &., mas eu contesto 
á affirmação . 
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O Sr-. Bias Fortes - O Sr. Getulio Vargas, tendo augmentado 
seu proprio sub~idio. perdeu a autoridade para fa~r reajustamento
para baixo. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Esta, Sr. Presidente, a ver· 
dade insophismavel. E não se illuda o funccional~mo civil a este· 
:respeito, porque ahi está a materialidade do véto em seus venci• 
mentos. 

O Sr. Botto de Menezes - O funccionali.smo civil foi abando·· 
nado co!lllpletamente. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Foi abandonado; m~ a quem: 
deseja reajustamento para baixo, e tem armas. o Sr. Getulio Vargas 
çoncede majoração, ao passo que aos que não têm armas, estão na· 
miseria. ás portas da fome, castiga com a dureza de um véto. 
(Palmas). 

O Sr. Souza Leão - O Sr. Getulio Vargas não gosta de bar 
rulho... (Riso). 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente .a minoria· 
parlamentar jã declarou sufhcientemente quaes os lllOtívos de Or• 
dem constitucional, (!uaes as ra:zões de ordem politica que tem para· 
não acceitar o vé'to do Sr, Presidente da Republica em relação aos· 
vencimento.s do funccionalismo civil. 

E' uma iniquidade, Senhores ... 

O Sr. SOZJza Leão - Apoiado. 

O SR. :BAPTISTA LUSAROO - ... é uma· iniquidade - re• 
pito - o a<:to do Poder Executivo, negando o augmento. sob pre
te:li:to que não ficam bem a um Chefe de Estado. 

Acabastes de ouvlr, através dos factos por mim narrados á 
Camara, como se conduziu o Chefe do Governo em referenda ao 
assumpto. Ouvistes do Sr. Adalberto Corrêa que fõra uma pro
l!lessa antiga, feita .num discurso de banquete. 

(TrocBrrkse var-ios aparles). 

Dizia eu, Sr. Presidente, que a Camara tinha ouvido do nobre 
representante liberal do Rio Grande do Sul, Sr. Alberto Corrêa, 
que a majoração dos vencimentos dos militares era a effectivação 
de uma velha promessa feita num final de banquete ás classes ar
madas. 

O Sr. Adatberto Correa - Não fit a affirmação de que tenha 
sido em final de banquete. Esse "final" ~ de V. E:x:. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -Mais ainda, Sr. Presidente~ 
ouviu a Camara e ficou scieote a representação n'acional de que os 
lllilitares de terra e mar não haviam sequer insinuado, pedido, c 

·milito menos: imposto, !Sob ameaças, esse augmento. 
Soube mais a Camara qual era a pretensão dos militai"eS, pelo 

trecoo do r~latorio, por mim lido onde a Commissão accselhou o 
reajustamento para baixo. attendendo ao estado de penurla do The• 
souro Nacional. 
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Soube ainda a Camara que essa mesma commissão ponderou 
ao Chefe do Governo os inconvenientes que a maíoração traria para 
a administração, além do desequilibrio em que fi :ariam os milltares 
em face do Paiz, sobretudo do funccionalismo civil. Pois bem: 
S. Ex . pouco se impressionou e, não attendendo aos argumentos, 
pronunciou~se aconselhando a respectiva commissão a organizar um 
projecto de tabellas, majorando os vencimentos militares. 

Devo accrescentar, dirig!nd~se á Nação e ao funccionalismo 
dvil, que o Sr. Presidente da Republica, naquella hora foi, como 
sustentou e ratificou. contra o augmento dos vencimentos dos. civis. 
A prova disso está no véto, sob pretextos fut~is. mal encobrindo sua 
intenção muito conhecida, deante do que acabo de revelar á Camara. 
esclarecendo toda a série de qui-pro-quós havidos em torno do pr~ 
jecto. 

A Camara, portanto, Sns. Deputados, não pode acceitar o 
véto . .. 

O Sr. Botto de Menezes - Véto deshumailo . 

O SR. BAPTISTA LUSAROO - ... ao augmento de venci
mentos. dos civis. 

Nã o deixarei, entretanto, esta tribuna, sem fazer um appello. 
a comzçar pela nobre, altiva e sempre digna bancada mineira - ella 
que, em toda a sua hi.storia, em toda a sua tradição politica, s empre 
esteve ao lado dos fracos e dos desamparados, por amor á justiça 
e respeito aos sagrados direitos dos seus concidadãos. (Muito 
bem). 

A bancada mineira, que approvou a emenda do Sr. João Sim
plicio. pela palavra do seu leader de então, hoje Senador, Sr. Wal
domiro Magalhães, ãquelle tempo Presidente da Commissão de Fi
nanças da Ca91ara, não pode recuar da sua attitude, ante quaesquer 
argumentos, mesmo aquelles aqui trazidos pelo nobre relator do véto. 

O Sr. Carneiro de Rezende - Hoje é leader da bancada pro~ 
gressista de ~as o Presidente da Camara dos Deputados, Sr . An
tonio Car!OIS. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Não hesito em lançar daqui 
meu appello á bancada de Minas, afim de que medite nas argu~ 
mentos por mim apresentaàos, estude a situação difficil €n1 que se 
colloc:ou o Governo perante a Nação e perante as classes armadas. 
situação de dif!iculdade que não val~ a pena recordar, depois do 
que a Camara ouviu acerca da attitud~ as.su ... nida peol Minis tro da 
Jootiça, trazendo a esta Casa boatos alarmantes, ou informações que, 
parece, não eram verdadeiras, e apenas representavamo ou traduziam 
impressões pessoaes de S. Ex. 

O St:. Arthur Bernardes Filho - V . E:lt. faz bem em dirigir 
ess~ appeJ!o á bancada d~; Minas, porque. amanb:í será ella que 
terá de fazer U!ll appello â maioria da Casa, afim. de não approvar 
o ac:cordo c:ommcrcial com a Argentina. em que os interesses mineiros· 
roram grandemente feridos. 

O Sr. Bs.m:to Pinto - Aliás, na bancada mineira, s6 o Sr. Pe• 
dro Aleixo, desde o primeiro momento sempre ze pronunciou contra 
o reajustamento dos vencimentos dos funccionarios civis . 

O Sr. Pedro Aleixo - O nobre orador permitta-me um aparte. 
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Chamado nominalmente ao debate. devo declarar .que, por maiores 
que fossem as ínjuncçóes, jámais ellas poderiam pesar sobre a ban~ 
cada progressista de Mmas Geraes para decidir uma questão se~ 
~undo compensações. de interesses commerdaes; e, de outra parte. 
devo affirmar que, nesta materia do reajustamento dos vencimentos 
dos funccionarios civis, desde o primeiro intante, erradamente talvez. 
mas sinceramente sempre . . sustentei a inconstitucionalidade desse ar~ 
Qumento, sem a· precedente iniciativa governamental. E, para que 
eu não praticasse injustiça, áe votar por um augmento deixando o 
outro de lado, manifestei~me integralmente contra o projecto. Esse 
voto, declaro agora, será por mim sustentado na parte que hoíe 
me resta decíc!ir,- acceitando o véto do Sr. Presidente da Republica, 
na conformidade de declarações por mim feitas anteriormente . 

O Sr. Arthw Bernardi!$ Filho - Aliás, não falei que V. Ex .• ou 
a bancada mineira, houvesse transigido com accordos commerdaes . 

O Sr. Pedro Aleixo - V. Ex:. disse que se devia fazer um 
:appello á bancada mineira, porque, amanhã, teria ella que appellar 
tambem para a maioria afim de que não approvasse o accordo com~ 
mercial com a Argentina . 

O Sr. Arthur Bernardes Filho - Era appellar para a ma10t1a 
no sentido de negar approvação ao accordo. Não attribui, entre~ 
tanto, proposito de compensação á bancada mine-ira. 

O Sr. Pedro A·leixo - A bancada não terá que appellar, Col~ 
i6cará a questão perante a Casa, afim de que esta decida como 
-quiter, -porque se grande e elevado ê o interi!S!Se despertado pelo 
projecto de reajustamento. .maior e o Interesse de Minas na questão 
do accordo. 

. O Sr. Arthur Bernardes Filho - Se V. & . não appellar, por 
certo esse accõrdo será approvad.o, por falta de maiores esclare~ 
cimentos. A nós, como representantes de Minas, é que cabe for~ 
necer =es esclarecimentos ã Camara . 

O St. Pedro Alei.xo- Todos nós, eu como o nobre Deputado. 
por isso que somos representantes de Minas, temos o dever de expõr 
a questão perante a Casa, afim de que esta não decida sem OSI es~ 
clarecitilentos que sómente nós _lhe podemos fomecer. 

O Sr. Arthur Bemardes Filho 
em appello. 

Esclarecimento não importa 

O Sr. João Neves - De qualquer ·maneira, a bancada de Minas 
terá votado ora a -favor, ora contra o reajustameoto. 

O S!'. Pedro Aleixo - Não se pôde dizer que a bancada mineira 
ora vota a favo:-, ora contra, se acceitar o véto do Presidente da 
Republica. Pôde a bancada convencer~se desta ou daquella razão.' 
Podemos affinnar, e o faremos sempre, que em materia de dignidade 
não recebemos lições de quem q uer que seja. 
· (T!'ocam~se vehementt:.s apartes entre os Srs. Pedro · Aleixo e 

João Neue.s. O Sr. Presidente, fazendo ~a" os tympanos. pede er
tenção). 

O SR. BAPTISTA LUSAROO -Sr. Presidente, longe estava 
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do m~u espirito suppôr que o delicado appello, por :mim feito á 
nobre e altiva bancada mineira desta Casa, désse ensejo ao acalo
rado debate que acabamos de presenciar . 

Mas folgo de verificar a confirmação do dictado francez: "Tout 
est bien que finit bien". Foi o que 5e viu ainda ha pouco, porque 
de tudo isto concluo que a bancada mineira. com o ardor de sempre.. 
inspirada nc.. justiça e· na. serenidade com que examí.n:;. os mais altos 
;'lssurnptos que se debatem nesta Casa,. h a de dar seu ve.edi:ctum. 
rejeitando o véto do Presidente da Republica e confirmando o acto 
anterior, de apoiamento ao projecto que majorou os venr:imentOIS dos 
militares e civis. 

Agora, levo tambem meu appello á bancada liberal do Rio Gran
de do Sul, especialm~nte ao seu leader e ao Presidente da Co=issão 
de Finanças, autor da emenda por meio da qual se concedeu o re
ajustamento ao funccíonalismo civil. 

O Sr. Adalberlo Ccrrea -V. Ex. pennitte um aparte? Não 
é nec:essario fa:ter esse appello ao Sr. Deputado João Simplkio, 
leader da bancada sul-riograndense, na oçc?~Si.ão em que foi apre:~ 
sentada a emenda, porque já tive opportunidade de falar á Camara 
e declarar, em nome de S. Ex., que elle votaria contra o véto. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Pre.sidente, meu appello. 
se desnecessario fosse, . . . 

O Sr. .Ada!beno Con-éa - Como figura de rbetorica, talve:o: 
seja n~cessario ... 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Não faço es.se appello, como 
simples figura de rhetorica, porque hontem ouVi, e como eu toda a 
Camara, o discunso lido pelo meu nobre collega, Sr. Deputado Adal~ 
berto Corrêa, no qual S . Ex. justifieava sua atti tude. e a de mais 
tres companheiros, citados nominalmente . 

O St'. Josê Augusto - Isso não nos· satisfaz. Queremos o voto 
de toda a bancada. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -.Sr. Presidente, não se trata 
de figura de rhetorica porque, quanto a esseG quatro representantes, 
Ja conhec,ia seu voto e o modo por que agirão, na hora de se de~ 
ddir acerca do vêto presidencial. 

Não me dirigi - e fil-o muito de industria. - nem ao Sr. Adal
berto Corrêa nem, tão pouco ao Sr. Deputado João Simplicio ••.. 

O Sr. Raul Bitferrcourt - Ent:ão, foi rhetorica ... 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... mas sim ao Ieader da 
bancada liberal, Sr. João Carlos Machado, e ao Sr. João Simplido, 
hoje presidente da Com!llissão di! Finanças e autor da emenda çue 
propoz o augm"e:nto par~ os funccionarios civis ..• 

O Sr. Amaral Peixoto - Se S. Ex.. já fez declarações, não 
se tornava necCGsario o appeUo do nobre orador. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... sobretudo, Sr. Preside.n~ 
te, porque comprehendi .muito bem a manobra que envolvia a atti~ 
tude apparentemente desassombrada daquelles quatro Deputados. 
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O Sr. Adalberto Corrêa - P~otesto contra a affirmativa de 
V. Ex:.: ''attitude apparentemente desassombrada"! Exijo que prove 
o que' declara. 

·O Sr. Raul Biftencourt - Não ha manobra! Fizemos declara• 
ção honesta e livre. V. Ex. não pôde ter um pequeno triumpho de 
t~ibuna á nossa custa, usando de expressão talvez impensada. 

Appellamos para V . Ex . nO/ sentido de que retire a expressão. 
Não foi manobra. pois a Nação sabe que não praticamos manobras. 
Revidamos, repellimos a affirmativa injuriosa do orador. 

O SR. BAPTISTA LUSAR.DO - Sr. Presidente, metti o dedo 
na ferida. Sabia que era o ponto nevralgico e que o simpleS 
encostar do algodão arrancaria áis. Foi o que se verificou. 

O Sr. Aciatberto Corrêa - V. Ex. ·está levando o caso para 
o terreno da brincadeira, quando se trata de questão de honra. Exijo 
que prove a affirmação que fez, sob pena de ficar nesta Casa com 
a pecha de· me:ntiroso e leviano. 

O Sr. Raul Bittencourt - O orador não póde pilheriar sobre 
este assumpto. Fallemos de ho-mem para homem . Vamos deixar 
de algodão e de feridas. T emos opiniões desassombradas. Se 
V. Ex. vota -por attitudes. acceite tambem que nossa attitude seja 
honesta, livre e digna. Ha ainda numerosos .:&partes. Agitação no 
J"ednto. Sõam os tympanos. O Sr. Presidente reclama attençáo}. 

O SR. BAPTISTA LUSAR.DO - Sr. Presidente, até ha pouco 
<l tom do meu discurso era o do bom humor, respondendo aos nobres 
collegas da bancada do Rio Grande do Sul, que sempre tratei - P 

a minha vida parlamentar de já quasi um decennio, é testemunha 
disto - com· a consideração devida aos meus pares . 

Agora, porém, que o debate foi'-levado para o terreno pessoal. • . 

( Accentúa.-se a agitação no recinto. com a troca de numerosos 
apartes) . 

O Sr. Presidente - Attenção! Está com a palavra. o Sr. Ba
ptista Lu.sardo. 

O Sr. João Carlos - Trata-se, Sr: Presidente, <le as.sumpto que 
interessa vivamente a Camãra e a Nação . Estou assistindo ao es• 
forço que fazem os D eputados da minoria e da maioria para que 
prevaleçam os seus respectivos p_ontos de vista. Seria profunda
mente lamentavel que, _ no decorrer deste debate, pudessem surgir 
expressõzs. e mal entendidos que alterassem a cordialidade e o res• 
peito que devem ser o orgulho desta Casa . Pediria aos meus nobres 
collegas, tanto da maioria como da minoria, deante do incidente que 
se passou, que, valendo-se do seu conhecido cavalheirismo, decla· 
rassem, desde logo, retiradas quae$quer p alavras que pudessem ferir 
este ou aquelle, àe maior tSUScepti:bilidade. 

O SR. BAPTISTA ·LUSARDO - Responderei ao nobre leadet' 
do Rio Grande Sul . 

O Sr. Pregidente - Advirto ao nobre orador que dispõe apenas 
de cinco minutos, só podendo proseguir, se houver um requerimento 
de prorogaç:!o da Sessa.o. 
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Requeiro a prorogação da Sessão por' 

Durante o discuso do Sr. Baptista Lu.;ardo o Sr. Ar
ruda Camara, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da .pre
sidencia, que é occupada pelo Sr. Agenor Rabello, 2o· 
Secretario e novamente pelo Sr. Arruda Camara, 1 ~ Vice
Presidente. 

O Sr Presidente - Está a terminar a hora da Sessão. 

O Sr. João Neves - Sr. Presidente, requeiro a prorogação
da Sessão por 20 minutos. 

Vem .á Mesa .e é submcttido a votos o seguinte 
requerimento· 

Requeiro a prorogação da hora da Se.ssão por vinte minutas. 
Sala das Sessões, 19 de Junho de 1935. - João Neves. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - A sessão está prorogada por 20 minutos. 
continua com a palavra o Sr. Baptista Lusardo. 

O Sr. Baptista Lus.ardo - Respondo ao nobre leader da ban
cada rio-grandense, fazendo S. Ex. juh:, sobre se S. -Ex entendeu 
como offen.sa â honra pessoal ou política dos nobres Deputados por· 
mim citados a ex'Pressão: "attitude apparentemente desassombrada". 

O Se". João Cat:'!os - Devo responder ao illustre collega que 
não tive opportunidade de ouvir as expressões, nem de acompanhar 
o pensamento do orador. Desde que, porém, qualquer Dep~tado, 
por esta ou aquella interpretação, julgar a expressão offensiva man
tenho o meu appello. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Pre<Sidente ,as minhas 
expressões não as posso retirar porque, como declarei ã Camara, o 
meu longo passado de parlamentar é sobejamente conhecido por 
muitos dos que aqui se encontram; nunca tive ldéas occultas. Cos
tumo, Sr . Presidente, di:z:er que não tenho pensamento nas entre~ 
linhas. 

O S-c-. Ratz! Bittencourl - S\l!Speitou que os demais collegas O · 

tivessem. 

O Sr. Adalberto Corrêa - Fomos attingid<:~s com essas expre~
sões e os unie<:ls juizes somos nós mesmos. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Perdão, vou declarar que 
VV. EEx. se ISen;iram injuriados, antes do tempo, porque :não me 
deixaram concluir o pensamento. 

Dizia eu: a attitude "apparentemente desassombrada .. desses qua~ 
tro· Deputados me havia impressionado, porque não traduzia o pen-
samento da bancada do Partido Liberal do Rio Grande ào Sul. 

Varios Srs. Deputados - Ninguem affirmou isso. · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Dahi a razão do meu appello:-
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.ao leader da bancada liberal e ao Sr. João Simplicio, para que a 

.n:anifestação, tradu:zisase o pensamento de toda a bancada . . . 

O Sr. Pedro C<tlmon - Vae nessa declaração até um elogio aos 
~obres Deputados . 

O SR. BAPTISTA LUSA:.WO __; • .. visto como, Senhor Pre· 
.sidente, eu sabia que a representação gaúcha, ao votar a emenda do 
Sr. João Simplicio, o .fez unanimemente. 

O Sr. João NetJes- Votou sob a inspiração do chefe do Partido 
.a que pertencem os nobres Deputados. 

O Sr. Ascanio Tuhino - Votamos .sob nossa inspiração pessoal. 

O Sr. Victor Russo mano - A votação foi unanime, entre os 
DeputadOs presentes . 

O Sr. João Neves - Os ausentes não fizeram declaração de voto 
.em contrario; logo ... 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Dizia eu que fõra unanitne 
.~ votação, naquella época, porque o voto havia sido dado com 
pleoo conh~citnentc do General Flores da Cunha, Chefe do Partido 
Liberal e Governador do Rio Grande do Sul. 

O Sr. João Carlos - Seja qual fõr a manifestação dos membros 
.da bancada do Rio Grande do Sul, ao se proceder á votação .secreta 
do véto ao projecto de reajustamento, pelo pronunciamento dos seus 
~presentantes, não diminuirá numa llnba seqcer as tradicções de 
.dignidade e honra que caracterizam a gente do nosso Estado . 
(Apoiados). 

O Sr. João Neves - Tanto melhor. 

O SR. BAPTISTA LUSARIDO - Tanto melhor, como ac~ 
crescenta o nobre leader da minoria. Attendendo a esse passado e 
.a essa tradicção foi qtte me abalancei a dirigir um appello ao nobre 
leader da bancada do Rio ·Grande ckJ Sul e ao Sr . João Simplicio, 
para que se não ficasse apenas no gesto dos quatro Deputados. mas 
-que toda a bancada secundasse SS. EEx. ,apelando o autor da 
emenda sobre o reajustamento para os civis e rejeitando o véto do 
Sr. Presidente da Republica. 

O Sr. Adalbetto Corrêa - O orador não quiz injuriar os qua~ 
1ro Deputados que se manifestaram, desassombradamente, contra o 
véto? Estou perguntando e é facil responder. 

O Sr. Barreto Pinto - Nesta questão, os Deputados lib:!raes 
·do Rio Grande do Sul estão de m:los dada.s com os collegas da 
:Frente Unica. 

O Sr. João Neves - ·o orador está apenas explicando o pensa~ 
.menta de sua phase, contra a qu'al VV. EEJC:. protestaram, antes 
.que dle a concluisse. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Creio que mínhas palavras 
$ão muito claras e precisas, parà definir meu pensamento. 
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O Sr. Adalberto Corrêa - A declaração de V . Ex . não ê tão· 
clara assim. Insisto na pergunta. Não custa responder ... 

(H a vehementes apartes. Agitação no recinto. Sõall'l"' 
demoradamente os tympanos). 

O Sr. Presidente - Attenção! Peço aos nobres Deputados que 
conduzam o debate com elevação. Está com a palavra o Sr. Ba·· 
ptista Lusardo. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr . Presidente, a Camara 
ouviu a exhaustiva demonstração de minha these, definiado a posi~ 
ção do Exe~cito em face do problema do veto ao reajustamento dos · 
vencimentos dos civis. O Exercito teve situação compativel com suas 
tradições, honrando seu passado e fa:~,endo que fossem cada vez; mais 
veneradas suas giorias pela Nação brasileira, em quanto o Sr. Getulio 
Vargas desempenhou um triste papel, concorrendo com seu gesto 
para rnorall'!lente collocar mal as classes armadas. S. Ex., pode-se . 
d.i:er, levantou urna ponta de suspeita entre o elemento civil e o ele· 
mento militar, i'ltranquillíz.ando a família brasileira. 

O momento actual. Srs. Deputados, todos vós, como eu, sentis. 
é alarmante. O symptoma evidente, insophismavel, ahi está nessas · 
correntes que se formam e se avolumam, hora a hora, e que já vão 
sahindo do terreno platonico para os encontros sangrentos nas praças 
p ublicas. 

De um lado, a corrente integralista, pretendendo resguardar o 
patrimonío sagrado do paíz., estabelecendo · ou desej.ando installar uma 
dic:-adura da direita, em nome de Deus, Patria e Família, Do outro, ·. 
a massa, a multidão, os pobres, os desvalidos, todos aquelles que v i• 
vem na pcnuria, todos aquelles que formam já a rebellião das massas 
que, desesperados ou levados pela idee>!ogia, já começam a dar o seu· 
sangue, convertendo-se nos primeiros martyres em defesa de idtaes sa• · 
grados. 

No meio disso tudo. Sr. Presidente, que é que vemos? E' uma· 
situação que se desmoraliza de hora a hora; é uma poHtica dominan• 
te que se esphacela, que se esfrangalha. que se aniquilla. que se es-
borôa, por falta de Governo, porque não tem chefe, t em directri~ .. 
não tem commando. 

P ois bem, Sr. Presidente, é numa hora destas que o Sr. Getu-· 
lio Vargas, ao invés de acalmar a Nação, ao invés de praticar act'o 
através do qual se evidenciasse uma vontade firme de governante, . 
assiste á cisania, á provocação directa, ao desafio entre civis e mili·· 
tares, por culpa sua, por intenção sua, por desejo seu . 

O Sr-. Bias Fortes - E' a divisão da Nação. 

O Sr. Octauio Mangabeira - Muito bem ! 

O SR. B.!.PTISTA LUSARDO - O Presidente de Republica, .. 
Ja sentiu, já viu qual será o fim do seu governo, porque a justiça da 
histeria e dos homens pode tardar. mas não falha jámais. Não sou· 
um descrente, um desilludido, um vencido; antes, um idealista, con• 
vencido da reacção fulgurante e formidavel da nacionalidade brasilei•· 
ra . (Muito bem). E. por isso, · espero em dias não lonfe de nós, uma 
reacção á altura, concorrendo para que a Nação retome seu curso e ·. 
trilhe a estrada larga que o destino lhe traçou, para grandeu da · 
propria nacionalidade . (Muito bem.) 

Senhores, ha dias desembarcou o Sr. Getulio Vargas, de sua 
viagem nababesca ás Repubüca.s do Prata, Annunciaram.-lhe o regres~ -
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.so de todos os modos: os jornaes da grei republicana, .em manchettes 
berrantes; o officialismo formou no c:áaes; as musicas tocaram marchas 
festivas; os canhões troaram. Mas o successor de si mesmo resva· 
lou pelo asphalto, ao lado do Sr. .'\ntonio Carlos, sem colher uma 
só palma do Povo desilludido. 

Não foi uma recepção, foi um ~nterro político de primeira 
dasse . (Apoiados e não apoiados.) 

Lerr,bre~se o Sr. Getulio Vargas dos dias gloriosos e inesqueci~ 
veis de 29 e da sua chegada a esta Capital, e meça o abysmo que 
vae da !::.i até os nossos dias. 

O funccionalísmo civil ·não pode ter augmento. mas milhares e 
milhares de contos lá ficaram, nas festanças platinas, nas condecora~ 
ções, no luxo da embaixada, em que a miseria do Povo foi coberta 
com a purpura do poder usurpado. 

Um dia, um orador popular, recebendo o Sr. Getulio Vargas, 
perguntava: "Quem vem lá?" E a Nação inteira lhe respondeu. 
alguem repetisse a interrogação, "Quern vern lá?'', o Povo respon· 
Se, na tarde do dia 7 do corrente, em p1ena Avenida Rio Branco, 
deria, :::ertamente: "O syndico afortunado de uma Nação que elle 
levou, pela incapacidade. á fallenc.ia crimíno&a!"' (Palmas no rednto 
e nas galerias. Apoiados e não apoiados. O orador é vivamente 
.cumprimrntado.) 

O Sr. João Neves - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado que está e~ 
gotada a hora da "Sessão. 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex . a 
prorogação da Sessão, por mais 2.0 minutos. 

O Sr. Presidente - V. Ex. deverá mandar á Mesa seu reque~ 
rimento por escripto. 

Vem á Mesa e é subroettido a votos o seguinte. 

llEQUEEOiEl'iTO 

Requeiro a prorogação dos trabalhos por 1 '5 minutos. 
Sala das Sessões, 19 de Junho de 1935. - Edmundo Barreto 

Pinto. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. João Neves. 

O Sr. João Neves - Sr. )'residente, acabamos de assistir á lon~ 
ga, brilhante e im:spondivel oração do meu querido companheiro de 
jornada, Sr. Baptista Lu:; ardo. 

Subo pela segunda vez, hoje á tribuna da Camara e agora o faço 
não para empenhar·me na discussão em torno do véto opposto pelo 
"honrado Sr. Presidente da Republica á lei sobre o reajustamento dos 
-vencimentos. 

O motivo que aqui me traz. Sr. Presiden~e. é muito mais nobre, 
se razão mais nobre póde haver militar em torno de uma causa que 
já. apaixonou a Nação brasileira, que está attenta e vigilante pela 
melhoria das vantagens dos seus sacrificados servidore.~. · 

Não vou debater o assumpto que está na Ordem do dia. Para 
isso, senhores, a voz da corrente política, que me cabe a fortuna de 
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-Gondu~ir nesta Casa, já trouxe ao terreno da discussão a majestade 
de argumentos que ninguem respondeu, nem poderá responder. 

A ratão que me tra:~;, outra vez, á presença dos meus pares, é 
-desfazer um equívoco, um mal entendido. processado no curso deste 
agitado debate, entre dois representantes da minha estremecida terra 
natal . Esse mal entendido, senhor Presidente, provas apenas que ao 
calor da discussão, a mais viva, as palavras como que perdem o sen· 
.tido do vocabulario para brilharem, luzirem no espaço, como dardO$ 
que se fixam, por vezes involuneariamente, na carne dos contendores. 

Assististes, todos os que acompanhastes, de principio a fim, ess;; 
formidavel oração, a maneira eleva.da e verdadeiramente parlamentat 
com que o Sr. Baptista Lusardo discutiu todas as diversas questões 
-que formam o fundo do assum pto principal; o reajustamento dos 
funccionarios . 

Não houve, nas suas palavras, uma só opressão que, a rigor, 
-pudesse magoar qualquer dos nossos adversarios nesta Casa. 

O Sr. Aâalberlo Corrêa - Nem nos apartes. 

O SR. JOÃO NEVES - Não houve um só sentido contumel.io
·so escondido no seio da.s phrases que S. E:(. proferiu. 

O que estranho, senhores, o que deploro profundamente é que, 
no curso de debates desta natureza, em que se trata da melhoria de. 
1.1ma das classes menos afortunadas da Republica, possam taes debates 
converter-se em attrictos de susceptibilidades irrita das. 

A verdade, senhores, é que ouvi o Sr . Baptista Lusardo, nesta 
.Camara, durante largo trato de minha vida publica. De uma feita. na 
barreira opposta a esse em que eu me encontrava batalhando; de 
-outta, junto commigo, na campanha liberal, e nunca ouvi dos seus 
labias uma expressão que pudesse melindrar a Jignidade de qualquer 
<los seus adversarios. Confesso até á Mamara que é causa que estranho 
profundamente em sua pessôa, porque, sendo, como é, representante 
de uma tradição batalhadora - na sua Hgura como que se estampam 
todos :Js rigores dos pampas, na hora em que, de arma.s nas mãos, 
reivindicam liberdades ou se batem por legítimos direitos - Baptista 
Lusardo tem, na sua estructura moral, o sentido combativo da terra 
em que ambos nascemos. Mas, ou porque S. Ex. tenha a nobreu 
-de altos sentimentos que toda a Camara neUe reconhece, ou porque 
S. Ex. faça sobre si mesmo um profundo esforço para refrear suas 
paixões, a verda-de é que Baptista Lusardo é, hoje, no Brasil, a ex~ 
pressão cavalheiresca de um homem que só combate de frente e 
jamais aggride pela costas. (Apoiados. Palmas.) 

Devia eu, Sr. Presidente, ao meu querido companheiro ·de Iuca, 
ao campeão que, como eu, a.travessou ao Pai1. nas horas amargas da 
E.evoiução de 30 essa justiça ou e:ssa reparação, se qui~erem . 

Não posso comprehender como os meus nobres adversarios. para 
com os quaes mantendo os mesmos sentimentos de sympathia affe

ctiva, Srs. Raul Bittencourt e Adalberto Corrêa, enxergassem á for
tiori, nas expressões do Deputado da minoria parlamentar, razãO de 
offensa pessoal, que os levasse a uma discussão amarga. accessa e 
azeda, corno aquella que ha pouco presendámos. 

Faço a todos elles a justiça de acreditar que, no Parlamento, 
<iíscutindo os assumptos que aqui se debatem, ou no campo da honra. 
como parlamentares ou como homens, todos saberão manter a digni
dade de suas pessôas e a altitude de sua situação pessoal e política. 
Por isso mesmo é que me levanto, no fim desta sessão, para impetrar 
<ie . todos - sobretudo de V . Ex., Sr •. Presidente - que mandem 
riscar dos debates da Casa as expressões amargas trocadas entre os 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:47 ·Página 93 ae 97 

102 

contendores. certos clles de oue não accudo senão ao sincero desejo
de elevar o Parlamento Bra.Sileiro. (Palmas.) 

O Sr. Adalberlo Corrêa .,.-- V. Ex. fala com autorização do. 
Sr. -Deputado Baptista L1..:sardo? 

O SR. JOÃO NEVES - Estou falando com :l autorização que 
nasce do sentimento de amizade de todos nós e até - se V. Ex. 
permit';e - de subordinação parlamentar do Sr. Baptista Lusardo 
a mim.. 

Estou aqui, Senhores, velando, principalmente, pela dignidade do 
Parlamento Brasileiro (apoiados), tão desprestigiado ella estâ peJas. 
alas extremistas, que aqui veem, não representantes da Nação, mas 
apenas usufructuarios felizes dos subsidias. 

Elevemos, senhores, nossos debates.· Sabe a Camara que perten
ço ao numero daquelles que não engeic:am qualquer parada p essoal 
ou polit:ica para d iscutir. (Muito bem.) Não estou me acobertando, 
para o futuro, com hnmunidades de discussão pessoal ou de attrito 
entre individues. Na lucta política,- quando nella me metto, nunca 
calculo a sahida: só vejo a entrada, e a entrada da dignidade. Pol" 
isso, Sr. Presidente, sinto• me bem em fa~er esse requerimento á Mesa 
da Camara, certo de que sou ouvido c serei attendido pelos nobres 
Deputados a que me venho de referir, encerrand~se esse lamentavei 
incidente com a esperança, senhores, de que amanhã e sempre, até 
o fim dos nossos trabalhos, sejamos aqui, antes de tudo, respeitadores
dos sentimentos da Nação, trabalhando pela grande:.a do Brasil. 
(Apoiados geraes. Palmas no recinto c nas galerias.) 

O Sr. Raul Bittencourt - Sr. P residente, Senhores Deputados: 
meL\or será que, em vez de commentar as origens ou o valor moral. 
de um incidente cão dtranhavel como o que acabamos de assistir 
nesta Casa. delle tiremos lição pratica para nossa conducta. E' que, 
está. visco, não vale a pena, para nossa dignidade de homens, nem 
vale a pena para a Nação e para o bem publico, continuarmos, por 
vezes, no debate e commentar questiunculas de nature:.a pessoal. 

A nobre elevação a que se condm:iu o pensamento do Sr. " lea
der" da minoda, Deputado João Neves, ha momentos, desta tribuna,. 
demonstra á evidencia quão mais apra~ivel é; para nossa consciencia, 
fiquemos todos sempre na limitação do commentario das idéas, no 
exame dos ~extos das leis, na indicação da conveniencia de serem 
os projectos rejeitados ou approvados, e, nunca na pequenez ou no 
rebaixamento de analyse da· attitude deste ou daquelle Deputado. 
(Muito bem.) 

Somos, afinal de contas, personiladade cphemera no Parlamento, 
de mandato linútado a curto pra:z;o, podendo, a meio da altura, até: 
por questão de conflança partidaria, entregar ou restituir ao partido
que nos elegeu, a cadeira de que so.mos detentores Qu~ mais repre• 
sentamos· aqui, na transitoriedade desta passagem pelo Parlamento, se
não um instante do Brasil que fica, um momento do Pai2< que perdura?" 

Ha pouco, suscitou-se uma duvida precisamente porque se com
meneara desta tribuna a attitude de quatro D eputados que tinham 
declarado ant ecipadamente - porque não queriam se acobertar no 
voto secreto e porque entendiam que: o silencio poderia parecer ex• 
pressão em determinado ~tido (apoiados) - que votariam contr~ 
o véto presidencial. Tanto bas::ava a manifestação, com anterioridade 
ao voto, para aue toda clla só pudesse ser entendia como resultante 
de livre expansão moral . • . 

Os Sr.s. Pinheiro Chagas e · José A ugusto - E assim foi ~ 
tendida. 
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O SR. BITTENCOUR T ...:.... . . . e as~im foi entendida, di:em 
-dois nobres representantes da minoria parlamentar. 

O Sr.- Presidente - Adv)rto ao nobre orador que falta um 
minuto para findar a hora da prorogação. 

O s~. Pradc Kelly - Requeiro prorogação por mais 15 mi-
-nutos. 

Vem á Mesa e é submettido a votos a seguinte 

1\EQUEBiltE~TO 

Requciro prorogação da Sessão por mais quin:;e minutos. 
Sala das Sessões, 19 de Junho de 1935. - Prado Ke/ly. 

A pprovado. 

O Sr. Presiclen.re - A Sessão está prorogada e continua com 

a palavra o Sr. Raul Bictencourt. 
O Sr. Raul Bittencourt - Sr, Presidente, foi dito no calor do 

discurso que esta manifestação era apparentcmente, "desassombrada", 
podendo valer como manobra política. E' certo que o natural pun· 
donor dos homens sente logo a resistencia e a imperiosidade de um 
revide, no momento em que reponta o melindre, em que qualquer 
um de nós se sente tocado. E, como a phrase tenha sido dita nestes 
termos, em certa altura um de nós - e fui eu, precisamente - fez 
a resalva de que não acceitavamos a affirmativa de que fosse "ma• 
nobra apparentemente desassombrada". Tão só. 

O nobre orador, evidentemente, poderia, no decurso da sua ex
posição, completando seu pensamento. demonstrar que a expressão 
verbal trahia a idéa, quando. mutilada numa interceptação. Nós, po
rém, que nos sentimos, no momento, moralmente attingindos, cum
primos elementar dever de moralidade a respeito á Casa, não tardan
do o drotesto . 

Uma vc:;, porém. que S. Ex. declarou, respondendo ao ap.pello 
do meu illustre leader Sr. João Carlos M achado, que com essa ex
pressão não pretendla, sequer, injunar o Rio Grande do Sul - e, 
portanto, nós, tão evidentemente identificados nõs quatro estamos com 
o Rio Grande do Sul - uma vez _que o eminente leader da minoria, 
Sr. João Neves da Fontoura, acaba de, ao mesmo tempo que tece o 
louvor do nobre Deputado Sr. Baptista Lusardo, evidenciar que, po1 
vezes, o calor da oratoria - como eu já presentira em aparte - fa:. 
que simples palavras ~enham um valor independente do pensamento, e 
no seu luúr-luzir addu:am um colorido diverso, mais vivo, da inten• 
Ção de' quem profere o discurso, é natural que eu possa dizer com 
applauso e consentimento do meu nobre amigo, dedicado compa· 
nheiro e digno. Deputado, Sr. Adalberto Corrêa, que tambem a 
phrase terá. sahido dos se'us labias pelo ímpeto de um revide moral, 
que pareda, na hora - quem sab.e? - justificado. Deante, porém, 
-das_ explicações plenas ouvidas S, Ex. não pi>de manter intenção 
injuriosa de qualquer . especie e todos nós . poderemos sahir daqui 
convictos de que, se nesta hora o breve, o transitorio attrito foi entre 
rio-grandenses, é dentro do Rio .·Grande do Sul mesmo que nos irma
namos,' no pro,posito de restaurar nesta Casa a ordem, no sentido da 
cordialidade e da tranquilidade, para que jámais se suspeite de qu~ 
uma declaração de voto seja qualquer coisa que não a expressão es
pontanea da vontade de ouem a profere. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs . Deputados, cabe-me dizer 
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que os . representantes do Rio G rande liberal, citados nominalmenteo 
pelo Sr. Deputado Adalberto Corrêa, além de que m neste instante: 
vos dirige a palavra, os Srs. João Simplicio e Ascanio T ubino, "re• 
solvemos votar contra o véto presidencial, numa attitude duplamente. 
franca: franca para a Nação e para a C amara, porque f!::. em os a de
claração de voto, ant ecipadamente, e franca para a lealdade dos nos• 
sos companheiros de bancada e até do Chefe da Nação, porque, em. 
reunião dedarámos aos nossos companheiros que esta seria a nossa 
attitude, por uma questão de fôro intimo, pois que a bancada não 
coage, pela direcção do Partido, os seus Deputados, em qualquer 
assumpto, e porque não escondemos ao Chefe da Nação que tambem 
essa seria a nossa attitude. ainda antes de a termos proclamado no
plenario. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas .)-

0 Sr . Presidente - Esgotado o tempo da prorogação, fie:. 
adiada a discussão do projecto n . 6'i, de 1935. 

Vou levantar a Sessão, designando, de accordo com o requeri· 
mcnto approvado, para a de depois de amanhã, 21 no corrente, a. 
seguinte 

O.llDE~ 00 Oll 

Continuação da discussão unica do projecro n . 65, de 1935 (1."' 
legislatura), dispondo sobre o reajustamento dos funccionariog civis. 
e militares; com parecer favoravel ao véto, da Commissão de Finan
ças e Orçamento, e voto:> em separado dos Srs . Henrique Dodswol:th 
e Daniel de Carvalho, c dos Srs. Amaral Peixoto e Gratuliano de
Brito; 

?..• discussão do projecto n. 13-A. de 1935 (1.* legislatura), 
dispondo sobre promoções de delegados districtaes( commissarios
i05pectores, commissarios, etc. ; tendo parecer com substitutivo da 
Commissão de Estatuto; 

3.• discussão do projecto ·n . 34, de 1935 (L" legislatura), au~ 
t oriz.ando a abrir o credito especial de 5. 000:000$000 para obras nas
linhas fereraes e telegraphicas, n o Estado da Bahia; 

1.• discussão do project:o n. 214, de 1934, transferindo para 
a União os serviços de Polcia Maritúna, Athea e de Fronteiras, de
accordo com o art. 'i.• alíneas V e XI da Constituição Brsaileira; 

?..• discussão do projecto n. 2 14-A, de 1935, autorizando a: 
abertura do credito especial de 125:400$000, para attender ás exigen• . 
cias do decreto n. 24 .462, de 25 de Junho de 1934; com parecer
favoravel da Commissão de Finanças e Orçamento; 

2.• discussão do projecto n. 50, de 1935 (1." legislatura), de
terminando que o Thesouro N aciona! pague á D. Leopoldina de
Mattos Porto, viuva do 2.0 tenente Ezequiel da Silva Port~, a impor, 
tancia de 22 :110$000, de differe.oça de pensão a que tem direito; 
com parecer favoravel da Commissão de Justiça; 

2.• discussão do projecto n. 294. de 1935, autorizando a abrir 
o credito especial de 48:000SOOOO, para pagar- aos professores e de, 
senho do Collegio Pedroli. Enoch da Rocha Lima, e outros; com 
parecer da Commissão de Educação e projccto da Commissão de Fi• 
Danças; 
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Discussão unica do parecer n . 3, (1." legislatura), approvando 
o acto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao termo de con
tracto entre o Governo Federal e a Pan American Airways, Inc. ; 

Discussão unic:a do reque:imento n. 31, de 1935' (1.• legislatura, 
d o Sr. José Augusto, de .informações sobre o motivo que determinou 
a chama de varios offic:acs do 21. • B. C. , de Na tal a esta CapitaL 

levanta-se á ·Sessão ás 18 horas e 3 5. 
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41. • SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS PRESIDENTE. 

A ARRUDA CAMARA, 1." VICE~PPESIDENTE 

A's 14 horas comparecem os Srs.: 
Antonio Carlos, Arruda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira Lira, 

Edmar Carvalho. Lauro Lopes, Café Filho, Ac:ylino óe Leão, Abguar 
Bastos. Gcnaro Ponce, Carlos Rei~. Elie~cr Moreira, Godofredo Vian
na, Hugo Napoleão, Freire de Andrade, Pedro Firme~a. Monte 
Arraes, Xavier de Oliveira, Martins Veras, Gratulino Brito, Mathi:LS 
Freire, Botto de Menezes. Odon Bezerra, Sou::a Leão, Antonio de 
Góes, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Emílio de 
Maya, Valente de Lima, Deodato Maia, Altamirando Requião, Lauro 
Passos, J. J. Seabra, Pinto Dantas, Octavio Mangabeira, Leoncio Gal, 
rão, Arthur Neiva, Attila Amaral, Homero Pires, Nogueira Peni· 
do, Pereira Carneiro, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Cand::do 
Pessôa, Henrique Lage, Salles Filho, Sampaio Corrêa. Bento Costa, 
Acurcío Torres, Alipio Costallat, Prado Keíly, Cardillo Filho. Nilo 
Alvarenga, Lcmgrubcr Pilho, Bandeira Vaughan. Arthur Bernarde.s, 
Noraldino lima, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins Soares, Pedro 
Aleixo, José Braz., levindo Coelho, Theodomiro Santiago, Augusto 
Viegas, Arthur Bernardes Filho, Daniel de Carvalho, Carneiro de 
Rezende, Christiano Machado, Macario de Almeida, Vieira Marques. 
José Bernardino, Marta Machado, Simão da Cunha, Rezende Tostes, 
Anthero Botelho, Theodomíro Monteiro de Barros, Waldemar Fer .. 
reira, Barros Penteado, Hypolito do Rego, Teixeira Pinto, Gomes 
Ferra::, Roberto Moreira, Aureliano Leite, Fabio Aranha, Jairo Fran, 
co, José Cassio, Domingos Vellasco, Vicente Miguel, Arthur Jorge, 
Arthur Santos, Octavio da Silveira, Paula Soares, Francisco Pereira, 
Rupp Junior, José Muller, Dinh. Junior, João Carlos, Bapti.<ta Lu~ 
sarda, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio Xavier. Fre~ 
derico Wolffenbuttel, Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, Nicolau 
Vergueiro, Oscar Fontoura, Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, A,niz Ba~ 
dra, Sebastião Domingues, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Aus::ro de. 
Oliveira, Arthur Rocha, Silva Costa, Francisco Moura, Ricardo Ma· 
chado, Pedro Rache, Gastão Vidigal. Abelardo Marinh.o, Paulo Mi!.r; 
tins, Barreto Pinto, Thompson Flores ( 126). 

O Sr. Presidente ....:.. A lista de presença accusa o comparecimento 
de 126 Srs. D ep'.!tados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Café Filho (Supplente, ser11irrdo "e 2" Secretario: pro
cede á leitura da Acta éla Sessão antecedente, a qual é posta em dfs • 
cus são. 

O Sr. Raul Bittencourt (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, na 
ultima Sessão coube a mim usar por ultimo da palavra. Meu dis
curso, talvez por erro de paginação no Diario do Poder Legislativo. 
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foi publicado de tal forma que a primeira pa:"te delle é attribuida a 
outro Deputado, que immediatamente antes de mim occupára a tri
buna. 

Peço, pois, seja rectificada a publicação, afim de que pi:rdure 
inequívoca a autoria do meu discurso. 

O Sr. Presidente - V ae ser feita a rectificação. 

O Sr. Botto de Menezes (Sobre a A cta) - Sr. Presidente. 
meu discurso, aqui pronunciado ha àias e bontem ·publicado no 
Diario do Pockr Legislativo, sahiu com varias incorrecções. 

Venho, por il;so, requerer a V . Ex. seja feita a necessaria recti• 
ficação, mediante r.ova publicação. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado será attendido. 

Em seguida, é approvad a a Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitu.ra do Expediente. 

O Sr. Pereir:~ Lira 
guinte 

Officios: 

( 1° Secretario} procede a leitura do se-

EXPEDIENTE 

Do Sr. Fenelon Perd.ígão, de 19 do corrente, communicando ha
ver faltado a sessão de 18 do me~ andante, por motivo de força 
maior. 

Do Sr. Pinheiro Junior, de 21 do corrente, fa:.endo ídentica com• 
municação quanto aos dias 19 e 21 do m.ez. fluente. 

Do Sr. Sebastião Domingues, de 21 do corrente, f~endo igual 
communicação relativa aos <lias 1, 3, 17, 18 e 19 do mez andante. 

- Inteirada. 

Mensagem: 

De 16 do corrente, acompanhada de dois autographos da re
s olução legislativa, sa.mcionada, que autoriz.a a abertura, pelo · Mi
nisterio da Agricultura, do credito especial de 438:123$500, para pa• 
gamento ás empre~as de fiação de seda nacional. 

- Ao Archivo, remettendo--se um dos autographos ao Senado. 

Officio: 

Do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, de 19 do corren· 
te, remettendo dois dos autographos da resolução legislativa que dis
pensa do estagio de dois annos os sargentos para effeito de reforma 
no posto e com o 5aldo de 2.0 tenente, ao qual foi negado sancção. 

MO'IIVOS DE 'VETO 

Dispensar do estagio, para obtenção de reforma no posto e com. 
o soldo de 2.0 tenente, é o effeito da resolução legislativa submettida 
á sancção do poder executivo. 

Diz o art.• 1.• do decreto n. 22.0lS, d::: 1.0 de Novembro de 
1932; 
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"A reforma de que trat:a o art. 57 da lei n. 455"5, de 
/10 de Agosto de 1922, revigorada pelo art. 164 da de n. 
4. 793, de 7 de Janeiro de 1924, e referente aos primeiros 
sargentos e sargentos ajudantes e intentedentes da Poli-
cia Militar e do Corpo de Bombeiros "do Districto Federal, 
só poderá ser concedida no posto e com o soldo de 2.0 

tenente, uma vez precedida do estagio de, pelo menos, dois 
an<1.os, em qualquer daqudles postos. Paragrapho uníco. 
No caso de não se verificar a existencia do referido es~
gio, aquella reforma será concedida no pcoprio posto e 
com o respectivo soldo." 

Resalta do dispositivo transcripto que a medida é acauteladora 
<dos encargos publicas, pois visa reter por mais tempo no serviço 
:.aquelle que, elevado a um dos postos indicadas, se encontra em con
dições de obter reforma. 

Não ba, pois, motivos de interesse geral, que levem a modificar 
o preceito do decreto n. 22.038, de 1932; e os de ordem particular, 

:individual, se houve, não devem nem podem prevalecer, pelos pesa
dos onus que acarretam á. Nação. 

Em vist:a destes motivos, entre outros que poderiam ser apresen
tados, resolvo usar da attribuição que me confere o art. 45 da Cons
tituição, para negar sancção á medida proposta pelo Poder Legis· 

.lativo. 

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 1935. 

- A' Commissão de Segurança Nacional. 
Getulio Vargas 

Do Minister:io da Guerra, de 17 do corrente, enviando dois dos 
:autographos da resolução legislativa que aproveita os sargentos e es
-creventes diplomados em odontologia no primeiro posto do quadro 
de dentis~s do Ex.ercito, a qual o Sr. Presidente da Republica negou 

.sancção. 
RAZÕES 1>0 V"E:'IO 

"Não julgo utíl nem vantajosa a resolução legislativa que per· 
:mitte o preenchimento das vagas do posto de 2.• tenente dentista 
<:om os actuaes sargentos e escreventes diplomados em odontologia 
:por escolas officiaes ou reconhecidas pelo governo federal. A medi
da não é util porque ao Exercito convém a escolha dos mais capa

..4es, em concurso, e com os requisitos indispensaveis ao ingresso no 
-quadro do officialato do Corpo de Saude. Este meio de selecção 
- concurso - ainda é aconselbavel por se aferirem valores po~iti-
vos, pois a posse de um diploma acaderoico não constitue garantia de 
:.saber real. Não é vantajosa a resolução por estabelecer situações 
diversas em um quadro reduz.ido de profissionaes. 

Ainda mais. Militam contra a ·adopção do projecto submettido 
:á sancção os princípios decorrentes dos decretos ns. 24.068. de 29 
de MilrÇo e 24.287, de 24 de Maio, tudo de 1934, e a determinação 
-do art. 3.", do decreto n. 20.440, de 24 de Setembro de 1931, que 
não permitte o preenchimento das vagas de primeiro posto de dentis· 
tas sem a reorganização do quadro geral do Serviço de Saude da 
Guerra, já em elaboração no Estado-Maior do Exercito. 

Por estes motivos, entre tantos outros ponderosos, nego sancção 
á medida proposta pelo Poder Legislativo. 

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 193;. 
Getulio Vargas 
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- A' Commisão de Segurança Nacional. 

Da Cam.ara Municipal do Dístricto Federal. de 19 do corrente;. 
do teõr seguinte: 

"'Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

Saudações. 

A Camara Municipal votou hoje uma indicação de appello a essa· 
illustre Assembléa, no sentido de serem envidados todos os esforr 
ços, por parte dos Srs. representantes Federaes, de fórma a ser nega• 
da a appmvação ao veto Presidencial relativo ao augmento dos func~ 
cionarios publicos civis, em tudo tão dignos quanto os servidores das
nossas classes armadas. A Camara Municipal espera, neste appello, 
que não lhe caberá. a prim~ia nem a exclusividade desse gesto de 
justiça e apreço á classe dos funcdonarios publicos civis, a quem a 
Nação deve os xnais assignalados serviços e as maú; dedicadas at•· 
tenções. 

Em 19 de Junho de 1935. - Mou:-e Nobre, 1° Secretario" .. 

- I nteirada. • 

Do Governador do Estado da Bahia, de 1 'í de Maio findo, re-· 
mettendo suggcstõe:s encaminhadas áquelle. governo pela Cia. de· 
Energia Electrica da Bahia, para o novo Codigo de Aguas. 

- A' Commissão 'Especial do Codigo de Aguas. 

Do Presidente da Assembléa Legislativa do Estado da Parahyba,. 
de 10 do corrente, agradecendo o voto de regosíjo deta Camara pela 
promulgação da Constituição daqudle Estado. 

- Inteirada. 

De Assumpção, 16 d~ Junho - Presidente de la Camara de De•· 
putados - Rio: 

A gradeço el mensaje de V . Ex. por la restauracion de la paz.. La 
noble accion del Brasil para o brene-r este resultado obliga nuestfÓ pro
fundo reconocimiento. Saludo cordial. - EuSI"bio Ayala, Presidente. 
de la Republica. 

- Inteirada. 

• De La . P az, 17 de Junho - Presidente de la Camara áe Depu·· 
taaos - Rio:. 

Ruego aceptar mi. gratidon por su felicitadón. Atts. - Tejada. 
Gor:ano, Presidente da Republica. 

- Inteirada. 

São, successivamente, lidas e vão a imprimir as seguintes 
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ILEDACÇÕII:S 

(Primeira Legislatura) 

~edacção firu:l do proiecto n.. 23, de 1935, que dispõe sobre gra~ 
duação de ofticiaes do Exercito .e da Armada. 

(Projecto 271, 1935'- Segurança 3 - t• legisla:\lra). 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. t • O official do Exercito e da Armada, combatente e de 

·clas5es annexas, sem nota que desabone sua conducta civil e militar, 
~o .attingir o n. L da respectiva escala, será. immedlatamente graduado 
no posto superior ao em que se achar, porém, dos limites do quadro 
a que pertencer. 

,Paragrapbo unico. No posto de . gener<ll de brigada combatente 
.a graduação só será conferida ao n. 1 da respectiva relação geral dos 
.c;oroneis combatentes de todas as armas: 

Art. 2• Revogam-se ás disposições em contrario. 

Sala da Commissão, 19 de Junho de 1935. - Valente de Lima, 
.Presidente. - Vicente Miguel. - Heitor Maia. - Corrêa da Costa. 

N. 66-A - 1935. 

(Primeira legislatura) 

J?é!dacção fina! do projecto n. 66, de 1935, que aprova o Tratado 
de Condliaçáo e ArbitrDgem, celebrado entre o Brasil e o 
Uruguay. 

(Diplomacia, 7 - 1" legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica approvado o Tratado de Conciliação e Arbitragem 
-obrigatoria, celebrado entre o Brasil e a Republica Oriental do Uru• 
guay, e a.ssignado no ruo de Janeiro em 22 de Agosto de 1934. 

Art. 2° Revogam-se ás disposições em contrario. 
Sala da Commissão, 19 de Junho de 1935 . - V alente de Lima, 

Presidente. - Vicente M~gue!. - H eitor Maia. - Corrêa da Costa. 

O Sr. Pre5idente - Está finda a leitura do Exp~tlíente .. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem} - Sr. Presidente, .a Com· 

missão de Constituição e Justiça, no dia 11 de Junho correntç, jul• 
gou-se competente para prorogar o pra.z:o fixado no art. 10 do de
.creoo n. 24. 642, de 10 de Junho de 1934. 

O Poder executivo, por seu lado, em caso perfeitamente analogo • . 
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~onciderou~se, tambem, competente relativamente á prorogação do-
pra~v _.:J Codigo de Aguas. 

Por essa razão, Sr. Presidente, pediria a V. Ex. que fosse inclui~ 
da na ordem do dia a indicação n. 2 que trata do assumpto, conjun• 
tamente com o requerimento de informações ao Ministeri<l da Agri~
cu1tura, qiJe ora envio a V. Ex., sobre a execJção do Codigo de 
Aguas. 

E' indispensavel deixar esclarecido se a competencia :para proro~ 
gar pr~os pertence ao Poder Executivo ou ao Legislativo, para cvi·· 
tar conflictos, que só podem trazer embaraços na fiel observancia, 
quer do Codigo de Minas quer do Codigo de Aguas. 

Vem á Mesa dois requerimentos do Dr. Barreto Pinto. 

O Sr. Sa!Ies Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, em vir-
tude de não ter sido ma.rcada Ordem da dia, dei:o::ou a Camara, hon
tem, de abrir seus portões, impedindo, assim, outros quaesquer traba~ 
lhos não concernentes á Ordem do dia. 

PreSI.Imo que esses feriados imprevistos não podem perturbar· 
completamente a actividade da Camara, como a das Commissões, a. 
do Arc:hivo, a da Bibliotbeca, assim como os interesses que os Srs. 
Deputados possam aqui ter nesses dias, em que são colhidos com r~
querímentos, como o que foi approvado na. ultima sessão. 

Nessas condições, formularia, em nome do bom andamento dos 
nossos trabalhos, um pedido, que submetto á apreciação da Mesa, no. 
sentido de que, em occasião opportuna, seja tomada providencia mais 
condicente com os interesses dos Srs. Deputados que comparecem á. 
Camara nos dias uteis. 

O Sr. Demetrio Xavier (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra, pela ordem, para suscitar justamente uma questão de or
dem. E' certo que o Parlamento deve observar. sempre, a ethica dos
debates parlamentares, porquanto á lu:; desses debates, em que se 
accendem as paixões, é que, em verdade, poderemos realmente cor• 
responder á confiança que o Povo deposita nos seus representantes 
e, mais do que isso, cumprir fielmente o mandato que nos foi delegad~ 
pda. soberania popular. 

Mas, justamente porque desejo que, no Parlamento Brasileiro, 
todas as questões sejam orientadas no mais altos e sadio patriotismo, 
á lu• da mais nobre e bdla compostura sociaes, é que me vejo abri~ 
gado a pedir a palavra, para ractifícar apartes que tive a honra de 
dar, quando falava o nobre leader da minoria, cujo nome dec::lino com 
a mais viva sympathia e velha estima, o Sr. Deputado João Neves da 
Fontoura. 

Ao affirmar, com o brilho, de ~ua imaginação, que a Revolução 
de Outubro de 1930 s6 se processara e desencadeara, quando a ella 
dera solidaríedade o nobre republico e eminente riograndense., Sr. 
:Borges de Medeiros, tive opportunidade de apartear a S. Ex., no~ 
seguintes 

"Com ou sem Sr. Borges de Medeiros, a Revolução se~ 
ria victoriosa. V. Ex. sabe, tão bem quan::o eu, que o Rio 
Grande do Sul não é o Sr. Borges de Medeiros." 

O brilhante Deputado, Sr. Baptista Lusardo, de prompto reVl
dou-me· com esta. affirmativa: 

.. A Revolução seria victoriosa mas não com a collabo
ração de V. Ex., porque nunca V. Ex. foi pela Revolução. 
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Contestei immediatamente, desafiando a que S. Ex. demonstrasse 
.que eu e5taria contra a Revolução ou contra o Sr. Getulio Vargas. 

Devo declarar, Sr Presidente, GUe nasci na opposição do Rio 
Grande do Sul; venho de velho e glorioso federalismo; nunca estive 
..::om o Governo, pois sempre o combati, no Munidpio, no Estado na 
União. Em 23, quando o Rio Grande do Sul se levantava em armas 

--contra uma situação que era o desmentido do regime republicano ... 

O Sr. Presidente - Attenção! V. Ex. deve levantar a ql.lestão 
·de ordem. 

O SR. DEMETRIO XAVIER Perfeitamente Sr. Presidente, 
.mas, para justificar meus apartes, preciso explicar o motivo por que 
-os dei, tra:z;endo ao conhecimento da Camara o relato da minha 
.actuação política no Rio Grande. 

O Sr. Presidente - Falando pela ordem, V. Ex. só póde 
-formular qualquer questão. 

O SR. DEMETRIO XAVIER - Serei breve, Sr. Presidente. 

Quando o Rio Grande do Sul, em 23, se levantava em armas 
-contra uma situação que durar.: 2 5 armos, tive, a felicidade de en~ 
-centrar no mesmo campo o nobre Deputado Baptista Lusardo. Até 
aquella época, S. Ex. era indiferente, talvez, á política do Estado, 
-emquanto que eu, posso di:;er, era velho na opposição no~grandense. 
Estive sempre solidario com o Sr. Getulio Vargas. Sem ja.ctancia, Sr. 
Presidente, posso proclamar que fui um dos pioneiros da frente uni
-ca de 30 no Rio Grande do Sul. E nesse sentido appello para o meu 
digno amigo, brilhante parlamentar, que ainda ha poucos dias tomava 
~asse de sua cadeira - o Sr. Deputado Oscar Fontoura, afim de que 
diga á Camara e á Nação se não fomos nós, os de D. Pedr1to, que, 
num. congresso memoravel das municipalidades, tivemos a idéa da 
·união dos rio~grandenses, até mesmo á revelia d'a direcção pilitica do 
nosso partido. Desde esse instante verificou~se, naquelle Estado, essa 
uniáo de vistas e de sentimentos, essa harmonia de aspiraçóes que 
·desejo novamente possamos sentir e viver, para felicidade não só do 
.Rio Grande do Sul, JDas de todo o Paíz;. Nessa occasião, o nobre De· 
p~tado, Sr. João Carlos Machado, meu eminente leadet', traçava no o.rJ 
gão chefe do Partido Repubücano, "A Federação". uma memoravel 
entrevista que obtivera. de V. Ex., Sr. Presidente, e onde, com a in_.. 
contestavel autoridade do chefe da .Allíança Liberal, lançava ao Pa.ü; 
a candidatura do grande brasileiro, Sr. Getulio Vargas, á Presidenda 
da Republica. 

O Sr. Presidente - O Sr. Laerte Setubal. primeiro orador ins~ 
cripta, cedeu sua inscripção ao Sr. Aldaberto Corrêa, a quem deu a 
1Jalavra. 

O Sr. Adalherto Corrêa - Sr. Presidente, ainda paira no espm~ 
to publico uma impressão que nós os Deputados do Rio Grande do 
Sul pensamos que não seja exacta sobre factos passados anteJhontem 
nesta Casa. 

Julgamos nós :;.ue o talentoso e illustrado Iea:ler da minoria 
tinha, da tribuna, retirado as injurias irrogadas contra :oõs pelo Sr. 
Baptista Lusardo . Entretanto, Sr. Presidente, os jornaes desta Ca~ 
pita!, entre elles o Jornal do Bresi! e O Globo, deixam duvidas 
na interpretação. O primeir? informa ao publico a quem. devemos sa~ 
tisfação de nossos actos, que o Sr. Baptista Luzardo havia declarado 
a amigos seus, nesta Casa, que não retirava coisa alguma do que di~ 
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se, e que principalmente em relação ao Sr. Adalberto Corrêa, a InJU

ria estava lançada e que seria sustentada em qualquer terreno. 
Sr. Presidente, desejo esclarecer este caso, que deve ser elucidado

de modo absoluto, para que não pese sobre um represer.tante do povo
um representante do Rio Grande do Sul, essa nobre terra de tradi
ções, nunca ... 

O Sr. Barros Cassal - Dá licença para \Jlll aparte: devo decla• 
rar a V. Ex. que, acima das noti-cias dos jornaes, dando como termi~ 
nado o incidente pelo modo com que o Sr. João Neves o encerrou. 

O SR. ADALBERTO CORR:!::A- Penso que V. Ex. não está. 
autorizado a fazer uma declaração como a que desejo sobre este as~ 
sumpto de honra, e que sómente o Sr. Baptista Lusardo poderia au, 
tori::ar directa.mente. 

O Sr. Barros Cassal - Este assumpto interessou a Camara 
e a todos nós, que demos o incidente por terminado. 

O Sr. João Neves - Desejo dizer ao nobre collega, senhor 
Adalberto Corrêa, a quem pessoalmente tanto prezo, que as minhas 
palavras, proferidas daquella tribuna, significariam. a extincção, o 
apagamento de quaesquer reservas pessoaes e.m torno da dignidade 
de todos. Pelo silencio dos contedores, tem~se o direito de affirmar 
á CamMa e ao Pai:z; que os nobres Deputados, de .um e outro lado, 
são dignos da e.stima e do l:'leSpetto de todos. (Muito bem.) 

O SR. ADALBERTO CO~A- A declaração de V. Ex. quer 
di~er que o Sr. Baptista L\JSardo e nós retiramos qualquer injuria? 

O Sr. João Neves- E' como se não tivess-e e:ldstido e:Dl QOSSOS 

debates. (Palmas.) 

O SR. ADALBERTO CORR:eA - Applaudo o cavalb.eirismo 
e a nobt'e:z;a de V. Ex. e do Sr. Baptista Lusardo nessa dedarac;ão e 
nada mais tenho a diz~r. (Palmas.) 

O Sr. ~esidente - O segundo orador inscripto, senhor Pedro 
Calmon, cedeu sua inscripçã.o ao Sr. Pinhei~:o Chagas. a quem deu a 
palavra. 

O Sr. Pinheiro Chagas - Sr. Presidente, o Partido Republicano 
Mineiro tem uma gloriosa tradição a zelar. 

V. Ex., que militou nas suas fileiras, q_ue delle teve sempre apoio 
e solidariedade; V. Ex., que tanto o realçou, quando o mesmo em
prestava o fulgor de sua intelligencia, bem deve saber quanto o par
tido Republicano Mineiro, hontem, como hoí~. se interessa pelos al-
tos problemas nacionaes. ' 

Um delles, de revelancia, que preoccupa a atenção do Partido 
desde que noticiado, é o tratado de co.mmercio ultimamente assignado 
em Buenos Aires, chamado, pela imprensa desta Capital e de Minas 
Geraes, o "Tratado da Argentina". 

O St'. Me.cedc Bittencourt - E :preQccupa, de outro lado, o 
Partido Republicano Paulista, muito interessado em que elle não seja 
approvado. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS Perfeitamente. 
Esse tratado, Sr Presídente, fere tão fundo os :iilteresses naci~ 

.Ilaes, anniqu.ila de tal forma a industria pastoril míncira e do glorias~ 
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:Esta.do de São Pau\o, que a imprensa carioca, a imprensa paulista e a 
cimprensa mineira já não se fartam de reclamar e apontar seus grandes 
·e g·raves inconvenientes. 

Se levarmos em consideração o nosso comme:rcio com a Argen· 
tina, veremos que o tratado é contrario aos interesses nacionaes, como 
.se .;ê no minucioso trabalho feito perante a Commissão de Estudos 
Financeiros e Economicos dos Estados e Municípios, :pelo Sr. Pereira 
Lima, commissão essa que V. Ex., Sr. Presidente, tanto abrílhantou 

-com sua competencia e talento. 
Nessa Commissão, o Dr. Pereira Lima., fa~e:ndo precisamente um 

estudo do protocollo addicional ao ·tratado de commercio, apresentou 
:um trabalho demonstrativo pelo qual, de 1928 a 1931, c saldo da 
bab.nç:~. comm"ercial entre Brasil e Argentina, a favor desta, se e:vi• 
<le:ncia nas seguintes condições: 

Em 1928, o saldo a favor da Argentina foi, em contos, de 
190.677; em 1929, de 140.707; em 1930, 112. 950; em 19H, de 
73.616; em 1932, saldo a favor do Brasil, de 36.836; ascendendo logo, 
em 1933 a. 127.5'12 contos, contra o Brasil e a 147.016, em 1934. 

Explica o Dr. Percira Lima, nas suas brilhantes considerações, 
-que o pequeno saldo .;erificado em 1932 nada. significou para nós 
no íntercambio ccmmercial entre as duas nações, de ve~ que foi de

:terminado pelo facto de, nesse anno, termos feito permuta de café por 
trigo com os Esta.dos Unidos. 

Esclareço convenieiltemente procedendo a leitura do quadro or• 
ganizado pelo Sr. Pereira Lima, pelo qual se vê o vulto do movimen• 

:to commercial entre os dois pai~es. 
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EXPORTAÇAO DO BRASIL PARA A ARGENTINA 

I 1929 191o 
I 

D!!signação 1 9 2 8 119 31 i 1 932 

---- - --- ---~-· 
Mattc c hcrva·mate: 

Kilogrammas . , .• . , , , •• , • . 63.253 082 62.018 477 58 406 139 35. 181.1 18 52 701 116 
Mil réis papel . 79 109 628 72 655.104 61.301 .727 61.683.249 1 51 774 481. 

Auoz.: 

Kilogrammas ......... . . ... 3 .600 3.815.010 11.946.090 35 .110.308 18.717.021 
Mil réis papel. 3.877 3.352.004 9.353.290 21.667.990 11.914.336 

Frutas de mesa: 

Kilogrammas . , 21.230.661 68.523.812 85.585.996 91.737.919 82.405.518 
Mil réis papel. 19. 152 .627 20.199.376 22.399.376 21.185 .1H 17.858 .836 

Fumo em folh:1: 

Kilogrammas . . 7.061.647 5.911.693 6.658.832 6.470.473 4 .508.820 
Míl réia papel. 16.028 .292 11.947.657 12 . 163.788 10.547.092 6 .239.120 

Madeiras: 

K.ilogrammas . . 76.589 .857 92 .318.911 91.239.431 77.943.890 76.236.988 
Mil réis papel. 14.373.720 17.838.070 17.476.838 15 .492.281 15.155.343 

Tr.cidos de algodão : 

]{jlogrammas 20. 147 11.648 6.673 262. 192 98.734 
Mil réit papel, 165 .589 129.083 75 .801 2 .818.012 694.967 

Sommas - mil réiB papel .... 128.833 .733 ' 126.121.591 122 .973.823 133 .394.101 103.666.188 

Total da Exportaç!'lo : - , --=1 Em t;;Qntos de réis papel , . . , 235.6801 245.179 203.480 149 .891 
Em tf; e~tcrlinas , . . , . , , , , . , 5.783.5291 6.023 .656 4.187.9561 2 .912.187 2. 195.021 

IMPORTAÇAO ARGENTINA NO BRASIL 

Designação 
, I 

19281 1 9 29 \1 930 

---- ---- ----
I 9 3 2 I 9 3 I 

Trigo tm grão : 

Kilogrammas , , .. , . , 1, , 1 ,, , 673 .240.719 729 .668.009 695.017. 147 377.275.712 269 '977. 293 
Mil réis papel ... ' .. .. . •.. . . 309. 151.977 3()1, 113. 128 215.392.700 289 .479.738 92 .052 .877 

Farinha de trigo : 

Kilogramm?.s , . 112 .323.830 81.028.565 57.154 .039 25 .253.895 2.286.592 
Mil réis papel . 69. 128.0)9 45 .895.677 33.248.851 13.312.8()1 1.146. 130 

frutas de mesa: 

Kil~grammas . . 2. 154 .3! 8 4.787.081 1.787.513 1.723.975 2.163 .975 
Mil réis papel , 1 .932.575 3.152 .2:!2 5.031.650 5 .455. 197 1 .376.310 

- - - - ----
Sommas - mil réis papel 383.212 .961 353.461.027 283.673.201 258.247.739 98.575.31 7 

---- - ---
Tocai da importação : 

Em contos d t ·réi• papel i 26.357 385.886 312.059 277.096 113.05-~ 
Em .tt esterlinas . ... , , , , ,,, 10.461.429 9.479.458 7. 177.113 1.206.539 1.605,756 
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Devemos attender, Sr. Presidente, que só sahiremos da situação 
financeira cahotica em que vivemos, se procurarmos, aliás. de accor~ 
d o com a doutrina por V. Ex. tantas vezes prégada nesta Casa, o 
eqllilibrio da balança commercial. Evidentemente, as taxas cambiaes 
âependem de: tres factores - a balança commercial, a inflação e a 
confiança nos mercados externos. E' bem de ver•se, pois, que se os 
tratados assignados açgme:ntam os saldos a favor dos pait.es com os 
quaes negociamos, são damnosos aos legítimos interesses nadonaes. 
Mal conhecido ainda, não obstante, pelo que do tratado sabe, j á se 
_póde affirma~: que o saldo commercial a favor da Argentina augmen~ 
tará, E' o que resultará das considerações a seguir: 

Um dos orgãos desta capital - "O Jornal" - do dia 13 de Ju~ 
nho, publicou interessante artigo, do qual destaco os seguintes tre~ 
chos: 

"O tratado que faz objecto destas observações prevê 
isenção ou reducção de direitos alfandegados na Argen~ 
tina para certos productos nacionaes. 

Em primeiro Jogar figura o côco da Bahia e o leite 
de côco enlatado. Pouca gente, na grande Bahia, deve co~ 
nhecer o côco e seu leite. Mesmo no sul do Brasil, esse 
producto é usado com notavel parcimonia, e não atinamos 
claramente com os motivos da sua inclusão entre os pro~ 
duetos brasileiros que vão go~ar de isenção de direitos na 
Argentina. 

Ao lado do côco seri:o beneficiados com o mesmo 
favor productos genuinamente nacionaes, que só parte do 
Brasil consome e que o estrangeiro não conhece, senão 
através dos livros e viagens em nosso Pai::. 

Entre dles, figu.ram a farinha de mandioca, o feij ão, 
frutas cropicaes, cujo acre sabor não satisf~ paladares ha~ 
bituados ás frutas européas, marfim vegetal produ::ido 
na Ama~onia, pinho do Paraná, certas madeiras para soa~ 
lhos, etc." 

Ora, Sr. Presidente, a Argentina não nos irá comprar maior 
quantidade de matte, nem augmentará seu con5umo de café, porque 
é um Pai:z; habituado ao uso do chimarrão, inveterado no uso do mat• 
te ·e seu consumo do café é quasi exclusivamente na capital. Basta 
considerar que annualmente ella nos compra, não mais do que 200 
ou ?.00 mil saccas, vale diur, uma importancia que difficilmente ez~ 
cederá de 40 a 50 mil contos. 

Pois bem, o tratado que obtém, á primeira vista, esta g.rande coi· 
sa, a isenção para o matte e a reducção de 20l0/o sobre o café e 
10 :% addicionaes, nos impõe onus pesados como se verá. 

"Para a herva~matte que, aliás, a Argentina produz; 
em grande escala, nos seus hervaes do Chaco, ha clausu· 

las especiaes: o matte nacional entrará na Republica sem 
restricções fiscaes ou outras e figura·rá. ero. situação de 
;gualdade cOm o producto nacional. E' este o unico fa• 
vor apreciavel que se fa20 ao Brasil: a herva-matte figura 
com cuco relevo ent:n~ os nossos productos de "xporta• 
ção e c:onvém reproduzir aqui alguns dados assás inte· 
ressaotes da nossa estatística de commercio exterior. 
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EXPORTAÇÃO DO BRASIL- HERVA-MATTE 

TONELADAS 

Anno5 R. Argta. O. paixes Total 
1929 62.018 23.954 85.9'72 
1930 58.406 26.439 84.846 
19:H 53.184 2U15 76.7'i9 
1932 'i2.70t 28.699 81.400 
1933 33.706 2S'.H6 59.222 
1934 42.703 (*)· 21.999 (*) 64.702 

A importancía em mil réis correspondente a essa. ~onelagem 
consta do quad::o ora lido. 

Sabem os Srs. Deputados que o trigo e a farinha de trigo já go• 
zam de favores especiaes, porque a Atgentina, considerada pai~ mais 
favorecido, paga, pelo trigo em grão, 10 réis por kilogramma, e 
65°/0 ouro, com abatimento de 300h, se houver convenio; para a fa
rinha o abatimenro é de 20'"/o. A Argentina já nos pagava, portanto, 
pela tarifa minima. 

A compensação que tivemos pela reducção da tarifa de café é 
nenhuma, uma <Je:". que mantemos para a Argentina a tabella de paiz. 
mais favorecido e o Brasil 1he dá ainda isenção para f-rutas frescas. E' 
preciso notar bem: isenção completa de direitos para frutas frescas; 
leite, pela. tabella mínima com abatimento de 60%; manteiga, pda ta~ 
belta minima com abatimento de 35~/0; sueco de uvas, favas, ervilhas, 
massa de tomates. pela tabella mínima com abatimento de 25'o/0 e 
·milho com 2QP/o de abatimento. 

Que obtivemos então no tratado com a Argentina? Ella dá isen• 
ção de direi:os para productos que não importa, productos que lá 
não tem consumo. 

O Sr: _ F ran.císco Pereira - A madeira. a herva-matte e o café 
são productos beneficiados pelo "tratado. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - J'l. disse que o café não chega 
a terça ou quarta parte do que compramos em trigo. 

O Sr. Fra.n.cisco Pereira - V. Ex. verificará o valor da 
herva.-matu e da madeira. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS -Já dei esses valores em tonela~ 
das e em moeda nacional. 

O Sr:. Francisco Pereira - Com a taxa de preferencia, de 
10 %. é muito provavel o augmento da e:ocportação de herva-matte, 
que foi sempre a columna de nossa exportação para a Argentina. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Não o creio porque não temos 
illimitada .:;:apacidade para extracção de herva,matte e toda a her:va 
do sul do Brasil se escôa fatalmente para a Argentina, direct-amente 
ou p01: intennedio do Paraguay. O . valor dessa exportação jámaís 
attingiu, sequer, á metade do que importamos em trigo. 

O Sr:. Frertt::isco Peceira - Ahi é que V. Ex. estâ enganado. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Têm os argentinos melnot' 
organi::ação do que nós, em materia de matte, como a possuímos em 
relação ao café, de sorte que serão, fatalmente, nossos fregue.-es, de 
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"lllalquer fórma. A Argentina dando•nos isenção para o matte, ·nO\ 
dá pouc9 relativamente ao quanto obtéJn. 

O Sr. Macedo Bittencourt - Em relação ao café, ainda. ha 
uma aberração de tudo quanto se possa dar em favor da economia 
nacional, porque o tratado permitte até a adulteração do producto, 
desde que não entrem materias nocivas. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Ha essa parte grave, a que ia 
refer.ír-me. Agradeço ao nobre collega me haver antecipado no as-
rumpt:o. 

O Sr. FranciM:o Pereirà - Em contraposiçao, foi, quanto ao 
matte, creada uma padronização especial. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - O tratado, Sr. Presidente. 
apresentou~r10s com insenção de direitos para productos que a Argen· 
tina não consome e dos quaes não tem similares, ao passo oue lhe 
demos favor identico para artigos que consumimos em grandi escala 
e com similares no Pai:. 

Sabe a Ca~D.ara que, ha vinte annos, o Brasil importava mantci· 
ga D emany em grande escala, pagando caro e recebendo producto 
impuro, porque continha de 60 a 70 o/o de margarina. Embora muito 
saborosa, era pouco nutritiva. 

A industria pastoril. graças ao surto proteccionista, poude ter 
desenvolvimento, tanto em Minas como em São Paulo. Hoje, é in~ 
dustria quasi organizada, constituindo grande riqueza nacional. 

Pois bem, pessôas competentes já analysaram o tratado, tanto 
na imprensa de São Paulo como na desta capital, e de Minas, e, 
pelos calcules feitos, nos asseveram que a Argentina poderá intro• 
du:.ir manteiga no Brasil a quatro mil réis, por kilo, vindo, portanto, 
fazer concurrenda á nossa producção. 

O Sr. Francisco Pereira - Adoptado o criterlo por V. Ex; 
seguido em rebc;ão ao matte, a A rgentir.a só nos favoreceu, dimi~ 
nuindo os impostos para productos de que temos similares. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Como? Nós é que diminuímos 
para os seus productos. O tratado não nos dá reducção para man~ 
teiga, e quando desse para a Argentina não poderíamos exportar de 
ve: que se trata de paiz exportador, e em grande escala. . 

· A conclusão a que quero chegar, após minhas considerações, é 
a seguinte: é possível que haja uma argumentação a favor do tratado. 

O Sr. Franci~o Pereira - Quero IOOstra!' que V. Ex. está 
querendo basear o intercambio argentino~brasileiro em productos de 
lac:ticinios, quando se baseia realmente no trigo, na herva~matte e 
nas madeiras. ' 

O SR. PINHEIRO CHAGAS- V. Ex. não acompanhou mi~ 
nha argumentação. 

Prosigo, porém, nas minhas considerações e, depois, terei o 
prazer de_ responder ao nobre collcga. 

E' posive:l, dizia eu, que surja üma argumentação em favor do 
tratado, e esta é a seguinte: que a induscria pastoril brasileira viv:e 
á. custa de tarifas prohibitivas, á custa de regime protecdonista. 

Adm3tto, para argumentar, que assim seja; mas, nesse caso, bem• 
dito proteccionismo, porque creou uma industria no pai~; bemdlto 
protecionismo, porque não era pequena a quantidade de capi:aes br:v · 
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sileiros que, annualmente emigrava, com a importação de manteiga e 
productos derivados do leite! 

. Essa riqueza exíste; de sorte que se quizermos, porventura, · reco-
nhecer erro no protecionismo, voltando atra;r. e baixando essas tarifas, 
chegaremos, forçosamente, ao seguinte resultado: toda essa inàustria. 
que hoje Í34 a dque~a de Minas e de São Paulo e, poreanto, do 
Bra.sil ..• 

O Sr. Bias Fortes - Tambe.IIl do Estado do Rio . 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - E de outros Estados. 
. . . se desorganizará; emquanto isto acont~tce a Argentina man~ 

terá seu preço baixo. Desorgaru~ada a industria, estará a cavalleiro 
para clevar suas tabellas e nos impôr, pelo preço que bem quizer, 
productos talvez até com 50 e 60 .% àe margarina, como tivemos ha 
annos passados. 

E, quando isso se dér, difficilmente se pod~rá corrigir o erro, 
porque, se uma industria se desorganiza em poucos annos, ou mez.es, 
só se reorgani~a em decennios. 

E' necessario, tambe.IIl, destruir outra argumentação: esta con~ 
siste em dizer--se que o facto da Argentina, com a moeda valori~ada, 
poder competir comnosco, em todos esses productos a que acabo de 
me referir, - é signal de que nossa industria é artificial. não póde 
viver, e subsiste em detrimento do consumidor interno. Tal argu• 
mento, que. poderá talvez imrpessionar alguns incautos, não tem, 
absolutamente, procedencia, porque, se é verdade que · o consumidor 
nacional paga pouco mais por kilo de manteiga e qualquer causa 
mais por alguns outros productos, deixa elle de pagar, p ara os demais 
artigos, de importação, o encarecimento resultante da quéda cambial. 
devido ao facto de se avolumar, contra nós, o saldo da balança com~ 
mercial.. Este argumento não admitte contestação. 

Mas, Sr. Presidente, ainda, o mesmo jornal de 13, tratando do 
assumpro, ~ o seguinte, e vou ler' alguns topicos, para que constem 
dOfi annaes desta Casa . (Lê.) 

"O tratado fa2: as seguintes concessões aos productos 
argentinos destinados ao Brasil. 

Consolidação ou manutenção integral dos direitos 
aduaneiros para o trigo em grão e farinha de. trigo. 

Os actuaes direitos "minimos", em vigor no Brasil. 
são os seguintes: para o trigo em grão, Don P. B. 62$100 
e para a farinha de trigo, Don P. B. 1 H$990." 

.. Em nossas Alfandegas, as taxas da tarifa minima que 
gravam a manteiga e o queijo dão 7$800 e 6$240, res-
pectivamente. 

Passarão a ser de 5$070 e 4$056, com a reducção im~ 
posta pelo tratado. 

O Brasil é um dos grandes paiz;es pecuaristas do 
mundo. 

O censo de 1920 nos attribuiu 34.271.324 cabeças 
de gado vaccum, dando-nos o quarto logar entre as poten~ 
cias pecuaristas." 

O milho, as conservas, os vinhos communs terão uma reducção 
-de 20 per cento sobre os direitos mínimos da tarifa brasileira. 

São Paulo, e só elle, produtiu, em 1933, 2~.908.751 saccos de 
lllilb.o, valendo 259.087:510$0000. Por outro lado, o Rio Grande 

. <lo Sul produziu, no anno agrícola de 1931·1932, 1. 500 .000 hecto-
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ltros de vinho, e, em 1933; São Paulo, que iniciou a sua industtia vi~ 
nicola, produ::iu 4.295.514 litro~ do valor de 6.443:271$000. 

Estas cifras dispensam qualquer commentario sobre a reducçã.o de 
direitos alfandegados que protegiam duas formas de actividades desta 
jmportancia. 

Quanto ao milho, e sobretudo quanto ao vinho, o tratado pre• 
judica São Paulo e Rio Grande. 

Um Deputado - Nesse ponto, mais o Rio Grande do Sul . 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - E Minas, onde a industria vi
lúcola. já está em grande e notavél desenvolvimento. 

O tratado estabelece mais, isenção de direitos alfandegarios, no 
Brasil, para frutas frescas argentinas, para batatinhas destinadas a se
mentes. E• bem de ver que as batatinhas destinadas a semente serão 
para consumo e virão, portanto, abarrota~ o mercado e fazer mal ao 
pequeno productor nacional, áquelles que aproveitam os terrenos já 
esgotados da lavoura do café para as pequenas lavouras. o que fa:oem 
.á custa de adubos; a lavoura do tomate. do pimentão, da batata, etc. 
Diz o jornal. em artigo que venho citando: 

"Mas de Maio a Outubro, as batatas argentinas, não 
destinadas a semel)-tes, entrarão, em nossos p ortos com 5<}'0 
de desconto nas taxas aduaneiras que incidem sobre esse 
producto. . 

Dos 340 réis por kilo da actual tnbutação alfaodega
ria, a batata argentina passará a pagar n3 réis . 

. Prevemos que, de Maio a Outubro, ou seja durante 
cinco mezes do lnno. devemos ser literalmente inundados 
.pelas batatas cultivadas na Argentina, e isto quando a agri
cultura brasileira produz o tuberculo em escala crescente. 

Graças á batata, valorizamos terras safaras no Estado 
de São Paulo, e quem passar pela estrada de rodagem São 
Paulo-Sorocaba, terá uma amostra eloquente dessa cultura, 
cuja importancia só em nosso Estado · se evidencia das se
guintes cifras referentes ao anno de 19?.~: 10.471. 873 ar
robas, valendo réis 73.30?.:111S000." 

Vê-se bem, portanto, quanto o tratado vem ferir os interesses 
:nacionaes, os interesses do Brasil em geral e de cada um desses Es· 
ta dos em particular: 

Eu prosigo: · 

"O leit:e maternízado terá uma reduq;ão de direitos 
de 60 o/o. 

Nao sabemos o que se deve entender por leite naeer
ni:.ado. Se se tratar de leite coodensado ou leite em pó, 
o tratado virá attentar profundamente uma grande indus
tria paulista, que deita rai;:es em nossa pecuaria. 

Reduzindo de 4$160 para 2$600 o imposto aduaneiro 
que incidia sobre o leite em pó, . tabloides, etc., o tratado 
com os Estados Unidos deixou esta. industria em postura. 
difficilima. Se agora ella vae soffrer 60 % de reducção 
na taxa que a· protegia; estará destinada fatalmente a de
sa pparecer." 

A pecuaria desenvolveu-se formidavelmente com a importação de 
reproductores de puro sangue feita por quasi todos os Estados da 
<.Jnião. 
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Basta dizer que a exportação de leite do E5tado de Minas, no 
anno de 1929, para a Capital da Republica. foi de cerca de 18 mil 
contos; manteiga, mais de 41 mil; queijo, mais de 27 m:il, batatas .•• 

O Sr. Daniel de Carvalho - Estou acompanhando, com grande 
interesse toda a arvumentaçjo de V. Ex. O nobre Deputado acaba· 
de ferir ponto muito importante. A nossa industria de lac:r:iciníos 
está em plena evolução e, se continuarmos nessa evolução que V. Ex. 
acabou de accentuar, com a i:nportação de bons reproductores e me
lhoria das pastagens, poderemos elll breve competir com a Argentina. 
mas, quando estamos em plena ascenção. não se póde cortar a tra
jectoria ascendente da industria, retirando-lhe o amparo de que ainda 
precisa para. chegar á méta des~jada. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - O seu desenvolvimento tor
nou-se notavcl e ainda está em evolução. No m.omento, não pode
mos competir com a Argentina, porque esta tem aqulllo que a_ natu
re:ta lhe deu, eznquanto nós esta111os construindo coro esforço e intel
ligenda o que a natureza nos negou. 

A Argentina tem prados naturaes, prados em teuenos de sedi· 
mentação. caltareos, com forragens ricas e fartas. 

No Brasil, temos, não raro, de effectuar as derrubadas, as quei· 
znadas, as roça$, a eliminação de todas as praças para semear e plan• 
tar as fouagens selecdonadas. 

O homem, no Brasil, lutou, portan~o, contra a natureza para 
crear es~a industria e, agora que estava ás portas da victoria, capaz. 
assim, de levar por diante o emprehendimento, de accordo com os 
processos modernos. graças á orientação sábia de alguns governos e 
ab surto individualista, · o Governo, ao invés de amparar esse traba~ 
lho quasi seçU}ar, vem destruil-o, ou paralysal•o?, anarchü;ando tão 
florescente industria. Poderja, ao ~enos, e ao revés, dar-lhe um pou· 
co mais de: estimulo, por amor ao . proprio_ Pl!U. 

Acredito que se o tratado que analyso tivesse sido examinado 
por competentes, coisa infelizmente que o Sr. Pre5idente da Re:pu
blica não mandou f~er. como de co~tu.me, se tivessem sido ouvidas 
commissões technicas e interessadas, o convenío não teria sido a.s
eígnado, urna vez: que golpeia profundamente a. economia nacional. 

O Sr. Laudelino Gomes - V. Ex. dá licença para um aparte? 
O assumpto da industria pastoril, de. que V. Ex. fala como um dos 
mais notaveis criadores, e como profundo conhecedor da. questão, de· 
verá ser pot' mim abordado dentro depoucos dias. Virei, então, em 
apoio do q~e V. Ex. está ~etldo. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Muíto grato a V. Ex. Contí
nua ainda o articulista tratando do suçco de uva. 

Ao lado do sueco de uva. o tomate em. massa, as erví~ 
lhas, os alhos e cebolas e as favas alimecticias terão uma re~ 
ducção de 2~ %-

Estes productos agricolas ;;offreram as seguintes modifi• 
cações, por kilo, em face da tarifa brasileira: 
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T3rifa Tratado 

"minima"~ argentino 

"Favas alimenticias . . ........................ . 
·-r omates em massa ........................... . 
Ervilhas ................................... . 
Cebolas ..............•......•...•.....••... 

$620 $465 
4Sl60 3$120 
1$()90 $818 
1$560 1$170 

Alhos .................................... . 1$560 1$170 
Sueco de uva (não fermen~das) ..•.•..•...... 1$540 1$080 

Cabem aqui as seguintes ref!e:xões. 

A cultura de tomates tomou tal incremento. entre nós, 
que já usamos em larga esc<~la a massa feita com esse produ
etc. Ha des:::a massa fabricação intensa c ncrfcita. Por ou· 
tro lado, como occorre no caso da batatinha, a pequena la· 
voura paulista aproveitou terras inadaptavcis a outrJs cul
turas para o plantio vultosissimo de ccbol;~s, d.: alhos e to
mates.", 

E' precisamente a pequena índustria, aquella que mai.• aproveita 
.2.0 lavrador pobre, ao lavrador que tem um pequeno quinhão, apenas, 
:á beira do seu regato; ê precisamente essa gente que mai~ soltrerá. 

O Sr. Arthur Rocha -Haja visto o que succcdc em São 
Paulo, em Pinheiros e adja.cencias, onde pequenos bvrldorcs têm 
-os seus campos ~emeados de batatinhas e onde ha uma coop~rativa 
para a discribuição da mercadoria aos consumidores. Toda essa obra 
a.dmiravel v:irá por terra se prevalecer o tratado de que S. Ex. está 
cogitando. 

O S:r. PresideJJte - Lembro ao no. :e dep1.1tado que apenas 
-dispõe de cinco minutos. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Serei breve, Sr. Presidente. 
E:xgotada a hora., deixo de fazer a leitura integral de outras cri; 

ticas interessantes, mas o farei quanto á parte da discussão h a vi da na 
.Sociedade Nacional de Agricultura, onde o tratado foi condemoado 
por entenàidos. Noticiando tal discussão, nar~ o "Jornal do Com; 
.mercio": 

"A Argentina se debate com uma forrnidavcl super• 
producção de leite e derivados, cri~ es$a oriund;, princi
palmente da perda de grande parte do mercado inglc: que 
passou á. dar preferencía ao abólstccimento pdn~ .~ua~ co
lonias, entre as quaes nessa especialidade re~ídtn, como sa
bemos, a Nova Zee!andia. A manteiga cxtr~ ~em ~al da 
Argentina está sendo cotada em Londre• ;L 70 ~ 73 schil~ 
lings, o que corresponde a 4$15'0 pc r kilo, pmto em Lon
dres. Posto aqui no Rio deve ficar por mcnan, de manei
ras que accrescentando os citados di.rcito~ nlfnmlc~ario! re
dw;idos, poder-se-ha vender futuramentt muntei~:a Argenti
na ''extra" aqui p.Jr uns 7$000 por kilo. Nute•nc que aqui 
se trata da manteiga exera fina, coisa que o~ no9~os hbri· 
cantes rara e occasionalmente produ:em. Manteiga com
mum igual á nossa cammum. se é que eli;L ,: (ubricada na 
Argentina, poder•se•á então vender certamente por ainda 
menos. 
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Com re-lação aos queijos, o pr«o em Buenos Aires 
dos mais finos de primeira qualidade é de 60 c~tave& 
por kilo, o que corresponde á menos de 3$0!XY por kilo. 
Já se ve que poderão vender os melhores queijos oarg~ti~ . 

nos aqui por menos de 6$000 por kilo. Quanto aos queijos 
commU!IS, como a grande maioria dos nossos. es.se.s entãO 
serão ainda mais barato. 

Pelo acima exposto cons~ata~se que as grandes orga
nizações argentinas poderão tomar conta dos centros con~ 
sumidore.s brasileiros com os seus productos com faciildade. 
vendendo artigos melhores a preços mais convidativos. 

Considerando as condições · em que se encontram entre 
.nós o leite, a sua producção, e seu transporte. .a sua in• 
àustriali:zação. a sua distribuição e o seu consumo, apuar 
de tantas vezes assignalado grandioso futuro que: os espera. 
considerando ainda as enormes di:fficuldades que se oppõem. 
tanto ~s ilticiativas do Governo, como de particualres, como 
as :oodestas por nós intentadas, não podemos deixar de 
reconheCC"I' que no fundo o Governo com a assignatu:ra doS" 
citados tratados não deixou de dar uma opruna licção a 
quem bem o merece . Esp~~amos que, agora. com essa sa~ 
lutar licç:!o se prodtiza a reacção tão neces~aria para que 
se effectiw a organização e racionalizeção da inclustria 
brasileira de lactidnios que apesar de tudo continuará a · 
ser a · mais brasileira das industrias. 

Foi, pois. porque a Argentina perdeu o mercado inglez que 
pleiteou do Brasil abatimento nas ta.bellas: ella exportava para a Jn
g·laterra e esta lhe fechou a porta em beneficio dé suas colonias. 
O àtscaso do Governo fadlitou-lh~ a conquista. . 

Estou certo de que . o Sr. Presidente c!a Republica não ouviu 
as dasses interessadas e estou certo, tambem, de que o Congresso 
Nacional não irá absolutamente approvar esse tratado. Os appel!os 
que nos chegam de Minas e de. toda parte sã<:l vultosi.ssimos e a la• 
voura, já alatmada com o tratado · com os Estados norte americanos-. 
mais .alar:nada se vê agora com o tratado argentiDO. 

O Sr. Presidente da Republica, ao ~nar esses dois convenios. 
creio, nao estudou o assumpto, ou, então, tratou o Brasil como pro-
priedade sua. · 

A Camara, portanto, estã no dever, quando tiver de examinar · 
a materli!, de não approvar o tratado. e, sim, pedir sua revisão. E' 
possive·l :novo entendimento entre as duas chancellarías, .para que com 
outros productos se possa estabe~cer -.un accordo . 

Multo me admirei, Sr. Presidente, quando, na sess.l!o passada, 
o nobre Deputado Sr. Arthur Bemardes Filho deu Ull1 aparte sobre 
o assumpto e o illustre e não menos nobre Deputado Sr. Pedro 
AI eixo, cujo nome declino coro a sympathia que S. Ex. ·merece . .. 

O Sr. Pedro A•! eixo - Muitc obrigado. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - ... respondeu que a bancada 
de seu Estado não tomava conhecimento de intel'I!ISSe.S commerciaes. 

Logo depois S . Ex. traduziu seu pensamento e essa traducção 
foi paM ~imo confortadora, porque, se S. Ex. tivesse ficado apenas 
na declaração de que sua bancada não cogita-..a de interesses com• 
me:rdaes. eu teria, Sr. Presidente, uma .profunda tristeza, porque 
não se trata de defesa de interesses t.ommerciae.s, mas de interesses 
vitaes de Minas . 
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O Sr. Pedro A!eixo - Permitta V. Ex. que, mais uma vez-, 
eu proclame o pensamento por miiJl manifestado. Como <Se houvesse. 
no debate, feito appel1o á bancada de Minas, no sentido de votar 
contra um vito do S:r. Presidente da R.epublica ao projecto de .>:e~ 

. ajustamento, o illustre Deputado Sr. Arthur Beroardes Filho declaroú. 
que muito opportuno era esse appello, porque a bancada mineira 
progressista dentro em pouco teria tambem de appellar pa!'la a Ca~ 
mara, afim de n~o ser approvado o tratado commerdal com a Ar~ 
gentina. Disse eu, então, exprimindo meu pensamento, por outras: 
palavre.s, o seguinte; que nós. mineiros, não estariamos aqui para 

· fazer compensações num do ut des mcompativel com a dignidade e 
as tradições de Minas. Votariamos o projecto de reajustamento, mr 
sua phase de v~to por taes ou quaP.:S motivos; votarioamos a questão· 
do accordo cammercial par esses ou aquel!ru motivos, mas todos 
elles desligados ur.s dos outros, todos, entretanto, .promanando dos 
dictames de hon:J:a que sempre presidiram e orientaram a nós, os: 
mineiros. 

O SR. PINHEIRO GHAGAS -Folgo em ouvir a aparte do 
nobre collega, porque estou certo de que, agora, esclarecido seu 
pensamento tal como, aliás, eu o havia comprehendido, a bancada: 
progressista irá discutir o assumpto e se i:!l.teressará para que o Brasil 
não soffra esse profundo golpe, para que o Brasil não veja sua 
mo.eda villipendiada cada vez mais. para que o Bra.sil não veja suas 
industrias, creadas pelo esforço de seus filhos. -.:m derrocada, para: 
que os Estados que trabalham pela gran.deza do Brasil possam con~· 
fiar nos destinos de nossa nacionalidade, passam confiar no .patrio~ 
tismo do Congresso, e mui especialmente nas luzes de V. Ex., Se~ 
nhor Presidente, com sua competencia de :financista de larga visão. 

Ainda é profundamen.te doloroso pare mim consignar, encer~ 
rando minhas considerações, que o Sr. Presidente da Republica, ao 
assignar semelhante convenio, nem sequer ouviu os seus dois ministros 
mineiros, porque, se o tivesse feito, - estou certo - esses dois 
cidadãos teriam se instll'gido con..tra tal monstruosidade . 

Nem se explica, como poc!erão as dois dig110S auxiliares 
do Chefe da Nação continuar a collaborar com S. Ex., se o tratado 
em questão n:io fôr modificado. A simples as.sig:natura do Sr. Ge~ 
tulio Vargas a ,tal convenio colloca esses ministros. em situação de, 
licada, visto como o Presidente da Republíca, sem ouvir Minas e 
as classes interessadas, golpeou profundamente a ind1l6tria mineira 
e a economia nacional. (Muito hem. Palmas. O orador é cumpri~ 
mentado.) 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e submetto a votos o 
seguinte 

J!ÉQUE&Il!ENTOS 

Requeiro que se consigne ·elll Acta um voto de pezar pelo 
falleci.mento do Marech2l Cardoso Aguiar. 

Sala das Sessões, 21 · de Junho de l 935. - Domingos Ve!lasco. 
}osé Augu.sto. · 

Approvado. 

O Sr. Pre:iidente 
os seguintes 

Ha sobre a mesa, e vou submecter a votos 
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Requeremos que em Acta dos nossos trabalhos seja inserido um 
-voto de profundo pe:zar pelo desastre de aviação, onde perderam 
.a.:; vjda.s os 1° :tenente Carlos Barcellos Lavrador e 2° tenente Re· 
nato Cesar Cavalcanti Lemos. 

Sala <las Sessões, 21 de Junho de 1935. - Ameral Peíxoto 
Filho. - Edmsr CM"valho. - Abelardo Msrin!w. - Domingos 
Vellasco. - Edmurdc BBrTeto Pinto. :_ Nogueira Penido. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Tenho scbre a mesa requerimentos que vão 
:Ser lido~. 

São, s.uccessivamente, lidos, apoiados e postos em discussão os 
.seguintes 

N. 37 - 19.35 

(1• legislatura) 

Requeiro, por intermedio da Mesa da Camara dos Deputados. 
sejam pedidas ao Sr. M~tro de Estado dos Negocias de Viação 
e Obras Publicas informações que esclareçam: 

a) qual a renda que a Estrada Jle Ferro Central do Brasil. 
arrecadou no Estado de São Paulo, no exercicio financeiro de 1931: 

b) qual · a despesa que fez com pessoal e material, no ~llllO 
Estado, em identico período, discriminando, se possível as quantias 
empregadas em melhoramentos e cocstrucções; 

c) se os serviços dos Correios e Telegraphos no Estado de 
Slí.o Paulo. durante o an.no de 1934. produziram saldo ou ckficit, qual 
a intportancia respectiva: 

d) qual a rec:eita e despesa da Estr~ de Ferro Noroeste do 
Brasil. no exercício de 1931, no trecho que serve o &tado de Sa:o 
Paulo . 

Sala das Sessões, 21 de Júnho de 1935. - Gomes Ferraz. 
Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 38 - 1935 

(1• legislatura) 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, sejam .solicit2das as se
guintes in~on:Ilações ao Ministerio da Agricultura: 

I . Quaez a:5 empresas que, no .territorio brasileiro, exploram 
energia hydro-elec:trica em serviço de utilidade publica; 

II. Quaes as empresas qu4' explorem quedas d'agua ·Situad~ 
em rios federaes; 
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III. Ouaes as empresas que requereram revisão de seus coo-· 
tractos, na fór:ma do artigo 12 das "Disposições Transitorias" da 
Constituição Federal e artigo 202 do Codigo de Aguas, com indka-· 
~o dos contracto.s que já foram revilstos; · 

IV. Quaes. as tarifas de energia de empresas, do conhecimento
do Serviço de Aguas do Ministerio da Agricultura. 

V. Qual o custo do Kilowatt~Hora produzido nas differentes' 
· uzinas do Brasil; 

VI . Quaes os gov~ estadoaes que já requereram a trans
ferencia das attribuições para conceder e autorizar o apriveitamento· 
das quedas d'agua; 

VII. Se a Cachoeira do Maribondo, no Estado ~ São Paulo, 
está ou não, situada em rio federal e si esse rio é, ou não, publico;. 
de uso commum, desie a.s Orden v;:ões do Reino, informando-se, ainda·, 
se, no Serviço de Aguas do Ministerio da Agricultura, existe alguma 
escriptura sobre a alienação dessa mesma cac;hoeira feita a parti~ 
culares: 

VIII . Como, e de que modo, vem .sendo explorada a -energia 
proveniente da Ilha dos Pombos, no rio Parahyba e se existe, no 
referido Serviço de Aguas, alguma escriptura sobre a alienação d~ 
mesma cachoeira, feita por particulares; 

IX. Quando a Société Anonyllle du Gaz do Rio de Janeiro 
deverá entregar, ao govemo, todas suas illstal.lações, sem qualquer 
indemnização, indicando--se, outrosún, a partir de que anno a en~ 
campação poderá ser feita, com grande vantagem para a Unil'ío . 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 1935. - Edmundo &n-eto 
Pinto. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 39 - 1935 

(l• legislatura) 

(Regi.moento Interno, art. 100 § 8°) 

Requeiro ~ incluSão, na Ordem do dia, da Indicação numero 
2-A. àe 1935, que já ~e parecer da Comlllisão de. Justiça. 

Sala das Se:.;sões, 21 de Junho de l 935. - Edmundo Barreto 
Pirrro. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

E ' lido e enviado á Commi.ssão Executiva o seguiDte 

IU!:QUEB.IMEl'!TOS ' 

N. 40 - 1935 

(1• legislatura) 

Requeremos seja transcripto nos "Anaes da Camara" o cliscu.rso 
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-proferido pelo Sr. Dr. Fran.c:isco Campos por Occasião da chegada, 
.:ao Rio de Janeiro, do Mi.o.i.>tro .José Carlos de Macedo Soares. 

Sala da"s Sessões, 21 de Junho de 1935. ....:.. Henrique Dods. 
:worth. - J. J. Se!abt:a. - Lemgrober Filho. - Salles Pilho. 

O Sr:. Pn:sidente - Está finda a hora de:5tinada ao Expediente. 

Vae·se passar á Ordem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais, os Srs.: 

Generoso Ponce, Caldeira de Alvarenga. Mario Chermont. Deo-
doro de Mendonça, Fenelon Per<Ügáo, Clementino Lisboa. Henrique 
Couto, Agenor Monte, Adelmar Rocha. Pires de Gayoso, Democrito 
·Rocha, Fernandes Tavora, Humberto Andrade, José Borba, Figuei• 
redo Rodrigues, José Augusto, José Gomes, Herectiano Zenaide, Ruy 
Car.neiro, João Cleophas, Rego Barros, Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, 
Adolpbo Cesar, Barbosa Lima Sobrinho, Mario Doi!Úngues, Oswaldo 
Lima, Humberto Mou~a. Simões Bal'bosa, Severino Mariz, Sampaio 
Costa, Melchisedek Monte, Aman<lo Fontes, Manocl Novaes. Cle· 
:mente Mariani, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, João Mangabeira, 
Arlindo Leoni, Magalhães Netto, · Francisco Rocha. Wanderley Pi· 
:nho. Pedro Calmon, Raphael Cincorá, Edgard Sancbes, Ubaldo Ra~ 
malbete, Jair Tovar, Julio de Novaes, João GuiDloarãcs, Raul Feman~ 
des, Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Cesar TinOco, Lontra Costa. 
Carlos Luz, Clemente Medrado, Juscelino Kubitschek, Polycarpo 
Viotti, Ne1Jrão de Lima. Celso Machado, João Penido, Delphím Ma. 
reira, Abreu Sodré, Santos Fllho, Oscar Ste-venson, Carlota de Quei~ 
roz, Moraes Andr:ade, Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio Vidal. Cin~ 
cinato Braga, Macedo Bittencourt. Laerte Setubal, Alves Palma, Jorge 
Guedes, Felix Ribas, rMiranda •Junior, Lau&-lino Gomes, Trigo d~ 
Loureiro, Corrêa da Costa, Plinio Tourinho, Dorval Melchiades, Car~ 
los Gomes de Oliveira, A:Dnes Dias. Pedro Vergara, João Simplicio, 
Victor Russom~o. Barros Cassai. Dario Crespo,. João Neves. Fanfa 
Ribas, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Ãhilio de Assis, Adalberto 
Camargo, Damas Ortíz, José do Patrocinio, Ferreira ·Lima, Oliveira 
Coutinho, Alberto Alvares, Lima Teixeira, Gastão de Brito, Roberto 
Simoo.seo. Leoncio Araujo, França Filho, Moac:yr Barbosa, Arlindo 
Pinto, Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Baeta Neves. Sylvio Leitão 
e Moraes ·Paiva. (109) . • 

Deixam de comparecer, os Srs.: 

A~or Rabello, Claro 'de Godoy, Ribeiro Junior, José Pinga~ 
rilho, Agostinho Monteiro, Lino Machado, Magalhães de Almeida, 
Pli.nío Pompeu, Olavo Oliveira, Jehovah Motta ,Alberto Roselli, Ri· 
cardo Barreto, Samuel Duarte, Alde Sampaio, Motta Lima, Orlando 
Araujo, Mello Mac·hado, Izidro de Vascancellos, Prisco Paraiso, Al· 
fredo Mascarenhas, Arnold Silva, Asdrubal Soares, Francisco Gon
çalves. Hermete Silva, Adelio Maciel. João Beraldo, Washington 
Pires, Furtado de Menezes, José Alkmim. Jo!!o Henrique. Bueno 
Brandão, Jacques Montandon, Paulo Nogueira, Pereira Lima, Ver~ 
gueiro Cesar, Cardoso de Mello . Netto, Castro Pra<lo, Bias Bueno. 
MJeka Junior, Justo de Moraes, Horacio Lafer, Abelardo Luz, Frao,. 
cisco di Fiori, MartinS e Silva, Alberto Surelc. Chrysos.tomo de Oli· 
veira, 'Ricardíno Prado, Vieira Macedo, Martinho Prado, Paulo As. 
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sumpção, Vicente Ga!He:z;, Arlindo Pinto, Vicente Gouvêa e Salgado· 
Vicente Gouvêa e Salgado Filho (54) , 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o comparecimento 
de 235 Srs. Deputados. 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o seguínt::: 

REQUERIMENTO DE UEGENCL\. 

Atteodendo á c:oovenienda de immediato andamento do pro~
jecto já app.:-ovado pelo Senado Federal e enviado a esta Camara,-· 
abrindo credito extraordinario de 300:0Cl()$000 (trezentos conto.s de-· 
réis.), para soccorrer as vic:timas da"l enchentes no Estado do Piauhy, · 
requeremos urgenda para sua dis.cussão e votação . 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 1935. - AgertDt' Mor!te. -
Freire de Andrade. - Pires Gsyo~. - Adelmar Rocha - Cat'la.J -
Reis. 

Apprcvado. 

O Sr. Presidente- Em obediencia á deliberação da Camara vou 
suhmetter a immediata discussão e v~tação o projecto. 

2• dis=siio do projecto n. 83. de 1935 (1• legisla~ 
tUZ'a) do Senado, abrindo um credito extraord~ de 
300.{)(}()$0()0 destinado a soccorra as vir:tfmas áas enr:hen•
tes do rio P8rnahyba, rw Estado do ,Piauhy e chmJo ou
tras prouidencia.s (em virtude tk Ul'{lenr:ia). 

Encerrada, successivam~te, a discussão dos artigos · 
1" a 4". 

O Sr. Pri;!Sidente - Dou a palavra aos Presidêntes da Commissão · 
de Finanças e da Commissão de Constituição e Justiça, para que offe· 
reçam parecer .verbal. . 

Tem a palavra o Sr. Waldemar Ferreira. (Pacr.se.} 
Não estã presente. 
Tem a palavra o Sr. Amaral Peixoto. (Pa!Jsa.) 
Tamhem estâ ausente. 
N!io pode, pOl'tanto ser effectuaàa a votação, na forma do Re.:.

gimento, aguardando que oo dois relatores se .sncontrem oo recinto 
e opporttmamente dêm parecer. 

O Sr. Saiies Fdho - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr; Presidente - Tem a palvra, pela ordezn., o Sr. DeputadO' · 
Salles Filho. 

O Sr. Salles Filho (Pela ordem) - Permitta V. Ex.. Sr. Presi~ 
dente, que levante uma quest!lo de ordem em torno d"o projec:to cuja·: 
discussão ficou adiada. 

Penso que a Mesa decidiu da unica forma por que podia ~ 
faze!~. 

Na hypothe.se dos Relatores e Presidretes das· Commhisões n!lo·~ 
Be encontrarem oo rednto, o que pode occorrer até por motivo po
litico, não seria o caso de designar a Mesa outro~_pára OSI substi .. -
tuirem e darem parecer mnnediato? 
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O Sr. Presidente - 'O poder da Mesa, não vae além do Regi
-mento. Antes de e::tamína.r o caso, espera que se pronunciem os ·reta~ 
.tores qu~ ... vem dar parecer. 

Passa-se á materia constante da Ordem do eira . 

Contirw.ação da discussão wúca do projedo n. 65, de 
1935 (la legi.sls.tura), dispondo sobre o reajasfê.mento dos 
[t.tnccionarios ci~ e militares; com pw.ecer tevoravel ao 
véto, da Commissão de Finanças e Orçamento. e votc:.s 
em separado dos Srs. Henrique Dodsworth e Daniel de 
Carvalho, e dos Srs. Amaral Pei;~coto e Gratulia.no de 
Brito. 

O Sr. Prsid.ente - Entra em díscussão o projecto. 
Ha varios S!'S . Deputados inscriptos. porém, na Ionna ·do Re

·-gimento vou dar a palavra ao Sr _ Carlos Luz, R-elator do projecto. 

O Sr. Carlos Luz (Movimento gerai de sttenção} - Sr. Pre
.sidente, ouvi attentamente, ouvi silenciosamente todos os discursos 
que aqui :5/i! pronunciaram em defesa dos <iJ.spositivos vetados pelo 
Sr. Presidente da Republica no projecto denominado de "reajusta-

. menta dos Íunccionarios civis e militares" . · 
Começamos com o discurso suavissimo, porque de gl'õllde deleite 

intellectual, do eminente Sr. Deputado João Mangabeira, que e cl.oo 
·mais autorizados arti.fices do Direito Constitucional patrio. 

Em seguida, ouvhnos a palavra do funcc.ionalismo publico, atra~ 
vês dos seus dignos represeota.ntes nesta casa, os nobres Srs. Oepu
~tados Moraes Paiva, Thompson Flores, Barreto Pinto e Paulo Mar~ 
tins, expondo seus pontos de vista. Outros. oradores. por igual 

.eminentes, .os · Srs. Henrique Dodsworth, Adalberto Corrêa, Hyppo-
lito do Rego, Bia.s~Fortes e Baptista Lu.sardo, versaram tambem o 

.assu.mpto, sob diversos dos seus aspectos. 
Não queremos incorrer em heresia diante da sciencia jurídica e 

soc.ial. em que é sacerd.os rna.grws o ..... ustre Deputado Sr. João 
' Mangabeira; uma entrada, portanto, no templo sagrado, para os h~ 
. mens humildes , mas cheios de boa vontade_ 

AlUGOS llO TUNCCIONALISKO 

Por outro lado, estendemos tambem as mãos. - :numa .solidarie
-dade e.streita, almas· e corações. - aos distinctos collegas, que re
.Presentam nesta Casa a grande, nobre e honrada classe do :funccl'o
nalimmo publico civil . 

Somos, tambem, assim, amigos do ofunccionalismo. De mim, 
. posso dizer que desde o berço conheço ·as aperturas, as afflicções 
por que passam os funcc:lonarios do Paiz, porque me honro de ser 

·filho de = dos mai.s p:oobos servidores da · Nação, :~pagistrado, que, 
por isso mesmo, se habituou a enquadrar a vida na estreiteza dos 

. seus proventos. 
Eu proprio me fiz funccionario publico, para a conquista do 

.diploma de bacharel em sciencias jurídicas e sodaes. 
Mai:s tarde, depois de conhecer o funcciooalismo assim de perto, 

porGue participando das difficuldades e asperezas. que J.he são !nhe
rentes, fui investido no cargo de prefeito do municipio de ml.nha 

_residencia, e àepois · no de Secretario de Estado em Minas Geraes, 
- em duas 9randes Secretarias - a da A9ricultura, Viação e Obras 
Publicas e a do Interior, nas quaes .superintendi grande massa de 

Juncc:ionarios. 
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Ahi, observando-o de perto, cresceu minha admiração pelo func··. 
cionalismo brasileiro, do qual é bem um espelho o funccionalismo 
do meu Estado. que eu tinha deante de mim, na sua abnegação, no 
seu sacrificio pela causa pnblica, sublimando o ?atriotismo, na sua. 
intelligencia, :na sua illiotitada dedicação ao .serviço, na sua probi-
dade bravia do "fio de barba". 

' Eis, porta.Jto, que, assim conhecendo o funccionalísmo publico, 
JX>rque delle provinha e porque tive a ventura de com el!e conviver· 
nos postos de governo, não poderia senão receber a sua causa coar· 
a sympathia que a todos nós domina. Eu lhes conhecia de perto as 
'l!ece.ssídades, porquanto vinha de seus qua<Iros e dirigira uma grande 
pbalange da sua classe . Outro não é tambem, e não pode ser, o 
.sentimento do Governo no nosso Paiz e da Camara dos Srs. Depu-• 
tados. · · 

ASSim, se o ambiente é este, se são estas as nossas disposições, . 
como di:Ler·se que as vozes que approvam o véto do Sr. Presidente 
da Republica se voltam, por isso mesmo, contra o funccionali-smo 
publico? Não; quuelllOS reivindicar. tambem, para nós. o direito ce· 
defender esta grande e nobre causa . Queremos, Sr. Presidente, que 
tambem se nos atire ao activo a sillceridade com que propugnamos 
pelos nossos pontos de vi-sta, sem corr. isto diHicultar, ou diminuir,. 
por qualquer form2. a possibilidade de victoria das justas e legitimas 
aspirações do funccionalismo publico . 

Eis que o Governo da Republica. - já o frisei no parecer da 
Commissão de Finanças, que ora tenho a honra de defender - ta::n· 
bem afina comnosco a este re.>peito. O proprio Sr. Presidente da· 
Republica dá os pa:s.sos íniciaes para que o problema te11ha, não um-a 
solução de moroento, pass;:;geira e transitaria, ·mas uma solução defi· 
nítiva, que incorpore ao patrimomo dos servidores da Nação os be~· 
ueficios que impetram ao Poder .Legislativo. 

Nas proprias razões do véto, o Sr. Pr-esidente da Republica 
fez a affirmaçáo categorica de que não poderia ser indifferente a . 
essas aspirações, S. Ex . diz mais: declare que apenas agu.ar<ia a ela• 
boração do projecto de reajustamento para, sem demora, ser o mesmo· 
submettioo á apreciação da Camara. 

Sr. Presidente, coube ao eminente mestre. Sr. Deputado João · 
Mangabeira, o início destes debates, Disse S. Ex. que dispositivos · 
havia no projecto que nem sequer tinham sido motivo de explícaç:io 
por parte do Chefe do Governo. E S. Ex . alinhou, a respeito, o 
do art. 1 .• Verifica-se. entretanto, det~de klgo, que o mesmo decorre · 
do artigo 3•, a que está subordinado. isso porque se tinha elll vista 
evit-ar aquellas anomalias que o nobre Deputado Sr. Thompson Ao· 
res assigna!ou no seu discurso: que func:cionarios de dasse superior 
ficassem com remuneração me.oor do que a dos de classes inferiOres, 
em virtude do abono. Ora, cortado o dispositivo domi.oante, não era · 
pos.sivel conservar o subordinado que é o artigo 4.• . 

Ainda o art. 15, no seu paragrapho unico, trata da regulamen• 
taçao do 1lSO de automovàs offidaes . Se o Sr. Presidente da R e· 
publica véta o dispositivo principal. que diz respeito a esse uso, 
como conservar o dispositivo immediato, consequente, que era, do· 
anterior? 

Resta ainda o dispositivo do art. 6•, no seu inicie. tefeo.te ao · 
quadro de fu.ocdonarios militares. Este artigo, é bem de vêr, está 
subordinado á r~o gera! que o Sr, Presidente da Republlca invo-- · 
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.cou, e que decorre immediatamente do ar.. 45 da Constituição, por 
ser contrario á. mesma ou aos intttesses n-adonaes . 

Assim, todos os dispositivos vetados · o foram por motivos devi~ 
.damente trazidos á Camara . Mas, que o n:ão fossem.? Isto; porvenJ 
tura, nos levaria ã affinnativa do eminente Deputado, que neste 
assumpto chefia as opposições congregadas, comparando o veto imJ 
motivado ao véto absoluto? Não, porque a ncss.sa Constituição não 
tolera o véto ah~oh.:to: estã banido da nossa legislação, que sõ ad~ 
.mitte o véto suspensivo, aquelle que devolve ao Poder Legislativo 
as proposições fulminadas pelo Ex:ec:utivo. Não ha, portant<:r, como 
comparar o véto absoluto ao immotivado, porque, qualquer que elle 

:fosse. com razões ou sem ellas, teria de ser," forçosamente, trazido 
ao conhecimento da Camara . E se, porventura, pode o véto ahs~ 
luto ser comparado ao immotivado, tal identidade ha de decorrer 
claramec.te da legislação: N ~ste sentido é que se deve considerar a 

.citação de Or.ban: "o vêto ahsoluto conv~m sobretudo ás monarchias. 
Esta especie de véto tem um caracter passivo; é pura·e simplesmente, 
a ausenda de sancção, não exige, nem assignatura real, nern refeJ 
renda ministerial. emquanto que o véto suspensivo, implrcando um 
acto expresso do Chefe do Estado, (ordem real, decreto presidenJ 

.cial), referendado por um ministro, que toma a responsabilidade 
delle, não vem só do poder pessoal attribuido ao soberano" . 

Não ha, pois, que cogitar, na nossa Legislação, do véto absoJ 
"luto. , 

Por certo, o vét<J foi banido, desde 1707 ou 1708-, como disse 
o nobre representante da Bahia, dos usos inglezes, como o foi tambem 
-dos usos belgas, italianos e francezes; mas porque esses povos ad~ 
ptam outro regime político, que não poderia conviver coro. o exerJ 
.cicio do véto; os ministros, r~resentantes do Executivo tem assento 
-nas Camaras. acompanham suas de~ações e o véto traria, em 
consequencia, a queda ào Gabinete, se não qui:l;esse o Governo usar 

.de medida mais violenta - a dissolução das Camara<s. 
Foi por isso que o véto desappareceu daquellas legislações. mas 

surge. vigoroso em todos as que ~mittem o re9ime presidencial. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, medem-se os .presidentes pelo 

·numero de v.étos que oppõem ás disposições legislativas; e . até se 
cbri<Smam os mesmos de "presidentes-vêto", com.o aconteceu com 
Cleveland, pelo numero ·de resoluções que devolvem ao Legislativo. 
·Em 1930 .. sete projectos ali receberam o véto do Executivo. E nem 
.este teme enfrentar o Legislativo; até se excede, ás vezes, e tr~ 
borda em censuras, como o fez o Presidente Coolidge, em 1927, 

.quando dassnicou de "loucura economica, que era necessario evitar", 
·uma resolução l~i.slativa sobre assumpto agricola. Da mesma forma, 
:1oram asperas as palavras de Hoover, em 1932, negando sa.acção ao 
"Tariff .Sil!". · 

Na Allema.nha, não fugi-u ao véto o Presidente Hindemburg, 
(:Orno na T checoslovaqu~a Mas-3aryk; mas isso, porque o v é to é uma 
·instituição eminentemente ligada ao regime ·presidencial. 

Eis, portanto, como se explica o desuso do véto nos paizes de 
re9ime parlamentar; e de tal forma que só o facto de Millerand, em 
simples conve.rsa, ter manifestado certa vez o desejo de vétar o 
-projecto de suffragio uninom!nal e da lei militar, só este facto bastou 
para lhe acarretar a suspeita de querer desfechar um golpe de 
:Estado . 

..!.. Stl'P'POST!o. INCO~STlTUCIONAI.IOA.DE DO ART. 17 1>0 1'\'l.OJECTO 

Mas, Sr. Presidente, prosigo no estudo das nu:ões tão brllha.nJ 
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temente trazidas ao plenario pelo eminente constitucionalista Sr. João 
Mangabeira . 

S .. Ex . bordou commentarios em tomo do art. 17 do projecto 
vetado, dizendo que o Sr. Presidente da Republica o considerou 
inconstitudonal - morto, portanto, para a vida do direito - e eis 
que. mais adeante, resurcae para essa vida, itlchrido na lei sanccio-
nada. · · 

Ora. é transparente o espirito das razões presidendaes a res-
peito. Dellas não se póde concluir que o Sr. Presidente da Repu
blica tenha considerado inconstitucional o artigo 17, mas que Sua 
Ex. julgava insufficiente os recursos que. esse dispositivo dava ao 
Govemo para cobrir 0 augmento de vencimentos a civis e militares. 

E' que S. Ex . julgava inconstitucional, ainda por outro mo
tivo, esse p<Jnto do projecto: porque não trazia colllSigo a garantia 
de que pudesse ser executado. urna vez que os recursos nece33arios 
z:ão estavam contidos na autorização. 

Teve, porventura. a Camara as tabellas para o augmento total? 
Fez; as operações necessarias para concluir que os recursos do art. 17 
podiam ser enquadrados ·no tuto constitucional do art. 183, como 
suffic:ientes para cobrir as despesas de civis e mUltares? 

Nenhuma tabella elaborou a Camara nesse sentido, como seria 
necessario, nem lh~ podia .ser apresentada, dada a angustia de. tempo 
em que foi a proposição discutida. 

Por is.so mesmo. diversos Srs. Deputados negaram apoio ao 
projecto, .pois não discriminava o quantum da despesa. 

Ha declarações de votos, no Diarío do Poder Legislativo, como, 
por exemplo. a do nobre Deputado por São Paulo, Sr. Barros Pen
teado, cujo nome pronU!lcio com a devida venia e a grande sym
pathia que me inspira, nas quaes se demonstra que, em relação aos 
militares. era facil organizar•$e a tahella de augmento, ·pois que ·se 
distribuem por hierarchia - o q~. entretanto, se apresentava diffi
cil. senão impossivd. aaquelle lapso de tempo, em relação aos civis, 
dadas a variedade e a complexidade de seus quadros. 

~ PODER DF. VET.ut l'AEClALlltE-r;TE ALCA..'<IÇ.'>. T.UtBE:l-( P..1RTES P& 
V~ PnOJE(;'l'O 

Chegamos, assim. Sr. Presidente, a urn dos pontos culminantes 
do ex!)lendido discurso do Sr. Deputado João Mangabeira, quando 
S . Ex . aifuma, com a autoridade do seu nome laureado, que a 
nossa Constituição não pennitte o tJéto de palavras, de clausulas 
tiradas de urn arti~o qualquer do projecto. Ma:;, Srs. Deputados, 
vamos demonstrar á Camara - e, ~stou certo, S . Ex. commigo, 
a·final, concordará - que o contrario, exactamente, se verÜiça. 

A Constituic;llo permltte. e não poderia deixar de pennittir, se 
.se nlio quizesse col'lSiderar letra morta o véto parcial - que de um 
dispositivo, artigo, letra, alinea ·ou paragrapho se destaquem palavras, 
quando se possam isolar o conjuncto para serem alvo do uéto. 

Porventura a Constituiç:!lo Federal es tabeleceu alguma restricção 
a esse respeito, quando, no seu art . -45, dá. abertamente, ao Pre.si• 
dente da Republica o ·poder do véto parcial? 

Eis o dlspcsltivo: 

"Quando o Presidente da Republica julgar urn pro
•)ecto de lei. no todo ou em parte, inconstitucional ou 
contrario aos interesses nacio.naes. o vetará, total ou par
cialmente, dentro de dez dias uteis.. .. ", etc' 

Ora, eis que o Presidente da Republica j:iode vetar parcial-
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mente o projecto. Mas S. l;:x ., o nobre representante da Bahia. tmz: 
a argumentação literaria de que as divisões ou partes do projecto . 
consistem. a-pe!las em artigos, paragraphos, alineas. etc. 

Não! Se este mesmo dispositivo do augmento de vencimentos. 
dos funccio.carios dvis não é .parte do projec.to, o que, então, Se~ 
nhor Presidente, estamos discutindo? Pohs não é pro;x>sição, na 
fó:ma do artigo HO do Regimento, toda a lllateria s.ujaita á delibe ... 
ração dà Camara.? Pois não é a emenda, simples palavra, ás ve2e.s, 
uma proposição? Se a emenda é acceita, <omo o foi a em apreço, 
uniu-se ao projecto, integrou~se nelle, tomou-se parte delle e delle,. 
ccmo foi incluída. poderá ser separada . E o veto parcial. em ultima. 
a nal}'ISe. não é emenda suppressiva?' E esta, nos termos do Regi
mento, artigo 180 § t•, não é "a proposição qúe mõnda ~radiar 
qualquer parte de outra.? " 

O Sr. Pedro Calmon - Contra o argumento brilhante de-
V . Ex ., está no conhecimento da Cama ra dos D eputados o qu<:~ 
se diz no paragrapho 3° do artigo 1-45: 

-Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais 
proposições, independentes entre si,. de modo que se possa 

adoptar uma e rejeitar outra" . 

O SR- CARLOS LUZ - Ahi está, Sr. Presidente, a ev:idencia,. 
no Regimento da Carnara dos D eputados, !lO artigo que o brilhante
representante da Bahia, cujo nome pronuncio com .sympathia, Se
nhor Pedro Calmon, acaba de dtar-

A leitura do artigo 145, paragrapho 3", da lei interna da Casa.. 
mostra a possibilidade. por isso mesmo que a quer evitar, de exis
tirem, em artigos de projectos, .proposições independentes entre si. 

O Sr. Pedro Calmon - E' o contrario. 

O : SR _ CARLOS LUZ ..,... T anto é assim, tanto existe es.sa· 
po.ssibilidade que o Regimellto' da Camara procurou impedir que
isso se verificasse_ 

Si . em artigos do projecto se notam proposições independentes 
entre si, é claro que a Camara poderá adaptar uma e rejeitar outra: 
E' o que, á evidencia, o regimento proclama . 

Mas, se a daspeito da prohibição do Regimento, que, aliás, na:o
se pode sobrepôr ao texto constitucional, projectos ha em que as
disposiçõ<'-S de u;n artigo se podem dividir, se no projecto suhmettido_ 
á consideração da Camara, e ê o caso em debate, se encontram ar
tigos era que esse preceito reglment.:l não foi respeitado, nlnguem· 
contestará que se póde separar e adaptar o dispositivo que convenha, 
rejeitando aquelle que seja contrario aos textos da lei, ã Constitui
ção . ou ao interesse publico. 

O Sr. Acurdo Tor-res - Creio que V. Ex. está equivocado. 
Pela disposição contida no § 3°, do artigo 145, o PresideDte da· 
Repuhlica -só póde vetar um artigo, um paragrapho, uma alillea ou· 
uma letra. Não póde descer a um paragrapho, uma alinea, ou um. 
artigo ·para vetar palavras. Tanto é assim que, sabiamente, o Re.~ 
gimento da Camara estabelece que, no mesmo artig<l, n:io podemos 
ter duas .proposições independentes. porque assim n:lo se poderá vétar 
uma, deixando a outra . 

O SR. CARLOS LUZ - Admltte a posslbilldade e Quer evi-
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tal~a. Se ha no dispositivo essas proposições que p6dem ser sepa
radas, nenhuma lei impede que- se adapte uma e desprese a outra; 
Ternos assim. que adoptar ·a argumentação que venho fazendo e que 
neste ponto, rpermitta.m os nobres aparteantes, é irrespondivel. 

O Sr. Acurcio 'Torres - V. Ex. ha de conle.ssar que i=pon~ 
divel é o argumento de seus aparteantes. 

O SR. CARLOS LUZ - Pois b~m. Sr. Presidente. Quero 
reivindica! para a cultura jurídica mineira. neste particular repre
sentada pelo nosso eminente collega e meu presado ~migo, Sr. Depu
tado Daniel de Carvalho, a primeira interpr-etação objec:.tiva do véto 
parciaí em nosso Paiz. S . Ex . , como consultor íuridico do governo 
de meu Estado, foi chamado a opinar .sobre o assumpto - e aqui 
estã presente o nobre Deputado Polycarpo Viotti, autor, se me não 
engano, do véto que V . .Ex. o Sr. Daniel de Carvalho estudou. 

O Sr. Po!ycarpo Viotti - E' verdade. 

O SR. CARLOS LUZ - O Prefeito de Poços de Caldas, 
dizia eu, antes da existencia do véto parcial na legislação patl'ia, 
vetou parcialmente varias dispositivos de lei do Conselho Muni
cipal daquella cidade. 

O Sr. ACUt'cio Ton-es - DíspositiVQS. 

O SR. CARLOS LUZ - Consultado a respeito, o Sr. Daniel 
de Carvalho produziu paginas eomo as que seu talento sa-b~: compor 
e que enfeitalJl seu bello livro "Pareceres". 

O Sr. ·Acurcio Torres - O par.e.cer do Sr. Daniel de Carvalho 
sustentava o véto parcial em relação a dispositivos . 

O S;R. CARLOS LUZ- Mostrarei a V, Ex. Chegarei lá; não 
se afoite V. Ex. 

O illustre consultor jurídico do meu Estado, Sr. Daniel de 
Carvalho, tinha este argumento: 

"Ora, o Congresso teria, sempre meio de paralysar nas mãos 
do Pre.s!dente o broquei de defes::: ·e impedir seu emprego, obrigan~ 
do-o a acceitar a resolução mais absurda ~ inconveniente. Bastaria 
para isso ·inseri-l-a nas leis orçamentarias, nas leis de creditas pe~ 
didas pelo Executivo, ou em outras leis de imprescindível necessi
dade, que houvessem sido solicitadas em mensagem presidencial. ou 
fossem reclamadas com urgenda pelas drcumstandas de lllomento, 
_como, por exemplo. uma "lei de guerra". 

E, mais adeante, apontava a principal obiecção a essa herme
neutica., isto é, a de que seria, nesse caso, dar ao <:hefe do Exe
cutivo o direito de "vetar disposições indispensaveis na contextura 
de algum projecto, amputando artigos essenciaes ao seu principal 
intento e desfigurando a obra legislativa". 

Observava, porém, que esse argumento provava demais, porque 
se poderia, tambem, oppor ao proprio vêto total, uaico que a Consti
tuição da Repuhlica então admitlia.. 

S. Ex., além disso, invocava juri.sprudencia analoga á que o 
Poder Judi.ciario adopta, quando examina leis inconstitucionaes e del
las acceita a parte valida e rejeita a invalida. Ia ·atê o.s julgados 
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amerioanos, para citar aquelles em que o .seccionamento da porção 
incoostituciO!I'al se mostrava possível, 15e eram independentes as partes 
umas das outras, se a propasição valida era separavel da invali~ 
c:ia, etc. 

O&. Arthur Santos- Mas., do trecho citado por- V. Ex. não 
se apura isso. 

O SR. CARLOS LUZ - V. Ex. vae ver a c~nclusão. Com~ 
mentava o i!lustre jurilsta: ~E· hoje pacifico no direito americano. 
como no nosso, que o Poder }udiciario deve limitar-se a annullar o 
artigo ou a parte ·constitucional, desde que seja possivel d·esatal-a: 
do contexto da lei. sem prejudicar o seu sentido". 

E concluia: "Com esta restricção de só poder recahir sobre pat'~ 
t~ i3o[l!w:is d~t lei, nada haverá que dizer contra o véto pardal". 

O Sr. Acurcio Torres - O que o Sr. Deputado Daniel de Car
V<~lho sustentava, quando consultor juridico de Minas era o véto 
parcial. no regime do véto total. 

O SR. CARLOS LUZ - O véto. pois. para S. Ex., poderia 
recahir sobre qualquer proposição que se pudesse isolar das demais 
do projecto. 

Agora. Sr. Presidente, vae ver a Camara como r~cebeu e aco
lheu e~se parecer o honrado Presid~nte do meu · Estado, que era 
então o Sr. Artbur Bemardes: em decreto numero 5 .176. de 8 C: e 
Maio de 1919, aceitava e approvava o véto parcial de Poços de Cal
das com diversos fundalllentos, eotr~ os quaes este, decisivo: .. con
siderando que nem os princípios de direito publico, nem os preceitos 
das leis de organização mllllicipal do Estado, impedem o véto parcial. 
desde que se trata de disposições de projecto de lei, entre -si inde~ 
pendentes, com existencia não subordinada ás outras disposições não 
vetadas, porquanto, assim, melhor se attende ao interesse publico. 
deixando subsistir as disposições · que o consultam e invalidando as 
que o contrariam" ... 

Ora, Sr. Presidente, a proposição que se tirou do artigo 2• do 
projecto, relatiVa ao funccionalismo civil, era. ou não, perfeitamente 
separavel da parte não vetada? Era ou não possivel supprimir a 
parte referente ao funccionallsmc. civil, sem affectar a outra, que se 
queria sanccionar, relativa aos militares? 
· Se era - e ninguem põde contestar que de .facto era - torna-se 
evidente que o véto .Parcial :se estende, tambem, a qualquer ·propo
sição ou clausula que o projecto cootives:se em seus artigos, para· 
~rnphos, alincas, etc . · 

Quando da revisão constitucional de 1925-1926, a Commissão 
dos 21 assim se pronunciava: .. Corresponde a uma necessidade, que. 
melhora o :nosso processo de elaboração das leis, a mepida proposta. 
Do mesmo passo, ella evita que 'f7Uiteria estranha á do pt"ojecto sej<t 
ne/le incluida para effeito de forçar a sua adopção". 

O Sr. Waldemar Ferreira- V. Ex. dá licença. para um aparte? 

O SR. CA..J<LOS LUZ - Com muito pr;aze.r . 

O Sr. Watdemat' Ferreira. - O e.lllinente constitucionalista Bar~ 
halho, atacando o véto parcial, quando defendeu o total. noo termos 
em que havia sido instituido na Constituição de 1891, argumentou 
.exatta!I\ente com o fundamento de que o véto parcial seria a colla~ 
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boraç.5o parcial cio Poder Executivo com o Legislativo e, até, como 
objectou ·O eminente mestre Sr. João Mangabeira, uma collaboração 
por emendas. Portanto, se a reÍoi"IDa do Sr . Arthur Bernardes e a 
Constituição actual admittiram o véto parcial. o fizeram com este 
sentido. Foi por isso que o Sr. Paulo Lacerda, apreciando o as
sumpto, sustentou a doutrina de que o Presidente da Republica podia 
examinar o .projecto por meudo. E' o argumento de V. Ex. 

O SR. CARLOS LUZ - Muito grato ao nobre e eminente 
repre.sentante de São Paulo pela brilhante contribuição que traz ao 
meu cliscUTso. 

Mas, Sr. Presidente, vamos applic:ar ao projec:to em debate a 
doutrina do eminente constitucionalista, o Sr. João- Mangabeira. 
S . Ex. admitte que seja vetados artigos do projecto, mas não admitte 
que o sejam proposições integrantes desses artigos . 

Appliquemos a doutrina. Eis aqui o art . 3• do projecto: 

"'Os abonos pecuniarios mensaes. referentes aos funccio
narios civis contemplados no art . 2•, <São os seguintes: .. . "' 

Segue-se a tahella. Este dispositivo, segundo a doutrina do emi
nente constitucionalista, .podia ser vetaáo pelo Sr . Presidente da Re~ 
publica. uma vez que era artigo distincto do projecto. 

Entretanto, com a prohibição de serem vetadas as palavras, as 
clausulas, a parte constante do art. 2", ficaria este assim redigido: 

.. Os militares e <>S functionarios civis, inclusive os func~ 
donarios legislativos, os contractados, os mensalistas, os dia
rista.;, etc. perceberão, em caracter <provisorio, a partir de 
1 de julho do ·corrente anno. um abono mensal per:uniario de· 
accordo com a tabe!la seguinte:" 

A tahella desse artigo. veja-se bem, começa com "general de· 
divisão'", acabando, Sr. Presidente. em "'barbeiro de 3• classe"! 

Eis, portanto, a que absurdo nos conduziria a argumentação do 
Sr. Jow Mangabeira, applicada ao projecto em discussão. Muti~ 
laria, ahi sinl, o projecto, tirando o que nelle CTa essencial: - a 
tabella de vencimentos dos funccionarios civis - para deixal--os 
subordi%lados â hierarchia militar e transformados, na sua a1ta gra· 
dação, em generaes de divisão e, nos ul:timos degrãos da classe, em 
barbeiros de 3•! 

O Sr. Paulo Martins - Mas esses ba:beiros são civis ou mi
litar.es? 

O SR . CARLOS LUZ - Estão incluidos na tabella remettida 
· á Camara pelo Sr. Presidente da Repuhlica. 

Estamos, afinal, Sr. Presidente, perdendo tempo a respeito, por
que o que devemos procurar, I1o caso, são os nossos costumes. o 
modo pelo qual o dispositivo constitucional se vem exercitando, ~em 
contestação, a nossa jurisprudencia, emfim. 

· Pois não foi ainda ha poucos dias a. Camara dos &chores 
Deputados que, em sessão ele 31 de Maio, examinando o véto do 
Sr. Presidente da Republica ao pro)ecto n. 113-C. de 1935, que 
mudava a denominação do serviço de Dermatologia e Syphiligraphia. 
approvcu esse véto, que cortava ela lei as palavras ~da Capital da 
Repuhlica"? Foi decisão tornada pelo voto secreto, em sePSSão, COIDO 
disse, de 31 de Mctio do corrente anno . (Diario do Podet' Ügi.sla:~ 
tivo, de 1 de Junho. pag. 861) . 
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NãD ha, por'-ln~o. a menor duvida. Nenhuma limitação existe. 
e nem poderia existir, sob pena de se subverter completamente o 
intuito do constituiilte, quanto ao exercido do vêto parcial pelo Pre~ 
sidente da Republica. O que este não -póde é emendar. substituindo, . 
additando ou modificando o projecto. Neste ponto. temos a honra 
de applaudir, acceitando-a, a notaveJ oração do Sr. João Manga• 
beira. 

ABONOS t >E~Cr.uENTOS 

Vamo; agora, acompanhando a brilhant~ argumentação do illus-
tre mestre, examinar o texto do art. 41. § 2•. da Constituição, re
Iere:nte á iniciativa do Presidente da Republica. quanto ao augmento 
de vencimentos dos fuc.ccionarios ou á creação de empregos em ser· 
viços já organizados. . 

Partiu S. Ex. da presupposição· de um.à burla ao principio 
-constitucional, quando admittiu que o projecto sujeito ao nosso exame 
aj)i:nas ·se referia a abono, afa~Stando a idêa de ·.iendmeotos. 

· Eis como se nos apresentaria .faci! e á mão o meio de torcer 
o pensamento do constituinte, mudando o nome. do instituto, trans-
formando, por méro jogo de palavras. "vencimento" em "abono''. 
Assim. o objectivo principal, que era impedir ao legislativo o excesso 
de graças. para fins eleitorae.s. estaria que em cada momento chris
massemos o "vencimento" de abono, gratificação, dadiva, munifi
ciend a. e não sei que mais, para que estivesse perfeitamente assegu
rado o mstuito constitucional e se adoptasse como lei aquillo que a 
Carta Mag:na qui.z formalmente prohibir. 

D~ certo. Sr. Presidente, com a Camara actual ltsso se não ve
rificaria, porque reconheço, do contacto que tenho tido com os emi
nentes parlamentares com assento nas diversas bancadas, que 
SS . EEx. se orientam· pelas altas inspirações do seu patriotismo, 
seguindo, exclusivamente, os dictarnes da sua consciencia e n~o se 
deixando, de modo algulll. ir.fluenciar nem conduzir pelo desejo da 
popularidade fadl, ou pelo prazer de satisfazer a este ou áquelle 
interesse particular. porque todos . só tem wn interesse vivo, • que os 
domina roberanamente; o il:lteresse exclusivo do Brasil. 

O Sr. ·Sampaio Corrêa. - E a9Sim tambem na Constituinte e na 
Camara em que ella se transformou . 

O SR. CARLoS LUZ - Exactamente, faço tambem justiça á 
Camara :<:.uterior. Aliás, V . Ex. tem autoridade para, como o está 
fazendo, reivindicar para a Camara de 1933-1935 a altivez com que 
ella procurou marcar as suas decisões. 

Longe estamos, Sr. Presidente, daquella situaç5o que Ievou sir 
Michael Hicks Beach a atirai' sobr~ a Camara baixa da Inglaterra 
a tremenda objurgatoria: "de todos os departamentos -de despesa a 
Camara do.s Communs é ainda o peor~. · 

Pois bem, tratamos, diz o elllinente constitucionalista bahiaoo, 
simplesmente do abono. . Ora, esse abono, ou, na phrase de 
S. Ex.. .essa munificiencia, essa dadiva , essa generosidade, ou ainda. 
esse presente, essa gorgetil, · foi tambem attribuido aos membros do 
Poder J udiciario. exactamentc áquelles que na tabel!a figuram com 
as qu6tas mais altas. Ha ministros · com 1:500$000, desembargado-
res com 1:000$. juizes com 500$000. 

O Sr. P.auk Manins -V. Ex .. neste ponto, tem toda a razão. 
Os humildes é que precisam de augme.a·to. 
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O SR. CARLOS LUZ - Agradeço a V . Ex. a collaboraç1ío . 
Em face de Constituição, os vencimentos da magistratura são 

irreductiveis. EiG, .portanto, qde se acceitarmos a argumentação do 
nobre constitucionalista, ·estaremos sujeitando a magistratura brasi
leira a esse papel de subordinação ao Poder Executivo e ao Legis-
lativo. para que lhe dessem as sobras da sua genero;idade (muito 
bem!) Então, uma das maiore::. garantias da magistratura brasileira 
estaria rodando ao sabor dos interesses politkos. ao .sabor da sym
patbia dos govemos. 

O Sr. Acurcio Torre:> - O art. 5 da lei jâ prevê que os abonos 
r>..ão serão irreductivei.s. 

O SR. CARLOS LUZ - E' ex:actamente esta a minha argu- · 
mentação. V. Ex. me acompanha. Se fosse pos.;ivel. neste caso, 
separar o abon.o dos vencimentos, o m~io de reduzir o que irreducti• 
vel é pela Carta Magna. seria, exactamente, chrismar, annuahneote, 
o augmento. de abono, porque o abono poderia ser a . cada passo 
tirado á m-agistratura, que assim perderia uma das suas mais necc.s
sarias garantias ..• 

O Sr. Acurcio Torres - Com a magistratura do Brasil nunca :;e 
daria a hypothese que V. Ex. está formulando. (Palmas). 

O SR. CARLOS LUZ- O nobre Deputado Sr. Acurcio Tor
res labora em grande equivoco. Filho de juiz, eu nunca seria capaz 
de attribuir á mag~;tratura do meu Paiz;, cujo espelho tenho na inte· 
gridade absoluta, sem macuia de meu pae, nunca seria capaz de lhe 
attribuir uma attitude que a rebaixasse perante os meus pares e pe, 
rante o Brasil! Não! Sr. Presidente. o que quero é justamente res
guarda:J..a desse desvão. O que desejo é enobreceJ,a. cada vez 
mais, aos olhas do PaiZ e não deixar que os outros poderes, o 
Executivo e o Legislativo, supponham lhes seja possível furtar ~ 
magistratura um dos seus mais altos attributos. 

Não seria isto o que os juizes brasileiros acceitariam do seu 
paiz: a generosidade do Sr . João M angabeira, a da diva do Sr. Pre~ 
sidente da Republica, a 9orgeta da Camara dos Deputados! 

Não! O que <>. magistratura pleitearia seria o reconhecimento de 
um <lireito, e não o aviltamento de uma prerogativa. 

O Sr-. Arthur Santos - De accordo com a argumentação de 
V . Ex., houve gorgeta para os mi.iltares. (Palmas). 

~ :O.'lCIA'IIVA. DO PRESIDENTE DA BEl'UlJLlC.\ 

O SR. CARLOS LUZ - A d assificaçlío n1io é minha, porque 
considero o chamado ::.bono como accrescimo de vencimentos . Mar• 
ch~os agora com o nobre leader. nesta discussão, das opposições 
congregadas. 

Partam<)s, Sr. Presidente, com S . Ex. no estudo da. iniciativa . 
Podetemos adtriittir, porventura, que houve iniciativa governamen, 

t al para o augmer~to de vencimentos dos funccionarlos civis? Ha 
alguem que p~a responder a esta pergunta: houve iniciativa do 
Presidente da Repubiic.a para o augme.nto desses vencimentos'? 

' (Pausa). 

O Sr. Art!wr SllT1tos - Perguntaria a V. ~x . se houve essa 
:in.idat:iva em relação aos militares. 
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O SR . CARLOS LUZ - ·Responderei com prazer a V. Ex. de.a· 
tro em pouco. 

Não houve, portanto, tal iniciativa . 
O nobre e illustre Deputado pelo Paraná pergunta se teria tam~ 

bem havido iniciativa presidencial quanto ao augmento para funccio-
narios militares. 

Vou demonstrar, dentro em pouco, que -sim.. 
Admittamos, porém, a argumentação de S . Ex. o nobre repre

sentante da Bahia, Sr. João Mangabeira, de que .oáo houve iniciativa 
do .Presidente da Republica para o augmento de vencimentos dos 
funccionarios militares . 

A coc,dusão é de que, neste caso, se teria verificado traJl.S{Iress:ío 
dos principias constitucionaes. 

Qual a orientação que S . Ex . acoruelha á Camara d<lS Depu
tados? Corrigir ess<~ transgressão constituc:ional? Impedir que dla per
sista, ou aconselhar que, por causa della, atraz della e em conse• 
quencia della, outro golpe de morte se de!lfira na COnstituição?! Fe• 
ril-a, porq1.1~ outro poder a feriu? 

O Sr. Bias Fo-rtes - A boa doutrina é a de responsabilizar o 
Presidente da Republica, se, effectivamente, não houve iniciativa, o 
que ê contra a Constituição. 

O SR. CARLOS LUZ - Se esta é a argumentação, isto é, de 
que não houve tambem iniciativa para os lllilitares, vamos demonstrar 
que a conclusão não é logica, nem verdadeira . Se é essa a argumen~ 
tação cios· illustres opposícionistas parlavle!ltare.s. a conseque.oda della 
não seria .acoooelhar a rejeição do véto, poís se os dispositivos vétados 
tambem participam do mesmo mal de origem, invalides permanecem. 
com os demais, para a vida do direito, na pbrase magistral do 
Sr. João Mang~beira, em face da Constituição. 

Dir-se-ia, porém: neste caso, ficaria na le{!islação, sem remedio, 
um dis?Ositivo inconstitucional. Não! A Constituição Ili)S dá, imme
diatamente. os meios de corrigir o mal: a revogação da lei ou o re
curso ao Poder JudiciariD. 

!. INICI.A.TIVA DO Al;GJI!EJ.•TO DE '"ENCIMEN'I'OS DOS Jd:lLITABJ::S 

Acceitei, entretanto, apenas para discutil-os, os argumentos de 
ioex.isten.cia da iniciativa, quanto a vencimentos militares, porque 
houve, d~ facto essa iniciativa por parte do Presider.. te· da Republka, 
os termos da Constituição . 

O Sr. Arthur Santos - Não apoiado .• 

O SR. CARLOS LUZ - Vou demonstrar: a Constituição, no 
art. 41, § 2•. diz que é da excl~íva competencia do Presidente s:Ja 
Republica a iniciativa dos projecto:s de lei relativos a augwento de 
vencimentos de funccíonarios . Pois bem, com a outorga de iniciativa, 
estabelece, porventura, a forma do seu e.xerdcio? Nl!.o é conhecida, 
na leg.islação ou na doutrina. dos demais povos, mais de uma espccie 
de inicia ti v a? 

Não ha a iniciativa formulada, a que v~ acompanhada de um 
projecto de lei. e a iniciativa não formulada? · 

Barthélemy e Duez. referindo-se ã iniciativa popular, assim se 
expressam: "Oistinguem•se duas variedades de iniciativa: a iniciativa 
formulada. na qual o povo apresenta ao parlamento mn projecto de 
lei redigi:do em artigos, e a iniciativa .não formulada, na qual o poV9 
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:se limita a pedir â Assembléa Legislativa a preparação de um pro-· 
jecto de lei sobre materia determinada, sua discussão e votação". 
Traité, 1933, pag. 113. Confer~ Haoskelsen- Theoria geral do Es
tado, trad. L.:camba, 1934, pag. 450. 

Ha legislações que estabelecem a forma da iniciativa. 
E' atssim em França, onde iniciativa se reduz a decreto do Poder 

Ex:ecutivo, referendado por um Ministro, que, n~se mesmo decreto, 
Tecebe o em:a:rgo d'e apresentar o projecto, . expôr-lhe os motivas e 

· .sustentar~lhe a discussão. 
E ís, portanto, que não era nem sequer necessaria a apresentação 

· de um projecto. 
Vou, entretanto, além: a iniciativa ·se fez, ainda nos estrictos ter

mos da Constituição, com a ·c:presenta<;~o de' projecto. O Sr. Pre· 
sidente da Republica enviou, de facto. á Carnara dos De.putados um 
projedo de lei formalizado, dividido em artigos e acompanhado de 
<ioculllentos elucidativos. 

O Sr. Arthur Sentos - O Presi·dente da Republica remetteu 
.apenas o expediente àe uma Commissão encarregada de estudar 
o assumpto. 

O SR. CARLOS LUZ - Esta é, Sr . Presidente. a pratica 
preconizada pelos melhores constitucionalistas. Não é necessario fa· 
-zer grandes citações . 

Aqui está Duguit, em seu classico "Traité de Droit Constitu· 
tionel": "Mais :requenteme.nte, o Governo · encarrega um-a Commis
são extra~parlaroentar de preparar o projecto de ·Sua iniciativa". 
(ed. de 1911, 2° voL pag. 332) . 

E Matienzo: ··Quando o as.sumpto é de importanda notaria, o 
Poder Executivo encarrega ordinariamente uma commtssao de pe· 
Titos do preparo do projecto de lei (in A . Leal, Theoria e Pratica, 
pag. -433)-

Pois bem, a respeito do .assumpto em debate que fez o Sr _ Pre· 
-sidente da Republica? Nada mais do que seguir a lição das grandes 
<ioutrinadores, . . . · 

O Sr. AcurckJ 'Torres - Não apoiado . .. 

O SR. CARLOS LUZ - ... mandando que a materia fosse 
-estudada por. uma commisS5o espedal. 

Seguiu as melhores praticas. O assmnpto era complexo e dilli· 
.ctl, dependia de informações e estudos que S _ Ex_ isotadamente não 
poderia colher ou realizar. Utilizou-se, por isso, de uma commissão 
-especialmente constitui da para esse fim . 

Aqui está a mensagem do Chefe -da Nação: 

"Cumpre-me encaminha ao alto conhecimento da Camara 
dos Deputados o expedieGte relativo ao reajustamento dos 
vencimentos das forças an:nadas, .apresentado pelos Ministerios 
da Guerra e da Marinha. E, <Se!ldo da competencia delisa il· 
lustre Camara resolver sobre o assumpto, é d~ esperar que, 
com seu elevado criterio e patriotismo, possa conciliar o justo 
fundamento da medida proposta com as possiblidades finan· 
ceiras do P:ai:z;" . 

E is, portanto, que o Sr. Presidente da Repubtica propo:~; á Ca· 
:mara dos Deputados uma medida . Que medida, porém, é esta. 
Sr. Presidente? A que está consubstanciada no r.elatorio da Com,-,. 
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missão que S. Ex. podia legitimamente e devia mandar nomear· 
para esse fjm - a illwtre Commissão presidida pelo Sr. General 
Guedes da Fontoura. 

E' ,exactamente o Sr. General que confirma a minha assertiva:. 

"Envio a V. Ex. o ante~projecto de lei sobre o reajustamento 
dos vencimentos do pessoal do Exercito e da Marinha, mandad01 
organizar pelo Governo ... 

Ahi está, Sr . Presidente; o Governo mandou organizar o pro· 
jecto de lei. Esse projec.to lhe foi apre5eotado, em virtude de sua. 
determinação, e o Poder Executivo, pelo Sr. Presidente da Repu~ 
blica, o encaminhou á Camara dos Srs . Deputados. · 

Mas, não se limitou a i:.so o Sr. Presidente da Republica. N~o 
qwz furtar ao conhecimento da C~mara os estudos feitos sobre a: 
questão. e. pata isso, com a proposta, remetteu~.oos todo o expe~· 
di ente á mesma relativo. 

Mandou, assi.lll, ao conhecimento da Camara todos os papeis e 
doc:ummtos que serviram de base ao estudo daquella Com missão. 

Houve, por conseguinte, - não ha a menor duvida, - inicia•· 
tiva do Sr. Presidente da Republica, nos es.tric:tos termos constitu~ 
cionaes. Por ordem de S. Ex. foi organisado o projec:to pela· 
CoiUDlissão. Recebeodo.o, encaminhou--o á Camoara dos Deputados~ 
e o não podia fazer em outros termos, senão dizendo ao ·Legislativo. 
que lhe enviava a proposta, afim de que .a tomas.se na consideração 
que ~ec:esse. 

S. Ex. não poderia, com a ·sua mensagem, impOr ou insinuar ã. 
Camara a approvac;ão ·fria daquelles <iispositiv~ de lei . Usou de 
linguagem gentil e attenciosa, como lhe cumpria, dirigindo-s.t!, como 
se dirigia, a um dos poderes constituídos da Republica. Encaminhou· 
a mensagem e o projecto ,com o expediente 'relativo, afim de serem· 
tomados na consid~rac;ão que merecessem. AS."Sumiu, porém, a res4 

ponsabilidade da iniciativa, porque de S. Ex . partira a mensagem 
ao Poder Legislativo. 

lssc mesmo, ainda h ontem, pela palavra. infla=ada de um dos. 
mais em.inentes membros dos congregados, cujo nome peço licença 
para destacar, o Sr. Deputado Baptista Lusardo, isso mesmo se p~ 
curava provar desta tribuna. Ao mesmo tempo que a- conqreqac;ão, 
sob o aspecto constitucional. negava a iniciativa do Presidente da 
Republica. a propria congregação, pela voz autorizada de outro dos-· 
seus leeders, convencia a Camara de que a iniciativa era exclusiva4 

mente do · Chefe do Estado. 

O Sr. Acurcio Torr-es - P6de o nobre orador informar se nO< 
projecto da Comm~:;ão presidida pelo General Guedes da Fontoura 
se acham incluldos os abonos aos officiaes e praças do Corpo de 
Bombeiros e da Brigada Policial .do Districto Federal? 

O SR. CARLOS LUZ - Não fugiria a esse ponto, no meu. 
discurso'. Estou acompanhando cactamente as criticas feitas ao pa· 
recer da Comnús.são de Finanças. 

O Sr. Acurcio Torr-es - Desejava eu apen<~s que V .. Ex. me
informasse se nas tabellas a que me referi estão induldos os abonos. 
a essas corporações. 

O SR. CARLOS LUZ - Vou abordar agora mesmo a ques
tão a que V. Ex. 6e refere. 
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. O prinleiro ponto, Sr. Presidente, era, portanto, est-e: a inicia• 
tiva foi legiti.c:m e cabe estrlctamente nos te=os da Constituição. 

Adverte, porém, o nobre Deputado pelo Estado do Rio de Ja· 
neiro, meu di~tiocto amigo. Sr. Acurcio T erres, que entre as ta· 
bellas encaminhad<ls á Camara ~ não encontram as relativas á Po
licie. Militar e ao Corpo de .Bombeiros. · 

Depois que o Chefe do Executivo encaminhou á Camara aquelle 
projecto de lei, e á vista do disposto no art. 167 da Constituição 
l'ederal, que outorga ás Polid-as Milltares as mesmas vantagens at· 
tribuidas ao Exercito, <r!lando mobilizadas ou a serviço da União, 
vantagens, aliás, -q:ue a legislação relativa a essas corporações e ao 
Corpo de Bombeiros já concedia aos elementos que as -:onstituem, 

·O senhor Mlnistro da Justiça re!llRtteu á Camara dos Deputados. 
de ordem do Sr. ·Presidente da Republica, o resultados dos estudos 
.a respeit<> processados: 

Officio de 15 de Abril de 1935: 

"Tenho a honra de remetter a V. Ex.., afim de se· 
rem devidamente- encaminhados, os relatorios inclusos, re· 
lativos ao reajustamento dos vencimentos da Policia Mí· 
lita1" e do Corpo de Bombeiros do Distrkto Federal. 

~Seg=do V, Ex. yê, esses relatorios visam manter, 
para as duas corporações, a equiparação, que desck muito 
e::riste e ·se aiigura justa, das vantagens e regalias dos 
seus officiaes e praças com as equivalentes attribuidas ao 
Exercito". 

O Sr. Barreto Pinto 
alguma. 

Mas a mensagem não fez declaração 

) SR. CARLOS LUZ - Pois bem, ainda que não houvesse 
esse oUicio do Ministro da Justiça, que o encaminhou ã Camara 
dos Deputados com a responsabilidade do seu nome e do seu cargo. 
de ordf:m do Chefe do GouemoJ como materia supp)ementar á men
sagem. jâ do conhecimento desta Casa e versando sobre assumpto 
correlato ao que estava em discussão, pois as Polidas Militares e 
<> Corpo de &mbeiros jã gozavam da.s mesmas vantagens do Exer
cito; ainda que o senhor Ministro da Ju.stiça não houvesse remettido 
á Camara esse officio ou mensagem, não poderiamos fugir á legiti; 
midade dos dispositivos attinentes a essas corporações, porquanto 
a Constituíçao Federal equipara. nas vantagens, as Policia'S Milita· 
cres, quando a ~rviço da União. ao Ex.erdto Nacional. E as Po-
1icias Militares do D~strido Federal e do Territorio do Acre, bem 
como o Corpo de Bombeiras do Di~tricto Federal. são ~rvi.ços a 
-cargo da União. 

Está, portanto, a este respeito, exhaustivamente provaào, sem 
,a menor duvida, que houve, nos termos da Constituição, a inicia
tiva do Presidente •da Republica em relação ao augmento de ven· 
-cimentos dos militares . 

O Sr. Acurcio Torres - O Regimento da Camata só permitte 
~ Mesa receber proposições constitucionaes. Ora. a Mesa acceítou 
as emendas que mandavam dar abono aos funccionarios civis . À 
propria Cam.ara, portanto, manifestou-se p~la constitucionalidade 
.dessas emendas . 
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PODIA .A C.\M.ARA AMPLl.A.R .A lNIClATlV.A, l:STENDENDO·A .A O'O'nW&

(CU~CCION ARIOS? 

O SR. CARLOS LUZ - Ainda um argumento do eminente
constitucionalista, o nobre Deputado pela Bahia: acceitando como: 
legitima a iniciativa do Presidente da Republica, observa S. Ex. 
que estava transmittida á Camara. na sua integridade, a apreciação· 
do augmento de vencimentos, cotno para os civis, ausentes della. 
Porque - argumenta S. Ex. - o ·poder de emenâa, attribuido nO· 
regime da Constituição de 91 ao Senado, tolerava a ampliação de 
sua cOinpi:tencia e assumptos não sugeridos. pelo orgão iniciador. 

Não é, entretanto, esta doutrina que vejo esposada por outros:. 
autorizados constitucionalistas; não é esta, tambem, a doutrina que 
se colhe nas. tradições do proprio parlamento nacional. 

Barthélemy lembra 

"que o direito de emenda ê, em summa, um direito 
de iniciativa. Quem tem a iniciativa, ·tem o direito de· 
emenda. Logicamente, quem não tem a pri.n!~ira, não tem 
tam_bem o segundo". (Traité, p. 733.) 

Duguit affirma no seu "Manuel": 

"Cabendo á Camara a iniciativa de -lei orçamentaria,. 
não podem os Senadores propor o augme:õ.to da importan~· 
cia de um credito votado pela Camara, nem, á fortiori,. 
que restabeleça um cr~dito rejeitado pela Camara. A ap
provação de um novo gasto não póde, jámais, ter por 
origel%1 a iniciativa de um Senador. Esta ê a regra es• 
seocial. Esta regra seria violada se o Senado pudesse,. 
por iniciativa de um de $CUS membros, augmentar ou res--
tabelecer um credito votado ou rejeitado, conforme o caso,. 
pela Camara . Póde emendar, para diminuir, pois, o seu: 
pa-pel é oppor-se ao exagero da Camara que. por .se achar 
em contacto continuo com o suffragio universal, é tentada 
pelo mesmo a servir interesses eleitoraes ã custa do The

. souro publico." 

No Direito Constitucional Belga, ouçamos Thonissen : 

"O Senado tem o direito de emer:da. Tudo o que se
pôde exigir em direito, em equidade, é que o Senado, sob 
pretexto de emenda, não se afaste do principio, da base 
do projecto, porque, neste ultimo caso, votaria, em rea
lidade, uma ~ei nova, commetteria, ao. menos virtualmente, 
uma violação do art. 27 (que dá á Camara a iniciativa· 
de projectos de impostos e outros) . " 

Aristides Milton, no direito constitucional brasileiro ~ 

"Entre nós ê licito ao Senado emendar, !lle.!mo com 
relação a impostos, os projectos enviados pela Camara· 
dos. Deputados, nunca para tornar mais onero3a a con• 
tribulção, e, muito menos, para crear outra qualquer. " 

Aurelio Lee!, na .sua "Theoria e Pratica da Constituição Fe
deral". tamhem entende que 
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"o direito do Senado ã emenda é amplo, coordenado 
ao da Camara, excepção feita de qualquer iniciativa de 
imposto5, isto é, para que o direito de iniciativa da Ca~ 
mara não seja absorvido pelo direito de eml!nda do Se~ 
nado, não póde este propor novos impostos, porque, em 
tal caso, o direito de prioridade da •tmtta Casa do Con~ 
gresso seria attingido. " 

Se qui.zessemos seguir a technica do eminente representante da 
Bahia, se 1Judessemos offerecei' ao p\enario um argumento ad~ho~ 
minem, traríamos a opini~o do seu eroinent~ chefe, o Chefe da çon~ 
gregaçâo opposicionista, na Casa, o illustre Deputado Sr. Arthur 
Bemardes, quando S. Ex .. na mensagem com que abriu a 1 • sessão 
da 12• legislatura republicana, suggeriu á Camara a revisão cons· 
titucional. Usou S. Ex .• referindo-se, não á iniciativa do Poder 
Executivo, mas á ·que competia a otitros orgãos. entre os quaes o 
Poder Legislativo, ao qual ·se <dirigia, destas palavras fulminantes e 
decisivas: 

"Bstõhclecidos os pontos da I'e.forma por um entendi· 
mento prévio entre os que a devem promover e apresen~ 
tado o respectivo projecto, sõ eUe pôde ser approvado <lU 

rejeitado, não é susc~ptive! de ampliaçõ~s ou innovações: 
São palavras energicas de S. E:o:.: 

"a revisão sõ pode ser feita nos restrictos termos em que fõr 
proposta, e qualquer idéa nova, qualquer reforma não prevista 
terá de ser proposta em novo projecto com as mesmas exigen~ 
cías constitucionaes. Esta a letra, este o espiriro da Constitui
ção, nesta materia" . 

E a Constituição: que dispunha a este respeito, no artigo 90 ? 
'"A Constituição poderá ser reformada por mrClattva do 

Congresso Nacional ou das assembléas dos Estados.» 

O texto citado da carta de 91 não differe. como se vê, em re
lação á iniciativa, do que ora estamos apreciando, em face do Es· 
tatuto de 16 de Julho. 

S. Ex., o Presidente de então, o eminente Sr. Deputado Ar~ 
thur Bernardes, a quem, como chefe do Poder Executivo não cabia 
decidir da iniciativa, ttue tarnbem lhe não competia. traçava, entre
tanto, doutrinariamente, ~umos ao legi$lativo, segundo o~ quaes a 
iniciativa, uma vez exercida, através de. um project:o, tinha que ser 
discutida dentro dos termos deste, sem tirar nem pôr, e até "sem 
qualquer idéa nova . " 

O PRESIDENTE RECO::I'IIECEU I.f:GITIMA A. L'";ICJ~TIVA DO LEGISLA· 
TIVO? 

Ainda ha, porem, Sr. Presidente, um at<tJumento do :.:minente 
Sr. João Mangabeira que merece o nosso cuidadoso exame. S. Ex. 
invocou a auto-ridade do Sr. Presidente da Republica, com relaçií.o 
.ao att. 1.• do projecto, que institue "'uma commissão de dez mem~ 
bros, sendo cinco de nomeação do Governo e cinco por designação 
do Presidente da Caniara dos Deputados, dentre os seus membros, 
para, dentro do pra~o de quatro mcz.es, apresentar ao Poder Legisla~ 
tivo um projecto de revisão geral dos vencimentos civis e militares, 
dentro tias possibilidades orçamentarias do Pai~. observado o criterio 
-de igual remuneração para iguaes funcções e responsabilidad~:s. ,. 
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Ora, S. Ex. conclue dahí que o proprio Presidente da Repubii
ca transgrediu, neste passo, a Constituição, attribuíndo ao Poder Le· 
gi5lativo a exclusividade da iniciativa desse segundo project'o de lei. 
Mas não ha tal. 

Em primeiro logar, a nomeação dessa commissão era indispen
save! e tinha sido objec:to dos documentos remettidos á Camara dos 
D eputados pelo Chefe do Executivo . Que é, de facto, o que o re
latorio da commissão militar di4ia ? 

" De um lado, constata•se, principalmente - são pala
vras desse relatorio - a situação material quasi de penu
ria em que se debat!:m os militares menos graduados, e, de 
outro lado, a inferioridade moral em que se encontram OS· 

altos postos do Exercito e da Marinha, em relação aos. 
funccionaríos civis de varias Ministerios, notadamente d:~. 
Fa:!:enda, Viação e Agricultura. 

Não é admissivel - continua o relatorio militar-um 
general de divisão ou um vke-almi.rante em situação vexa• 
roria, ganhando menos que um chefe de r~partição publica. 
secundaria, com equiparação a cargos, que, apezar de sua. 
relativa importancia, não se podem comparar ao grão ·de 
responsabilidade, de cultura profissional e á somma de va~ 
rioe decennios de: · serviços relevantes prestados á Pauia, 
numa carreira cheia de sacrifícios... . · 

"Cabe, pois - avança o mesmo relatorio mais adi~n· 
te dentro da moral e do direito, não propriamente augmen
to de vencimentos, mas um reajustamento nos moldes do 
proposto no ante-projecto apresentado'.', ante~projecto que: 
vciu ao conhecimento da Camata. 

Eis, portanto, o que a Commissão militar suggeria; exa<::tamenr 
te que se restabelecesse o equilíbrio, que ella julgava rompido, entre· 
os proventos civis e os proventos militares, aquelles mais beneficia•· 
dos que estes . 

O que a commissão militar, portanto, p~dia era precisamente a· 
reajustamento geral dos vencimentos, num plano conjuncto. Era,. 
por conseguinte, a propria commissão militar que suggeria ao Presi
den~e da Republica o que S . Exa. transmittiu á Camara dos D epu
tados: a organização da commissão para o estudo do assumpto, que 
depois seria apresentado ao Poder Legislativo. Mas apresentado ao 
Poder Legislativo, Sr. Presidente, dentro das normas constirucio-
naes. A com missão está constituída de elementos da Camara e de 
elementos à ella estranhos e se: encontra em trabalho, sob a direcção 
de um membro do Executivo, o Sr. Ministro da Fuenda. Já se di· 
rigiu a todos os Ministerios, solicitando os quadros e as tabellas ne~ 
cessarias para o desempenho de suas funcções. Começa01 estes a 
acudir ao appcllo. 

Minisurios ba, - os jorn~es noticiaram - como o da Fuenda, 
que já remetteram as tabellas necessarias, com a exclusão de um sim
ples departamento - o Domínio da União, na parte dos contracta
dos, porque isso está na dependencia de informações das delegacias 
nos Estados. 

Assim, Sr. Presidente, a commissão se órganihou, constitui-se e 
funcciona sob a égide do Poder Executivo, presidida e orientada di~ 
rectamente por este, através, a pessoa do Sr . Ministro da Fa:cnda. 
O seu trabalho, coordenados os seus estudos - são palavras das ra
zões do veto do Sr. Presidente da Republica - será, sem demora? 
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.encaminhado ao Poder Legi5lativo. Por quem, senão pelo Poder Le
gislativo, a. quem a Constituição attribuiu exclusivamente, esta ini· 
.ci<l.tiva ? ' 

Assim, a co=issão se organizou dentro das normas p.roposta.s 
á Camara dos Deputados. 

Onde encontra o nobre Deputado, representant:: da Bahia, o 
argumento, nesta parte do projecto, de que tJ Senhor Presidente da 
Republica reconheceu ahi que poderia t.ransferir a iniciativa ao Poder 
Legislativo ?! Seria. Senhor Presidente, adivinhar, avançar na conclu.
-são,. ds que o parecer não es~ conc1uido, eis que os estudos ainda se 
:não fiz;eram, eis que ainda não chegou o momento de verificar se o 
Poder Executivo vai ou não cumprir a Con.stituição nesse pas.so, se 
vai ou não chamar a si a tarefa d~ encaminhar. como iniciativa sua, 
.ao Legislativo, o projecto por essa Commissão elaborado. 

Tudo mais que ·se adduzir, toda a argumentação que em torno 
1!essa these se fizer, tem base apenas na imaginação, pois não ha fac
to concreto em que se possa alicerçar. 

Chegamos, portanto, ao fim desta parte de nossa tarefa. Ahi 
.está, Sr. Presidente, a grande luminada : fogo de artifício ! Quei
mou, desappareceu1 Ficou apenas a armação fumegante. que o 
vento balança. Se aguçarmos as oiças. poderemos ainda perceber· 
1he o ruido distante . Mas esse, tambem desapparecerá ! 

OS COLLECTORE5 

Ainda ha argumentos que não posso deixar de revidar, no dever 
-em que me encontro, não de defender o meu modestíssimo parecer. 
ligeiro e breve, mas a assignatura autorizada e prestigiosa, que ao 
·mesmo appu::;eram membros eminentes desta Casa, transformando-o, 
assim, num documento de alto ;;alo r, porque reflectindo o pensamen· 
to da Commissão de Finanças da Camara dos Srs.. Deputados. 

São ligeiras, Sr. Presidente, as considerações que ainda farei em 
torno· do parecer, a respeito dos Collectores Federaes. 

Lastimo que não se encontre no recinto o eminente e devotado 
paladino de sua causa, o nosso illustre co1lega, Sr. Deputado Acurcio 
'Torres. 

Em relação aos collectores federa.es limitar-me-ei a di~er que 5e, 
-de facto; o decreto de 1934 lhes attribue as garantias de percenta
gens, concomitantemente com as de o-rdenado fixo, será então inu
til o dispositivo do projecto, que lhes manda consignar estas duas 
vantagens. Se ella.s já existem na lei - e eu falo com a sympathia 
que esta, como a causa dos demais servidores da Nação, me inspira; 
-se já e:riste lei, a de 1934, que lhes ;:econhece ordenado fixo e gtrati
ficação, inutil seria enx~rtar-se no projecto o dispositivo,que lhes abo
lla exactamente essas mesmissimas vantagens. 

Por outrfo lado, se a lei de 19~4 os não .soccorre; se não podem 
á. sombra della pleitear co.ojunctamente as duas ''antagens, então não 
vejo como se não possa enquadrar talllbem o caso na prohibição coos• 
titucional do art. 41, s 2.0

, pois o que estariamos fa7;endo seria au• 
gmentar vencimentos. 

Al'OS~TA.DOS E REFOBM.<I.DOS 

Agora, Sr. Presidente, ein relação aos aposentados e reformados, 
trouxe á. Camara uma observação, se me não engano, o eminente re• 
presentante do Estado de São Paulo, o Sr. Hypolito do Rego. Em 
relação aos aposentados e reformados, as ra.:;ões do véto continuam 
tambcm de pé. Elias se apeiam em legislação antiga, do anno de 
1924, decreto legislati ... ·o n. 4.8n, de 12 de Setembro, que não per~ 
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mitte seja concedida aos funccionarios civis e militares, '"em caso al• 
gum, aposentadoria ou reforma ·com vantagens pecuniarías ou ven~ 
cimentos excedentes dos que remuneravam o cargo ou posto por elles 
exercido no momento de serem aposentados ou reformados." 

Esse preceito foi transplantado para a Canstituição da Republica, 
art. 170, § 7": ··os proventos da aposentadoria ou jubilação não po· 
derão exceder os vencimentos da actividade." 

Ouço entretanto, uma argumentação contraria: a de que este. 
dispositivo e aquelle que manda estendel~o aos militares (art. 165, § 
4") só se estendem aos que depois da C<lnstituição foram aposenta
dos. · 

Ora, isto não é o que a doutrina e a jurisprudencia ensinam. Ain~ 
da ha pouco, as nossas revistas juridicas estampavam um accordão da 
Côrte Suprema, na assentada de 4 de janeiro deste anno: 

"Conforme tem sempre decidido esta Córte, a lei que re~ 
gula as vantagens de aposentadoria é a vigente ao tempo da 
respectiva concessão, ainda quando o aposentado seja magis' 
trado." 

Foi o caso dos herdeiro& do jui:: Olympio da Silva Costa. (Vide 
"Archivo Judiciario, XXXUI, 77.) 

Já era, porém, assim anteriormente, como ncss•~ julgado se c:on· 
signa e ,em parecer de Carlos Maximiliano, que a "Revista Forense, 
de Bello Hori:o;onte, acolheu no seu ultimo fascículo. 

Já em 1932, o então Supremo Tribunal julgava que "a reforma 
do militar, como a aposentadoria do civil, se rege pela lei vigente ao 
tempo da sua concessão". 

Essa a jurisprudencia. Essa a doutrina de Facella, de Gabba, de 
Roubier: "'Quanto aos proventos da aposentadoria, foi julgado mui, 
tas ve:;es que a legislação applicavel era a que estava em vigor no mo· 
mente em que o fuccionario foi admittido a fa:;er valer os seus direi· 
tos á inactividade". (Apud. C. Maximiliano). 

A E:~'iOVAÇ.ÃO DO PROJECTO NA ACn!.Al. Sli:SSÃO t.EGlSU'IIVA 

Disse eu, Sr. Presidente, que estava em elaboração um projecto 
de lei, para ser traz.ido á consideração da C<lmara, nos termos da lei 
sanccionada pelo Sr. Presidente da Republica (art. 1" da lei n. 51). 
E como affirmasse que os trabalhos dessa Commissão iam avançados 
e dentro em pouco seriam traz.idos ao conhecimento do Poder Le~ 
gislativo, vo~es afoitas e medrosas se levantaram com a arguíção de 
que isso não seria mais possivel nesta sessão legislativa, porque o pro
j ecto vetado aqui tivera curso este anno. 

O Sr. Bias Fortes - Não foram vozes afoitas .e medrosas .. Foi 
uma questi:ío de ordem. que levantei, para ser decidida pela Mesa. 
(Palmas). 

O SR. CARLOS LUZ - Vou explicar o sentido em que em
preguei estes termos. 

O Sr. Bias Portes - Não póde V. E:x:. affirmar que fossem 
vozes afeitas, e, muito menos ,medrosas. 

O SR. CARLOS LUZ - Empreguei a expressão "vo21es afoitas 
e medrosas" sem offensa ao nobre Deputado, meu illustre amigo Sr. 
Bias Fortes. Considerei medrosas, no sentido da defesa desvel<lda que 
S. Ex. defende perante a Camara. 
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O Sr. Bias Fortes - Não ê medrosa a voz que se levanta contra 
um véto do Presidente da Republica. E' desassombrada. 

O SR. CARLOS LUZ - Vou mostrar que não ha motivos para 
os temores de S.· Ex. 

Por estas ra:z:ões, Sr. Presidente, não tenham duvidas o funccio
nalismo civil e seus brilhantes defensores: seus direitos' não serão ol· 
vidados, o Parlamento de seu paiz não lhe ficará surdo aos appellos. 

Sáo vãos os temores dos nobres Deputados porque seus argumen· 
tos - inf&líz.mente p<>ra SS. EEx. - não encontram apoio na doutrí· 
na e no proprio corpo da Constituição. 

O &. Barreto Pinto - Garanto a V. Ex. que, nem dentro de 
quatro me:z:es, as tabellas estarão orga'llizadas. 

O Sr. Pedro Rache - Isto serâ uma desgraça a cahir s.obre o 
Paíz. 

O s~. Barreto Pinto - Os funccionarios não morrerão de fome. 
Vamos fa:er o seguinte: suspender os vencimentos até que as tabcl~ 
las sejam conclui das ... 

O SR. CARLOS LUZ - Não estamos discutindo este ponto. 
Estou fundamentando meu discurso com documentos e deante do Di
reito. O que disse foi que, deante des~s ra:ões, não tenha o funccio~ 
nalismo publico receio de que &eus direitos sejam olvidados pela Ca~ 
mar a. 

O Sr. Acurcio Torres - O Sr. Waldomiro Magalhães, actual· 
mente senador, defendeu, na legislatura passada, em nome do Go~ 
verno, o augmento de vencimentos para os civis. 

O Sr. Barreto Pinto - Encaminhou até os debates a respeito. 

O SR. CARLOS LUZ - Este ponto não está em discussão. 
· Ninguem nega o direito do funccionalismo publico, ninguero v>.e con
tra suas pretensões. Estamos apreciando a matería sob o ponto de vis• 
ta do Direito, da Constituição, deante de argumentos elevados. . 

Pois bem, o artigo 47 da Constituição declara que "os projectos 
rejeitados não poderão ser renovados na mesma sessáo legislativa", 
Tal dispositivo constava, igualmente, da Constituição de 1891, a qual 
estabelecia, em seu artigo 40, que "os proj~ctos rejeitados, ou não 
:sanccionados, não poderiam ser renovados na mesma sessão legisla::i· 
va". Observe~se que não me vou servir da differença verificada entre 
um e outro texto, isto é, o desapparecimento das palavras ··ou não 
sanccionados" para concluir que o artigo 47 da Constituição actual 
não abrange, tambem, projectos vetados e de veto acceito pelo poder 
Legislati'lo, Não usarei deste argumento; direi que estão tambcm in· 
cluidos no dispositivo .constitucional os proiectos não sonccionados e 
cujo veto tenha sido acceito. 

Mas as conclusões é que são differentes, porque, na Constit11ição 
de 1891, era tarnbem. fulminante e absoluto o dispositivo do art. 40, 
e, entretanto, nunca se entendeu, nem os doutores do Direito Cons
titucional, nem o Poder Legislativo, que tal dispositivo vedasse a apre· 
ciação, na mesma sessão legislativa, das leis de orçamento e de fixa
ção das forças de terra e mar ... 

O Sr. Bías Fortes - V. Ex . deve acc~ntuar, com a lealdade 
que lhe é característica, que, no regime republicano, só uma lei orça· 
mentaria foi vetada, em occasião em que o Congresso estava em dis· 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:49 • Página 44 ae 52 

154-

sidio com o Vü:e•Presidente da Republica, e voltou ·a ser discutida 
pela Camara. Nem por isso deixou de haver inconsti:udonalidade. 

O SR. CARLOS CRUZ - •.. e isso porque a mesma Consti~ 
tuição, em. outro telCtO, determinava que as leis de orçamento e de 
fização de forças fossem annuaes . .Assim, a excepção estava definida 
na propria Constituição. E, na phrase de Aurelí.M Leal. "do dispo~ 
sitivo de uma lei se entende que elle nãc. pode al\nullar um preceito 
da mesma lef'. 

O Sr. Presídente - .Attenção! Mais cinco minutos e serão com· 
pletadas as duas horas. 

O SR. CARLOS LUZ - Estou quasi concluindo, Sr. Presi~ 
dente. 

O poder de iniciativa do Presidente da Rcpublica nasce tambem 
da Constituição: é um dispositivo constitucional e concretiza um po• 
der " sem reserva, como era, tambem o da iniciativa na França. 

Affirma Duguit: 

"Es~a prohibição não se applica, certamente, aos pr.ojeaos 
do Governo. Os regimentos das Camaras quíz.eram somente 
evitar o abuso da iniciativa. A lei Constitucional dá ao Govcr~ 
no o direito de iniciativa. A lei Constitucional dá ao Cevemo 

o direito de iniciativa sem reservas". 

Ainda na França. es5a imitação, na phrase de Barthélemy, não 
existe no caso da iniciativa governamental : " se o projecto adaptado 

pol" uma Ca.rna.ra é repellido pela outra, .só pôde ser renovado por ini~ 
ciatiua do Gover-no"'. 

Na hypotbese que ap reciamos ainda teriam.os a observação, que 
o proprio projecto nos suggere. Por que o Sr. Presidente da Repu• 
blica vetou a lei? Exactarnente porque reivindicava para si um.a attri~ 
buição que julgava usurpada pelo Poder Legislativo. Se, portanto, 
este dispositivo foi vetado pelo facto da iniciativa ser do Presidente 
da Republica, como negar·lhe a renovaç2o dessa iniciativa, se S. Ex. 
está reivindicando o exercício de um direito, de uma prerogativa cons-
titucional? · 

Ha aüida mais, porém. Mesmo que não fosse assim á lm; do texto 
constitucional e da doutri:1a e á tu:t. do proprio ptojecto, das circuros
tancias que o rodeiam; poderia este ser renovado nesta sessão -legisla
tiva, desde que não constituisse repetição da lei vetada, 118 forma e 
110 f=do. A este respeito não ha contestação: são unanimes os dou~ 
tores. Não vou fa~er grandes citações, porque está a findar a hora. 
Farei duas apenas. 

Aristides Milton declara: 

"A identidade dos projectos para o fim de não pockrem 
ser renovados na mesma sessão do O:>ngressp, é preciso que 
seja perfeita, isto é , de forma e de fundo, e não o resultado 
de Ullla .>imples analogia. accrescendo que ella . não pode ser 
pronunciada só pelo · Presidente da Camara, se a duvida fõr 
por acaso levantada''. 

Dá então exemplos tirados dos nossos costumes padamentares. 
quando foi repetido e acceito, a respei:o dos participantes de movi~ 
mentos sediciosos, actos de compiração ou de rebellião, um projecto 
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de ammstta, embora em 8 de Junho do mesmo anno se houvesse re• 
jeitado out(o projecto de lei, negando amnistia aos que tomaram par
te na revolta de Setembro de 93, bem como os revolucionarias do 
Rio Grande do Sul. 

Outro exemplo, em 1893; o caso de divorcio por adulterio ou 
tentativa de morte. Rejeitado o projecto, foi, novamente, acceito, apeJ 
nas porque se introduúu no mesmo uma clausula, pennitündo a me• 
dida, depois de dois ano os da separação de corpos. · 

Mas, quer o eminente Sr. Deputado Bias Fortes outro argumento. 
Apresso-me em lh'o offerecer, na palavra autorizada ·de um dos no$J 
sos .mais acatados constitucionalistas e mais brilhantes parlamentares 

·o Sr. Afranio de Mello Franco, em parecer que elaborou, nesta Casa, 
em 1922, a respeito do véto do Presidente da Republica ao orçamenJ 
to. São palavras do Sr. Mello Franco, que merecem nosso acata:nenta; 

"O que a Constituição quiz evitar, mesmo para os outros 
casos que não os do p~o_iecto do orçamento c fixação de forças, 
foi a repetição dos mesmos projectos, o proseguimento, na 
mesma sessão legisaltiva e em sua identidade material e formal, 
dos projectos, nesta me.<;ma sessão vetados pelo Executivo". 

Não ha portanto, temores de que, nesta mesma sessão, nao possa; 
o projccto ser, novamente, objecto da nossa deliberação. 

CONCLUS.~O 

Já que V. Ex., Sr. Presidente, annunciou a angustia da hora, que• 
ro, apenas, ao finalizar, dizer á Camara dos Senhores Deputados que, 
no cumprimento do meu dever de representante do povo e de membro 
da Commissão de Finanças e seu relator nes~a questão, tive bem em 
vista as altas responsabilidades que sobre mim pesam na qualidade 
de representante -do povo brasileiro e, especialmente, da nossa nobre 
terra de Minas Geraes. 

Não quiz mentir ao meu mandato; fallei claro á Nação, tran5J 
mittindo·lhe meu pensamento e dirigíndo•me ao Brasil com a mesma 
dignidade, a mesma elevação, a mesma altivez, o mesmo espírito de 
cumprimento do dever, que se atttibuem os meus iHustres e nobres 
adversarios. O que desejo é que se cumpra a Lei :Magna do Pai:;, roa;, 
com isso, que tambem se attenda o pedido justo do funccionalismo 
publico, dentro das normas constitucionaes, afim de que esse direito 
lhes seja, como affirmei, definíth•o, e não uma dadíva ou generosidade 
precaria. Ao contrario. seja o reconhecimento de um direito, a rcmuJ 
neração devida pelo Brasil aos meus grandes, honrados e dignos ser· 
vi dores. (Muito bem; muito bem! Palmas. O oz-adon ao descer da tri~ 
é.:ma, é abraçado e vir.>amente cumprime!ntado por seus ccUegas). · 

O Sr. Pedro Calmon (Palmas) - Sr. Presidente, o meu nobre 
collega e amigo, representante de Minas Gcraes, Senhor Carlos Luz, 
começou a erudita oração que acaba de proferir referindo-se, conveJ 
nientemente, aos seus propositos de defesa e protecção da classe dos 
funccionarios publicas. 

S. Ex. entretan~o, recommenda a approvação do véto; combate 
o projecto, que beneficia aquclla nobre classe; nega o arrimo indis· 
pensavel á rejeição do véto, ra~ão pela qual as palavras íníciaes da 
oração do illustre representante mineiro não concordam nem se har
monizam com a argumentação e a conclus.ã.o de seu brilhante discurso. 

O humilde orador que vos fala, assomando a es!a tribuna para 
combater o véto presidencial ao augmento dos vencimentos do func• 
cionalismo pu,blico, negando juddicidade, ra:z;ão e justiça ao Poder 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2810112015 11:49- Página46 de 52 

- 156-

Executivo, defendendo, com toda a sinceridade da sua palavr:a, os 
direitos da laboriosa c desprotegida corporação dos servidores do Es· 
ta do não sabe como ha de principiar o seu descolorido discurso (não 
apoiados). se de tal arte procedem e praticam os advogados dellest 

Estarei eu, porventura. nesta tr!buna, accusando aquella labo
riosa e pobre gente. que, nas repartições publicas, coopera estoica e 
tenazmente na grande:ta c desenvolvimento do P.aiz? Não, Sr. Pre
sidente. O advogado das razões do véto não accumula essas funcções 
com as de patrono do funcci<nJ.alismo publico. E não as accumula 
porque muito pom;o, promette, bem pouco qutr dar. ao pessoal das 
repartições civis, lisonjeando-lhe as esperanças com os annuncios e 
prognosticas de uma commissão especial que. mais tarde, com tempo; 
opportunamente, e na pauta dos regulamentos, verá o que deve fa· 
zer--se em attenção <aos direitos, aos interesses, aos ideaes e ás pre· 
tenções dos funccionarios da Nação. 

O Sr. Paulo Martins - Promessa sine die . .. 

O SR. PEDRO CALMON- nestes casos de commissões, olhos 
postos nos nossos costumes parlamentares e politlcos, lembro-me 
sempre uma lenda dos mares tropicae:;. Representa a "' ilha dos na
vios perdidos". gara a qual as correntes maritimas levam todos os 
barcos desgarrrados das vastas navegações; de maneira que. naquelle 
ponto morto e desolado do oceano se vão congregar e reunir todas 
as embarcações desnorteadas, num commum e s.i.lencioso naufragio, 
entulho de quilhas. arruinadas que os ventos bravios sacodem no an
coradouro maldito. 

Temo tambem divisar, por sobre as arvores seccas de todos aquel
les navios que apodrecem no remanso da ilha dos barcos perdidos, 
um mastro que tenha na sua flammula, embalada .pelas auras, a se
guinte inscripção: "'Reajustamento dos vencimentos do funccionalis-
mo publico!" (Muito bem. Palmas). 

O Sr. Thompson Flõres - Esse navio encontrará outro anco
rado desde Agosto do armo passado, com a flammula ".Reajustaínento 
dos Correios e Telegraphos" - pois o Sr. Presidente da Republica 
mandou archivar os trabalhos da Commissão Especial que mandár.a 
organizar pelo Decreto n. 8, · de Agosto ultimo, trabalhos esses 
approvados pelo Director Geral dos Correios e Telegraphos e Mi# 
nistro da Aviação. 

O SR. PEDRO CALMON - A ilha é grande e nella cabem 
todos os navios desgarrados no mar.. . (Risos). 

Aliás, Sr. Presidente, palmilho o terreno das commissões, ainda 
àe accordo com os nossos costumes políticos e parlamentares, e com 
grande e sincero respeito ,tanto me amargura a sensação de estar 
transita-ndo por entre as aléas adormecidas de um <:emiterio. O campo 
santo das L."ltenções politicas do Brasil! O legar onde '"'pousam el!as, 
como a "'Bella Adormecida" , cem annas á espera de um preguiçoso 
principe que as desencante, ás proposições, aos projectos, ás idéas, 
ás suggestões ali amor~lhada.s, sepultadas ou sumidas. 

As;im. o :::neu nobr~ collega, Sr. Deputado Carlos Lu:;:, repor, 
tando-se. nas justificativas de sua defesa do funcc.ionalismo publico 
e , ao mesmo passo, do véto. ás promessas que o governo continua 
a manter em relação ã grande classe, se limita a acenar-lhe com as 
commissões de estudo, sobretudo uma gra:nde commissão. e:laboradora 
de vago e sumptuoso plano de reajustamento geral das condições de 
vida ..• 
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Os serventuarios do Estado encontram-se, portanto. deante des.ta 
.risonha. situação: emquanto a fome lhes penetra o lar, as necessidades 

· não são cocrespondentes ás remunerações que percebem dos. cofres 
publicas, e não ganham para viver, muita ve:;:, não ganham siq:uer, 
para morrer - a commissão vela, a co=issão trabalha, 3 commi.s
.são estuda. coord.tna. cogita e irnagrna as grandes, futuras, proble~ 
m.aticas medidas ql.le secão. - algum dia! - apresentadas ao alto 
juizo da C amara (palmas, nas galerias) para que esta faça aos f une~ 
cionarios public:os- a justiça ou a esmola de. uma melhor retribuição, 

.ou o salario minimo, que a Carta Magna da Republica manda outor
guemos -a todas as classes trabalhares do Pai:.:. (Pfmas). 

Ha. porém, na argumentação, erudita e têrsa do nobre collega 
que me precedeu na tribuna, um r.espeito supersticioso, extremado e 
.subti1 pelos dispcsEtívos legaes que não póde:m ser infringidos, mesmo 
.quando .se trata do sala.-io da fl)me, reclamado por uma de:samparada 
classe, que, ha longos annos, aguarda a mucificiencia dos poderes pu
blicos. Essa superstição legal ou regulamentar me recôrda cí!rta di ver~ 
tida h~toria hospitala!'. Foi quando uma generosa enfen:;Jeira, elemen~ 
to, de certo, da minoria no hospital .:!m que trabalhava, extranhou do 
roedko assistente a languidez, o depauperamento, .a pre-agonia de 
um doente infra alimentado de accordo com o regimento; ao que o 
medico, pontual interprete da legislação applicavel ao caso, declarou: 
póde o doente morrer, mas morre dentro do artigo H, paragrapho 
2•.. . do regulamento. (Risos. Palmas nas galerias). 

A' digna classe do funccionalismo nacional apresentaria desde 
jã sentimentos de real pesar, se não lhe restasse senão o consolo irn~ 
:J'Onderavd e transcendente com que se lhe respo:1.de aos impacientes 
appellosl 

Não podia, entretanto, entrar na parte doutrinaría de minha breve 
oração. em que desejo, pari passu. acompanhar a argumentação ju• 
ridica-constitucional, a ex.eg ~se illustre çio Sr. Deputado .Carlos Luz, 
sem, desde logo. commentar algumas das asseverações aqui ha pouco 
feitas, a. mais grave dellas allusiva â extensão do Véto parcial, que 
S. Ex. contra.díc.tando neste ponto o irretorquivel e exhau.stivo dis~ 
curso do Sr. Deputado João Mangabeira, considera como podendo 

-esmiuçar palavras, catar vocabulos, isolar proposições, desmembrar 
periodas, desarranjar seotenças, numa interpretação audaz, nova, pe
rigosa e1 mesmo, - perdôe~e S. Ex. que avance - pittoresca, do 

.di.sposjtivo constitucional que deu ao Presidente da Republica aquella 
faculdade opportuna e necessaria. 

A these do eminente orador, levar!a o hermeneuta de bõa fe aos 
-absurdos mais curiosos . 

Releve-me procure na histeria politica um dos epi.sodios. mais 
impressionantes, a caufirmar o perigo que decorre tanta vez da .adul~ 
teração de uma palavra, da suppressão de uma vírgula, da mutilação 
de uma phra~e aurn período conciso. Lembro~me do despacho de 
Erus. O -bismarchis.mo juridico. que ora se defende, ja lev<:>u, no 
campo das relações internacíonaes, as duas maiores nações da terra 
a uma guerra de extermioio! 

Da mesma forma, a curiosa interpretação do véto parcial dila
taria o poder presidencial a· dimensões e possibiHdades que o proprio 
parlàmento in9lez de~onhece. 

Foi Bercke!ey quem disse que ao parl~ento inglez tudo era 
possível, excepto transformar um homem em mulher. 

Pois bem, 'Sr. Presidente, cozn o véto parcial entendido, daque1Je 
geito, quasi· tanto poderia o Chde Executivo. de vez que transf'?r• 
masse a bel-prazer a negação em afflrmação, indifferente ao sentido 
da proj>osição, quebrando ou elidindo o pensamento do legislador. 
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para depois, como é da praxe contemporanea, obter do legislativp o 
deferimento do véto ... 

Aliás, nem podia o legislador Constituinte, mesmo no empirismo 
que lhe reconhecemos, mesmo na desattenção doutrinaria com . que 
elaborou a Constituição de 16 de Julho (apoiados), na imperfeição 
da sua tecbnica, na impropriedade da sua ·phraseologia., não podia. 
·o Constituinte de 1933 e 1934, attribuir ao Governo da .Repuhlic.a 
semelhante attributo . E tanto assim não o entendeu a Camara que, 
r:o artigo 45 do Regimento 1nterno, · prohibiu que um só artigo de 
projecto contivess~ duas disposições independentes, e isto porque, no 
caso de véto parcial, fosse ferido no seu conjuncto, pela. n-.cdida cor- , 
:rectiva . .sem o damno. comulativo, da ma teria approvada. 

Assim, no particular, ao texto supremo da Carta Magna corres-
ponde a regulamentação do Regimento da Camara dos Deputados. 
Nem é admissivel, nem tribunal algum acceitaria interpretação em 
contrario. 

O nobre Deputado Sr. Carlos Lu:.: fez questão de insistil', nos 
robust~ argumentos apresentados em defesa do véto, num problema. 
de D ireito Constitucional que ouso analysar perante a Casa, lamen
tando, ape'tlaS, que dessa indagação resulte algum conceito mais. se~ 
vero sobre a Constituição, que, graças a Deu~. aqui tl!lllos . . 

Assegurou S. Ex. que é indisputavel a exclusividade da inicia~ 
tiva presidencial para os projectos de augxnento d!! vencimentos do. 
.funccionalismo publico. Na sua arguição isolou, para lhe reforçar · 
o mandamento transparente. o a.rligo 41, § 2• da Carta de 16 de 
Julho que estabelece: 

·· .... pertence exclusivamente ao Presidente da Repuhlic:a· 
a iniciativa dos projec:tos de lei que augmentem vencimentos 
de funccionarios, etc ... " 

Esse artigo; entretanto, collidindo, investe o dispositivo anterior,. 
o a rt. 39, n. 6. do texto supremo. que dã ao Poder Le9islativo pri· 
vativamente, poder para crear, fúrar e alterar os vencimentos dos 
me.smos fWlccionarios. 

Donde temos que compete, privativamente, ao Poder Legislativo, 
com a sancção do Presidente da Republíca: 

".N. 6 - crear ~mpregos publicas federaes. fixar-lhes e
alterar-lhes os vencimentos". 

Por con.seguinte o que, antt.s de tudo, se nos depara - e de
animo imparcial digo a VV. EEx . - é a antinomia constitucional, 
entre o dispositivo q1l'i- garante á .Camara aquella privatividade. e o 
artigo que attribue ao Presidente ela Republica a exclusividade da' 
iniciativa em aSSUII!PtO da competencia <privativa do Legislativo. 
Desta oontradicção resulta mais um atte.stadó de que o legislador an
dou '!lisso, de animo distrahido, acc:eitando, mais adeante, o que re~ 
pellira atraz, guiando-se por caminhos sinuosos no cipoal da legisla
ção importada, traduzida ou annexada, de imprevisto, ao projecto· 
primitivo, pelas convenienc:ias do momento. 

Porque privatillamente e exc:lusit>amente são synooimos. Deveras •. 
as duas palavras se ~uivalem. Nessa luta de adverbios não ha 
vencedor. nem vencido. Onde se diz: coxnpete privativamente á Ca~ 
mara augmentar os vencimentos", diga.-se, com igual valor vocabular, 
com a mesma logica e o mesmo vernaculo: "compete exclusivamente 
á Camara augrnentar vencimentos"; ··cabe privativamente ao Presi
dente da Republica a iniciativa do dito augxnento" . São palavras 
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.~ynonima.; . São termos equipolentes. Isto é, a C amara tem corope
teoncia constitucional, na definição dos seus supremos direitos, como 
poder indepl:'ndente e coordenado, de crear empregos, alterar-lhes e 
.fbcar-lhes os vencimentos. A iniciativa disto, entretanto, n<:l capitulo 
da org<'lnização das leis, .subordinado, derivado !:: dependente do qm: 
definia a3 attribuições do Congresso, se deu ã cornpetenc:i.a exclusiva 

·do Presidente da Republic:a. Donde este absurdo: que, com a sancção 
.do Presidente da Republka - vejam VV. EEx. que não se diz 
com a iniciativa e sancção, mas, apenas, com a sancção - a Camara 
póde fixar vencimentos, ou alterai-os. Todavia, no art. 11. § 2", 
esquecido o Constituinte do dispositivo anterior, ·Sem se lembrar que 
~éra este poder, privativamente, ao Corpo Legis1atívo, o delega. des
falcando o patrimonio constitucional da jurisdicção legislativa, ao 
.Poder Executivo, para que a fixação e alteração dos ve-ncí.u1entos 
cumprisse, simplesmente. exclu..siva!llent~. privativam!:nte ao Chefe de 
Estado. 

Mas, senhores, ou as palavras não têm mais valor - pelo menos 
nos textos legaes. . . - ou as palavra-s não têm mais importancia e 
não exprimem o que os. lex:icos dizem ou a deducção não pode ser 
·differente. 

Se os vocabulos já não correspondem ao significado dos diccio
narios. não sei como se deverá entender. interpretar e cumprir a Carta 
Magna da Republica. 

Não h a. entre o.s diccionaris tas discrepancias ou desaccordos. 
'"Privativo", '"omniliu,s aliis exclusis" (Pedro José da Fonseca, DiccW.. 
JJa~io Port-Lat.) Privativamente. "com exclusão de todos os mais" 
(P. Rafael B!uteau, Vocabulaz-io Português & Latino, Lisboa, 1730) ... 

'Igual a "exclu.sivo", regí.stou T. F. da Silva. Parto, Dicc. Etymolo.. 
:gico, Privativamente, legislou .Moraes. "com eltdusão das mais pes· 
. .soas", ou, como assentuou frei Domingos Vieira, "E:trclusivamente, 
com preferencia'" {Dicc. 2• ed.), seguido por João de Deus ("exclu
sivamente, partkularmen.te", Di<:c. Prosodico), confirmado por Littrê 
("qui exclut entidierement, que accorde une .chose exclusivamerzt a 

· te!le personne "), •por todos os codigo.s da língua que se não insurgem 
·.contra os modelos dtado.s . 

De maneira que todos os diccionarios consultaoos, todos os vo
cabularios serios confirmam que a Camara ,com exclusão de qual• 

·quer outra autoridade, porque privativa ou exclusivamente fixa os 
vencimentos do funccionalismo publico, e o faz com .a sancção do 
Presidente da RepUblica . E por que o rest:ricti v o: "com a sancçã<J 
do Presidente da Republica"? Simplesmente porque a Constituição 
Norte-Americana não reconheceu ao Presidente da Republica auto
·ridade para propor leis. O habito da mensagem presidencial foi 
inaugurado por Washington, que lia pessoalmente, p;;:rante o Con· 

·.gresso, o depoimento a-anual da administração; e porque Jefferson 
nã.o quiz seguir aquella pratica, do fundador da independencia ame• 
ricana, as mensagens passaram a ser, como ainda hoje se pratica 

·no Bra5il, documentos escriptos, 1evados á Casa do.s Representantes 
·pelo Secretario do Presidente da Republica. O costume, os habitas 
}X>liticos, na sua evolução e na sua experienda, c:rearam nos Estados 
Unidos o precedente de propor o Presidente da Republica a lei que 
·O Congresso devia. em determinadas e raras excepções, crear por 
'im~ração do Executivo . 

.Ainda em 1862, quando Lincoin propo:~; ao Congresso .americ:ano 
·a extincção da escravatura, mediante projecto de· lei, o -estupor cau
sado na Assembléa amt:Pcana, apesar do estado de guerra triumphal 
em que se achavam os Estados Unidos, ante- o proble=a da extinção 
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da escravatura, affil'lllou a arraigada 'independencia do Congresso no 
resguardo das suas prerogativas. 

A Constituição Argentina. de 1860, aproveitando e utilizando a 
experiencia Norte-AmericaJla, foi que introduziu no ~xto supremo a 
resalva de que o Presidente da Republica collabora na elaboração 
das leis. 

A nossa Constituição de 91 isso não reconhecia, e o seu ar.t. 35 
era 5obriamente redig1do; ··Compete privativamente ao Congresso 
Nadonal'' . Não se falava ahi na sancc;ão do Presidente da Repu~ 
blica. Querendo corrigir o descuido, foi que o constituinte de 34 
incluiu no art. 39, em hai'!Ilonía com a privatividade da funcção le
gislativa na feitura das leis, a consagração do principio de que se: 
compadece com ella a sancção do Pr-esídente da Republíca, dispen~ 
sada. evitada, excluída logicamente qualquer outra cal-laboração com
pulsoria do Poder Executivo no .trabalho parlamentar. 

O Poder Legislativo ou Judidario, versando a que.5tão, ha de · 
comprehender, explicar e entender o art. 39, numero 6, da Consti
tuição, em consonancia com o art. 3°, que considera os poderes 
constitucionaes ind~pendentes e coordenados entr~ si. E se não ba~ 
tasse a luz daquelle postulado constitucional. da divisão dos podere-s, 
tão essencial ã liberdade como o ar que respiramos, !:- o equilíbrio 
ideal do regime ~ue adaptamos, teriamos ainda a intenção do pre~· 
ambulo, quando diz que "os representantes da Nação Brasileira, para 
realizar o regime democratico, promulgaram a presente Constituição"', 
isto é, para realizar o regime democratico, no qu.al, como é da sua 
natureza, predomi'lla o Poder Legislativo, exercendo incoactamente a 
sua magna, exacta, intransferive! funcção de legislar, funcção que o· 
'define, e o justifica. e sem a qual será o .parlamento uma sombra de 
si mesmo, passeando a ineffícacia irrlsoria, perante a .impa.ciencia, a 
:ironia, a reacçã<;> do povo desilludido, que não admitte representação· 
nacional que abdique .as soberanas attribuições que lhe conferiu. 
(Palmas). 

Sr. Presidente, faltam dois minutos para findar o tempo da· 
sessão. Não poderei hoje proseguir na série das considerações, jã· 
no campo do Direito Constitucional, que vinha produ:.indo. Peço a· 
V. Ex. que me considere com a palavra, para que, na sessão de· 
amanhã. continue a defender o projecto de augmento de vencimentos: 
do funccionalismQ civil. exhortando á Casa a rejeição do véto, o:!o 
por força de um vago sentimental..i..smo que a intelligencia dos pro~ 
blemas nacionaes não permitte, .porém, em nome da lei escripta e da 
melhor razão jurídica, soccorrida embora a . interpretação da lei su~ 
prema do meu Pai%, de idéa da noção, do instinctivo sentimento de· 
que se joga, neste episodio do véto, se não os destinos da represen-
tação nacional no plano dos seus direitos privativos, pelos menos 
uma das poucas esperanças que ainda por ah.i se apregoal!l, na em~· 
cienc:ia dessa mesma répresentação. (~uito bem!) no direito popular· 
que ella deve defender e encarnar, na altive:t de suas decisões, na 
coherencia do ~eu voto, na independencia dos seus actos, na emoç::io · 
dos seus debates quando são as aspirações das classes 1)0bres que 
aqui discutimos, e taJn.b.!m no optimismo dos que desejam para o Bra~ 
si! melhores dias, em obediencia a uma· justiça linear, capaz de re~ 
accender, nos cimos da paisagem política, a confiança que merece do· 
povo ,a autonomia, a gene,osidade, e a equidade dQIS Deputados da 
Nação. (Palmas. O orador é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Pedro Calmon o Sr. An~ 
tonio Carlos, Presidente debta a cai!FU'a da pres.!deocia, que 
é occupada pelo Sr. Anuda Camara, lo Vice~Presidente. 
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O Sr. Prêsidente - V. Ex. será attendido. 

O Sr. Acurcio Torres {Pela ordem) - Sr . P residente, o Senhor 
Deputado Carlos Luz, falando ha pouco .e procuxando defender o 
v éto or:;')OSto ·pelo Sr. Getulio Vargas ao projecto d~ reajustamento, 
affirmou que a minoria parlamentar já havia concordado, nesta Casa. 
com a approvação de um véto do Presidente ' da Republica ao pro-
jecto referente ao serviço de dermatologia, quando S. Ex., o Chefe 
do Poder Executivo, retirára de um dos dispositivos desse projec:to a.s 
palavras - "da Capital da Republica" . Procurou. assim, o nobre 
representante mineiro mostrar á Camara uma· contradição_ desta mesmoa 
minoria parlamentar: agora, sustentando, pela palavra do Sr. João 
Mangabeira, que o Presidente da Republlca, u.s.aodo do véto pardal, 
não pode descer a retirar palavras de um determinado dispositivo e 
antes, a 31 de Maio, conforme frizou o nobre Deputado; acceitando 
as razões do véto, nas mesmas condições, .ao projecto 113 . C. de 
1935. O Sr. Carlos Luz só podia ter sido levado a essa affirmativa 
por haver .encontrado a minha a.ssignatura como dada .ao parecer 
que, na Co=is.são de Saude Publica, acceitária as razões do véto. 

Por que, Sr. Presidente, S. Ex. entendeu assim? E ' muito faciJ 
explicar: porque toda a minoria votou contra o véto opposto pelo 
Presidente da R~pubUca ao projecto 113 C, de 1935, e eu. Depu· 
taào da minoria, appareço assignando o parecer da Commissão de 
S'aude Publica. 

Devo, entretanto, declarar o seguinte: é questão de ·graphia 
do nome. Quem assi'iJO.OU o parecer da Commissão de Saude Public:a 
foi meu querido amigo e eminente Deputado do Partido Liberal Su1 
Rio Grandense, Sr. Annes Dias, e, entretanto, 'llO avulso distribuido 
ã Casa, figura meu noJDe. 

O &. Carlos Luz - Pode V. Ex. estar certo de que isso não 
me occorreu. Não vi o parecer nem a elle me referi. 

O SR. ACURCIO TORRES - Se o Sr. Deputado Carlos Luz 
não viu esse parecer .. . 

O Sr. Carlos Luz - Absolutamente, não . 

O SR. ACURCIO TORRES - ... e se S. Ex : não podia sa· 
ber que a minoria tivesse votado de modo contrario âquelle que 
enunciei .. . 

O Sr. Carlos Luz - Não me referi a iocoherencla algUIIla. 

O SR. ACURCIO TORRES - . .. 'Oão podia declarar que a 
minoria ..• 

O Sr. Carlos Lui - A minaria, não: a C amara. 

O SR. ACURCIO · TORRES - . .. está agora discutindo de 
um modo o véto ao projecto de reajustamento, quando, em 31 de 
MaiO do corrente anDO, votára em sentido contrario. 

Devo declarar a V. Ex., Sr. Presidente, que a mruoria da Ca· 
mara acceitou o véto do Presidente da Republic:a, ao projecto 113 C, 
de 1935. A minoria entretanto, toda. sem excepção de um só de 
seus membros. votou contra o vHo, porque a sua opinião, da minoria, 
quanto ao uso que o Presidente da Republica pode fazer do véto 
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parcial, esta consuhstanciada no irrespondivel discur,s(j do Deputado 
.bahiano, Sr. João Mangabeira. (Muito bem). 

O Sr. Presidente ...:_ Commuruco aos Srs. Deputados que ama~ 
.nbã. haverá votac;ões. · 

Vou lev~tar a Sessão~ designando para a de ama.llhã, a se• 
.guinte 

~ OliDEM DO I•IA. 

Votação do projecto n .. 83, de 1935 (la legislatura), do Se· 
nado, abrindo um credito extraordiD.ario de 300:000$, destinado a 
soccorrer: as victimas das enchentes do rio Pamahyba, no Estado do 
Piauhy e dando outras providencias (em vmude de urgencia): 

Continuação da discussão unica do projecto n. 65. de 1935 (1' 
legislatura), dispondo sobre o reajustamento dos !uncdonarios civis 
e militares; com parecer fa.voravel ao véto, da Commissão de Finan• 
ças e Orçamento, e votos em separado_ dos Srs. Henrique Dodswortb 
.e Daniel de Carva!OO. e dos Srs . Amaral Peixoto e Gratuliano ele 
Brito· 

3• cliscussão do projecto n. 13.-A, de 1935 (1' legis.latura). dis
pondo sobre promoções de delegados districtaes. commissarios-ins.pe
.ctores, commissarlos, etc . ; tendo parecer com substitutivo da Com
missão de Estatuto; 

3• discussão do pr*cto n·. 34, de 1935 (1• legislatura) , auto
rizando a abrir o credito especial de 5. 000:000$000 para obras nas 
linhas ferreas e telegraphicas, no . Estado da Bahia: 

t• discussão do -proj ecto n. 214, de 1934, transferindo par .a a 
União os serviços de Policia Marítima, Aérea e de Fronteiras, de 
accordo com o art. 5" alíneas V e XI da O:lnstituição Brasíleira; 

3" discussão do projecto n. 211~A. de 1935. autorizando a a.ber• 
tura do credito especial de 125:400$000, para attender ás exigencias 
do decreto n . . 24.'462. de 25 de Julho de 1934; com parecer favoravei 
da Commissão de. Pinailças e Orçamento; · 

2• disc,ussão do projecto n. 50, de 1930 ( 1• legislatura). deter· 
minando qu~ o Thesouro Nacional pague a Dr. Leo)'old!na de Mattos 
Porto, viuva do 2• tenente Ezequiel da Silva Porto, a in;lportancia de 
22:110$000, de differença de pensão a que tem direitc; com parecer 
favoravel da Commissão de Justiça; . 

2• discussão do projecto n. 294, de 1935. autorizando a abrir 
o ·credito especial de 48:000$000. para pagar aos professores de de· 
senho do Collegio Pedro li, E~och da Rocha Lima e outros; com 
parecer da Commissão de Educação e projecto da Commmisão . de Fi
nanças; 

Discussão unka do parecer n. 3, de 1935 (la legislatura). appro
vando o acto clo Tribunal de Contas, que -recusou rt9istro ao termo 
ae contracto entre o Governo- Federal e a Pan·American JUr. 
ways, Inc.; 

t• discU.ssão do projecto n. 9, d~ 1934, regulando o horario 
de trabalho nos serviços publicas (sem parecer); . 

Discussão unica da inclicaçlkl n .· 2-A, ·de 1935 (1• legislatura). 
inquirindo ;sobr~ a vigencia do Codigo de Minas; com parecer da 
Commissão de Justiça; · 

Discusslío unica do ·requerimento n. 31, de 1935 {Ia legislatu• 
ra), do Sr. José Augusto, de informações sobre o motivo. que deter
minou a chamada .de varios offidaes do 21• B. C . ,de Natal. a esta 
Cap~tal. 

. . 
Levanta-se a. Sessão ás 18 horas e cinc<l minutos. 
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42 • SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1935 

PRESIDENCIA DOS .S.R.S. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE: 
E ARRUDA CAMARA, P VICE-PRESIDENTE 

A's H horas çomparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Pereira Lira, Generoso Ponce, 
Caldeira de Alvarenga, Edmar Carvalho, Lauro Lopes, Cafê Filho, 
Acyl!Jlo de Leáo, Henrique Cçuto,' .Ãb<,:Juar Bastos, Hugo Napoleão, 
Freire de Andrade, Monte .Arraes, Martins V eras, José Augusto, José 
Gomes, Herectiano Zenaide, Bõtto de Menezes, Odon ~a. Ar
naldo Bastos, Antonio àe Góes, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, 
Simões Barbosa, Emilio de Maya, Valente de Lima, Amando Fontes, 
Lauro Passos, Pedro Lago, J . J. Seabra, Pinto DantaJS, Francisco 
Rocha, Octavio Mangabeira, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Attila 
Amaral. Homero Pires Henrique Dodsworth, Amara1 Peixoto, Sam
paio Corrêa, Bento Costa,- Lemgruber Filho, Arthur Bernardes, No
raldino Lima, Bias Fortes. Pinheiro Chagas. Martins Soares Pedro 
Aleixo, José Bra~. levindo Coelho, Theodomíro Santiago, Augusto 
Viega5, Arthur Bernardes ·Fílbo, Polycarpo Viotti, Daniel de Carva
'lho, Carneiro de Re:z;e:nde:, Cbrist:iano Machado, Ma~:ario de Almeida, 
·José Bernudino, Simão· da Cunha, Waldemar Ferreira, Laerte Setu
bal, Hyppolito do Rego, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Felix R.iba5, 
Roberto Moreira, Domingos Vellasco, Vicente Miguel, Arthur Jorge, 
Octavio da Silveira, Paula Soares, Francisco Pereira, José Muller, 
DinU Junior, Dorval Melchiades, V espucio de Abreu, Renato Bar
bosa, Dem~trio Xaviu, João S\mpUcio, Frederico Wolienhuttel, Vi
ctor Rusromano, Asc:mio Tubino, Nicolau Vergueiro, Fanfa Ribas, 
Eurico Ribeiro, Sebastião Dom.ingues, Abel dos Santos, Abilio de 
Assis, Antonio Carvalho, Austro de Oliveira, Silva Costa, Francisco
Moura, José do Patrocinio, Alberto Alvares, Pedro Rache, leoncio 
Araujo, Abelardo Marinho, Thompson Flores. (102). 

O Sr. Presidente - A lista de prsença accusa o comparecimento 
de 1 02 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão . 

O Sr. Generoso Ponce (3• Secretario, ser:vindo de 2") pro~ 
cede á leitura da Acta. da Sessão antecedente, a qual é, posta em 
discussão. 

· · O Sr. Pinheiro Chagas (So/Ke a Acta) ...-- Sr. Presidente, 
hontem, quando usei da palavra, tive esta phrase, no nuiu discurso: 

'"Balôta dú.er que a exportação . de leite do Estado de: 
Minas, no anno de 1929, para a Capital da Republica, foi 
de cerca de 18 mil contos; manteiga, mais de 41 mil; quei· 
jo, maís de 27 m.il., etc." 

0 
· 

Este periodo foi pronunciado depois do seguinte: 
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"A pecuaria desenvolveu-se formidavelmente com a im~ 
portação de reproductores de puro sangue feita por quasi 
todos os Estados da União." 

Houve, como se vê, uma transposição de trechos, o que quebra 
-o nexo logico da argumentação. 

Além disso, logo depois da observação de V. Ex. de que a hora 
· estava finda, assim me expressei: 

"Esgotada a hora, deixo de fazer a leitura integral 
e outras criticas i~te:ness.antes, mas o farei quanto â parte 
da discussão havida . na Sociedade Nacional de Agricul
tura, onde o .tratado foi condemnado por entendidos. No
ticiando tal discussão, narra o Jornal do Commercio, etc. 

Houve um empastelamenco .nesta parte. Tambem um aparte. 
-que me foi dado por um· Sr. Deputado, sahiu como attribuido ao 
Deputado Francisco Pereira. 

Requeiro, portanto, a V. Ex., Sr. Presidente, que, feitas as ne
cessarias correcções, seja novamente publicado o discurso na integra, 
afim de que se não verifique a quebra de nexo logico da argumen
tação. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado será attendido. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Agradecido a V. Ex. 

O Sr. Francisco Moura (Sobre a Acta) _... Sr. Presidente. na 
Sessão de hontem V. Ex., ao designar a Ordem. do Dia para hoje, 
a~nunciou a primeira discussão do projecto n. 9, regulando o hora~ 
rio do trabalho nos serviços publicas. 

A.c;ha-se, porém, <;Onsignado esse projecto, na ordem do dia, da 
~eguínte maneira: 

.. L. discussão do p:r:ojecto n. 9, de 19:?.4, regulando 
o h oraria de trabalho nos serviços pubücos (sem parecer)". 

Não é bem esse o caso. O projecto em apreço mereceu a appro· 
vação da Commissão de Legislação Social e sómente não teve pare· 
cer da Commissão de Finanças, porque essa o remetteu a diversos 
m.inisterios para informarem a respeito. Decorrido o praz;o regimental 
e "'constitucional, requeri que o p:r:ojecto fosse incluído em ordem do 
dia, para discussão. 

Essa a rectificação que tinha a fa~er. 

O Sr. José Gomes (Sobre a Acta) - Sr. Presiden~. o diBcurso 
que o · Diari<J oo Poder- Legislativo publica em o seu numero de 20 

"de Junho corrente, a paginas ns. 1.424 ·a 1.430, como de autoria do 
nobre Deputada Sr. Botto de Menez;es, - não é o mesmo discurso 
que S. Ex. proferiu na sessão nocturna de 13 do mesmo me2;. 

Não é o mesmo d.i.seurso, nem no fundo nem na fórma. 
Foram feitas .suppressões fundamentaes. . Alguns e:ltemplos: . 
1!, suppressão: No discurso publicado não se encontram nem 

oignaes das accusações feitas ao eminente Sr. Ministro da Justiça e 
que constam das notas tachygraphicas que foram amputadas; 

2-.•; suppressão: a referencia. sympa.thica ao Coronel José Pereira. 
criador.,. do Estado Livre ·de Princeia e instrumento do assalto á au• 
tononfra do Estado da Parahyba, - referencia que foi evitada na edi~ 
ção do discurso, publicada no orgã.ó official. · 
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O Sr. Boffo de Menezes ..,.... O orador modificou completamente
um aparte, substituindo o que disse por coisa inteiramente diversa. 

-.. O SR. JOSE' GOMES - 3.• suppressão: além de accrescimos, 
foram feitas suppressões no discurso, na parte referente á uma celebre 
carta que é attribuida ao nobre Deputado Botto de Mene~es por todos. 
os tabelliães de João Pessôa que lhe reconheceram a letra e firma. 

Quanto a essa ::en:eir.a suppressão, é de notar que essa carta 
surgiu no discurso, ora obj ecto da minha rectificação, mediante o se~· 
guinte aparte do nobre Deputado Gratuliano de Brito : 

"O Sr. Gratuliano Brito - Preciso dar um esdare-· 
cimento, não a V. Ex. que conhece perfeitamente o facto 
que vou narrar, mas á. Camara. Emquanto tudo isso acon-
tecia, emquanto se appmximava o dia do assassinato do 
Presidente João Pessõa, o orador (refere-se ao nobre Depu~ 
tado Botto de Mene.l;es) escrevia uma carta a um seu a.mi· 
go, membro do. perrepismo na Parahyba. atacando o Pre
sidente João Pcssôa, taxando-o de miseravel, e pedindo UIIl' 

emprego ... " 

Foi esse o aparte que trouxe a debate a celebre carta. 
Tendo apparecido no discurso publicado varias suppressões e 

varios accrescimos, chegamos ao seguinte topico, conforme as no~s. 
quando ainda não alteradas, da Tachygraphia: 

"O Sl". Pereira Lyra - Mas tomo a perguntai" : a· 
carta é de autor.a de V. Ex. ? 

O Sr. Botto de Menezes - Poderia acceitar~lhe a· 
autoria. para discutir. 

O Sr. Pereira· Lyra Não se trata de acceítar-Ihe · 
a autoria, mas de diter se é ou não de V. Ex. 

O Sr. Botto de Menezes Não é. E, par .a. que· 
quer V. Ex. minh.a declaração de autoria ? Para mostrar 
a carta á Camara. , 

. Ha, Senhores, uma histeria de certa. carta, que o meu . 
nobre collega. Sr. Pereira Lyra, na Parnhyba, prêgou oo
placard dá Imprensa Official, de onde "foi arrancada por
uma ~nhora da alta sociedade parahybana, que, por ali 
passando de limousine, viu o espectaculo tristissimo de que 
se procurava tirar effeitoco ntra mim, nas vesperas do piei•·· 
to, e, tomando de um martello, a inutilizou, desaggravando 
assim a minha terra. 

Sr. Presidente, sabe V. Ex. ·O que di:;ia a carta a qui:. 
se referem os nobres collega.s, e cuja autoria me attribuem? 
Que o Sr • .João Pessôa estava faze:ndo um governo jncon• · 
veniente e o signatario desejava s;~hir do teu Estado, pois 
filho de um desernb:u-gador, de. real.m.ente magistrado puro 
e digno, ali se sentia mal. 

Essa, Sr ~ Presidente, a verâade." 

Foram nesses tennos as explicações do nobre Deputado Bott.o-· 
de M~ezes sobre a c:arta. Assim .foram colhidas pela Tachygraphia~. 
estando adulterada a publicação sahicla _no Diario do Poder Legis~ · 
úitivo. · .. 
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Ha ainda uma quarta série de suppressões: as de varios apartes .,do Sr. Barreto Pinto; . . 
São va.rios apartes desse nobre collega que foram collectados pela 

·_Tachygraphia e que agora desappareceram do disturso publicado. ' 

1• aparte suppres.so: quando, em aparte, o Deputado Pereira 
Lyra se . referia ao depoimento do Deputado pernambucano Severino . 
::Mariz para salientar "a limpeza -dos processos pollticos na Parahyba, 
onde todos <lS partidos tiveram a mais ampla liberdade", o Sr. Depu~ 
-tado Barreto Pinto interveio nos seguintes termos: 

"O Sr. Barreto Pinto - !.!.;o traduz grande elegancia 
politica" . 

.2• -e 3" apartes suppressos: Logo depoi!! de o Sr. Gratuliano 
·Brito lamentar que o nobre Deputado Bõtto de Meneze.s tivesse 
vindo á Camara, sem tra%er o seu descant<Wo dossier, a Tachygrapbia. 
r2gistrou, com pequeno mtervallo, dois apartes que não apparecem 

:no discurso. São elles: 

"O Sr. Barreto Pinto - Posso asseverar a V. Ex. que 
não houve violencia n0 plel:to pa:rahyhaoo" . 

· E mais adeant~: 

~a Sr. Barreto Pinto - O nobre orador está demons
trando falta de senso, acc:usando o governo de violencias, 

. quando n~o recorreu ã autoridade competente: portanto, con~ 
·1ormou-:se·. 

Além dessas suppressões, exem..-Jficativatllente tra:tidas .ao conhe~ 
, -cimento da Camara, - ha--no diScurso do nobre Deputado Bõtto de 
Menezes acc:rescímos, materia ··nova, inteiramente llOva • 

Seria um n~acabar se qmtssemOS, ponto por ponto, mostrar 
. que o di=so publicado a pags. 1 • -i24 a 1 . 430 do Diario do Poder 
·legislativo, de 20 de Junho corrente, é. outro discurso que não abso-

• · lutamente não. aquelle discurso que S. Ex . o cobre Deputado Bõtto 
de Menezes pronunciou no fim da sessão nocturna do dia 1.3 ul-

·.timo. · 

C Sr. Bôtto de Men~ (Sobr-e 8 Acta) - Sr~ Presidente, ex~ 
· tranhei sobremodo que o Sr .Deputado José GQmes viesse trazer 
a debate meu.1.1ltimo discurso nesta Casa, a proposito das occurrencias 

·iia Parabyba. _ 
Não era desejo meu voltar ao a.s.sumpto, porque só sei discutir 

::á luz clara dos acontecimentos, sem mystificações, c:Om a sobranceria 
e . a coragem que sempre Deus me conservou em todos os momentos 
da minha· luta. · · 

Extranho sobremodo a attítude do Sr. José Gom:es, de vez que 
· S. Ex. ·alterou apartes, chegando até a retirar um, sUbStituindo-o 
por outro que lhe pareceu mais conveniente aos ·interesses parti
-d~os. 

· O Sr. Pereira Lyra tambem modificou, cortou e riscou · apartes; · 
~omo po:le s~ visto na.s notas tachygrapbicas da sessão. A :Pr~po.- . 
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s!.tc, se necessario fôr, pedirei a V. Ex. me sejam entregues essas;. 
notas, com as minhas emendas, .as dos Srs. José Gomes e Pereira. 
Lyra, afim de que sejam entregues ao exame .séreno da Casa. 

O Sr. José Gomes - Assim como a copia. dactylografada que· 
V. F....x. entregou á Tachygraphia. 

O SR. BOITO DE MENEZES - Realmente. entreguei ã· 
Tachygraphia a copia dactylographada a que V. :&!: • .se refere. 
Lembrar~s.e~á certamente a Casa de que o· meu discurso ioi feito de . 

. improviso, n\liJl agitado fim de sessão noctuma em que se solemni~ 
sava a pacificação do Chaco. Já se vê que me assistia o direito. 
e me cabia, até, o dever de tectifical•o :nas partes .em que houvesse 
necessidade disso, naturalmente sem deformar o pensamento principal, 
o pensamento motriz do meu trabalho . 

O estranhavel é que o Sr. José Gomes, que me applaudiu 
quando fiz essas emendas, tenha vindo contra ellas protestar. 

O St'. Ptesidente - Pelo que acabo de ouvir, jâ apprehendi o 
incidente havido, e o resolvo da seguinte forma: farei publicar, ama--· 
ohã. o discurso de V. S., tal como está nas notas tachygraphicas. 

O SR BOTIO DE MENEZES - Creio. Sr. Presidente que. 
como orador, podia eu rever o meu discurso, alterando-o, mesmo,, 
desde qtre não fosse deturpado o pensamento principal. Como po~ 
deriam os tacbygrapho.s apanha%' integralmente os apartes e o fio 
completo do meu diScurso, oo twnulto do debate? 

O Sr. Presidente - A soluçãÔ. nesse caso, será a seguinte: vou· 
m;mdar ~metter as notas tachygraphicas a V. Ex . , afim de que 
faça as modificações que julgar convenientes, voltando as mesmas· 
depois a mim, para verificar se houve alteração na substancia. 

O SR.· BôTTO DE MENEZES 
notas tachygt"aphic:as. 

Estou satisfeito com as.· 

O Sr. Odon Bezerra - Atê porque se deve fazer justiça á Ta
chygraphia da Camara, cujo trabalho é sempre limpo e fiel. Esses 
funccionarios trabalham com .absoluta jseoção de anlmo, procurando 
reproduzir com a maior exactidão os debates. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - E' verdade. Os tachygra~ · 
phos apanham com absoluta fidelidade o debate; mas nem 15empre, 
dado o tumulto, isso será possivel . · 

Requeiro, Sr. Presidente. a V. E11: . se digne de. mscrever~me
para explicação pessoal, ainda hoje, afim, de que eu .possa occupat' · 
a tribuoa a proposito da carta a mim attribuida, atê porque o Sr. Gra
tuliano de Brito, durante o meu discurso, declarou, em aparte que 
não foi ap~hado, haver o destiDario autorizado a .publicação da· 
mesma. . 

Desejava eu ver terminado o incidenre, e, por isso, não trouxe 
á Casa o documento, mas, como de novo se a!ludiu aqui á questão ... 
vejo--me forçado a .della me occupar. 

O Sr. ~idente - V. Ex. vae ser inscripto para explicação 
. pessoal. 

Em seguida, é approv.ada . a Acta da Sessão antec:e~· 
· dente. 
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O Sr .. Presidente - Pas5a·se á leitura do Expediente. 

O SJ:". Pereira Lyra ( 1° Secretario) procede á leitura do seg11inte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Ministerio da Viação e Obras Publicas, de 19 do corrente, 
remettendo dcis dos autographos da resolução legislativa, saru:cio· 
JJada, abrindo o credito supplementar de 10.000:000$000 para liquidar 
(lS compromissos já a.ssU!llidos e conservação das estradas de rodagem 
no Paraná, a cargo do 5° Batalhão de Engenharia . · 

- Ao Archivo, remettendo~se um dos autographos ao Senado. 
Do mesmo Ministerio, de 20 do corrente, enviando as seguint~ 

t;.'\FOR~AÇÕES 

Em resposta ao off.ído n. 750, de 12 do corrente mez, em que 
V. Ex . se digno11 transmittir-me o teõr do requerimento do Senhor 
Deputado Paulo Martins, relativo aos serviços do cães do porto 
desta Capital, tenho a honra de encaminhar, por cópia, ó!!S infor
mações que, sobre o mesmo as.sumpto, jâ haviillll sido }lrestadas pelo 
Sr. superintendente daquelles serviços, logo que teve .sciencia do 
requerimento pelo noticiario da imprensa •.. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex. os meus protestos 
de elevada estima e consid~ração. - Marques dos Reis. 

Departamento Nacional .de Portos e Navegação - Administra
~ do Porto do Rio de Ja"[IJI:iro --'- Rio de Janeil"o, 11 de Julho 
<ie 1935. 

Sr. Chefe da Fiscalização do Porto do Rio de Janeiro . 
.Havendo os jomaes do dia 9 do corrente, publicado, como 

ma teria paga, o requerimento de informaçõ~ do Sr. Deputado Paulo 
Martins, relativo ã exploração do porto do Rio de Janeiro, cabe-me 
prestar o.s convenientes esclarecimentos, para attender aos desejos 
do · Sr. director tio Departamento de Portos e Navegação. 

Antes de entrar na resposta do q~tionarlo, é mister esda· 
recer: 

1°, que, por força do Decreto n. 24.188. de 3 de Maio de 
193~, o Governo occupou o porto do Rio de Janeiro, até en~o 
arrendado á Companhia Brasileira de Portos, e cOJnmetteu a sua 
aplora.ção indUfitrial ao Departamento Nacional de Port()S e Nave~ 
~ação, com plena autonomia administrativa e obrigação de recolher 
aos cofres publlcos os saldos da exploração (art. 3°); 

2°, que, por decreto n. 24.618. de 9 de Julho de 1934 foi deter
minado que os saldos em apreço fossem depositados no Banco do 
Brasil, até formar um capital de 1llavimento de 600 contos, indispen~ 
savel para cOlilpensar as fluctuações de receita e despesa, l.nevitaveis 
em qualquer organização industrial. 

O cltimo decreto citado (art. 24
} maoc.dou mais que, integrali· 

-za.dos os 600 c:ontos, fossem os saldos da exploração entregues á 
Caixa de AposeD.Eadoria e' Pensões do Pessoal do Governo para com 
a referida Caixa·, no montante de r& 918:324$:1.00. .posto o que os 
saldos passariam a ser recolhidos :ao Thesouro; 

3°, que o capital. de movimento, de 600 .contos, ficou integr~ 
lizado em Outubro de 1934, e a divida para c:om a Caixa de Pen
sões foi saldada em Abril do anno corr.ente, época a partir da qual, 
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.os .saldos da exploração vem sendo pontualmente recolhidos ao The
.soUI'O. conforme preceitua o art. 3•, do Decreto u . 24 .188; 

1•, que a exploração do porto vem seendo feita na eStricta obe
diencia dos decretos supra citados e m01Ls da Portaria de 7 de Maio 
àe 1934, ào D2partameuto Nacional de Portos e Na.vegação, que 
.approvou as instrucções para a exploração. 

· Dadas estas explicações que, certamente, são do conhecimento 
do Sr . Deputado Paulo Martins, como alto funccionario do Theoouro 
Federal, passo a prestar as informações requeridas: 

a) os saldos da exploração do ·POrtO, a partir de Maio de 1934, 
encontram;se detalhados no quadro annexo. 

A parte destes saldos, em dinheiro, foi recolhida ao Banco do 
Brasil para formar o capital de movimento que lá estava depositado, 
no total de 600 contos, a partir de Julho de 1934, até Abril de 1935; 
foi entregue á Caixa de Aposentadoria e Pec.sCSes do Pessoal do Cács 
do Porto do Rio de Janeiro, para saldar a d ívida hoje liquidada, a 
importancia de 918:321$200: os saldos, dahl para cá, recolhidos ao 
Thesouro Nacional, logo após a approvaçllo do balan~:ete e das 
cont as de gc.stão, que a Admlnlstraç:lo do .Porto submette, mecsõll· 
mente. ao Departamento Nadonal de Portos e Navegação. 

Os balancetes e contas, até Março d.: !935, estão approvados; 
o de Abril ulfuno já foi apresentado no Departamento e o de Maio 
está em elabo1"3ção; 

b) quando o Governo occupou o ·porto do Rio de Janeiro, a 
então arrendataria, Companhia Br<~sllelrn de Portos, estava em atraro 
de I1 mezes no recolhimento das quotas de arrendamento . 

Antes de chegai' a esta .sltunç:lo extrema de suspende!' o paga· 
meoto óo arrendamento, podc·!c: bem avaliar o abandono em que 
ficou a conservação de todo o vnllo,o acervo do porto do Rio de 
Janeiro. 

·As obras de coll<Servaç:io c rc:paraç~ a realizar, para reepõr o 
aparelhamento e o canal do porto nas ~ondições exigidas pelo ter-
fego, estão orçadas em 6. 481 :35.7$059. . 

A interrupçâo ou irregularidade do trafego, motivadas por guin• 
dastes em desmaptelo. pelos ac:c:ldentts da rêde de energia, pelos 
descarrilamentos, pela ruptura completa de estrados de vagões em 
pleno movimento, pelo pesslmo estado das plataformas dos arma· 
zens, etc. ,· forçaram a adminutraçtlo a selecc:ioo.ar as obras da re
paração mais urgentes e atacai-as, odeddldamente, com os recursos 
offereci®s pela receita, consoante aliás cstà determinado nas . normas 
legaes em vigor que já c:ltei. 

Ao par da penuria dos ma~rlo~a. existia a defidenda dos sa• 
larios, que a Companhia Brasllelra de Portos reconheceu, mas que 
n:lo pôde atteuder em vista dos auns dlfflculdades financeiras . 

O atJ9mentO de despe3a ern fatal, a menos que ~ relegaSISem, 
para segundo plano a regularidade ~ prcate:a dos serviços portuarios, 
condições precípuas para a navcg~çno moderna. Elle proveio poiS, 
a acquisição de materiaC~S pL'Ira a conaervaçao e do augmento de 
salírios do pessoal, approvado por draptll:ho do Sr . Ministro da 

· ViaÇão, no Officio numero G-155. de 30 de Julho de 1934-, do De· 
partamento Nacional de Portos e Nnvegaç:Lo: 

c) o augmento de despesa foi feito em consequeocia da ac:qui
si9lo de materiaes Indispemaveb 1\ con•ervação do porto e do au· 
gmento de salarios, legal.!nente ft!to 1\01 termos do Decreto n. 24 . 188 
e despacho já citados; 

d) o reparo de vag~u foi feito em concurrencia. nos termós da 
Portaria de 7 de Maio de 1934, 

Releva notar, sobre esk as~umpto, o .seguinte: 
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A primeira concurrerada feita em 24 de Julho de 1934, deu a 
1" Jogar á Companhia Geral de Material Rodante e o segundo ·a 
PuJmen Standard Car Export Comp. 

Como o preço da primeira concu:rente ~xoedesse o orçado pela 
admillistraç:!o; recusamos a · proposta e convidamos. a proponente a
um exame detalhado dó orçamento. e, depois dos necess.arios escla
recimentos e discussões; acordou•se o preço de reparação. em 10:500$~ 
em vez de '12:950$ tla proposta, exduida a parte de madeira. 

A segunda concurrencia foi feita -em 22 de Setembro, tirando 
o 1 ~ logar a Pulman Standard Car Export Comp. 

Como o preço desta proponente "E:Xcedeu, como oo Ca.so anterior. 
o do nOsSO orçamento, convidamol·a para uma· dilscuss§o parce!lada 
cio orçamento, ao que e lia se recusou. Em vista. disto, !oi annullada 
a concurrencia . 

Houve, pois, concu.-rencia e especulação de preços. antes de 
se dar a enco=da; 

e) a compra de trübos foi feita nos termos da Portaria do De
O preço proposto foi de 634:398$730 e o preço do contracto 

partamento de l'ortos, de 7 de Maio de 19~. 
A firma que tirou o 1" Jogar foi Fonseca." Almeida é Comp. 

589:368$800. 
Houve, como no caso anterior, coocurrenda e especulaç:io de 

preço. 
A Administração do Porto. ·premida pelos poucos recw:sos 'dis• 

pooiveis e pela extensão das obras de reparação a re-alizar, pro-
cura comprimir as despesas 'ao maximo. discutindo, não raro, e for• 
çando· a reducçãa de preços propostos por con~ntes vic:toriosos. 
uma vez que esses p~eços, a nosso vér, offereçam justa margem para 
uma reducç~o . . 

Fazemos pois, coocurrenc:ia e especulação de preços, para me• 
. lhor servir aos interesse que nos foram confiados pelo Governo. · 

Pelas normas vigentes,. Dão temos qualquer obrigação de adqut~ 
rir materiaes pela Commissão de. Compras. 

O meu digno e operoso ajudante, ·engenheiro Clovis Cortes, foi 
em tempo chefe de Secção Techni.ca da Commissão de Comp~. cl': 
sorte que não raro rccorre aos valiosos prestimos da mesma Com· 
missão, sempre que daht nos possam deco!'Ter vantagen.s . 

Temoo recorrido voluntariamente a Comml.ssão de Compi"aS para 
. ·.comprar cantão e outros materiàes que ella adquire para o Governo, 

·em ·grande escala ·partiàpando, assim~ a '-nosa administração, da· van· 
·tagem de preços redU%idos·. - . 

Para a acqulsição de trilhos, procuramos nos approltimar da 
Commissão de Compras, que estava c:omp141D.do Ullla grande ?art!di:t 
desse material para a Central dà· Brasil. · · 
. Infelizmente, não pudemos incluir a 1lOSSa encommenda na da 
Central. · em vlrtude da diversidade do typo <!e trilhos que nos COD• 
vem para o Cães. · · · 

A Commissão de Compras é assim, voluntéirlamente proc:urilda 
por nós. sempre que nos :possa offerecer vantagem. e, no caso dct 
acquisiçãO ·de trilhos, foi por nós ouvida. ' · 

As compras na praçi:J.. faze:moJ..a.s nos mesmos · moldel, com toda 
a vantagem, porque. não só temos pago todas as nossas acquisições 
rigorosamente á: vista, como ~ antecipamos os ·pagament?s sempre 
que nos e po.sstvel, para aufenr o dasconto bancarlo habttual para 
baratear o custo das nossos serviços. · · 
· f) o destino da taxa de conserva~o do j)Qrto foi o mesmo d~ 
dem.aiJ tuas portuaria.S. Enc:orporada â receita geral do porto, fo1: 
applicaàa nas despes':ls de custeio e de grande conservaçlio, que 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 11:50 - Pêgina 9 ae 77 

-171-

estamos fazendo, para salvar da ruioa o valioso patrimonio da União 
que· é o acervo do .porto do Rio de Janeiro. 

Respondido, assim, o questionario do requerimento, peço venia 
para algumas considerações mais . 

Em resumo, passamo a referir o cut<:l da obra e acquüções mais 
importantes que temos feito ou que se . processam: 

Repar9 de 84 vagões ................. • •.... . .. _ 
Acquisição de trilhos, desvios e cruzamentos . .. .. . 
Reparação de plataformas, inclusive a construc:ção 

nova de 4 ....••...•.• .. . ... . .. • . . •••.•... . . 
Ekctrificação de 14 guindastes .. . .. • . . . . . . . .. •.. 
Motor e reparos da lancha " Leopoldo Bilhões" . •.. 
Àcquisição de dois caminhões .. . . .... .. . . . .... . . . 
Àc:quisi~ de machioas de escrever, de caletrlar. 

de contabilidade e dois relogios de ponto ... .. . 
Acquisição de vagonetes de rolamento . com rodas 

de borrac:ha ...•.. . . . . . •.. .. . . .............. 
Reconstrucção e construcção de edificios e barracas 
Reparação J?a rêde de .energia . . . ..... ••..•. . . ... 
Signaes luminosos installados na A v . Rodrigues 

Alvt:>s ........... . ...... .. ... .. ...... . .... . 
Acquisição de movcis ........... , ..• . ..... . •.... 
Ac:quisição de elttinctore.s de inc:endio ...... .. •... . 
Idem. de duas caçambas Priestman para sal . . ...• 
Idem de quatro hydrometros .............. . ..... . 

Idem, de balança para 2.200 kgs .............. .. 
Idem. de 600 chapas par<~ canaleta do cães . ..... . 
Idem, de armas P. munições para a Policia Interna 

do Cáes .•......•.. . . • ....•...•.......•.... 
Idem, de 65 encerados •..•.. .• . .. ......•......•.• 
Reparação de flu-ctuantes ... .. ....... . ..... . .... . 

Total ..... . .. .. .. . .... . .. .. . . . .. . .. · ... • 

611 :059$000 
629:368$800 

202.:522$700 
103:600$000 
-i2:495$000 
28:050$000 

99:243$000 

79:030$000 
190:000$000 
26:000$000 

15:000$000 
11:196$000 
12:300$000 
41:760$000 
9:800$000 
2:530$000 

17:988$000 

1:780$200 
29:102$500 
65:327$450 

2.218:452$650 

Para bem desempenhar o cargo com qtJe me distinguiu a c:on~ 
fi.ança dos Sr-!'. . . Ministros José Americo e Marques dos Reis- e do 

· Director do Departamento de Por-tos. Dr. Frederico Burlamaqui. te~ 
nho empregado os maiores esforços que · me é possivel despender. 

a) dirigindo fiscalizando os serviços da Admlnistração, íncre~ 
mentando a receita, restringindo as despesas ao minime>; já contro
lando-.as, jã fazendo vir para o nosso Almoxarifado copioso material 
que existia sem applicação nos ·.portos da Parahyba, Bahia e Santos 
e na Baixada Fluminense. materiaes. . cujo valor attinge a réis 
157:615$274; ' 

b) attendendo,- inoeticulamente, a todas as justas reclamações do 
publico e solicitando-as constantemente dos clientes do porto por 
cansidera1~.as um dos meelhores meios de cooperação para aper-feiçoar 
-os serviços; 

c) disciplinando o trabalho e estimulando todo o pessoal parz 
melhorar o rendimento do .serviço . . 

E' um facto que, n~te a.nno de administração, temos canse~ 
guido alguma melhoria para os serviços portuarios -e .que reina na 
Administração, entre todos os seus bons servidores, o sadio desejo 
de aperfeiçoar os sereviços. desejo que vem sendo francamente apoiado 
~ -estimulado pelos syndicatos a que est:io filiados os nossos empl"e--
gado.s. ' 

Seja como fõr, porélll, tenho o estricto. dever de declarar que, se 
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qualquer coisa vae mal na Administração do Porto, o responsave! 
unico sou e1.1, .porque tanto os Srs. ·Ministros José Americo e -Mar~ 
ques dos Reis como o Departamroto dz Portos me têm dado a mais 
completa autonomia. 

Ao cabo de 13 mezes de administração,· não foi desfigurada a 
feição industrial dos serviços a meu cargo. 

Não se nomeou um só empregado alêin do numero que, rigida
mente, se fixou no regulamento, nem se me fez qualquer imposição 
em qualquer terreno. 

A Administração do Porto vem funccionando, como qualquer em~ 
presa de serviços publicas, livre dos entraves da buro.c:racla. 

Tal como já fiz, ha mezes atraz, com o Deputado Mozart Lago, 
acabo de conVidar o Deputado Paulo Martins para examinar, pes
soalmente, a ·documentação e a realidade objectiva de quanto fica 
dito. 

Emquanto não ~ repuzer em ordem todo o apparelhanlento do 
porto e não se executar a dragagem do canal, o empenho da nO.'!isa 
admin1stração sereá o de dar o.s menores saldos possiveis, ou em 
outras palavras, de empregar todas as disponibilidades da receita 
arrecadada nas vultosas e urgentes ri:paraçõ.es, que devemos fazer, 
sob pena de termos navios parados ao longo do cães ou encalhados 
no c:anal. 

Saude e fraternidade. - F. V. de Mã-anda, Superintendente. 

(Con.6ere, 19..6-35. - N. Tapejô:s Gomes). 
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I ' I I ' I . I ·· 

N . B .- A:1 ro!umoas de ~l'!l.l~ ~e fig1,li'<Hil ""' R~r;t:it.a t: na !kJp~sa .~ io lia l:latOC" p~rlt de movimtn~Õ d t fundc3 c.om. ,a Caixa -de Apl'l~t:o..
~a. 't' P~t<~, p.,ra. a q u.al. ~ Admiw.su-ação arn:cl!da jui;&..S., ÇQUtribtl,içüc.:!, pra.taÇiles .dt: empre.nimo3., etc . 

Ri-n de J;menro. 11 ~e Junho d-t 1935" . - ]ear~ Cr>r~ :sürn.f-ine:.cr;,, Chek d-"'Coatabilidad~. - Admi;tti$tnl~ 00 Po-r-r.c do Rio <!t: J .. n~in'l - Vi$~0 
12 - 6 - 1935". - MfrandA ~alho, Superir:tmdcnte. 
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Do _Ministerio da Educação e Saude Publica, àe 19 do corrente. 
:remettendo oois dos autographos da resolução legi..slativa, sa.nccio
nada, autorizando o Governo a abrir o credito àe 1. 500:000$0C() para 
occorrer ás despezas com a execução do convenio finnado entre ~ 
Uruguay e o Brásil. . 

-Ao Archivo, remettendo-se um dos autographos ao Secado. 

Do Mlliisterio da~ Reiaçõe.s Exteriores, de 12 do corrente, re
mettendo a seguinte 

Senhor~s membro,s <lo Poder Legislativo. 

De accordo com o preceito constitucional. suhm.!tto á vossa con• 
sideraç§o, acompanha-da de uma exposiç~o de motivos. a Convenção, 
inclusa por copia authentica. que adepta uma bandeira para pr9-' 
tecç~o aos im.moveis que constituem patrimonio cultural dos Povos 
(~Pacto Roerich '' ). acto asslgnado em Washington, a 15 <le AbriL 
do a'Il.!io correu te. 

Rio de Janeiro, 19 de Junho de 1935. - Getulio Vargas. 

EXPOSIÇÃO DE :MOTIVOS 

A S. Ex. o Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas, Presidente da 
Republica· dos Estados Unidos do Brasil . 

. Sr. Presicknte: Tenho a honra de passar ãs mãos .de V. Ex . 
Uli1a éópia devidamente authenticada do Pacto Roerich. afim de que· 
V. Ex . . se assim julgar conveniente e opportuno, possa .submettel-o· 
á deliberação do Poder Legislativo. 

O ajuste ~m apreço tem por finalidade proteger os monumentos 
immoveis de propriedade nacional ou partic:ular, que constituem o 
patrimonio cultural dos Pov(lS, tanto em tempo de paz, como em caso· 
de guerra, para o que foi criada uma band~ especial de p~ 
tecção. 

Consultados os departamentos e autoridades competentes, todas 
as opiniões foram accorde-s em reconhecer não só o grande alcance
moral desse ajuste, mas tambem as suas vantagem. 

No dia 15 de Ahrü ultimo, deVidamente autorizado e munick> 
de plenos poderes; o Sr. Oswaldo Aranha, Embaixador do Brasil 
em Washington, assignava, naquella Capital, com os plenipotencia• 
rios das outras 20 Republicas americanas, esse pacto. 

A adhesão · unanime dos pa.izes americanos ao .Pacto Roerich 
demonstra o respeito geral que os povos do nosso Coqtinente votalll 
a. integridade dos monumento~ que symbolizam e recordam a sua 
Historia ·e cultura, revelando ao mesroo tempo o esplrlto pacifista. d~· 
que se acham anima<kis:. 

Estes anceios, que co~t.!tuem. a tradiç!o política do Brasil, estio 
a indicar seja o seu Congresso um dos primeir~ em ratificar a a.ssi; 
gnatura que o Plenipotend.arlo brasileiro appo:z:, em llOme do seu 
Governo, a tão significativo accordo. 

· Aproveito a opportunidade para reiterar a V. Ex. os protestos 
do meu mais profu.t~do re3peito. - M. de Pimenit! Brand.§o. 

-A' Commissão de Diplomada e Tratados. 

Do Mlnisterio do Trabalho, lndustrla e Commerdo, de 20 do
O>rrente, enviando as seguintes 
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l:'OF'JP.MA.ÇÕEB 

Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados : 

Attendendo ao pedido fonnulado pelo Deputado Gomes Ferraz 
em requerimento approvado por essa &sem~léa, relativamente á . 
marcha dos trabalhos da Commissão nomea& por ·este Ministerio 
para elaborar o ante~projecto de lei que deve regular a entrada de 
immigrantes no p~i:: e traçar as normas jurídicas a que . terá de ·obe~ _ 
decer a solução dos problemas administrativos da colonização nacio
nal e da assimilação do elemento esttangeiro, tenho a honra de prestar 
a V . E:lt . as seguintes informações. 

Os itens a -e b do requirmento, referentes á org~i.zação da· allu
dida Co:mmi.ssão e ao inicio dos seus trabalhos, já foràm resPQndidos 
por este Ministerio em · A \lho do! 23 de Maio ultimo, endereçado á 
Presidencia des.se orgão do .Poder Le§iSlativo, em satisfação a iden~ 
tico pedido por parte do Deputado Theotonio Monteiro de Barros. 
No~ada em 19 de Outubro de 1934, a Commissão, l09o após a ~ 
or{Jani::ação definitiva, pela acquiescenóa de todos os ~esignados 
para constituil-a. entrou a funcdonar. divídind~e e1n sub-c:ommis~ 
sões e assentando os· processos .e expecllentes mais ·habeis para des-
empeahar~.se de sua missão. 

Quanto ao ítem c, é místér attender ã imPQrtanda do ante-pro
jecto em apreço e ás condições pessoaes da maioria dos ~ros da 
Commissoo que o elabora: a maior parte .delle.s são collaboradores 
graciosos, que acceitaram esse encargo com o simples intuito de servir 
com desinteresse ã causa do Paiz, e este ·Ministério não correspon~ 
-cleria a tão elevados proposltos se lhes marcasse prazo para o ter
mino da sua incumbencia.. 

Respondendo ao irem d, cab~e !nfonnar que a Commissão, 
posto sejam todos os seus membros pessoas occupadissimas, absor
vida por multiplos interesse~ e affazeres, ooão se tem descurado da 
tat'efõ que se lhe commetteu; :P.~cedendo agora á colheita de dados 
estatlsticos e demais elementos .impreséndiveis á ~ração do ante
projecto, e esse processo de peS\jllisas e consultas. que não é possível 
dispensar, não tem permittido a ccclerar a marcha de seus trabalhos. 

E' de esperar, ·porém, que, em breve, a obra fique concluída, e, 
desde que isso se verifique, este . Ministerio dar-se-á 'Pressa em sub
mettela- á oo.113ideração do Sr. Presidente da Republica para enca-
1!1inllal-a â Caxnara dos Srs. Deputados. 

Aproveito a opportuirldade para apresentar a V. Ex. meus pr~ 
1e:stos da mais víva estima e dlstincta consideração. - Agamemncn 
Magalhães. -

- A quem fez a requisição. 
Do Ministerio da Guerra, de 20 do corrente, enviando as se-

guintes 

. . Em Officio n. 617, de . 29 de . Maio findo, V. Ex. re[erindo--se 
ao .requerimento ·dos Srs. Deputados ,Henrique Dodsworth ~ Ac!ldO 
Torres solicita informações :sobre acquisição de av iõe:s Escola, de 
Pllotagem Inicial e de Aperfeiçoamento. 

· Em soluçao, c:abe-me traasmittir a V . Ex. a inclusa informação 
n. 856, de 15 do. corrente, prestada a . respeito pela Directoria da 
AviaÇão . . 

Reitero a V _ · -E:~:. os prQtesto& de ele\rcida est:inia e mui distinc:ta 
consideração. - General João Gomes. 
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I-Em resposta aos itens constantes · do officio annexo, ili~ 
formo: . 

a) que os termos do edital, que serviram de base á conrurrencia 
em quest::to, se encontram publicados no D. O., de 6 de Setem~ 
bro de 1~3-4; 

b) que as Iostrucções fuca_odo a:; carac:tcristicas, para o material 
em questão, se ~centram publicadas no D . O., de 6 de Setembro 
de 1931; 

c) que foi organizada pela cO!D!Ilissão de acquisição de aviões, 
e não pelo Serviço Tecbnico de Aviação, o seegu.int_e programma: 

ttroLO l 

Discriminação das prorJas 

Art. 1.0 As provas se dividir~ em tres grandes grupos: 
§ 1.0 Exame do ltVião ·no solo, qu.e comprehende: 
a) identificação· do motor, equipamento e instrumento de bordo; 
b) identificação de accordo com as noticias tecbn.icas; 
c) pesagem do apparelho e ·medidas externas; sellagem dos pe~ 

.sos, da belice e das partes essenciaes do motor; 
d} detel'!Jlinação da épura . de centragem de accordo com a pe~ 

sada; 
e) verificação da capacidade dos reservatorio.s de iJazolina 

e oko. 
§ 2.0 Medida das perfomances, que c:o~prehende: . . 

. a) medida da velocidade de cruzeiro na altitude de utilização 
(80 a 85 % do regime oominal) e da autonomia a esse regime; 

b) medida da velocidade maxima ao nivel do mar; 
c) medida da velocidade maxima na altitude- de utilização, no 

regime nominal; v~rificação da adaptaçã o da belice; 
d) medida da velocidade mini.ma de sustentação ao nivel do mar; 
e) medida das velocidades as~ncionaes (tempo àe subida) e. 

do tecto {Pratico: 
f) medida das distandas de rolamento na aterragem. e decolagem 

e do.s tempos de decolagem . · . 
§ 3. o Ex em e do avião em vôo, que comprehende as seguintes 

provas: 
A - Classe inicial ck pnotagem (Classe A) 
a) Maneabilidade: . 
Cada avi~o deverá executar sobre a vertical de um ponto dado, 

á altitude de 500 metros, cinco "o!tos'' sucoessivos, sem variação 
de .altitude nem de regime. 

Serã chro:aometrado o tempo total gasto em tal manobra .. · Es:ia 
serie de "oitos" será repetida quatro wus seguidas, uma vez pelo 
menos pelo piloto da Commlss~. tomando-se como rempo real a mé
dia dos tempos de cada série. 

b) Estabilidade: 
Os aviões de.sta classe deverao effectuar correctamente as acro

bacias de segurança e deverllo voltar á poslçlio nol'll'lal de vôo pia~ 
nado. quando em qualquer reg~ normal ou acrobatic:o, o motor ao 
rolanti, forem abandonados os CCJmmaooos. Só poderá haver excepçao 
para o vôo de dorso. 

Pelo piloto da Cas, tendo a bordo um piloto da Commiss!o, 
deverão ser feitas demonstraçOes %10 ar d~ perda de velocidade e 
suas C')Jl$equendas; ~fficacia dos commandos nos grandes angulos 
(prindpalmente dos allerons)'; e estabilidade proprla, ccmsistiwfo -$ 
abandonar os c:amma.nckls nas segumtes posiç6es criticas: 
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1 ) antes do fim de uma subida prolongada, sob grande angulo, 
cortando brosca:nente o motor; 

2) no meiD de um parafuso apóa a tercelia volta: 
3) em võo ilori.::;ontal cortando brusc:.amente o motor. 
B - Classe de treinamento ava:rrçlildo (Classe B): 
a) Meneabilldaãe: 
Os mesmos ensaios do avião da cla.s.se inicial e mais os seguintes: 
Cada avião deverá executar as seguint~ acrobacias. classicall. 

seguidamente: 

1 parafuso de cinco (5) voltas; 
3 loopings; 
2 tonneaux. á direita; 
2 tonneaux á esquerda; 
1 retournemeo.t. 
Será chronometrado o tetnpo total gasto paar executar taes . ma~ 

nobras. Essa série de acrobacias será repetida tres vezes seguidas. 
tomando-se como tempo real a m~dia dos tempos obtidos nas tres 
séries completas. 

Essas acrobacia.s deverão ser repetidas por Um dos pilotos ~ 
tares da Commíssão. COll:liderandA>se como tempo real o melhor 
tempo médio obtido, seja pelo piloto da Casa, seja pelo piloto do 
Exercito. · 

Depois dessas series, cada avião deverá executar ainda, com 
perfeição, as seguintes acrobacias, iniclando-as á altitude de 2. 000 
metros: 

Um piqué vertical de 500 metros seguido de uma .subida vertical 
terminada em UIJl 1ooping seguido de. wn tom1eaux duplo, terminando 
com um parafuso de tres voltas á esquerda seguido de um t:onneaux 
lento •. 

Recuperando a altitude de 2.000 metros. o pUoto deverá cortar 
completamente o motor, calando a belice, de ·prefer.ancia, executando 
entao as seguintes acrobacias: 

1 looping .seguido; 
1 tonneaux á ·.d:reita; 
1 tonneaux á esquerda, 
1 renver~ent e 
lret:ournemeo.t, terminando o vôo por meio de quedas de aosa á 

di,relta e á esquerda para aterrar. 
Será verifkada a altitude em que terminar o retournement. 
b) Estabilidade: 
Os mesmos ensaios do avião da classe inldal, sem a posslbi~ 

Udade de eJ:c~çlio para o vOo de dor!O. 

Art. 2. • Além desses ensaios que deverão ser homologados pela 
Collimiuão, os. pilotos da Commi~:io deverão fazer todos os etlllaios 
que julgarem necessarlos para responder ao quutionario, arulCXO, f;y 
:endo-se acompanhar, de preferenc:!a, pelos outros memebros da Com
m~. 

Aos demais membros da Commisaão que forem pUotos é facultado 
a pllotagem do.s av!Oes, afim de que possam dlrectamente julgar das · 
qualidades de utlli%aç:l.o de:~ material, obrigando-se, por~. a forDecet 
um relatorlo escrlpto das ob&ervaç6ea feitas. 

Para as detllOil&kaç&s de maneabllidade os c.oncorrenta po
cler~o. depois das provas e.stabe]eddas nas presentes lmltrucçõe.s, fiY 
zero outras exhibiÇÕes destlnacla.s a comprovarem aa qualidades de seus 
materiaea (art. 10 § 6. •, do .Proce550 Ad:ninl.strativo ).. · 
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TI'l'ULO li 

~escr-ipçóe3 geracs - ExectJção das provas 

Art. .3. • ~ provas serlio executadas de conformidade com a 
:technic:a usual, ltvando..se em conta as restricções e toleranciaS im
postas · pela carencla de apparelhamoento e será procedido de modo 
.absolutamente uniforme para todos os av!Oes de cada classe. 

Art. 4.• Em particular, :>.:., prescripções abaixo, deverão ser obser· 
v a das: 

O peso do piloto ou passageiro deverá sempre ser completado 
até 80 kgs., pâra,quédas não comprehenclido; 

A carga de ga:zolina e oleo deverá estar sempre completa no 
·inicio dos ensaiOs; Em todas as. provas o regimen do motor não deverá ultrapassar 
o nominal, + 50 rotações. 

Art. 5.• Em principio, todos os aviões de uma da.sse farão a . 
. mesma prova num só dia. Ao concurrrente que, por motivo justi· 
ficado, n!!o puder apresentar o material, poderá ser-lhe permlttldo 
Ja:zel-o em dia préviamente determinado nao sendo feito novo ad!a· 
.mento serão por circumstancias excepcion~. 

Art. 6.• Todos. os doc:umentos de homologação dever!!o ser au· 
thénticadoJ pelo pr~sid~nte da Commtss:io, o representante da Casa 
~ o piloto executante e participante . da prova. 

Art. 7 .• Os pilotos !!!llitares deverão apr~sentar ao Presidente 
da Commissao os seus relatorios de a~reciaç:io sob a forma de res
:postas aos q1le-'itos do que.stionarlo, dentro dM 2-+ · horas que se 
seguirem ás provas realizadas. 

Art. s.• Os ensaios ser:io feitos, de preferencia, pela manhã em 
todos os dias u~l.s, de accordo com o progr~ annc:xo de tra·· 

'balbo . k tardes ser:io de prefertnda reservadas ao trabalho pes-
soal do.s pilotOs • 

As indicações do program~ru~ !ao sujeitas ás modificações _ In!· 
postas pela$ condições atmosphericas, mas a ordem silccessiva das 

:provas deve ser conservada tanto quanto pos.sivel. 
Em particular, um vento .Superior a 10 kms/bora obriga a s.us· 

,pensliO ou annullaçllo das provas iniciadas. 

Art. 9.0 Para identificação os avi6es reeeber:io indicativos pi.rÍ· 
tados nas faces lateraes das f113elagens. 

O indicativo c:omprébende um numero que c:orresponde ao coa· 
<urrente ou proponente do aviao e um3 letra que corresponde a 
-dasle do apparelho (A ou B) . O numero será obtido por melo de 
·sorteio . E-sse numero indica a ordem de In! elo dos. uabalhos. 

Art. 10. Todllj as performances serão reduzidas â atmaspherA 
:Standar.d Ioternational, de accordo com os methodo.s usuaes. 

Ar~. ll. Será organizado um dossier áe ensaios que compor• 
tará ·os seguintes doc:umentos. cuja elaboração será repartida pelos 
-()rgl!o5 tecbnleos ad.strlctos. â Co!WIIl~!o; 

1) - pesagem - capacidade dos reservatorlos - repartição das 
.cargas - épura ·de centragem (S. T. Av.); 
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2) - carac:teristic:os exteriores do aviao, forma dos planos, 311-'
perficie sustentadora, etc. (2• -Div.): 

3) - c:aracteristic:os de c:oastrucção, materiaes empregados, etc:. 
(2• Div.); 

-1) - característicos dO$ motores (2a. Di v. ) ; 
5) - diagramlllas dos: ensaios, calculos e interpretação corres

pondentes (S. T. Av.); 
6) - graph!c:o de: taragem dos. instrumentos {5. T. Av. eo 

S. M. N.); 
7) ~osaios qualitaliv05 - relatorío - (pilotos); 
8) - resultados numericos obtidos (2• Di v.) . 

· 'J'ITULO Jli 

Pnscripr6u particu18l'n 

Art _ 12. A prova de velocidade de cruzeiro e .autonomla c:on--· 
sl.stllá no percurso AHonsos, ReRnde, Campo de Marte e volta com: 
passagem a baixa altura por pontos definidos e aterragem llO Campo. 
de Marte para o.s aviões da classe B e c:.ampo de Rezende e &: Marte 
para os avi~ da cla:sse A 

& aterragens no Campo de Marte serão feitas perante dois 
memhroA da Commlssao que para lá se dcver:lo tra.rusportar por vla. 
aerea e as dec:ollagens o~decerlio a um lntervallo 4e dez minutos. 
Em R~e permanecerá um terceiro membro da Conunlssao. 

ATt. 13. ks provas ~.,tl:aadas â medida das performances ser .ao. 
iDlc!adas c:om o c;viao levando a carga total que c:orresponda á mfs. 
sao de treinamento em D. C. 

As provas de estabilidade devem ser fe!taa nas con~ mais. 
duíavoravtb de c:entraqem. 

Os freios !!erao postos em e:;tado de nAo funcdonar nas medidas 
das dl.stancias de rolamento . 

Art. 14 . O nuc:ko do S. T . Av., completará em cada caso
as presc:ripçõea admá-OJ:g~do o .lllOmtJlto das operações tecbni·· 
c:as a executa% 11a · pista o controle c a loc.allzaçl!o dos wtruznento.s 
a bordo e a iDterprefação dos resultados .obtidos. do que dará conhe-
dmento c:OIIJ a posslvel urgenda ao presidente da Cosnmissâo e aos . 
concurrentes, intervindo sob a fonna de {lch611 de ~aio. - Eurico• 
Grupar Dutra, ~neral D!rector da Aviao;ao Mll!tar. 

d) que &e apresentaram em conc:urrencfa os !eguintes aviões: 
A) Cla111e inicial de pilotagem: 
Morane-Soulnkr - 315. 
RWD. 8. 
Fleet 10. 
Waco F. 
Avro Cadet. 
Curtias Traltlc. 
B) Classe aperfeiçoamento e aerobada: 
Morane Soulnier 230. 
Waco F 3. 
Curtiss. O.aprer. 
Stintou. 
Avro 626 . 
e) que as provas foram realizadas d~ ac:cordo com o prograzn ... 

ma estabelecido pela c:ommla.&Jo de acqulai~o de av.l.Oes, organiZada~ 
boletinS pardacs pela mtllmil commwlio e, em func:çao deues 1»--
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letlos, reunidos em quadros geraes, que foram anoexados ao relatorio 
final da commissao, os re.sultados e a respectiva classiflcaç:io dos 
materiaes ·em coocurreocia 

f) que dos boletins pardaes foram· orga.ni:r.ados q:uadros · ge:raes 
annexados ao parecer final da commissao para acqulslçl'ío de material 
aereo, com os r.eguintes di:z:eres: t• quadro - classe inicial de pllo
·eagem. classlficac;:lo dos apparelhos; 2° quadro, classe aperfelçoa
:mento e acrobacia e classiflcaç~o dos apparelhos; 3" quadro, classe 
inicial de pilotagem e quadro comparativo das dlver.s:as caracterlstl• 
c.as dos avi~ propostos de accordo com os resultados das experlen• 
elas r.eallzadas perante a çommissao; i• quadro, cl=e aperfeiçoamento 
e acrobacia e quadro comparativo das diversos caracterist!cos dos 
aviões proposto, de accordo com 011 resultados das exper!endas real!
zadas perante a commiss!!o • Os termos dos referidos quadros, bem 
como a class!Í!c:aç:io flnal, constam do documento n. S. annexo 
a este. 

g} que foi ac::e!to Q parecer final da comml!:ão para acquisiçllo 
-4e material aereo e em vista da dec:laraçao de: }0

, nenhum av!:lo 
satUfaz Integralmente ás e:x:lgencias limites do programma do edital 
~e concurrencia; foi pedida providencia no sentldo de ser a mesma 
cONiderada nulla; 

h} que o d!reçtor da Av!açao Militar, devidamente autoriz:ado 
·pelo Sr. Pres1dente da Republ!ca a adquirir aviões. de acCO'l'dO 
com a letra a do art. 246 do Regulamento Geral de Contab!l!dade 
Publica, resolveu, em caracter interino nesta D. Av., organizar uma 
c:ommí.ss:!o de of~idaes d~ ma inteira confiança, tendo nella inclu!do 
um dos dois unic:os engenltetros de aviação existente na Arma de 

.Aviação, até a presente data: 
{) que na:o foram feitos novos estudos para ac:quisiç:!o de aviões 

que não compareceram a.t provas. 
j) que o relatorio final da commissão para acqul!Jiç!io de ma~ 

terial a.ereo á!z- o seguinte: A commissao resolveu no seu: relatorio 
final declarar: 

1 •, que nenhum aviao satisfez integralmente ás exigenclas 11-
. mltes do programma, do edital de concurrencla: 

2", rcallur uma clruslflcaç.l!o dos av!Oes de accorcio com o re~ 
sultac!o das experienclas, cotnparatlvam.ente com os caracterlst!cos 
exigidos, no edital. ficando assim especificados os que mais se apro
ximam de taes caracteristlcos • 

3", cada membro ju$tilkar ao voto dado em favor do aviao por 
el!e indic<~do, como o mal_, conve-niente. - Que em aviso n. 11. 
de 30 de Março de 1935, asslm se dirigiu a esta Directorl~. o Se• 
nhor Mic!stro da Guerra: "Tendo em vl3ta o resultado a que chegou 
".commlss~o Incumbida dos exameJ e experienc!as d~ avf151's. resolvi 
JSubmetter o assumpto á deliberação do Exmo. Sr. Presidente da 
Rl'publica que, em 26 do rnez em curso proferiu o de!pacho Reguinte: 
N:;o havendo qualquer dos typo.s apresentados satl.sfelto as condições 
do p~ogramma annulo a concurrcnc:la; e, ante a urgencla alltgada, 
autoriZo a acqul.!:içao por compra administrativa, na conformidnde 
elo :m. 246, letra A do ':': .. 41:'lo de Contabilidade; 

k) oue nao exiate •.:::,~- terbi! .--~edalmente destinada á c:ompra 
de aviões-Escola e que esaas compt,". correriam por con:a da verba 
7•- Jl..vlaç~ Mllitar- conslgr.aç~o ma~riall -1- Material p,.rrna• 

· nente- 3Renovaçao do Material de avln·ao e equipamento nos· Par• 
·ques e Laboratorio5. - ]o~E Antonio Coelho Netto. general dlroctor 
.C. r, A v~açao Militar. 

A quem fez- a requl!llç:lo . 
Rept«:R.t'toção: 
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Dos dipiomados em odontologia, do Estado de Minas Geraes .. 
.solicitando a approvaç:io de Ulll projecto do Sr. Cardoso de Mello. 
Nett<:, rE'lahvo a revalidação e possibilidade de serem os cti?lomas. 
acceitos a regístr'o no Departamento Nadooal de Saude Publica. 

- A' Commissão de Educação e Cultura. 
Convítr: 
Do Fre5idente da Commissão Executiva do VII Congresso Na

cional de Eàuc:ação, para assistir a . .sessão inaugural daquell.: Con
gresso. a 23 do corrente, ãs 15 horas. no Theatro Municipal. 

-lnt~~rada. 
E' lido e vai a imprimir o seguinte 

P.ROJEC'IO 

N. 87- 1935 

(Primeira legis1atura) 

Crca cooperstiuas de COT!SW7tO nas Caixas ou lrtStitutos de Aposert
tatkrias e Pen.sões; com pareceres contrarias das Commissões d~ 
Legislação Social e de Finanças. 

('Vide projecto n. lH, de 1934 -Legislação Soc:ial li e Finanças. 
34, de 1935 - 1• legislatura) 

O projec:to quer se crie, obrigatoriamente, em todas as Caixas.. 
ou. Institutos de AposentadoriaS e Pensões, cooperativas de consumo. 
Além do desvirtl.lamento das finalidades desses Institutos que devem. · 
visar, exc:lusivamente. acautelar o futuro dos seus respectivos asso-
ciados, pela aposentadoria, ou de sa.us fami.lias, com a pensão, rompe 
com um system.a estabelecido pela nossa legislação • De facto. pelo, 
Decreto n. 23.611, de 2<l de Dezembro de 1933, art. 14 § 2" as 
cooperativas de cons~. credito e producção e c;uas modalidades, 
são de funcção privativa dos consorcios. profíssionaes cooperativos,. 
gue são comprehendidos entre as attribuições do Ministcrio da Agri~ 
cultura, quacdo as Caixas estão sob a alçada do Mini.sterio do T:ra~· 
balho, como institutos de previdencia social que são. 

Temos, pois, que annexação das cooperativas de co!ISWilo, sendo
mais um onus para as Cabta.s, sujeitand~as a uma instabilida.cl'e, de 
lucros ou prejui%0S, incompatível a esses institutos, inflinge normas 
pre-estabelecidas que devem ser mantidas. Nesta confon:nidade, opina. 
a Commissão de Legislação Social pela rejeiç~o do projecto. 

Sala da Commbsão, 7 de Junho de 1935. - Deodato Maia, Pre~ 
sidente, - Salgacfu. Filho, Relator. - Vicente .Gelliez..- CBt'laS
Reis. - C. Moraes Andrede. - Odon Bezerra Cavalcanti - Laer~ 
te Setubal. ...,.. .RsplUlel Cincurá. - João &raldo. - Alberto Smek.. 

PARECJ::B DA CO;MMISSAO DE FI~Ali'Ç45 

Ü projec:tO c:JUt!T a obrigatoriedade <ia c:reaçáo de cooperativas· 
de consumo, na.s instituições de previdencia social, e determina. em. 
seus diversas artigos normas para as mesmas. 

A nosso ver, c:aso fosse convertido em lei o pr~ente proj:ecto, 
seriam virtualmi:ote desvirtuadas as finalidades dos institutos e cai
xas de .aposentadorias e pensões, que são mernm~ote lo.stituir;6es de 
])revidenda social .e n:ío de economia c:ollectiva. 

Ac:cre.~ce ainda o grave risco para as mesmas da exploração-
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•commerdal, sempre incerta. tornarido ainda mais grave .a situação 
_pa~nial dos estabelecimentos de.s.sa natureza, sujeitando-as a um 
"risco de prejuizos .finant:eiros que é dever precipuo ào legislador 
evitar. 

Ha ainda a ponde-rar a collisao de leis que se iria criar, se Ios
~e acceito pela Camara o projecto, pois iria dar-se ao Ministerio do 
Trabalho, ln<iustrla e Commerdo uma legislação que até o -presente 
:momento está privativa do Ministerio da Ag:ricultura. 

Jâ a douta Commiss:ão de Legislação Social pronunciou-se n~ 
se sentido, e nessa conformidade é de nosso par-ecer que o projecto 
·deve ser rejeitado, assim opinando esta Commissao d:ç Finanças. 

Sala das Sessões. H de Junho de 1935. - João Simplir:io, Pre
-sidente. - PrBnça Filho, Relator. - &atuliarw Brito. - Miranda 
Junior. Clemente Msriarú. - Daniel de Carvalho. com re!Stricções. 
·- Armaldo Bastos. Amaral Peixoto Filho. - João Guimarães. 

P~OJECTO A QUE SE llEFEREIIol OS PAREC&BES 

-Gréa cooperativas de consumo nas Caixas ou ln.stitutos de Aposen
tadorias e Pensões 

Art. t.• Fica obrigato:ia a creação de cooperativas de consumo 
-para todas as Caixas ou Institutos de Apase.ntadoria e Pensões, sen• 
-<lo administradas por associados e dirigentes da livre escolha do Go.-
-vemo, estes ultimes na proporção de um quinto. 

Paragrapho unic:o. Só gozar~ dos beneficios dessas instituições 
·os associados das Caixas ou Intitutos e membros de suas famílias 
-que vivam às expensas ou encargos dos me.sm~ . 

Art. 2."' Ficam iosetttas de quaesquer ilnpostos todas as iniciativas 
<ou propriedades <ias cooperativas de consumo creadas por esta lei. 

Paragrapho unlco. Não gozam da isenç:io deste artigo os ma
teriae.s de origem estrangeira, ~xcepto os apparelbameotos para hos~ 
:Pitaes ou assistencia medica. 

Art. J.D As cooperativas de coosumo poderão estabelecer assís· 
tenc:ia Social com or.gamaçõe.s de ordem lllOral. intellectual e mate• 
Tia!, q~K" visem alimentar. vestir ou educar seus as.sociados e famillas. 

Paragrapho unico. Fica prohibido ás Caixas ou Institutos trall$
acclonarem com seus associados em emnrestimos, salvo em ca!lacter 
bypothecario e para exclusiva acquisiçt!Ó de casa . 

Art . 4-." O Governo regulamentará a presente lei e deverá, :entre 
outras medidas, prever: organização . .administrativa e technic:a. pena-
1idades para os <iefraudadores, vet!cimentoS dos dirigeutes, meios de 
-1iscaliz8_ção e c:oacllções de eleição da àir'ecção da cooperativa. 

Art. 5.• Revogam•se as disposições em contrario. 

Sala das Sessl>es, 24 de Outubro de 1934. - R.uy Santiago. -
&bastl!o Luiz de Oliueira. - Acyr Medeiros. - Amara1 Peixoto. 
- Thi~ Perüst. - Humberto Moura. - B. Pereira Camtiro. -
.A:dn:bal Gwyer Azevedo. - Mouf"a· Carvlilho. - Ferreira Neto. 

E' lido .e vai a imprimir o seguinte 
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO 

( 1.• Legislatura) 

N. 4- 1935 

Modifica artigos do Regimento Interno da Carnara dos Deputadoso 
relatfvos á elaboração do orçamento 

(Com. Executiva 12 - 1.• legislatura}. 

A Camara dos Deputados resolve: 

Artigo unico. A sub-secção Do Orçamento, do Regimento Inter:.. 
no. passarã a ter a seguint~ redacção : 

Art. 155. O orçamento g~ da Republica constituirá um só· 
projec:to dividido em duas parte.s, .Sendo a primeira relativa á. Recej,.. 
ta e a segunda. á Despesa. · 

Art . 156. As tabellas explicativas, com as rubricas de detalhes. 
farão p3rte do projecto como =os impresclndlvels, de modo e a 
especificar a receita e a .separar e indicar a despesa, por -Ministerio. 
ou gupo de serviço~. e a estabelecer outras divisões -e separações que 
a lei indicar ou concorrám para melhor . esclarec:i;nento das despesas-

Art. 157. Incumbe â Commissão de Fl.o.anÇM e Orçamento dar 
parecer sobre o projecto de lei orçamentaria· enviado pelo Pre31dente
da Republica, acceitando-o ou apresentando um substitutivo. 

Art. 158. Se dentro do prúneiro mez da ussao legislativa, nãO. 
_)louver a Camara recebido o projecto, com os respectivos annexos, 
que devem ser enviados pelo Presidente da Republlca, a COmmissão 
de Finanças e Orçamento elaborará o seu. baseando a trabalho ~ 
bre. o orçamento vigente e as respectivas tahe-llas e apresentando-o
dentro do praw de ttin~. dias. 

Art. 159. Recebido pela Mesa. em qualquer hora da sessão, o
projecto de orçamento, com as tabella&, será aqueDe. independente.
mente de leitura no expediente, man<lado publlcar e distribuir pelos: 
Deputados, em avulsos impressos, n5o podtndo o pr-azo de llllpressão
e distribuiçao passar de oito dias improrogaveis. 

§ 1." Durante 0$ dez dia.s uteis seg~tes a distribuiç:io dos avul~· 
sos, ficará o projecto, com os annexos, · sobre a mesa, aÍil31 de rece---
ber emendas de 2. • discus.sao. · 

~ Nlio serao admittidas pelo Presidente quaesquer emendas · ou 
disposiçÕC$ do projecto que contrariem, de qualquer modo, o estabe
lecido no art. 50 da Constituição. 

§ 3.° Findo o prazo do § 1.0
, serão as emendas. dentro das qua.. 

renta e oito horas seguintes, mandadas publicar pelo Presickcte, cJe.. 
pois de devidaJDente classificadas. 

Art. 160. O Presidente dará sempre publiddack áS et11enda.s 
que haja recusado. -

. § 1. • Do acto do Presidente, recusando emendas ou partes do 
pro}ecto, havcrâ .recurso para ·a Camara, por occasi:!o ·de ~r dis-· 
.:utida a acta, nas tres sessões seguintes após a publicação da dcd~ 
s:lo do Preside11te no Diarlo do Poder LegWetiuo. 
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§ 2". As deliberações, eobre 'as reclamações fol"Inuladas de ac:
•cõrdo CQm o parag·rapho anterior, serão tomadas durante a ordem do 
dia, logo que haja o numero de Deputados neces.sario ás delibera· 
ções. 

Art. 161. O Presidente remetterá, em seguida, as emendas ac:c:ei
ta.S ã Comm!ssão, que as devolverá dentro de quiaze dias, com seu 

-parecer . 
. Paragrapho unico. Este parecer, com o projecto e as respectivas 

emendas, será publicado e distribu!do em avulsos, no prazo maximo 
<ie oito dias. 

Art. 162. Distribuído~ os avulsos, o projecto entrará para a or· 
-dem do dia, em 2. • discUS6:!o, sendo porém obriga to rio o interstício 
-de quarenta e oito horas entre a distrib11ic;ão e o inicio dessa discus- . 
são, que será feita por artigos, incluidas as -emendas respectivas. 

' Parag~pho unic:o. A discussão e a votação da parte relativa á 
·<iespesa será feita por titulas, referentes aos orçamentos particulares 
-de cada -Ministerio oa grupo ·de suviços. 

Art. 163. Votado o projecto, com' as emendas, em segunda dis-
. çUSSão, voltará á Commis.s~o. afim <ie redigil-o, no prazo maximo de 
-cinco dias . . para a terceira di.scuss:!o: 

§ 1." Publicada, independentelllente de leitura no · expediente, e 
-distribuída em avulsos a -redacção para a terceira <iiscussão, receberá 
;.a Mesa ~mendas, durante os tres dias ute:is .seguintes á distribuição. 

§ 2. o Na terceira discussão não seráo admittidas, além das que 
-inf!injam o art. 50 da Constituição, quaesquer emendas que tendam 
.a augmec.tar a despesa ou a diminuir a receita, salvo, apenas, quando 
propuz:erem o restabelecimento de medida contida na pro~ta do Po-
·-der Executivo, ou consignarem Vl!t'ba para despesas já detennlnadas 
oem lei. . 

§ 3.° Findo o pra%0 deste artigo, ser!o todas as emendas man-, 
.odadas publicar, devidamente classificadas, dentro de quar~nta e oito 
·horas, pelo Presidente. que remetterá á Co~ as acceitas. 

§ 4.0 A 0-mmissão .d~olverá, no prazo de dez dias, as emen, 
-das com seu parecer, que será publicado e distribuído em avulsos, 
:no preso de quatro dias. 

§ 5.0 A Coi!UJlissão poderá, por mtermedio de seu Presidente, 
Tequerer á Camara a prorogação dos prazos · para a apresentaçlío de 
parecer ás emendas, em segunda ou terceira .discussão, por mais cin.
co dias que serlio' irnprorogaveis·. Este requerimento ~o ~erá discus.
'Sli.o e poderá ser apresentado em qualquer momento da sessão, .stJb.. 
mettendo-o a Mesa immediataznente a votos, com qualquer numero 
de presentes. . · ' . 

§ 6. • Findos os cinco diatl da Jlrorogação, o Presidente, ex-offi
cio ou a requerimento de qualquer Dep.utado, ·poderá dar para a or• 
dem do dia seguinte· o projecto e as emendas, sem parecer, podendo 
neste caso o re1ator, DOS tre.s minutos de . prazo para .encaminhar a 
votação, jlconselhar á Camata a approvaç~ ou a rejeição de cada 
'UJ!la das proposições, em parecer verbal. 

§ 7.• Havendo parecer eseripto. o projecto, -com a6 eroeDrlas e o 
:parecer, figurariSo. na ordem do dia quarenta e oito horas depois de 
-distribuído em ·avulsos, afim de ser dl.scutido em 3." turno. 

§ 8.• Esta discus;ao versará sobre ·o p.rojecto e emendas englo-
badamente. 

§ 9." Encerrada a cii.sc:ussão, serão subme~tidos á votação as 
emendas e o projecto. 



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 2810112015 11:50· Página 23 ae 77 

188-

§ 10. Em caso algum. por occasião da votação, poderá o De
putado occupar a tribuna por mais de tres minutos. 

§ 1 j . Terminada a votação, irão os papeis á Commissão de Fi
nanças para a redacção final. 

§ . 12. A redacção final d~erã ser feita rio prazo -maximo de
cinco dias. 

Art. 164. A Commissão de Finanças é' Orçamento indicará .sem
pre, como observação, nas a1!Ilexos do projecto relativos á despesa: 
com serviços que produzem· renda, o total desta ao lado do da· des
pesa respectiva, ~ a diffeença entre as duas pill'cellas. 

§ l. • A' Commissão de Finanças e .Orçamento será permittido,. 
ao opinar sobre emendas, propor modificações ao projecto e áS oemen~ 
das, offerel=er outras novas e sub-emendas. e apresentar substituti ... 
vos de ordem geral a varias emendas, ou a grupos dellas que ver~ 
sem sobre o mesmo assumpto ou sobre objecto de igual ~tureza . 

§ 2.0 A approvação . do substitutivo prejudicará a votação das· 
proposições a que se referir. . · 

§ 3. o A Commissão de Finanças e Orçamento, na elaboração do· 
projecto e no offerecimento de emendaS:, quer na segunda, quer na· 
terceira discussl!io, estará sujeita ás mesmas restricções impostas aos· 
Deputados. 

Art. 165. No projecto ele orçamento, ou nas ein~. o produ
ttcs de impostos, taxas, ou quaesquer tributos creados para fins deter~ 
minados, não poderâ ter applicaçllo differente . · 

Camara dos Deputados, 21 de Junho de 1935. - Antonio Car
lo.s. - ]cão Simplicio. - W aldemar Peneire. - Pereria Lvrs. 
Genero.so Pcoce Filho. - Caldeira de Alvarenga. 

O Sr. Presidente ----: Está finda a le-itura do Expediente. 

O Sr. Martins Soares (Pela ordem) - Sr. Presidente, declaro
que o nosso oollega Sr . João Beraldo, deixou de comparecu á Ses
são de hoje por ·motivo imperioso. 

O Sr-. Presidente - A Casa fica inteirada . 
Tem a palavra o Sr. Emílio de Ma-Ya. 

O Sr. Emílio de Maya - Sr. Presidente, venho tra.:.er á conEi~ 
deração de V. Ex. e da -Camara um projecto de lei sobre um assum .. 
pto que está a exigir soluç~ -legal por parte do Congresso e do Go.
vei'Il() da Republlca. 

Refiro-me á • nova industria do alc.ool~anhydro, como faclor cJo. 
de-senvolvimento da economia nacional, e ã necessidade de lhe .pres" 
tarmôs os auxilias que se tomam imprescindiveis â sua immediata 
installaçllo. · 

TOdos conhecem o vulto que a importação de carburante, para: 
0s motores de explosão interna, assumiu na nossa balança de inter"· 
cambio commercial. Ninguem ignora a influencia que .a fabricaçl\0 
do alcool absoluto ;está destinada a · exercer na produc~o do assucar~ 
cõmo industria de transformaç:io das sobras destre producto e de 
utilização directa da materia prima. permlttindo aos usineiros e agri ... 
cultores da c:anna um.. ma.x.imo de producçãc agricola e illd1.L1ltrial. 

No primeiro caso. devemos con.siderar o alcool~anhydro como fa• 
ctot de riqueza nova na producc;:!o geral do Paiz, influindo imnl~a
tamente na reducç:io das importações de gazolina ·e -operando uma< 
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baixa correspondente oos pagamentos em ouro sobre as nossas im~ 
portações. No segundo caso temos de oonsidrr.ar a sua influencia na 
defesa do assuc:a!:' e no des1:nvo!vimento da agricultura cannavieira, 
permittindo aos agricultores e indu.striaes elevarem a sua producç!o 
além da lilllitaçlkl das safras para . o fabrico destinado ao conSUillo 
interno. 

··Assim ·equacionado o problema do alc:ool~anhydro, a soluç§o é 
das mais facei.s, dentre quantas interessam ao dtsenvolvimento ec~ 
nomico do Brasil. 

Quem conhece a orientac;:!o da defesa do assucar no Paiz, ou 
c;uem se àér ao trabalho de estu.dal~a. desde o instante em que as 
contingenc:ia.s da superproducc;ão nos i!Jlpuzeram medidas por vezes 
energicas na formação dos chamados lotes de sacrificío e na limita• 
ç:!o da producção, ha de verificar que. só agora, ao se cogitar defini.
tivam~nte da criação de um carburante nos:io,. o problema encODtrou 
o rumo certo para a sua solução racional. 

Se bem que o Sr. Leonardo Truda, em seu lívro a "Defesa da 
Producção Assucareira", observe ser o Brasíl, entre os demais pai%es 
cultivadores da canna, aquelle que maior facilidade poderá encontrar 
para resolver o problema, em virtude de coosumirmos cerca de nove 
decimos da DOssa producção, a verdade é · que a defesa desse novo 
produc:to só teve, até bootem. soluções provisorias e mesmo daJXUlO.' 
sas aos proprios intereS3eS dos p'roductores . Não é facto desconhe• 
Ciclo que nesse campo das .nossas actividades agricolas e mdustriaes, 
e itldustria do a.ssucar, apesar de secular, tem vivido dias difficeis, 
movendt>-Se em um regime de constantes incertezas e d .. frequentes 
p.rejuizos. Dean!e des.sa situação de ameaças repetidas. oriundas da 
:Instabilidade nos mercados, os Estados productor~ do assucar rea• 
lizaram a sua primeira· conferencia, depois da grande guerra, na ci.
dade do Recife . Naquella reuni~ de productores e de governos es
tadu.aes, diredamente interessados na obtenção de meios para pr~ 
te~r a mdustria, foi o problema do assucar estudado nos seus m<>
plexos e variados as~ctos . A. conclusão dos estudos então reali:tados 
foi a que, para se combater as causas de perturbação na economia 
publica e privada de cinco Estaâos assucare!ros, se tornava necessa~ 
ria a exploração em· grande volume do alcool motor . 

De ahi por diante essas providencias foram sendo adiadas sob 
o imperio de cootingenc!a.s inesperadas. Novos factores de ordem 
Jnterna, e de ordem externa, motivaram constant2s retardamentos no 
plano de realização da industria do aicool carburante. 'E ' facil ima• 
ginar~se, ã vista de circumstancias dessa natureza, a situação de in· 
segurança e de instabilidade dos industriaes do assucar e .dos lavra· 
dores da canna. Aquelles, c.om rarissimas excepç&s, com as suas 
fabricas hypothecadas. pagando . juros exorbitantes, que só a lei da 
-usura muito mais tarde veio proteger; e os ultimos, na dependencia 
dos primeiros. · 

Do fim do anno de 1931 para os dias actuaes a defe.<Ja assuca~ 
refra assumiu um caracter mais efficiente. Aproveitadas as expe.
rlencias anteriores, iniciou-se o desenvolvimento de um plano mais se-
guro na sua directriz. Ligado directam'I!Dte a esse plano estava <:J 
problema do carburante nacional. Encontravamos .assim, finalmente, 
o .meio de limitar a producçl!o do assucar .sem sacrifido!!l para os 
productores e .sem o cerceamento cada vez mais pronunciado da cul• 
tura da canna, base· d a economia de varios dos nossos Estadoo. 

Com o Decreto n . 22. 152, de 28 de Fevereiro de 1932, limitan.
do a producção do assucar no territorio nacional ~ incrementando o 
fabrico do aloool, motor, coube ao Governo Provisorlo traçar as nor• 
mas do desenvolvimento da indu.stria alcoleira, incentivando-a e au.-
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xiliand~a quanto· possivel. Resolver-se-hia por essa forma a crise do 
assuc:ar, abrindo.-se ao mesmo tempo ao Paiz a possibilidade da crea
.çoã ck uma nova industria d~ vantagens amplas para a economia 
publica . 

Como medidas justificativas do Decreto n. 19.717, de 20 de 
Fevereiro de 1931, ·que el!tabeleceu, para as Companhias importado-
ras de · gazoliaa, a obrigação de adquirir .determinada quantidade de 
-alcool fix.ada numa i)ercentagem ·de 5% sobre a gazolina i!llportada, 
determinou o Governo 'JUe nos laboratorios do Instituto de Tecbno
logia. naquella época Estação Experimental de O:>mhustiveis e Mi· 
nerios. fossem feitos e.stuclo.s e experiencias relativos â utilização do 
a!c:OOl com a gazolina para formar p carburante nacional. Dessas 
experlencias realizadas .pelos nossos technicos, resultou ser a mistura 
do alcool-anhydro ·com a gazolina. data a perfeita miscibilidade en
tre ambos. a que mais nos convinha adaptar com segurança e van-
tagem. · 

Vencida satisfactoriamente essa primeira etapa. cuidou o Gover~ 
no de facilitar a montagem de· distillarias de alcool-anhydro. Varias 
providencias de ordem governamental foram .tomadas com esse ,fim, 
baixando-se, entre outros, o Decreto n . 21.207, de 24 de Março de 
19.32, autorizando o Ministerio da Agricultura, mediante determina~ 
das condições, a ass.ignar contractos com particulares, empresas. as
sociações ou syndicatos, para a montagem . de usinas destinadas ao 
fabrico do alcool IXIOtor . Posteriormente foram e~as medida.s rev:igo.
radas .. e ampliadas algumas, pelo Decrer:o o.22. 789. de 1 d: Junho 
de 1933. que cr~a o Instituto do Assuc.;ar e do Alcool. O art . 6.0 

~este decreto estabelece~ 

"Mediante requisições do Instituto do Assucar .e do Alcool 
será concedida isenção de impostos ~ taxas de importação aos 
apparelhos destinados á fabricação do alcool-anhydro, ao ma
terial julgado necessario ao melhoramento das di.stillarias ac
ctuaes. bem como aos deshydratantes para aquelle fim app~ 
vados pelo s Institutos, com o respectivo vasilhame... • 

Esses favores dO Governo deram á oova industria do alcool-a
nhydro um ilnpulso iniciai digno de nota . Outra coisa aliás não nos 
era licito :esperar, ante a certe:~:a de havermos ~ncontrado o meio se
guro de vencer as crises assucareiras e de abrir novas possibilidades 
á i.ndustria e ã lavoura .da canna. 
. Ao lado das providencias do Governo Federal. varies Interven~ 
tores .nas Estados e chefes· de serviços offic:iaes procurc:sram por in.i~ 
ciativa propria facilitar o uso do novo combustível, auxiliando assim 
o incremento da industria nascente . · 

Apesar, porém, de todos as favores concedidos pelo pod-er pu• 
blico, uma nova providencia, por parte deste, e como complementO 
das medidas anterlorm.ente pastas em pratica, se faz necessaria como 
meio · de remover um obstaculo c:reado ao fabrico. tran.sporte ~ con~ 
.sumo do akool~anhydco. Essa providencia é a i~en.ção de direitos 
de importação e taxas aduaneiras para os toneis e vasilhames des
tina.do.s á guarda e transporte do. alcool deshydratado, bem como 
para o material destinado ã confecção desose mesmo toneis e vasi
lhames no Pai%. 

A importação desses materiaes, base do exito da utilização do · 
.carburante .nacional, cotllo passar~os a expõr, está hoje .sujeita a 
impostos e taxas alfandegarlas que encarecem consideravdm~te a · 
sua acquisição. tornando-a IJlesino quasi impossível a todos os pro
ductores . Resulta dessa exigencia que o cw:to dos toneis, vasilhames. 
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carros tanques e outros materiaes, é consideravelmente elevado em 
~encontraríamos com que se pretendesse justificar. pela logica, a ex~ 
relação ao custo das io.stallações das fabricas. Só uma_expllcação 
clus~ desse material do numero de todos os demais que go~am da 
isenções concedidas pelo Governo. E' a existencia, no Paiz, da in~ 
dustria similar de fabricações de toneis para transporte de alcool. 

O Sr. Bandeira V8Ughan - V. Ex. dá licença para um apar~ 
te ! Ha um problema. actuahnente, muito se::io, na questão do tra.ns~ 
porte do alcool dematurado: é o que se refere ao material utill:ta.do. 

O SR. EMILIO DE MAYA - E', precisamente, a ba:se do 
. meu discurso. O material empregado no vasilhame nadonal, não re~ 
·siste á acção corrosiva do alcool anhydro. Dahü as experiendas fei~ 
tas na Allemanba .. . 

O Sr. Bandeira Vaughan - Com o duralluminio. 

O SR. EMILIO DE MAYA- •.. com a liga de alluminio. 
Donde a convenienda de ser importado esse material e os toneis, 
vistos as fabricas do Pai% .não se acharem em condições de iSatisfa~ 
:z;er as encommendas em perspectiva. dado o numero de distillarlas. 
mont;:das e a montar no Paiz. O meu projecto isenta não só a im~ 
portação dos toneis coJJlQ do material adequado para a sua fabrica~ 
ção co Paiz. De maneira que a medida não prejudica absolutamente 
a industrla nacional. O material .destinado á construcção de taes to.
neis ficará tambem isento. 

O S r. Cardoso Ayres - A isenção será não só para os toneis. 
como para os vagões--tanques. 

O SR. EMILIO DE MAYA - No dia em que as nossas fa~ 
bricas forem capazes de produ:z:ir o ma-terial necessario. evidente
mente cessará a isenção. 

Mas a verdade, infelizmente. é que a nossa industria nacional. 
neste campo, não está ainda em condiçOes d-e resolver . o caso, não 
só pela inferioridade do material utilizado, em relação ao poder cor~ 
rosivo · do alcool absoluto, .como pela impossibilidade de satisfazer. 
em conveniente ..:.spaço de tempo, as encommendas em perspectiva. 

Com effeito. os toneis e vasilhames e vasilhames nadonaes são 
fabricados com ferro galvanizado, matérial que não resiste á acção 
corrosiva do alcool anhydro . O seu reves~nto de galvanização 
(zinco) se dissolve no alcool, tornando~se este turvo e carecedor de 

cuidadosa filtragem antes da sua entrega ao consumo, o que encarece 
o seu cutlo. Devido a essa drcumstanda, quasi todo o alcool rec~ 
bldo pelo Instituto do A~ucar e do Alcool até hoje chegou .turvo e 
em condições imprestaveis para o fim a que se destina: a utillzação 
como combustivel, de ·mústura com a gazolina. 

O St. Bandeira Vaughan - Existe tambem a questão do preço 
pelo qual é pago o alcool, a 96. Gay Lussac, aqui no Rio. O preço 
sendo muito baixo, náo compensa ãs disti!larias produzil-o. Dahi 
eu aflirmar que talvez fosse muito util ao Instituto do Assucar e.sta~ 
belecer para o alcoôl uma cotação um pouco mais elevada, porqu~. 
do contrario, todas as distillarias passarão a produzir somente aguar~ 
dente, que alcança preÇo superior ao do alcool porque t<>do.i sabemos 
que .a aguardente é apenas alcool = 50% de agua . 
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O SR. EMILIO :DE MAYA- o·nobre collega tem razão: o 
preeço é, rei!lmente, mui•to b:lixo. Aos lavradores de, canna conviria, 
pois cuidariam tambem da fabricação do alcool. 

O Sr. Bandeira Vaughan- Talvez seja essa a . causa pela qual 
o Instituto não pode adquirir alcool em quantidade sufficiente para 
empregai-o como carburante. · 

O SR. EMILIO DE MAYA - A questão é a seguinte: quasl 
todo o akool fabricado no Paiz, até hoje, mostra, aliâs que a in
dustria está .progredindo. E' o que provarei em seguida, af!irmando 
que ha varias distilharias funcciona.ndo e outras em construcção nos 
diversos Estados. algumas com capacidade para 30 litros de aguar
dente, como existem varias em .Campos, Pàllambuco e Alagôas. 

O Sr: &nc!eira V aughan - Justamente porque o preço da aguar• 
dente é elevado. Se um litro de aguardente vale $500 e o alcool 
$400, nunca o usineiro se disporá a fabricar alcool. · 

O SR. EMILIO DE MAYA- Mas devemos consider<~r a pos.
Sibilidade do emprego do alcoo! como carburante, no Paiz. 

O Sr. Bandeira Vaughan - Ha, entretanto, muito m~is vanta
gem em fabricar aguardente do que alcool, va:1tagem ec-:>x:omica 
actual, pelas cotações. 

O SR. EMILIO DE MA YA - O mercado do Estado do Riq. 
entretanto, é s6 o da Capital Federal. Precisamos desenvolver a 
inàustria alcooleira no Paiz porque os ·mercados para col!ocação da 
aguardente são menores que os para venda do alcool. 

O Sr. João Cieopha.s - Devemos, antes de mais nada, combater 
a exploração. 

O Sr. Bandeira Vaughan - O instituto deve dar. uma cotação 
mais elevada. 

O Sr-. João Cleophas - Sem prejuizo para a economia na
cional. 

O Sr. Cardoso Ayres - A opinião do ineu nobre collega do 
Estado <lo Rio, Sr. Bandeira V aughan. talvez, n:io seja bem justa, 
:no tocante ao facto de se dever elevar o .preço do alcool comhustivel, 
porque vem a ser um grande impecilho para o seu consumo. O ala:ol 
pr.ecisa acompanhar o preço da gazolina, dando uma differença de 
30 % . Acho que a soluç~ para o assucar seria converter em al
cool para vender a preço barato aquillo que se está 6aaificando com 
a exportação para a Europa. 

O Sr. ]oilo Cleopha.s - O que se deveria fazer e não se faz 
seria a creação do combustivel nacional. 

O Sr. Cardoso Ayras ...:_ A creação já está feita com a installa
ção, que -se realiza, de grandes d!stillarias. 

O Sr. Bandeira Vaughan - Esse alcool é adquirido apenas a 
-400 réis, no mercado livre, alcool de 96° Gay Lu.ssac. . 
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O Sr. Cardoso Ayres - O aloool de.shydratado é pago a 800 
xéi.s. 

O ·sR. EMILIO DE MAYA - Pelo Instituto. 

· O Sr. Bandeira Vaughan - Uma tonelada de canoa. com a 
:maior efficienc:ia no rendimento, a partir das moendas até a fermen• 
iaçao. não pode produzir mais de 60 litros correspondem., a 400 ré1s 
o litro, a 24$000. Po.sitivamente, não dá para compensar nem ao 
productor de canna. nem aos uzineiros, nem ao _operariado nac:ional, 
:nem ás despesas de transpOrte. 

O Sr. João Cleophas - Ahi se faz necessaria a intervenção do 
1nstituto, compensando o productor do:; prejuízos que têm. 

O Sr. Bandeira Vaughan - De que forma? 

O Sr. João Cleopha.s - Utilizando-se da taxa de 3$000. 

O SR. EMILIO DE MA YA - São os productores que pagam 
-essas despesas. O Instituto desconta do preço do alcool. 

O Sr. Bandeira Vaughan - Estou apenas escla~écendo. Tal· 
vez, o motivo origin~ de que a ex.igencia do Instituto tinha sido 
para compra de 20 milhões, e até agora só tem adquirido tres mi· 

1h6es disponíveis . . E ' sig.nal de . que o preço não é compensador. 

O Sr. Cardoso Ayres - E' a falta de 'llpparelbamento. 

O SR. EMILIO DE MA YA - A producção tem de $er limi· 
-tada, devido á falta de apparelhamento de distillarias.. 

O Sr. Cardoso. Agres - O Estado de Pernambuco já entrou 
em .entendimento com Instituto de Alcooi, para montagem de uma 
grand~ distillaria. 

O Sr. João Cleoph& - No proprio Estado do Rio o Instituto 
-está montando uma distillaxia. Chegou até a abrir a coocurrencia. 

O SR. EMILIO DE MAYA - No mometrto opportuno lerei 
informações nes.se sentido, para conhecimento dos Srs. Deputados . 

Volto, Sr. Pres.idénte, ao ponto em que estava quando fui hon~ 
-rado com os apartes do nobre -Deputado . 

Afim de remover na medida elo po$Sivel esses impecilhos, que. 
se .sub;;istissem, teriam motivado o . fracasso. no proprio nascedouro. 
do carburante nacional, adquiriu o Instituto macbinas destinadas 4 

'limpeza e filtragem do alcool. expurgando-o das mateerias em s~ 
p'ensão, ferrugem, oxido de %in co, etc . • precisamente aquellas que se 
desagregam das paredees <los to.neis e vasilhames em ~. O alcool 

-recebido. dadas as co.ndições em cr.te elte aqui chega, pa.ssa por 
esse processo rigoroso de limpeza, mantendo o Instituto um serviço 
~cialmente para esse fim, sem o qual não teria meios de sati&azer 
á justa exigencia das Companhias importadoras de ga:zolina, ao re~ 
CU$are.!Il todo o .a1cool que não se ;encontre em estado de completa 

.11mpeza, porque iria o mesmo prejudicar o perfeito funccionamento 
Jos motores. 

Indicam as experiencias até agora realizadas (!Ue os toneis e 
-vasilhames mais capazes de resistir â acção do alcoo! anhydro ~ 
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.os construidos por ferro estanhadO duplamente a fogo, ou de ma, 
teriaes de fabricação especial, segundo o novo processo espedai 
prescripto pelo Reicbmonopol allemão. 

O proprio Instituto do Assucar <e do Alc:col, á vista aa ineffi, 
clenc:ia do material até agora utilizado nas proprias fabricas estran~ 
geíras, já fez enc:ommenda para experiencia de toneis desse novo fa~ 
brico na Allemanha, mesmo estando elles ainda sujeitos ao pagamen!:Q 
dos impostos alfandegarios. · 

E' evidente a necessidade de resolvermos o quanto antes o prO' 
blema da acquisição, por parte dos nossos productores do alcool 
deshydratado, do vasilhame adequado ao transporte e á c:onservaç~ 
do seu producto. E' uma providencia que não interessa apenas â 
economia particular de uma classe, porém, á ec:o:nomia do Paiz. 
Persistir no estado ac:tuar seria um grave erro . Iríamos encarecer 
e dif.fi<:ultar o consumo do nosso producto, mantendo permaneDte.-
mente em funcção um apparelhaoento dispendioso destinado á 1Jm, 
peza do alcool e obrigado os productores, não somente a enfrentar 
os onus · dessa despesa, como tambem a adquirir e renovar vasilha
mes condemnados e compradas · a preços elevadissimos . Além d<> 
mais seria c:rear um entrave â industtia alcooleira e não devetnOs nos: 
esquecer de que ella, apesar do surto admiravel das iniciativas par~ 
ticulares, ainda se encontra muitíssimo aquem da.s nossas necessida~ 
des. Vejamos a prova. 

O consumo annual de qazolina em todo o territorio nacional' ê 
calculado em cerca de quatrocentos m.ilbões de litros. De confor~ 
midade com os dispositivos do decreto numero .19.717, de 20 de 
Fevereiro de 1931, ~ ainda de 5% a percentagem de alcool anhydro 
a ser adquirida pelos importadore.s de ga%0lina . Desta fo:nna, para 
que o Instituto do Assucar e do Alcool pudesse estar em dia com 
as Companhias .!Iz1portadoras ele gazolina, necessitaria de vinre mlihl5es 
de litros de alcool absoluto, corre6po.ndente ãquella percentagem: No 
entanto o Instituto até hoje · sé> recebeu cerca de tres m.Uhões de 
litros, representados pela produc:ção total de alcool anbydro no. 
~- . 

Segundo estatística do Instituto do Assucar e do A1cool, e nas 
quaes nos louvamos. existem no Paiz quinze distillarias em funccl~· 
namento com a capacidade total de 133.000 litros diarios; seis con
tractadas, com a capacidade de 113.000 litros diarios; quinze pr~ 
jectadas, como a capacidade d!aria de 254.000 litros, e duas em cons, 
truc~o. com a capacidade de 25. 000 litros, eonfonne o segufnt~ 
quadro: . 

Dimllari& existentes 

Nome - Municipio - Capacidade em Utros 

Central Barreiros - Banelfos ... .... ..... .. . . ... .. .. . 

Contractadas: 

Timbó-A.ssú - lpojuca . .•.. .......• •. •.. ..• . •••.• •• .• 
Distribuidora dos Productores Pernambucanos - Recife .• 
Catende - Catende . . . ... .. ..... ... .......... ........ . 
Santa Therezinha - Agua Preta . ........... ... ..... .. 
Tlúma - Tiúma ....•....•..•••..•.•. •• ......••. . . •.• 

20.000' 

. 5.000· 
20.00Q 
30.<XXY-
30.000 
20.000 
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Projectadas: 

:Distribuidora dos Produc:tores Per.nambucanos - Recife .. 
Cacaú - Rio Formoso •.... ... . . .........•.....•.... 
Caxangá --:- Rib~o . ••..•. . .....• . . .••.. ••.• •. • ·: •• 
Massauassu - escada . . ... .. ......•..•.•.....••...•. 
,um:io e lndustria - Escada ........ • .... .. ...... .. . 

Distillaria3 existentes 

:Uting~ - Santa Luzia .. ... .. ....... .... .... ..... ......... 

Projectadas: 

Cooperativa dos Productores Alagoanos - Maceió 
.Serra Grande - S. José da Lage _ 
.Santo Antonio - S . Luiz .. ... . . ....... .. .. • . . ....... 
.Úruba - Atalaia •.••...•...••..... . • .... ..• .•....... 
Brasileiro - Atalaia • .. ....•••.•... • ..•.. •..• ...• .• .. 
.Alegria - Muricy . .. .......• •• .. •..• . .... •.. . .. . . ..• 
·-campo Verde - Muricy ... .• •• .• . . .• .•. .. • . •.•. .• ... 

Distillarias existentes 

:Lisboa & Comp. 

Distillarias existentes 

Só tem produzido alcool baixo: 
'Usina Central - Riacbuelo ..•. .. .. . .• •• • •.•.•....•..• 
'Úiteirinho.s Japat"atuba ..... ... ...... ~ .......... .. .. 

ESTAI)() DO BIO 

Nome - Municipio - Capacidade em litros 

Distillarias existentes 

~nc~ção de Macabú-- Mac:ahé .. .. .. • .•. .. ... ..• • •. . 
·Sapucala - Campos ...••.•.. •.••.• •• •.. • ..•..••.••.. 

Em construc:ção: 

Cupim - Campos .. .....•. . •.. .. . .. ••• .•.•..• ••.. . • .• 
·Oiteiro - Campos . .. .. ....... . . .... . . . . .... .. . .... . . 

Contractadas: 

-Queimado - Campos .... • .. ••..... • . ..•.. . .•. .•.... . 

Em estudo: 

:São Josê - Campos ...•• •• • .. ......•..•... .. .•..•. · · • 

60.000 
10.000 
10.000 
8.000 

10.000 

6.000 

30.000 
20.000 

8.000 
5.000 

20.000 
4.000 
-4.000 

10.000 

6.000 
3.000 

5.000 
5.000 

20.000 
5.000 

8.000 

7.000 
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Central - Campos . . ....... . ..•.• . •.•..••.•....•.•... 
Produc!ores Campistas - Campos ......••....... . .... 

Distillarias existentes 

V assununga - Santa Rita do Passo •..••..... ... : . .. · 
ltahyquara - Caconde ....... . . ••• .....•..•.......... 
Itaquete - Araraquara . . . . ... . , •••• · ............... .. . 

· Santa Barbara - Santa Barba ; •. ........ .. .......• .. • 
Monte Alegre - Piracicaba ............. .. ........ . . . 
Esther - Santa Barbara ..... •....• ......•.•.•.•. .• ...• 
Tamoyo - Araraquara ............•.................. 
Piracicaba - Piracicaba ....•... • ...•.•........ . .•... 
Villa Raffard - Capicary ........ . .................. . 
Porto Feliz - Porto Feliz ....... .... ... .... ..... . .. . 

8 .000' 
60 .000 

3.000 
3.()00' 
3.000' 
6 .000 
6.ooo· 
8.000 

10.()00' 
12.000' 
17.000· 
17.500 

Ha ainda outras distillarias que estão . sendo ~tudadas e cujos. 
planos não chegaram ao conhecimento elO · Instituto. Tambem = · 
S:io Paulo estão sendo installada.s as distillarias ~Itaquerê" e "Ta
moyo" . 

Veerific;t-se facilmente, á vista do quadro acima, as vantagens 
que advirão, para a nossa economia, do funcdonamento das distilla~ 
rias contractada.s, projectadas e em estudo. Ir ao encontro dessas 
iniciativas, para auxiliai-as, como tem sido feito até hoje, é dever 
patriotico do Governo. E' sobretudo uma coherenda deste promover 
e facilitar o de.senvolvin:iento das distillarias existentes, interessar~se 
pela montagem de novas fabricas, afim de que o !Jlstituto do Assu-car
e do Alcool possa fornecer _ás Companhias importadoras de gazolina 
a quantidade de alcool anhydro corr~pondente, pelo menos, á percen~ 
tagem ::eguiada pelo citado decreto do Governo. 

Se. em face do mappác a_cima organizado. tomarmos por base a: 
media de 150 dias de fabrico· annual para cada distillaria, teremos 
é,UlilUa!mente uma proc!ucção de 82.041.000 litros de alcool anhydro. 
Está claro que produzindo o Paiz uma media annual de 82. 041 . 000 
litros. somma esta exaggerada no momento mais facilmente attingivd" 
csuando se achar definitivamente organizada a i.ndustria alcooleira, 
fic:aria o Instituto do. Assucar e elo Alcool • . persistindo o regime ac:tual. 
un face de serias difficuldades para processar convenientemente a 
limpeza de todo esse alcool. Não bastariam. as machinas existentes 
e nem tampouco o numero de technicos e operarias em actividade
naquelle serviço. Novo e muito mais numeroso apparelhamento te
riamos que importar. bem como seria indispensavel a admissão de 
maior pessoal. Juntem,se a estes inconvenientes diversos outros, en-
tre os quaes a c:onduc:ção obrigatoria de todo o alcool prodU%ido no 
Paiz para o Rio de Janeiro, onde. seria submettido á limpeza a n!o
ser que em outros pontos do territorio nacional fossem montadas ma~ 
chillas identic:as ás que aqui mantem o Instituto, o que representaria· 
novos e vultosos dispendios. 

Por ahi se verifica que a industria alc:ooleira está hoje em grande· 
parte a depender da acquisição, por parte ·dos prodnctores, dos toneis 
e va.~ilhames adequados á guarda e ao transporte do alcool anhydro. 
Facilitando o Governo a compra no exterior desse. vasilhame resis-
tente á ac:ção corrosiva do alcool deshydra.tado, e dos materiaes n~ 
cessarios á sua fabricação no paiz, terá removido o unk.o obstac;ulo
soeerio que subsiste para conseguirmos irmpor com eexioto definitivo o 
uso do carburante nacional. Proseguiremos assim na política de 
auxilio e de mcentivo á industria do akool anhydro, cujo augmento 
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de producção determinaria uma gradativa dimllluição na ~ah.ida do· 
ouro com que pagamos a ga:rolina importada. 

Tenho terminado, Sr. Presidente, o meu discurso, e com elle"· 
scbmetto ao exame e á apreciação desta Camara um projecto cuja
relevancia me obrigou a ser longo de mais. 

As medidas que plelteo me parecem uteis á c::ommunhão nacional 
nestes dias de transformações e ansiedade .sociaes, de <ksequilibrios: 
das contas orçamentarias, d~ depressões dos indices da rique%3 pu~ 
blica, de desvalorizaç~ crescente da moeda, de gueda emocionante 
do cambio, de tributos exigidos ao trabalho, ao capital e ás ind'US-
trías além das suas forças de contribuição. 

O assumpto é dos que mai.s .se ímpõem á attenç:!.o do.s legisla~
dores e do Poder 'Executivo da Republlca porque envolve uma con~ 
tribuição material para a evolução do trabalho, da industria e da 
re1.:tauração economica do Palz. A elle se prendem interesses posl~· 
tivos de varios Estados da Federação, notadamet:te Parahyba, Per~
narnbuco. Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Geraes. São interesses identicos do norte e do sul resumindo 
uma economia concreta em todos os quadros da vida nacional. 

Se me coubesse autoridade, eu pediria permissão para dirigir 
um appello ás bancadas desses Estados. ao espírito de solidariedade· 
l' de patriotismo de todas as bancadas desta Camara, para que a.ssu~ 

'mam a defesa das medidas propostas. como uma demonstração do 
interesse que lhes despertam .sempre os pmblemas de vitafu:ação da. 
nossa eoonomia desorganizada e um voto de fé pela prosperidade 
cias indu.strias nacionaes. (Palmas. O ol'sdor é crJmt?rimentado). 

O Sr. Dernettio Xavier - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto· 
hoje, ás considerações que, por força do re~imento, fôra obrigado .a 
interromper na Sessão de hontem, com referenda á ll1inha a~tuação 
no Rio Grande do Sul · como opposicionista e .solidarlo, desde a prk 
meira hora, desde o primeiro :Instante, con:l o movimento reivlndicador· 
de 1930. 

Poderia eu appellar para o Rio Grande do Sul, para a minha 
gloriosa terra natal. Dom Pedrlto, seus caudilhos, seus politicos ~: 
sua população em geral, afim de que viessem attestar ou contestar· 
houvesse eu sido indHferente ou contrario á Revolução de 1930. 

Sempre fui solidario com. esse movimento, desde que a Frente 
Unica dos Partidas se processou para esse fim, .co Congresso das
Mu.c!cipalldades do Rio Grande do Sul, sob a palavra autorizada 
de um libertador e iiJtendente em Dom Pedrito, hoje com assento· 
nesta Casa, meu- nobre e querido amigo o Sr. Deputado Os.car 
Fontoura. Desde este instante, minha solidariedade com o honrado 
Chefie <la Naç~o. o Sr. Getulio Vargas, n~ teve, absolutameote, s~ 
-lução de continuidade. 

Poderia appdlar até para S. Ex., o Sr. Getulio Vargas, afim· 
de que dissesse se fui contra a revolução de 1930. Prefiro, mesmo, 
ficar na illustre companhia do egregio Presidente da Republica, que. 
desta tribuna, já foi acc::usado de ter sido contrario ao movimento· 
revolueionarlo que chefiou, desencadeou e fez victorioso, a perma~· 
necer com. aquelles que procuravam fazer popularidade na praça pu·· 
blica e logo depois abandoram a cau.sa. redem.ptora para se alliarem· 
aos adversarios da vespera. A .3 de Outubro, eu estava na estacada
e ájudei a toma!" o quartel do regimento de cavallaria da minha terra· 
natal, ao lado do oobre Deputado Oscar F01ltoura. Effectivãmos· 
eu e elle. a prisão d<l honrado Sr. Coronel José A. Medeirosy 
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.commandante daquella força federal. Mais do que i.sso, foi ainda 
minha palavra que saudou. em nome da terra glori<lSa do meu 
berço, a phalange de voluntar:ios, entrelaçados com soldados do, glo-
rioso Exerc;ito Nacional, que vinham para o campo da luta. · 

Poderia até assegurar, neste particular, que tive maior .actua· 
ção, em 3 de Outubro, do que o nobre e valoroso revoludonario, 

·hoje meu illustre adversario, Sr. Baptista Luzardo, porque S. Ex., ao 
.. que parece, estava doente naquella data, só :mais tarde incorporando· 
~ ao exercito revol:tcion.ario. 

Meus Senhores, explicada assim minha solidariedade integral com 
o movimento de Outubro - do que só me caberia prestar contas 

..ao seu honrado chefe, o Sr. Getulio V arga.s. bem corno ao 91'ande 
:animador do movimento, o meu nobre e querido amigo Sr. Oswaldo 
Aranha, - passo a explicar á Casa e ã Nação por que .affirmei que . 
o Sr. . Baptista Lusardo i á não era solidarlo com o honrado Chefe 
do Governo Provisorio e, conservando--se na Chefatura de Polida, 

·llão estava em exacta correspondencia c:om a orientaçlio imprimida 
ao governo revolucionario, desde que S. Ex. era contrario ã inter

·ventoria do Sr. João Alberto no Estado de São Paulo. 
Não posso explicar, Srs. Deputados, e pcir certo nem á NaçãO 

·o faria, como o nobre Deputado Baptista Lusardo, quando Chefe 
de Policia do Governo Oictatori.al, cargo esse de immediata e abso.-
1uta ~::onfiança do Chefe do Govcno, pude.sse estar em franco dis· 
·sidio O).ttl S. Ex., conservando--se, durante mais ~e unJ anno. na· 
quellas funcções. 

O Sr-. Bs.i-ros Cassai - Tratava-se de UDI · prmapxo de diver
iJe.Dcia, sobre pontos ~e vista, dos quaes tambem participava o Ge
neral Flores <ia Cunha, Interventor no Rio Grande ~o, Sul. Não 

"havia razão "ainda para que o ·sr. Baptista Lusardo se exonerasse da 
Chefia de Policia, visto como continuava a merecer inteira confiança 

,-<Jo honrado Sr. Chefe do Governo. 

O SR. DEMETRIO XAVIER - Sr. Presidente, o aparte do 
,nobre Deputado não aproveita nem destroe a these que estou defen• 
-dendo e justificando perante a Camara. 

E' o Sr. Baptista Lusardo, que declaral"a, naquella tribuna, que 
-eu me esborrachára deante da Camara, é quem vem agora. esba~ 
.,dar-se perante a Casa, com a declaração formal que passo a lêr: 

·"Não é exacto. O meu discurso de ante-hontem ainda 
está na memoria daquelles , que Dle deram a honra de aqui' 
permanecer, quando o prof.eri. então, attendendo a um aparte 
do nobre Deputado Carioca. Sr. Amaral Feix.oto declarando 
que '"o nosso dissidio - o dissidio de S. Ex. com o honrado 
Chefe do Governo Prov.isorio - o nosso diss.idio se havia 
Dlo3.IlifeStado 40 dias ap6.s a instituição do Governo Provisorio 
-e, por isso, discordavamos da nomeação do Sr. João Alberto 

para a lnterventoria de São Paulo"'. 

E' essa a declaração de S. Ex. 
Não contesto o ·direito do nobre Deputado. Sr. Baptista Lu• 

:gardo, de discordar da orientação do Goveino Revolucionario; era 
direito que lhe assistia, muito nobre, em e::tacta coiTe.spon<lencia 
com sua attitude de riograndense desassombrado e altivo. O que 
não pos.so comptehender, o que me causa extranheza, é que S. Ex. 
estivesse durante Uttl anno em constante divergencia com o Governo 
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tindo-se. 

E ' amda o nobre Deputado Baptista Lusardo que vem etn am- · 
paro á these que estou explanando. Aqui .está o relatorio de S. 
Ex., como Chefe de Policia do Districto Federal, em que S. Ex .•. 
dá' contas de .sua brilhante administração policial. E', em verdade, 
llm volume de folego. S. Ex . e:r::põe o que era a Policia à esta Ca-· 
pita!. ao tetnpo da Velha Republica. e o que passou a ser essa 
mesma Policia, decorrido um anno de governo discricionarlo, ~b su.;r· 

orientac;ão, e, mais do que isso, <Jraças á solidariedade, ao amparo 
:lllaterial e moral que sempre recebeu, inestrictamente, do hoilrado· 
Chefe do Governo Provisorio, Sr. Getulio Vargas, e do seu grande 
Ministro, Sr. Oswaldo Aranha. 

Affirma S. E:r. . que quarenta dias após a revoluc;ão, o clissicüo
c:om o Governo era flagrante . Entretanto, passado um anuo, es-
creve um periodo de Ollf'O e que justifica miDha attitude, quando
~stranhava· que 5 . Ex . pudesse conciliar sua discordancia com o 
Governo com. a continuidade no cargo. 

Dia o Sr. Getulio Vargas: 

"A Policia Civil da Capital da Republica, hoi!I'atld.o os 
Principias norteadores do movimento nacio.oal de 3 de Outubro. 
redimiu-se perante a opinião publica, no decurso dos ultimos 
·onz,e me:es, dos erros que lhe pesavam de ha muitos annos". 

Estas as palavras do Sr . Getulio Vargas. Agora, o fecho do· 
Sr. Baptista Lusardo: 

-Estas palavras proferidas pelo eminente Chefe do Go
verno Provisorio, a 3 de Outubro ultimo, perante as d~s. 
militar e civil, reunidas em communhão de solidariedade dvica. 
ao supremo dirigente das doestioo.s nacionaes, repxesentam o
mais generoso premio que poderia ambicionar o meu esforço". 

Ora, Sr. Presidente, ahi está a solidariedade integral, nobre t" 

desassombrada do grande caudilho e parlamentar, Sr. Baptista Lu
sado. Linge de mim dizer que S. Ex .• i.!ldividuahnente, era tra
hidor do Sr. Getulio Vargas. Os riograndenses n5o trahem a nin
guem . O que desejei accentuar, o que procurei caracterizar, er:a. 
que não se explicar que um homem exerça funcç~o de itnmediata. 
confiança do Governo, não estando, ao mesmo passo, de perfeito 
accõrdo com a orientação desse mesmo Governo, e, sobretwio, no
regime discricionario. no regime clictatorial em que a autoridade· 

·como que .se concentra num Só homem. que a Naç:!o em armas: 
designou para exercício privativo da sua soberania. 

Mas, Sr. Presidente, encerradO esse incidente com o nobre 
Deputado Sr. !Baptista Lusardo, qt:~ero voltar agora ãquillo que mai5 
feriu o meu pu.ndonor,áquillo que precisava de expor ao Pai: e á: 
Camara. em sum.ma, ao que 4iz respeito â minha frequente e cons
tante torrespondencia epistolar com o illustre e eminente chefe do 
nobre Deputado Sr. Barros Cas.;al, o Sr. Borges de Medeiros. 

Devo declarar á Camara que, por felicidade minha, se encontra 
nesse plenario . . • 

O Sr. Pre!idmte - Attenção! AdVirto ao nobre orador que 
~s.tâ finda a hora do Expediente. 
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O SR. DEMETRIO XAVIER - V . Ex., Sr. Presidente, ha 
~ .de compxehender que se trata de UJila questão quasi de honra para 
_mim, e, neste caso, pediria apenas ciDco ·minutos de tolerancia. 

C'JillO dizia, se encontra neste .plenario o illu.sll'e Deputado e 
_.meu eminente anligo, Sr. Ricardo Machado, que .foi quem me apre~ 
.sentou ao Sr. Borges de Me.deieros, no Congresso de Criadores do 
Rio Grande do Sul. Foi a unica vez que Ialâmos. Aliás, o Senhor 

_Borges de Medeiros vem a caminho desta capital,-e, em aqÚi che~ 
gando, rogarei a S. Ex . exhibir esses imaginarias documentos, isto 
é, as minhas suppastas cartas, ou então, venha á tribuna confirmar 

. ,as declarações do Sr . Barros Cassai. 

Acredito que o Sr. Barros Cassal fosse vicfuna da .sua fan. 
· .tasia . Se assim foi. está perfeitamente .perdoado; 111as, se S. Ex . 
. .ainda quer asseverar, de boa fé, que leu cartas a mim dirgidas pelo 
Sr. Borges de Medeb-os, só me resta declarar que . S . Ex . vive no 
mundo da lua, alterando a verdade mesmo sem o S-entir. 

O Sr. Presidente - Attenção ! V. Ex. está violando o Regi· 
::mente . . Não póde continuar a falar . Está finda a hora do fu~ 

pedien.tç •. 

O SR. DEMETRIO XAVIER - Interrompo estas breves con• 
.. sider'.lções, pedindo a V. Ex . me conceda a palavra para explicação 

pessoal. 

O Sr. Presidente - V . Ex . será inscripto para esse fim. 

O Sr. Demetrio Xavie~: - Não desejo absolutamente, entrar nesse 
· terreno, emquanto o nobre Sr . Borges ele Medeiros n~ der a ·sua 
--mtima palavra.. E' o chefe que vae terçar armas com o Sr. Barros 
Cassai, seu soldado . A~uardemos essa decisão. Depois, se assim for 
necessario, voltarei a esta tribuna. para acceitar o debate na defesa 
do meu passado, do meu nome e -da· minha tradição. (Muito bem: 

.muitcJ bem. Pa!mas. O oradcr é cumprimentado) . 

O Sr. Presidente - Ha sobre a Mesa, e vou submetter a voto: 
.o seguinte 

· Requere.!Jlo.s um voto de profu.odo pezar pelo tragioo falleónxeoto 
·do Deputado á Assernbléa Constituinte do Estado do Piauhy. José 
:Martins de Castro, occorrido hontem, naquelle Estado. 

Sala das Sessões, 22 de Junho de 1935. - Agenor Mome. 
Adelmar R.ocha. - Freire de Andrtrde. - Pires Gayoso. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa dois requerimentos de · 
1nformações que vão ser lidos. 

São, succ:essivame.nte. lldOIS, apoiadci.!õ e postos em dis...--ussão os 
seguintes 
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SEQUERIMENTOS 

N. -41 - 1935 

( 1 • legislatura) 

Requeiro que sejam solicitadas. ao Ministerio da Justiça, por in-
termedio da Mesa da Camara, as seguintes informações: 
- a) qual a importancia de auxilias em dinheiro, concedidos por -

"intennedio do Ministerio da Justiça á Sociedade da Cruz Vermelha 
Brasileira, de 1929, a er.ta parte; 

b) qual o destino ou applicação dada, .por aquella Sociedade, 
ás importancias a que se refere a alinea a: 

c) se consta ao Mini.sterio da Justiça haver aquella Sociedade -
prestado contas das quantias recebidas do me.smo Ministerio e se ~sa·
prestação de cor1tas foi approvada; 

d) se coruta ao Min~terio da Justiça haver a Sociedade da Cruz 
V ennelha tomado as necessarias. providencias para que se póssa eUe• 
ctuar, condignamen'te. a reunião da Conferencia Pan·American3 da -
Cruz Vermelha, que deve reunir~se, nesta capital, em Agosto pro
ximo. 

Sala das Sessões, 22 de Junho de 1935. - Saltes Filho. 
Encerrada a discussão_ e adiada a votação. 

N. 42 - 1935 

( 1.. legislatura} 

Requeiro seja solicitada ao Presidente do Tribunal de Contas, -· 
por intermedio da Mesa da Camara, a seguinte. i.nformação: 

Se a Sociedade da Cruz Vermelha Brasíleira prestou contas -. 
áquelle Tribunal, <le importancias recebidas no Ministerio da. Justiça.. 
de 1929, a esta parte, e se a mesma prestação de contas foi appr~ .. 
vada. 

Sala das Sessões 22de Ju1ho de 19.35. - Salles Filho. 

Encerrada a discussão ê adiada a votação. 

Vae a imprimlr para se; remettido á Commissão de
Finanças e Q;çamento, de accôrdo com o § 3° do art. 116, . 
do Regi!nento, o seguinte 

tROJECTO 

N. 88- 1935 

W legislatura} 

Con.cede isenção de direitos de importação e demais taxas aduaneiras -
aos toneis e vasilhames destinados á guarda e trarrsporte da a!.- -
cool anhydro, bem como aos maftriaes eJ11[m!:gados na sua fa· 
bricaçã.o. 

(Finanças 116, de 1935 - 1• legislatura) 

Art. l.Q Será concedida isenção de direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras acis • toneís, tambores, vasilhames.,. tanques e-
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~navios-tangue.s especialmente destinados á guarda e tra.O.sporte do al
..cool anhydro, bem como aru materiaes adequados pata a sua fabrica-
ção no Paiz. · 

aPragraph<l unico . Os · vasilham•es e materiaes a que se refere 
. este artigo comprehendem: os toneis e vasilhames de !erro estanhado 
duplamente a f09o, ferro revestido de vernizes esp~ciaes, ferro reves
tido de estanho, aço revestido e similares, e as ligas espec;iaes de · 
aluminio. 

Art. 2.• Afim de que poss~ os materiaes referidos no artigo 
. e no .paragrapho anteriores go.sar dos favores deste decreto, ê neces-
. ~a.rio que a sua· impor!ação sei a previamente autorizada pelo Iru;tituto 
.do Assucar e do Akool. 

Art. :3.~ Revogam...se as dispOsições em contrario. 

Sala das Sessões, em 21 de Junho de 1935. - Emilio de Maya. 
Valente de Lima. - Sampaio Costa. - A. Cardoso Ayres. -· 

.Severino Mariz. - Amando Fcntes. - Antoniode Góes. - Heitor 

.. Maia.- Rego Barros.- João Ckophas. --: Barico SOU%8 Leão. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expediente. 
Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa). 

Comparecem mais os Sr.s.~ 
Euvaldo Lodi, Mario Chermont, Deodoro de Mendonça, Fenelon 

~Perdigão, Cl~entino Lisbôa, Genaro Ponte, Carlos Reis, Agenor 
Monte, Ádelmar ·Roc:ba, Pires de Gayoso. Freire de A.mlrade. De

::.moc;rito Rocha. Fernandes Tavora, Pedro Firme:~;a, Humberto Andra-
de, José de Borba. Figueiredo Rodrigues, Xavi-er de Oliveira, Ricardo 

. Barreto, Gratu!íano Brito, Mathia.s Freire, Ruy Carneiro, Souza 
Leão, João Cleophas, Rego Barros, Ozotio Borba, Adolpho Celso, 

·Barbosa Lima Sobrinho, ·Mario Domi.Dgues, Domingos Vieira, Tei
xeira Leite, Oswaldo Lima, Humberto Mour.a, Severino Maru:. 
Sampaio Costa, Deodato Maia. Mekhisedeck Monte, Manoel No
vaes, Clemente Mariani, Luiz Vianna Filho, João Mangabeira, Arlin
do Leoni, !Magalhães Netto, Wanderley Pioho, Pedro Calmon, Ra
phael Cincurá, Edgard Sanches, t..Tha!do Ramalhete, Jair Tovar, 

·Francisco Gonçalves Nogueira Penido, Pereira Carneiro, Julio de 
Novaes, Candido Pes..<Da, Henrique La!;lt', Salles ::ilho, João Guima· 
rães, Levi Carneiro. Eduardo Duvivier, Acurcio Torres. Cesar Tino
co, Prado Kelly, Lontra Costa, Cardillo Filho, Nilo de Alvarenga, 

J3andeira Vaughan. Carlos Luz, Clem.ente Medrado, Juscelino Kubits
chek, Vieira Marques, Negrão de Lima, Celso Machado, Matta Ma~ 

. chado, Anthero Botelho, Delphim Moreira, Abreu Sodré, Theotonio 
Monteiro de Barr6s, Santos Filho, Oscar Stevenson, Carlota de Queí• 

. ·roz, Barros Penteado. Moraes Andrade, Gama Cerqueira, Cardo~o 
--de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vida!, Cincinato Braga. Mac.::ào 
·Bi.ttencourt, Alves Palma, Aureliano Leite. Miranda Junior, Fabi..:l 
Aranha, Jairo Franco, José Cassio, Henrique Couto, Laudelino Go.:

. mes, Trigo de · Loureiro, Corrêa da Costa Plinio Tourin~o. Ar•h~:r 
Santos, Rupp Junior, foão Carlos; Baptista Lusardo, Annes D!as. 

· Pedro Vergara, Raul Bit-tencourt. Barros. Cassa!. Dario Crespo, Adal
berto Corrêa, João Neves, Oscar Font:oura, Aniz Badra, Ennano Go
mes, Pedro Jorge, Arthu.r da Rocha, Adalberto Camargo, Damas Or

··tiz, Ricardino Prado, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, Lima Teixei
ra, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Gastão Vidigat, Franc:~ Fi

_jho, Moacyr Barbosa, Augl!Sto Corsino, Cardoso Ayres, Baet~ Nc· 
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ves, Sylvio Leitão, Paulo Martins, Moraes Paiva, Barnto Pinto .. 
( 131). 

Deixaram de . comparecer os Srs. 

Agenor Rabel!o, Claro de Godoy, Rilieiro }uruor, José Pingari· 
Jbo, Agostinho Monteiro, Lino Machado. Magalhães de Almeida, .. 
Plinio Pompeu, Olavo Oliveira, Jehovah Motta, Alberto Roselli, 
Samuel Duarte, Alde Sampaio, Motta Lima. Orlando Araujo, Mello · 
Machado, b;idro de Vascoocellos, Altamiratldo Requi:io, Prisco Pa· 
raiso, Alfredo Mascal'ellhas. Arnold Silva, Asdrubal Soares, Raul 
Femandes, Hermete Silva, Alipio Costallat. Adelio Maciel, João Ber 
raldo, Washington Pires, Furtado de Menezes. José Alkimim, Jo~ 
Penido, Reze11de To~tes, João Henrique, Bueno Brand.:!o, Jacques 

. Mortadon. Paulo Nogueira, Pereira Lima, Vergueiro Cesar, Castro 
Prado. Bi.as Bueno, Gomes Ferraz, Meira Junior, Justo de Moraes, 
Horacio Lafer, Abelardo Luz, Carlos Gomes de Oliveira, Fr<mósco-o 
di Flori, Martins e Silva, Alberto Surek. Chrysostomo de Oliveira, 
Vieira Macedo, Martinb·o Prado, Ricardo Machado. Paulo Assum
pção, Vicente Ga!Ue%, .IU!indo Pmto, Vicente Gouveia, Salgado Fi· · 
Jho. (58). 

ORDEM 00 DIA 

O Sr. Presidrnte - Os projectos vão ser enviado.s á sancção. 
to de 232 Srs. Deputados . 

Vae-se proceder a votação da materia que se acha sobre a .IDe:>.X~ 

O Sr. Presidente - E ' relator, na Commissão de Finanças, o • 
e. da consto te da Ordem do dia. ~ 

Vou sumbetter a votos duas redacções finaes. 

Approvadas. succes.sivamente, as re·dacções finaes das pro- · 
jectos: · . 

N. 23, de 1935. dispondo sobre a graduação de officiae!- · 
do Exercito e da Armada; 

N. 66, de 1935, approvando o Tratado de Conciliação e · 
Arbitragem, celebrado entre o Brasil e o Uruguay. 

Passa-se á materia cantante da Ordem do dia . 

Votação do projecto n. 83, de 1935, (I.a. legislatura), do · 
Serlado, abrindo um credlto e:áraordinario de 300;{)()()$000, 
destinado a soccorrer as victimas das enchentes do rio Parehy~ · 
ba, I!O Estado do Piauhy, e dar:do outras providencias (em · 
virtude de urgencia). · 

·O Sr. Presidente - A lista àe presença acc:usa o comparecimen-·· 
Sr. Deputado Amaral Peixoto. a quem dou a palavra para, nos ter ... 
mos do Regimento, tmittir parecer sobre o projecto. 

O Sr. AJDaral Peixoto - Sr. Presidente, devo preliminarmente; 
uma explicação a V. Ex . e aos meus dignos collegas. 

Hontem ao ser requerida urgencia para o projecto nwl:tero 83. · 
V. Ex. me concedeu a palavra, afim de, na qualidade de Relator na : 
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• CoDl!IIiSsão de Finanças, emittir pareeer. No momento, porém; eu me 
.encontrava ausente do plenario, justamente na Commissão que esta· 
va reunida para estudar o referido projecto, o qual tem a mesma fi· 
nalldade do de n. 35. apresentado ã Camara pela illustre bancada 

. piau.hyense •. 
Quando .l'elatei este ultimo, na CommiSS~ de Fmanças. o nobre 

. Deputado Sr. Carlo.s Luz pediu a audiencia da COI!lliiÍssão de Cons
tituição e Justiça, tendo em vista as criticas feitas no Senado Fed~· 
ral ao projectó que concedeu um credito. de mil tontos para soccor• 
ro ás victimas do Estado da Bahia . 

A ill\lStrada Co=iss5o de. Constituição e Justiça ioi contraria 
.. ao projecto n. 35. aJ!egando o art. 41, § 3.0

, da Constituição Fede
ral. que dá ao Senado a iniciativa de projecto que interesse a um 

·ou mais Estados. 
O projecto em votação teve a sua iniciativa na outra Casa de 

Congresso e, ·por consequencia, de accordo com a Constitaição bra• 
:sileira. 

Resta-me, como Relator, da Commissão <ie Finanças, opinar 
.quanto ã abertura do credito e:r;traordiuario de 300 contos. 

O art. 186, § 1.0 , da Constituição reza: 

"A abertura de credito especial, ou supp]ementar, depen· 
de de e~pressa autorização da Camata dos Deputad~; a de 
creditos. extraordinarios podoerã occorrer. de accordo com a 
lei ordinaria, para despesas urgente.s e imprevistas em caso 
de calamidade publica, rebellião ou ~uerra . " 

O . projecto n. 83. estã perfeitamente enquadrado nesse artigo, 
·por isso que a condição - calamidade publica - está demonstrada 
-:no affllctivo telegramma dirigido ao DObre collega, Deputado Age· 
:.nor Monte, pelo Sr. Leonidas. de Mattos, Governador do EStado. 

Nestas condições, Sr. Presidente, e tendo em vista o precedeu~ 
te àberio para o soccorro ás victimas das innundaçôes no Estado da 

:Bahia, a Commissão 'de Finanças é favoravel á approvação do p:ro
·jecto n. 83. (Muito berii). 

O . Sr. Presidente: - Ante o parecer que acaba de .ser emlttido 
· pelo nobre Deputado Sr. Amaral Peixi.to -: existindo Já o da Com
miss:lo de Justiça, vou suhmetter ao voto da Camara o projec.to n. 
:83. 

O Sr. Barreto Pinto - Peço a palavra .. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Barreto Pinto (.Para encamínl,ar a votação) - Sr. Presi• 
·dente, o propedo n. &3, de 1935, de iniciativa do Senado, abre um 
.:redito extraordiario de 300:000$000 . destinado a soccorrer as victi· 

~ma.s das enchentes do rio Parnahyba, np Estado do Piauhy e dâ óu· 
•tras providencias. 

No art. 1.0 se di:z: 

MFica aberto, de accordo com o disposto no p{lragrapho 
1: do an. 186, ds Constituição, o credito atraordíario de . . 
300:()()()$000 destinado a soccorrer a.s victimas da.s enchent~s 
do rio. Parnahyba, no Estado do ·Piauby". 
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Ha dias, foi aberto um credito de 1.000 contos, em virtude de 
-um projecto de iniciativa da Camara. 

Diz o art. 1.0 desse .projecto, convertido em lei n. 71. de 17 
do corrente : 

"Fica aberto, de accordo com o disposto no paragr-apho 
1." do art. 186 da Constituição, o credito extraordinario de . . 

·1.000 contos. destinado a .soccorrer as victúnas dos tempcxaes 
e inundações da primeira quinzena de Maio, no mu:oicipio da 
capital, e em outros inteiramente attingidos, no Estado da 
Bahia; reconstruindo-lhes os lares: demolidos" . 

Como se· vê, Sr . P!'e.Sidente, .pela leitura do projecto n. 83, em 
votaç5o, e da lei n . 7 I, estamos vacillando em interpretar a Con
$tituição. 

Não faz muito, a Camara julgou-.se competente para tomar a 
~iciativa do projecto de 1.000 contos, e agora, sobre caso analogo. 
acceita um projecto de inicia~iva do ~nado, que já se encontra com 
parecer .favoravel da Commissao de Finanças ... 

· O Sr. Freire ck Andrade - O projecto já tinha parecer da 
·Commi~o de Justiça, e, agora, obteve o da Commissao de Finanças. 

O SR. BARRETO PINTO - Julgo que a iniciativa de proje ... 
ctos dessa natureza cabe ao Senado, e se aqui estivesse quando se 
tratou do caso da Bahia, quant-o á iniciativa, teria levantado a ques
tao de ordem . 

O Sr. Agenor Monte - Lembro ao nobre Deputado que a Com~ 
missao d~ Justiça, maDife.stando-se sobre o projeéto, deu ·parecer ~o
bre a sua constitucionalidade. 

O SR. BARRETO PINTO - Folgo unrnenso, Sr. Presiden~. 
com o aparte do nobre Deputado e eminente leader do Piauhy,· af-. 
firmando que a Com.missão de Justiça, que deve ser a ultima palavra 
:Desta Casa, está voltando a traz, oem menos de 15 dias. 

O Sr. Freire de Andrade -A Commissão de Justiça não deve 
emittir a ultima palavra sobre o assumpto, mas é um guia, um pha
rol, no caso. 

O SR. BARRETO PINTO - Se V. Ex . considera a Com
miss~ de Justjça como um pbàrol, ·posso affirmar que se trata de 
um pharol apagado, (mos), pois nada orienta, leva-nos ao naufra
glo legislativo, visto como já teve opportunidade até de mandar para 
o plenario projectos inconstitudonae.s ... 

O Sr. Amaral Peixoto - O Senado, ouvido sobre o projecto que 
abria o credito de mil contos para soccorrer as victimas do Estado 
da Bahia, approvou-o. A approvac;ão do Senado implica, tacitamen
te, em acceitar a iniciativa da Camara. · 

. O SR. BARRETO PINTO - Agradeço o aparte do .nobre 
Deputado, e relator · Sr. Amar.al Peixoto, favorayel á minha argu
mentação, em affirmar que o Senado, homologané:lo o projecto Qlte 
foi daqui, entendeu que' a competencla era da Camara. Poi.s bem. 
Agora a Camara acceitando o ·projecto referente ao Piauhy, implica. 
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tacitamente, em acceitar a iniciativa do Senado •• • Dois criterios' e 
daas medidas para wn mesmo caso. 

Não estou fazendo .obstrucção. porque a medida é justa. 
Votei a .favor da Bahia e voto neste momento, com ptazer, a fa~ 

vor do Piauhy. (Muito bem.) 
A verdade, porém, Sr. Presidente, é que a Camara, . r~Iativamen~ 

te á .intelligenóa que deva ser dada ao preceito constitucional refe,.. 
r-ente a projectos sobre. creditos. dessa natureza, está tropeçando, 
como acabei de demonstrar, isto é, uma vez julgando-se competente. 
e outra vez julgando ser o projecto da competencia e iniciativa do 
Senado. (Muito bem.) 

Approvados, successivamente. os seguintes artigos do 

l'KOJECTO 

(Do Senado) 

N. 83- 1935 

(}.a legislatura) 

O Poder Legioslativo decreta : 

Art. t.• Fita aberto, de accorcio' com o disposto no § do art. 
186 da Constituição, o credito extraordinario de 300:000$000, desti~ 
nado a soccorrer as victimas das enchentes do rio Parnahyba, no Es
tado do Piauhy. 

Art. 2.• E' confiada ao Governo do Estado do Piauhy a appli~ 
cação deste auxilio, de cujo emprego dará conhecimento, opportuna
mente, ao Governo Federal. 

Art. 3.• Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, para a. 
execução desta lei, a necessaria operação de credito. 

Art. 4.• Revogam~ as disposições em contrario. 

O Sr. ~dente - O proj~cto passa á 3.• discussão, ~ figurará. 
:lll pro%ima Orde111 do dia, ~ virtude da urgenda. 

Passa-se â ma teria em discussão. 

Continuação cia discus:~ão unica do projecto n. 65. ele 1935 
(1.• legisUJtura), dispondo :~obre o reajustamento dos fancdo.
narios civis e militares: CDnt parecer: favorave[ ao mo, d6 
CommisSiio de PÜUlnça:~ e Or-çamento, e votos em separadD 
dos Srs. Henrique Dodsworth e Danil:l deJ Csrva!ho, e dos
Srs. Amaral Pci:roto e Gtatuliano de Brito. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeeto. 

O Sr. Ped.ro Calmon cedeu sua inscripção ao Sr. Roberto Mo-
reira, a qt1em dou a palavra. 

O Sr. R~ . Moreira (Palmas) - Devo, Sr. Presidente, um 
agradecimento prelimicar ao nobre 1:01lega, o Sr. Deputado Pcdlo 
Calmon, cuja nimia 9entileza me permitte que occupe a tribuna nes
te instante. 
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Cedendo~me a .preferenda da palavra, neste turno da discussão 
do projecto que desp~rta, com tão justo motivo, tão grande interes
.se da C a.:; a e de todo o Povo Brasileiro, S . Ex. reaffinnou. mais 
uma vez, as tradições de fidalguia de sua illustre familia.. 

O Sr. Peâro Calmon - Agradecido a V. E:x:. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Agradecendo a essa genti.~ 
leza, asseguro ao grande auditoria aqui reunido, para ouvir c-erta~ 
mente a palavra do nobre !Jeputado, q1le procurarei abreviar, quan• 
to possível, a minha presença na tribuna afim de q-.1e ~a aínda 
S. Ex. proseguir, _ hoje, .na.s brilhantissimas considerações que vinh<o 
füllendo em torno do projecto . 

.Sr. Presidente, não trago a esta tribuna uma palavra de rancor. 
Sei quanto este sentimento, que abastarda e degrada a natureza hu~ 
maca, oblitera, a razão e embota o entendimento tirand~lhe a agu
deza e até a percepção. Aquelle que pretenda. no seio de um paria• 
mento, <:umprir proveitosamente os seus deveres de legislador, ser
vindo com patrioti.3mo a sua terra e a sua ge.n.te, deve começar .por 
esooimar o coração dos resíduos canden~s das prevenções rancoro--
sas. . 

Os julgamentos humanos, ~mpre tão falliveL$ só se revestem 
de autoridade e se cobrem de prestigio, quando, quem os profere, tem 
o cuidado de alç.ár~se. antedpadamente, a uma atmosphera goethla~ 
na, de perfeita serenidade. A imparcialidade do espi.rito é a condi
ção do acerto, assim como a duvida ê o começo da sciencia. "Quem 
não duvida de nada, dizia um philosopho do seculo XVIII, não in~ 
,,.estiga nada; quem não investiga nada não .descobre nada: quem não 
descobre nada ê cego e cego pennanece." (Muito bem!) 

Duvidei, em 1930, e antes que ella se desencadeasse, dos sup
]:'05105 beneficios da Revolução que .se annunciava. E. duvidando 
procurei advertir a Nação dos 'inconvenientes e dos riscos desse m~ 
viiileoto. Previ o seu desastre. Previ que elle ->eria não =a fonte 
impulsão para a frente, como illusoriamente imagi.llavam os seus ade
ptos de bôa fé, mas .., empuxo violento de forças tumultuarias e in· 
frenes, cujo resultado seria o retrocesso do Paiz . 

Para quem como eu. não empresta excessiva confiança âs virtu~ 
des therapeuticas das mesinhas revolucionadas, quando não são !el~ 
Ias dita.das pela necessidade de expellir do Poder os usurpadores e 
os intrusos, - não era difficil a previsão. As revoluções, já o de~ 
costumes permanecem os mesmos. Mudam os homens para peior, 
monstrou A.natole Franoe, .as revoluções .mudam os homens, mas os 
podemos accrescentar, · pois, operando a escolha delles no frenetico 
atropello das ambições desvairadas, em meio á embriaguez contagiosa 
da victoria, é inevitavel que, sobre os mais capazes. os mais avisados. 
n; mais commedidos, os mais prudentes, preponderem aquelles que 
trazem :ta lapella, bem vivas 'e ~tilantes, como veneras de bene:m.e
renda, as insígnias da ousadia, do fanatismo, da exaltação, da into.
lerancia, do desapoderado e impetuoso espírito de aventura. 

Taes attributos, impresdndiveis á urdidura e ao desencadeamen~ 
to dos golpes sediciosos, constituem irre.movivel obstaculo á bõa ac~ 

çãó governativa. E, assim, os melhores cabecilhas ·de revolta serão 
sempre, e necessariamente, o.s peiores chefes de governo. 
· Comprehendem•se :as revoluções, como contingencia natural, .se• 
não inelutavel. da evolução dos povos, quando são ellas precedidas 
de larga preparação doutrinaria, tendo por objec:tivo, primeiro, a ca• 
ptação paulatina das consciencias, e depois, a modificação do sy.ste• 
ma ou da estructura philo.sopbica do Estado. · 
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Em 1889, na subiranea explosão de uma conjura de quartel, sos
sohrou, entre nó;, a hon1-ada monarchia de D. Pedro II, que tantos: 
beneficios proporcionara ao Brasil. 

O Sr. Botto de Menezes - Honrada e chorada. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Justamente chorada, porque 
hem mais brilhante e feliz .seria a situação do Brasil se tives.semos. 
hoje, na suprema magistratura do Paiz, as virtudes espartanas de UIIl' 
homem como Pedro li. (Palmas . 

Mas. quando occorreu o desenlace, já o throno se encontrava al
luido .nos recessos da consciencia nacional. A idéa republicaca. sobre 
ser a regra geral do continente, tinha o caracter . de uma aspiraç5<> 
profunda e permanent~ do Povo Brasileiro, tanto que mal.s de uma 
vez repontara, em levantes e motins de sangrentas consequenclas, 
como a Confederaç~ do Equador ao Norte, a Im:onfi.dencia Minei.: 
ra ao Centro, e a Republica de Piratinim ao Sul. 

De longa data, alétn disso, precisamente desde 1870, quando se 
fundou em S. Paulo o Partido Republicano Pauli.sta (do qual eu te
nho a honra de ser, hoje, n<:sta casa, o mais modésto representante).,. 

O Sr. Hyppolíto do Rego - Brilhantissimo representante. 
{Apoiados) 

O SR. ROBERTO MOREIRA - . . . de longa data vinha 
sendo a fé republicana inte!lSivamente iootillada nas almas, pela ar~ 
c.lente e persuasiva pregação de t.::cazes propagandistas. Por meio do 
livro, do jornal, da tribuna, da c:athedra, do rostro, e até do ·pulpito, 
levavam elles, por toda pa~te, c;om o exemplo edifíca.nte das. suas 
convicções arraigadas, a scentelha deflagradora das irresisti=is con~ 
versões collectivas. De sorte que, sobrevindo, de chofre, o 15 de no
vembro. põde Euclydt>s da Cunha dizer mais tarde, e com . perfeita 
exactidao, que elle nãQ fora mais que uma parada militar, "porque 
a Rev:>lução jti estava feita". 

Bem differente, na Sl.la genese, foi o movimento de 1930. Aqui, 
se o drama n:kl estala, inopinado, como raio que estrondeia em céo
escampo. deixa de apresentar, entretanto, o prologo preparatorio de 
larga dol:itrinaç§o philosophlca, que costuma anteceder as ·verdadei
ras revoluções nacionaes • 

Divergindo embora da politica dominante, apresentara~se. com 
effeito, á Nação, o Sr. Getulio Vargas, não como porta~voz de um 
credo reformatorio, que vio:;asse a substltuiç:!lo r·adical dos canones vi .. 
gentes, mas como sbnples -e t.Omplacente .solicitante dos esquivos suf~ 
fragios do eleitorado arredio. A sua plataforma de governo, lida nes--· 
ta capital, na Esplanada do Castello, aos 2 de Janeiro .daquelie anno, 
longe de Inspirar-se em preceitos de rubro negativismo, era uma fran· 
quilla peça de !déas conservadoras, um verdadeiro pacto .rna.nso con~ 
fonnismo, pelo qual se obrigava o candidato a manter, perseveran~ 
temente, na sua .substancia, a execuç.'!io do pl~ administrativo que
vinha sendo praticado pelo Govemo. 

Mais tarde mudou de nuno, como se sabe, o mudavel Sr. Ge
tulio Vargas, Mas, ao fa.zel-o, teve o cuidado de occultar ao Paiz. e
até aos mais. jntlmos collaboradores, os novas designios. que os ani~ 
mavam... · 

Desencadeou~se, pois a r~belli!o de 1930, quasi de improviso. 
Envolveu..a, não ha duvida, após a victoria, uma onda de espraiadat 
popularidade. Ma.>, desde Roma., Sr. Presidente, seguem as multi-· 
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dões a quadríga do vencedor . Desde Roma, applaudem as turb<:~s 
com frenesi os capitães mais ·ou menos Improvisados que conduzem 
ao Capitolio as legiões amotmadas ... 

Depois, é pr~ciso não esquecer que, ]XU"te integrante desta Ante· 
rica Latina, .tão devastada sempre pelos gerrnens das rebeldias. não 
vive o Brasil indelll!le dó\5 taras continentaes . Aqui, como alhures, Q 

quadro clinico é o mesmo. O virus da indisciplina e da anarchia 
existe. latente, no organismo social e, ao menor colapso da ordem 
constituída, entra em febril actividade. exarcebando o temperamento 
emotivo das populações subitam~te electriZéida,s . 

Um movimento collectivo, qualquer que seja o seu alcance ou a 
sua finalidade, presuppõe sempre a existencia d<l um chefe. Como as 
dos set>es chamados inferiores, as massas humanas, só se movimentam 
e desloc:>~m, ao influx.o imperativo de uma ordem de coiiUntando. Quan 
do se trata, então de reformar o Estado. abrindo á sodedade novos 
rumos, novas directrizes, perspectivas novas, a necessidade do guia 
se impõe mais imperiosamente, como condiç:ío sim: qua non do exito 
cia em preza. Nisto consiste, exactamente, a melhor opportunidade. 
que se abre aos grandes estadistas, para a revelação da sua gema~ 
lidade. E não ba nenhum que deixe de aproveital~a, com presteza. 
para pôr em pratica os seus planos de renovação e de gloria. 

Biosma:rck na Allemanha, como Thiers em França, como Cavou:r 
na Italia. ou Disraeli na Inglaterra, puderam Jilodificar o rythmo da 
vida publica, ou a fórma do Estado, ou até mesmo o espüto <la na• 
donalidade, porque, aprimorados pelo estudo e pelo porfiado labor 
de 1uctas memoraveis., tra2:iam do berço, em grau excepcional. exce
pcionaes qualidades de vontade, de inrelligencia, de coração e de ca.-
ractel'. Farei, porventura, injustiça aQ Sr. Getulio Vargas, Sr. Pre· 
sidente, :n·~o dlvinisando na sua illu.stre personalidade os dons que ca~ 
racteri%avam aquelles homens extraordinarl.os ? 

Licito, era, pois, duvidar, conto duVlãeí, em 1930, como duvidou 
o meu Partido, e, ccitn el!e, quasi toda a opinião nacional. do exito 
ou da pretendida benemerencla da rebelli.ão chefia.da. pelo Sr. Getu--• 
tulio Vargas. F'a::endo-o. não attentavamos, sacrUegamente, contra a 
Patria: oexerciamos apeona.s um direito de critica ou, se me permittem 
a phrase, um direito de .prem~o. 

Mas, o que tinha de ser, consummou-se. Con.smmouu~se com. a 
inesperada ajuda de xnuitos daquelles a quem, por obrigação jura· 
mentada, incumbia a guarda das instituições e do Governo. Criou--se 
tan Gólgotha para o grande homem de be!ll que, com !nexcedivel di~ 
gnidade e patriotismo vinha. para honra de tod06 nós, governando a 

·Nação. E, nesse amargurado Calvario, erecto, coxno o outro, medlan~ 
te a descrç!o interesseira de um dlscipu!o infiel, cruclficou•se, lnex~ 
ravelmente, a Republ!.ca àe 1889. 

O Sr. Lemgmõcr Filho - Como tinha sido crucificada a Para~ 
hyba. 

O Sr. Amara! Peixoto - E a soberania nacional. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Por quem foi sacrificada a 
Parabyba 1 

·O Sr. Amar-Cll Peixoto - Pelo Sr. Washington Luiz. Presidente 
da Republ!ca • 

O' SR _ ROBERTO MOREIRA - O Sr. W asbington ·Luis n:~o· 
interveiu na Parclhyba. 
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· Voze.s - Ob ! oh! ..• 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Oh! Oh! Desafio os nobres 
Deputados a que o prov.em. 

O Sr. Lemgrober Filho- Têm a palavra os Srs. João ·Neves. e 
Baptista Lusardo . 

O SR. ROBERTO MOREIRA - E eu dou a palavra áo Se~ 
nhor Barbosa Lima Sobrinho, que, no seu admiravel livro. fez a his
teria documentada de todos os . acontecimentos desenrolados naquelle 
Estado, para responder. ã palavra lll.ão doCWJ?.entada de V. Ex. (PaL-
1T143.) .. 

O Sr. Pereira Lyr:a - O nobre· orador .permitte um aparte? 

O Sr. Amaral Peixoto - A bancada da PaJ:a.hyba vae falar. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Ouvirei, com a maior atf~o· 
ção, o_ aparte da Parahyba. · · 

O Sr. Pereira. Lyra - A bazi'cada da Parahyba. agradecendo a 
honra que o nobre Deputado lhe dá, consentindo em um aparte, pre• 
fere reportar-6e á attitq:de dos companheiros de campanha de S. Ex., 
nesta hora, as Srs . João Neves da Fontoura e Baptista Lwàrdo e 
todo o brilhante pugillo de parlamentares. que, .nesta Casa e fóra 
della, disseram a palavra defíniliva e i.rrevogavel a respeito da. in• 
tervenção indebita que se levou a effelto contra a Parahyba. (Pat
mm.) 

O SR. ROBERTO MO REmA - ·Preferia que a bancada da 
Parahyha se reportasse, nesse assumpto, como nos demais que inte• 
ressam á historia politica do Paiz, não ã palavra deste ou daquelle 
mas a voz insuspeita dos documentos irrefragavei& . 

O Sr. Victor RusS~Xn~~~Zo - O disctU".so do Sr. Jo:!o Neves. qut, 
naquella occasião, era Ieader inconteste da campanha liberal, prova a 
intervençã~. 

O Sr. João Neves - Entre mim e o Sr. Roberto Moreira pode 
existir e existe ·um conceito completamente contradidorio no julgao-. 
mento do caso . da Parahyba. Essa differença sempre pode existir 
entre dois homens que se conservam sinceramente, cada um, no· s.eu 
posto, jUlgando a contecimentos como aquelle. O ~r. Roberto MO
Teira :~.ão se desdiz e Eu não me desdigo. Mantenho as palavras que 
proferi nesta Camara, mas, se ~em confrontar boméns, data.s e 
documentos, onde a coherencia da maioria ru:.ste O>mo noutros graves 
assumptos! 

O SR. ROBERTO MOREIRA - A despeito da injustiça e da 
vlolenda · que soffremos, Sr . Presideate. nós do · Partiào Republicano 
Paulista nada teriamos a objectar e, de certo, oada ob]ectarhimos • . 
guardando o discreto silencio de quem se rende · á eVidenciação de 
tuna · verdade · contestada, - se a nova ordem de coisas, estabelecida 
no Paiz em Outubro de 1930, fosse melhor que a anterior oi1 tive.sse 
r~do aquillo que, em retumbantes documentos d~.: promessas. rc
tn.cn.bantemente precOnizava o chefé da revoluçãO viotoriósa. Sabe a 
Nação que não somos demagogos. Conhece. de . 'sobejo o . Pal:.t o . 
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nosso passado c a.s nossas attitudes- Qt~er como orgam de opposição, 
quer como elemento de governo, é extensa e .antiga a nossa fé de 
officio, cujas prirodras annotações remontam ha mais de 60 annos. 

D.iz..nos a consciencia. de cabeça erguída o affirmaJDQs, que, 
não ha, nesse passado, nada que nos possa desdourar, compromet~ 
tendo, irremediavelmente, a nossa causa aos olhos da critica imparcial 
ou do tribuna! da Histeria. Um e outro descobrirão alli, ao lado 
<k erros inevitaveis, de erros proprios da conti·ngencia humana, de 
erros a que ninguem se suhtrahe, de erros que dignamente se expli
cam, grandes actos de benemereocia e acerto, grandes e reaes serviços 
ã causa de São Paulo e do Brasil. 

Pois n:lo s~o. frequentemente, invocados nesta Casa e fóra della, 
Sr. Presidente, como modelos de probidade. sabedoria e patriotismo, 
os governos dos homens de Estado que o Partido Republicano Pau
lista conduziu, mais de uma vez, ás culmi.nancia.s do Poder Federal? 
Quanto a Sno Paulo, fala por DÓS o progresso dessa terra abençoada. 
Porque evidentemente, não seria esse progresso, como é, nem tão 
extenso, nem tlio profundo. nem tão brilha!lte, nem tão real, se anar
chlzadora e funesta fOra a aciião do.s homens de governo que, du~ 
rante mais d~ quar~nta an-nos, ininterruptamente, se entregaram, alll. 
â delicada mlssllo de gerir os negocies publicos. 

Asslm que, Sr. Presidente, embora não estejamos na postura 
empedernida da mulher de Lotb. de face volvida na traz, senão mer• 
gulhado~ no presente e de olhos cravados no futuro, - assim que 
nllo reneg<tmo.' o passado. Acceitamos delle solemnemente, todas as 
responll8bll!dBdu que acaso nos pertençam. E o fazemos, n~o por 
méro c~plrlto de ostentação ou altaneria, que isso não seria digno da 
nossa kaldndc, mas porque alimentamos a convicção sincera de que 
o sentimento inspirador das l!lOISSas idéas e dos nossos actos foi sem
pre, Invariavelmente, o amor da patria e da Republica . 

Depois de tantas vicissitudes · e. tantas glorias, que nos dão o 
direito de: falsr á Naç~. encontramo-nos, como no <tempo do hnperlo 
oos encontravamos.. arredados das posições officiaes. Mas, se já 
llaqllella época a nossa situação não era a de homens incompreben
didos. que vlveS&em divorciados das aspirações nacionaes, hoje ella 
o é ainda menos, hoje que, alistados de novo nas fileiras da oppo
~:lção, temos 11 eertc:z:a de reflectir com fidelidade, como $empre refle• 
ctlmos. os nnhelos ~ os anceios rlo povo brasileiro . 

Nlnguem at illuda. Sr. Pr~ldente, com as varias realidades do 
·momento. N!lo somos aqui, os da oppoSição, Uina illsof.frida legião 
de dcspeltlldo1. Para nenhum de nós as portas do poder permanece~ 
rtom, dcl~nhalllmcnte, cerradas, se, ~uecidos dos deveres, que nos 
iocumbem, foucmos aldrabar ás portas do poder. E n§o poucos 
dos que ac reunem sob a nossa bandeira. que só recobre os alcantiS 
nevndos do a~trnclmo, procuraram de motu proprio a posição em que
!le cnc:cnlrllm , Tampouco seremos, Sr. Presidente, como 5uppõe:m 
·mnJ avlat~doa c:rlotlcos das nossas attitudes, um conglomerado hetero• 
gcneo e nnnrc:hlco de forças io..conciliaveis, cujo amalgaiila }ám<rls 
se o~rar11, Ainda ha cinco aimos, ~tavamo.s quasi" todos congre
gado&; e l.11o bem dc:-nota que nem somos antípodas, pela origem, nem 
epoaa.moa prlnclplos que, pela sua fundamental opposição, no.s devam. 
perpetuemcnte, aeparar. 
· Oepoia, Sr, Presidente, nada como as affinidades do dever m.oral 
para opproxlmllr, reter, conciliar. convencer e irmanar os homens. 
Vas alo aa uniOcll d!ctadas pelo interesse; precarias e transitarias, 
aq~lla.a que a. cobiça ~gendra. Ma.s as que se c:ontrahem nos climas 
asperos du a.dversldade. sob o signo do patriotismo e as suggestões 
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do brio, essas têm a ~onsistencia dos grilhões de Prometheu, que nem 
a robustez de musculos qu.asi divinos consegue despedaçar. 

N:io nos unimos para o desfructe do festim de Balthazar, nem 
para assistir em silencio os funeraes da Nação. A phrase àes.encan-
tada de Renan, após o crepusculo ensangrentado elo Segundo Imperlo 
- "A França definha, Senhores, não perturbemos a s1Ja agonia" -
essa pbrase desalentada e egoistic:a não tem significação para nós. 

T endo--se batido sempre pela democracia e pela ordetD, não po
dia o Partido Republicano Paulista permanecer inerte, no momento 
em que a d vilizaç:ío brasileira se abysma no regime da truculenda e 
da anarchia. Por is.so, veiu assentar~se, nesta Casa, á sombra do 
pavilhão da minoria . Sente~se elle muito bem !llesta trincheira: é a 
trincheira da coherenda, é· a trincheira da gloria. 

Aqui, ao lado de velhos companheiros tias jornadas de 1930. 
temos nós outros, Sr. Presidente, os soldados daquella veneranda 
agremiação, temos a honra de batalhar hombro a bombro com Ber~ 
nardes, Borges de Medeiros, João Neves, Baptista LtrSardo e tantos 
outros, aos quaes nos prendem além do respeito devido ás suas altas 
qualiõades intellectuaes e moraes, a gratidão, para nós sagrada, de 
1930 . Sim, porque não eesquecemos, n:io -podemos esquecer aqu.elles 
que, no transe ená'~ todos acidulado eD1 que São Paulo se viu sosillho, 
em luta ettC<!rniçada e heroica, contra·. os exerci tos do Sr . . Getulio 
Vargas. tudo sacrificaram para nos ajudar e soccorrer, dando-11os 
conforto, solidariedade e . assistenda . Nisto, como no mais, como 
em tudo, como sempr.:, Jlão fazemos senão interpretar os senf:imdltos 
do nobre povo de São Paulo, o qual, segundo umêl phrase exacta e 
justamente celebre, "não esquece, n:lo transige e do per-doa". 

Eis--nos, pois, arregimentados para o bom combate. Mas quanto 
<lesejarlamos que n:lo fosse elle nec:essario. Quanto preferiamos que. 
pisando este recinto, pudessemos reconhecer que o Brasil, a desyeito 
cla derrocada calamitosa de Outubro, continuava a sua marcha ascen
cional e gloriosa, crescendo em. prosperidade, civilização e cultura! 
Tal, entretanto, não sedá. Não ha. quem não vislumbre ou não pre~ 
sinta o acc:aso melancolico em qu'! . .se apaga o bom nome da Patria . 
Tudo se vae perdendo ;neste naufragio voraginoso. 

Perdeu;se, em primeiro logar, a liberdade, a divina liberdade, 
$etl1 a qual a vida humana quasi não vale a pena de ser vivida • 
Obl,unbro1J~a a noite polar do regime discricionario, do qual só um 
~enuo acreditaria que já nos libertamos. A constituição, que abi 
está, menos feliz que anterior no que concerne á technica, senão á 
substancia, muito se apoucou na elasticidade liberal dos seJU pre
ceitos mais sympathic:os, desde o .adv~to do edkto reac:ciona.rio. 
baptisado aqui com o nome quasi ironico de lei de segurança, mas 
<:hri.smado lá f6ra, pelo instincto divinatorio da consciencia popular. 
com alcunha bem mais expressiva e exacta. 

O governo nãç a respeita. Provam-n'o varios actos da sua pro
pria iniciativa.. Para não citar senão dois; . lembremos o véto des-
humaco e iniquo, · ainda ha poucos dias verberado nesta Casa até 
por inimigos 1eaes da satiuação, e a exdru:JCola sobrevivencia desse 
inequivocc legado da dictadura, .que é o Departamento Nacional do 
Café, verdad~a aberração institucional ante a carta de 16 de }u:lho. 
como jã o demonstrou aqui o . illustre Sr. João Neves, e .tambeln. 
ao que parece, . indevassavel .sacrario de segredos inconfessaveis ••• 

. Já não quero falar, Sr-. Pr-esidente. nos ettentados e violenciaS a 
que se expõem, por· toda parte, os que ousam levantar criticas ou 
reparos ao.s mandarins da Republica. Taes crimes, que ficam. ·comG . 
.Ge tan visto, invariavelmente impunes, dão a acreditar, pela sua. mui~ 
tiplicação assombrosa. que já não existe, de facto, ·no Brasil, a sa..-
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-9rada, a elementar, a imprescú:ldivel liberdade de pensamento e de 
·Opinião . Quanto ao dire~to de reu.nião. inherente, como aquella pre
rogativa, á exi.stencia dos povos livres, quasi q1.1e o tem supprimido 
o mal comprehendido zelo ou abuso consciente das autoridades po
liciaes. Sob o pretexto de prevenir ou evitar desordens, prohihem 

.. ou dissolvem taes autoridades os comidos populares, impondo desse 
modo affrontoso silencie á voz humilde, mas inviolavel, dos oradores 

·.do Povo. 
Perdeu-se, depois.. o credito. O Brasil é, hoje. nos mercados 

.monetarios do mundo, com pezar o reconheço, uma Nação cuja firma 
não mer.ece acatamento. Vae o honrado Sr. Ministro da Fazenda, 
de sorriso aos labias, percorrer os credores estrangeiros do erario. 

·Volta, como partiu, de sorriso aos labios. porque é preciso salvar 
~•s apparencias. Mas v<Jlta de mãos vazias. Não traz desse periodo 
sem brilho na sua sacola de peregrino necessitado: nada que repre

.sente uma vantagem para as arcas esvaz:iadas do Thesouro. E' que 
lá fóra, onde se sabe aquilatar com justiça ào merito dos governos, 
. já ninguem. confia nas finanças brasileiras, as quaes, corroi das até 
o cer.:J.e pela avaria dos deficits incommensuraveis, dos gastos insen
satos, dos esbanjamentos sem medida, das liberdades criminosas, 
:por ahi se desmantelam e destroçam aos golpes da lncompetencia, da 
ganancía, das fraudulentas concussões despudoradas. 

Perdeu-se a prosperidade. O cambio, o ladrão invisível. que pe
~netra ã sorre!fa, para empobrecei-o, em todos os lares, desde o palacio 
do nababo até o casebre do proleta~io, o cambio ahi está a sugar, 

·impunemente, pela mil trombas imperceptíveis da sua voracidade. às 
·ultimas e minguadac; reservas da nossa depauperada economia. Vil 
,o appellidaram ao tempo do Sr. Washington Luis. quando, graças 
-«OS esforços do benemerito presidente, pairava elle, estabilisado e 
robusto, pelas alturas, hoje mythologicas, de 6. Que nome lhe da

·rtamos agora, quando, inseguro, pemibambo, desgovernado, titubeante, 
el!e oscilla, cambaleia, desanda .~ afocinha por metas nunca vistas 
-entre nós? Vilissimo, Sr. Presidente, como disse um grande orgão 
·do nosso jornalismo? Sim, vifusittto, ultra vil, astronomicamente mi
·.seraveL 

Quasi sem representação monetaria está, portanto, a riqueza do 
'Paiz. Pouco falta para que o desmoralizado mil réis deixe de existir 
·como instrumento circulante ou medida de valor. Definham, além 
.disso, as nossas classes produ dor as. Esc:orchadas pela tyrania .dos 
impostos, que a politica do Sr. Getulio Vargas não fez senão inc:re
·mentar. ellas se debatetnr ll1Wl1a successão de crises. cada qual mais 
·angu.stiosa, perdendo as ultimas esperanças <ie melhoria e salvação. 
Criadores ou fazendciros, commerciantes ou industriaes todos vivem 
na incerté::a do dia de amanhã, cuja insegurança é patente, dadas as. 
'hesitações e versatilidades do poder. que nem em assumptos como este, 
~ que a firmeza é a primeira condição de exHo, consegue ter fixidez. 
tenacidade e coherencia. 

Não ha um plano de fomentação economica, que possa alentar 
·OS que trabalham e produzem; não ha um alvitre, uma providencia 
·governamental, para atalhar os males. passíveis de remedio . A inercia 
·é a regra do poder; "o deixa como está para vêr como fica", a sua 
desabusada e displicente philosophia. Na França, entretanto, ç0mo 

·na Allemanha como na .Belgíca, como nos Estados Unidos, - que 
sei eu - adopta o governo providencias ell:cepciom~e.s tt extremas 
·para defender e amparar a econoro.ia do Paiz. Aqui, porém, dá de 
'hom.bros a finança official e nada realiza no dominio da pratica. 

Medidas, como a do chamado r.eajustamente economico, que po
-deriam outorgar algum allivio á classe heroica dos cult:ivadores da 
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terra, tomam-se, de facto, quasi inefficau.s pela morosidade da sua: 
applicação. Quanto ás in.dustria.s, tratados internaciooaes, como os 
de Washington e Buenos Aires, em que muito concedemos e pouco 
recebemos, criam para ellas, mais que pmsibilidades de riscos· aleato-· 
ricos, uma sombria e desoladora certeza de prejuizo catastrophic.os e 
iataes. 

Por ;nenc» que me agrade o papel de Cassandra, Sr. Presidente.: 
cercado d~ antipathia desde a antiguidade, não passo deixar sem l'le~ 
paro a situação em que se encO!ltram os valentes e admira=is ·lavra-
dores de café. Mais que dolorosa. tal situação é quasi preagonica. 
Com esc.asse% de braços para os trabalhos da Javoura, sem nume, 
rario para entretel-os com regularidade e esmero, vêem os fazendeiros.. 
subir o custo dos salarios e decrescer ou vadllar o preço do produc:to. 

Não se anim<\JD ou vivificam os mercados -de exportação, que, 
perturbados, não raro, por desastradas intervenções offici.aes, viv~. 
expostos á manobras da >especulação illegitima, que os levam, ás v.e-
z.es. até a paralysia. 

O Sr. Diniz Junior - Desde quando V. Ex. faz datar a inter~ 
venç5o official nesse phenomeno .econom.ic:o? 

O Sr. Cindnato Braga - E' i<D.differeo~ saber a data. Póde · 
ter começado ha 200 annos. 

O Sr. Diniz Junior - A . H.is.toria é que illustra sempre; n:l.o 
se pode comprebencler o presente sem examinar o pas.sado. Esses' 
erros vem de longa data. V. Ex o mesmo o affirmou . 

O Sr. Cincinato Braga. - Isso é politicalha. 

O Sr. Díniz Junior - Não é politicalha, é a politica economica: 
elo Brasil que está em jogo. Não faço, nunca fiz politic:alha! V •. Ex. 
mesmo, meu nobre collega, interpellado uma vez pelo Sr. Pand:lá, 
Calogeras, decalrou que se lançaria mão desse recurso pela ultima vez, . 
e teve que repetir . . essa observação, · quando, logo após, se vinh;;. nova~
mente, â Camara pedir o end&so da União para os empre.stimos des.sa 
politica infeliz. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Respondo ao meu nobre o 

apartea.ote, Sr. Dini% Junior . Pergunta V. Ex.. desde quando data. 
a intervenção official? 

O Sr. Diniz ]1Dtiot - Sim. 

O SR. ROBERTO MOREIRA RespOndo: vem de ha muito-
tempo . 

O Sr. Diniz Junior - Desde quCHJ.do eram.os ambos estudantes. 

O SR .. ROBERTO MOREIRA- Data do tempo em que meu, 
glorioso Partido tinha re.sponsabilidade nos destinos de São Paulo 
e- da Repuhlica. Vou além; alcanço o pensamento de V. Ex . Admit~ 
to, Sr. Presidente, que tivessemos errado. Mas n:io foi para corrigir· 
.:x; nossos erros GUe VV. EEx. Jizeram a Revolução? (PaltMS). 

O Sr. Diniz ]~Dtior - A pbrase não. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Não venha com esta velha:. 
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.t:amilena.. Os erros do passado não podem ser invocados para jus~ 
ôf.icar os do presente, -porque foi para oorrigU-os que se f~ a re
-volução. 

O Sr. Diniz. Jr.tnior:- V. Ex. vae permittir-me, então, que com~ 
plete o meu pensamento. Foi, na verdade, para corrigir os erros do 
_passado. A alma nadonal estava apparelhada para essa corrigenda. 
Se o fasto de 1889 tem a sua histeria, o de 1930 tambem a terá. 
Não fui daquelles que levaraii! seu nome á Alliança Liberal, -porque, 
.com ella. es.tavam alguns daquelles que eu bavia combatido nwna 
trincheira, de onde sahi ensanguentado. Mas devo dizer a V. Ex. 
que erros como esse 1lão se corrigem do dia para a noite. O café 
que a revolução queimou foi aquelle accumulado. por esse inaudito 
erro, de 1927 a 1929. 

O SR. ROBERTO MOREIRA O que estou demonstrando 
~ demonstrarei mais a fundo ao nobre collega, quando debater desta 
tribuna. como debaterei, a politica do café ... 

O Sr. Diniz Junior - E' o que queremos. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - ... é que. com as medidas 
actuaes. não -só não se corrigiram ou remediaram os suppo;;tos ou 
pretensos erros do passado, como. _até. se _aggravaram, e mais do que 
isso, crearam-se problemas outros, que diffidlmeote serão resolvidos 
sem sacrificios inco:nportaveis para a lavoura .do café. 

O Sr. 'Artlwr Bernardes Filho - Noo governos passados fa
ziam-se as intervenções officiaes, mas não se desvia-va o dlnbello 
da lavoura para indemm~ções a outras nações. 

O Sr. Diniz Junior - Ha apenas um pequeno t'ecurso: o de ir 
buscar o que se publicou após 1930, mostrando que até officiMS 
'typographicas foram compradas com o dinheiro dos lavradores. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - E porque não se publi:a 
o que- agora se tem feito? Prosi_go, porém, Sr. Presidente, nas mi· 
nhas considerações. 

Accresceute-i;e a isso a carga dos impostos, a carga immen.sa, 
inverosímil, triturante dos impostos, e ter-se-á um quadro exacto dos 
.supplicios da lavoura, do seu lento, progressivo .. dolorosissimo m:ar· 
tyrio. 

Tomados de desanimo, senão de desespero, entregam~se muitos 
-dos lavradores a culturas outras.. como o algodão, votando ao aban
dono e ã morte a ·'onda verde"' dos caf.e:zaes desprezados. Mas até 
<;ue ponto poderá ser o algodão, no terreno da :economia, um suc
cedaneo do café? Quer-me parecer, que jamais o será. E assim pela 
opulencia, talve:· pouco duradoura, de uma cultura andeja e interca• 
dente. .se troca uma das modalidades mais estaveis, permanentes e 
seguras da exploração industrial das nossas .terras. 

Perdeu-se, por Ji.m, o decoro politico. Mantend~se no governo 
da N ação como successor de si mesmo, depois de ter en.sanguentado 
.duas vezes o Pai%, a primeira das quaes exactame.nte sob o pretexto 
de que era preciso impedir que o Chefe de Estado se perpetuasse no 
poder, até mesmo através· de terceiros, desnudou-se o Sr. Getulio 
Vergas num <:lcto de tal de3faç!ltel:, que offende o recato da nossa 

·vida publica. Não ha ·como dissimular a indecencia de ~amanha im.~ 
moralidade. Só nas intrigas de opereta,_ onde a satyra desmorali5~ 
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tas. para melhor cauterizal-os, cxaggera intencionalmente os vidos.: 
das republicas, ~ abi é que se observam situações como e.Sta, que 
envilecem e degradam os povos que as supportam: 

Mas, infelizmente, Sr. Presidente, não apenas pela sua presen
'>-<l do Cattete, n06 deslustra e molesta o Sr. Getulio Vargas. Se· 
elle alli estivesse, embora na postura incongruente e illegitima que ·é 
a sua, procurando moralizar o Paiz pela pratica invariavel e oonstall-· 
te· de actos de nobreza, ainda poderia e-squecei-o, c;omplacente, a cri
tlca Ie:d dos patriotas . M-'3$ sa.be a Nação que tal nlio se verifica. A . 
politica. o cathecisDJO do e.stellíOllato partidario, o codigo da trahição •. 
e dissolvente no que con.cerne ás regras da moral. Para caracterizal
a e definil-a. inventou-se até um neologismo. Não havia no reposi
tcrio vocabular do idioma, aliás riquis.simo, termo que se adaptasse
ãqudla monstruosidade . Era preciso algo novo, com a própria e ab-
jecta entidade que acabava <ie nascer . A voz .. despistamento", Sr . . 
Presidente, foi a irulovação dí.alectal que nos trouxe o outubrismo. 

Sabe V. Ex . , Sr. Presidente, sabe a C amara, que é o u despts
tamento" ? E' o systema do engodo premeditado e soez; é a philoso-· 
phia da '(!mpulhação, do engazopamento e da perfidia ... 

O Sr. Barr~o Pinto- Ao telilpo do Sr. Washington Luis dizia· 
se: ~Commigo é na madeira", menos . elegante, portanto. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - ... E' a si.IID.lXIa da hypocri·· 
sia matreira, da esperteza ardilosa; do calculo impudente; é, final· 
mente, a sy.stematizaçáo da duplicidade, o breviario da emboscada. 
politica. o cathecismo do estellíonato partidario, o codigo da tralç:!o. 

Tal amigo. que por nós pelejou, com rara abnegação, já não 
nos é oecessario, util ou proveitoso? Pois bem, "despistemol-o~, isto 
é, votemol-o. •traiçoeirame-nte, ao abandono e á perdição. Tal gran~ 
de bemfeitor, que só nos cumulou de graças, prebendas e mercês. já 
.t;ão nos pode satisfaz~r o crocodilesco appetite? Pois bem. engane
moi--o friamente, até os ultímos limites do logro e da protervia, e (). 
im.moletllOs depois na grelha esbrazeada onde rechinam as carnes das 
victimas da traição. 

Regido por preceitos de tal inferioridade, é bem de ver que o 
Brasil, Sr. Presidente, nenhum avanço poderia r eali:z:ar no terreno do· 
bem . De facto. sob o consulado do senhor Getulio Vargas, nest~ 
particular, oo~o DOS demais, elle não ·tem feito senão retrogradar. 

O progresso das nações, sobretudo DO que diz respeito á mora
lidade da vida publica, depende enorxnemente do governo. Onde es.- · 
se govo!mo é incapaz, desidioso, mesquinho, ba.ncarroteiro, impuden~ 
te, ahi não haverá progresso, senão atrazo: não haverá polltica, se
não intriga; não haverá riqueza, senão miseria; não haverá <iignida
de, senão infamia . Generalizou-se, no Pai:z: necr<-ado a virulenta in
fecção do "despistaroento" . A grangrena,. começando do alto, apo.s
temou o organismo inteiro. Por isso não admira que, nas maiores 
Estados da Federação, e á imitação do mestre, se fizessem el~ger os

. delegados do Sr . Getulio Vargas á successão indisputada e inclispu--
tavel de si proprios. 

Mas o Brasil não é tablado em que S<! possam Sferpetuar nas 
suas artimanhas, os prestidigitadores da intriga ou do • despi.stamen
to"". Mais de quatro seculos de sobrevivencia historica. mais de 
uma centuria de vida independente, mais de quarenta annos de exis
tencia republicana não .se podem resignar á contemplação impassível 
da delisquescencia moral. da nacionalidade . A reacção ahi está. Nes
ta casa, ella se personifica nos homens da mmoria; lã fóra, em: 
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· quantos se alteiam, com desinteresse e denodo. para combater o regi· 
me de miserias em que se chafurda a ventura do Pai<:. 

Ha no espantoso universo creado pela musa de Shakespeare, Sr. 
Pre-.:;idente, um episodio revivido, ba pouco, numa seductora pagina 

·de Romain Rollaad, que retrata á maravilha a situação getuliana. 
Estamos no campo de Marco Antonio. E' noite. Em frente, alinham
se as legiões -de Octavio á espera da grande batalha, que Jno dia se-

. guinte decidirá da sorte do mundo. Subito, na immensidade do e.spa

.. ço, :na escuridão da noite, ouve-se o perpa.ssar de uma musica mys
teriosa, cantos e harmonias de uma procissão invisível, que se afas

·ta .•. E' o cortejo de Dionysio, são os. deuses de Antonio que o 
-<tbandonam, que abandonam aquelle que se va.e perder ... 

Attentae bem, Senhores, na realidade brasileira . Não estaes ven
. do m~lla a sceona shakespereana ? Onde estão os deuses do Sr-. Ge
tulio Varoa.s? Quasi todos jã o desertaram, jã .se for<>m, tangidos nao 

: sõ pela infedelidade do chefe, mas tambem pelo presentimento ~;ecre
ro de que se avizinha a hora da perdição. . . E que rumor é este. que: 

·desce das alturas. sobe das entranhas da ·Patria. rebôa no recesso 
-cias consciencia.s, repercute nos corações, ecõa nos espiritos e trove-
ja na bocca dos oradores ? E' o rumor das justas indignações, inso
pitaveis, nuncios dos ·grandes abalos sociaes, daquelles que se desen

,~deiam não apenas para avançar os povos., mas tambem para liber
"tal-os c vingai-os dos falsos prophetas e dos guias falsos, que só tra-
hiram, illudíram e mentiram. 

Ah! Esse dia ha de vir. Ha de vir o dia em que. de urna forma 
·ou de outra, redempto, emfinl, da politica do sen'hor Getulio Vargas, 
·que o amesquinha, retomará o Brasil o curso triumphal da sua histo
·ria. Ver-se-á, então, ante o~ resto deste cti.I;;únoso naufragio, ante o 
rescaldo desta infeliz revolução. ante <lS destroõo.s deste insensato 
terremoto, ante os. escombros desta época sem gloria, já condemna
da nas malsinaçõe.s definitivas dos Juizos imparciaes. ver-se-á que os 

·malfeitores da Republica não foram os vencidos de 30 e 32, mas os 
"fementidos heroes do mallogrado e desventurado outubrismo. . . {Pal
:mas prolongadas). 

O Sr. Cardoso de Mel1o Netto (Palm.as) - Sr. Presid-ente, a 
'bancada que representa nesta Casa a maioria do Povo Paulista sen
·te que é hora de falar ao Pai2:, para fixar, definitivamente, as dire-
•ctrizes de sua acção. 

Iniciada a presoote phase da politica nacional. fez--se o preconi
·-cio de uma ac:tuação parlamentar elevada e sincera. por parte das 
varias c:orrentes pollticas representadas na Camara. com o proposito 
,de dar ao Paiz a seguraaça que elle reclama, para solução de seus 
problemas vit.aes. 

Constata-se, porém, com grande desencanto para todos nós. que 
.aquelles alevantados propositos, são, por veus, conturbados pelas 
·paixões. ao ponto de chegar-se até a apregoar a necessidade da sub
versão da ordem constitucional rl!centemente instauraàa.. 

Formando ao lado da maioria parlamentar, julga a bancada pau~ 
'lista de seu dever affir-mar, nesse passo, a resolução. serena mas 
-energic;a, de pugnar pela segurança das instituições e, em conse-
quencia, pela estabilidade da ordem juridi<:a e social, creada na Con· 
:.stituiç~ de 34. 

Quer, com a recordaç~o dos factos historioos, deiXa: fixado o 
-movei eminentel!lente nacional de todos os actos da gente bandei· 
1'ante; quer tomar .evidente que co11ahorando, com sLnceridade e des.
temof, na obra ingente da reconstrucçllo nacional, prosegue o tio da 
tradLç:lo paulista; quer demonstrar que, na guerra que se fe<: para re· 
integrar•se na sua aUctono.mla, e exigir a. constitucionalizaç:io do Pai%. 
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como na paz que a .NaÇào começa a desfi-uctar, sem falsa modestia. 
em grande parte obr:a sua. Sao Paulo só foi animado e vivificado· 
pelo amor aos pria:~cipios, nun·ca por odio aos homens. 

Porque este sempre foi, este é o alto ·espírito paulista. 

Reme111oremos : 

São Paulo fe~ a Revolução de 1832 porque desde 24 de Outu• 
bro, incompreheDdido e sacrificado, estava Da convicção de que em 
breve ser...!he-ía arrancado o governo que organizara DO .dia memo
ravel de 23 de Maio, em meio das ac:clamações do povo, :nas ruas:. 
da Capital. ' 

Vencidos pelas armas, · recolberarr.-s~ 05 paulistas a seus lares . 
Nada pediram nem solicitaram . E' que ~abiamos que a. Justiça 

de D eus tarda mas não falha. 
Trocámos o fuzil .peJo voto . A Federação dos Volut~ts.rios, a · 

Liga Elei<oral Catholica. o Partido Republicano Paulista, o Partido 
Democratic:o e a Associação Commercial. represe.ntaodo as classes 
conservadoras congregadas, organizaram a '"CHAPA UNICA POR 
S. PAULO UNIDO~ _ E nos apresentamos para as eleições. 

Por essa epoca, um amigo de S::i.o Paulo, cujo nO!lle é dever de•· 
clinar, o Sr. Justo de Mor:a-es, procurou entendimento coiXUlosco. no 
sentido da entrega immediata de S:SO Paulo aos paulistas_ Pareceu-· 
nos que o momento .oão era ainda . propicio. Queriamos e precisa~os 
mostrar que forma vamos a maicria de São Paulo_ Ficou, então. es-
tabelecido que só depois de verificada a pureza das eleições. que se 
realizaram a 3 de Maio, deveriam pro seguir os entendimentos. N&o
recusavamos o governo de .tlOssa terra: nl:io <J queriamos. porém como 
méra dadiva. Não recusavamos a nossa collabor:ação para a obra de 
rec:otlSti·tucioaalização do Paiz; querlamos, ·porém, sentlr a .sinoerlda
de dos propositos do Governo Provisorio - E ella se manifestou desde 
~o. Apesar da in debita intervenção exercida pelo en~o delegado· 
elo Governo Federal Da vida publica do Estado, pela formação de 
partidos com a ajuda de dinheiros puhlicos. tivemos a eleição em 
-perfeita ordem, assegurada a liberdade do voto . E' o qtõe, ins:uspei
tamente, depõe o honrado Sr . ]oao Sampaio, ledltimo representante
do P. R. P .. em documento escripto dois dias depois da eleição, e 
entregue ao iDr _ Justo de Moraes. para firmar o ponto de vista de· 
São Paulo: - HRealizando as eleiçõ!!s da Constituinte em perfeita or
dem e a.ssegtll'ando a libe.--dade de voto, o Governo Provisorio fer 
jús ao respeito do povo paulista e deu provas da sinceridade de seus 
~ropositos, no caa:tinho da reorganização do Paiz e da restauração
do regime legal" . 

Mas era preciso esperar o resultado das eleições. Um tempo 
medearia entre a ellção ,., a apuração. Sobre esse interregno era pre~ 
dso prover. Vale a .pena reproduzir o Relatorio do Dr. Justo de 
Moraes e as declarações do P. R . P. e do Partido Democratlc:~. 
nessa época . 

O re]ato foi fei·to nestes termos: 

"S:ío -Paulo, 5 de ,Maio de 1933. As correntes que 
promoveram o congraçamento· para a organizaç:lo da 
·:coapa Unlca" , "uma vez verificado, pela apuraçlio dct 
pleito", que. realmente. representam as aspirações do povo 
paulista, estariam concordes : - a) em indicar o JJOJne do 
Intervelltor para dirigir os destinos do Estado, até a sua 
constitucionalhação; b) assegurando o perfeito esplrlto e 
sentimento de ordem que as domina, e que é, no en.wjo, o 
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perJSamento geral do Estado, virão os seus representantes 
para a Constituinte, com o animo de coll~-1rar na rec:on-
strucção do Paiz, inteiramente integrados oo pensamento 
nacional, mas sustentando o programma minimo com que 
re apresentaram ao eleitorado; c) acham, porém, que dian· 
te da attitude do Interventor (General Waldomiro). já 
.perturbando os trabalhos .eleitoraes, permntíndo oomo per• 
mittiu, que os dinheiros do Instituto do Café fossem applíJ 
cados na propaganda eleitoral do Partido da Lavoura, já 
procurando perturbar a serenidade do pleito, com actos e 
emprehedimentos, que a situação financeira do Estado 
não comporta, como, por ~xemplo, o de estradas de rodaJ 
gem, têm como "essencial" que neste período de transição 
(até que se possa rea1i%ar a indicação a que se refere a !e, 
tra a) , ou seja o Interventor effec:tivamente inhibido de 
continuar na pratica de actos de compressão e de neg~ 
cios vultosos, ou reja .substituído por pessôa de confia.n· 
ça do Governo, que evite a continuação da pratica dessas 
irregularidades". 

No momento do encontro para a leitura de tal e:x:po-
sição, os Srs. Cardoso de Mello Netto e João Sampaio 
disseram que haviam tarabem leito o .seu relatorio, que, 
pa~a controle e decumentação do apanhado escripto pelo 
Sr. Justo de Moraes, lhe entregavam, como effectivamen
te o entregaram. 

Disse o Sr. Cardoso de Mello Netto, representante do P . D. , 
>10 seguinte : 

"A maneira efficiente pela qual o Governo Provi.sOJ 
rio garantiu a livre manifestação da vontade de São Pau· 
lo deu a medida de .sua sinceridade na obra de rec:onstituJ 
cionalização do Paiz . 

A vlctoria incontestavel da "Chapa Unka por São 
Paulo Unido··, tra%, como consequencia logic:a., a. en~ega 
de Slio Paulo aos paulistas . Estarã, pois. São .Paulo. por 
seus legitimes representantes, prompto a indicar, segundo 
o desejo manifestado p~lo Govexno ProvlSorio, um noxn.e 
paulista para a i'llterventoria. o qual cocstituírã livremen, 
te o seu .secretariado. São Paulo !l!o poderâ, .porém, en• 
trar em entendimento algum antes da expedição da ordem 
de regresso de ·todo!\ os e:x.Uados. Nenhum paulista pode· 
ria acceitar a delegação federal se pretendesse no seu go
verno representar o pensamento de São Paulo Unido. antes 
do regresso de seus filhos. 

A bancada paulista nada predsará prometter quanto 
ã sua actuaç{io na Constitui'llte. A tradicção de São PauJ 
lo, no seu procedimento, que o levou até á guerra pela 
ConstitUcionallzar;;ão, bastam como garantia de que irá tra
balhar com a.s bancadas dos demais Estados pela obra de 
rec:ocstruc:ç:io nacional e apaziguamento dos espiritos, denJ 
tro da ordem juridica, consubstanc:iada no pl'Ogramma miJ 
nl.mo. 

Tudo porém. 1tc:a sujeito a uma preliminar: 
Até o conhecil!lento offidal do resultado das eleições 

medeia Ulll espaço de te111po aão Inferior a tu:s meus, da
da a morosidade da apuração. Durante esse tempo, tuck> 
indica que a Interventoria deva estar entregue a outro de· 
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legado do Governo Provisorio General do Exercito, eis; 
que os actos do actual Interventor, não só de admi.Ilistra
ção como os de indebita intervenção na vida politica do
Estado. na formação de partidos, com a a.juda de dinhei~ 
ros publicas, o incompatillUizaram com São Paulo e estão 
pondo em sério risco as .fi.nanças e .a tranquillidade pau
list<(. 

Escreveu o Sr. João Sampaio, representante do F. R. P., (26--· 
10-1934): 

.. Realizando as elêições para a Constituinte em perfei
ta ordem e assegurando a liberdade do voto, o Govemo 
Provisorio fez jú.s ao respeito do povo paulista e deu. pro-
vas da sinceridade de seus propositos, no caminho da reor• 
ganização do Paiz e da restauração do regime legaL· 

Como consequencia logica dos factoo, São Paulo de
verá ser entregue á administração de um Interventor que 
repn~sente o pensamento do Estado, conhecido pelo pro
nuncíam·ento das urnas. logo que o andamento da .apura•· 
ção revele claramente onde estão os representa.ntes da 
maioria. 

Emquanto se aquarda essa oppo~:~tunidade, o Governo· 
Prov!sorio deverá impedi= que o actual Interventor, man·· 
dataria de sua exclusiva confiança, se proponha a resol• 
ver ploblema.s adnúnist:rativos e economlcos que <Jc:arretem 
compromissos juridicos ou pecuniarios para além do exer
cido financeiro em curso. Para assegurai:' o respeito ás 
determinações .nesse .seontido, .não deverá recuar ante a n~ 
cessidade de substituição do lnterveator. 

São Paulo dará o .seu apoio integral ã ac:ção do Go
wrno Provisorio .o esse terreno. 

Quanto á politica federal, o Estado, por seus repre~ 
senta.otes, sustentará o prog=ma vencedor nas urnas e. 
de .accordo com as tradicções do se1.1. povo, ~perarâ para: 
a manutenção da ordem publica e pelo triumpho dos prin
cipiDs conservadores, demccratlc:os e federativos. " 

Disto tudo Ge reswne e ·cumpre resaltar : S . Pauio não teve ja
mais o p:roposíto de .se isolar no seio da .Federação. O esplrito de
cooperação resalta nitido no curso da.s demarches, Esperava-se ape~ 
nas a apuração das eleiç~ de 3 de Maio. Esta veiu e com ena a 
vktoria. S. · Paulo podia falar. E falou pela sua bancada : 

A' vista das declarações feitas em nome do Chefe do 
Governo Provisorio pelo Dr. ·Justo de Moraes . 

].•), todas as cort'entes de oplnl~o. que se congrega~ 
ram para a formaç:io da Chapa Uoic:a. "Por Silo Paulo __.. 
Unido" acolheriam com sympathia a nomeac;!io de um in· 
terventor civil ~ paul~ta. digno do cargo que, solidarlo 
com. os postulados do programma adaptado pela bancada • 
.se comprometta a administrar o Estado acima dos partidos~ 

2.•), O Partido Republkano Paulista, o Partido De
mocratico e os representantes da.s .Qa.sses Conservadoras 
entendem que para Isso, deveriam ser tirados fóra das a.g
gremiaçõe.s partldarias o chefe d~~: polida, {) prefeito da. 
capital e o director do Departamento da Administração 
Municipal. A Liga Catholica mão terá candidatos para es-
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ses ou quaesquer outros cargos politicos. Pensa a Pede~ 
ração dos Voluntarios· que o Interventor deve escolher li~ 
vremente os seus auxiliares; o Governo não será de co~ 
centraç5o. será do interventor. 

De accõrdo com o.s principies enunciados no item an~ 
terior pela Federação dos Voluntarios ella apresenta os se~ 
guin-tes ~ames; Dr. Cantidio de Moura Campos, Dr. Val, 
domirio da SUveira. Dr. Francisco Machado de Campos e 
Dr. Annando de Salles Oliveira. 

As outras correntes suggerem os . nomes dos Drs. An
tonio Cintra Godinho, Dr. Armando de Salles Oliveira e 
Dr . Rodrigo Octavio L. de Menezes. 

A Liga Eleitoral Catbolica declara que nada tem a 
oppõr aos nomes lembradcs. 

O Partido Democratico, fiel aos princípios enuncia
do:; não concorda com a inclusão do nome do Dr. Fran
cisco Machado de Campos, por ser membro do seu Dire
ctorio central, embora reconheça nesse seu illustre corre~ 
ligionario todas as qualidades para a interventoria. 

A Federação dos Voluntarios de S . Paulo receberá 
entretanto com sympathia qualquer paulista, estranho á 
lista que apresentou. ficando suas attitudes posteriormente 
dependentes dos actos deste governo, reservando-se a fa
culdade de collaborar ou não. Identica declaração fizeram 
os representantes das correntes que suggeriram os outros 
nomes. 

S. Paulo, 21 de Junho de 1933. - Abelardo Ver~ 
gueiro .Cesar. Antonio Augusto de B=s Ptrtteadn. -
Car-lot.a Pereira de Queiroz. - Henrique Baymll. - João 
Sampaio. - 'Alcántara Machado. - Cardoso de Mello 
Netto. - José da Silva Ramos. - José Carlos de Mace
do Soares. - José Ulpiano. - Mario Whately. - Os
Car' Rodrigues Alves. - Plínio Corrêa de Oliveira. -Ve1~ 
domiro Silvdira. 

Deixam de assignar por ausentes, mas são solidarios 
com as deliberações os Drs. Theotonio Monteiro de Bar~ 
ros, Carlos de Moraes Andrade, Manoel Hyppollto do Re
go, Rapha~l Sampaio Vidal e A . C. de Abreu Sodré. 

D ois mnes depois, a 21 de Agosto de 1933, empossava-se no 
-cargo de Interventor Federal o Dr. Armanqo de Salles Oliveira. E 
a bancada paulista preparava-se para os trabalhos da Constituinte. 

A 7 de Novembro o Interventor civll e paulista, representando 
o pensamento de S. Paulo. dirigitl á bancada. no banquete de des· 
pedida. estas memoraveis palavras ; 

~Partindo para a capital do Palz, levais as mais pu• 
ras e legitimas credencia.es de que .se possam desvanecer 
representantes directos de um povo. Para recolher o vo~ 
so pensamento e coodenar a vossa accão, deeliberastes, 
expontaneamente, escolher como "leader", sem discrepan
cia, o eminente professor Alcantara Machado. A escolha 
revela nlio .só a ideontldaàe de vistas como os elevados pro 
positos com que vo.s apres!:ntae.s em grande Assembléa. 
Mais de uma vez a sua voz eloquente em resonanda com 
a do povo, vibrou em defesa de altoos idéaes. O seu es~ 
plrito, fle:rivel_ e resistente corno uma lista de acçl!o, dará 
á nossa representação o tom necessario de · moderação, da 
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transige!lcia. de cooperação, e, quando fõr preciso, de se· 
vera firmeza. A minha ambição é que se tome a represen• 
tação paulista o centro .de attrac:ção e de acção constructi• 
va, á volta do qual se reu:cam todos os br4Slleiros empe· 
nhados de hóa fé na . obra de nossa recon.strucção politi· 
ca". 

E o nosso grande ''leader" Alcantara .Machado, etn resposta, as
sim falava: 

"A .representação paulista leva para a Constituinte, 
como um cordial, as palavras de opthui.smo e de esperan• 
ça com que V. Ex. acaba de saudar~nos. Vamos inque-
brantavelmente UI!idas em . tonJo dos principios do nosso 
programma, com a alma ise.nta de _preconceitos, limpa de 
resentimento!>, nor~~:ada pelo desejo sincero de collaborar 
le_almente com tDdos os homens .de boa vontade, para que 
os debates se travem no terreno das idéas. d~:ntro de um 
ambiente de toierancia e de serenidade, sem .provocações 
que seriam odiosas e retalliaçõe:s que seriattl descabidas . 
Tudo faremos por que a futura Carta Constitucional !la• 

tisfaça ás necessidade.::; da ordem ·presente e ás verdade:i~ 
ras aspirações do Povo BrasUeiro." 

Se estas inconfundiveis palavras tivessem .sido relidas, niugu.em 
se teria enganado sobre as direc:triZes da b~cada paulista, na Con
stituinte. Não lhes teria passado pelo pensamento. como a muit.os 
passou, que nós para aqul vinhamos. com. intuito Oi.verso daquelle .so
le!lDemente declarado. Enganaram~se os que cuidaram que :ian~os ser~ 
vir a quaesquer ambições politil;35 . Nós para aqui vinbamos para 
ajudar a fa7;er a Constituição. NãO eramas membros -de um partido, 
mas so1da.dos de S. Paulo. Tínhamos mudado, apenas, de tritlc:hei~ 
ra. O sentido de nossa ac:tusção era o de cooperar para a reco.u.s· 
truc:ção ." Ficamos surdos a todas as sereias, que disfarçadamente ou 
não. procuraram desviar a nossa activídade para outros rumos. Com
prebencli.amos que a .sal~ação pub!ica estava na rapida c:onstitucio-

nalização do Paiz. consolidada a ordem juridic:a. Assin:: comprehen~ 
de.rnos, e nesta conformidade agimos, afastaodo todas as perdas lan
çadas no nosso caminho. Vinharo.os. e é- phrase por mim pronuncia
da no banquete em que a· "Chapa Unica" agradecia ao Sr. IJusto de. 
Moraes: "Vinhamos em alegrias que o destíoo _as afastara· do IlOSSO 

caminho, mas sem odios, <allabarar com nossos irmãos na obra de 
rec:Qnstrucç~ nac:icnal." 

Pertence á h isto ria o que a bancada fez na Constituinte. Na 
Constituição conseguimos inscrever todos os postulados dos "pro~ 
gratt~mas minilnos", com qtie nos apresentavamm ao .-Jeitorado pau• 
lista. excepção de um só. o da dualidade de proces~. de discutive! 
valor doutrinario e de nenhum inter.:sse politico. 

Combatemos a promulgação de ~a Constituição provisoria que 
·1:i.sava tornar po.ssivel a iinmediata eleição do Presidente da Repu. 
blica; combatemos a inversão da o~.dem dos trabalhos para esse me.s~ 
mo fim. por vezes tentada; cOillbatemos a approvação dos; actos do 
Governo Provísorio. s~ exame prévio, os decretos leis, a transfor
mação da Assembiêa CoDstituinte em Camara ordinarla. 
Tudo fizemos tendo em S . Paulo = Governo que .silstentavamos. 
t•.ma situ~o eminentemo~nte paulista. Co.tnbatemas tudo quanto en
tendemos dever combater, desassombradamente, braviamente, á~ ve-
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zes embora podendo pôr em cheque o Governo Paulista, que com ser 
um representante legitimo do povo, surgindo de uma verdadeira elei~ 
ção, indirecta, tirava o seu .poder de Governo, exclusivamente da 
vontade do Chefe da Nação. Manda a justiç<l consignar, porém, que 
nenhuma trainSigencia nos foi. d-e Jeve,insinuada' pelo Interventor Pau~ 
lista: assim, por igual, em ca.so algum o Chefe do Governo Prov:4 
sorio procurou directa cu indirectamente, influir em nossa orienta• 
ção. E' que demos por actos inequivocos a medida da sinceridade 
dos nossos propositos. Equidi.stantes das ·correntes parlamentares fi~ 
camos sempre acima das competições partidarias l!lO .problema da 
eleição do primeiro Presidente Constitucional da Repuhlica . Só es• 
.tranhou no.sso procedimento, quem não poude, ou cão quiz, compre• 
hender a singular situação de S . Paulo naquelle momento historico . 

Ao tempo da elição presidencial. desde 21 de Fevereiro de .34, 
estava formado em São Paulo o Partido Constitucionali~ta. surgido 
.da maioria dos elementos que tinham constituido a "Chapa Unica 
por São Paulo .Unido" : - O Partido Democratico, a Federaçi!o dos 
Voluntarios e a Acção Nacional do P·. R. P . 

A ac.tuação do P . C. nascida da idéa àe transformar a "Cha~ 
pa tlnica" em partido politico, que velasse pela ex·ecuç~o da Carta 
Magna, que junto tiohamas trabalhado, e pela implantação da qual· 
unidos tínhamos combatido, mas que o destino não quiz pudesse con· 
gregar a unanimidade do.; elementos nellas integrados, é assumpto 
exclusivamente paulista. 

Eleito o Presidente da Republica. para o primeiro Governo 
constitucional, devia o P. C . mani.festal'~se sobr~ qual o rumo a se• 
guir. Entretanto em execução a Cocstit!llção, deveria São Paulo 
manter~se bolado da Federação? Deveria como sempre foi de seu 
proposito -em mais de um passo mani.fe~tado. cooperar com o Go
verno que se ia iostallar? Deveria fugir âs responsabilidades que lhe 
cabiam. nesse transe da p:>litica brasileira? Estas interrogações fo
ram respondidas pela di~ção do P. C. neste manifesto: 

Ao.S Paulistas - (Estado de São Paulo, 22 de Julho 
de 193-'l. 

Resultante da cobeSão organizada de corrente que suf• 
Jragaram a Chapa Uuica por São Paulo ·Unido. iniciou P 
Partido Constitucionali&ta a sua vida politica no Estado 
de S~o Paulo, sem que, por isso, quebrasse a unidade da 
representação paulista na Assembléa Nacional Constituinte. 
T'inha eUa um programma a cumprir, missão diffllima a 
e:xecutàr. Traçada a lltlha de condu c ta, de . que jamais se 
desviou. pr~u na sua . jornada, cão obstante a campa
nha que lhe moveu, insidiosamente, uma ala partidaria que, 
todavia, neDa conservou seus representantes. 

Nenhuma actuaç~o partidaria , exerceu, entreta.nto, a 
bancada da Chapa Unlca . Por São Paulo Unido e dos 
classistas a ella incorporàd.os: ateve•se, exclusivamente, á 
tarefa constitucional. a que se dedicou inteira e patriotica~ 
mente. 

Promulgada c; Constituiç~. para cuja feitura e!Ia conJ 
trihuiu prlmadalmente, em ])roporções que lhe garatltem o 
rec:onhecim.ento pubti~o pelo seu notaveel esforço de con.Y
truc~ e reconstrucç:io, e ain-da no .sentido· de eliminar 
tendencias, dout:rinllS e dispositivos lncompativeis com o 
sentimeoto -e as 10ecessidades nacionaes; eleito ·e eiilpo.ssado, 
como hontem !oi, o Presidente da Republica - cumpre a 
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São Paulo definir a sua orientação, nesta oova phase. d.a 
politica brasileira. 

Levantou-se elle em armas em prol da Constituição. 
E ella ahí está. Ma.s nlo bastam os seeus textos: E' de 
m.istér dar-lhes vida e execução, t=do realidade as 
aspirações, factos - QS principies nella desenvolvidos. Da 
lealdade com que se entregou á campanha ~onstitucionali
zadora, não se póde duvi.dar. Leal sempre foi. Não ~ria. 
entretanto, proficuo o seu trabalho, se contilluas.se São Paulo 
isolado na Federação. DeUa afastado desde alguns annos, 
deve a dia retornar. 

Embora não haja conttibuido com o seu voto •. para a 
eleição do Chefe do ·Governo, força é reconhecer - como 
bem disse o Sr. Cíncinato Braga, e!!l situação identi.ca. 
falando ã Ca:tna:r:a dos Deputados a 3 de Outuhro de 1910 
- que "e elle o Presidente legal da IRepublic:a. J~ não 
temos deant~ àe :cós um candidato a com.bate:r:, mas o pri
meiro m<:lgistrado da Nação a acatar e respeitar". 

Sempre .foi condição ·essenc.i<ll pata S. ·Paulo viver em 
regimes de ordem e de lei. Dentro do que agora se i-nau~ 
gura., o Partido Constitucionalista conclam.a os seus corre
ligionarios a sustentarem <St!U.S postulados, trabalhando para 
que possamos repôr o Estado de São Paulo :::o iugar que de 
direito lhe compete na Federação. . 

'S. Paulo, 21 de Ju!OO de 19.34. ~ Laerte Assumpção • . 
-Benedicto Montenegro.- Waldemar Ferreira.- Maria 
Thereza Noguei~a de Azevedo. - Alarico Fraru:o Caiuby. 
- Luiz Piza Sobrinho. - Carlos de Souza N azMeth. · -
Joaquim Celidcnio Füho. - Bento de Abreu Sampaio Vida!. 
- Sergio Brito B/:lstos. -, Oscar Steuenson". 

ConvidadDG dois paulista& eminentes, para as pastas da Justiça 
e das Relações Exteriores, podiall!OS negar essa cqoperação? Em 
absoluto. Nlio poderia S~o Paulo de modo algum corta% () fio da 
sua politica tradicional, no .hnperio como na Republica, e rugir ás 
resPQJJsabilidades da adininistração do Paiz, tanto m<rls quanto Ga
bianlos, e o Sr. Justo de Mo:r:aes o révelou em disçnrso proferido 
, em São Paulo. que .o novo Governo desejava que São Paulo -exe.
cutasae, na paz, o por que se- bate:r:a na guerra . 

Ouçamos-lhe ·a palavra: · 

"Ao pôr em mãos de paulistas duas· das ma1s llDpor
tantes pastas do Governo Federal - declarou o Sr. Pre
mdente da Republic:a - o fiz, não por motiVOs de hul'lantis
mo politico, mas por desejar dar a demonst:raçáo ostensiva 
de que fiava e confiava nos sentimentos nadonaes de São 
Paulo e, por outro lado, queria entregar a obra de cOilSt:!~ 
tucionafuação do PaU;, que reputava a :missão maior do 
meu Governo, ao Povo que levava o seenfu!lento de amor 
á ordem constitucional ao ponto extre!JlO de· fazer uma 
Revolução co~titucionalista". 

Façam--se as criticas aos erros da política ditatorial. que ·.se 
·entender razoaveis. Uma . justiça se renda ao Chefe do Governo: 
desde ·que, ensarilhadas as armas de1932. se illstaurou em S:lo Paulo 
.o Govel"DD do Sr. Armando de Sal!es Oliveira, jãmals praticou o 
Chefe do Governo Provisorio qualquer acto que de leve ferisse a 
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..autonom1a do G;,verno paulista, desde então assegurada como se 

.• estivessemos em pleno regime constitucional. 
Ne.sta.s condições, qual o espirito que devia animar o Governo 

. ~ a representação .paulista, eleitos ao meSDlQ tempo, esta pelo . voto 
.directo do Povo, outro,. resultante de malldato imperativo, que a 
.bancada recebeu no Congresso partidario? 

A campanha eleitoral do P. C. não deixa duvidas a respeito. 
Quem em !DÓS votou. quem nos escolheu para . seus mandatarios n<!o 
.foi enganado. Falamos claro. Dissemos o que queriamos e ao que 
·vínhamos. Nenhum voto· cahiu nas urnas sem que seu portador ti· 
. vesse a consciencia d~ que estava &;colhendo homens sem odios nelll 
.resentimentos com alto espírito de brasilidade, dispostos a collabor'lr, 
.de coração aberto. na obra de reconstrucção nacional. Abramos ao 
. .acaso uma das paginas fulgurantes dos discursos do então candidato 
,ao Gove."!!! c:onstituciooal de São Paulo, e ahi se terá a affirmação 
sole=e desse esplrito. E' do appello feito aos paulistas. na vespera 
-das eleições, o seguinte trecho: 

"A politica de colaboração com o Governo da t:lcião é a prO.:. 
.Pria tradição paulista que a commanda. A' immensa força moral c:om 
que São Paulo se apresenta hoje aos olhos da Nação, correspondem 

-deveres a que não podemos nos esquivar. Paulista, ajuda <1 politica 
·de união nacional . Sem ella. não e só o risco da fragmentação da 
Patria que corremos, mas o da propria de.struiçl!o da ordem social" . 

E as umas ratificaram a nossa politica. 
Cooperar, porém, é trabalhar em commum para a realização 

de Ulll filll commtllll. E' aconselhar, ·discutir, divergir quandD é de 
:mister, porque nlio ha incondicionalismo entre homens dignos: -
o apoio incondidonal dilllinue tanto quem o dá como quem o re~ 
-cebe. 

Em qual a obra commúm, ·a que irmanados se propõem, o Po
.der Executivo e o Poder Legislativo? E', e não pode .ser outra senão 
. aquella coordenação de poderes, que não foi insaipta na Consti~ 
tuição, como uma pbrase sem sentido, mas, ao revés. para ser a 

-chave. da solução dos pr,pblemas nacionaes. Sem ·coordenação de 
·poder~ não ha possibilidade de execução leal da Constituição; sem 
-confiança. reciproca. n:!ío ba possibilidade de governo que real e effe~ 
ctivamente commallde . Nós precisamos de governo forte. Forte 
centro da lei. Fort-e na execução da Constituição . Forte na solução 

-:elas problemas nacionaes. 
Ahl se ac:ha, a desafiar o nosso cuidado, a penosa situação ec:o~ 

·11omico-financeira, problema capital, que a todos sobreleva, no mo
·mento. Será possível enc:amlnhal~a sem uma intima e e.fficiente 
-coordenação de .poder~? . 

AhJ ~tá c:ondtando a reunião de todos o shom= que- amam 
e querem es<sa grande terra de democracia social, o combate a todos 

-os extremismos·, cada qual vestido de differentes roupagens. mas 
· tecidos todos com o fio cru da tyrannia, baseados na submissão do 
· homem a outro homem, pela só vontade de arbítrio de um, sem um 
prlndplo superior que o informe, o qual . só pode ser a nonna social 
crystalizada na norma jurídica. isto é, ·a Lei . . 

Se rã possivel ·encontrar-se a solução desses problemas· vit~ da 
nadonalldade numa atmosphera de desconfiança. entre os poderes pu~ 

"hlic:os da Republica? Nlnguem em sa c:onsclencia e forrado de sadio 
-patriotismo, resPaDderá ·pela affirmativa. -

E' com esse alto sentido q\!e a · bancada da maioria paulista 
estâ integrada na maioria parlamental'. Unidos os poderes politicos 
da Republica, pugnemos para qile uma &a de paz e prosperidade e 
trabalho prof\cuo se instaure no Br.isil. . 
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Em grande parte de nós legisladores depende o successo. _ Eor
mando contra um dos . poderes, cerceando-lhe os meios de acção,. 

·rejeitando o seu concurso •. na :tarefa legislativa, recebemos com hos
tilidade os appellos para um novo e mais detido exame das questões, 
que outra coi3a não é o véto-- inscripto .ll.a Constituição, teremos 
concorrido para enfraquecer o Governo sem vantagem_ para ninguem.,. 
com prejuizo geral para o · Paiz. . Essa resPQosabilidade a maioria 
paulista não a assume •. 

F~i dentro dessa linha geral de actuação, da qual se não afas-
tará, que a nossa bancada tomou conhecimento do, véto opposto pelo 
Sr . Presidente da · Republica, ao projecto de reajustamento dos v~· 
cimentos do funcclonallsmo publico, véto cuja legitimidade ficou. 
expressa. em face da reivindicação da inicia-tiva constitucional do 
Poder Executivo em ma teria de augmento de despesa. 

Quer, entretanto, deixar consignado, que, ein pl'inclpio é .parti·· 
daria do reajustamento dos vencimentos do funccionalismo puhlko,. 

_;reputando-a_ medida altam~te justa e necessarla ; · E' nesta convicção 
agi', ·segura de que medida acceita em these está apenas re.mettida 

· para novo e%ame pelo prazo certo de quatro me%es dentro dos quaes 
·a' -Commissão Mixta de Reforma economico-financeira apresentará á 
consideração <:la Camara o projecto que, em definíljvo, dará satiSfa~· 
ç:ío aos legitimos anseios dos fieis servidores da Nação. 

Esta a nossa definição de · attitudes·. A representação paulista 
conhece bem os seus deveres e as suas r~ponsabiiidades. Tudo ha 
de lazer em pró! dos altos interesses nacionaes para ::ónsdidaç:io do 
regime e prestigio das instituições por que o glorioso povo pauli.sta
·se bateu na jornada de 1932. (Pali'JUJ$). 

O Sr. Presidenie- Tem a palavra o Sr. Deput:srir~ José Miiller. 

-0 S:: •. Pedro ' Calmon - Peço a palavra ·pela ordem. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o ·nobre . Depo.ltado. 

O Sr. Pedro Calmon (Pela ordem} .- Peço licença para Iem
,brar a V. Ex. Sr. Presidente, · que eu estava com a palavr-a, na 
S~ão de hontem, tendo obtido permiss:io dà Mesa pan continuar· 
o meu discurso na de hoj~. 

O Sr. Presid~te - De'· facto, V. -Ex. não concluiu o· seu dis
cn=. na Sessão de honte:m, dispondo ainda ·de hora e· .meÚl para 
. falar. V. Elt.. entretanto, desistiu da lnscripção, em favor do
Sr. Roberto Mor-~a, que se não achava inscripto. M~ V. Ex. po
derá ainda usar . da palavra, J)orque são poucos os oradores i:ls--
criptos. 

. O Sr. Christiano ~do (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

.devo me achar inscrlpto logo a seguir ao nobre Deputado Sr. 1~ 
Müller. Cedo a minha vez ao Ulustre collega, Sr. Pedro Calmon, 
afim de que S. Ex. po&a proseguir nas brilhantes considerações que 

· vinha addll%ÍDdo. . 
Peço, todavia, a V . Ex, a fineza de mandar Inscrever-me, afim 

cie que possa discutir o projecto n. 65. 

O St. PtesideDte - O nobre Deputado serã attendido. 
· Tem ·a p*vra o Sr. Josê ~; 

. O ~- Joté Müller - Sr. PTesidente, Srs. Deputados. Bxb~ 
tiva. ~ f!té apaixonadamente; ás · yez;es, . tem sido feita nesta Casa a 
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.analyse do acto <lo Sr . Presidente da Republica, vetando do projecto 
·D. 65 as disposições que tratam do abono provisorio aos vendmen• 
tos dos funccionarios publicas ciVis. As mais. eminentes figuras juri· 
·dicas da Camara, que sempre assomam á esta tribuna. eu. ouço na 
ansia de aprender, já puzeram o seu talento e a sua cultura ao serviço 
de uma causa que conquistou, inegavelmente, as sympathias da opi· 

.nião publica. A abundancia de argumentos, porém, que nem sempre 
se mantiveram dentro da defesa de uma numerosa classe, não tirou 
de meu espírito a convicção de que o projecto n. 65 não teria tido 
·o meu apoio, se, ao tempo de sua discussão e votação, pu.des~ eu 
-occupar esta tribuna . Destas palavras, entretanto, Sr. Presidente, 
não se deve inferir que eu desconheça as injustiças existentes nas 
.tabell3.s de vencimentos do funi:cionalis.mo fedeTal, civil ou militar. 
Mas, precisamente por constatar, a cada passo, essas injustiças, cla.. 
:morosas por vezes, é que, tanto quanto me foi possível deduzir do 
projecto que ·estabelece o chamado reajustamento dos funccionarios 
dvis e militares, cheguei tambem á conclusão de que a Camara, talvez 
pela premencia de tempo, votou uma lei ·que, ~m reajustar, antes 
..çuidou pura e .simplesmente, de augmentar os vfnc:imentos em geral, 
-sob a fôrma de .abono provisorio, aggravando, dess' arte, uma situação 
.que se devia corrigir . 

Generosa para aquelles que já percebiam ordenados. razoavei.s, a 
lei nem attende aos justos reclamos dos modestos servidores do Es~ 

·tado, nem põe termo ás desigualdades de vencimentos para cargos 
ident:icos, como foi demonstrado nas ra:têies .do vé:to e repetido pelos 

-=adores que me precedera:rn, Assim é que aos ,fu.nccionarios que 
·:passam toda sorte de privações, presos entre as renazes dos agiotas 
de 5 e 10% ao mez e das ~Instituições de beneficencia" que cobram, 
com .descontos em folha e flagrante infracção do decreto que prohibe 
·a usura, os ''juros modicos" de 18 e 24% ao anno, a estes func:cio~ 
·narios, em cujos lares a fome é companheira de todas as horas, foi 
·concedido um abono mensal de 100$ contra o de 1:5QO$ aos. que já 
-viviam com relativo conforto. · 

Menos chocantes, embora, as disposições que <fu:ero respeito aos 
-müitar<:s, porque, concedendo ao general o abono mensal de 500$, 
para o roldado engajado attingc a HO$, ainda ne3ta parte o projecto 
não teria tido o meu assentimento, que tambem ahi não ha reajusta~ 
-mento, ma.s tão sómente augmento geral de vencimentos. 

Sem dispor do tempo indispensavel a um estudo mais profundo 
~e materia tão complêxa, a Camara passada contemplou até mesmo 
-aquelles que nunca haviam reclamado contra a remuneração que per~ 
«:eblam. Estão :neste caso muitos dos que atingiram aos altos postos 
da bierarch!a funccional, civil ou militar. 

Expllc:adas, Sr. Presidente, as razões que me tériam imposto 
votar contra o projecto, preciso ac:cresc:entar que, restricta, como está 
agora, minha decisão apenas sobre o véto presidencial, eu seguirei, 
·nesta . hora, sem vac!Uaçõe.s, o voto em separado dos illustres Depu· 
"tados Amaral PeiXoto e Gratuliano de Bri·to, proferido na Commis
·são óe Fiilanc;:as e Orçamento . Deixo, assim, de dar o meu apoio 
a um - a c to do ·Presidente da Republica, Sr. Getulio Vargas, e o 
faço :o a persuasão de que, por esse modo,· será de maior valia a 
'fnlnha collaboração ao honrado governo de S . Ex . . 

Poderia dlspens·ar~me deste pronu.c.ciamento, valencJo.-me do ab
-surdo s!gillo do voto dos representantes da Nação. Faço ,porém, 
e:sta.s considerações - primeiro para que n:!o pairem duvidas quanto 
â IÍl!nha attitude no instante em que a Camara terâ d~ pronunciar-se 
sobre concessões a funcdoaarlos civis, qile se ~quiva!em, pelo tra~ 
mento dispet.Sado aos que, effec:tivamen~. ganham pouco, âs que di~ 
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zem respeito aos militares; depois, para salientar, cotn a autoridade 
que me deve conceder o facto de perttmcer á maioria que, nesta 
Casa, apoia o patriotico governo do Sr. Getulí() Yargas, que laboram. 
em erro os que · suppõem os coordenadores do .pensamento dessa. 
maioria lechando á questão em torno da approvação do véto ... 

O Sr. Thompson Flores - Assim pensam tambem os represen-
tantes do lunccionalismo. . 

O SR: JOSI:: MULLER . - ... emprestando ao caso caracter· 
polltico pa.rti.dario, quando, na verdade, não está, nem podia estar 
em jogo o presti9io do governo que apoiamos. 

O acto do poder executivo não veio para a Camara. com o as--· 
pecto de uma questão de confiança ao governo. Os que aqui re
presentam. o seu pensamento têm mantido, em todos os debates, uma. 
attitud-e que é bem o reflexo do que acabo de salientar. 

De outro lado n!lo se poderá ,em hõa fé, alfirmar que o .go
vemo se conserva indifferente á sorte do fuaccionalismo publico ciVil. 
As proprias razões do v~to. que devem ser analysadas com sereni~· 
dade para que dellas sejam tiradas <:onclusõ~ honestas, eviden'dam: 
os inequi.vocos propositos do Sr. Getulio Vargas. que não podem~ 
não serão postos em duvida pelos que nesta Ca.!a advogam as justas 
aspirações dos servidores do Estado. Assim, Sr. .Prei.scknte, en
tendo que o -exame do acto do poder. executivo e a consequente
recusa á sua approVaç~o. · n~o deve excluir ~ Cámara o reconheci
mento das intençQes do governo tão sobejamente demonstradas. de
ct#dar, com justi_ça. do indisP"-nsavel reajustamento do funccionalismo 
federal. E é ainda por isso, Sr. Pr-esidente, porque r~<:oaheço no-· 
governo essas intenções, que eu cheguei tambem ·a conclusão d~ que, 
deiXando de ·approvar o acto do honrado Sr. Getulio Vargas, o l aço• 
na persuasão de que será de maior valia o =u apoio ao governo 
de S. Ex . E ffectivamente, Sr. Presidente. estou coave.ncido que O· 
illu.stre chefe. do poder executivo virá a ter em melhor col1aboraç!<> · 
aquelles que, votando contr" o seu véto, apressarem. pelas oonse
qaencias que a lei acarretará, o verdadeiro reajustamento dos func,. 
donartos dVi.s e milltares . E quando nesta Casa .tivermos oppor-· 
tunidade de discutlr o projecto de que trata a letra ~ d" do artigo 
primeiro, con.stata~o& - estou disto certo - que a Camara dos . 
Deputados, V<ltando hoje pelà reje!ç~ do véto, não ~eceu os 
lmperativos do seu patriotismo; por. isso que §e r eservou o momento· 
de collaborar, oom mais effidencia, nos elevados propo.s.itos do go
verno da Republica, em seu notavel empenho pela reconstliUcção · 
economica e finaDceira do Brasil. 
N~ momento, que serâ tailto mais proxlmo quanto mais rapi~· 

damente se desempenhar. de sua missão a Co~ de ReaJusta.. : 
mento, a Camara demonstrar-á ao Paiz, maioria e minoria impellidas 
pelo mesmo interesse nacional. o grão do 1;eu patriotismo, promo-· 
ve:odo um reajustamentO, como as drc:um.staodas ·o exigem, sob os· 
applausos da opinião puhlJca, conquistados ptla majoração dos pe~ · 
quenos ordenados e reducç!lo dos vencimentos e subsidios daqueDe3 
que, como nós, os . Deputados, possam, sem :sobresaltos, supportal-a. 

Orientada a nossa acção po; este pensamento que é. mcontesta~· 
:\lelmente, o pea.samento de tDdos os Srs. Deputados, na hora ·em 
que a Càmara tivu que dlscutir os .projecto.5, planos e suggest:ões de 
que trata o artigo primeiro do projecto n . 65, a nossa autorldade· 
cr~erá. permittindo que . possamos soU citar de todos os braslleiros 
uma . maior somma de .sacrif.idos momentaneo.s, afim de que, sem· a 
paralysação de · obras publicas nec:essarias, antes pela aclopç!o de · 
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tantas iniciativas qu;sntas possam converter-se ·em novas fontes de 
receita, r.esurja o Brasil, afinal, forte .sob todos os aspectos que fazem· 
de um. povo uma grande nação. 

Cont:l~do, Sr. Presidente, direi que aqui não fiz um clli;curso, 
mas apenas uma declaraçãó de voto; e estou certo de que a maioria 
que apeia o Sr. Presidente da Republica na Camara d~ Deputados, 
negará approvaça:o ao acto de S. Ex ,, collaborando deste modo mais 
efficientemente no .seu patriotico Governo. (Palmas. Muito bem;· 
muito bem). 

O SR. Pedro Calmon - Sr. Presidente, o nobre Deputado-
por S. Paulo, o Sr . Cardoso de Mello Netto, no brilhante discurso, 
ha -pouco proferido, antecipou o voto da maioria da bancada pau
Ji.s.ta ... 

O Sr. BB~Teto Pinto - ·Rectificou o voto àa bancada paulista[ 

O SR. PEDRO CALMON - . .. favora'!el ao véto presiden
cial ao projecto de reajustamento dos vencimentos dos !unc:cionario:; 
publicos, allegando que o Poder Executivo rcivindicarã o seu direito 
de iniciativa. despresado pela Camara. 

Entretanto, o eminente representante paulista, luminar do Di
reito brasiJeiro e grande profiessor. a quem admiro pela profundeu 
e scintillação das suas lições, foi um dos signatarios desse mesmo· 
projecto, cuja recusa vem de propõr á Camara, prestigiando-a com 
o voto da bancada constitucionalista de São · Paulo •. 

De maneira que houve uma evolução ... 

O Sr. Barreto Pinto - Uma invo1ução. 

O SR. PEDRO CALMON - . .. no conceito. acerca da coDS
titucionalidade da propoSiçao, da parte do illustre representante pau~ 
lista. S . Ex., subscrevendo irrestric:tameote o projecto, deu-lhe a 
autoridade do seu :Saber jurídico, e S. Ex., a gora, recusando--lhe o 
apoio, em nome da reivindicação da iniciativa pelo Poder Executivo. 
retira-lhe essa mesma autorldade. 

. O Sr. Bias Fortes - E' precl.so que V. Ex. saliente que na 
ccc:asilo em que se discutiu o projecto, aqui. foi aventada a sua in· 
constitucionalidade sob esse fundamento, e a Camara deliberou que 
era constitucional. 

O SR. PE:DRO CALMON - Agradeço o aparte de V. E.~. 
Realmente, vejo--me, com a perplexidade .natural do àiscipulo 

que costuma seguir as lições do mestre, numa encruzilhada, deante 
de dois ensinamentos contradíctorlos - .entre a opimlio antiga de 
S . Ex., que muito. me merece, e a opinião nova, que não me merece 
menos. E não sei a qual das duas deva seguir: se o parecer . do 
Sr. Caroso de Mello Netto, quando o projeeto .foi aqui discutido, 
sé a . opinião agora manifestada por S . Ex .• concedendo a iDco.osti• 

_ tucíonalidade do projeecto por motivo de reiovinclicac;ão de. iniciativa 
do Poder· Executivo. 

Entretanto, á parte esta duvida que me assalta o esplrito, ~jo · 
que S. Ex. contilrúa a .ser - e folgo em verificar - amigo da classe 
dos funcdooarios public:os. exactame:ote comO. o nobre relator do véto. 
o Sr . Deputado Carlos Lm. cujo nome declino com a maiS viva 
sympathia. S. Ex . é, igualmente, patrono e advogado dos anseioS. 
dos ideaes e -das aspirações da grande clas.se; porém. nem por lhe 
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-reconhecer a justiça e a necessidade do 3\tgmel).to. deixa de remett-er 
·O assumpto a uma commissão de estudos, que darâ opportunamente 
.seu parecer acerca das aperturas qU.e angustiam. assaltam aquella 
.classe e estão a merecer a caridosa attenÇão dos representantes do 
';x!VO . 

T.:mto importa dizer que, para os servidore:; da Nação, a defesa 
de relator do véto e a sympathia do illustre Deputado por S. Paulo, 
..de nada valem. Agora é que se trata de apurar a verdade dos 
propositos . Agora, que se cogita de confirmar o voto legislativo, 
dado através d-e triwnphaes votações nesta Casa, quando oneohuma 

·voz corajooamente se levantãra para, negar o direito dos servidores 
-da Nação, e a massiça maioria approvava o projecto, acceitava.o 
-recommendv;a.o, prestigiava-o e offic:ializava-o, de maneira a não se 
saber onde as reservas .e discordancias de um lado, e onde a sincera e 
vebemente adhes:lo, de outro lado, ás medidas protect.oras do funccio
nalirmta publico.· 

Entretanto, - perdoe-me o illu.stre Deputado por São Paulo dizer 
a S . Ex. , como tambem ao illustre Deputado por Minas Geraes, 
·Sr . Carlos Luz, - não colhe a advertencia, a prelin:ünar, a objecção 
maxima da injuridicidade do projecto. da sua inconstitucionalidade, 
da sua -illeQitimidade, porque - e vol-a .affinno com a vehemenc:ia 
de argumentos que não foram obtidos para o calor .-.: as paixões do 
.Ocbate - o projecto é constitucional . . Se não o fosse, teríamos a 
suffic:iente coherencia, a franqueza, o desinteresse e o desassombro 
·precisos para encaminhai-o á rejeição desta Casa. pois acima dos 
interesses do funccionalismo publico civil, ha o princis:oio de que as 
leis inconstitucionaes não s:SO leis, e devemo; cumprir prév:amente. 
1imiarmente, o nosso dever, recusando. um apoio indiscreto a todas as 
proposições que S!: não base~ nem agasalhem no texto con·sti-
tucional. . 

O projecto não é inconstitucional. Em penhor dessa veri.ficàção 
'hei de reportar-me ao discurso do Sr . Carlos Luz, que pretendeu 
-responder ás argumentações jUrídicas do Sr. João Mangabeira e, en
tretanto a todos deixou de pé, incolumes. a despeito da erudita expo
~ição que fez, lastreada de citações ·numerosas de constituintes desta 
e de alheias terras, de autoridades v~vas e mortas. profanas ei ortho
doxa.s, de todo o feitio e todo o po~ . N~ conseguiu S . Ex. des
truir ou abater nenhum dos .;eis i'OS.tu!ad6s seguintes, C:uja recopilação 
se toma i!cdispensave1. afim de que a Camara perceba que o argu
mento da inconstitucionalldade n~ é o melhor autorizado na con· 
ducção dos àeba~ para a approvação ou rejeição do véto. 

O illu.strado Sr. Deputado Carlos Luz considera que pó(ie o 
Executivo devolver á Casa um .projecto vetado, sem expõr, nem por~ 
menorizar, os motivos do véto. Entretanto, lêsse S . Ex . a opinião 
Cie Watson e lã veria que a obrigatoriedad-e da motivação do véto. 
deriva de um dever de cortezia 1mP<>sto ao Presidente da Republica 
pelos costumes parlamentares e, em nasso caso, pc-la Constituiç_ão da 
Republica, afim de que a attribuição excepcional do véto nl!o seja 
uma como indebita intromwão delle na activldad-e do Legislativo . 
Isso diz doutrinariamente Watson; comtudo, na Constituição da Re· 
publica, o art. -45, deClara: 

"Deve o. Pre.sideate da Republica devolver, no p.azo 
de 10 dias. o projecto vetado e. com os motivos do véto 
- e com os motiuos do véto - o projecto ou a parte 
vetada". · 

Assim. a coll.Sequencia que decorre naturalmente da mo>tivaçãa 
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do veto, é a recusa. pot parte' do Poder Legislativo, de accátal-o,. 
devendo o projecto vétado, sem motivação, ser incluído ~tr~ aquelles
que não são sancdooados nem :vetadQS pelo Presidente da Republica 
e. portanto, entreçJues e sujeitos á promulgac;ã<l da Camara. 

Quanto ao véto parcial, menos felli: ainda foi, na sua argumen~· 
taç~. o· illustre Sr. Deputado Carlos Lu:~:. S. Ex., sem attenção 
ao dispositivo regulamentar que restringe o conccito do véto parcial, 
esqueceu...se de procurar, nas Constituições e.staduaes, a pratica bra· 
sileira acerca do véto parcial, antes concedido, no regime de 91, para 
os dispositivos orçamentacios. Não queria, decerto, que S. Ex . fosse 
ver o inciso que defi.ne a capacklade ou extensão do vét-a parcial, em 
relação ao item, á allnea, ou ao artigo constitucional, nas Constitui• 
ç6e6 do Ceará, do Pará, do Maranhão e da Bahia, vigent!r.s até 1930. 
'Fosse S . Ex. folhear a lumi.oosa Carta Poli.tica do seu Estado, de· 
Minas Gera.es, reformada em 1-4 de Setembro de 1920, e ]à encon• 
traria. dispensando todas as autoridades citadas, allenigenas ou na• 
óonaes, Ulll óbpositivo que melh~ elucida o assumpto ® que tod3 
a theoria constituelonal. PeJ1llitt~e lêr o artigo da ' Constituição 
mlneira; 

"O véto s6 poderá ser pardal, quando a parte vétada' 
e a sancdonada nllo forem mutuamente depend~ntes e co:~~ 
nexa:s, de maneira que. com a sua separação, a partle 
sanccionad.a continue a ser um acto iotelligivel completo". 

O Sr. Carlos Luz - Exactamente é o que se applica á hypothese •. 

O SR. PEDRO CALMON - Donde ISe tem o seguinte: que 
n5o pode o véto parcial, .de accordo com os nossos costumes par .. 
lam-entares, em oormonia com os precedentes legaes, na conformidade 
dil doutrina expendkia, segundo as autcridadeG invocadas, descer a 
esmiuçer . letras, a catar palavras, a supprimir signaes, tendo-se de
ater ao período intelligível, para que, do desmembramento delle nllo· 
<iecorra aquelle resultado indicado pelo Sr. João Mangabeira no seu 
brilhante discurso. da collaboração illicita do Poder Executivo na· 
clabcração das l~s . 

Quanto ao argumento referente ao abono dos vencimentos <!os· 
. 1tmccianarios publfcos que S. Ex . julgou sophistico. se não me o! O.• 

gano. para accentuar que, na significação do projecto, onde se li:· 
·abono' . devia lêr-se "vencimentos" -e que as palavras eram syno
r;itllél$, de forma que a iniciativa da Camara n~ podia abranger o 
as~pto, esqueceu-se o Sr . Deputado Carlos Luz de interpretar o 
art . s• da propo5iç:lo. que confere o abono provi.sorio, podendo ott 
n~ ser r~tringido á magistratura fed-eral. o que cara<teriza. mais do 
que tudo. a quaU<lade de munlficencia e gratlfi(;aç5o que tem, no pro-
jecto. a :tnedida pleiteada pelo funccionalismo publico; porque, sr. de 
vencimentos se cogitasse, sendo esses irrestringiveis em relação ilOS 
magJ:;trados federaes, ::~ão podia o projecto considerai-os abotlo.s pro
v;sorios. 

A argumentaçâo de S: Ex. c:áe pela base, como, igualmente, na 
pa~te de seu discurso referente á iniciativa quanto aos militares. 

Iniciativa houve - disse S. Ex. - porque o P~dente da 
Republica enviou á Camara a -mensagem ~da e, com essa mell3a
getn, encaxnínhou o pfojecto, de maneira que o Parlamento discutiu 
assumpto que da ·alçada presidencial era entregue aos <leba~ da 

. Casa, por intennecüo de mensagem presidencial acompanhada de pr> 
jecto p~idendal . · 

N!o foi isto, -entretanto, o que aconteceu. Não veiu mensagem 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 11:50 - Pêgina 67 ae 77 

-232-

·do Presidente da Republica enc:aDlinbando á Camara dos Deputados 
·-urn projecto de augrnento de soldos militares. O que veio .foi men
:sagem do Presidente da Republica imCaminhando o expediente rela
~vo ao caso e esse expediente, entregue, não á votação da Camara, 
·porém ao seu estudo, exactamente OOlllO qualquer outra ma teria que 
:não fosse da privativa competencia, da iniciativa exclusiva, <:la alçada 
-unica e indelegavel do Poder Executivo. 

Estimaria que S. Ex. destrulsse qualquer des!les contra-argu
:ntentos que lhe estou oppondo, afiJn de que bem patente ficasse á 
Casa a sinceridade de minha arguição e a fragilidade das respostas 
.apresentadas ao discurso do Sr. )oão Mangabeira. 

O Sr. Carlos · Luz - A Camara irá. julgar-

O SR. PEDRO CALMON - Niio passo adeante. porém, i!em 
retomar o fio das minhas consideraçõe-s hontem interompida.s, e .111as 

-quaes vae, egualmente, uma resposta ao conceito da inconstitu_ck>na
lidade do projecto e daquella reivindicação de iniciativa do Poder 
"Executivo, a que se reportou, em sua oração, o Sr. Deputado Cardoso 
de Mello Netto- . . 

Acham SS _ EEx _ q~ o Executivo reivindicou uma iniciativa 
:ptopria que tinha sido obUterada pela Camara. ·numa invasão de fun
·cções capaz de pertul'bar a harmonia e coordenação do~ poder~s 
· constitucionaes _ 

Nisto vae, na minha humilde opinião, um equivoco que releva 
·desd-e logo destrinçar. 

A Constituição de 16 de Julho reflecte a confusão fecunda que 
1he imprlmi,u os mais desconc:ertantes aspectos. A sua technica é 
detestavel. A sua methodologia é embaraçosa- As suas influencias 
~.sempa11elhadas. Foi apresadarnente elaborada; e em penhor da 
premencia, com que a lavraram, lhe oexculpamos os defeito~ graves_ 
E' prolixa- O eminente professor Rodolfo Rivarola contou-lhe 22 
·mil palavras- Os Estados Unidos .fizeram a sua hegemonia com uma 
Constituição que, texto e 19 emendas, tem somente 7 _ 500 palavra!'. 

·"E' verdade, lembrou Victor V~anna, que "uma Constituição que 
oa:upa em certos livros norte-àmericanos apenas cinco paginas jê'i 
provocou commentarios que vão além de 5 milh6es de palavras" • 
f'A Constitulçlil dos Estados Unidos", p. lOj. Porém, é pe.c.oso 
verificar que, no nosso caso, a extensão nllo favoreceu _ a clareu, nem 
:a loquaddade auxiliou a ordem . Longe iriamos. nas aguas despe• 
-nbadas desse precedente - o casuísmo constituinte - se pormeno
Ti.%a!Ssemos os desacertos. Baste-lhes, pa.ra .prova e exetnplo, o pro
blema de hoje. O véto presidencial arguiu a preliminar da inconsti
tucionalidade, ex-<Vi do artigo 41, § 2•. E é incontestavel - dir
me-~. O paragrapho é explicito- A redacção é translucida. A 
-phrase é transparente _ " ..• Pertence exclusivamente ao Presidente 
da Republka a iniciativa dos projectos d~ lei que augmentem venci-
1tltntos de nmccionarios, criem emprego.s, etc." . A questão está em . 
que o legilslador andou nisso de animo divertido. Teimou em gastar 
os .adverbios equivalentes. Aqui! lo declarou elle no art. 41, q~re 
regula o processo de formação das lei3. Mas. anteriormente, no 
art. 39, e n. 6, dissera, com a mesma. força, igual affinnativa, lUla
logo poder expositivo destinado a dispensar analy.ses graJnmaticaes . 
ou logkas: ~Art. 39. Compe~ PRIVATIVAMENTE ao Poder 
Legislativo, com a sancçao do "Presidente da Repuhllca: 6, crear e 
extinguir empregos .publico.s federaes, fixar-lhes e ALTERAR-LHES 
OS VENCIMeNTOS, sempre por lei especial". Isto em artigo que 
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define as attribuições do primeiro entre os poderes-or-gãos da· .sobeJ· 
rania nacional. 

Com o que temos o Poder Legislativo podendo PRIVA TIVAJ 
MENTE alterar v>encimentos; e temos o Presidente da Republi.ca• 
podendo EXCLUSIVAMENTE proporJlhe o augmento. · 

A contradicção é impressionante. Compelindo PRIVATIVA· 
MENTE á Camara, com a sancção presidencial (~em o restrictivo· 
da "iniciativa"} aquella prerogativa, é de ver-se 'llle exclue outra. 
collaboração estranha que não seja a mencionada sancção do Presi~ 
dente, que é, institucionalmente, co-legislador. Entretanto, cabendo 
ao Presidente EXCLUSIVAMENTE a iniciativa do augmento, afa.s
~da fio a faculda'Cle PRIVATIVA do Legislativo; caso em que o 
art. 39 teria de ser entendido fóra da significação t!SUal das suas.. 
expressõ~s. 

Realmente, como não ha, na Constituição, palavra vazias de · 
sentido, decorativas ou superfluas, direito ou dever que dellas der.i· 
vem - sentenciou Mar-sball, deve s.eguir~se da escolha <los meios · 
necessarios á sua r-ealização. "Quer di:Der (principio indiscutível -
commentou Ruy Barbosa - que uma vez conferida uma attribuição,. 
nella se considi:ram envolvidos todos os llleios necessarios para a sua 
execução regular" (Cit. Commentarios ã Const., c:olligidos por Ho
mero Pires, l, 210). A exclu.sividade da iniciativa cumprindo ao 
Executivo, será mais clo que o autor do projecto: será o verdadeiro · 
legislador. A approvac;:'io ou a rejeição da proposta assumirá a 
feição de uma sanc:ção ou véto legislativo. Invertidas as funcções e · 
os papeis tro<:ado.s . Porque ··o direito <!<: apresentação implica o ·· 
direito de retirada" (Jules Poudra e Eugene Pierre, "Traité pratique · 
de Droit Par1amentaire", p. -499, Paris 1878}: podendo, portanto, o · 

·orgão iniciador eximir do conhecimento .da Camara a proposição apre· 
sentada em qÚalquer phase do debate, e que nos parece Iogico, como 
consequenda da interpretação isolada (doutrina do véto presidencial!) 
do artigo 11, § 2<'. E' um extensivo axioma constitucional. O direito 
de tributação póde ·ir até o de destruição {Juiz Thayler, Me .CuUoch · 
v. State of Maryland); o direito da autoria privativa faria tambem 
sentir 013 seus effeitos no transcurso dos trabalhos parlamentares. 
Onde o Govemo é exclusivamente o proponente, tambem é superiorJ 
l!lente o juiz. Pediu por mensagem; revogaria por outra nieo.sagem. ~ 
no cor-rer da tarefa legislativa; e com este fundamento~ daria ao pro~ · 
jecto, se approvado ainda assim, a sua negativa final. 

O legislador constituinte sabia d!s:io. 
A mesma Constituição, no art. 79, .creou um tribunal que julga· 

os rec'.ll~o.s dos actos administrativos. Compete-lhe isso, PRIVATIJ 
VA e definitivamente. Fixou a juriQdicção da justiça eleitoral .no 
art. 83: terá .competencia PRIVATIVA •.. Em ambos os incisos a.· 
palavra t~m a valia que IM vi.!Jlos no art. 39. Privativo, exclusivo ... 

O art. 39 vem da Constituição de 91, art. 3"1:. E a respeito 
desta Ruy Barbosa escr-eveu: "Tocando essa competer..cia á legisJ 
]atura da União PRIVATIMENTE, como estabelece .na proposição· 
inicial do artigo 35 o texto constitucional, claro está resultar des.se · 
proprio texto que a attribuição assim commettida ao Legislativo fe· 
deral é indelegavel; pois o caracter de PRIVATIVIDADE exclue, 
pela significação ·mesma do tcnno, a possiblldade legal de concorren· · 
da, collaboração ou partilha no exercido de funcção .privativa". 
(Parecer, "Rev. Jurídica", n. 11. 1919). 

Commentando a· Carta de flevereirO, achou Jo:lo Barbalbo que, 
PRIVATIVAMENTE, ahi eram dados poderEIS ao Conqresso em· 
opposição aos poderes dos Estados (Comm., 2• ed., p. 139). Foi·
tambem a opinião de Carlos Maximiliano { Comm. , za ed.. p . 403) • 
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.'Heimailn James discordou dessa interpretação com melhor doutrina. 
-que a palavra é attincnte tanto ã.s relações ~tre a legislatura federal 
e as dos Estados, como entre os orgãos constitutivos do Governo, 
que, pelo art. 15, eram "harmonicos e independentes"· (The Consti~ 
tutiorza1 S!fstem of Br-azU, p. 73. Washingtan. 1923). Aure1ino Leal 

.assim co~iderou: .. Na sua origem, na sua formação, .no seu periodo 
de gestação, attribuição congressual que não perrnitte iillcursão" 
. {"Theotia e Pratica da Const. Fed. ", p. 495). Agora, entretanto, 
a intelligencia dada ao artigo constitucional por Barbalho perdeu a 

:razão de ·ser quanto á Constituição ac:tual, visto que. esre, prelimí· 
nannente e de plano, eschematizou as jurisdicções privativas da União 

. e dos Estados (arts. 5"~8"). O .adverbio do art. 39 da aCrt:a vi· 
gente, visa aos tres poderes. o Executivo, o Coordenador e o Judi· 
ciario. Traça o raio de acção exclusivo do Poder Legislativo, cuja 

_ .. privatividade" decorre, não de uma i.nnovação do regime, porém, 
simplesmente da ·natureza e fórma do governo que. adaptamos e do 

,espirito da lei que nos rege. -
O principio geral, nesse systema, é o da divisão dos poderes, 

· condição . objectiva e insuprivel da liberdade. Ao legislativo i.nc::umbe. 
por dennição. -legislar. lã Rousseau dogmatizára: .. 0 poder legis• 

·lativo consiste em duas cousas inseparaveis: fazer a:s leis e mante]-as". 
(Contracto ·Social, liv. III. ch. XII). "Este principio é sem res-

·-tricções .. :w advertiu Wilson ( Congressional Government, p. 273) . 
Por isSo as Constituições recortadas pelo figurino norte~amerlcano 
I!ão se detive:>am em detalhar o direito de iniciativa, que pertence, 
naturalmente. como funcção essencial, ao orgão especializado. Ape· 

-nas o executivo collabora com o poder deliberante, mediante a ini~ 
ciativa, a sancção ou o véto, que são os recursos facultativos de que 

.. dispõe para intervir, harmoni.camente na app~lhagetll da lei. 
Salientou Bryce: que, referentemente aos meios financeiros. de1:1 

a Constituiií.ão ~ricana ao Congresso, e só ao Congres-so, o direito 
de votar os a-editos e attribuil--o.s ao serviço do Estado (La Repu~ 

' blique Américaine, I. 315). Os habites correntes nos Estados Unidos • 
..da mensagem annual, da prohibição de comparecerem os ministros ao 
· plenarlo do congresso, dos i-elatorios da admillistração, <j.erivam de 
-prece-it!ntes celebres: a mensagem lida de Washington, a mensagem 
remr.ttida de Jefferson. a excusa de Hamilton. . . Detenninou a Consti

-tui~o argentina. com ~mais ~ctrdS.o, que o presidénte da republica 
"participa na formação da lei". isto é pode enviar projectos de lei 
no Congresso, e, pelos ministros de Estado. acompanhar-lhes o:; de~ 

·bates (arts. 86. 4", 63 e 92) . Neste mesmo sentido. comprehendeu o 
·nosso constituinte de .34 a cooperação legiferante: "independente e 
. coordenados entre si os orgãos da soberania" (artigo 3"}. Nem tão 
·coordenados que percam a independa; nem tão independente.s ·que se· 
se descoordenem, porque da synergia.. r5ulte o governo democratko_. 

·O art. 31 da CollStituição de Fevereiro atteod-era apparentemente a 
· c:orrecçã.o do legislador argentino, e estipulava. somente: "Compete 
-,privativ~m~ente ao Congresso Nacion31. . • "Voeiu a Constituição de 
·Julho :e emendou - fiel á noção cooperativa: "Cmnpete privativa
-mente· ao Poder. Legislativo ,com a saru:ção do Pr~idente -da Re• 
-publica .. -~· · 

Estar' .a perleito, se o ecletis!no não gerasse o absurdo. 
Ha. nessa longa Constituição que, graças a DC\IS, aqui temos, 

· toda uma longa geographia juridica . Architectou-e boa vontade 
·do Cons~tuinte nadonal CC}lll uma- unive1'3al consideração pelos insti
tutos em moda, ou em transito. Não se f!xo11 em nenhum· typo pre~ 

"ferido, como as .suas antecessoras. gue foram, immodestamente, retin
rtamente, francopbila ou "yankee". A Constituição de Weimar, tal· · 
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. vez, das modernas, a q~re primeiro içou uma bandeira internacional
sobre a "racionalização" elo -seu direito publico, contentara-se em· 
pedir o parlamento ã França, o presidente á Amcrica do Norte, a
democracia directa â Suissa. A nossa ar!<ÍOU por todo esse mundo 
além numa caça, um tanto ''dilettante", de primores geitosamente 
tr2duzidos. O art . la é nosso, da outra, da Republica Velha. Mas . 
o art. 2° é germ~co, ou após--guerra, brigando com o art. 3•, que 
é francez, cl~sico, seculo XVIII. . . Curiosa condusão, não corre 
entre os dois artigos o Rheno, de um lado a escola a11emli, do lado 
oppasto, a escola tradicional; separam-nos cento e cincoenta ailllcs; . 

· de permeio, avulta uma civilização! O peor é que o artigo 3" começa. 
em França e acaba, com os seus paragraphos nos Estados Unidos. 
Porém ha de todos. Da Allemanha, da Argentina. do Mexico, de · 
Hespanha, da Grecia ... 

Sim, tambem da Grecia. Precisamente o artigo 41 § 2• é -' 
~ptaçá? <:lo art. 29, paragrapho unico da Constituição hellenica, 
no particular menos liberal do que a ultima carta monarchica de Hes
panha, - que condiciOnava a ulterior approvação do governo a.: 
disCI1.93ão da iniciativa do parlamento de augmenro de des~sa com 
o pessoal burocratico (Praxedes Zancada, Problemas Constituriona
les de Espanha, (pg . 22-4) , e mais reg alista do que a propria Consti-
tuição do Imperio a11emão de Bismarck e Guilherm-e II . 

Privilegio · dos governos anti-democraticoo a iniciativa usurpada 
ao legislativo pelo poder executivo? Melhor diri.amos: caracteri3tica,. 
ou signal proprio delles. Em França. a Constituiç:ío ao anno V1ll 
na espede contrariava. toda a legislação revolucionaria: era a reacção. 
A Carta de 1811 nisso timbrava: era a restauração. A Constituiçlio.· 
de 1852 voltava a essa tradicção do : personalismo mona.rchico: era 
o cesarismo. Porém até no regime de Luiz XVIII, o que "nada es
queceu e nada aprendeu" '(symbolo politico eternamente renovado), 
as Camaras podiam emendar a proposta da-corôa! 
. Donde concluirmos que .a ~ndencia oscila entre os polos ame· 
ricanos e gregos; 'il Revolução· "franceza e Napoleão lli; o podu · 
unipessoal e a h'berdade que inspirou. em Philade1phia. os paes da 
federação. 

CertO, a intenção !)romana do preambulo da Constituiç~. .rei ta· 
"para orgiuúzar um regime democratico~. . A este cocsideramos o 
regime em que o "cidadão investido na funcção~ ~ um dos tres 
"orgãos da soberania" "n~o poderá ex-ercer a de outro" (art. 3•, · 
§ 2) . A "coordenação harmonica" admltte a collaboração entre os 
poderes; mas não estabeieceria a reciproca sujeição, que repugna 
ao presidencialismo, e lhe seria a destruiçao. 

Demais disso, o dispositivo constitucional que estructura o le• · 
gislativo é o art . 39. O capitulo referente à elaboração das leis lhe 
está logicamente subordinado. Pela me3ma relação existente entre 
a premissa e a ccnsequencia. a forma e o fundo, a materia e o :l)lle• • 

thodo. Se o art. 39 gisou a competencia do Jegislativo como orgão 
da soberania nacional, não pod-eria in.firmal-o o artigo .subsequente 
que, regulamentanáo o vencido, pretendeu despojar de uma Eaculclacle · 
elementar o legislador, para tardia e insolitamente, reforçar com dla 
o arbitrio presidencial. · 

A iniciativa das leis, pertence, em todos os caso:;, ao poder es-
peciali:z;ado. Ora, se theoricamente a iniciativa das leis é inallenavel ; 

. ~ imprescriptivel ·direito parlamen-tar, exteo.sivo apenas ao executivo, 
e ao pÓvo nas modernas Constituições (Suissa, Austria, T checoslo
vaquia, Irlanda, Esthocia. Lethonia. Lithuania. Grecia, He.spanha) -
não ha Jogar -para uma inl'!:rpretação restrictiva do potencial legisla
tivo. Presupposto o conflcito de alçadas, cumpre decidil-o contra o ·· 
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yoder intruso. en:11 beneficio do poder ameaçado pela intromissão. A 
lição vem--nos do fundo dos tempos; "Pour qu'on me puisse ·abuser 
du pouvoir, U faut que par la dispasition des choses k pouvoir, ar~ 
rête le pouvoir" (Montesqui~. Esprit des lois, }i.v. XI,. ch IV) . Antes 
.que a anarchia, e a decomposição do organismo politico, se sobrepo
nham á abdicação das funcções, á desordem administrativa, ao descre~ 
dito da representação naci<>nal, á illegitimidade dos actos publico.s 
gerados da violaç~o da lei! 
· Ora, se póde, na privatividade das suas func:ções, a Camara 

augmentar os vencimentos, ha d~ poder tamb~. concorrentemente 
com o Executivo - e -esta é a quest:io - votar e approvar o au~ 
·gmento. E póde, entendendo a iciciativa como a queria Henry Bosc, 
que, no caso, emittiu opinião muito de ser meditada, allegando que 
o direito de iniciativa exproessa (e é o do arL 41, § 2") tént uma 
_principal funcção, qual a de toroar obrigatoria a acceitação do pro~ 
jecto presidencial, afim de ser debatido. Como .:sabem muito bem 
o Sr. Car1os LU% e a Camara, no regime -dos poderes independentes 
-o Legislativo apreciará ou não oS projecto.<> emanados do Executivo, 
isto é, não está o Executivo .armado de poderes sufficientes para 
impor . ao Parlamento o estudo das questões que, ao Legislativo per
-tencem. 

Era c que se dava na America do Norte . E foi por isso que a 
Constituição argentina incluiu o 5ahi0 dispositivo permittindo que 
o Executivo collabOrasse na formação <ias leis, afim de ünpedir. na 
'hypothese, entre nós iruprovavel. mas theoricamente ·possível, do . P~ 
der Legislativo não . acceitar a suggestão do Executivo.- os dois Po
<ll!l'es campearem independentes. em terrenos separados, e de tal 
modo que jámais se entendessem, tomando irrealizavel a p,.ropria vida 
con.stitucional . 

Portanto, a iirlciativa , expressa, na emergencia de collisão entre 
~ssa attribuiç~o. que se <Íá ao Executivo e o mesmo poder que antes 
se · conferiu ao Legislativo, .só pode ser comprehendida de accordo 
<:Om a opbllão de Henry Bosc, ajustada á indole e á peculiaridade 
.da.S instituições brasileiras. •. . · 

Havia, porm, a bypothese dà iniciativa do Senado, que o Se~ 
nbor Deputado Carlos LU% analysou com grande exuberand" . de 
.argumentos. mas que precisamente con:stitue prcva resoluta in.fensa 
ã sua argumentaç~o e ts suas conclusões. ·O caso do Senado é 
muito especial, porque eram ramos do mesmo poder: o processo da 
iniciativa o~o contrastava com os principios e as normas do re~ 
gime. 

O Sr. CBl'los .Reis Mas na occasião em que foi approva.do 
o projecto, a Camara estava funccionando como Camara e se:.. 
nado. 

O SR. PEDRO CALMON- A argumentação do Sr. Carlos 
Lu1; é de ordem juridica. quando discute o prindpio da iniciativa, 
á .luz da doutrina, moStrando - aliãs, S. Ex . o kz com grande 
riqueza de citações - que a iniciativa privativa da Camal'a oJ.o 
poderia ser usurpada pelo Senado . 

Entretanto. o argumento é contra o nobre Deputado; precisa~ 
ment~ •. confirma . . . -

O Sr. Carlos l?.eis - Não queria interromper a brilhante argu~ 
mentaç:io de V. EJt., l11a'l devo e.sclarecer, repito, que não vamos 
votar o véto, o qual nl:io assume c.uacter de entidade )ur~Jica. e 
sim o projecto v-etado. · Deste é que temos de tomar conhecimen-to. 
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· O Sr. PEDRO CALMON - A iniciativa do Senado é muito 
.differente, porque, no regime bi--cameral, .de estylo americano, o Se· 
..nado não representa o Povo . A representação do Povo é privativa 
.do ram~ popular do Congresso, isto é, da Camara dos Deputados. 
ü Senado, aliás como acontece oa Constituição de 16 de Julho, é. 
. a representação dos Estados, como unidades, corp~ ou conjuntos
j)Qlitico! . 

A representação do Povo é, exclusivamente, do Congresso maiS 
:numeroso, da Cama r a baixa ou dos Deputai:~ as . De maneira que, 

. 'por esse entender, não cumpre ao Senado a iniciativa em casO$ de 
a~gmento de vencimentos, de leiS financeiras, porque se applka á 
especie o principio britan.nico de que não cabe taxação onde mo 
existe representação, principio já apresentado - Vejam VV. Exx . 
.como os precedeDt~ constitucionaes são antigos - em 1925, por uma 
das leis que deram origem â legislação constitucional , ingle:ta. 

Por este enteo<kr foi que . o constituinte .americano, .segundo 
-proposta de Fraoklin, na formação da Repuhlica dos Estados Unidos, 
separou as dua> agremiações, dando ao Senado um poder suppletivo 
na elaboração das lei,s e ficando a Camara baixa com a competeacia 
privativa em materia .financeira. 

O Sr: José. Augusto - Na Constituição -de Julho, .o Senado não 
é Poder Legislativo senão parcialmente, e1n casos expressos. 

O SR. PEDRO CALMON - O argumento, di:tia eu, é c:on~ 
trario a· S. Ex. Ratif-ica, sancciona e autoriza a argUli).entação que 
venho adduzindo. N~ .se dá a Uli~iativa de leis fina-nceiras ao 

. Senado, porque ella cumpre, privativamente, ao poder popular, ao 
Legislativo; e, no caso, o que desejo accentuar, o que pleiteio, o 
que defendo é a pt:lvatividade da elaboraÇ{io das leis financeiras para 
a Camara dos-Deputados. apesar da evidente coll~ com o art. 4}., 
§ 2•, da Constituição, :porque, no contraste vislvel de textos, é -de 

· recorrer~se, em primeiro Jogar, ao bom .sensq jurldico; em segundo 
logar, á dignidade do Poder Legislativo, e. afinal. ao espírito das 
instituições n.aciQnaes. Quando falei na coll.is:!o <ie textos. não po
deria deixar de ~er em vista a atrapalhada elaboração da n~ Magna 
Carta, pela ultuna Constituinte, • • 

O Sr . .Pedro .Aleixo ~ Todas as Constituições, que são, real~ 
mente, discutidas e votadas em asse.mbléas, resultam desse baralha~ 
melrto a que V. Ex. se refere . 

. O SR. PEDRO CALMON -V. Ex.· deu-me a palavra que 
me estava .faltando: essa expre.ss~ "baralhamento". Muito agrade:
cido a V. Ex. 

O Sr. Petko A/eixo - Pennitta, então, que conclua meu pensa~ 
mec to: V. Ex. ha de reconhecer que as constituições são transações, 
compromissos reciprocas que tomam diversas correntes ... 

O SR . . PEDRO CALMON - V. Ex. está sendo generosis
simo para .a:nnmigo: agora me fala em "transacções" .• . 

'o Sr. Pedro Aleixo - • • . de .sorte que V. Ex. · não deve fazer 
censura apenas ~ CoDLStit:ul.ção brasileira de 1934; ·deve fazer a mesma 
restrlcçlk) a todas as constituições vividas e soffridas pelos seus 
elaboradores. Só as oonstituições outorgadas aos povos é que · pc-o 
dem guardar as linhas nitidas de um systema doutrinario. 
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O SR. PEDRO CALMON - V . . Ex. pel'Dlitte um contra.-apar- . 
te? A O>nstituição de Pbiladelphia fo! ootorgada por quem? · 

O Sr. Pedro A/eixo - Não foi outorgada ... 

O SR. PEDRO CALMON -E a do Bra:sil. de 91? 

O Sr. Pedro Aleixo - V. Ex. ·sabe que na constituição ame~· 
ricana. discutida e debatida, não ha, com tal nitidez esse syGtema.. 
a que V. Ex. se refere, ta.t1to que mesmo depois de approvada. 
muitos daquelles que a votaram se retiraram, não se querendo su
jeitar aos preceitos estatuido:;. 

O SR .. PEDRO Cl>~MON:- Isto é outra coisa. 

O Sr. Pedro A.1eixo - Veja V. Ex. cmno é agitado o efaborar 
de uma Constituição. . · 

O SR. PEDRO CALMON - E' certo; mas nem V. Ex, po
deria desconhecer o que venho de affirmar: o tumulto com que se-
votoo a Constituinte Brasileira. · .. 

Sr. Presidente, o nobre Deputado. Sr . Pedro Alcixo fomecen. 
ã minha humilde oração, dois vocabulos, pelos quae.l llle confesso 
profundamente grato: .. baralhamento w, .. tTansacções'". 

O Sr. Pedro Aleixo - Verifica, pois, o nobre orador que meu 
aparte foi procedente: ao menos teve essa utilidade, que V. Ex. ora:. 
recO!lhece. 

O SR. PEDRO CALMON- V. Ex. tem sempre autoridade
para apartear. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que restam apenas. 
poucos minutos para o termino da .sessão. . .. 

O SR. PEDRO CALMON - Sr. Presidente, ec.cerrarei meu. 
discurso na proxima seSSão, até porque. ante a immillencia da app~ 
vaç.ão do véto, que, infelizmente, está tomando . vulto, desejo . prolon~ 
g-ar a esperança do funccionalismo, na illusão d~ que, quanto IIUiisl 
se dis..-utir o caso, mais se convencerá a Camara da necessidade de
amparal~o no angustioso appello qué trouxe a esta Casa. 

Dizia eu - e dolorosamente o digo, porque confesso que a 
Constihrição de 16 de Julho raiou para as nossas . esperanças como 
o sol da primavera, inundand~nos de lw: a alma, na &Satisfaçllo de 
um elos anseios nacionaes mais palpaveis - dizia ~ a nossa Consti
tuição tem de. ser estudada, e appllcada com muito cuidado. E por· 
isso me insurgi contTa a silllplicldade com que, apesar de toda sua. 
autoridade, o illustre Deputado por S5o Paulo, meu mestre prezado, 
Sr . Cardoso de Mello Netto, taxa de inconstitucional o projecto
que S. Ex. recebeu, acceitou e votou .na legislatura passada~ 
'(Palm3S). . · 

O Sr. Bias Fort€'5 - V. Ex. deve. acce-ntuar que no discurso
que proferiu. o Sr. Cardoso de Mello Netto declarou que S~o Paulo
veio col!zborar com o Governo Federal, . para mélhor cumprir -a: 
Constituição da Republica . 
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O SR. PEDRO CALMON- Não julgo intenções; prdi.ro vêr 
.os actos. 

A Constituição brasileira acloptou principias da America do 
do Norte •. da Russia Sovietka, da Allemanha de 1919, da Austria 
de Kelsen e; até, da convulsa e pequenina Grecia. Sabem·os se.nho
res_D~putados onde foi o constituinte de 34 procurar aquelle artigo 
que proclamo .em contradlcção com as attrihuições privativas da Casa, 
quanto ao augmento dos vP-ndmentos do func:c:ionallimo publico, isto 
.é, o a~t. ~1, § 2°, que ~stabelete a exclusividade da iniciativa para 
o Presidente da Republica? Foi procurai-o no art. 29. paragrapho 
unico, da Constituição grega. 

O Sr. Pedro Aleixo - Não precisava ir ã Grecia. Bastava ir 
ao passado do Brasil. Procurou-se Ulil remedio contra o facto de se 
.fazer cllente1a eleitoral á custa dos cofres publicas. 

O Sr. ]osé Augusto - Nunca o Poder Legislativo augmentou 
~espesaos. Quem as augmentava era o Poder Executivo e em todos 
os regimes constituciooo.çs . · 

O Sr. Pecko Aleixo - V. Ex.. neste ponto, se revela um 
adepto do regime presidencial; e, nesta qualidade, <lláo pode fazer- a 
critica da Constiluiç:!io que ahi está na sua promanação historic:a dos 
erros do passado. 

O Sr. José ~gusto - A medida é de caracter essencialmente 
·parlamentarista. 

E& estã consagrada no direito inglez e foi defendida na França 
por estadi.stall de por-te e por constitutionallstas emerit:Qs. Ella- nãO 
tem razão de ser no Brasil no · regillle presidencial. 

O SR. PEDRO CALMON - Respondo ao nobre Deputado, 
Sr. Pedro Aleixo, dizendo que, se viesse a esta tribuna defender as 
attribuições do Poder Executivo contra as do Legislativo, que se 
para aqui me encaminhasse afim de a.dvogar as attribuições do Pre~ 
sidente contra a representação nacional, não faria decerto clientela 
eleitoral: teria preliminarmente, trahido o meu mandato. que : de 
patrocinar os ~eitos do povo, r<!preseritados aqui esses direitos pelo 
Poder Legislativo Federal. 

Da Grecia foi o art. ~1 •. § 2• da Constituição, isto é, de tuna 
carta politica que não se articula com o lllOSSO sy&tema, que não .se 
coaduna com ·as nossas instituições, nem .se harmoniza com a Jl()S.'la 

mentalidade. 

O Sr. Oswaldo Lima ....:_ •Não é democratic:o o regime grego? 
V. Ex. -está confuncWu:lo ·regime ·com forma· de governo. O regime 
lá é ,democratico. como o. da.qui. · 

O SR. PEORO CALMON - Sabe V. Ex. qual o regime 
9r~o1 

O Sr. Oswaldo Lima - O orador está confundindo regime com 
forma de go.vemo. Recommenào a leitura de pequeno livro do 
Sr. Gustavo BarroS<>, . sobre o integralismo e no qual ê feita a· dis-
tincção a cada .i.nstan~. 

O Sr. Presidente - Attençao! Estã com a palavra o Sr.. Pe~ 
dro Calmon . . 
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O SR. PEDRO CALMON - Ora, Sr: ·PresideDte, a Consti
tuição grega foi feita de accordo com as necessidades dum Paiz pe~ 
c;uenino e de um regime unitario, osituada nos l1mítes 'entre o oriente-
e o occidente, â margem da estrada reãl da civilizaç~ .. . - · 

Em nosso Paiz, o systema ainda é o da Constituição ame~ cana. 

O Sr. Oswaldo Lima - Por que, nas suas considerações geo
grapbicas, não cita V. Ex. tambem a Allemanha? Por que não faz-. 
citações da Constituição belga, a que V. Ex. a cada instante se
refere? 

O SR. PEDRO CALMON - O nobre Deputado faria h~ 
.se acompanhasse meu raciocínio. 

O Sr. Oswaúlo Lima dá um aparte. 

O SR. PEDRO CALMON - Foi a Comtituíção de Weimar,. 
ele 19!9, porque o Estado bltlerlsta não tem constituição - saiba 
V. Ex. 

O Sr. Oswaldo Lima - Aliás, o regm;e allemao n.!lo estava: 
bem definido. 

O SR. PEDRO CALMON - Sr. Presidente, quando dtd a 
Comtituição grega tive em vista osalientar a anomalia do art. <tl,. 
~ 2•, que dá privatividade de iniciativa ao Executivo. Copiou-5e a 
Constituição hellenica . No Mt:. 39, n. 6, entretanto, reprod~ o 
inido. an~erior, cujas -raizes se aprofundam nas c:ama,ras m.a1s -antigas. 
e sol!das da organização nacional. Força, porém. é concluir. 

Esperamos, porém, que a Camara, convencida ou n5o, mas, ~ 
bretudo, sensibilizada pela sinceridade do appello que lhe fazemõs, . 
rejeite o véto, concedP.ndo _ aos funccionarios civis o -abono de vend~ 
;nentos que, ~ justiça e clli:eito, ellcs. por nosso. lntennedío, pedem 
á equidacle do Poder Legislativo e á generosidade da Nação! 
(Palmin). 

Durante o discuso do Sr. Pedro ·Calmon, o Sr. An~ 
tonío ca'rlos, Presidente, deixa a cadeira da . presidenci.a. 
que é occupada pelo Sr. Arruda <:amara, 1• Vice·Presi~ 
dente. 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, fica adiada a diacussão-. 
do projecto n. 83, de 1935. · 

Vou levantar a Sessão, designando para a ce segun.chv-feira, 24 
do- corrente, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

3• disc:uss:io do prOjecto n. 83. de 1935 (1• legislatura)', do
Senado, abrindo WXI credito atra.ordlnarlo de 300:000$, destinado a 
soc:c:orrer as Victimas das enchentes do rio Pàmahyba, ~ Estado
do Pia.uby ·e dando outras providencias ·(em 'virtude de urgencia}; 

Votação elo requerimento n. 36; de 1935, (1• legislatura), cb 
Sr. Barros Cassa}, de informações sobre exploração do Theatro ·Es-· 
cela {discussão unica); · 

Votação do requerimento n . 37, de 1935, (ta legislatura), do. 
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·Sr . Gollles Ferraz; de informações sobre a renda da Estrada de FeiTO 
Central do Bréllsil, no . Estado. ck S~o Paulo, em 193i (discussa~ 
unicaJ; 

Votação do requerimento n. 38, de ' 1935, (1• legislatura), do 
Sr. Barreto Pinto, de ·informações .sobre empresas de exploração de 
en-ergia hydro-electrica ( disc:us.são unica}; 

Votação do requerimento :ll . 41 , de 1935 (1• legislatura), do 
· Sr. Salles Fllho, de lllfal'IIlações sobre importandas entregues á. ~ 

Vermelha, de 1929 a esta parte (discussão unica); 

Vot~ do requerimento n . -i2, de · 1935, (1• legislatura) , do 
Sr. Sall~ Filho, de :informações sobre se a Cruz Vermelha tem pl'U' 
tado contas de quantias recebidas ao Tribunal de Contas (óisc~o 
uníca); 

CoÍltinuação da discussão unica do projecto n . 65, <k 1935 
(l• . legWatura), dispondo sobre o reajustamento dos funcdooarios. 
civis e militares; cOill parecer favoravel ao vêto, da Commissão de 
Finanças e Orçan1ento, e. votos em separado dos Srs. Henrique 
Dods.'Worth e Daniel de Carvalho, e dos Srs . Amaral Peixoto e 
Gratuliano de Brito; 

3" discussão .:lo projecto n. 13A. de 1935 (I• legislatura}, dis-
pondo sobre promoções de deleg.ados districtae\l, co.rnmissarios-ins.
pectores, commissarlos; etc . , tendo parecer com substitutivo da Com~ 
lll.Í.SSáo de Estatuto; 

3a discussão do projecto n. :H, de 1935 (1• legi<slatura), auto
rizando a abrir o credito especial de 5.000:000$000 para obras nas 
linhas Jerreas e telegraphicas, no Estado <ia Bahia: 

1• di.scuss:!.o do .pro)ecto n . 214, de 1934, transferindo para a 
União o.s 5eTVidores de Policia Maritima, Ama e de Fronteiras, de 
accordo com o 'art. 5° allneas V e XI da Constituição Brasileira; 

3• discus~ do projecto n. 2H~A. de 1935. automando a aber~ 
tura do credito especial de 125:400$000, para attender ás e:xigendas 
do decreto n. 21.462, de 25 de Julho de 1934; colll parecer favoraver 
da Commiss~~ de Finanças e Orçamento; 

2• ~ão do projecto n. 50, de 1935 {1" legislatura)', tkter· 
minando que o Thesouro Nacional pague a D. Leopold!Qa de Mattos 
Porto. viuva do 2• tenente Ezequiel da Silva Porto, a importancla 
de 22:110$000, de .differença · de pensao a que tem dir~to; com pa~ 
recer favoravel ~a ~ de Justiça: · 

2• discuaslio do projecto n. 294, de 1935, autOrizando a abl"ir 
o credlto especial de 48:000$000. para pagar aos professores de 
desenho do Collegfo Pedro 11. Enoch da Rocha L1ma, e outros: c:om 
parecer da Coinmi.sdo de Educaçlio e projecto da Colllmlss:lo de 
Finanças; 

DlscussAo unica do parecer n. 3, de 1935 (1" leq!slatura), app~. 
vando o acto do Tribunal de Co.:-tas. que recusou ngistro ao termo 
de c:ontrac:to entre o Governo Federal e a Pan American Air
ways, Inc.; 
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]a dis~o do projecto n. 9, de 1934, regulando o hora.rio de-
·-traba.lho nos serviços public:os (sem parecer); -

Discussão unica da indicação n. 2--A. de 1935 (1• legislatura), 
inquirindo sobre a vigencía do Codigo de Minas; com parecer da 
Commi>são de Justiça; 

Discusslio u.uica do requerimento n. 31, de 1935 (1• legiSlatura), 
do Sr. José Augusto, de ~ões soke o motivo que detmnmou 
a- chamada de varios officiaes do 21" B. C., de Natal, a esta ~ 
pital. 

Levanta.-se a Sessão ás 1! ho~ e 10 minutos. 

· .. _ 

•. 
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Get~aro Ponte, Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira, PUnia 
Pompeu, Pedro Finneza, HumDerto de Andrade, Ricardo Barreto. 
José Gomes, Mathias Freire,- Herectiano Zenay.de, Botto de Mene
zes, Ruy Carneiro, Rtgo Barros., Antonio de Góes, Heitor Ma~a. Va.
]ente de Lima, Manoel Novaes, J. J. Seabra. Pinto Dantas, Fran
cisco Rocha, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, Nogueira Penido, Hen
rique Dodsworth, Amaral Peixoto, Henrique Lage, Sampaio Corrêa. 
Acurdo Torres, Prado K-dly, Cardillo Ftlbo, Lemgruber Filho, ·Ban~ 
deira Vaugban, Noraldino Líma, .Bias Fortes. Pinheiro Chagas, Pe
dro A!ei~o. José Braz, Levindo Coelho. Theodomiro Santiago, Da~ 
niel dt Carvalho, Carneiro de Rezende, Christiano Machado, Negrão 
de Lima. Matta Machado, Theotonio Mon~iro de Barros, Waldemal" 
Ferreira.- Barros Penteado, Laerte Setubal, Alves Palma, Jorge Gue
des, Teixeira Pinto, Gomes Ferraz, Aureliano Leite, Jairo Franco, 
Vicente Miguel, Arthur Santos, Fr-ancisco Pereira, Diniz Iunior, Dor~ 
val Melchiades, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Jo~o Simpllcio. 
Frederico Wolfenbuttel, Victor Rusromano, Nicolau Vergueiro, Adal
buto Coma. Fanfa Ribas, Ermano Gomes. Abilio de Assis, Antonio 
Cal-valha!, Austro de Oliveira, Silva Qlsta, Francisco Moura. José 
do Pat:rOdnio, Ricardino Pinto, Baeta Neves, Barreto P.i.nto. Thom
psoiJ Flores (87) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o comparecimen
to de 87'· Srs. Deputados. 

Estã aberta a Sessão . 

O Sr. :Agenor R8bello (2.0 Secretario) procede á leitura da Acta: 
da Sessão antecedente, a qual é pasta em discuss:lo' 

O Sr. Oswaldo Lima (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, quan
do falava. ao ~tardtcer de sabbado, o St. Deputado Pedro Calmon 

. tive ~ de dar um aparte ao aotavel dlscnrso que S. Ex . pro-
1eriu. 

O Sr. Pedro Calmon- Muito obrigado, a V . Ex. 

O SR. OSWALDO LIMA - Verifico,-todavia, que o aparte 
nfio foi t"egistrado IJOs term~ em .que o enunciei, e, .por isso, quero 
(lhe exprima meu pensamento do seguinte %1lodo: 

ftDentro desse criterio, em que apparecem até COII!idera-



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2810112015 11:52 · Página 2 de 229 

-244-

ções geo<;~rapbicas, estranhas ISão as invocações feitas com o 
caloroso apoio do or<Ulor, da constituição da Belgica, ~ habi
tas da Italia. e outros paizes" . 

Feita esta rectilicaçlio, Sr. Presidente, ainda tenho a fazer uma 
observação á maneira como jâ foi consignado um outro ap.arte ao 
mesmo di.scurso do Sr . P~dro · Calmon. · 

Este aparte está assim redigido llO Diario do Poder Legislativo 
de àontem: 

"'O orador está confundilldo regime com f6rma de gover~ 
no. Recommendo a leitura do pequeno livro .do Sr. Gustavo 
Barroso, sobre o illtegralismo, e no qual é feita a distincçlio a 
cada instante" . · 

Ora. Sr. Presidente, dirigind~~ llleste.S termos a um eSpeciallit- . 
·ta de direito constitucional, a um technico reputado como o Sr. De-
_putado P.edro Calmon, evidentemente que a m!nha palavra seria toma.-- -
·da como indelicadeza, como aggressividade, e sempre fiz questão de 
não apparecer aqui como aggressivo, como indelicado. 

Por isso, faço no momexrto esta rectificação. 
O meu pensamento está correcto, poirs, na verdade, foi essa a 

pbrase que proferi. O que nllo está, ~ti-etanto, certo Sr. . Presidente .• 
é esta phrase interrogativa do Deputado Pedro Calmon: 

~v . Ex. sabe qual o regime grego ? . 
Não foi esta a phrase proferida pelo nobre Deputado. , 
Tendo ficado; nesta Çasa, simplesmente pelo prazer ic.tellectual 

de ouvir o llobre orador . . • 

O Sr. Pedro Calmon - Muito obrigado a V. Ex. 

O SR: OSWALDO LIMA- ... não tive intenção alguma de 
mole.stal.-o com o aparte espontaneo que lhe dei. Todavia , S. Ex. o 
recebeu com impaciencia, com visivel aborrecimento .•. 

O Sr. Pedro CalmQit -:- Ao cOCltrarlo; com a maior satisfa~o . 

O SR. OSWALDO LIMA- . . . wto como S. Ex. assumiu 
da tribuna um ar professoral, verdadeiramente cathedraleSC<I e me 
perguntou o que era forma de governo, na oesperanç.~, evidenteaiente. 
- não queria dizer. . . - na esperança, nci desejo, talvez,· de a gra .. 
àar seus sympathicos ouvintes da galeiia. Diante disso e- em TeVide. 
proferi este aparte que, a rodo mundo, poderá parecer grosseiro e 
aggressivo. ' Vê-se bem que ·me expressei nestas condições e nestas 
circumstancias. em .resposta a . uma indelicadeza. uma aspereza do 
Qrador. · · · · 

·Assnn. rejubil~me com. o aparte. Se é meu desejo ser delicado, 
agr~l com os meus colleqas, com os membras da Camara, ba ins
tantes, porém, em ,que é 1D.ister tornar~me aspero e selvagem, ao meu 
n:iodo e ao modo de minha gente, attendendo ainda a uma. resoluçlio 
terminante que tenho assi.Uilido commigo mesmo. 

Tanto o Sr. Deputado .Pedro Calmon. verificou a rudeza de sua 
expressão que, no Diario do Poder Legislativo'· n~o sahiram as pala~ 
vras por S. Ex. proferidas : em vez de "sabe V. Ex . qual o regi~ 
me grego", como foi publlcado; indagou o nobre Deputado, ··v. Ex. 
sabe o que ê forma de governo ?." 

Q Sr~ Pedro Calmon - .Nlo tl_ve . a %Ilenor mterferencia na pu-
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b~o do meu discurso, que sahiu sem revisao, de accordo com as 
:DataS . apanhadas pela tac:hygraphia, consignando, portanto, todo o 
i!npeto do .d·ebate para que fui arrastado. 

O SR: OSWALDO LIMA- Se V. Ex. retira .. . 

O Sr. Pedro Calmon - Não retiro cousa alguma. Estou expli
.cando apenas o que se passou. 

. O SR. OSWALDO LIMA - O facto é que . V. Ex. a;sumiu 
uma attitude de professor .. . 

O Sr-. Padro Calmon - Não foi essa a intenção. 

O SR. OSWALDO LIMA- Diante dessa fórma aggre~va e 
aspera, respondi no mesmo tom. "Consulte V. Ex . o Sr. Gustavo 
'Barroso que eUe lhe ensinará o que é forma de governo ... 

O Sr. Pedro Calmon - Houve uma compeii5a<;;ão .nos apartes . . • 

O SR. OSWALDO LIMA - Foi simp~smente o que eu. disse 
.e quero car~cterizar. dando as razões da !IIinha aggressividade. 

O Sr. Pedro Calmon - Quem disse que V. Ex . foi aggressivo 1 

·o Sr. Acurcic Torres - NãO houve aggressiv:ldade algu:na no 
·que o orador diise nem no qu<: respondeu o '!lebre Deputado Pedro 
'Calmon. · • 

O SR. OSWALDO LIMA - Assim, está explicado, Senhor 
Presidente. o incidente havido e é esta a rectifi.cação que eu desejava 
lazer. · · 

O Sr. Berukira Vàughan (Sobre a Acta) - . Sr . Presidente, na 
-ultima sessão, qu8!Jdo tivemos o prazer de ouvir o nosso nobre e il
lustre collega, Senhor Deputado Emílio de ·Maya, foi"'Ile dado o en
sejo de tomar parte nos debates em tomo do momentoso problema 
nacional do akool-motor. 

Desejo, Sr . Presidente. corrigir uma expressão que não pronun
ciei, referente ao alcool -anhydro. de 96• . Reportava-me eu, então, 
ao alcool di: 969

, que · é justamente. a materia prima adquirida pelo 
'Instituto .do Ass.uc:ar e do Alcool para transformação em carburante 
nacional. Esse alcool de 96•, que, portanto, l!lão é anhydro, tem sido 
adquirido l/OS mercado-s pE'lo preço médio de 500 réiS o litro, cotação 
indiscutivelmente baixa, e insufficiente para compensar todos os in
teres~es envolvidos na lavoura c:;<l!llDavieira do BrasU. o braço rural 
inclusive. 

Em seguiç!a; é app~ovada a Acta da Se~ão antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á · leitura dQ Et.pediente . 

. O Sr. Pereira Lyra (t• Secretllrio) p~ocede ã leitura do seguinte 

EXPEDIEN're 
Offlcios : 

Oa Cõrte· Suprema. de 15 do corrente, nos seguintes termos: 
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"EXI!lo. Sr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada - DO. Pmr.J..· 
dente da Camara dos Deputados - Accuso o receb!Jnento do offido
de V. Ex. me communicando haver transmittido em 8 de corra~U: •. 
ao Exmo. Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas, o cargo que vinha. : 
exercendo, interinamente, de Presidente da Republica. · 

Agradeço a ge'Iltileza da pa::ticipaç!ío e felicito a V. Ex. pelo bri-
lhantismo com que exerceu tão elevado cargo. · 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex. os protestos · da 
minha elevada estima e distincta consideração. - Edmundo P~eira: 
Lirus, Presidente da Cõrte Suprema . 

-- loteirada. 

Do Governador do Estado do Pará, de 3 do corrente, ~metten-
do dadoS estafuticos relativos ao custo da vida naquella unidade da· 
Federac;~. 

Do Governador do Estado da Parahyba, de 5 do corrente, en
viando dados identicos. 

- A quem fez a requisição . 

R-epresentações : 

Da Associa~o Commerdai Suburbana. sobre a convenlencla d~· 
6er adoptada a anmistia fiscal para todos impostos sem multa. 

- A' Commissão de Finanças e Orçamento. 

Da mesma Associação, solidtanJo modificações do decreto so
bre seguros contra accidentes do Trabalho. 

· · - A' Commíss:ia de Legislação Social . 

Da Associação dos 'Empregados no Commerclo do Rio. de Janei
ro, á favor do salario minimo. 

- A' ·Couurii&sâo de Legislação Social. 
Sao successivamente, lidos e ·vao a imprimir os .liegul.ntes 

tBOJ"ECTO 

N . 89- 1935 

(L• l~islatura) 

Regula o ftmccionamento do Tribunal de Contas e dá outra.$ pro
vúlencúu 

(Da Com. ele Finanças 91, de 1935 - 1.8 legislatura} 

Nomeado relator do présentê projecto, o Sr. DeputadO Nerp, 
·Macedo apresentou minucioso e bem elaborado parecer sobre o me6-' 
mo, termlnanào por apresentar um projecto para estudo da Coulmi&
~de -Finanças, no ·qual se dá "Org~~. jurisdicção, eotnpeten-
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<la e attrlhuições ao Tribunal de Contas e suas delegaçõe..; ~ fixa 
vencimentos do pessoal de sua secretaria. " 

Em estudos. na cOIXLIIlissáo, o alludido projecto, delle ~diu vis* 
.ta o nosso collega Sr. Henrique Dodsworth . 

A primeira providencia por este tomada foi a de pedir, sobre o 
_projecto. a audiencia do Tribuna l de Contas., o que. foi deferido .pela 
Com missão. · 

O Tribunal de Contas, em officio de 28 de janeiro do corrente 
anno, fallou sobre o mesmo e bem assim. sobre w; emendas apresen~ 
:tadas pelo Sr. Deputado Waldemar Falcão, termlll:ando por apre~ 
sentar um substitutivo coocreti%ando o que ao Tribunal de Contas, 
pela maioria óe seus membros pareceu mais conveniente sobre a 
materia. 

Estava o processo nesse pé, quando pela fu.são das oommissões 
.dé Finanças e Orçamento, passou o projecto a ser relatado pelo .seu 
.actual relator. ' 

Depois de bem ponderado estudo sobre a materia, sou do .se
..guinte parecer : o que importa fazer, antes de tudo, para ser apre· 
sentado, á consideração da Camara, e um - projedo de lei ~gani
.ca do TrilnurBJ, para que se o ponha de accordo com a nova cons· 
titulção a qual o inscreve, na secção li, do capitulo VI, como um 
.dos oc-gão!i de cooperação nas actir~idades govetn8:1Tientae3". 

AD.tes ~e promulgada a le' organica lmpossivel se me afigura a 
reorganização do quadro do funccionalismo do Tribunal, com a cre· 
ação ou .suppnessão de e!llpregos e a fixaç:!o dos r~spedivos venci
.mento.s, assim como sem base a "elaboração de seu regimento ínteroo, 
e · organização de sua Sl:cretaria", .providencias todas depende.me& da 
lei organíca ql!.e irá desenvolver os preceitos c:onstituctonaes attlnen· 
.tes á ma teria. 

Eis porque, tenho · a honra de apresentar novo projecto, no qual 
·se cuidara exclwivamente da elaboração da - lei oc-ganica. 

Promulgada e~ta, pas.sar·se~á á "reorganizaç:io do quadro do 
funccloaall.smo do Trlbunar·, baseada oa alludida lei - providencia 
por igllQ), legislativa, mas que deverá ser tomada em projecto á parte. 

Pelo que, annexo ao preunte, liUbmettemos ao plenarlo o seguin• 
te projecto de " lei oc-garrica do Tribunal de Contas" • 

. PROJECTO DE LEI ORGANICA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

I(=rgfmiza o Tribunal de Corrtlls e crêa s.s suas [)e(egsç6e.s 

O Poder Legislativo decreta: 

CAPrrutO I 

ln3tifuição, Séde, Jurislicçlío 

Art. 1.0 O Tribunal de Contas, instituido '110 art. 89, da Constl· 
tulçllo de 1891 e mantido no art . 99 da Constitulç:lo de 16 de Julho 
de 193-4, tem .sua .stde na Capital Federal e jurisdicção em toda a 
RepubUca. 

CAPITULO II 

CotUtituiçâo dD Tribunal 

Art. 2.0 O pessoal do Tribunal de Contas é constituido por qua~ 
tro corpos clistiDctos : · 
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§ 1.0 O corpo deliberativo comprehende o Tribunal prcpri=en.,.. 
te dito, CO!_l1 as funcções de decidir e julgax-. Compõe·se de sete juizes, 
com o tratamento de ministros. 

§ 2.• O corpo especial destinado a relatar os processos de w. 
mada de contas e á substituição ~ mimstros é composto de quatro. 
auditore~. 

§ J.• O corpo instructivo é composto de uma Secretaria para os 
serviços d~ preparo, 'exame e .instrucç:ío dos processos, expediente .. 
communicaçõe-s e publicações, contabilidade e escripturação do Tri~ 
hunal de Contas, de delegações do Tribunal, para os serviços ielati
vos á fiscalização financeira e á tomada , de contas juo.to ás delega
cias fiscaes do Tbesouro Nadonal e outras repartições fiscaes e pa
gadora~. 

§ 4.0 O Ministerio Publico é representado junto ao Tribunal d~ 
Contas por um procurador e um adjuncto, e pe.rante as delegações, 
nos Estados, pélos procuradores das Delegaci3s Fiscaes 'do Thesou· 
ro Nacional, sem preju.Uo d~ attrihuições que lhes são proprias. 

Art. 3.• Os ministros sã9 .nomeadOs pelo Presidente da R~pu.,.. 
hliéa, com a approvaçãó do Senado Federal. . 

§ 1.• A nomeaç::io deverá ter logar dentro do prazo de' trinta. 
dias após a abertura de qualquer vaga, só podendo recahir em bra~ 
sileiro nato, doutor ou bacharel em direito de reputação ill!biada, 
alistado eleitor. com mais de trinta e cinco . ~os ~ menos de sessenta 
e cinco annos de idade, versado em finanças e contabilidade publica. · 

§ 2.0 Os ministros noQ:~.<eados não prestarão ó compromisso legal 
~em a approvaça.o da nomeação. tendo, após a .approvação, .sessenta 
dias para· tomar posse e entrax- em exerdcio de suas funcções. Igua! 
prazo terão os auditores, o procurador geral e· o seu adjuacto, a con~ 
tar da nomeaç:lo. · 

§ 3.0 iNa.o poderão ser conjuactament~ membros do Tribunal pa
rentes cons:anguineos ou affins, na linha a-scendente ou ~escendente.s: 
e até o segundo grão na linha collateral. 

A mcompatibilidade resolve.se antes da posse, contra o ultimo, 
nomeado. ou o menos idoso, -s-enrlo a nomeação da mesma data; de~ 
pois da posse, contra o que lhe deu causa, ou se a incompatibilidade
for imputavel a amhos, contra o mais moderno. 

Art. 4.• Os ministros do Tribunal de Conta-s terão,' as mesll13S: 
garantias dos Ministros da Côrte Suprema. 

Paragrapho uni co. Os ministros não poderão exercer outra qual·· 
c;~r funcção publ:ca, ou commissão. salvo o magisterio. . · 

Art. 5.• E' vedado aos Ministros do Tribuaal. aos auditores. ao. 
procurador geral e ao s~ adjuacto intervir na decisão· ® · negQC:io. 
propno ou no de parentes, até o segundo grão, inclusive. 
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Art. 6.• Ô Tribunal de Contas elegerá biennalmente o seu pre• 
:sidente. Pelo mesmo prazo será eleito um vice-presidente para substi· 
tuir a este, nas suas faltas e impedimentos. 

Paragrapho unlco. Em cctso de vaga do presidente ou do vice· 
presidente, proceder-se-á á eleiç:io para o complemento do tempo, sal· 
·vo se a vaga se der nos dois ult:im<>s mezes do periodo a fuldar-se . 

Art. 7. • Os lllinistros serão substituídos em suas faltas e impt• 
<limentos, pelos auditores, por ordem de antiguidades destes . 

Art. 8. • Regula a antiguidade dos ministros e dos auditores e111 
primeiro Jogar a data da posse, em segundo a data da oomeação e 
por fim o tempo de serviço publico federal anterior, quando a no

. -meação e posse forem da m~me data. 

Art . 9.0 Os auditores são nomeados pelo Presidente da Repu· 
'b!ica, sendo escolhidos dentre t!"es nomes propostos pelo Tribunal, 
·para cada vaga . 

§ 1.• Sómente poderão ser propostos pelo Tribunal, os cidadãoS 
'brasileiros, doutores ou bachareis em direito, alistados el>:itores. com 
menos de sessenta annos de idade, versados em finanças e contabili· 
dade pUblica, de reputação illibada, seleccionados por escrutinio se• 

·ereto, em concurso de titulas e documentos de habilitação. 
§ 2.• Aos auditores, quando no exercido do cargo de M:!oi~tro. 

;-slio applicaveis as disposições do § 3.0 do art. -4.0 da presente leL .. .. ' 
Art. 10. Os auditore.s uma vez investidos de .suas funcç(les só 

-perderão o cargo em virtude de· sentença ju:dicial em crime ~m que 
-esteja imposta a pena de perda de emprego, ou no caso de incOII)-
~atibilidade na forina do 1 3." do art. 3.0 :e paragrapho uoico do art. 
-4.0 desta lei. 

CAPITULO III 

Ds o:-ganização da Secretsri8 

Art. 11. A .Secretaria do Tribunal de Contas será organiZada 
-pelo Tribunal. no uso das attrlbuições constantes do art. 100 para • 
-grapho unico, combinado com ·o - art .. 67, letra a da <Ànstituição F e~ 
-:dera]. .tendo um quadro de pessoal. oom os vendm~tos _respectivos 
·'fixados .por lei espeCial, na forma do o. 6, do art. 39 da mesma Con· 
..stitúição. 

Art. 12 • . Os funccionarios da Secretaria, de qualquer categoria 
··ou denominaç:io, são nomeados, promovidos e demirtidos por decreto 
-do Pr~sideote da Republica, na forma .do n. li, do art. 56, da Con~ 
:~tituição, mediante prOJA>Ma do Tribunal. 

§ L • S§o requi!sitos essenciaes para a primeira nomeação para o 
Tribunal. em qualquer classe do quadro do pessoal da Secretaria. a 
nacionalidade brasllelta, o exame de samdade e concurso de provas 
de capacidade; o limite. de idade, de 18 a 36 annos; a idone:ldade mo-

. ral; o alistamento como elelt<:lr: e a quita~o com o sei'Vlço militar, 
para os indlviduos dos .-;exos mascullno . 
. § 2.• As propostas para as nomeações em. virtude de concurso 
:rea~do perante o Tribunal, serão· feitas ~m lista tripUce tendo etP 
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vista a ordem de clas.5ificaç~o dos. candidatos, segundo as notas ob~ 
tidas rios respectivos concursos, de primeira ou .de segunda . entran~ 
cia. Dentro dessa lista, o Presidente da Republica fará a nomeação-

§ 3.• k; promoções na:s diversas classes serão feitas mediante 
proposta do Tribunal, metade por antiguidade e metade por ·mere
cimento. Nessa ultima hypothese, o Tribunal apresentará ao Governo· 
uma lista tríplice, dentro da qual o Presidente da Repuhlica farâ a 
nomeação . 

§ 4.0 & condiç~ dos concursos para as provas de capaci
dade, materias exigidas, prazos de validade. estagio e demais for~ 
malidades para a admissão e investidura do pessoal, attendidos os 
requisitos do § !• e as disposições do § 2•, são determinadas. no
regimento i:ntemo do Tribunal. 

Art . 13. Os funccionarios da Se~etaria do Tribunal de Con~ 
tas têm todos os direitos e garantias estabelecidos na Constituição· 
e nas leis para os serv·l..dores da Nação, sendo-lhes ·appücaveis as 
disposições legaes sobr~ nomeações, promoções, vencimentos, grati
ficações, permanencia no cargo, ajudas de custo, licenças, aposenta_
<loria, montepio, e outra.; vantagens. bem como sobre deveres, obri
gações e responsabilidades . 

Art. 14 . A organização e a distribuiçl'io dos serviços da Se~ 
cretari:a do Tribunal, competencia e a~ríbuições, desig::tações. fre
quencia da repartição, penas disciplinares e demais providencias para
a completa regularidade e efficiencia dos ditos .serviços, :sã<:> estahe
leddas pelo Tribunal, no regimen,to inter~. ·observados os dlsposi~· 
ti vos legaes sobre os direitos - e deveres _relativos ao pes$0al. 

Art. 15. O pessoal que fõr nece-ssario para auxiliar os ser~
"'.i.ços dactylographicos, de·.protocollo e outros da Secretaria e dei~ · 
gações, ·será contractado, na forma · do art. 7• do decreto n. 18.088, 
de 27 de janeiro de 1~28, dire.:tamentoe, por acto do .presidente, OU: 
do director geral da Secretaria e de delegados do Tribunal, com 
autorizaç~o do presidente, dentro dos recursos orçamentarlos. 

CAPITULO IV 

d:as delegações 

Art. 16. Para os. fins do art. 99 da Constituição, haverá junto
ás delegacias do The.sauro :Nacional delegações do Tribunal de Con~ 
ta.s, constituídas por delegados e assistent~ escolhidos pelo mesno 
Tribunal dentre os funccionarios de sua Secretaria . 

Art. 17 . Além das delegações permanentes, alludidas no artigo 
anterior, poderá .o Tribuna! de Contas crear outras, . com a mesma 
organizaçao, junto á s repartições arrecadadoras e pagadoras, na Ca-
pital Federal, nos E stados ou no estrangeiros, quando o movimento
das repartições e. o interesse da fiscalização justifiquem a c~ação. 

CAPITULO V 

do mini.sterlo publico 

Art. 18. O representante do Ministerio Publico, com a den~ 
.minaç~o de .: procurador é .nomeado pelo Presidente ela Republica. 
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•dentre os cidadãos brasileiros, doutores ou bachal"eis em direito, com 
·O& requisi~ estabelecidas para a nomeação <ios ministros do TrlbUi!!al, 
~endo, porém, demiss,ivel, 811. nutum, 

Art. 19. O procurador não poderá exercer qualquer outra 
":funcção publica. •salvo magistcrio, importando a violação deste pl"e-
.:eito em pel"da do cargo. , 

Art. 20. O adjunto do procurado!" é nomeado pelo Presidente 
:da Republica e demissível ad nutum, devendo satisfaze!" os mesmos 
"Tequisitos estabelecidos para a nomeação dos auditores, excepto o 
..:conair.SO • 

CAPITULO VI 

Jurisdicção e com~tencia 

Art. 21. O Tribunal de Contas tem jurisdicção propría e pri
-vativa sobre as pessoas e materias sujeitas á sua competencia, abran
gendo todos os responsaveis por di.aheiros, valores e material perten- · 
cmtes á Nação, ou pelas quaes esta responda, ainda mesmo que 
exerçam suas funcções, ou residam, no exterior; bem ·Como os her
deiros, fiadores e representantes dos ditos 1esponsaveis. 

Art . 22 . . Estão sujeitos á prestação de contas e só por a c to do 
l'rlbunal de Contas podem ser Iib~rados de sua responsabilidade: 

1) O gestor dos dinheltos publkos e todos quantos houverem 
·arrecadado, despendido, r:!eebl~o depositas de. terceiros ou tenham 
rob sua guarda e admin.lstração. dinheiros, valores e heDs da t..Lnião. 

2) Todos os funccionarios publicas civis e m!litares, ou qualquer 
pessoa ou entidade, estipendiados pelos cofres publicas, ou não, que 
derem causa â perda, o<:xtravio ou estrago de valores, ou de material 
da ·União, ou pelas quaes seja esta res.poosavel. 

Art. 23. O Tribunal de Contas, como fiscal <la administração 
· ·nnanceira. exerce suas funcções acompanhando diredamente, ou por 

Súas delegações, a execução do orçamento da receita e da despesa 
publicas e julgando as c011otas dos responsavels por dinheiros, ou bens 
publlco:s: .cabendo-lhe ainda rever as contas annuaes da gestão fi~ 
nanceira. 

§ 1.a Compete-lhe quanto á Receita: 
1 ) examinar os decretos, regulamentos e ln.strucçQes que tenham 

por .fim regular a arrecadação da receita, bem assim, os contractos 
-qUe digam respeito á mesma receita e dar-lhes r~gistro, se esses a<:tos 
-e,stiver.m1 de accôrdo com a legislação em vigor; 

2) examinar os actos de operaçâ> de credito e e!Il.i.ssa:o de ti· 
tu1os, ordenando o registro, lõe cis mesmos guardarem confonnidade 
com a lei; 

3) rever os balancetes mensaes das repartiçõe.s arrecadadoras 
-e pagadoras e de todos os respoDS~S; para o e.ffeito de verificar 
-se a receita foi arrecadada de accôrdo com a lel, e devidamec,te das· 
-&i fica da; 

4) C".onfrontar esses balancetes e os seus resultados com o ha• 
1anço geral do exerdcio, e apurar se foram observadas as devidas 
discriminação na classific:aç5o da receita: podendo. para esse fim, 

· Tequisitar ao Ministerlo da Fazenda, ou a qualquer repartic;:lo publica, 
· :a remessa dos documentos de receita que julgar necessarios; 
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5) verificar a regularidade das cauções pr~tadas pelos res
ponsaveis; 

6) examinar os pedidos com despachos co.ccedendo isenção de
direitos aduaneiros e de q:uaesquer impostos· e taxas. 

§ 2.• Compete~lbe, quanto á Despesa: 
4) instituir, direc:tamente, ou por suas delegações, re9istro pré

vio sobre qualquer acto de administração publica, e de que resulte 
obrigação de pagamento pelo Thesouro Nacional, ou por son-ta deste,. 
qomo sejam: . 

a) as conceossões de aposentadoria, jubilação e reforma de civis 
e de militares, bem como as de montepio civil ou militar, meio -'Oldo 
e outras ~nsões do Estado, para verificação de regularidade da 
concessão e do direito aos vencimentos estipulados; 

b) os c:ontrac:tos, ajusteiS, accõrd~ ou quaesquer obrigações,. 
que derem origem ã despesa de qualquer natureza, bem coJilO a pn>
roçação, suspensão ou revisão dos ditos actos; 

c) as ordens de pagamento e de _adeantamento, expeardas pelos 
diversos ministerios, ainda que por telegramma, para dentro ou fóra 
do Paiz; 

d) quaesquer outros ac:tos ·não especificados, de que resulte c:om~ 
promíssos .para o Thesouro Nacional; 

2) examinar e dar registro aos creàitos orçamentarios· co.n~tantes
das tabellas do orçamento annual; · 

3}' examinar e dar registro ás requisições de · d!stribufç!o de cre-o
ditos ao Thesouro, ás Delegacias Fiscaes e outras repartiç~ d_e 
contabilidade, para pagamento de pessoal ·e material, exigida a J!~$-
ti.ficação cOmprovada pa:ra a dasceotralizaç5o; 

· i) resolver sobre as co.nsultas formuladas pelo Governo para 
abertura de creditas, em face das kis que os autorizarem; 

5) examinar os creditas supplementares. espedaes e extraordl~
narios,- e registral~s, ,quandO abertos de accõrdo com a legJslaçao 
em vigor; · ~-

6) resolver sobre as coD.sult;.l..s que lhe forem feitas pela adml~ 
Distração, por intermedio dos Ministros de Estado, acer~a das duvidas 
suscitadas na exeCllç.:io das disJnsições legaes concementes ao orça• 
menta, ·á contabilidade e ás finanças publicas. 

§ 3.0 Compete~ lhe · quanto ã tomada de ·contas: 
1 )" julgar origJnariamente OI! em grão de recurso, collforme a 

alçada, e rever as rontas .de . todas as repar-tições, .funcdocarlos e 
quaesquer responsaveis, inclusive os agentes · diplomatl<:os c con.sula· 
res no exterlor. que. singular ou c:ollectivamente, houverem recebido, 
administrado. arreoadado e dispeodido dinheiros publicas, drpo5lto~ 
de terceiros ou valores e bens de qualquer espec:ie, inclusive em ma
terial. pertencentes á União, ou por que t!Sta· seja responsavel, ou C'-ltc!Ja 
~b sua quarcla; bem as.slm dos que as deverem prestar pela prrdn. 
extravio, subtração on estrago de valores. beos ~ materlal ela Rt"• 
publica e dós que devam dar contas, seja qual fõr o mlnlsterlo 11 que 
pertençam, · em virtude de responsabilidade por c:ontracto, c:ommi11Bo 
ou adeantamento; 

2 r Impor multas e suspender os responsavels remissos ou omta
sos na elltrega dos ·livros e ·documentos de \lua ge!:t:io, ou rel!ltlvo 
a adeantam.eiltos recebidos, que .-não acudirem á prestaçao ela.! CODtU 
nos prasos Hxad~ nas leís e nos regulamentos, ou quando, n!o ha• 
vendo taes pt'aSQ'l, forem intimados para esse fim; independente dll' 
acção do.s chefes das ·repartições que tenham de proceder lnlclalmente 
á tomada de contas do.s responsaveis sob · a sua- iurisdkçl!o; 
· - 3) Ordenar ·a prisão dos respon.saveis que, com alcance julgado· 

em sentença definitiva, do Tribunal, ou intimados para di%erem ~bre-
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o· alc:ance verificado em processo corrente de tomada de contas. pro
curarem ausentar~se furtivamente, ou abandonarem a Íuncção, o em
prego, commissão ou serviço, de que se acharem encarregadoo, ou 
houverem tomado por empreitada. Essa prisão não poderá exceder 
ae· tr~ mezes.. Findo esse prazo, os documeontos que serviram de 
base á decretação da m~dida coercitiva serão remettidos ao proc'ura
àor geral da Republica, para a instauração do respectivo processo 
crin11nal. Essa competencia conferida ao Tribunal não prejudica a 
do Governo e seus agentes. na forma da segunda parte do art. 14 
da lei n. 221, de 20 de Novembro de 1894, para ordenar i=edia~ 
tamente a detenção provisoria do rcsponsavel alcançado, até que o 
Tribunal delibere sobre a dita prls!io, sempre que assim o exigir a 
segurança da Fazenda Nacional; 

4) Julgar da legalidade da pris:lo d~cn~tada pelos autoridade'3 
fiscaes competentes; 

5) Rxar, á revelia, o debito dos responsaveis que em tempO 
Dão houverem apresentado as suas contas nem entregue os livros e . 
docum.entos de .sua gestão; 

6) Ordenar o !Sequestro dos bens dos responsaveis ou seus fia~ 
dores, em quantidade suíficiente para a segurança da Fazenda; 

7) Ma."ldar expedir quitação aos respons.aveis em suas contas 
correntes; 

8) Autorizar a restituição das cauç6es dos responsaveis, quando 
constituída:; por hypothecas e a dos cootractantes. provada a exe~ 
cuc;5o ou rescisão legal do contracto; 

9) · Re.solver sobre o levantamento dos sequestres oriundos de 
sentença próferida pelo mesmo Tribunal, e ordenar a liberação dos 
bens sequestrados e sua respectiva entrega; 

~O) Apreciar. conforme as provas offerecidas, os ca-1os de força 
maior, allegados pelos responsaveis como excusas do extravio dos 
dinheiros ?üblicos e valores a cargo dos mesmos, para ordenar o 
trancamesnto· das resJ)f'ctivas contas· quando, J)or tal motivo, se tor~ 
narem illiquidaveis; 

11) Julgar os embargos oppostos â5 ~ent!nças proferidas pelo 
Tribunal · e admittir a reVisão do rrocesso de tomada d~ contas, em 
virtude de recurso da . parte ou do represcotan1e do Minlsterio Pu~ 
blico, hem como os recursos interpostos das decisões de suas de~ 
legações; _ 

12)' Expedir instrucçõe.s ás repartições federaes, em todo o ter~ 
ritorio nacional, para levantamento das contas e organização de pro
cessos de tomada de contas dos responsavds. antes de serem presentes 
a julgamento do Tribunal e de .suas Delegações. 

§ 4,0 Nenhuma tomada de c:ontas ás companhias e empresas que 
tenham. conceSsão ou conlracto com o Governo Federal para obras 
publicas, arrendaznento de ~stradas de ferro. obras de portos e outroo. 
que.r gozem ou não de garantia de }~"''S. ou outros favores. serâ 
valida, nem poderá produzir qualquer effeito legal, sem que tenha 
$Ido acompanhada por um func:cionario do Tribunal, especialmente 
designado,· assignando o mesmo as ectM respectivas. · 

§ 5.0 Compete~Ihe, quanto ás contas annuaes da gestão Dl!élD• 

ccira: 
1) Emittir parecer prévio no prazo de trinta dias sobre as contas 

·aimuaes do Presidente da Republica á Camara dos Deputados; 
2) Communicar á Camara dos D eputados, para os fins de di~ 

re!to, a lalta de iemessa das coo.tas annuaes em tempo util; 
3) Apresentar, quer quando tenham sido remettidas as conta.s 

da gestão financeira, ·ou no caso de n:io ter havido a remessa, um 
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minucioso relatorio do ex.eroc10 financeiro terminado, com os ele
mentos de que puder dispor. 

Art . . 24. Compete, ainda. ao Tribunal áe Contas: 
1) Elaborar o seu Regimento lnte'rno e organizar a sua Secre

taria e mais serviços auxiliares, expedindo os respectivos regimentos 
e propôr ao Poder Legjslativo a creação ou suppres:são de empregos 
e a fixação dos respectivos vencimentos; 

2) Propol" ao Presidente da Republica a nol'IJ.o2ação dos auditores 
~ de todos os funccionarios de sua Secretaria, e dispensai-os, con
fcrme as necessidades do serviço; 

4) Expedir instrucções para a regularidade dos serviços das 
Delegações. 

Art. 25. Para o registro dia rio das orderu. de pagamento e de 
adeantamento, até .a importancia de 100 cOtttos de réis, serão designa
dos ministros semanarios, segundo o criterio q-.1e for creado pelo 
Tribunal de Contas no seu l"egimento interno. 

§ 1. • Quando o processo tiver parecer contrario ou a sua ma
teria envolver interpretação, a competencia será do Tribunal pleno. 

§ 2. • Os ministros semanarios terão sempre em vista a juris
prudenda do Tribunal: em casos de duvida, submetterão o processo 
ao julgamento do mesmo. 

Art. 26. O Mi.nisterio Publico, pelos seus representantes junto 
ao Tribunal de Contas, com a mjssão propria de pl"omover, 1:ompletar 
instrucção e requere!" no interesse da administração, da justiça e da 
fazenda publica, é' o guarda da lei e o fiscal da sua execução . 

§ 1. • Compete ao procurador: . 
1) comparecer ás sessões do Tribunal, disCutir as questões e 

assignar os accordãos, com a declaração de ter· sido presente; 
2) dizer de direito, verbalmente ou por escripto,. por d-eliberação 

do Tribunal. á requisição de ~ualquer ministro, a seu proprio reque
rimento, ou por · distribuição do presidente, em tod~ os 'papeis e 
processos sujeitos â decisão do Tn'bunal; 

3) promover perante o Tribunal os interesses da fazenda publica 
e requerer tudo que íor .a bem e para -resalva de direitos da mesma; 

1) promover o exame e·- julgamento dos c:ontr.actos, a instauração 
dos processos de tomada de contas e a imposição de multas. quando 
ao Tribunal caiba infligir; 
. 5) levar ao éonhecimento· do Minis te rio respectivo qualquer dólo, 
falsidade, concussão on peculato que dos. papeis sujeitos ao Tribunal 
se verifique haver o responsavel praticado c o exercido das suas 
funcções; 

6) r~metter aos procuradores seccionaes copias autheoticas dos 
actos de imposição de multas e das sentenças condeninatorias ao pa~ 
gamento de alcances verificados nos ·processos de tomada de contas, 
quando essas copias não tiverem sido remettidas -d:rectame:nte pelos 
delegados do Tribunal, ou pelos prc,_..u:ad.ores fiscaes nos Estados; 

7) interpor os recursos pex'mittidos por lei; oppor embargos; re
querer revisão de tomada de contas; 

8) expor. em relatorio' annuai, que será annexo ao do Tribunal, o 
andamento da execução das sentenças; 

9) distribuir processos ao .seu adjuncto, que o auxilia nas fun
cções c,fo cargo. e o substitue, nas suas faltas e impedimentos, e de
signar os .serviços de que se deva encarregar. 

§ 2.• A audiencia dos -representantes do Mi.nisterio Pub!ico é 
obrlgatoria nos casos de: 

1) coll!Sulta sobre operações, emissões e abertura de creditos, bem 
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·<:omo acerca de duvidas .suscttadas na execução das disposições legaes 
c:oncernentes a<> orçamento, ã contabilidade e ás finanças publicas; 

2) registro de cr.editos; 

3) c:ontrac:tos; 

. -i) -processos de aposentadorias, jubilação, reforma, montepio e 
meio soldo e outras pensões do Estado; 

5) prescripc;ão; 

6) processos de tomada de contas e de finanças . 

Art . 27. Co!.npett~ ãs delegações do Tribunal: 

I- Examinar e registrar os creditos di!stribuidos ás delegacias 
fiscaes ou repartições junto ás qu~s exercem suas funcções: 

11 - Examinar e registrar as ordens de pagamento e de adianJ 
t.amecto, expedidas pelas delegadas fiscaes ou chefes das repartições 
fiscalizadas; · 

III- Deliberar sobre a. legalidade dos adiantamentos recebidos, 
quando a comprovação fõr presente dentro da vigencia do exer
cido; 

IV - Julgar as contas dos responsaveis, dentro de sua alçada; 

V - Instruir ~ recursos de suas decisões e julgados. 

§ t.• Nos procUsos de tomada de contas terão audiencia obri
gatoria os procuradores daS delegacias fiscaes. · como orgãos do Mi
nisterio Publico, devendo este declarar noo processos ter '~:Stado pre
sente após a assignaturà do delegado do .Tribunal nOs despachos 
definitivos de julgamento de tomada de contas. Os procuradores 
deverão tambem ter audimcia nos pedidoo de reconsideração e re
CUI'SOS contra as ,decisões que rcc11sarem registro a actos relativos â 
fiscalização financeira, emittindo parecer escripto IlOS respectivos pro
cessos. ant~:; da deliberação definitiva. 

§ 2." O s delegados do Tribunal de Con.tas serão os repl'2sen
tantes do mesmo Tribunal nas delegações em que servirem. compe· 
tindo-lhes deliberar. por despacho singular, sob sua responsabilidade, 
sobre todas as materias de competencia das delegações: corre.spon· 
der·se com as autoridades; unpõr penas disciplinares ao.s funcciona
rios sob sua <iirecção e exercer as demais attribuíções especificadas 
no regulameritlo da Secretaria. 

§ 3~· As delegações do Tribunal de Contas junto ás delegacias 
do Thesouro Nacional terão compete:ncia para julgar as contas de 
todos aquelles cuja responsabilidade annual não exceda ~e cem con
tos de réis, ~gurado ao representante do Ministerio Puhlico e aoa 
responsavei.s o direito de recorrer para o Tribunal de Contas, dentro 
em trinta dias, após a intimação da sentença. 

§ -4! Das d.edsões <iefiriitivas das delegações, recusando registro 
a qualquer despesa ou adiantamento. óu da que não julgar le<Ja1 a 
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applicação de quantitativos recebidos, bem como dos actos de iinpo.. 
sição de multa, haverá recurso para o Tribunal de Contas, dentro 
do praza de quim;e dias. 

CAPITULO VII 

Do3 Conftacto& 

Art. 28. Os contractos que, por qualquer modo, interessareiil 
l.mmediatamente á Receita ou á Despesa só se teputarão perfeitos e 
acabados, quando registrados pelo Tribunal de Contas. 

§ 1. • O prazo para o registro será de ·quinze dias, contados da 
data de sua entrada no Tribunal, salvo se esse prazo ror interromM 
pido por quâlquer diligencia julg11dê1. nec~sarUI pelo mesmo TribuM 
na!. Em tal caso, aquelle prazo· ficará accrescido do lapso de temM 
po cão excedente de quinze dias. 

§ 2. o Os contractos devem ser publicados no Diario Officisl den~ 
tro de dez 'lias de sua assignatura e, igual prazo, a contar da puM 
hlicação, remettidos ao Tribunal de Contas, em protocollo do qual 
coll$t.~ o d:a I! a hor-a da entrega. 

Se, depois de publi<:ados, n~ .fõr feita a sua remessa nesse praM 
::o, o procurador junto ao Tribunal de Contas -promoverá, dentro de 
d~ dias, o exame dos mesmos cootractots, em petiçáo iostruida com 
o exemplar do DiarüJ Official em que estiverE!'Dl publicados. · 

§ 3.0 Não deliberando ó Tribunal .sobre o registro dent:o dos 
prazos acima indicados, o contracto será haVido como registrado 
para todos os effeitos e inscripto com essa declaração no livro de re4 

gistro de contractos. · 

§ -t.• Serão considerados Inexistentes os cootrac:tos sobre OIS 
qua.e1õ deixar de pronunciar4 se o Tribunal de Contas, por não terem 
sido publicadas no Diario .O[ficiel. 

Essa publicação será-. dispensavel, a jtmo do Presidente da Re
publica. nos .contractos que ·affectarem a defesa Dacional, ou o cre
dito publico. Neste caso serão submettidos ao Tribunal com a rlOta 
de "assumpto reservado". 

§ 5.0 A recusa do registro dos contractos impede a sua exe::u4 

c;ão até o pronw:l(:.iamento dO Poder Legislativo. 

§ 6.0 A' autoridade, que ti~r approvado o contracto, é licito 
solicitar ao Tribunal de Contas a recoasideração da recusa de regis
tro de qualquer contracto dentro de quinze dias, depois de proferida. 
a decisão do Tribunal, observando--se, quanto ao exame do pedido, a 
mesmo prazo fixado na primeira parte do § 1·.0 .deste artigo. 

I 

§ 7.0 A communicação da recusa definltlva de registro serã fefta 
á Camara dos Deputados. dentro de cinco dias. acompailhando as 
communcações copias dos fundamentos da recusa d~ registro, dos 
pareceres do representante do ·Ministerio Publico e do exemplar do 
contracto. · 

· § 8.0 No exame dos contractos setá ainda verificado se foram. 
obsetv.~dos _os requisitos seguintes : 
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1) terem sido lavrados nos mloisterios ou repartições compe~ 
:tentes, exceptuados os casos em que é exigida a escriptura- publica ; 

2) . se foram celebrados por autoridade <:ompetente para a exe~ 
-<:UÇão de serviços pennittidos em lei e dentro do quantitativo e dura
ção dos_ creditas, ã conta dos quaes deva correr a despesa; 

3) -se ha citação expressa da lei que os autoriza e da verba 
por oode deverá correr a despesa; 

4) se guardam conformidade com as condições estabelecidas 
.na let para os ,Serviços, obras e fomedmentos; 

5) se re-3peitam as disposições da legisl-ação fiscal e de direíto 
-conunum, 110 que lhes furem appllc:aveis. 

CAPITULO VIII 

Das o~Xiens de pagamento e de sdeantamento 

Art. 29 . No exame previ o das ordens de paga111ento será vetl, 
ficado se foram observados os requisitos seguintes: 

l) ter o ordenador competenc:ia legal para expedir a ordem de 
_pagamento; 

2) ser dirigida á autorida de· competente para cumpril-a; 
3) constar a indkação da repertição ou agente que .terá de ef

fectuar o pagamento; 
4) ter sido a despesa previamente empenhada; 
5) ser e:~:pressamente indic:ado o nome do credor e a itnportan

cia da ordem de pagaiilento na propria requisição ou em relação 
.:annexa, rubricada peh ordenador, bem como a verba ou credito por 
onde deverá correr a despesa; · 

6) estar in.st:ruida com os documentos illdispensaveis para a 
-comprovaçl!o. 

Art. 30. Será penrúttido, como excepção ao registro prêvio da 
-.despesa, o regime de a deantameatos, nos casos seguinta! 

1) para pagamento de despesas extraot dinaria.s e urgentes, qu~ 
não pconittem delongas na 3Ua realização; 

·2) para pagamento de despesas que terão de ser effectuadas em 
·togar dista:nte de qualquer estação pagadora. ou no el:terior; 

3) para pagalllento de despesas com a seguranÇa puhüca, e em 
periodo de guerra, ou de estado de !ritio; · 

4) para pagamento ~e despesas com a a limentação ..:~ estabe~ 
"1edmentos millt3res, àe assistencia, educação e penitendarios. quan' 
do as circumstandas n~o permittirem o regime commUlll <ie lofneci

·me:ntos; 
5) para pagamento de despesas normaes nos navios de guerra 

e nos serviços militares que o exigirem. a juizo do Presld-ente da Re~ 
·pubHca; 

6) para o pagamento de despesas com combustiveis e materia 
prima para as offlcioas e ser-viços itldu1triaes do Estado, se as c:ir

·CtllMtandas aSSim o exigirem, .a juizo do Presidente da Repuhlica; 
7) para .soccorrer a despesas miudas e de prompto pagamento 

-·e n03 demais casos previstos em lei . 

Art . 31. No exame prévio das ordens de adeantameoto será ve~ 
riilcado .se · .f<mun observados os requisitos seguintes: 

1) ter o ordenado r competentia legal para expedir a ordem de 
;a deantamento; 
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2) ser dirigida á autoridade competente para cumpr!l-a; 
3} ~nstar a repartição ou agente que terá q~ effec.tuar o 

adeantamento; 
4 ): ter- sido a despesa preWa.mente empenhada e deduzida a :I:D~ 

portancia do credito proprio; . 
5) ser expressamente indicado o nome do responsavel, a im-· 

portancia do adeantamento, o fim a que se destina, o .periodo em que 
terá de ser appllcado e a verba ou credito onde fo.i classificada a 
despesa; 

6) ser funccionario publico o responsavel pelo adeantamento re· 
quisitado. 

Art. 32. o empenho de qualquer despesa consiStirá :na ceduç;ão 
da importancia r~pectiva na dotação ou credito proprio, observada 
a legislação em vigor a re.speito, não assistindo ao detentor da pri
.llleira vda de doctl~Ili:Iltos de em.penho o direito de reclamação, nem:. 
responsabilidade para o Thesouro, no caso de annullação do empenho. 

Art. 33 _ Todas as requisições de pagamento, de adeanta.llii!'IIto 
e de distribuição de creditas serão submtttidas a registro do Tribunal, 
por intenned,ío elo Ministro da Fazenda . 

Art _ 34 _ As comprovações de adeantanlentos deverão ser pre
sentes ao Tribunal, ou ás suas delegações, dentro de noventa dias da
data do recebi.lllento, -sendo que no ultimo trimestre do anno finan
ceiro, o prazo não poderá ir aléJn do dia 31 do mez de Janeiro addi
cional. 

Art. 35. Nos actos submettidos ao seu exame, cO.Illo fiscal da
administração finallceira, as decisões do Tribunal de Contas serão 
proferidas no prazo maximo de quinze dias e concluirão pelo regis
tro ou pela recusa . deste. 

§ 1.0 Tratando-se de recusa de registro fundada na falta de sal~ 
do no credito, ·ou imputação a cre9ito improprio. essa recusa rem ca
racter prohibitivo, desde que a <kds~ não tenha sido reconsidera
da. mediante reclama~o da autoridade ordenadora. no prazo de 
quinze dias . 

' ·§ 2. • Qllal!ldo a recusa de registro não se fundar. nos motivos do 
paragrapho anterior., a despesa poderá. efúctuar-se após despacho 
do Presidente da Republica, registro osob reserva do Tribunal de Con-
tas e resunso ex-offic:io para a Camara dos Deputados, dentro de
quinze dias. 

Art. 36. Os pedidos com despachos das autoridades competen
tes, inc:lusive em gráo de recurso. concedendo isenção de direitos adu-· 
aneiros, inc:lusive taxas de ~xpediente , e de de quaesquer impostos 
ou taxas, bem como o.s pedidos de restituição das importancias que
tenham sido cobradas indevidamente, dentro ou f6ra do exercido fi-
nanceiro, S{:rão obrigatoriamente remettido.s ao Tribunal de Contas 
que os examinará em face das leis, regulamentos e co:c.tractos a res-· 
peito, manifestando-se sobre a legalidade da isenção dos referidos di
reitos, impostos e taxas, ou da restituiç:io reclamada. A r~ução· 
de Tribunal estabele a situação definitiva, cabendo. todavia, 05 

.lllesmos recursos, como nas ordens de pagamento, podendo o Presi
dente da Republica resolver, por despacho, sobre a concessão da 
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.oisenção ou sobre a restituição e!fectuando.ose nesse caso o registro 

..sob reserva e o recurso ex~otfic:io para a Cama.ra do& Deputados. 

CAPITULO IX 

Da fisciiliz<lç§o dos Ser'-'ü;t;S Atttonomos 

Art. 37. A fiscalização financeira dos serviços autonomos ser a 
.1eita pela fonna prevista nas leis que os estabelecerem. 

CAPITULO X 

Das tomad~ de contas 

Art. 38 . Na orgalllzaçllo dos processos a que est:io sujeitos to
odos os Úsponsaveis, serão observadas as seguintes normas: 

· § L o Os halallcetes men.saes, a que estão obrigadas todas as es
tações arrecadadoras e pa9adoras e os exactores, na forma do § 1• 
:do art . 89 do COdigo de Contabilidade. devem ser remettidos ás sec
ções àe contabilidade de que dependem. até o dia quinu de cada 
me:. 

§ 2. o A liquidação d"~ balancetes. á vista dos documentos da re
-ceita e despesa e dos termos de balanço que os acompanharem, ~erá 
feita, impreteúvelmente. até o fim do me:z:, concluindo-se por uraa 
demonstração summaria da r.eceita e despesa, sendo fixada a Gitu:l• 

·&ão de cada respoooavel perante a fazenda publica. 

§ 3." ·A demonstração; assim organiZada, será sem demora lan· 
.çada no livro de contas correntes dos responsaveis, que deve existir 
em todas as secções de cootabili<:lade, afim de que, opportunamente, 
seja levantada a tomada de contas annual, em face dos lançamentos 

:mensaes. 

§ 4.0 A tomada de contas annual dos respon:savies deverá estar 
·terminada, tm todas as secções de contabilidade e enca!llinhados os 
processos ao Tribunal de Con~. ou suas delegaçOe.s. dentro de seis 
·mezes contados do encerramento elo ex.erdcio. 

No prazo de seis mezes o Tribunal de Contas ou suas Delega
-ções, proferirá o .seu julgamento, depois de ter determinado, se ce-
-cessaria, qualquer dl!igencia feita por funccioo.a'dos sew no sentido 
de apurar, nas proprias repartições, quaesquer duvidas suscítadas. 

§ 5. • Nos casos de desfalque ou desvio de bens da Uni Ao, fal-
1ecimento de respon>avel, ou exoneração por qualquer motivo. a to
mada de contas será iniciada imroediatamente e levada a tenno cQI!l 
a maior presteza. 

Art. 39. Os respoosaveis, que deixarem de remetter dentro do 
prazo marcado, balancete mensal, serlio suspensos até que o façam, 
pagomdo os juros legaes de m6ra pela retenção dos saldo,; e, na re
mcideocil!. exonerados a bem do serviço pu.blico. mediante processo, 
11a forma da 1ei. 

Paragrapho unico . Para o fie! cUll)j)rimento deste preceito. cab~ 
aos funccionarios incumbidos da liquidação dos balancetes mensae:s 
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e esc.ripturação dos livros de contas correntes oommunicar aos che
fes dos serviços de contabilidade a falta de rem'!SSa do balancete no
prazo legal. 

Art. 40. Os chefes das secções de contabilidade, além das pe
nas disciplinares impostas pelo.s ministros de que dependerem, ficam. 
sujeitos á multa até 50% de seus vencimentos mensaes, no caso de 
inobservanc:ia das disposições contidas nns paragraphos 1. • a 3. • do 
artigo 38. 

Imporá essa multa o Tribunal de Contas ou suas delegações~ 
desde que tenham conhecimento da falta de cumprimento dos precei~ · 
tos acima mencionados. 

§ 1.• A Dircctoria de Tomada de Contas da Secretaria do
Tribunal terá sempre em ·dia a relação completa dos respon:saveis· 
sujeitos á tomada de contas em todo o Paiz:, ·e, para isso, as. re
partições. onde foram recebidas as cauções, lhe enviarão, até o 'fim 
do mez de junho de cada' anno, a lista dos ·Tesponsaveis oob sua de~ 
pendencia, communlcando, outrosix:c, regularmente, as modificações 
soffridas. em consequenda de substituições. 

§ 2.• Na mesma petJalidade, do akgo precedente .e imposta. 
p ela mesma fórma, rocorrerão os chefe-s das repartiçõeS no caso de 
transgressão deste preceito. 

Art. 41. As contas em atra:to, comprehendicias até o encerra-· 
menta do exercido de 1934, serão l~antadas pelas ·secções proprlas 
mediante exame aritbmetico e confrontação dos documentos, expedin
do · o Tribunal de Contas e suas· delegações quitação aos responsa~ 
vm, quando regulares . 

.. § 1.• Se fõr apurado alcance, far-se-á tambem o exame moraL 

§ 2.• Consideram-se prescriptas as cODtas dos respoosave.is 
antenore.s a 1 de Jan~o d<: 1905. uma v.ez que não estejam os· 
mesmos em alcance já verificado por falta de entrada dos saldos 
no te1llpO devido. · 

O Tribunal de Contas. darã execução a essa disposiç5o man~
dando expedir quitaçãd e ordenando o levantamento das cauções, de~ · 
positos e o canceiiamento das. fianças. 

CAP1TULO XI 

Dos &lanços Financeiros 

Art. -42. Os balanços fjna.nceiros ào ultimo exercic.iQ encettado 
e sobre os quaoes o Tribunal de Contas terá que dar parecer, nos ter~ 
mos da artigo 102, da Co.ostituiçlio • .serllo organizados pela Conta~ 
doria Central da Repuhlica e delles deverâ constar, qualquer que sela
a sua organizaçlío, o seguinte : 

t ) A receita orçada, a arrecadada. a recolhida aos coires ge~ 
re.et!· e a por C<lbrar, bem como a discriminaçlío da cobrança por Es-· 
.taclas e repartições; 

2) a despesa .fixada na lei aonual ou em credites especiaes. 
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supplementares e extraoràinarios e a effectivamente re:ilizada; as· 
obrigações de pagamento ass\Uilidas no e~{!rdcic; as que deixarem-. 
de ,:;er pagas; os excesso.s àe credito ou debito em cada verba; bem. 
a~sim a demcastração das despesas de :i'xercicios fiados, com indica~ 
ção d~ natUreza e do exercido a que pertencíamo; 

.3) o resultado synthetico da execução do orç-m1ento. Ao ba
lanço synthetico ou ,gestão finan~ira serão annexada.s as tab~llas: 
parC'ises necessapas para -esclarecimento das contas; 

-4) a côpia do balanço patrimoniaL 

§ L" O parecer do Tribunal deverã conter, além de uma apre• 
ciação geral sobre a execução do orçamento, o confronto das cifras· 
consta11tes do balanço e as coruignadas na sua escripturação, apo~ 
tando as divergencias entre um·a e outras. 

Assignalará especialmente: quanto á receita, as omissõ~s relati-· 
vas a operações de credito ;: applicação das rendas .especificadas; 
c:<uanto á despesa, os pagamentos acaso feitos á re-.vclia do Tribunal' 
de Contas. 

§ 2.0 Se as contas não forem pre-sentes ao Tribunal dentro do 
pra:to constitucional, o .seu presidente em minucioso relataria e com· 
os elementos de que dispuzer sobre o exercido financeiro e:ncerran· 
do, communkarã o facto ã Carnara dos Deputados, para os fins de 
direito. 

§ 3." Caso tenham sido presentes ao Tribunal, dentro do prazo, 
as contas de administração financeira, ao parecer d.o Tribunal 
accn:npanbarã o relataria do presidente, em que apontarâ espe
cialmente as deficiencias das leis fiscaes e as refOTlllas que se· lin~
ponham. 

Disposiç6es geraes tt-ansítorias 

Art. 43. Ficam resalvados os direitos do actual representante· 
do Ministerio Publico, do seu adjunto e dos actuaes directores e mais· 
funccionarios do Tribunal de Contas. 

Art. 44. A tomada de contas dos responsaveis i!lO exterior será 
feita nos termos dos arts. 38 a 41 desta lei, dilatados os prazos d~ 
accordo com a tabella que fõr organizada. · 

Paragrapho uclco. Emquanto não fõr mstallada a delegação do 
Tribunal de Cantas junto á delegacia do Thesouro, em Londres, esta 
repartição enviará ao Tribunal de Contas demottStrações mensaes de 
todos os pagamentos -effectuados que figurarem no relataria do Tri
bunal sobre as contas do exercio !inanceiro. 

Art. -45. Continuam em vigor todas as disposições 1egaes e J"eo

gulamentares sobre competencia e attribuic;ões do Tribunal de Con
tas e sobre contabilidade publica · que n:!io collidirem com os precei~ 
tos àa Coostituic;:i<l . e desta lei. 

Art. 46. Revogam·se as disposições eJil contrario. 

Sala das Cominissões, 24 de Junho de 1935. - João Simplido. 
Presidente. - ·Cardotio de Mello Netto. Relator. - Carlos Luz. -
G.tztuliatlo de Brito. - Ped~· Firmeza. - França Filh~ - Aáal~ 
berto C8mergo. - Mi:arrda Junior. - Arnaldo Bastos. - JOão 
Guimarães. 
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ANNEXOS 

.Eis o voto do Sr. Nero de Macedo, a que se refere o Relator 

Para o estudo da Commissão de Finanças 

A Constituição de 16 de Julho do· corrente an.no manteve, no 
:artigo 89. o Tribunal de Contas e suas delegações, que deveriam ser 
organizadas de accordo com a l.:i, e deu ao mesmo Tribu=J., no ar:. 
100, paragrapho unico. as attribuições dos Tribunaes Judiciariru para 
.organizar. o seu Regimento interno e o da sua Secretaria . 

A.ssim sendo, houve apenas, quanto ao Tribunal de Contas, :~ 
restricção da applicação do que está determinado na alinea c, do ar
tigo 67, da mesma Constituiçao. 

Baseado nessf!'S di:spositivos oon.stitucionaes o Tribunal de Con
tas organizou a sua Secretaria e respectivo Regulamento, em sessão 
de 15 de Outubro do corrente anno e remetteu á Camara dos De
putados o quadro do pessoal com a indicação dos respect~vos ven
..cimentos para que o Poder Legi:slativo se digne resolver a respeito 
desse quadro com a tabella de vencim~ntos, concedendo o :necessario 
credito. 

O Tribunal. de Contas, ~ncaminhando o referido quadro de pes· · 
soai, pondera, no officio n. 2.312-P-34, de 17 de Outubro ultimo, 
em relação aos vencimentos, f~ apenas um pequeno augmento den
tro das consignações do orçamento de 1930, ultimo =o em que o 
Tribunal de Contas exerceu a plenitude de suaos atttibuições e em que 
funccionaram toda:; as delegações e declara que estará de accordo com 
a tabella pleiteada pelos funccionarios do mesmo Tribunal, conforme 
o memorial que acompanha o mesmo officio, "se ao Poder Legislativo 
:approuver a sua adopção." 

Os funccionarios da Secretaria do Tribunal solicitam a manu
tenção da igualdade de remun'eração que sempre eXistiu, em virtude 
de lei, em relação ao pe:;soal do Thesouro Nacional, beneficiado com 
melhor remuoe.raçã<l . 

A' Camara dos Deputados caberá, pois resoiver a respeito, como 
lhe parecer melhor, desde que o Tribunal de Contas não propo:z; de 6 

finitivamente, mas encaminhou e amparou a tabella solidtada pelos 
funcdonarios da sua Secretaria, por ser de justiça e conforme a lei, 
deixando ao Poder Legislativo a opportunidade de deliberar sobre o 
assumpto. 

Realmente, os funccionarios do Tribunal de Conta.>, sempre ti
veram seus vencimentos iguaes ao dos seus collegas do Tbesouro e, 
por muitos annos, vencimentos superiores, conforme declara o Presi· 
dente do Tribunal no referido officlo, o que se c:omprehende por se
rem mais ou meno:; identicas a.s funcções, os mesmos concursos, igual 
investidura, igual categoria e denominação dos cargos. funccionando 
até no m=no edifício. 

Até mesmo o cfiterio de serem exercidos .em c:ommissões os car
gos de Director Geral e de Directoria das Directorias.. como no The
souro, foi adoptado na reorgani:2:ação da Secretaria do Tribunal de 
Contas. 
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As )ej.; em vigor, de facto, estabelecem a equiparação dos ven
cimentos do pessoal do Tribunal ao do Thesouro. e vice-versa, e se
rá de toda a justiça e convenientemente manter-se essa equipara~o. 

O system.a de quotas, posto em vigor nas repartições fa:.enda~ 
rias, reajustou a antiga remuneração do custo de vida actual. dando 
motivo á reclamação dos func:cionaríos ao Tribunal de Contas, não 
porque seja exaggerada a remuneraç§o, mas porque os mesmos ven
cimentos devem caber tambem ãquelles funccionarios que exercem 
funcções de relevanc:ia com a mesma investidura e os mesmos direi
tos. devendo ter, por is~; ignaes vencimentos. 

E' principio dominante na legislação moderna de igualdade de 
remuneração para os mesmos serviços. A Constituição de 16 de Ju
lho, mesmo, prohibe a differença de salario para um mesmo trabalho, 
por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. 

Effe<::tivamente, tudo indica que deverá tornar-se extensivo aoS' 
fur.ccionarios da Secretaria o systema de vencimentos estabelecido 
para o pessoal do Thesouro Nacional. parecendo conveniente, para 
que a equipolentia seja t:ompleta I!lanter-se o mesmo numero, deno~ 
minação. categoria e vencimentos, com o ordenado fL'I:o e o numero 
e valor da-s quotas artribuidas ás classes correspondentes do The~ 
souro. 

Nesse sentido foi organizada a tabclla 3llllexa, para o fun de 
ser attendida a proposta do TribUI!l.a.l, com as considerações constan, 
tes do final do referido of.ficio, acima mencionado. 

Houve apenas· o deslocamento dos terceiros ofíidaes do quadro 
proposto para approveital-<>s no quadro doo officiaes e no peonanen~ 
te das delegações, cuja creaçáo ·se recorrunenda pela conveníencia do 
serviço e estabilidade da i!lStitu!ção, tanto mais quanto permanente se 
tornaram esses orgãos de fiscalização pelos novos dispo.sitivos cons
titucionaes e diminuição de subdivisões. por não parecer exagerado o 
numero para uma secretaria com o pessoal que possue. 

Sendo as delegações organizadas de accordo com a lei, confor~ 
me o preceito do art. 99 da Constituição. convém desde logo esta~ 
belecer as condições de sua organização e CO[J)petencia, dada a ui-~ 
genc:ia do restabelecimd<o das mesmas. para o íoicio das suas func:· 
ções desde o começo da execução do orçamento relativo ao exerci~ 
cio de 1935, em 1 de Janeiro proximo. 

O rest3belectmento das delegações -suspensas em 1931 e a sub
tituíção da graliific:ação pro labore por quotas embora limitado esse 
!>)'stema sómente ao corpo instructivo da séde do Tribunal, não ex• 
tensivo .ao ?essoal auxiliar nem ao da portaria, traz, evidentemente, 
um pequeno a11gmento de despesa quanto ao exerCido proximo e 
menor comparando-se com o de 1930, ultimo anno da e:J:istencia das 
delegaç&r.; mas, em compensação, ficarão estabelecidas providencias 
que cobrirão, suffidentemente. qualquer augmento entre essas a mais 
importante a que limito a cem mil réis o valor media mensal das quo· 
tas que percebem os funcóonarios da Recebedoria e ào Thesouro 
Naciooal, limite que vigorará tambem para o Tribunal de Contas e 
já vem vigorando para o pessoal da Alfandega do Rio de Janeiro. 

Ficará tambem supprimida a gratificação da lei numero 5.025. 
· de 1 de Outubro de 1926, conhecida por "TabeJia L-yra", e que aln-
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. da continua a ser ~ada ao pessoal de algumas repartições que re· 
• cebem guotas. 

Ha ainda outras .compensações, que abaixo vlío especificadas, re.
: sultando de tudo .isso diffuença para menos, comparando-se c:om a 
. despesa do exercido de 1930 e com o serviço, Se!ll duvida muito mais 
.e.ffidente. 

Despesa consfEUite do orçamento de 1934 e supprimida na tabella 
or-a proposta 

2 ditectores ~ ~ ~ . . . . • . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • 72:000$000 
-KJ terceiros escripturarios • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . i32:000$000 
5 quartos' e.scripturarios· • • • . • . • . . . . . . • . . • . . . 36:000$000 

5 dactyiographos . • . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . 36:000$003 
1 cartorario . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12:000$000 
2 ajudantes de cartorartc . . • . • . . . . . . . . . . . . . 19:0:)()$000 

Auxilio para fardamento dos correios . . . . . . . . 1:200$000 
1 offlcial encadernador . . . .. .. .. • . . . . . . . . .. • 6:48()$000 
1 officia1 de Gabinete da Pres!denda-, pessoal es-

tranho ao quadro . .. ..... . ............. . 
Para tomada de contas urgentes ......•...... 

Total 

18:000$000 
50:000$000 

682:880$000 

Outras suppressões de despesa do projecto 

·.suppr.e.ss~o de grat!fi<:ação a· secretarias e auxiliares 
e encarregados de .serviço . . ....•.•......... 

lde!ll, idem, a auxiliares das delegações , ... •••.. 
46:200$000 

237:200$000 

966:280$000 

SuppreSSÕe.S de logares que estarl!o vagos em br.e-ve : 

1 m.ini.stro . • • • ......•.•••••....... • ..•......• 
·2 auditol',es • , • . .•..• , •.•••.••.•••••. : .•••...• 
J ajudante de -porteiro . . ...............•...•..• 

60:000$000 
72:000$000 
12:000$000 

1.07 ~;280$000 

Suppressões nl!o calculadas : 

s) suppress~ das ajudas de custo e transportes, em parte-, des· 
de que foi creado um quadro permanente das delegações nos Estados: 

b) (;Uppres.sõe$ dos cargos effe~:tivos de directores, para tor
nal.-os em cotnmis.s~o; 

c) vantagem do quadro permat~ente pari! a estlHlilldade do ser• 
viço e do pessoal, supprimidos a.s.sim os longos periodos de perda àe 
trabalho, cóm funccionarios em ·transito, inconveniente muitO ponde• 
ravel e constantemente verificado, convindo reduzil-o ao mlnimo; 

d) preferencia do vencimento substituindo a quota pela gratifi· · 
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cação pro labore fixa, visto ser o ordenado· n:renor, mter.essando o .. 
fuucclonario pela frequencia ao serviço, para n:fo. perde:: a . quota diar 
ria; 

e) finalmente, a suppressão d~ gratificaç_ão especial conhecida 
como "Tahdla Lyra'', 3 grande 1'educ:çâo de despesa; com a fixação · 
de um limite llléXlmo da quota mensal para OG funcclonar:ios da Re· 
cebedoria, do Thesouro e do Tribunal de Co~rtas·. 

O Tribunal reportou-se ás dotações do enn:ido' de-- 19'30, para" 
o reajustamento do quadro. sendo calculado o orçamento global da 
verba 7.• do orçamento da Fazenda para as· despesas dO. Tribunal n~· 
quelle exerclc:io, no total de 5.492:290$000. feita a· conve~o da par• · 
te ouro . a papel. 

Pela nova organização, com a reduc:ção do quadro do pessoal óe 
1930, applicada a tabella de quotas solicitada pelos· funcciOilarios do · 
Tribunal, teremos a despesa de 5.324:690$000, c:om uma diminui· 
çâo pois de 167:690$000 • .sobre o orçamento de 1930· conforme a de· 
moostração annexa . 

A Constituiç:io de 16 de Julho deu ao Tribunal novos e impor· · 
tantes encargos e restabeleceu as suas delegações, parecendo n:to ser 
exaggerado. o augmento de despesa para servií;os de· t:io· gr<mde uti"'· · 
lidade oadonal. 

)á, em 1913, escrevia em importante trabalho sobre EcooOIIIia . 
Poiitica o .antigo parlamentar, que c:om tanto brilho e patriotismo pre
sidiu os trabalhos da Assernbléa Nacional CollStituilite e preside a·· 
Camara dos Deputados, que - "nlio ha despesa mllis proveitosa do- · 
qtre a .que ví:sa bem assegurar a fi.scatizaçiio do:s gastos pubiU:os'", 
O Presidente Antonio Carl05 referia-se exactamente á acção do Tri
bunal de Contas e á necessidade de fiscalização pelas delegações. 
ent:io em pro;ecto dP. c:reacç.\o. O cm.lnentc brasileiro dizia ainda: 
"NAo tenho duvida em que as quantias abwwamerlte pag/!1:3 cobri- · 
r/lo elgumas vezes B.S que vão ser dispendíde.s com a manutençAo óa.s · 
Delegações'". 

Essas palavras, escrlptas ha cerca .:k 22 annos, têm hoje toda 
a opportunidade; pois, realmente as delegações demonstraram a sua· · 
grande utilidade apesar de falhas de orgaruzação e ·d~ pessoal em · 
condições pata .tal encargo, falhas que serão afastad.ss oom a nova 
organi:z:aç~, 

A reducça.o <!e despesa no Tribunal de Contas, coar a suppres:. · 
slio de cargos e serviços. ap6s a r.evoluçllo de Outubro, foi de . •. . 
2.3-t-7:200$000, de modo que, não será de extranhar a fiscallzaçao · 
orçamentarJa. na forma estabeJeclda na Constitufção, possa exigir al
guma despesa. 

No periodo do Governo Prov!.sorio foram supprlmicfas-, aiém· das: : 
dotações para material, os .sequlntes cargos: 
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1 Ministro . . ..... ........ ... ....... ..... ..... .. 
Conducção do Presidente .................... . 

·4 Auditores ......•.......................•.... 
1 2° Representante do Ministerio Publico ....... . 
1 Ajudante do 2• Representante ........... .. .. . 
'2 prillleiros esai pturario,s . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
3 .segundos escripturarios ..... , .......... . . . ... . 

:~o terc~iros esc?ptura~os ...................... . 
. ~o quartos escnpturar.os .. •. .. .................. 

Auxilio para aluguel de casa ao -porteiro .. . ..... . 
Gratificação aos chefes c membros das delegaçõ-;s .. 
Gratificação de · 40"% a dois directore.s, supprimida 

como addicional .. .. ..................... .. . 
Commissão de tomada de· contas em a·trazo ..... .. . 
Elaboração do relatorio . . ... ..•........ ... .. ... . 
Reducção de 12:000$, annuaes nos vencimentos do 

Representante do Ministerio Publico e de cada 
um dos auditores ... ... . ................ . ... . .. , . 

Material, reducção ... .. .................... ~ .... . 

60:000$000 
12:000$000 

192:000$oo0 
60:000$000 
48:000$000 
38:400$000 
43:200$000 

108:000$000 
216:000$000 

1:800$000 
970:000$000 

28:800$000 
150:000$000 
20:000$000 

60:000$000 
339:000$000 

2. 347:200$000 

Tendo em vista a despesa da ve.rba 7a Tribunal de Contas, 
:para o exercido dé 1930, fixada em 5.-192:200$000. bem como a 
rcduc:ção de despesas, acima demonstrada, oa importancia de réis 
'2 . .347:200$000 e a despesa fixada para 193~. de 3.2_42:3-40$000, con· 
c!ue-se que a reducc;lio, em tão grandes proporções, não poderã ~Sub• 
sistir integral, com o r~stabelecimento dos serviços . . 

Assim. o augmento da despesa do projecto justifica-se n~o só 
·pelo restabelecimento da ,normalidade dos serviços de fiscalização da 
'l"eceita e despesa e de tomada de contas, como o retorno das dele· 
gações, melhor organizadas. e apparelhadas para as suas importante.; 
~ ute!:S funcções para as par.te.S e para a admin!stração. publil;a. 

Outra.s pro'IÍidl!l!ldas urgentes sobre tomadas de contas impõe[J)
·:se, bem como sobre a organização ' e competenda das delegações, de 
-modo a .ficar o Tribunal appare:hado para dar immediata execuçlio. 
aos preceitos éonstitucion_aes. restabelecendo as suas delegações e 

'impulsionando, por meio de instrucções e providencias adequadas, o 
serviço de tomada ·de· contas. · · 

Os Ministros eram, no· primeiro Regulamento do Tribunal tres 
mais um presidente effec:tivo com voto ordinario e voto de qualidade. 
em · caso de· empate e mais um, que representava o Ministerio. Pu
blico (total 5) . 

Reorgenizado o Tribunal em 1896, (lei n . 592, de 8 de Outubro 
.e decreto Ii. 2.409, de 23' de Dez:embro), o representante do M!nisterio 
Publico passou a ser pessõa de fóra do Tribunal, demissiv!::l ads mttum, 
continuando o Tribunal composto de um presidente effec-tivo (Didi.~ 
mo da Veiga) e tres ministros, até 1918. funccionando pois desde 
1892, data da installação, com essa composiçã_o. permanente. 

Em 1918, esse onumero foi elevado . a 9,- sendo o Tribunal divi
-dido em camaras, e o presidente eleito annualmente por stUiS pares. 

· A divisão em camaras foi supPrlmida, por um dispositivo de 
·tei orÇamentaria, passando a ser o Tribunal unic:o, para <leliberar 
sobre todas as ma terias . Com a norma de serviço fixada no n. XIX, 
da Lei Organic:a,_ o numero de sete ministros .satisfaz plenamente amd~ 
por muitos annos, e os trabalhos do Tribuanl melhor corresponderão 
.aos interesses da propria administração . e da collec:tividade inte· 
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:12e~da. 
Com as attribuições dos auditores cOnferidas pela lei nume.ro-

3. 453, de 6 de Janeiro de 1918, art. 162, n. Zl, § 2". letra b, que · 
alterou os arts. 13, 28, n. L e 50 n . 2 do decrete n. 13.247, de· 
.23 de Outubro de 1918, e ora mantidos na presente lei, o numero · 
fixado e suffic:ieote. Deixo de propõr alteração dos seus vencimentos,
em face do que é expressamente determi~ado no § 2• do art. 41 dat 
Constituição em vigor. Sem a lei organíca principalmente no mo
mento em que o Tribunal vae dar inicio em toda a União ao trabalho-
que lhe é imposto pela Con.stitwção, não seria possível approvar a 
tabella de suas despesas. que devem corresponder aos serviços que 
vão ser executados . A Commissão, com a ~bedoria e o patriotismo· 
de seus membros, supprirá as fallias no trabalho que ora tenho a 
honra de submetter á sua approvaç~o. · 

Saia da Commissão de Fillanças-, 10 de Dezembro de 1934. - · 
Nero de Macedo, Relator. 

Da organ.i=ação, jurisdicr;ão, competencia. e attribuiçóes ao Trióul7lélt'" 
de Contas e sua.s delegações, e fixa t>en~imentos do pessoal dt 
sua Secretaria. 

Art. 1.0 O Tribunal de Contas, in.stituido no art. 89 da Consti
tuição de 1891 e mantido no art. 99 d.r Constituiç~o de 16 de Julho • 
de 1934, tem sua séde na Capital Federal e jurisdicção em toda a~ 
Republica. 

§ 1.0 O Tribunal . é composto de sete ministros, nomeaoos pelo
Presidente da Republic:a, dentro de 30 dias após a vaga, com 'ilppro
vaçao do Senado FedeTal, dentre os brasileirOs natOIS, de reputação· 
illibada. que não otecham menos de 35 nem mais de 65 annos, ver~·· 

· sados em direito, finanÇaS e contabilidade publica . 

I - Os Ministros nomeados não entrarão em exercicio antes da 
approvação do Senado ou de sua Secção Permanente, nos ~s da 
Coostituição. A approvação do Senado deverá ser solicitada tm · 
measagenl do Poder Executivo, dentro de tre.s dias a contar da IloO-' 

meação: e • .se o não fôr. o Seriado ~liberarã em face da publicação·. 
do decreto da nomeação no Diarío Official. 

li- O Tribunal de Contas elegerá hiennalmeote o seu Presi~ · 
dente. Pelo mesmo prazo será eleito um Vice~ Presidente para substi• · 
' tu\r aquelle nas suas faltas e impedimentos. 

III-Emquanto não houver vaga de millistro continuará o Tri- · 
bunal composto dos oi!O actuaes ministros, passando a ser de sete 
e ficàodo automaticamente suprimido um cargo de ministro e c:an-- · 
ce!Jado o credito orçameotario correspondente, desde que se verifique 
a primeira vaga. 

§ 2.0 O Minlsterio Publico será representado junto ao Tribunal: · 
de Contas por um Procurador Geral e um adjunto e perant~. as dele~ 
<Jações nos Estados: pelos procuradores das Delegacias fuçaes cio · 
Thesouro. 

I. O Procurador Geral será nomeado na fónna do artigo 95, · 
& t.• Constituição e o adjunto por livre escolha do Presidente da ·: 
Republii:a. 
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§ 3.• Servirão junto ao Tribunal M Contas dois auditores, com 
.as funcções determinadas na lei, nomeados pelo Presidente da Re~ -
_publica, dentre os doutores ou ba.chareis em direito que não tenham 
..menos de 30. nem mais de 60 annos, e revelem conhecilllentoa espe~ 
.cialli:ados de finanças e contabilidade publica, á vista de lista triplice 
.de habilitação organizada pelo Tribunal de Contas, mediante con~ 
.curso <ie titulos. 

Os auditores, uma vez investidos de suas funcçõe,s.. só perderão 
.o Car-go em virtude de sentença judiciaria. 

§ 4.• Emqua.nto não houver vaga de auditor, continuarão os 
.quatro auditores do quadro actual, sendo supprimidas as duas pri· 
meiras vagas e c-ancellado o respectivo credito do orçamento. 

§ 5. • As vagc:.s que occorrerem d' ora avante, observado o dis
.Posto no paragrapho .antecedente. caberão de direito aos auditores 
.do Tribunal, que ainda estiverem. em disponibilidade. 

§ 6.• Continuam em vigor os arts. 7", &•, 9• e H do decreto 
.n. 15770, de 1 de Novembro de 1922, não podend~. os Ministros, 
Procurador Geral e seu ajudante e auditores, exercer qualquer outra 
funcção publica, advocacia ou co=issão do Governo ou do proprio 

'Tribunal, embora não os afaste de seus cargos e não seja incompa~ 
tive! c:om as funcções .ordinarias dos mesmos Ministros, Procurador 
·Geral e seu ajudante e auditores . 

§ 7.• Para a Secretaria, delegações e demais serviços auxiliares 
do Tribunal de Conta:;, hav::!rá um quadro de pessoal organizado na 
:fórma dos arts. 67, letras a e b, e 100, para!Jrapho unico da Coosti
tu.ição. 

Art. 2.• O Triblliilal de Contas, fiscal da administ:raç!l.o finan~ 
.ceira e com competencia privativa no julgamento dos responsavei>s 
por bens, dinheiros e valores da União, exercerá suas funcções acom~ 
panhando a execução do orçamento, mediante exame prévio dos oon~ 
tractos administrativos e .de qualquer despesa ou acto de que resulte 
obrigação de pagamento pelo '!'besouro Nacional ou por contadeste, 

-e julgando todos os processos de tomadas de contas. 

§ 1.4 Compete-lhe, quanto ã Receita: 

I. Examinar e registat: os decretos, Tegulamectos e instrucr;ões 
.que ·tenham por fim regular ·a atTecadação da receita, bem assim, os 
contractos que digam respeito ·á m<:Sma receita . 

· 11 . Dar registo aos actos das operações de credites e emissão 
·de títulos, quando de accord.o com a lei. 

III • Rever os balanços mensaes das repartições arrecadadoras 
.e pagadoras. 

IV. Confrontar esses balanços e os seus resultados com o ba-
1anço do exerc:ic:io e· apurar se foram obs-ervadas as devidas discri~ 
1llinações na classificação da receita. Para o fiel desempenho dessa 
attribuição poderá o Tribunal requisitar do Minlsterio da Fazenda 
a remessa dos documentos de receita que julgar nec:essarios . 

V. V.erilicar a regularidade das cauções prestadas pelos re.spon· 
.. 58Vei!, quando coo.stitu.idas por hypothecas. · 

§ 2.0 Compete-lhe, quanto á Despesa: 

1. Resolver sobre as consultas que lhe forem feitas pela admi~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:52+ Pág ina 27 de 229 

-269-

Distração, por intermedio dos Mi:nistro.s de Estado, acerca das duvidas 
suscitadas na execução das disposições legae.s concernentes ã ~ 
tabilidade e Hnançss publicas . 

II. Instituir, por si e suas delegações, exames prev1o sobre a 
despesa publica nas repartições federaes, , excepto os casos pr~vistos 
em lei. 

III. Examinai" e c!'ar registo ás tabellas explicativas do orça, 
mente, apurando a .oua conformidade com a lei de meios.: 

a) opinar sobre a legalidade da abertura dos credites espedaes 
e supplementares e dar~lhes registo; 

b) examinar e dar reg isto aos creditos e::ctraordinarios, abertos 
na fôrma da legislação em vigor. 

IV. Quanto ás orde711S de pagamento verific;;~r: 
a) s~ a despesa foi préviameote deduz:ida da verba ou do credito 

proprios mediante o certificado do empenho: 
b) se os ordenadores têm capacidade legal para e:x:pedir a 

ordem;· 
c) se é dirigida á autoridade competente e com a indicação da 

repartição ou agente que terá de cumpril~a; 
d) se sua importaatcia e o. nome do credor estão e.xpressameoM: 

indicados na propria requisição ou em. relação de credore,s annexada 
á mesma e devidamente rubricada pelo ordenador; 

e) .s~ está instruida com o~ documentos necessarios á sua com
provação; e dar regi.sto se estiv.erem preenchidas todas essas for
malidades. 

V. No tocante aos adeantamentos, dar registo, se destinados: 
a) ao pagamento de serviços extraordinarios e u:gentes, que Dão 

pe.nnittam delongas na sua realização, a juiZo dos Ministros de Es
tado; 

b) a desp~as cujo pagamento se deva effectuar e:m Jogar di.s, 
tante de qualquer ~taç~o pagadora ou no eJ~:terio:r; . 

·c) a occorrer a despe.:;as. miudas e de prompto pagamento; 
d) a despesas reali:r.adas em periodo de guerra ou de estado de 

sitio; 
e) a despesas normaes nas Il<IVios de guerra e nos serviços m.i-

1itare.s, que o exigirem; 
f) a despesa•s com a alimentação em estabelecimentos militares. 

de assistencia, ·educação e penitenciarias, quando as circu!llStancias 
não pennittirem o regínle commiun de fornecimentos; 

g) a despesas com combustíveis e materia pnma para as offi
cinas e serviços industriaes. se as circum.stancias assim o exigi~em, 
a juizo do Presidente da Republica; 

h) nos demais casos previstos em lei. 

VI. Examinar e dar registo ás requisições de distribuição de 
.c;·editos ao The.souro, ãs Delegacias Fiscaes e outras repartições de 
co,ntabllidade,_ para pa. gamento de pessoal e materiaL eJtigida a jus-
t.ifkaç:io corDprovada .para a <:kscentral!zação. 

VII. Apurar a legalidade, não só dos oontractos, ajustes, accor~ 
dos, ou quaesquer obrigações que derem origem a despesa, como tam
be.DIP da sua prorogação, SU$pensão ou. rescisão, e regi.stral-os ou: 
não, verificando: 

a) se foram celebrados por autoridade competente para a eJ:e~ 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 11:52 - Pêgina 28 ae 229 

cuçlío de serviços permittidos em lei e dentro do quantitativo e du
raç:io dos credites á conta dos quaes deva occorrer .a despesa; 

b) se h a citação expres-;a da .Zei que os autoriza, salvo se forem 
destinado3 a prover serviços, obras e fornecimeotas custeados po. 
verbas orçamentarias; 

c) se guardam ronformidade com as condições estabelecidas na. 
lei. para esses serviços, obras e fornecimentos; 

d) se foram lavrados nas repartições ou mini~erios r·espectivo,s, 
exceptuados os casos em que ê exigida a escriptura. publica: 

e) se respeitain as disposições da legislação fiscal e <lo direifoo 
conlmum no que lhes for~m applicaveis . 

VIII. Instituir exame, e apurar aa legalidade das conce~ de
apOseP:Jtadoria, jubilação e refonna, bem como. as de montepio civil 
ou militar e meio soldo e quaesquer outras pensões do Estado, quer 
q"üanto ao direito e regularidade das mesmas. quer em relação aos. 
veocimentoJ ou pensões estipuladas. 

IX. Deliberar sobre os recur.sos interpostos das decisões e jul
gados das delegações. 

X. Julgar originariamente ou em grão de recurso, cooforme a: 
alçada. e rever as oontas de todas as re.partiçõ~. funccionarios e 
::ruaesqu~r respon.saveis - que, sinqular Ot! collectivamente. houvel'~ 
recebido, administrado. arrec::adadc e despendido dinheiros publicas. 
depositas de terceiros ou vai.Jres ~· bens de qualqtrer espede, inclusive 
em material, pertencentes á União ou por que esta seja responsavel~ 
esteja sob sua guarda; bem assU:n dos que as deverem prestar pela 
perda, extravio, subtracção ou estrago de valores. b= e material". 
da Republica e dos que devam dar contas, seja qual fôr o ministerio
a que pertençam, em virtude de responsabilidade por contracto, com
missão ou adeantame.nto. 

XI. Ordenar a prisão dos responsaveis que, c<Jm alcance jul
gado em sentença, verificado em processo _oorrente de tomada de 
contas. procurarem ausentar-se furtivamente, ou abandonarem a .fun~ 
cção, o emprego, commissão ou serviço, de que se achar= encarre-
gados ou houverem tomado 'por empreitada. 

XII. Julgar da legalidade da prisão decretada pelas autoridades 
fiscaes c::ompetentos. 

XIII. Ordenar o sequestro dçs bens _ do.s responsaveis ou .seus; 
fiadores, em quantidade suHiciente para a segurança da Fazenda. 

XIV. M~dar expedir quitação aoas responsaveis em suas can
tas correntes. 

XV. Autorizar a restituição das cauções das responsaveis, man-· 
dando cancellar as hypothecas, e a dos contractantes. provada a: 
exec:uc;âo ou rescl6ão legal do contracto. · 

· XVI. Resolver .sobre o levantamento dos sequestros oriundos
de sentença por 11l!e proferida e ordenar a liberação dos bens seques--
trados e sua respectiva entrega. 

XVII. Apl'ec::iar, conforme as provas offerecidas, os casos de
força maior, allegados pelos respODsaveis como excusa do extravio 

. dos dtnbeiros pubUcos e valores a cargo dos 1Xle&n10S, para ordenar 
o trancamento das respectiv~ contas quando, pór tal motivo, se tor, 
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narem illiquidavei5, salvo o caso de desfalq\IÇ apurado em balançe 
pr.:>cedído nos cofres a cargo de responsaveis pela autoridade comJ 
petente para executa• ou ordenar que o mesmo se proceda. 

XVIII. Julgar o> el!lbargos oppostos ás sentenças po• elle pro
feridas e adrnittir a revisão do processo de tomada de contas. em 
virtude de r:!c:urso da parte ou do representante do Ministerio Pu

. blico, bem como os recursos interpostos das decisões de suas dele
gaç<ks. 

XlX. Fka restabelecido o registro dia rio das ordens de paga
mento e de adeantamento, por despacho singular dos Ministra;s se
manarios, designados por ordem de antiguidade, com a collaboração 
ou não de diredores, observando-se, no que fõr applicavel. as dis
posições da lei n. 392. de 8 de Outubro de 1896, e seu regulamento 
-e Regimento iJtlterno, sendo a.ffectos â deliberação, em sessão do 
Tribunal, os processos daquella nature2;a que tivereDl parece.r con
trario do3 respectivos directores, os que dependem de interpretação 
quanto â applicação de dispositivos legaes a respeito e as ordens de 
pagamento ~ de adeantame.cto que os Ministros semanarios entende
rem não estar em condições de registo. 

Art. 3.0 O Ministerio Publiw, pelos .s~w representantes junto 
ao Tribunal de Contas, com a missão propria de promover, com
pletar instrucção e requerer no interesse da Administração. da Jus-
tiça e da Fazenda Publica, e a guarda da lei e o fiscal da sua 
execução. cab~o ao Procurador Geral: 

I. Comparecer as sessões do Tribunal. di.scutir as questões e 
assignar os acconiãos com a declaração de ter sido presente. 

li. Dizer de direito, v~rbalrnente ou por escripto, por delihe~ 
raç~ do Tribunal, á requisição de qualquer Ministro. a seu proprio 

. requerimento. ou por distribuição do Presidente, - em todos os papeis 
e processos sujeitos á decisão ·do Tribunal. 

lll. Promove!' peral!lte o Tribunal os intereSses da Fazenda 
Publica e requerer tudo que fõr a bem e para resalva .de direitos da 
mesma. 

IV. Promover o e~ame e julgamento dos contractos, a imtaura
ção dos processos de tomada de contas, e a imposição de multas que 
o Tribunal caiba inHigir. 

V. Levar ao conhecimento éo Mlnisterio respectivo qualquer 
d6lo, falsidade. cOncessão ou peculato que dos. papeis sujeitos ao 
Tribunal ~>e verique haver o respoosavel praticado ao exetddo das 
sua~ funcções. 

VI. 'Remctter, aos procuradores seccionai!:S, copias authenticas 
dos ados de imposição de multas e. dos accordãos c:ondemnatorios ao 
pagamento de alcances verificados nos processos ele tomada de 
COlltas. 

VII. Interpor os recursos permittidos por lei; oppor embargos: 
:.e querer revisátl de tomada de contas. 

VIII. Expor, em relatorio annual. que serã annexo ao do 
Tribunal. o andamento . .da exe01ção das sentenças. 
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IX. Distribuir p:ocessos ao . .seu adjunto e desi~nar os serviços-
de qu<! se deva encarregar . -

§ .2.~ A audiencia dos representantes do Ministerio Publico ê: 
obrigatoria nos casos de: 

I. Consulta sobre a abertura de creditos. 

11. Registo de creditas. 

III. Conttactos • 

rv. Process~ de aposentadorias, jubilaçãç, lllODtepio e melo· 
soldo . " 

V . Prescripção. 

Vl. Processos de tomada de contas. 

Art. 4. • Comp-ete aos Auditores: 

I. Relatar, oralmente ou por escripto, conform~ os casos pre~ 
vistos no Regimento Interno. os processos de tomada de contas e Ia~ 
vrar os respec:ti'.•os accordãos. 

li - Substituir os Minio::t.ros nas suas faltas e impedimentos; 

Art. S.• A Secretaria do Tribunal de Contas, dirigida por um
clircctor geral e subordinada ao Presidente - é o departa!llento in~ 
cumbido dos serviços de expediente, communicações e publicações. 
preparo. ex:alJ).e e instrucção dos processos, cootabili(iade e escriptu
ração e serviços das Delegações. constituindo~se de todo o pessoal 
distribuído pela Directoria Geral e suas dependencias, bem como dCT 
pessoal effectivo e em commissão nas Delegações do mesmo Tri
b-..mal . 

§ 1.• Compete ao Tribunal de Contas: 
1) orgaui;:;ar a sua secretaria e mais serviços auxiliare;, expe.-. 

éJ.udo o respectivo regulamento, e propôr ao Póder Legislativo a 
creação ou suppressão .de empregos e a fixação dos respectivos ven..-_ 
cimzntos; 

2} propor. ao Presidente da Republica. em lista com tres no!lles. 
a no!lleação dos funccionarios àa sua Seaetaria e maí.s serviços au
:tiliares, inclusive os das Delegações. observados as preceitos leyaes 
a respeito, particularmente os dispositivos con.stitucionaes de exame
de sa.oidade e concur.so de -provas de capacidade, para os cargos: 
iniciaes, salvo o caso de . promoção por antiguidade, em que a p~ _ 
posta só conterá o nome de quell) couber a nomeação; · 

3) conceder licença, nos termos da lei. aos seus membros e a 
todos os fucccionarios que servem perante o mesmo Tribunal; . 

4) organizar o seu regiml!lllto interno; -
5) expedir regubunentos e instrucc;ões para o funccionamento

das Del"'gações. do TribWlal. organizadas de accôrdo com a lei; 
6) expedir instrucções âs repartições Iederaes, em todo o ter

n torio nacional, para levantamento das contas e organização de pro-
cessos de tomada de contas dos responwveis, . .antas de .serem pr~sen
tes a julgamento do Tribunal e de suas Ddegações . 

§ 2.• Compete ainda ao Tribunal de Contas conceder as .~ra.- · 
tificações addicionaes a que tiverem direito os func:cionarios da sua: 
Secretaria . 
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Art. 6.• Ficam extensivas ao pessoal <io corpo instructivo da. 
Secretaxia do Tribunal de Contas {director geral, directores. su!x!i
rectores, officiaes maiores e offidaes da Secretaria) as dispOISiçóe.<> 
do .art. 1°, § .1° do decreto numero 24.144, de 18 de Abril de 1934. 
approvada a tabella aDJJexa corn o numero,· c:lasse, denominação,. 
vencimentos e gratificações de todo o pessoal da Secretaria do T ri· 
!mnal e suas Delegações. 

Art. 7. o O valor das quotas, estabelecidas como gratiEcação 
variavel dos vencimentos dos funccionarios do Thesouro N aciona]. 
R.ecebedoria do Districto Federal,Estatistica Economica e Financeira .. 
Dçminio aa União e Tribunal de Contas, não poderá, em hypothe-se
alguma. exceder {cada quota) ao limite maximo de cem mil rérs~ no 
ultimo mez do anno será feita a verificação para .se apurar si o• 
total abonado ni':o excedeu ao limite acima fixado. 

Art. 8.• Ficam abolidas élJ3 vantageos do decreto nurn.,.ro 5 .025. 
ct.: 1 ée Outubro de 1926, para quaesquer funccionarios pub!ict"...:;, ainda: 
que conste:n da .lei orçameotaria. · 

§ 1! Par~ a organi.zação do quadro de offídaes do Tribunal~ 
que será de quarenta officiaes maiores e sessenta offidaes da Secre~· 
taria, bem com.~ do auo:dro de quarenta offidaes das Delegações c 
do quadro de escreventes da Secretaria e das DelegaçõeG, poderão• 
ser aproveitados bnccionarios COPlpetentes das Secretarias de EstaJ 
do e das repartições de Fazenda. 

§ 2• Os actuaes terceiros e quartos e.;cripturarios, que não fo
reem •aproveitados na organização do Tribunal e suas Delegações nos: 
E:;tados, serão incíuidos em outras. repartições, ficando para esse fim. 
augmenta.dos os respectivos quadros ·ou aproveitados nas secções de· 
tomadas êe contas, conservados os seus vemcimentos, até o seu ap~ 
v~itam~nto no quadro de officiaes ·a que allude o paragrapho an; 
terior, sendo transferidos os necessarias creditas para a repartição. 
propría. 

. Art. 9. o O preenchimento das vagas, que se verificarem no.· 
quadro do "'pessoal de expediente" do Tribunal. dar-seJã obedecido· 
c criterio de metade ;lO r antiguidade e metade por merecimento. 

§ 1.0 Para tal fun serão, annualmente, eleitas "Onnmi.ssões de 
Promoções", cujo mandato se exercerá no período de 1 de Janeiro 
a 31 de Dezembro. Taes Co1lUllissões, cujo ma!ldato será conferido· 
e1n escrutínio secreto, por parte dos funcdonarios do quadro res-· 
pectivo, compor;se~ão de seis membros, por metade eleitos pelo 
"pessoal do ezped.iente'", sendo membJ:os natos, restantes, o director· 
geral e os doiG diiectores do Tribunal. 

§ 2.• Quaruio o preenchimento de vagas subordina-se ao cri
tt>rio de antiguidade, competirá a essa Co=.iss.ão con:ununkar ao 
.Presidente do TribUDal a quem caberá a promoção. Quando, porém, 
o preenchimento obedecer ao criterio do merecimento, a Comntis
são marcará. um prazo determinado afim de as partes mteressadas 
apresentarem memoriaes e docum~mtos cOillprobatorios do ~lo func
ctonal de cada func:cianario. 

§ 3.0 Obrigatoriamente serão preenchidas as vagas, !SUjeitas 
ao criterio da antiguidade, dentm de lO dias do seu conhecimento por
parte da uCommissão de Promoções", e no maximo de 30 dias, quan-· 
do esse criterio fõr o de mereciznento. 

Art. 10. Os membros desSa. Commissão serão, na sua a.usencia· 
justificada. mas sómente por férias ou licença, suhstituidos pelo res-
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pectivo supplente do representante eleito pelos funcciooarios, :oa 
m.esma occasião em qUI! o fõr o membro effectivo. · 

Art. lL O preenchimento das vagas existentes no qliadro d~ 
·pessoal do expediente ... em virtude da presente lei, far-1Se•á automa
ticamente pel~ ordem de antig·uídade de classe, .até o dec:imo logar 
e, clahi em deante, sujeito ao criterio de metade por .antiguidade .e 
por m~recimento. 

Art. 12. Haverá, junto ás Delegaclàs do Thesouro Nacional 
nos Estados e junto á Delegacia do Thesou.ro Brasileiro em Londres, 
delegações permanentes do Tribunl;ll de Coatas, organizadas de ac
cordo com a lei, observados os preceitos seguintes: 

§ l. • Os delegados chefes das delegações serão nomeados, em 
commissão, pelo_Tribunal, dentre os funccionarios graduados da sua 
Secretaria e de reconhecida competencia, sendo garantidos nos seus. 
cargos, não podendo ser dispensados senão a pedido ou em virtude" 
de deliberação .do Tribunal, por motivo relev3!1lte ou falta grave re• 
!ativa ás suas funcçõe.s. . 

§ 2.0 Para <klegado-chefe da Delegação do Tribunal de Contas 
em Londres, e para assistente deste, serão escolhidos .funcclonarios 
de elevada categoria do corpo instruc:tivo ·(director geral. directores, 
sub-directOteS e Õfficiaes maioreG), COID OS requisitos Decessarios para 
o desempenho dessas funcções no exterior. 

§ 3.• Os delegados-chefes da$ Delegações serão os representántes 
-do Tribunal na.s Delegações em, que servirem, competindo-lhe deli~ 
berar, por despacho singular, sob sua responsabi.lldad,, sobre todas 
as materias de competencia das Delegações corresponder-se com as 
.autorid;,4es; impõr penas di,sciplinares aos funcdonarios sob sua di
recção: exercer as demais attribuições especificadas no Regulam~to. 

§ 4.0 Para os serviços de expediente, instrucÇão dos processos e 
e.sc:ript:uração nas Delegacias nos Estadl:l.s hav-erá, em c:Bda uma dd· 
las um pequeno quadro permanente e uniforme de funccionarios no
meados por proposta do Tribunal, mediante prévia i:ospecção de saú• 
-de e ,concurso de provas, realizado de accôrdo com as disposições 
'Cio Regulamento expedido pelo Tribunal. 

§ 5.• Esses .funcionarias .subordinados, como os demais, ã Dire
doria Geral e ao Regulamento da Secretaria, terão a denominação de 
~ escripturaries e de escreventes das Delegações", ;e, . uma vez habili
tados em concurso de aperfeiç02111ento de segunda entrancia e effe
ctivados, poderlio concorrer ao acce.s.so aos cargos de offic:ial e de 
'1\SCl'evente da sêde central do Tribunal. Em cada Delegação haverá 
tambem um servente permanente. 

§ 6.• Para os serviços dactylographicos, do protoc:ollo e outros 
ílUXi.liares e de p<;1rtaria dessa Delegação, o delegado chefe contracta
rá o pessoal local que fõr indispensavel, com os salarios equivalen
•.es aos do pessoal local· da mesma natureza da Delegacia do ·Tbesou
ro Brasileiro naquella cidade, s'ubmettendo o acto á · approvaçâo do 
Tribunal. 

§ 7.4 O Delegado chefe da Delegação do Tribun:al de Contas. 
m1 Londres, e o Delegado chefe da ·Delegacia do Thesetll'O Brasi'* 
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1eiro, farão parte da Embaixada do Brasil naquella cidade, para os 
effeitos legae.s, DO exterior, como addidos, com as mesmas denomina• 
ções que tinham até 1930, podeÕdo a Delegaç:ío funcdonar na Em· 
baixada, na Delegacia ou DO Consulado, onde Iõr mais conveniente 
para o serviço. Os Assistentes e auxiliares da Delegação e da Dele• 
gacia serão inscriptos como assistentes dos referidos addidas. para 
os -effeitos legaes perante o '' Foreign Office". 

• § 8.• O Tribunal poderá designar um funccionario para ~rvír 
de assistente auldliar do Delegado nas Delegaçõe-s mais importantes. 
pelo volume dos seus serviços, podendo ainda os chefes das Dele~ 

· gações requiSitar .funccion.arios de outras repartições, civis ou mil!· 
tare.s, para auxiliar os serviços das referidas delegações . 

.Art . 13 • Compete ás De!eg~6es: 

I . Examinar e registrar os crcditos distribuidos ás Delegadas 
Fiscaes ou repartições juntp ás quaes txercerem suas funcçõe.s.. 

li. Examinar e registrar as ordens de pagamento e de adeanta~ 
mentos, expedidas pelas Delegacias Fiscaes ou Chefes das reparti; 
ções fiscalizadas e examinar os empenhos de despesa, na forma da 
legislação em vigor. 

III . Deliberar &Obre a legalidade da applicaç:io dos adeanta
~entós recebidos, quando a comprovação fõr presente dentro do
prazo da .lei e julgai-as como proceS~So de tomada de contas, quando· 
fõra desse prazo. · 

IV . Julgar as coritá$ dos· re;spoasaveis. dentro de sua alçada, e 
expedir as re-spectivas quitações aos responsaveis. 

V . Instruir os recursos contra suas <!edsões e julgados; impor 
multas ·C praticar o& actos de sua competencia, na fon:lla do Codigo· 
e do Regulamento de Contabilidade e mais disposições legaes em. 
vigor. 

VI. Resolver. por delegação e conforme instrucções do Tribunal, 
sobre os ccmtractos celebrados â conta ele credites do orçamento, di~ 
tribuidos ás Delegacias FJ.scaes e outr~ repartições nos Estados. 

§ ).4 Nos processos de tomada de contas terlio audienc:ia ·obriga
toria os procuradores das Delegadas Fiscaes, oomo org~c.s do Mi
nisterio Publico,. devendo estes declarar nos processos ter estado pre
sente após a ass.ignatura do delegado chefe da Delegação nos des. 
pachos defuütivos de julgamento ·de tomada ~ conta. Os ·pretura
dores terão tambem audienda obr!gatoria· nos pedidos de reconside
raçlio e recursos ·contra as <iecis6es que recuzarem registro e actos 
relativos á fiscali%açlio financeira, mrlttllldo parecer ~cripto nos: 
respectivos processos antes da deliberaçlio' defi:n!tiva. 

· Art. 1 f. Os funcclonarios da Secretaria do Tribunal de Contas 
oomeados em cottiJDJ.ssão para delegados ·chefes das Delegac;;&s no 
mesmo TribUDal, nos Estados, percebera<> os venc:ünentos do cargo 
effectivo e uma gratificação regul~tntar. c:m fmportanda igual áS 
que perceberam, ou vierem a perceber, os funcc:ionarios do · Minis te~ 
rlo da Faunda, em commisslío, como delegados fiscaes do The>.sou~ 
ro Nacional nos mesmos Estados. O Chefe da Delegação do Ttlbu-
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'la! e_m Lc.ndres perceberá iguaes vencimentos aos do O<!legado do 
Thesouro Brasileiro naquella cidade. 

§ 1." Os hmccionarios da Secretaria nomeados para G.ssistentes 
das Delegaç&-~ perceberão, igualmente, os vencimentos rlo cargo ef~ 
.f~ctivo e ema gratificação correspoiJdente a ciJJcoenta por c~nto da 
griltlhcação dos Delegados nos Estados em que servi:em. O assis-o 
tent:- da Delegação do TribUllal ·em Londres perceberá iguae.<> ven~ 
cimentos aos dos escripturarios da Delegacia do Thesouro Brasll~U:o· 

· § 2! Os f~ccionarios do Tribunal de Contas terão dirtito a 
tr?.nsportes e ajudas de custo .nas mesmas condições "- em importan~ 
ctas iguaes, ás que rorem concedidas aos funccionarios êo Thesouro 
N~c.ional. sendo-lhes tambem appllcaveis os mesmos di~positivos Je~ 
gaes sobre Ju::a:ça;·, consignações em folha e abono de seus venci~ 
mentos e graiiflcações. 

Art. 15. As tomadas de cOD.tas dos agentes consulares e mais 
responsaveis nO exteriOl:, por gestão, conurussão, OU adeantamento5, 
serão julgados pelo Tribunal e pela sua Delegação em Londres, den
tro da alçada que fôr estabelecida pelo mesmo Tribunal, ube<iecendo 
a legislação em vigor no que .fqr applic:avel, sendo dilatado.; os pra~ 
zos. conforme tabella organizada pelo Tdbunal. 

§ 1... O serviço de .sup~rimento de sellos consulares será feito 
pela Delegacia, escripturando-se esses supprimento~ como adeanta~ 
menta~ .sujeitos ã prestação de cOD.tas trimestral perante a Delegação 
do TribU!llal ~ Contas junto á mesma Delegacia, como os demais 
adeantamentos em dinheiro, não podendo ser feito o 3.• supprlmento 
.sem a prestação -de contas do 1.•, observando--se as regras geraes do 
Codigo de Contabilidade para os ad~antamento.s. 

§ 2.'" Os mappas de emolumentos <:onsulares e de movimento de 
estampilhas dos consulados serão examinados pela Delegacia do 
Thesouro e -encaminhados á Delegação do Tribunal <:omo elemento 
de c<Hltrastação na comprovação da applicação dos sellos c:onsu1a~ 
re.s recebidos como adeantamentos ca fónna .acima estabelecida. 

§ 3.• Ficam sujeitos á multa imposta pelo Tribunal ou pelo ele~ 
legado-chefe da D~egaçâo em Londre.s, até 500/o dos vencimentos, 
ou de quantia equivalente, os respo.osaveis no exterior que não apr~ 
~ntarem .suas cantas no prazo legal, ou quando intimados para tal 
fim. bem éomo os chefe!> de consulados qu-e não· remetterem, no pra~ 
:zo regulamentai", ~ mappas de emolumentOs consulares e de moVÍ
mento de estam.pUhas a que se nferem os decretos ns. 19.545, de 
30 de Dezembro de 1930, e 20.717, de 2 de. Deumbro de 1931. 

Art. 16. O Tribunal de Contas eJ:pedirâ instrucções espedaes 
-para o func:cionamento dos serviços da Delegação em Londres, no 

·que se verificar não ·poder ter ex;u:ta applicação o regime commUUl 
em vigor .nas demais delegações no Paiz quanto, aos empenhos, re
~isto de ordens de pagamento e àe adeantamento, prazo para apre
sentaç:io dos· processos ~e cOillprovaç~ -de quantitativos recebidos, 
alçada para julgamento de tomada de c:ontas dos responsaveis no ex~ 
terior e ex:::me dos bal.anc:etes. 

Art~ 1-7. Ao entrar em vigor esta lei, o Governo: 'Providenc:ial'á 
pa."<l que, em. cada DelegaCia ·FiScal do The&ouro Nacional nos Esta~ 
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•<Íos, ·seja creada uma secçãq de tomada de cc;>ntas dos responsaveiS 
-do Mini.sterio da Fazenda, para cumprimento da legislação em vigor, 
. sendo fixado >ml. regulamento ou instrucções a-s normas para o levan~ 
.tamento e organização dos processos de tomada .de contas que terão 
. de ser presentes a julgamento ao Tribooal de Contas e suas Del-e~ 
gações nos Estados_ 

§ 1. • Essas secçõeS terão, no mi.nimo, tres. e, no maximo. seis 
funcdonarios escolhidos nas repartições de Fa:tenda ou em qual~ 
~~r Ministerio, -sendo supprimidas nas respectivas repartiçqes as va~ 
_gas que occorrerem em virtude do aproveitamento de funccionarioS! 
.nesse novo serviço, sendo -transferidos 6s 10.ecessario.s creditas, para 
.. esse effeito, sendo ainda aproveitados funccionarios, addido.s, em dis-
ponibilidade ou extranumer.arios _ 

§ 2.• Essas secções serão dirigidas por um chefe de ~cção ou 
.contador e subordinadas immedlataJnente ao Delegada Fiscal _ 

§ .3. • Na Oe!egacia do Thesouro -eill Londres o levantamento e a 
orgoani:tação dos processos de tomada de contas serão feitos por func~ 
cumarios da Delegada e da contadoria seccioll.al 011 da . propria De~ . 
Jeg3Ç~O. . 

§ -t~· Os differentes Ministerios expedirão instruq;ões ás su:1s 
repartições de contabilidade, nesta Capital e nos Estad:>~. para a im~ 

·. med';:.ta organização do serviço de -tomada de contas, obse:rvclDd~se 
. rigorosamente os preceitos 1-egaes em vigor. 

Art. 18 .. O Tribucal <le oCntas. bem como os delegados, chefes das 
suas Delegações poderão, em casos especiaes, mandar proceder á to

. ma da de contas, por funccionarios seus. auxiliados ou não por func~ 
' donarios de outras repartições, · e proceder a diligencias necessarias. 
e requisitar os livros e docum-entos necessarios para as referidas to-

·madas de contas ~ cliligencias que forem ordenadas pelo Tribunl31 e 
. suas Delegações . 

Art . 19 . Nos actos submettido"s ao seu exame, como fiscal da 
·administração financeira, - as -decisões do Tribunal de Contas serão 
_proferidas no prazo maximo de 10 dias e concluirão pelo reg:Lsto ou 
. pela -recusa deste. 

§ L• Tra.tarid~se de recusa de registo fWldada na falta. de sal
. do no credito ou imputação a credito improprio, essa recusa tem ca~ 
racter prohibitivo, .desde que a decisão não tenha .sido reccxnsiderada. 
'lllediant~ reclamação da autoridade ordeoadora, ao prazo de 10 dias . 

§ 2.• Quando .a retllsa de. regi.Sto não ·se fundar nos motivos do · 
-paragrapho anterior. a despesa poderá. effectuar~se após despacho do 
Presidente da Republica, regi-stro sob r eserva do Tribunal de Conw 
e recurso ex..afficio para a Camara das Deputados, dentro de cinco -

·dias . 

§ -3. • A ·fiScalização financeira dos serviços autonomos serâ fei
ta pela fórma previs~a nas leis que os estabelecerem. 

Art. 20 . As ord~ns de pagamento e de aàeantammto ser:io di~ 
rigidas directameute ao Tribunal de Cantas e as suas Delegações, na 
_forma dos arts . 260 e 277 do regulamento geral do Codigo de Con-: 
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tâbiÍidade Publica: devendo porém, toda a despesa, ser c:lassificad~ 
com indicação dos saldos elas respectivas coosignações, em cada 'pro- · 
cesso, pela ::epartição de onde partir a ordem. 

Are. 21. As repartições pagadoras ao deduzir a despe-sa t= -seus
livras de creditas, ou ao mandar cumprir a ordem, ou aiJ:lda ao· ser 
effectua;io o pagamento ou entrega, poderão devolver os .proc:eSISOS 
ao Tribunal de Contas ou suas Delegações, desde que tenha surgido
qualquer duvida, omissão ou engano, que possa acarretar prej'uizo
ã Fazenda Nacional. cabendo ao Tribunal, ou suas Delegações, ac
ceitar ou não essas observações. 

Art. 22 . Os contractos que, por qualquer modo, interessarem.• 
immediatamente a Receita ou a Despesa só · se reputarão perfeitos e
acabados quando registado$ pelo Tribunal de Contas. . 

. § 1.• O pratO para o regi.Sto será de 15 dias, contado da data 
de sua entrada no Tribunal, salvo s.e esse prazo f6r interrou~pido por-· 
qualquer diligencia julgada nece55aria pelo mesmo Trib.unal. Em tal: 
caso, aquelle pra::to ficará ac:cresddo · do lapso de tempo que fõr fi •. 
:ltado, não podendo exceder de 15 <Üa.s. 

§ 2.• Os éontractos devem ser publicados no Diario Official' 
dentro de 10 dia.; de sua .assignatura, quando assignados no Districto· 
Federal e de 30 dias quando nos Estadas e, em igual ·prazo, a contar
da pubJicaçao, remett.idos ao Tribunal de Contas, em protocollo do. 
qual conste Q dia e a hora da entr2ga . 

Se, depois de publicados, não fór feita a sua remssa neste prazo,. 
o Procurador Gera! juilto ao Trúiunal de Contas promoverá, d=tro
de cinco dias, o exame dos mesmos contractos. -em petição irutrnida· 
com _o exemplar do D iario OffíçiBl em que estiverem publicadoS. 

§ 3.• Serao considerados inexiStentes o$ contractos ·. sobre · os· 
quaes deixar de prouuncia.f-se o Tribunal de Contas, por não terem
sido publicados no D íarío Offidal. 

. Essa publicação será dispensavel, a juizo do Presidente da Re-
publica, nos contractos que affectarem a defesa nacional, ou o cre
dito publico. Neste caso, serão submettidos ao Tribuna.! com a nota· 
de B-SSU111pto reser-vado. 

§ -4.~ A recu.Sa do regi-sto dos contraceos impede a sua execução· 
até ao pronunciamento do Poder Legislativo. 

§ 5.• A autoridade, que tiver awrovado o contracto, é licito sp~ 
licitar ao Tribunal de Contas a reconsideraç:lo da recU!a de· registo
de_ qualquer co:otracto, dentro de 15 dias, depois d-e proferida a de
cisão ·do Tribunàl. observando~se. _quanto ao exame do pedido, .o
mesmo prazo fixado na -primeira parte do paragrapho 1." deste CU'- · 

tigo , 
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§ 6.0 A tOllllt!unicação da recusa definitiva de registo será .feita 
~ Camara dos Deputados, dentro de 5 dias. 

Art. 23. A" pr.estação de contas estão sujeitos todos os res
_ponsaveis por bens, Vialores e material da União sob sua guarda, 
observando--se na organização dos processos as. seguintes normas: 

§ 1. o Os balancetes mensaes, a que estão obrigados todos os 
e:r.actores, estações arrecadadoras e pagadora.s, na forma do § 1° do 
.ar.tigo 89 do Codigo de ·Contabilidade, devem ser remetfido:s ãs se• 
cções de cQEJtabilidade de que dependem, até o dia 10 de cada mez. 

§ 2.0 A liquidação dos balancetes, á vista dos docume:ntos de 
..receita e desp!!sa e dos .te!'lllOs de balanço que 05 acom})anharem, será 
ieita por trimestre, <:oncluindo-se pelo excesso da receita e despesa, 
fixada a situação de cada responsavel perante a Faz:enda Publica.. 

§ 3.0 A demonstiaç.lQ, assim organí.zada, será sem demo~a lan
çada no. livro de contas c:ortentes dos :responsaveis, que deve existir 
em todas as secções de contabilidade, afhn de que, opportuaamente, 
_seja levantada a tomada de contas annual, em face dos lançamentos 
trimestraes. 

§ 1.0 A tomada de contas .annual dos responsaveis. deverá estar 
.tenninada, em todas as secções, de a:mtabilidade e encaminhados os . 
. Processos ao Tribunal de Contas, de:ntro de um anuo. contado do 
encerramento do exerci cio. 

No prazo de seiS mez.es o Tribunal de Contas profer'.cá o seu 
julgamento, depois de ter determinado, se necessaria., qualquer dili· 
gencra feita por fuuccionarios seus oo sentido de apurar, nas pro
prias repartições. quae.squer duvidas susdtadas. 

§ 5.0 Nos casos de desfalque ou desvio de bens da União, fal~ 
1ecirneoto de respo.nsavel, ou exoneração por qualquer motivo, a 
tomada de contas será U:lidada immediatamente e levada a termo com 
.a maior presteza. 

Art. 2i. Os responsaveis, que deixarem de· remetter, dentro 
cdo prazo marcado, balancete mensal, serão suspensos até que o façam, . 
pagando os juros legaes de mõra pela retens:io dos saldos e, na 
:reincidencia, exonerados a ·bem da Fazenda Public:iil. 

Paraqrapho unko. Para o fiel cumprimento deste preceito cabe, 
.aos funccionarios incwnbidos da liquidação dos balancetes meiHaes 
.e esc:ript~ção dos livros de contas correntes, communicar balancete 
:.Ilo prazo legal. · 

Art. 25. Os chefes das sec:çõ~s de contabilidade. alem das penas 
.disciplinara> impostas pelos Ministros de . que dependerem, fican:t su
jeitos ã multa até 50% de seus vencimentos mensaes, no caso ck 
1nobservancia das disposições contidas nos pragraphos 1° a 3° do 
artigo 23. 

Imporá essa. multa o Tribunal de Conta.>. a requerimento do Mi
·nilloterio Publico. que ·para esse fint · s~rá pela Directoría c:ompetente 
-do Tribunal informado sobre a falta de cumprunento dos preceitos 
.anteriol'Jil~te :mencionados. 

Art. 26. A di.rectoria de Tom.ada de Contas do Tribunal terá 
:sempr.e em dia a relaçao completa ·dos responsaveis sujeitos á tomada 
de .conta.> em todo o Paiz e, para ÍS$o, ·as repartições, onde forem 
recebidas as cau.ções, lhe enviarão, até o fim do ntez. de Junho de 
-cada anno, a lista dos responsaveis sob sua dependencia, contmuni· 
.canào, outrosim, .reguJa:rmente-; a.s modificações 5offridas •. em c:onse
.quencta de substitui~ões. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:52+ Pág ina 38 de 229 

-28.0-

Paragrapho unico. Na mesma ·penalidade, do artigo precedenteõ
e impoMa. pela mesma forma, incorrerão os .chefes das repartiçõe&
no caso de transgressão deste preceito. 

Ait. 27. As contas em. at:razo, comprehendidas até o dia 16. 
de Julho de 1931 .serão levantadas pelas Secções proprlas mediante 
exame aritbmetico e confrontação dos documentos, expedindo o Tri
bunal de Contas e suas Delegações quitação aos responsaveis, quando-
regulares. . 

§ 1.0 Se fõr apurado alcance, far-se-á tambem .o exame moral. 
§ 2. • Consideram-se pre:scriptas as conta.; dos r.esponsaveis lllll.• · 

· teriores a 1 de Janeiro de. 1934, uma vez qu~ não estejam os mero~os. 
em aka.nc:e já verificado por falta de entrada dos saldos no ~ 
devido. ' 

O Tribunal de Contas dará e:z:ecuç!!o a essa dlsposiçll.o- man· 
dando expedir quitação e ordenancfo. .o.levantamento das cauções, de•
positos ,e o cancellame~>to das fianças. 

Art. 28. As del~açóe:$ do Trlhunal de Contas j~to ãs De-· 
legadas Fiscaes nos Estados terão competenci:a para. julgar as contaS 
de todos aquelles euja r~ponsabilidade annual não exceda de «m
contos de réis, assegurado a Fa2:enda Publica e aos .responsaveis o· 
direito de recorrer para o Tribunal de Contas. dentro de 30 dias,_ 
após a intimação da s~ça. 

§ 1.0 Das deciS6es defitlitiv.as das Delegações, recusando registo· 
a· qualquer despesa, haverá recurso para o Tribunal de Comas, dentrO
do prazo de 15 di:as. 

§ 2.0 O Ministerio Publico junto ás delegações interporá obti
gatoriamente recurso das decisões ou Julgadas que as mesmas pro
ferirem, sempre que a lei rec:cller interpretação diversas da:. fumada 
pela jurisprudencia do Tribunal de Contas. 

Art. 29. ·Na comprovação dos adeantamentos serão observados·'. 
os dispo:;itivos da legislação de con~~ade em vigor. 

Art. 30. Os balanço:; financeiros dõ ultimo exercício encerrado · 
· e sobre os quaes· o Tribunal de Contas terá de dar parecer, nos·· 
termo.s do artigo 1 02 da Constituição, serão organizados pela Con--
tadoria Central da Republica e delles deverá constar, qualquer que
seja a sua organização, o !Seguinte: . 

1-A receita orçada, a arrecadada, a recolhida aos cofres geraes.· 
e· a por cobrar, bem· como a discriminação da cobrança por Estados
e repartições-

li - A despesa fi:x.ada na lei annual ou em creditas e.speciaes. 
supplemenl:al'es e extraorditlarios e a effectivamente realizada; as· 
obrlga.;e;e; de pagamento assumidas ·no eXJerdcio; as que deixarelll· 
<:ie ser pagas; os excessos de creclíto ou deb~to em cada verba; bem· 
assim a demonstração das despesas de exercicios findos, com indica~
ção da natureza e do exercício a que pertenciam. 

III-O resultado synthetico. da execução do orçamento. }..o
halançQ synthetioo o~ gestão financeira serão anexadas as tabellas 
pardaes nec:essarias para esclarecimento das contas . 

IV-Cópia do balanço patrimonial .. 
§ Lo O. parecer de Tribunal deverá c;Qnl'er. além de wua apre-
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--dação geral sobre a execução do orçamento, o confronto <las cifras 
-constantes do balanço e as consignadas na sua escripturação, apon~ 
· .. tando as eiver~cias entre umas e outras. 

Assignalará especialmente: quanto á receita. as omissões rela, 
· tivas a. operações de credito e applicação das rendas especificadas; 
· qua:rito á despesa, os pagamentos acaso feitoo á revelia do Tribunal 
de Contas. · 

§ 2! Se as contas não forem presentes ao Tribunal d~tro do 
: praxo constitucional, o seu Presidente, em minuciOsO relatorio e com 
os elementos de que dispuzer sobre o exercido (inanceiro encerrado, 

. communicará o facto á Camara de>-> Deputados para os fins de di~ 
reito. 

§ 3.• Caso tenham sido presentes ao Tribunal. dentro do prazo, 
. as contas de administração f.inanceira, ao parecer do Tribunal acom, 
panhará o relatorio do Presidente-, em que a-pontará especialmente as 

-<leficiencias das leis fiscaes e as reformas que se imponham. 

Art. 31.. Continuam em vigor todilll as disposições leg:aes e 
regulamentares sobr~ c.ompetencia e attribuições do Tribunal de Con, 
tas e sobre contabilidade publica que nlio collidirem os preceitos da 
Constituição e desta lei. · 

Art. 32. Ficam resalvados os direitos . <le que gosam. pela le~ 
·-gislação em vigor. o actual Representante do Ministerio Publico, o 
· seu -adjunto e os auditores do Tribunal. . 

Art. 33. As tomadas de contas nos Estados serão · julgadas 
·pelas Delegações, sendo obrigatorio o recurso ''ex~of.ficio" par"- as 
dos re.sponsaveis que estiverem .sujeitos á força iSUperior a 15 contos 
de réis. · 

Art. 3-4. Emquanto não forem restabelecidas as Delegações <lo 
'Tribunal ·de Contas junto á Delegacia do Thesouro em Londres ~ 
ás Delegacias Fiscaes nos Estados, essas repartições enviarão ao 

'Tribunal de Contas demonstrações meosaes de todos os pagamentos 
· effectuados parà figurarem no relatorio do Tribunal sobre as contas 
·da gestão fi-nancdra. · 

Art . 35. Fica a,berlo o credito necessario para . a necução da 
·presente lei, que entrará em 1 de Janeiro de 1935. 

Art. 36. Revogam~ as disposições em contrario. 
Sala das Sessões da Commissão de Finanças, de 11 de Dezembro 

.de 1934. - Ner-o de Macedo; relator. 
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Seguem-se o officio e documentos encaminhados ã Camara dos 
Deput<a,: pelo Presidente do Tribunal de Contas: 

Tribunal de Conta,s - Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados: 
Usando ,da faculdade que lhe outorgou o paragrapho unico do 

.artigo 100 da Constituição de 16 de Julho ~ 1934, fez o Tribunal 
.de Contas a organização de sua Secretana, que a esti:" acOlllpanha. 

Essa reforma de ha muLto se impunha e · a nova phase que lô.O 

'Tribunal abriu a ~Sabedoria do legislador constituinte,· de funcções 
mais amplas e a~ção mais effica:z:, veiu tornai-a urgente e imprescin· 
divel. 

Evitanoo prudentemente innovaçôe$ radicaes, teve o Tribunal 
-de Contas em vista uma mais perfeita execução de todos os serviços, 
·no sentido ~ obter-se maior rapidez, sem prejuízo de cuidadoso pre
paro ::los pape.il5 e actos. 

Serviram de. base para a fixação da despesa decorrente dos qua• 
-dros propostos as dotações consignadas no orçamento <k 1930, ultimo 
anno em que o Tribunal de Contas exen:eu a plenitude de suas attri· 

'buições e em que funccionaram. todas as .suas delegações. 
Oe!l.tro dos totaes orçamentarios daquelle anno, entendeu de jus

~tiça o Tribunal fazer um pequeno augmento nos vençimentos dos 
'fu.ncciocarios de sua Secretaria. 

Certo, os funccionarios do antigo corpo instructivo <lo Tribunal 
·nunca perceberam menos que os do Thesouro Nacional e, acr COD• 

'trario, durante muitos annos, tiw:ram vencimentos superiores. 
· A recente reforma dos serviços fazendarios (Decreto n. 24.1 'H. 

"<te 18 de Abril de 1934) vciu, porém, estabelecer uma :;ituação de 
'inferioridade ·Para os funccionarios da Secretaria do Tribunal, que 
nada justiça e q'..Je importa numa grande injustiça. 

Pleiteando a equipolencia ·-ie vencimento.; dirigiram os funccioca• 
Tios da Secretaria a representação annexa. · 

O Tribunal de Contas, inspirado em motivos que são notorios, 
propoz apenas um pequeno augmento, menos oneroso para os cofres 
·publicos, não excedente do orçamento de 1930, mas declara que es
tarâ de ac:cordo com a tahelal pleiteada: na alludida representação, se 
:á !Sabedoria do Poder Legislativo aprouver a sua adopção. 

· Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex. os meus protestos 
-de elevada estima e c<lnsideração. - Oc:ta11io Ta.n?Uino de Soilza. 

-A' Commissão de Finanças. 

N. 90 - 1935 

(primeira legislatura) 

Revoga o decreto n. 24.675, de 11 ck Julho de 1934, salve seu an. 2. 
Compat.'ecer contrario da Commissão áe Justiça. fauorave:l da 
Commisstfo de L. Social e parecet da Commiss§o de Pinança.s. 

~Vide proj. 168, Justiça 64 e L. Social 15, de 1935 - Finanças 
112 - ta legi,slatura) 

parecet 

O oobre Deputado Sr. Negreiros Falcão offerece á consideraç~ 
.da ~ o p~ente projecto de lei, coastituido por dois artigos, 
·pelo qual ·pretende revogar "o dea:eto n, 24.675, de 11 de Julho de 
1934, salvo o .seu arti~o 2•,. que continua em vigor, e .:estabelecida, 
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<Juanto ·ao provimento I! garantias dos escreventes da Jwtiça ~ai;.. 
no Districto Federal e no -Territorio ao lk.re, e da Justiça Federal,. 
a legislação anterior áquelle decreto" . 

Este o artigo primeiro do projoecto. 
No artigo segundo dispõe que "a Cailta de Àposentadotia e 

Pensões a que se refere o art. 7° do decreto n. 21. 675 será org am,... 
:tada de conformidade com o regulamento expedirlo pelo Ministerio 
do Traoalho, Lndustria e Commercio." 

O decreto o. 24. 675 alludido, em seu artigo 1 o, classifica os 
escreventes, exige concurso para o provimento de tae.s cargos (arts. 2° · 
e 3°), prescreve-lhes a responsabilidade funcdonal (art. 9°), mas. 
tambem assegura-lhes o minimo dos: vencimentos a perceber, além. 
das percentagens que lhes venham. a caber pelos actos que redigirem· 
ou copiarem, e a estabilidade permanente quando occorrenm certos. 
requísi tos . 

Insurge-.se o autor do projecto em exame contra taes diGpositivas · 
legaes que coartam o arbítrio dos escrivães e tai?elliães adduzindo· 
as considerações de fls., justificativas do projecto. 

A nosso vêr, o decreto n. 24.675, de 11 de. Julho de 1931, am~ · 
para efficaZI!lente, sem concessão de vantagens .e-xorbilantes. a nu:· 
merosa class"' dos escreventes. · . . · 

Não nos parece inJusto que ao cidadão noineado esc~vente, em· 
~tude de previa habilitação e que tenham durante cinco annos bem 
servido â funcçao de que foi investido, fique as5e9'utada a e:;.tabili
dade, nos tertnQG do art. s· § ]•, do citado decreto. 

Nem a fixação de vencimentos· e arbitraria, como allega o nobre
Deputado autor do projecto. 

O art. 6• do decreto incriminado estabelece que será. fixado por· 
lei o minimo de vencimentos dos mencionados serventuarios. 

Ao flxar o minim9 referido, a lei terá em c:ocsideração, é obvio,. 
o movimento dos cartorios,. a hypothese da paraly.sação dos serviços; 
ou a. do d.ecrescimo da.s rendas. 

Accresce ponderar que cabe aos escrivães e tahelliães propor o • 
ntmlero de serventuarios dos respectivos cartorios. e é evidente que,. 
se as suas rendas não o comportarem, deixarão elles de fa:ter a· 
mencionada propoGita. 

Entrando em outra ordem de considerações, devemos ter em 
vista que ~do os escreventes funccionarios publicas, nos termos do
art. 170, n. 1. 'da Constituição Federal, são a elles applic:ados q~. 
dispositivos do titulo VII do pacto fundamentai; ·especialmente os do
art. 169 que lhes ass_eguram a estabilidade func:cional quando occor~
ram as condições ali enumeradas . 

O projecto em exame quer restabelecer a livre nomeaçlio e de
missão dos escreventes, pelos eScrivãeS: e tabellilies. 

E' evidentemente incorutitucional. 

Por estas ra:tões, summaria:mente expostas, a Commi.ssão de
ConstitUição e Justiça opina pela rejeição do projeeto. 

Sala da Commissão -~Justiça, 21 de .Março de 1935. - J. T:-ses~ 
bra, Presidellte. - Ascamo Tubino; Relator. - Cunha Mello. -
Soares Filho. - Nereu Ramos. _; Homero Pires. - Leão Sampaio_ 

PAB.EOEB DA OO![liUS!lÃO DE L. SOCIAL 

A M. M. Conunissão de • Constituição ~ Justiça considera in
constituc.iofial· o projecto do Sr.'. Deputado NegreirOs Falcão. 

A prevalecer esse ponto c:k vista, nada nos incumbe dizer · res--
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p~iro a parte do projecto pertinente á Legis)aão Social, prejudicada · 
que ficará então. 

Data vcitia. discordamos da opinião da douta Coiii.mis5ão de 
vez que o refe'rido projecto, em nada contraria o estabelecido no 
Pacto Fundamental da Republicz. A. nosso vêr, occorre sinlplesmente 
a falta de raz.oabilidade para a situação que o projec:to visa crear, 
conforme está estudado . no parecer da respeitavei Commissão de 
Constituição é }u.stiça . 
. : Nota.:;e- entretanto, q1.1e o d~creto n. 24.675, de 11 de Julho de 
1934, objectivado pelo project.o, em .seu art. i". deterrtlina a esta
bilidade para o.s escreventes visados, depois do prazo de cinco aonos, 
quando a Constituição no seu artigo 169, limita para de~ annos. o 
prazo para a effectivaçã<> desse direito. . . 

No que diz respeito á situação das Caixas de Pensões e Apo
sentadorias, o "projecto em nada é ·prejudicial de :-;ez que resalva a 
sua organização. 

Sala das Sessões, em 24 de Abril de 1935 . - Arruda Camara. 
- Odon Bezerra Cavalcante. Relator. C. Moraes Andrade. -
Ewald Possolo. - Deodato Maia. - V. de Toledo. - João Be. 

· raldo. · 

P.-\RECF.R DA COln4ISS..:Í.O DE Fl:SANÇAS 

O Projecto n. 168, de 1935, de autoria do nobre Deputado 
Sr. Negreiros Falcão, revogando o decreto n. 24.675. de 11 de 
Julho de 193-i, salvo o seu art. 2•, e mandando restabelecer, quao'k> 
ao provhnento e garaiJtias do:; escreventes da Justiça Local, no 
Distrk:to Federal, elo · Territorio do Acre e da Justiça Federal. a 
legislação anterior ao mesmo decreto, Iol submettido <aO -exame da 
douta Commíssão de Constitiuçlio e Justiça que o considera inconsti
tucional e aconselha a .sua r.ejeição. · 

O projecto dispõe !Sobre màteria -extranha âs attribuições desta 
· Commi.ssáo, que sobre elle não tem que opinélr. 

Sala da Commissãô de Fmanças. 2"1 de Junho de 1935. - João 
Simplicio, Presidente . - Arnaldo B«Stcs. Adelberto Camargo. -
França Filho. - Pedro Fimzeza. - Grafulieno de Brito. - Carlos 
Luz. - Cardoso de Mello Netto. - Miranda Junior. - Amaral 
Peixoto Junior. - João Guimar'ies. - Daniel de Carvalho. 

P.ROJECTO A QUE SE REFEREM OS l'ARECERF..S 

Art. 1.0 
• Fica revogado o decreto o. 24.675, de 11 de Julho 

lie 1931, salvo o seu art. 2°; que continua em vigor e re.;tabeleq~a. 
· -quanto ao provimento e garantias dos escreventes da Justiça Local. 

no Districto Federal. no Territorio -do Acre e da Justiça Federal. a 
legislação anterior ãquelle decreto. 

Art. 2.•. A Caixa de Aposentadoria é Pensões a que se refere 
o art. 7•, do decreto n. 24.675, será organi%áda de conformidade 
a>m o Regulamento expedido pelo Ministerio do Trabalho, Industria: 
e Commercio. 

)ustificaçao 

O decreto n. 24.675, de fi de Julho de 1934, não· pode perdurar 
na noosa. legiSlação, por contrario ao proprio serviço public:o, á 
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disciplina judiciaria e ã nossa tradição forense. E' um kisto na nossa 
legislação judiciaria, fruto da manha política, que se adestrou no 
lisonjear uma classe, afim de captar-lhe as sympathias nas proximi~ 
dades do primeiro pleito eleitoral. 

Dír~~-ia até que o espn'to que presidiu a redacção do alludido 
decreto, foi o d-e superpõr a dos escrivãe.s e tabelliaes a figura dos 
escreventes, creando assim, dentro de cada cartorio . e tabellionato. 
uma série de pequenos carto!ios e tabellionatos, com · despresti~io dos 
titulares do cargo. relegadas a uma situação infedor, senão até certo 
ponto, collocados na dependencia dos escreV'etltes . · . 

Não ficam ahi as estravaqancias do decreto. Vae mais longe; 
chega ao extremo de fixar arbitrariamente, aos escreventes, vend~ 
mentos. pagos pelos escrivães, sem prejui%o de percentagens outras., a 
qu-e têm direito . 

Não se attendeu sequer a circUJDstancia de que e:scrlvães e ta· 
belllães não têm vencimentos, nada recebem dos cofres publicas, vi~ 
wm, apenas, das cu;tas dos processos que · variam de accorda com o 
movimento de cada cartorio, decorrent~. tambem, da sympatbia e 
confiança que aquelles inspiram ás partes . 

Em face do referido decreto, continua!D os escrivães, a ser· o 
unico respoll!;ave lpelo cartorio de que é ttiular, entretanto, perdem 
o direito de nomear, dispensar e remunerar os escreventes - oom 
vencimento; fixados por lei, ·estaveis e indemissiveis... após dnco 
annos. e. antes deste prazo, conservados no cargo, emquanto bem 
servirem. Assim, embora não mereçam ou decaiam da confiança dos 
escrivães, serão o.s escreventes mantidos no cargo. 

Egualmente, se a renda do cartorio, por qualquer circumstancia, 
diminuir, me;mo que p.ara isso concorram os escreventes. e n:!o che
gar para o pagamento destes, ou, ainda para o das proprlas despesas 
do cartorio, ainda assim. os :escriv:ies ter!io de pagar vencimentos aos 
escreventes. mesmo se tornem ínuteis ou prejudiciaes .àos escrivães. 

E certo que o alludi.do decreto no artigo s• estabelece a respon
sabilidade civil dos escreventes_ nos . mesmos ca;sos em que o são os 
funccionarios publicoo, mas é de :ver que essa respoosabilidad~. aliâs, 
t:iõ mal definida ru!o isenta os escrlvãe.o~ de respond-erem "por todos 
os actos de seus escreventes. 

Ora, se os escrivães e tabelli~es respondem pelos actos de· seus 
escreventes. é logico que s6 a elles deveria caber o direito. de mdi~ 
i:al-os. ou de nomeai-os cOlllo o reconhece o direito francez. italiano 
e portuguez (Braudry, Stolfi e Dias Ferreira) • 

Claro, se cooceda aos escreventes certas garantias, -como .a de, 
6uccessor obrigatorio dos escrivães, ·por exemplo, mas que sejam "ade~ 
quadas á funcção que os mesmos des!:'lllpenham e nl!o ultrapassem os 
limites do .bom .senso, de modo a dimlnuir a autoridade dos titulares. 
áctualmente atados de pés e :nãos, deante <le seus empregada'!. Por• 
~ue, afinal, é preciSo não esquecer que pelas suas funcções, mesmo tio . 
direito francez e italiano, os escreventes são mer~ empregadas do 
escrivão, "seu patrão" como é qualificado. 

O presente projecto visa, pois, restabelecu a autoridade moral 
e funccional dos escrivães e tabelliães nos respectlv~ cartorios; sem, 
entretanto. desamparar o.s :escreventes, cujos interesses ·enquadra d~ 
tro das lides do justo e equitativo. Corrige, atssim, 'UDla anomalia. 
que a . prevalecer traria a anarchia nos cartorios e uma serie de in
convenientes que urge serem evttacios-. 

Sala das Sessões., 12 de Março de 1935. -Negreiros Falcão. 
·Legislação citada: · 
D~reto n. 21.675, de il de JUlho de 1934. 
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Art. 1.0 A ciasse dos escreventes comprehende: a) escreventes 
juramentados :e sub--officiaes: b) escrevent~ auxiilares, compreMtl~ 
dendo os encarregados de verificação de firmas, protocollistas, ra~ 
%istas e archivistas. 

Act. 2.• A investidura nos cargos de escrivão do cri.oie será 
fdta por concurso de provas, cabendo dois terços da.s vagas aos eS~ 
creventes juramentados e sub--offic!aes e as destes ao.s escreventes 
auxiliar~. 

Paragrapho ooico. As dispooições do presente artigo est~dem
se aos escreventes do Territorio do Acre e '(la Justiça Federal. 

Art. 3.• O cargo de escrevente- é provido mediante concurso de 
provas. 

Art. 1.• Os servidores mencionados na.S letras Ll} c b) do 
art. 1 • 6áo conservados emquanto bem servireiil. adquirindo cstabili~ 
dade depois de cinco annos de effectivo serviço. 

Art. 5.0 O numero de servidores de cada c:artorio será proposto 
pelo respectivo serventuario. 

§ 1.• Dentro de 30 dias seguintes á data em que entrar em cxer~ 
cicio este decreto serão organizados os quadros doo servldorc.!, con~ 
t>ideran~e effectivas os que contarem mals de cinco aMos de 
exercício. 

§ 2.• Para prehenclúmento das vagas que occorerem durar:rte 
dois annos contados da data de.sta lei, 15erão preferidos os que hou~ 
verem sido dispensados sem motivos desabonadorl"s, desde que sejam 
clas.silicado:;; no respectivo concurso. . 

Art . 6.• Será· fixado por lei o Inilluno de veoclmcntos dos men
cionados servidores · a serem . pagos pelos servcntuarlo.~. sem prejuízo 
ele p·ercentagem que, porventura. lhes venham a caber pelos actos 
que redigirem ou copiarem. 

Àrt. 7.~ Será creada wna Caixa de Apooe-ntadorla.s e Pensões 
para os servidores da Justiça , que não tiv!:l'em apo.sentadorla de Es· 
t.ado, contribuioao este com uma quota e aquelles com uma parte de-
seus proventos -e ordenados. · 

Art. ·a.• Os servidores menCionados são civilmente rruponsaveis 
nos mesmos casos em que o são os funccionarios admlnl:ltrntlvos. 

Art. 9.• Revogam-s e as di.sposlções em contrario. 

N. 91 - 1935 

( t• Legislatura) 

Regula os transportes por agua: reorganiza a Marlnhn Mcrclltltc a 
O.! serviços de portos. rios e cBnaes; com pDrcccr da CommiS3lJO 

Especial de Marillha Mercante contrario ú cmcttd~' ~m zr. dis
C~Uslio. 

·(Vide proj. 236, de .1935- Marinha Mercante 1 - 1• Úglalatura) 

Projecto n. 236, de 1935 - Emenda 2• - Autor: Mozort Lago: 
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Tendo examinado com a maior attenção a emenda apresentada 
;pelo Deputado Mozart Lago, reconhecendo embora os altos ;pro;posi.
tos ·do seu autor, não poS$0 aconselhar a sua approvação. 

As taxas portuarias. dependem de urna série de factores, cuja 
apreciação, 156 póde ser devidamente feita pela administração publica. 
em coatacto directo com o problema em apreço. 

A acção oo Poder Legislativo é sempre morosa, e medidas ur
genks precisam não r.aro ser tollladas, em defesa da ·economia ·=
dona!. tendo em vista a movimentação da producção e que serlao!. 
tardias e inoperantes se ficassem adstrictas ao Poder Legislativo. 

As tax.as portuarias têm de ser reguladas por varias factores; 
o custo dos serviços; a \SUa remuneração; o preço· dos salarios, etc .• 
etc., que s6 podem ser avaliados com precisão pela admi:rllstrac;ão 
especializada que com elles lida 

Por estas razõe.>. resumidamente expendidas, mas que dão uma 
uma justa idéa da questão, aconse-lho a rejeição da emenda. 

Sala da Commissão, 21 de Junho de 1935. - Acurcio Tcrr:es. 
Presidente. - Teü:eira Leite. Relator. - Amaral Peixoto. - .Ri· 
cardo Mochado. - Gastão de B.-ito. - A. CMdoso Ayres. - Hen
rique Lage. 

l'ROJECTO A QUE SE: XEFEBE O PllECER 

Accrescente-se: 
Artigo. Emquanto estiver em vigoi' esta lei, não podei'ão ser 

majoradas as taxas portuarias em vigoi', ~em prévia audiencia do 
Poder Legislativo. 

SaLa das ~sões, 22 de Abril de 1935. - Mozarl, Lago. 

]ustificaçiio 

Imp~·se a approvação dessa. emenda, em defesa ~o projecro . 
.Agora mesmo está-se a cogitar da majoração d31S taxas portuarias, 
segundo informações officiaes remettida.s a esta Camara. E taes 
majorações provocaram protestos dos interessados, entre os quaes 
merecem· destaque os exportadores de minerios do Estado de Minai;, 
que. a respeito, appellai'am até para o leader desta Casa, o nosso 
nobre <:ollega Sr. WaldOilliro Magalhães. Approvar,se o projecto, 
·sem as cautelas prescriptas em lei, fosse desde logo posto .em con
flicto com o encarecimento dos embarques. 

proj ecto n . 236, de 1935, emendado em 2a diSCUISSão 

Regula os transpor~ por agua; reorganiza a Marinha Me:"cante e 
03 se-rviÇos de portos. l'ios e cannaes; dispõe sobre os ser-viços 
cabotagem; estabelece premias para a navegação e dá outras pro
videncias; com uofo em separado do Sr. Ama!'al Peixoto. 

(Com. Part. de Est. da Mar1nba Mercante 5. de 1935) 

O Poder L~gislativo decreta: 

Art. 1.• Os serviços de portos, rios e canaes, os. transportes 
por agua e os serviçoo correlatos. definidos nesta lei, ficam subor, 
dinados a = departamento, que terá a denominação de Departame.Dto 
Nacional de Viação Maritíma -e Fluvial, e fará parte do Min!sterlo 
da Viação e · Obras Publicas. 
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. .Art. 2.• O Departamento se-rá dirigido por um teclmico de 
:idoneidade comprovada, oomeado pelo Presidente da Republica . 

. Art. 3.• O Departame.nto comprehenderá guatr-o divi:iõe.s; 
[a.- Expediente. Contabilidade. Pessoal e Archivos. 
2•- Po,·tos e rios navegaveis . Construcção naval. 
3":...... Trafego . Contractc;u de portos e de navegação. 
4•-E.statistica de portos -e de navegação. 

Art. 4.• O pessoal do ac:tual Departamento de Portos e Nave~ 
.gação passará a servir no novo Departamento, sem prejuiro dos rtS' 
yecUvos vencimentos. 

A;t. S.• Para effectuação de vistorias, exame de condições de 
oavegabili.dade, .de assumptos relativos a tripulações e at~ibuiçõe,s se-
_:melhantes, ser~o creados &ois lagares technicos elll cada uma das 
repartições existentes nos Estados e actualmente subordinadas ao 
Departamento de Portos e Navegação, os quaes <kverão ser prehen• 
..ch!do.s por especialistas em convés e machmas, escolhidos dentre 
profissionaes da M arinha Mercante . 

,,.Art. 6.• A o Departamento Nacional de Navegação Maritima 
~ Fluvial, co?lpete: 

1 •, organi2:ar e submetter á approvação do Ministro da Viação 
o Regulamento dos Serviços de Transportes Marl!ixnos; 

z•. traçar as linhas de navegação entre os Estadpg e ·no interior 
·destes; 

3°, proceder a estudos e apresentar projec~ reJativos á execuç§o 
-ou fiscali%ição das obras de melhoramentos dos portos ou das vias 
·oavegaveis do Paiz: 

· -t•, la~r a dist~ibuiçáo do trafego maritimo e fluvial .pelas em~ 
-presas nacionaes que; autorizada. explorem o serviço de transporte, 
e regular o trafe~o maritimo e fluvial, de modo a evitar luta entre 
·companhias naciocaes, e attender convenientemente aos interesses da 
·pr9<iucc;ão e do coOl.IDi!l'do, oobretudó na época das safras e de maior 
·intercambio; · . 

s·. c.onc~der licença de funccionamento . ás empresas de ria v& 
·gaçt!.o que satisfizerem os requisitos legaes: 

6", determillar a tonelagem qu~ deva caber ás empresas que te~ 
o~ham direito a premio de navegação, repart:mdo~a elltre · ellas e dis. 
·tribuindo.-a pelo . serviço maritiino e fluvial: · 

. 7.•, e,;tabelecer as condições a que ficam obrigadas as frotas 
.:as empresas oacionaes quanto á acquisição, typo, to11elagem e eco
-nomia de suas unidades e aos fins a que se destinam. exigindo, quando 
1õr caso :iisso, que estas disponham de installações' apropriadas aos 
·transportes· de canie.s e de frutas . Essas condições, no .tocante ao 
ponto de vista da defesa nacional, ficam sujeitas â approvação .do 
'Ministeric· .da Marinha: · . . 

&•, apínar sobre pagame:1to de pre:mios ás empresas de navega~ . 
çao, bem . ~omo sobre restituição de direitos . do material importado 
-nos termos . do art: 11; . 

9°, estudar os contractos· relativos â navegação, resolver sobre 
::~uxilios pretendidos pL>las empresas, e .fi6callzar a . aec:ução dos c:on .. 

· :tractos celebrados; 
1 O, 'dispor sobre o serviço de estiva de terra e mar em todos os 

·portos nl.aritilnos do Paiz, adaptando a base .de tottelada ou ·metro 
-c:ubic:o e regulando as relações entre os · trab&lbadores e as adminis-
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trações dos portos, ou ·entre os mesmos e as · autoridades locaes, na. 
falta daquellas; 

11. coordenar os elementos infol'llllitivos, sobre os melhoramentos 
de -porto:; e rios navegaveis e organiza.- as estatistkas de ·trafeg~ 
dos portos; . · · 

12, approvar os conveni.os celebrádos entre as empresas de. na~ 
vegação entre si, ou entre e.stas e os embarcadores. desde qUC" não
contrariem dispositivos da . legiJ;laç~o em vigor, ou nao · attentem con

. tra os interesses nacíónaes; 
13, promover o estabelecimento do trafego mutuo das empresas 

ferroviaria&, aerovi.arias e -da navegação em geral. afim de facUltar 
a circulaÇão commerd al; 

14. e%igil: regular funccioll2Ullento do serviço de saude a bordo 
das embal'-=.a,çõe:s. pedindo a substituição do pesso al delle encarre-
gado, quando iruo s e faça mister. _ ·• 

15, organizar Ultl arrolamento de todos os vapores de carga e: . 
passageirós com mais de . 250 toneladas de registro; · 

16. ta- sob sua inspecção a P:;cola ·de Marinha Mercante do Rio 
de Janeiro. creada pelo decreto· n. 5.422, de 5 de'·. Janeiro de- 1928-
e regulamentada pelo decreto n. ' 19 .136, de 13 de Março de 1930; 

17, classificar as embarcações. fixar as respectivas tripulaç~ e 
fiscaliZar o cumprimentO dos contractos .e soldadas; · 

18. estabelecer. periodicamente, tabtllao; de fretes e tarifas. obri• 
g.atorias ~ara as empresas nacio!la~ de navegaç:io ele c:~tagem .. 
bem como regular as tabellas de soldadas; 

19, fiscalizar :-as CO!ldiçõ~ de navegabílidade dos vapores, exi
gir vistorias peri0dica3 e impõr multas ás empresas de- oavegaç:lo por
infracç:io de contr:acto, leis e disposições regulamentare-s; 

20. orç~r as de$pesas com os serviços oob sua respocsabllidade-
~ direcçl!.o . · 

Art . : 7.0 O l)epartatnento Naponal de Viação Marítima e· Flu
vial será assistido, em· asi>umptos 'de... navegação, por um Co~Ibo· 
Technico. 

· § L .; O CoiJselho Tecbnico <:ampor-se-<3 de ~ze m~ros, sob
CJ pu sidencia do director no Departamento. CO!Ill voto de qualidade. 
Os ·demais membros ~rão nome:ados pelo PreGidente da Republica. 
pa~a um período de quatro annos, _peta fórma seguime: tres. . esco-· 
lbiaos dentre os -technicos dos Ministerios da Viação e da Marinha • . 
e.spedalízados em assumpto de portos, tarifas e &etes e navegaçoo; 
um, representante das empr~ de JJavegação; um. dos c~tructores 
navaes; um, dos marítimos; um, doS productores; dois, do commercio·. 
e um da lavoura . El::ceptuados os npresentantes do Ministerio. da 
Viação e do Ministtrio da Marinha, os demais ser:!<> ·escolhidos de
listas tríplices organizadas. pelas respectivos associações de classes. 

§· 2.0 O Canse!ho realizará uma sessão cadá se!lla!lla . Os ,seuS·. 
membroo não perceberão vencimentos, mas terão dJrejto a uma dia~ 
ria de cem mil r éis por :sessão a . que comparecerem. 

Art . . s.~ Ao Conselho cabe: a} ,o!)iDar previamente sobre . tÓda$· . 
as materias mencionadas nos numeres 1. 2, 4, 6; 7, s; 10 e 18 do· 
art. 6°; b) resolver as duvidas' suscitadM na applicação dás dis~ 
posições vigentes; c) julgar os recursos interpostos :de decisões do 
Dil'ector do Departamento, ·nos caso:; dos ns. 12 e 19· do mesmo· 
artigo. . . . · 

Art. 9! N -enhuma resolução poderá. ser tomada pelo Director· · 
contra a op~ · únamme do Conselho . . 

o 
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Art. 10: As empresas nacionaes de navegação, constituidas sin--
.gular ou collectivamente. deverão: . 

1•, ter estatutos ou regulamentos approvados pelo Departalllento; 
2°, ser formadas pelo meno.s de dois terços de accionistas ou 

. .associ:ados brasileiros, e o seu capital, na ·mesma razão. represen· 

.taáo em moeda .nacional; 
3•, · provar a propriedade das unidades empregadas. na- navega· 

. _ção do: cabotagem, da qual por arrendamento ou outro processo qual~ 
. quer não poderão fazer parte embarcações de propriedade estranJ 
geira; 

~·, ter um brasileiro na pre.sidencia e outro no Conselho de 
.Administração; 

5•, transporte gratuitamente as malas do correio, as quaes, c:om 
. a de,.. ida antece~cia, serão entregues a bordo, e dahi retiradas pelas 
...respectivas repartições. 

~t. 11 . As empresas de · nave{Jação maritiula e fluvial, orga~ 
nizada-3 nos termos do artigo anterior, .e- que, mediante condições 

·.estabelecidas, tenham contracto com o Departamento para explora~ 
. ção de determinado trafego ou linha, gozarão dos seguintes f.avores; 

a) premio ~m dinheiro por tonelada~milha transportada; 

b) restituição de direitos · alfandegaríos pagos pela importação 
de carvão · e oleo combustível, destinados a exclusivo consumo de 

:.novos vaJ)Ores e. do material necessario á construcção e co~l'V3ção 
destes. 

§ 1. • Os navios de passageiros, empregados na navegação ma~ 
rifuoa e .fluvial, prehenchida.s as condições estiiruladas neste artigo, 
terão direito· a um premio <ie 45 réis durante o primeiro quinquennio 
.após a sua construcção; 3.5 réit; durante o segundo; 2.S: no terceiro 
·.e 1.5 no ultimo. 

§ z.• Para os navios de longo CUISO o premio será de: 3.5 no 
· primeiro quinquennio, 2,5 · no segUildo, 1,5 .no t'erceiro e 0.5 no u!J 
.timo. . . . . . 

§ 3.0 As empresas fluviaes não gozarão dos favores concedidos 
-em o n. 2, relativos ao carvão e oleo combustivel, e aos navios 
cargueiros será attribuida apenas a metade do premio. -

§ 4.•. O premio será concedido pGr tonelada-milha ~ffectivamente 
·.transportada ·e será decresc:e:1te durante vinte .aunos. 

Art. 12. As empresas a que se refere o artigo_ antec:e&nte -deJ 
verão _consignar em seus estatutos que· a remuneração da Directoria, 
em conjuncto, não poderã exceder de 1 % sobre o capital, . quando 
-este fõr i:úmor a cinCO mil contos de téis . Se este excedt!r desse 
· limite e attiD.gir a vinte · mil contos, o maximo. da referida remune~ 
·.ração :será accrescido de 0,5% :sQbre o excedente; de vinte mil •. até 
.dacoenta mil, de 0,4 % sobre o_ excesso além de · vinte mil,· de cinJ 
-c.oenta mil ~ cetn .mil contCJG, o accresdmo será de ·0..3% sObre o 
excedente de cincoenta mil e, finalmente, além de cem !IIll contos · 
.será de 0,2% sobre o u:cesso <k cem mil • 

. Paragrapho unico. Deduzidas ®s lucros liquidas 10% de di$. 
t.-ibuic;;ão de- dividendos. o restante :será applicado do seguinte JD.OClo: 
. · 20 % par gratiiícação ·a mariDbe!ros e operarios;' 

10% para gratifica<;;ao á D.irectoria e ao Conselho. na fórma 
·prevista n~ estatutos; 

10% para bonificação aos accionistas; 
15% para fundo de ·reserva, applicado na acqufsição de litulo.s 

-da divida publica; paril _serem opportunameute empregados na compra. 
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de navios em substitÚição aos novos que, por qualquer motivo, se· 
inutilizarem no serviço; 

45 % ·para construcção ou melhoramento de estaleiros proprios . 

· Art. 13 . Fica ftxa do em cento e cinc:oenta mil toneladas uteis
a tonelagem das embarcações que, poderãA:I receber favores da União, 
sendo de noventa e cinco mil a de serviço = costas do Pai%, de· 
trinta ·e cínc:Q mil a de ~rviço para o ·estrangeiro e de vinte mil a
de serviço fluvial. 

Art. 14. Sempre que a Uni.ão se associar a uma empre;:'Kl na~
.· danai de navegação, ti!râ no Conselho de Administração urn repre

sentante seu, desde que venha a dispõr de um quarto, pelo menos, .. 
do. capital dessa empresa. 

Paragrapho unico. A União terá, igual.!nente, um representante 
junto áS companhias nacionaes par ella favorecidas, como ~isc<~l da' 
applic~çao de ·ai.!XIlios que recebam. 

Art. 15: São· obrigadas as empresas favorecidas a manter es-· 
crlpturação especial das importandas dOIS premios e quaesquer au 
xilios recebidos . As contas annuae-s relativas a estes favores, com 
os relatorios do!l · representant~ da União, 5erão examinados pelo· 
Departamento e submettidos á approvação do Tribunal •<ie Contas. 

Art. 16. A União, n.a qualidade de maior ac:cio~ta • credor· 
do Lloyd Brasileiro, promoverá, de ac:cordo c:ôm os demais credores, 
a reorganizaçao des~a empresa, nas .seguintes bases: 

a) arrolamento de todo o material de terra e ·mar, com apuraç:io· 
rigorosa do seu ·valor real; 

b) pagamento aos credores em acção preferenc:iaes da nova etn• 
presa que :s.e organizar, com a garantia de 5 o/0 de dividendos cum.u-· 
Iativos annuaes, durante ·O prazo de. dez annos. por credito "reconhe
cldo. até o limite dá avaliação de qUe ..trata a letra anterior; 

c) distribuição proporcional" á União e aos outrOIS acciooistas do· 
restante que fõr .· apurado; 

d) fixação do capital da nova empresa, o qual será representado· 
pela avaliação total pi""evista oa letra a; 

e) argari.izaÇão de quadros .fixos do pessoal ·para os serviços· 
de terra e mar, a!tcraveis sómente pelo Conselho de Adroin.Lstraç~ •. 
com approvaçâo da Assembléa Geral. sendo obrigatorlo o aprovei-· 
tamento de todo o pessoal -idoneo da actual empresa; 

f) interesse do pe'S.Soal dct mar nos lucros líquidos da empresa,. 
no.s termos do art. 12. · 

§ 1.0 A direcção da nova empresa se-râ confiada a um Presidente· 
·e a · um Conselho ·de Administração, composto· de quatro membros • 
.sendo o· Presidente e um dos Jnembros do Conselho de nomeaç§o· 
do Presidente da Republka, · outro de livre escolha dos credores pre-· 
ferenclaes. excluida a Uni ao, e oo dois ultim.os elei~. pela Assemblb· 
~- . 

O Conselho Fiscal será escolhido dentre os acdonistas. devendo· 
recahir a escolha, ;3empre que fõr possfvel, e!ll representantes da ·la~ 
voura, da producçao -e dos annad=. 

§ 2. o O Presidente terá o direito de véto, com re~ pata· 
o Presidente da ~publica;· á! resoluções do Conslho d Administra·· 
ção manifestamente contrarias aos · interesses da eDlpt'esa. · 

. J\11:. 17. No caso. de impossibilidade de reorgani.zaç!io do Uoyd· 
Brasileiro nas bases acima estabelecidas. o Poder Executivo lhe pro-
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ll!Overá a liquidaç!ío judicial e solicitará do Poder Legislativo os 
meios necessarlos á organização ele uro.a nova empresa de uav~ 
gaç:lo. ·· 

Art. 18. O Poder &ecutivo deverá: 
1° .. faze!" a reVísao immediata do Regulamento das Ca.pitani.as 

dos Portos, tendo em attençl'lo os objectos <;ia navegaç~ marltima e 
fluvial, as modalidades respectivas, as condições de cada regi:lo do · 
Paiz. Nesta revisão será ouvido o Conselho Te'Chnico do Departa; 
menta, . o qual -pedirá sugg~iões aos armadores, aos marítimos e ás 
empresas de navegação dos rios Amazonas, Paraná e São Fra.ncl.sco; 

2°. limitar a matricula dos trabalhadores mariUmos nas capi; 
tariia~ dos portos; · · 

.3°, dar caracter official aos Serviços de praticagem nos portos · 
e barras maritilrias, · e DoG rios Amazonas, Paraná e Paraguay, fa; 
:zendo cessar os serviços particulares e estabelecendo a -retribuição 
c!ésses ,;ervlc;os em bâses razoavei$. . 

4°, abolir entre poítos .nacionaes as visitas de saude, policia e 
alf.and~ga para as embarcações que não tenham tocado em porto es
trangeiro. & visitas de saude, policia e alfandega serão, porém,. 
!lempre feitas q=do requisitadas por uma· das respectivas autoridades 
fec!eraes do porto antecedente, ou do porto de destino, ou pelo· 
Commandante do vapor, par motivo de occorreocía que se haja ve
rificado a bordo. As embarcações que procederem de porto es
trangeiro c~ntinuarlio sob o regime actual; 

5°, expedir instwt:ções discriminando os objectos e artigos da. 
isenção de que trata ó art. 11. de modo que fiquem acautelados os 
interes.ses da Fazenda Nacional; 

6°, estabelecer normas mais ·praticas e effidentt:s no serviço de 
Vigilancia &cal .oas embal"cações estrangeiras, durante a sua -perma~· 
nencia em portos brasileiros, ou no transito de um para outro porto-
nacional: · · 

7°, crear no porto· do Rio de- Janeiro zona livre para o carvão e· 
oleo combUJStivel destinados ás empresas estrangeiras de navegação: 

8". levar à tonelagem com direito a premio de nave-gação para 
o estrangeiro, nas costai do ·Brasil, e fluvial, em harmoma com as 
necessidades do commerdo e de acc&-do cam os re'cursos CO!lcedldos 
pelo Poder Legislativo; 

9... !'llcorporar aos servíços · portuaríos de· cada porto ·os respe
ctivos serviços de estiva, carga e çlescarga de m.el"cadorlas; 

1 O, entrar em entendimento com os governos dos Estados· e do 
Districto Federal para a regulariç:io dos serviços de conducçl\lo de 
mercadorias e pas.Sagelros, ao entrar ~ sahir dos armazens dos portos, 
e das tarifas para eixecuç:to dos mesmos. 

· 11. rev&-' o R~gulam.ento do Departamento Nacional de Saude
Publica oa parte referente á lnGp2'Ctoria Sanitaria de Marinha Mer
cante, ten<io em vis~ o disposto nesta lei e a sltuaça:o dos JUedicos· 
e e-nfermeiros maritimo·s. 

Art. 19. Ficam •Jsentas das exigencias do Regulamento das
CapitaiJias dos Portos, ou· de quai!!Squer outras repartições, que lh~ 
~c:cederem nas actuaes attribuições; . 

. tt) . todas as embarcações lnfericres a vintl:' e cinco toneladas de 
registro que façam a navegaça:o dos rlos sem· sabida para o mar -e
todo o pessoal nellas empregado; 

b) todas as embarcaçi5es inferior~ a vinte e cinco toneladaS de
·~giStro empregadas na navegação de peque:oa cabotagem; 
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c) todas as embarcações meudas empre"gadas no serviço i.ntemo 
~os portos. . 

ParagrapbO uolco . As embarcações especificadas neste artigo e 
·mais as que trafegaram na bahia e ria& adjacentes -e conduzirem mer• 
c:ador!M para o Oistricto Federal, aU vinte e cinco toneladas. n!o 
ficam obrigadas ao serviço de carga e descarga de suas mercadorias, 
por pessoas. estranhas ás suas tripulações . 

• Art 20: h despesa$ com a installaç~o do Departame11to Naci~ 
nal de Viação Maritim;; e Pluvial e com a organização e funccloaa
roento . do respectivo Conselho Technic:o, corre'rão neste anno por 
conta da verba 7. •, do art. 9.0 do orÇamento vigente. 

Art. 21. O Poder Executivo fará consignar na proposta de · or• 
ç11mento da despesa federal i'ara o exerdclo de ·1936.. por conta da 
~eceita geral da Republka, o credito de dez mil contos de réis, ne
c:essario â execução desta lei. 

Art. 22. O Poder Executivo fará rever as tabellas de frete& 
e soldadas. actualmente em v1gor, introduzindo nellas as nece.ssarlas 
alteraçõe$, de modo a ~oncltar os !nt~ressi:s da producção e do com
merc:io, com os das empresa-; de navegação e dos 01aritimos. 

Art. 23 . Revogam-se as disposições em contrario. 
Jotlo Simplicio. - Nelsolt C. Xavier. · - Pedro Rache. - Acur

c:io T~. com re.strícç6es. - Godofredo Vianna. 

VOTO EM SEPARADO 

A situaÇão' prec:a.ria em que ae' encontra. a· nossa Marinha Mer· 
~ante exige uma solução radical que rerolva def!!nitlvamente o p~ 
blema dos nossos transportes marítimos . A grande extensa o territo
rial e a grande falta de vias de communicaçâ~ terrestre, .fazem com 
qui! somet~te pelo mar a -producção brasileira possa elrc:ular, do 
$6 para o lntercambio iotemo.-GOmO, tambem. para as noosas rela
ç6et commerdao com os paizes estrangeiros. Da Marinha Merc:an~ 
te depende o deaenvolvimento da nossa economía, e tão ímportante 
é ·a .sua funcção nesse sector, que por si s6 jootificam o seu moao
polic pela União. Accresce ainda que da sua effldencla depende. 
em grande parte, a sorte das armas braslleiras na bypothese de uma 
luta externa. · 

lllEel!zmente o esplrlto conservador dos nosos homens publicas 
não permltte uma soluçao tão radical quanto loglca, Porque a ver· 
clade é que ·as emprebas de navegação, emquanto tiverem o caracter 
commercial. só poderlio atten~r ás populações dos . pequenos portos 
l!e forem fortemente subvencionadas pelo Estado. A Conetltuição 
BraaUelra em .seU · artigo 116 pennitu o monopollo pela Un!ao, de 
'd~ada induetria ou actividade economica. por motivo de inte
resse publlco. Se á Marinha Merçante n!o fOr appllc:ado o artigo 
116, creio que me-lhor fora nllo figurar elle na nossa Lei Magna. 
poús chega-se á coac:lusao de sua inutilidade . Procura-se detZJOns
trar que o Bltado como administrador ~ · um grave erro. Argumenta
R e111 exemplos e afflrma•!le que ao ·Estado só dev.e competir Incre
mentar o desenvolviJnento da !ndu.stria prlvada . Não po.sso conM 
cordar com tal thcoria que parece ter .c.a.sc:ido para deknder o ca
~ital. Se a adminlatração do_ Estado tem falhas. de~emos procurar 
corrlgll-a$ ·e t~unca entregar ao partkular aqu!llo que t lt~ teresse 
collectivo. . No . caso da Marinha Mercaute ea.se intere!$e aasume 
maior ímportancla. A nossa prOducção Só _pócle .se desenvolver 'com 
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trao5portes rapidos e baratos e só o Esta~ pode proporcionar es~: 
meios. A !Ilustrada Comm~ Parlamentar a.sslm, porém, .a:!o en-
tendeu. Devo, portanto, respeitar o seu ponto de vista ·e analysar ~ 
proj,:cto que será apresentado a julgamento do plenarlo. 

Para melhor des.envolvlmento da minha exposiç:Io devo dividir' 
c.. projecto em quatro partes: 

1.", creac;ão do Departamento Nacional de Viaç~., Maritima e 
Fluvial; 

2.". relações entre o Oepa_rtamento :: as etat~r<~sas de oavegaça<l 
premios e 1Subvenc;15es; 
J.•, Lloyd Brasileiro; 
4. •. medidas complemoentares . 

Departamento Nacional de- Vla~o Maritima e Pluvial. 
Nota-se desde logo uma visível preoCQ.Ipação de afastax o Mi· 

nisterio da Marinha do controle que ecmpre exerceu eobtc o& na• 
vio.s mercantes. Ass.im é que as prlndpae,;; attribu!çõe.s, hoje con
feridas ás Capitanias de Portos, são tr~sfer!das paza o Departa-
mento, creando-se Jogares tec:haicos para efeitos das vistorias, con
dições de navegabilídade. tripulação c attribuiçõea semelhante! (ar· 
tigo 5.0

). 

E.LUnlnemos essa quutao sobre dois aspectoo: Financeiro e Sv 
gurança Nacional. · 

No p[imeiro onexa-se o orçamento da Republica sem nenhuma. 
finalidade technica e com o cvídcnte iD.enoapreso á. competencia da: 
officlalldade da Marú!ha de Guerra. A transferencla do servi~ de
fi.scal!zaç~ tecbnlca · para o Departamento. n~ produz nenhuma re-
ducção nos orçamentos ela Marinha. po!s me;;mo ~em !nter.fere.ncla. 
directa, e-lla terá que continuar mantendo ·um serviço informativo 
oecessario e Jmpresclndivel â segurança nacional. Os nov05 Ioga~ 
res creados ser:io, portamo, sobrecarga no orçamento geral da Re, 
imigniflcante, pois as repartições com as respectivas tripulaç~s. taes 
publica. Observe-se ainda qu!:", o augmento do material n:l.o serà 
corno l"ehocadores. lanchas e esca1eres. Soment.e .na acquislç:io da 
s~ material necessitará despender quantia nunca Inferior a ....... . 
3. 000:000$000. Qual a vantagem que advil'â dnsa· absorç:Io feita 
pelo M!ni.sterio da Viaçll.o7 Nenhuma, alén de .5er prejudicial á se, 
gurànça nacional, .A Marinha Mera.nte é um complemento da Ma· 
rlnha de ~rra. Se na paz: ella se deGtlaa ao transporte · de pa.ssa
ge!ros e mercadorias, na guerra ella tem ·po~ lncumbe.nda fazer o 
transporte de tropas, vfve~s e munlçc5e3. O papel da Marinha de 
Guerra é arantir ·o dominio doa mares afim de permittir a navega
ção dos transportu. A Nação_ que perde "esse . dominio fica con
demnada aos seus recuruoa in~raos, fica com os movimentos redw
:ldos, fica a.sphyxlada e difflcll!llente evitará uma derrota. Mas de 
quasi nada adiantará a .supremada. do mar H ella n1o tiver uma 
frota de transportes ef!lclente, apparelbada, c:apaz "de cumprir a sua 
mlssão. Daht. a necessidade d01 Marinha de Guerra controlar sem~ 
p[e a .sua eff!clencla, faundo vlatorlaa em .tuas unidades e verlf:l, 
Cll:Odo as auas coodlções de aavegabllldade. Os navios mercantes 
da' grandes potenclas sllo cooatruldos de accor~ com os planos 
elaborados pelo MinJsterlo da Marinha, e de forma tal que em cas.c> 
de guerra pooaam ser rapidamente tran.sformados em transportes ar~ 
made!. &quanto aul.m se proce-de nos oulroa pal:ea, no Bra.s1.1, 
pre~nde-st. afastar 11. Marinha de Guerra de toda_ e qualquer Inter• 
ferencia no ea~do pare. acqulsição daa unidades e na fiecalitação 
para a •ua c~rvaçãol E como ee o crime commcttido não fosa~ 
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·. bastante monstruoso entrega-se ao novo ·Departamento o ensino pro
. fisional marítimo, creando-se, sob sua inspecção, uma Escola Supe~ 
rior de Marinha Mercant~. · 

. No substitutivo .que apresento ao projecto da Commissão. man
tenho o serviço technico de pessoal e de material no Min:isterio da 
~Marinha. Evíta•se assim uma despesa inutil, attende•se ·ao alto in• 
teresse da defesa nacional e não se prejudica o desenvolvimento da 
Marinha Mercante, cuja crise financ~ira é consequencia do abando
no em que sempre vivéu, esquecido o poder publico do seu. impor• 
taote papel na economia nacional. Amparou-se o café. promoveo• 
do uma valorização que só .serviu para enriqcecer outros paizes pro--

. ductores e abandonou-se o Lloyd Brasileiro que- transportou esse ca• 
fé a New-York por 6 dollares a tonellada emquanto outros paizes, 

. como a Colombia, pagavam 15 dollares n= distancia menor de 
1. 200 milhas! 

O Ministerio da Marinha está apparelbado para esse serviço, 
. apesar da defidenda de suas dotações orçame:n-tarias. 

Ao novo orgão creado no Min:isterio da Viação e Obras Publi
. cas. competirá. pelo meu substitutivo, a superintendencia da parte 
commerdal. taes ~omo contractos. ·<'Subvenções, linha.S · de navegação. 
~te:. . . . 

· A elle tambem ficará affecto' o serviço que presentemente cabe 
. ao Departamento de PortoS e Navegaçl'ío. 

'.Relações entre o Departamento Nacional de Viação . Maritima e . 
Pluvial e as empresas de 1:1avegação - Preniio.s e Subvenções. 

O projecto da Comm~ão ·estabelece um premio em dinheiro por 
·tonelada milha de mercadoria 'transportada. Não. concordo com es-
:se criterio que julgo em .desaccord'à .c~ o interesse da economia na
cional. As linhas de navegaçl!o. que mais . nece.Mitam de amparo fi. 
nanceiro são jwtamente .aquellas onde . a mercadoria é mais . escassa, 
.onde o trafego tem por obje~tivo auxiliar as populações dos peque
no.s portoo, facilitando o · transporte da sua producção e ,promovendo 
sua mil.íor expansão. Para essas linhas . o premio por mercadoria 
transportada não col1tirá o defic:it. e_mqUéllllto que as bõas linhas, 
~quellás onde . os navios navegam com os porões abarrotados. aquel• 
las onde a receita é maior do que a -despesa: terão uma regia sub
ve.nç:,;:>, Além di~ ha outro inconveniente para as linhas transa
tlanticas. Se .o Governo tentar o intercambio .com um paiz· de pou
cas relâções commerciaes com o Brasil, procurando, por exemplo, · 
uma nova praça para o café, COIJ)()_ poderá exigir .a organização de 
\:ma linha regular 5-'! a subvenção por mercadoria não cobrirá o 
de/icít i.nevltavel? .Q loglco parece ser a suhvençl!o por mUha per• 
corrida. Ao Departamento de Viação Marltlma e Fluvial compe~ 
tirá verificar quaes as linhas que necessitam de subvenção e effe• 
duar os respectivos · contractos COD1 as empresas. A tabella que 
proponho como bàse mlnlma n§o é · exaggerada. Como demon.stra
ção farei um exemplo para as linhas subvenclooaw do Lloyd Bra
-sUeiro, no exercido de 1932. Os ele!llentos foram retirados do re• 
latorio apresentado pelo Sr. commaodante Flrmlao de Ci.\rvalho San· 
1os e constam dó mappa n. 27 (Dlstnbuic;:lo da subvençao). O 
;ealculo foi na base de 30$000 (navio de menos de 10 a.JlllOII). 
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Linha3 Milhas percorridas 

Eu;ropa .........••............ 
Norte~Sul ...................• 
Norte ..... ; ................. . 
Sul .•..•........••.•......... 
Sergipe . . . ................... · 
Laguna .•......... . ........... 
Lag~·Mi.:im . . . ... . .....• .' ... . 
Matto Grosso . . ............. . 

292.800 
192.000 
2-HAOO 
102.200 
24.000 
13.800 
9.792 

79.200 

Subvenção total ............... . 

Subvenção 

8. 784-:000$000' 
5. 760:000$000 
7.3.32:000$000 
3. 066:000$000 . 

720:000$000 . 
414:000$000. 
146:&80$000 

I .188:000$000 

27.110:880$000~ 

Convém notar que o· anno de 1932 foi a da revolução paulist;t, 
tendo o Lloyd navegado 163.180 milhas menos que em 1931 nessas 
lmhas subvencionadas, como se verifica do. mappa n. 30 do referido 
relatorió. Com esse accrescimo a subvenção se elevaria a ..... . 
32. 306:280$000. O augmento, pois. em relação á subvenção actual : 

·será de pouco mws de réiG 12.000:000$000, mas isso depois de re~ 
novada a frot;l. Em plenario mosttarei quaes as subvençóes conce• 
didas pela França, Inglaterra, Allemanha e Italia, aflm de se pode!'· 
avaliar quanto tent o Brasil abandonado a sua Marinha: Mucante .. 

Exigimos fretes. baixos sem meditarmos que os fretes altos re- · 
sultam da necessidade de cobrir as despesas e reco!llpensar o capitat 
emp;regado. Para .favorecer a 'producção i preciso amparar a Ma~· 
rinha Mercante, principalmoote ao Lloyd Brasileiro. que é da União, . 
e que tem um. papel de controlador de freus. 

· I+emio para r-enovação da frota 

O prOjecto da CollUilitssão não propõe- nenhum· premio par~, a.c-· 
t!Uisição de navios novos, apenas concede a subvenção contractual : 
variando em .valO!', conforme a idade do navi'o. O mesmo crit:erio• 
observei na tabella prÓpoota no substitutivo, mas julgo que a União 
deve facilitar ·a re.novação total 'da frota mercante b1'3Sileira. Do 
centrado só haveria preocc:upação de adquirir navios llovos para as' 
hnhas -subvencionadas, :passando os de idade superior a 25 annos, 
pàra as outrass linhas, o· que seda evidente prejui~o. pois esses navios 
são one-rosos, não só pelos contmuos reparo.s, como tambem pelo · 
excessivo gasto. Proponho um premio qoue eq1livale approximada
mente a um decimo do preço de acQuislção, m:as coiit a colldição de · 
só ser concedido com a destruição de ton·elagem ~uivalen-te á cons
trulda. Póde·se calcular em E 45..0...0 o preço de acquí.'dÇão por to- · 
nela.da ele um navio de passageiros e em i: 15..().(), o de tllll cargueiro. 
As.slm, estipulei o· premio de 300$000 para os primeiros e dé 100$000~ 
para os -segundos. 

Lloyd Brssíleiro 

Nenhuma )llodiflcação fiz ao trabalho <ia Commí.SS~ Parlamen
tar. Julgo que a fónna apresentada resolve a 'diffi61 situação da 
nossa principal empresa de navegação. Accrescenteí :apeaas um item· · 
ao artigo 16 do projecto, garantindo a abertura de um credito no
Banco do Brasil. necessario ~ construcção immediata de uma nova 
frota. A União ·sendo o maior acclonista do Lroyd e· do -Banco do 
Brasil, deve facili-tar essa. oJ)l!raç!to de credito, que wá · auxiliar as-: 
negociações pa:ra immedlata ac:quisição de llavios nóvos: 
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Medidas complementares 

Entre as medidas complementares propostas pela Commhs~o. n~o 
_posso acceitar as consignadas nos artigos 18, itens 7 e 19. 

A primeira crea no porto do Rio de Janeiro, zona livre para o 
.carvão e oleo combu5tivel, destinado ás empre~ estrangeiras de 
naveg:aç!lo. Tem por objectivo fazer com que os navios estrange!

.ros possam se abastec:er na Brasil, nas mesmas condições com que 
!Se abastecem em Buenos Aires. E' um· favor concedido ao commer
do, mas que colloca os navios estrangeiros em situação superior aos 
nacionaes, o.> quaes s6 go:r:arão da restituiçãu de direitos a!fandega
:rios. Pelos ultimas jornaes chegados de Buenos Aires nota-se que 
o governo argentino está seriamente empenhado em dar um grande 
incremento á sua marinha mercante. Com a creação dessa zona 11-. 
vre, · 05 seus navios poderão competir com vantagem ~bre os nos
sos, estabelecendo ,uma nova crise para a Marinha Mercante bras!• 

1eira. O artigo 19 isenta das exigencias do regtdamento de Caplta· 
nias de Portos as embarcações Inferiores a ·25 toneladas, .sendo que 
as que navegam em rios s~un ~ahidas para o mar . .ficam tam.bern il3en• 
tas de exigencias para o pessoal nella.s embarcado. Isso equfvale :a 
di:z:er que essas embarcações poder~o navegar mesmo .!Sem offerecer 
condições de segurança! Qualquer gr.u::e!ro podeTá ser convertido 
em motorista! Os patrões poder~o ser nomeados peta empresa, sem 
nenhuma formalidade e sem nenhum respeito á vida alheia. E' o 
-interesse partic:ular sobrepondO-se_ ao interesse .collectivo. Quando 
a tal crime, protesto com toda veheJ:Qencta. 

Esta declaração de voto serve como ju.sdfka.ção 18.0 substitutivo 
,que apresento e em cuja defesa occuparei a tribuna opportunamente. 
Antes de encerrar quero, porém, lançar o meu protesto contra as 
·tentativa.s <ie organl:r;açao de empresas e.staduaes de navegação. Pre
-sentemente h~ um exc:e&.'IO de tonelagem offerecida ~ por consequen• 
da, augmentat essa tcnelagem é augmentar a crise. Amparar ao 
Lloyd BJ"aSileiro é a solução brasileira E' úma ~presa da. União, 
jlel"tence a- todas .e a ~odos deve servir. Crear ob.staculos ao seu de· 
senvolvimento é crear obstaculos ao desenvolvimento da economia 
nacional. As .empresas e.staduaes' ir§o :10brec:arregar a produc:çao 
com a creaçao de :covos imp0$tos ou irão sobrecarregar os depau

-perados orçamentos. Com oatrlotitsmo e com o amparo de todos a 
crise actual será debellada e a Marinha Mercante brasileira se for· 
:t~ecerá, para ma'ior grande:~:a da nossa Patria. - Amrs.l Peixoto 
Ftl/u:J. 

Substitutivo apresentado ao projecto que reorganiza a Marinha 
Mercante. 

Projecto de Lei 

.Regula 0.:1 transporles por agUJJ; reorganiza a Marinha Mercante e 
. o.:r serviço.:~ de porlo11. rios e canse.:~: dup6e :sobr-e o .ser v~ de cabo
. tt4gcm; utabelece premio' pm-a a Mvegaçf!Jo c dá outras proPfdenciM 

Art. 1. • A Marinha Mercante bra:silelra dutina--.se a ,facilitar 
.e utrdtar relaç&s economic:a.s e politica~ das populaçõe.s bralilei• 
rao., promoveado a clrculaçao da producçlio nacional e a sua per~ 

.muta por mercadorias aá'aftgeiTas. Como reserva da Marinha de 
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Guerra ella attenderá, em sua organização, o alto interesse da segu--· 
rança nacional. 

Art. 2.0 Os traooportes por :agua e os serviços que· lhe forem
c:orelatos, como os de portos, cargas e descargas das embarcações, 
serão superitendidos por o.rganíza<;óes ad~istrativas dependentes 
do M~nlsterio da Marinha e do Mhlllsterio da Via.ç~ e Obras Pu·· 
bllcas. 

§ 1,0 Compete ao Mlonlsterlo da Marinha superintender, por ln·· 
termed}o da Dlrectoria de Marlnba Mercante, os seguintes serviços<;, 

Matricula de pessoal; 
RegiStro: 
Construcç:io; 
Acquisiç:io; 
Reparos; 
Apparelhamento; 
Condições de nave-gabitldade; 
Equipamento do peMoa! e material; 
Policia ínterna das embarcações. 

Compete ainda ao Ministerío da Marinha os trabalhos de ba!ita.· 
mente, pbarolagem, hycl.rographia, socc:orros marítimos, pratic:agem,. 
policia naval, reserva nav.al, ensino profissional marítimo, conserva· 
cão da costa e vias de navegação, conces•§o, reserva e administra·· 
ç:lo dos terrenos de Marinha e accresc!dos e a organi:a.ça<> dos Tr!...
bunae:: Marítimos Ad!!Mnlstratlvos. 

§ 2.. Compete ao Minis teria da Viaça.o e Obras Publicas: SU• 
perintender, por intermedio de um departamento, que se dwomlnarti:'. 
Departamento Nacional de Viaç:lo Maritima e Fluvial, e qu~ se re· · 
gerá nos termos da presente lei pelo regulamento exped.ído· pelo Po• 
der Executivo, os serviços dls~riminados no :artigo 6~. 

Art. 3! O Departamento Naclonal de Viaçlio Maritlma e Flu- · 
vlal será dirigido por um direc:tor que deverá ser technico de ido• 
neldade comprovada. Será de livre ~olha do Presidente da Repu-· 
bl!ca. 

Art. -i.• O Departamento comprebenderâ quatro div~sões: 
Primeira - Expediente, Contabilidade,. Pessoal e Arcbivo; 
Segunda - Portos e ric.s navegave!s; · 
Terceira - Trafego, Co:~~tt~tos de portos e de navega.ç:lo; 
QL!arta - Estatisticas de portos e navegaça.o. . 
Art. 5. • O pessoal do actual Departamento de Portos e Nave-· 

gaçlio pas.'lará .a servir no novo Departamento sem prejuizo dos res-.. 
pectivos vencimentos. 

Art. 6.0 Ao Departamento Nadonal de Navegação Marítima e 
Fluvlal, =pete: . 

1.", orgatnizar e ~ubmetter ~ approvação do Minlsterlo da Via. 
çliio o regulamento dos serviços do ·transporte marltimo; 

2,•, traÇar as linhas de navegaç:i(J entre os Estados e no i.nteJ · 
rtor destes; 

3.", .proceder a estudos e apre.~entar projec::to.s relativos á ex~::-· 
cuçâo das ooras de melhoramentos dos portos. do Palz; 

4.0, fazer a dlstrlhulçllo do trafego mar!tilDo e l!uvJal pelas em· 
p1·esa~ naclonaes que, autorizadas, explorem o serviço de ·tra:~spor
te, regular o trafego mar!tlmo e fluvial, de modo a evitar entre as · 
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companhiaG naciooaes, e atteoder convenienteme.r:te aos interesses da 
.Produ::çiio e do commercio, sobretu<io na época das safras e de maior 
iutercambio; 

s.•. c.:oncedcr licença de funccionam~to .ás empresas de nave~ 
gação que satisfizerem os reqõ.lisitos legaes; 

· 6."", determinar a tonelagem que deve caber ás .empresas que te• 
nham direito a premio dE! navegação, repartindo--a ·entre el!as e d:.S· 
tribuindo-a pelo serviço rnaritimo e fluvial; 

7.•, estabelecer, tendo em vista o interesse commercial, as con· 
d1ções a que deverão satisfazer as frotas das empresas naciona~s 
quanto á a.:::quisição. typo. tonelagem e economia de GuaS unidades 
e aos fins .a que se clestina, exigindo. quando fõr caso disso, que- es· 
1:-'is di~ponham dr. installações appropriadas aos transportes de car1:es 
e de frutas. Essas co!ldíções., no tocante ao ponto de vista da defe
.sa nacional, ficam sujeitas á approvação do Ministerio da. Marinha. 
o qual. poderá fazer ex!gencias de natureza technica; 

8.", opinar sobre pagamento de premio ás empresas de naveg>~
ção bem como sobre restituição de direito do material importado nos 
termos do artigo 11 ; 

9.•, es.tudar os contractos relati.vos á navegação, resolver ISOhre 
.auxilio pretexndído pelas empresas e fiscali:z:ar a execução dos con~ 
t:ractos cele-brados; 

10, d!spõi' .sobre o serviço de estiva .ele terra e mar. em todos 05 

portos maritimos do Pai:z:, adaptando a base de tonelada ou metro 
. c:ublco e regulando as relações eotrl:' os trabalhadores e as admln~ 
trações dos portos ou entre os mesmos e as autoridades locaes. na 
falta daquellas. agindo sempre de accordo com o Ministerio do Tra

·balho, lndustna e Commerc:io; 
11. coordenar os elementos informativos que lhe forem forneci

dos pelas repartições competentes, sobre melhoramentcr:s de portos e 
·rl03 navegaveis e organizar as estatisticas de trafego dO$ portos; 

12, approvar os convenios celebrados pe-las empresas de nave
gação entre si. ou entre estas e os embarcadóres, desde que não con·. 
trariem dispositivos da legislação em vigor, ou não attentem contra 
os interesses· nacionaes; 

13, promover o estabelecimento do trafego mutuo das empresas 
·ferro-v!arias, aero~iarias e da navegação em geral. afim de fadl!
·tar a drculação commercial; 

H, exigir regular funcdonamento do serviço de saude a bordo 
das embarcac;ões, pedindo a substituição do pessoal delle ~ncarre
gado, quando isso sse fa.ça mistér; 

15, organizar uma relação de todos os vapores de cargas e pas
sageiros, com mais de 250 tooeladas de· registro; 

· 16 •. estabelecer, periodicamente, tabellas de fretes e tarifas, que 
"8etão de applicação obrigatoria para as empresas nacionaes de na
vegaç~o de cabotagem; 

17, collaborar ·com o Mini.Sterio do Trabalho, lndustria e Com
·mercio, na organização das tabellas de soldadas; 

18, ímpõr multas ãs empresas de navegaçao por infracção de 
.contractos, leis ou disposições regUlamentares; 

19, orçar ar, des~ com os serviÇO$ sob .sua respo.nsahilidade 
e direcção .. 

Art. 7.• O Departamento Nacional de Viação Marítima e Flu
vii>l será assitido,. em asswnptos de nave-gação, por um Conselho 
Technko. · · 

§ 1.0 O Conselho Tecimico compor-se-á de on:z:e ·membros sob a 
J>resídencia do director do Departamento, com voto de qualidade. 
Os demais membros serl!o nomeados pelo PreJidente da Republica. 
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para = periodo de quatro annos. pela fórma seguinte: Tre.s esco~ 
:lhidos déntre os technlcos dos Ministerios da Viação e da Marinha, 
<:speciali:tados em at>Sumptos de portos, tarifas e fretes e navegaçlio; 
dois. representantes das empresas de navegação; wn. ·dos con.struJ 
ctores navaes; um, dos marítimos; um, dos productores; um, do comJ 
merc:io e um. da lavoura: exceptuados os representantes dos Min~ 
terios da Viação e da Marinha. os demais Sel'llo escolhidos em ·lista 

. triplice, organizada pelas respectivas associações de classe. 
§ 2.• O Conselho realizarã uma tSessão cada semana. O_s seus 

membros n:io perceberão vencimentos, mas terão direito a uma dia
-ria de c= mü ré:is, por sessão a que comparecerem ... 

Art. &.• Ao Consdho cabe: 
a) opinar, previamente, sobre todas as materias mencionadas 

nos itens I, 2. 4, 6, 7, 8, lO e 16 do artigo 6.•; 
b) resolver oo duvida:!> suscitadas na apJ?licação das disposições 

·vigentes; 
r:) julgar os recursos interpostos de decisão do dírector do 

'Departamento no caso do item 12 do mi:Smo artigo . 

Art. 9.0 Nenhuma ri:Solução poderá ser tomada pelo Director 
-contra a opinião unanime do Conselho. 

Art. 10. As empresas nacionaes de navegação coill;tituidas sin
·gular ou coilectiv.amecte, dever~o: 

1.0
, ter estatutas ou regulamento approvados pelo DepartaJ 

:mento; 
2.0

, ser formadas. pelo menos, de dois terços de accionistas ou 
.a=dados brasileiros e o seu capital. na mesma raziio, repre-sentado 
em moeda nacional; ,_ 

3.0
, provar a propriedade das unidades empregadas na navegaJ 

ção de cabotagem, da qual, por arrendamento ou outro processo 
-qualque-r, não poderão fazer parte embarcações de propriedade es-
trangeira; · 

4.", ter uin brasileiro na presidecc:ia e outro· no Conselho de 
.Administraçlio; 

s.~. transportar gratuitamente "as malas do Correio. as quaeS, 
-com a devida antecedencia, serão entregues â bordo e da.hi retiradas 
·pelas res~ctivas repartiçõe:G . 

Art. I I . As empresas de navegação maritimas e flu.:..íaes orgaJ 
nizadas nos termos do artigo 'anterior, e que mediante condições es
·tabelecidas, te.nham contrac:to com o Departamento para exploração 
-de deti!rminado trafego ou linha, gozar:io dos seguíntes favo~: 

t.o Subvenção por milha percorrida, nas seguinte.s bases milli
'IIIas. para navios de passageiros em geral e cargueiros transatlanH
.cos: 

Navios de motl'S de 10 annos, 3Ó$000, Por milha. 
Navios de menos de 15 .annos, 25$000, por milha.· 
Navios de menQS de 20 anoo.s, 20$000. por milha. 

· NaVio.s de- · mepos de 25 annos, 15$000, por milha. 

2.0 Restituição de direitos e taxas alfandegarlas pagos pela im
·portação de c:arv:ío, oleo combustivel e oleos lubrlfkactas, destina
cios a excluslvo consumo de novos vapores e do material necessa~ 
TlO á coc:Jtr<.lc:ção e á conservação de!!.tes; 

3.0 Premio para renovar,;!io da frota na base de trezentos mil 
:reis a. tonelada c:onstruida por outra dastrulda. para os navios de 
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passageiros e de cem mil réi.s para os carguejros. Os navios cons
truidos no Brasil tr~!io direito a premio em dobro, e os navios ad· 
qui ridos DO estrangelc ~ . com menoo de cinco annos de idade, terão· 
a metade do premio correspondente, desde que a sua acquisição :seja 
julgada util pelo Departamento. 
' 

Art. 12. As empresa.s a que se refere o artigo antecedente de• 
verão consignar nos s~ estatutos que :a remueração dá Directoria,. 
em conjunto não poderá exceder de um por cento sobre o capital, 
quando este fôr inferior a dnco mil contos de réis. Se este exceder· 
desse limite e attingir a vinte mil contos, o maxímo da referida r,eO. 
muneração, será acc•·escido de 0.5 % sobre o excedente; de vinte 
mil até ciocoentá mil o accr.escimo será de 0,4 %. sobre o que u!· 
trapassar de vinte mil; de cincoenta a cem mil contos. o acéresci~ 
mo será de 0.3 '% sobre o excedente de cinc:oenta mil, contos, o· 
finalmmte, além de cem mil contos, será de 0,2 % sobre o exceden·· 
te de cem mil. 

Paragrapho unico. Deduzidos dos lucros liquidos 10 o/o de dis
tribuição de dividendos, o restante será applicado do seuginte modo: 

20 % para gratificações a marinheiros e operarias: 
1 O % para gratificaçõe-s á Directoria e ao Conselho. oa fonn<r 

prev~'Sta nos estatutos; 
lO % gara b01;ificação aos accioni,stas; 
15 % para fundo de reserva appllcado na acqui&iç~o de titulos

da diVida publica, para serem opportunamente empregados na eo_!!l·· 
pra de navios, em substi.tuil;~o aos novos que, por qualquer mot!~ 
vo. se inutiliZarem em 'Serviço; 

45 % para construcção ou melhoramentos de officinar, ou esta~ 
leirQS proprios. 

Art. 13. Fica fixado em du.:entas e vinte mil toneladas a t0111e•· 
!agem das embarcações que poder~o receber favores da União. sen~ 
do de cento e c:incoenta mil a de serviços na costa do Paiz. de cln·· 
coenta mil a de serviço para o·estrangdro e de vinte mil a do ser·· 
viço fluvial. ' 

Art. 1 i . .Sempre que_ a União se as.soc:iat' á uma empresa na-
cional de navegação, terá. no Conselho de Administraç!lo um repre'
senta!lte seu, desde que venha a dispõr de 1/4. pelo menos, do c;a-
pital dessa empresa. _ 

P~rapho unico. A Ullião terá, igualmente, um representante· 
junto ás companhias nac:ionaes ou por ella favorecidas, como fiscal 
da app!ic:ação doo auxilies que recebam. 

Art. 15. 'Sâo obrigadas as empresas ·favorecidas a· manter es
cripturação especial das imPot'tandas dos premias e quaesquer aU
xílios recebidos. As contas arinuae.s relátivaG a esses favores, com 
os relatorios dos representantes da União, serão encaminhados pelo· 
Departamento e submettidos ã approvação do Tribunal <le Contas. 

Art 16. A União na qualidade de maior accionista e creclor· do· 
Lloyd Brasileiro, promoverá, .de accordo com os demais credores, a 
reorganização dessa empresa, nas seguintes bases: 

a) arrolamento de todo· material de terra e màr com ·a apuração< 
rigoro.sa do seu valor real, pelo grão de sua effidencia; 

b) pagamento aos_ credores em acções preferenciaes da nova em~ 
presa que se organizar, com a garantia de 5 % dos dividendos. 
Cumulativos annuaes, durante o praxo de 10 annos, por credito re•· 
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.conhecido, até o lilnite da avaliação de q~ trata a alinea :aaterior; 
. c) distribuição proporciona{ ã União e aos outros . accionistas. 

do restante que .fõr apurado; 
d) fixação do capital da nova e!Ilpresa. o qual serâ representa

-do pela avaliação total prevista na alinea e.; . 
e) abertura no :Banco de Brasil do credito que fôr neces.sario á 

.construcção immediata de uma nova ~cota. A garantia desse cre
l!itD se!á dada pela hypotheca dos bens do Lloyd e pda I"eteação 
.de 50 % da subvenção; 

f) organi:.:ação de quadro fixo do pessoal pax-a os serviços de 
terra e rnar, a!tei"ado .sów.e~te_ pelo Conselho de Administração com 
.approvação da a·sse!Ilbléa geral, S!!:ndo obrigal'Drio o aproveitamento 
de todo pessoal idoneo da actual empresa; 

g) interesse do pessoal do mar nos lucros liquides da empresa 
.cos termos do ai"t. 12 . 

. § 1." A direcção da nova empresa será confiada a um Presi
dente e a uw. Conselho de Admini::;traÇão composto de quatro mem
bros, sendo o Presidente um dos mmiliros do Conselho, de nom~a
çào do Presidente da Republica. outro de livre escolha dos credores 
preferenciaes, excluída a União, e os dois ultimQS, eleitos pela as· 
Gemblêa geral. O Conselho Fiscal será escolhido dentre os accio
nlsta-5, devendo recahir a escolha, sempre que fõr pas.sivel em re· 
presentante:~ da lavoura, da producção e do.s armadores. · 

§ 2.• O Presidente terá o direito de veto, com recurso para o 
Presidente da Repub!ica, ás resoluções do Conselho de Adminiótra
ção, manifestamente contrarias aos intttesses da empresa. 

Art. 17. No caso de impossibilidade de recrgani~ação do Lloyd 
Bra.5ile!ro nas bases acima estabelecidas o Poder. Executivo lhe prO'
.moverá a liquidação judicial, e S()licitará do Poder Legislativo os 
meios necessarios á organi:<:ação .àl!' uma nova empresa fie navega· 
.ç~o. 

Art. 18. O Poder Executivo devei"á; 

1.0
, fazer a revisão immediata do regulamento das capitanias de 

portos, rendo em vista a distribuição e os objectivos da navegação 
maritim.a e fluvial, as modalidades que essa apresenta e as condições 
de cada região do Paiz. O Departamento de Viação Maritíma e 
Fluvial poderá fa:er suggestões para essa revisão·, propondo ao Mi
nisterío da Marinha as modificaçõe-5 que· julgar, conveniente â M<1· 
tinha Mercante Nacional; · 

2.0
, limitar :a matricula dos trabalhadores maritimos n~s capita· 

:ruas de portos: 
3.•, promov.::r a officiali~ção do serviço de praticagen1 nos por

tos, barras marítima.;, ancoradouros e nos rios Amazonas. Paraná e 
Faraguay, fazendo cessar os serviços particulares e estabelece.ndo a 
rctrlbulçao desse serviço em bases raroaveis; 

4.•, abolir entre portos naclonaes a.o visitas· de saude, policia e 
.G]fandega. para aos embarcações que não tenham tocado em porto 
estrangeJro. k visitas de .saude, policia e alfandega serão, porém, 
.sempre feitas, quando requi.SI.tadas por uma das. respi!ctivas autori
-dades ·federaes do porto anteeedente·, ou do porto de destino, ou !'elo 
commandante do navio, por motivo de occurrencia que se haja ve
·rific:<.Jo a bordo. As embarcações que procederem de porto estran
geiro tontlnuar:!o S()b o regime actual; 

5.0 , expedir instrucções dlsc:riminando os ohjectos e artigos da 
iseJ:lçlio de que tr.::1ta o artigo . , de modo que fiquem acautela• 
.dos os >nteresses da Fazenda Nacional: 
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6.0 , e.otabelecer normas mais praticas e efficientes no se!ViçÓ d~ 
vig.ilancía fiscal nas embarcações estrangeiras, durante a sua per!'la
x:encia em portos brasileiros, ou no transito de um para outro porto
nacional; 

7.0
, elevar a tonelagem com dit"eito a premio de navegação par-c1 

o ~~trangei.ro, =s costas do Brasil e fluvi:al, em harmonia com as. 
necesd dades . dó · commercio e de accordo com os recursos ·concedidos: 
pelo Poder úgi~lativo; 

S.•, incorporar ao serviço portuario ·de cada porto os respec~ . 
vos ~rviços d~ estiva, carga e descarga de mercadoriaS; 

9.". entrar em entendimento com os G:lveroos dos Estados e do· . 
Districto Federal, pa~a regularização do tServiço de conducção ele· 
mucadorias e passageiros. ao entrar e sahir dos annazens das por ... 
tos, e· das tarifas para execução dos mesmos; 

10. rever o regulamento do Departamento Nacional de Saude
Publica, na parte referente á lnspectoria Sanitaria de Marinha. Mer
cante, te:n'do em vista o disposto nesta lei e a situação dos me:licos 
e enfermeiros marítimos; 

Art. 19. Nos regulamentos que forem expedidos ·pelo Poder· 
Executivo não será permittlda neahuma interferencia estranha ao
Ministerio da· Marinha, que venha ou pos.sa vir diminuir a autori·· 
dade do respectivo . commandante, dentro dos limites traçados pela. 
!e: e :-egulamentos que crearar:n os dil:;trictos e commandos n.avaes. 

Art. 20. As despesas · i;om a Installação com o Departamento· 
N acional de 'Viação Maritlma e Fluvial e com a organil::ação e func-· 
cionamento do respectivo Ccmselho Technico, .correrão neste anno, . 
por conta· da verba 7.• ·do art. 9.0 do orçam~to vigente. 

Art. 21 . · O Poder Executivo fará consignar no orçamento da . 
despesa federal p:ara o exercido de 1936, ·por conta das despesas 
gera eu da Republica, o credito indispen$avel para o ·cumprimento da . 
present~ ... :reC · · 

. . 
Art. 22. O Pode:-' Exeéutivo fará rever immediatamente a tabel· : 

:a de fretes e de soldadas, postas ultiml!IIllente .em vigor, mtroduzin· 
do as correcçõe.s necessariàs e indi.spensaveis de modo a attender . 

. melhor os mteresse5 . da pr~ucção e do commercio, sem prejuizo dos 
das empresas de navegaç~o e . da.S justas pretensões dos maritimos. 

Art. 23. Revõgam-se as clisposiçõeG em ·contrario :Amaral' 
Peixoto Jwnor . 

. O Sr. ·Presidai.te - Est~ finda a leitura do Expediente. 

·O Sr. Barreto Pinto (Pela. ordem) - Sr. Presidente o Senado .. 
)a concluiu o seu Re&:ímento Interno, e, em taes condic;ões, em cum~ 
primento ao preceito constitucion:al, requereria e-u a v ;. Ex~ consul· · 
tasse a . Casa,·· officiando em seguida ao Senado, riO. sentido ele se 
re-unir em .sessão conJ.uncta com a Camara, para o fim de ~aborar · 
o· Regimento commum, evitado dessa ·maneira o que todos os di.t$ 
succed'!, isto é, que em materia de nossa competeilcia o Senado ~ .. 
teja iniciando os p:'Ojectos, e, em assumpto da alçada daquella Casa •. 
3 iniciativa proceda de nós . 

~ra o que e-u tinha a dizer: 

O Sr. Acun:io ·Torres (Pela ordem) - Sr. Presicknte, como V ;. 
Ex. sabe, a As.sembléa Nacional Con.stitúinte, ap~~Sar da oppóslção• 
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que ao preceito respectivo fi:tera a minoria parlaJ!lentar de então;. 
apptovou todos os actos do Governo Provisorio conforme consta 
do art. 18 das disposições transitarias.. 

Fazendo--o, porém. a As~embléa re.salvou. no paragrapho unko, 
o direito d:aquelles quE haviam .sido afastados das funcções publicas 
por esse mesmo Govt-rno. estabe-leceu, ainda, que o President1: da: 
Republica, organizaria, opportunamente, uma ou varias commissões, 
pre:;idídas por magistrados federae.s vltalicios, os quaes, apreci:ancb 
de plano as reclamações dos interessados, . emittiriam parecer sobre 
a conveniencia do aproveitamento delles nos cargos ou funcçõe.s pu~ 
hlicas de que tinham sido afastados pelo Governo Provisorio ou por 
seus delegados. 

Sr. Presidente, sabe V. Ex., como todo o mundo, que a Constí~ 
tuiçáo Federal nova Já conta· 11 meus e 8 dias; até hoj e, -todavia.. 
o Sr. Presidente da' Republica ainda não julgou opportuna a nomea
ç:io dessas comm.issõe.s. que irão reparar o direito de quantos forélllll 
sacrificados pelo Governo Provisorio. 

Assim, minhas palavras não têm outro objectivo senão o de 
appellar para o Chefe do Governo, no sentido · de que S . Ex. no
meie as alludidas c;ommisSÕes, porque Clâo ha mais como esperar por. 

opportunidade. 
· O Sr. Barcos Perrtesdo - V. Ex. dá licença para um aparte?' 

Erl;te, na Comntissão de Constituiçlio e Justiça, projecto de minha· 
aut.oria, regulando a nomeação dessas commissões. o qual, entretan~ 
til, até esta data n~o logrou parecer. 

O SR. ACURCIO TORRES - Di.z o nobre Deputado Sr. B<~r~
ros Pent_eado, que :ao espirito de ·s. Ex. já havia occorrido a n~
cess.idade <la organização des.Sas commissões. · accrescentando o Il()

br:: reperseiitante paulista' que a culpa da não organização cabe. por
inteiro, á Cotnmi.ssão de Constituição e Justiça. Assim é que, no 
aparte co!ll que me honrou, informa S. · ]l:. que se encontra, já ht 
al~um tempo. naquella Comini.ssão, sem lograr .parecH, projecto à.e 
sua autoria, no qual procura regular a organização das me.smas com~ 
IllÍSSões. 

Aqui fica o appello e espero que o Sr. Presidente da Republi
ca julgue, desde já, opportuno o momento para a narneação de tae.s. 
comml.s.sõe.s, uma vez que essa opporttmidade foi estabelecida em 
uma Corutituiçáo que já tem qua.si u~ anno de vigenda. 

O Sr. Cardoso Ayres - Sr . Presidente, antes de abordar as--· 
assUl1lpto para o qual desejo occupar a attenção da Cam-a::a, peço 
que me seja pennittido manifestar a minha grande emoção, subindo· 
peai -primeira vez a esta tribuna, a qual fui elevado pela gen~~ 
dade de meus pares, os commerciantes do Brasil. 

Es.ta prerogativa até bem pouco tempo se nos :afigura inac~ 
sivel. Entretanto, Sr. Presidente, as classes trabalhadoras vem cof, 
laborando para a fol"!llaç!!o e desenvolvimento do Paiz desde- que ás 
no:;sas plagas aportaram as caravella.s dos colonizadores. Quando, 
:iécorporados aos bandeirantes, desbravaram os priiJ!eirQ.s caminhos 
nas selva.s, e depois, pela iniciativa de um Mauá e de um Buarque 
de Macedo. conquistaram a imJnensid5o destas terras e mares, o:> 
commerdantes de mercadorias de: valores e de transportes vêm car
r egando pedra sobre pedra para a <:onstrucç!o do nos,so edificio 
economico. . 

. DepOis ele mais ~ um .seculo de silencio ·e de passividade em: 
que se mantiveram· esses humtld,es obreiros de nosso progresso, foi~ 
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lbes assegurado, pelo espírito evoluido dos que elaboraram a Com"" 
tltuição de 1934, que até esta Casa chegasBe a sua voz, abafada 
t"mbora, pela insufficiencia de um dos ·seus humildes representantes; 
porém, a.:;sim mesmo, ungida de lntlmções e vibrações patriotlcas, 
uf.!.na de poder col!aborar comvosco, trazendo-vos na singeleza de 
sua linguagem a sinceridade e a franque:ta da sua experienda, ad
quirid3 no contl:cto directo e quotidiano com os problemas econ~ 
ciicos · reflectidos lrnmediata e inevitavelmente na sua esphera pro
fis$ionaL 

O talento e a erudição, ·sobejando em varias notaveis figura& 
que illustram o Parlamento, sabera.o, transformar esta ,materia prhi:ta 
em leis sabias e fecundas. 

Que estas minhas primeiras palavras em nome das da-:ses tra
balhadoras da lavoura, commercio e industria, empregados e empre ... 
gadores, porque e11tre elle.s não ha lncompatibilldade.s, sejam um apo
pelJo caloroso á generosidade e ao patriotismo dos Sm. Deputados 
da maioria como da minoria, afim de que esqueçam por um. momen~ 
to os seus re.sentimentos, refreando as suas ~ompetições políticas e, 
unidos em um esfor'ço ingente, cOil!Sdente da. grandes responsabili., 
dade e dever de construir que lhes outorgou a Constituição, p~ 
curem enfrentar com coragem e conjurar as difficuldades que pe~ 
sam calamitosamente sobre a nossa Patria. · 

Essas classe.s trabalhadoras acompanham, cheias de alento e 
confiantes no soerguimento do Brasil, as nossas attitudes e, certa~ 
mente, consideram como um .índice prom~ os varios problemas 
de ordem economico-fioanceiras que jã foram aqui apresentados no 
curto período da presente legislatura, embora com desconforto de al~ 
guns, felizmente raros, Srs. Deputados, displicentes ou refractarios 
ás cifras. . . 

Na maioria desses trabalhos a começar do primeiro, prestigiado 
pela indiscutível cómpetencia do Dr. Ci!ldnato Braga, ficou paten~ 
t~ado que o augmznto de nos_sa producção compravel é o unlco meio 
de equilibrio de nosso balanço de contas ouro, · uma vez que Já n~ 
nos é facultado, felizmente, o recurso dos emprestimos externos, tão 
abusivamente utilizado no passado. · 

Bem sei que estou apreseDtndo um axioma, que se pode chamar 
um lugar commum, digno do Conselheiro Alves Pacheco, de Eça de 
-Queiroz. Mas, como escreveu· um dastes dias de Montevidoo o bri~ 
lbante jornalista, Sanador Costa Rego, o lugar commum é a expres
são m<'lis gloriosa da idéa. O que é preciso ·e que eu· J)eço, é que 
-continuemos a evolução, convertendo-se a idéa gloriosa em realida
de productiva. 

Passando, pois. em ligeira revistr. as nossas riquezas realiza~ 
'\leis em volume aprecíavel e num futuro proxilno, temos em primei~ 
ro logar os minerlos de tQcla sorte, a começar pelo proprio ouro a 
constituir a espinha dorsal de n0;:1sa moeda, lastreando-a, como em 
b6a hora já o governo começou a faz:er através do Banco do Bra~ 
síl, até e principàhnenre ·os minerios de ferro das nos.sa.s decantadas
jaz:idaJ. - · 

. Depende, porém. essa realizaçao de outros p:obl~ correla
tas, como transporte; ~ a siderurgia nacional ,assumptos que os teo::h
nicQS devem re.solver com urgenda, antes que passe a "idade do 
ferro", como me dizia ha dlas o Deputado Daniel de Carvalho. · 

Ha, porém, â fio: ·da · ·terra, um outro euro, que justamente cha
mamo~ ·ouro branco", e · para cuja extracçaG n!o existem obstaculos 
serios. · 

Conforme é geralmente sabido, o algodão pode e deve ser larga
mente cultivado no Brasl! pela$ seguintes razões: 
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l.•) porque a sua cultura é facil , de producção rapida, acc~~ 
vel aos pequenos l_avradores e adaptavel á maioria do territorio na-· 
cional; 

2.•) porque .o seu custo de producção é mais barato no Brasil 
de que nos grandes pai:z:es pr:oductores, podendo, portanto, concor~ 
rer com elles na lucta mundial. em preço e em qualidade; 

3.•) porque o :Brasil export3 apenas 5 % da producção munJ 
dJal não havendo as.sim, super~producção e nem perigo proximo de~ 
t: inconveniente, pelo crescente consumo e .novas applicações da pre
cioS<!- fibra, mesmo na industria nacional. 

· .f.•) porque a industria dos seus .subproductos, oleo.s, sabão. 
stearina, cellulose. etc., é importantí~sima a ger.uinamente nacional, 
constituinào, ainda, a torta dos residUCJs um precioso elemento para 
o . desenvolvimento da pec:uaria; 

5.•) porque o algodao é um !:Dportante factor óe desenvolvi
mento de nosso coromerclo interno. 

lncontestave!mente, o factor maximo desta melhora é o algQI 
d:!o, trazendo vitalidade e poder acqulsltivo a milhões de brasilei
ros que, principaln:ente nos .sertões do Nordeste vivem quasl, exclu
sivrunente de algod:!o. A visivel prosperidade das nossas fabricas 
~. .sem duvida alguma, resulta11te da producçllo algodoeira. 

Vejamos, praticamente, o que será necessario para progreaso 
ela cultura do algodao no 'Srasll . 

Na minha opinião, tres elementos são essenóaes: 
B) as.sistencia technica agrícola: 
b) o appardbamento industrial perfeito; 
c) assistencia financeira. 
A primeira dessas nece.ssldade.s jà vem sendo attendida de ba 

mcitos annos, n:io só pelo serviço do algodão do Minjsterio da Agri
cultura, como pelas Secretarias dos Estados. Já sa.o conhecidos e 
empregados os meios de conibater 215 chamadas. Hpragas do algodoei
ro". A dassificaçllo officia1, se bem que depeDdendo de aperfei ... 
çoamento, )á -utá estabelecida em todo o Brasil. · 

Quanto á segunda, isto é, o apparelhamento industrial, já tam
bem attendlda pelo poderes publlcos. depende em grande parte da 
Iniciativa particular, facllmente e.sthnulavel com o proprio augmento 
da producç:!o. 

Devo, de passagem. referlr~me ao discurso todo lnfiammado de 
nacionalismo. que ba dias foi a proposito pronunciado 2.quí, pelo 
nobre Deputado pela Pzrahyba, Sr. Botto d~ Menezes. encamln:ban~ 
do uma reclamação de co!JIJDerciantes de Joao Pessõa e Campina· 
Grande. . · 

Já o seu collega de bancada, Depu~do Pereira Lyra, em dis· 
cur.so nesta casa justificou a attJtude do governo da · Paráhybà ás 
us.lnas algodoclra$. . 

Posso dar o testemunho de que em Pernambuco n:io .s6mente· 
no tocante ao melhoramento dos desc:aroçamento mas, sobretudo, na 
.3elecção, e distribu!ííão gratuita âa.s sementes as usinas algodoeiras. 
que se constituem nucleos importantes, têem provado merecer o au~ 
xi1io que o governo lhes dá. · 

O Sr. Herectiano Zerrafd.e - As usinas não sa:o entidades es-· 
pedali~adas para conhecer com perfdção a semente fazer a se!e
c:ç:!o rigorosa que essa precisa tc:r, afim de produzir boa qualidadt 
d.: algodlio; de. sorte que flca, assim, desvirtuada a boa voatade das: 
'U!J.nas, quanto ao melhoramento das especies algodoeiras. 

O SR. CARDOSO AYRES .- .Agradecendo o aparte de V. Ex. 
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cabe-me .esclarecer que as usi.na.s algodoeiras tlm com os goveroos 
<los Estados contractos, pelos quaes são obrigadas a manter, não sã 
um campo experimental para seli!'Cção de sementes, como um tedml~ 
co de.sigaado pelo governo e que .se encarregue da parte agrlcola da 
questão. 

O Sr. Herectiano Zettaick - Infe!Jzmente, esta parte fica s6 
nos contractos. 

O SR. CARDOSO A YRES - Se f!c:a só nos c:ontractos é que 
os governos não querem fazel-o executar, embora nelles sejac es-
tabelecidas multas para prevenir a hypothese. . 

Houve a meu vêr um evidente mal entendido na maneira de .sua 
~cellencia encarar a intervençlío das firmas estr~eira.s nos nego-o 
do:~ de algodão do Pai:. qiK eu ~proveito-me d~ opportunidade para 
esclarecer. 

Tem S. Ex. razão, â primeir~ vista. quando estranhou ter o go-o 
vemo concedido isenção de direitos a!Iandegarlos para 15 novas 
installaç6es de · descaroçlllJlento e prensagem ele algodão. N!o ilO' 
deria, porém, tal concessão constituir um privilegio, vetado clara~ 
mente pela Constituição, e se outros importadores solicitassem do 
governo identicas .vantagens, certamentie as obteriam. N!o ha duvi~ 
da, entretanto, que taes machin.i3mos tomam-se indlspensaveis paTa 
o bom apparelhamento industrial. porque é preciso n:io esquecer, que 
as safra5 de quasi todos os estados duplicaram repentinamente e 
em São Paulo o augmento foi de 30 para.lOO. A3 icstallações eld> 
ttotes., além. de serelll em gran~ parte defeituosas e gastas ,estra~ 
gando geralmente as fibras pek> mau descaroçamento, eram pc.sltiva~ 
mente msufficlente para attender ao volume das safras . esperada.s. 
considerando-se· sobretudo a drcumstancia ele que o algodão em r.v 
ma não supporta a demora <le descaroÇIIlJlento devido a fermenta~<> 
<ias sementes. Além disso, torna-se de urgente necessidade a =~ 
~em de varias novas prensaG hydraulicas nos principaes portos, prin~ 
cipahnente no de São Paulo. para um eclardamento de alta densi~ 
dade, iondispensavel ua exportação por economia de frete. 

Se considerarmos q\a.e estas installações cu.stam muitas centenas 
de contQs c:ada uma e, que não seria provavel que a maioria das fir~ 
mas nacionaes dispu:;esse de elementos ou se animasse a importai~ 
as ao ::ambio áctual, comprehende~.se a razão de ter querido o go
vertlo. de certo modo, estimular a vinda de taes machinismos. como 
medida de emergencia, o que afinal, não l!endo sujeito a pagamentos 
immediatos, representa a enuada de ouro. vindo enriquecer o .nosso 
apparelhamento industrial. 

Dabi, porán, a julgar~se que os seus proprietarios COllstituem
se por isto, monopolizadores dos negocias e dos mercadoo, ha gran~ 
ci~ distancia, pela raz:io principal de que a liberdade de commerclo, 
a grande concurrencia que existe nas compras o impedem. 

A firma á· qual foram conce·didas taes Isenções vêm oom!'rar o 
nosso algodão em concurrencla com outras variaG que ·já aqul estão 
estabelecidas, organizadas, e desse modo só póde resultar vantagens 
para os productores pela lei incoercível da offerta e da procura. 

E' ~X~Ss.ivel que. em casos ioolaclos, a vizinhança de uma gran• 
de usina algodoeira v~ba prejudicar o negocio de um pequeno de,s.. 
caroçàdor, imperfeito e antiquado. . Mas, a prevalecer este crlterlo, 
as usinas ass1:1careiras nao seriam montadas por prejudicar os enge .. 
nhors e !abricail.tes · de rap~ura . .. 

O Sr. Teixeira Leit~ .- V. Ex. tem toda a razão. De outra 
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.:.forma. o Brasil ainda hoje estaria. em materia assuc:arelra no regi
me rotineiro de banguês. 

Um Sr. Deputado - Parece que ê o caso da · Parahyba. 

O SR. CARDOSO A YRES - . . . e o auto!llovei ·não substl
.tuiria o . carro de bois. Mas. cotn'o neste caso, o que se quer é o 
conforto do passageiro, no do algodão,. em primeiro legar está a 

'tJUalidade ~o producto e o interes.se do produc:tor. (Muito bem). 
. Para a terceira condições é que deve convergir toda a nossa 

.2ttenç1l.o, porque nada ba feito neste s~tido, e o Credito Agrícola é 
·tim mytho para a maioria dos nossos productores. Aquelles que 
.conhecem de perto a situação, do pequeno lavrador, principalmente 
dos sertões do nordeste, podem tootemunhar o esfocc;o e as difficul
·dade.s com que elle luta, abandonado a debater--se cotltra juros e 
condições absorventes dos proprietarios de terra e" intermed!ario.s de 
.toda ordem. Não existem no Brasil para o algodão, principalmen• 
~e no norte, os grandes fazendeiro:s com r~cursos ou credito para .fi
nanc::ea:::- as suas planta~es, como acontece com a canna, o café, e 
até ·mesmo com o c:ácau e o matte. O algodão é ali a cultura do 
:.pequeno lavrador, e por isso mesmo digna de todo ·o ~.mparo. 

A conhecida phrase do "jéca'": "si plantar nasce". tem em re
giões, que todo o nordestino conhece, uma dolorosa expllcação a1ê!n 
de .sua íDercia. Desnutrido, emp.a.ludado ou enky!ostado, e!Ie tem. 
entretanto, aqueUa reslstencia surprehendente da sua raça e stoica
nJente planta a primeira vez, a segunda quando o sol cau.stícanre 
exige e a terceira quando a enxurrada arra~a tudo; mas é preciso 
~ ao mC'Ilos lhe forneçam a enxada e a semente, porque para co.. 
.tner elle se arr-anja. Ha na ror;a a mandioca e milho e no matto a 
caça e a fructa. 

O Banco do B~asil, !!lOS ultimes annas, financiou a lavoura 
-cannavíeira empre-stando·lhe milhares de contos, o que tendo sido 
feito de m<ldo !ntelligente e pratico. cercando--se a operação das ne
·C.:lssarias garantias, · perm!ttiu que os recebimentos tenbam sido rea-
1izadoo com regularidade. À situação de desafogo que es'tá desfru
ctando aquella !:Specte de lavoura attesta a bene~nerencla da medida. 

Semelhante providencia poderia ser tomada pa~ o algodão, e 
·é dentro desse.-; principies que eu justifico ~ tomo a libet'dade de 
zpresentar á c<XJS!det'2çl!o da Camara um projecto autoriZando o fi
·riandalllento dos plantadores de algodão. através de redcscontos ás 
•'Cal:z:ar. Ruraes . 

Nesse proj~cto, tive a preeçcupação preliminar de garantir o go
-verno e o Banco do Brasil, e por varias formas. de-sde o endosso dos: 
-governos estaduaes, até a comznumcação directa com as Caixas e 
interfercncia na ·sua actuaçãa. Para effic!encia do auxilio. deter
m!nei que o financiaml.'nto s::ja felto pa·rcelladame-nte, a começar pela 
.approvac;ão da,:; terras pelos agronomos offlciaes, e de acc:ordo com 
·o de.senvoivimento das culturas. Uma outra preaccupação principal 
foi a taXa de juros que será limitada a 6 % e o prazo extensivo ao 
tempo . das colheitas. 

Cotlfio ao estudo da Camara o meu projecto quando opportuna 
. a sua d!scuss:l!o. 

Demos. poiS, apoio para que o pequeno lavrador semeie o ai
god:io, porque o "jéca", em curto prazo e em troca de ~eu modesto 
bem estar, dará ao Brasi! o ouro de que elle precisa. (Pslm.iS). 

O Sr. Bôtto de Menezes - Sr. Presidente: o U!ustre collega, 
-.:Sr. José Gomes. repres!ntante da Parahyba, suscitou duvldas .sobre 
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a identidade do llleu discurso, proferido, de improviso, de<>ta tribuna: 
no dia 13 de Junho corrente, e deteve-se •nUlll trabalho dos mais. 
curiOSQS e interessantes: o de rever as notas tachygraphicas e as an
notações,· e emendas respectiV:'ls. 

Bem bája es~ p~squlsa elegante . 
. Disse o Sr. José Gomes que ''no discurso publicado não se en

c:ontràm nem. signaes das accusações feitas ao eminente Sr. Ministro· 
da Justiça e que constam das notas tachygr.apbicas que foram ampu
tadas". Parece até que essa accusação resvalara ~Para o terreno da. 
injuria ... Eil-a: "Nem um telegramma endereçado ao Sr. Vicente 
Ráo produziu effeito porque S. Ex. não attendia aos clamores da 
minha terra. Nem uma vó3 em nosso favor, nós que nos debatemos 
em pleno mar encapelado, aos vagalhões ck uma perseguição sem 
limites e não tínhamos para quem appellar. 

. Dirigi-me ao Sr. Ministro da Justiça que suppuz encarnava a 
civilizaçãq, e a cuitura civica de São Paulo'', Nada mais. Mas os 
que Ol.lviram a leitura do discurso do Sr. José Gomes ou o eminen
te Sr.· MN!iGtro da Justiça poderão attrihuir que eu, perdendo a com-· 
postura de Deputado, injuriei uma alta autoridade do Pai:. . . ~ de-· 
pois cortei as phrases injuriosas. 

Adeante o outro exemplo do Deputado parahybano: "2.a sup
pressão a referenda sympathica ao Cel. José Pereira, creador do 
Estado. livre de Prioc:eza e instrumento de assalto á autonOmia do 
Bstado da Parahyba --,. referenda que foi evitada na ediç~ do dis
curso, publicado no crgllo offictal". Nas notas tachygraphic;as, está 
assim apanhada, aligeiradamente, até o conceito do meu discurso: 
"São inuteis tyrannías desSas na Parahyba, contra Carlos. Pessõa, 
como kiuteis são os que se fi: eram contra o Sr. José Pereira~. Com
pletoei meu pensamento, mas o tumulto não· permittiu-á tachygraphia 
apanhai-o fiel. Eir; aqui o meu pen.<;axnento. Não evitei qualquer 
rderenc:ia ao. nome do Sr. José Pereira: 

"São Jnuteis tyrannl:as em Umbuzeiro. contra o Sr. Car-· 
los Pessôa· -=:. homem r~cto, e coração adamantino. I.nu~ 
porque a população local justamente o admira e ama e o
acompanha para todo sacrific:io. Conhecemos como se 
exerce a .fascinação C:o homem sobre o povo. O Sr. Car
los Pessõa venceu ali, pelo:; methodos pollticos adoptados;· 
venceu pelo coração. Outros vem;eta por outras qualida
des e tarobi!m congregam o seu povo: o caso do Sr. Jos.é· 
Pereira; em Princeza, que attrahiu a solidariedade de suá: 
população contr.a a autonomia do Estado". 

. . 
Ao contrario, estranhei e ac:bei irrisorio malsinar os chefes ven-

cidos e acceitar a collaboraçl!.o dos correligionarios delles. 
Não mantenho relações pessoaes com o antigo chefe de Prin-· 

cna; combati-o, reputei um erro e Ull) crime a sua attitude antí-au-· . 
tanomista ... mas,· no confronto entre os que ,se bateram naquelle n~o- · 
.mento. do lado -de lá, prefiro. aquelle que luta ás; claras e supporta, 
sósinho, as consequencia;; do seu acto. · . . . 

... Não posso nem poderei negar que a população de Princ:eza re-· 
sérvou sempre sympatbia, qui!Si unanime, pelo seu chefe. · 

Não .afflíjo ao afflicto. . · 
Ac::rescenta o Sr. Jose Gomes: "3.•. supposic;ão: além de. ac-· 

cresd!Ilvs foram feitas suppressões no discurso, na parte referente a. 
uma c'elebre carta que e :attribLrlda ao nobre Deputado Botto de Me~
ne;o::es por todos tabelliães de João Pessõa que lhe reconheceram le
tr'! e :firma" ... Supprimi, Sr. Presidente, a nota tachygraphka, por-· 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:52 · Página 70 ae 229 

- 315-

-que ey não iria dizer e r:ão disse, que o. Deputado Pereira Lira pre~ 
-gou certa carta no placard da Imprensa Official da Parahyba," 

. N:io disse isto. 
· R~aflirmo, porém, que uma senhora, da alta sociedade parahy~ 

.bana, por ali passando de límousine, viu o espectaculo tristlssimo : 

.de qu~ .se procurava tirar effeito contra mim, n~ vespera.s do piei~ 
to. e. tomando de um martello, a inutilizou, desaggravando as.sim a 
:tninha terra. · 

Quanto aos termos da supposta carta, eu não os f!xe:i bem, por~ 
<qUe não os escrevi e não podia guard:al..{)s de rnemoria. Quanto ao 
reconhecimento de fil'lllas, nós conhecemos bem que· os trabalhos gra~ 
phologicoo exigem grande pericía e demorado exame. 

Annota pacie-ntemente, o Deputado José Gomes dois apartes do 
nosso illustre collega Barreto Pinto: "O Sr. Barreto Pinto: Isso tra• 
d,u1;. grande elegancia polit:ic.a" .. E . a!nda: "Posso asseverar á V. Ex. 
-que n:io houve violencias no pleito parabybano" e ainda outro 
.apartl!. · 

Sr. Presidente, não cortei e seria indignidade faze!~ qualquer 
aparte do Sr. Barreto Pinto ou outros de quaesquer collegas . 

.. · Aínda a{J'ora., recebendo da secçlio de tachygraphia os origl~ 
-naes do meu discurso. vejo assig·nalados a lapis vermelho e corta~ 
dos os referidos apartes do Sr. Deputado Barreto Pinto, e mais ou~ 
tros do Sr. Pedro Calmon, Pinheiro ·Chagas, Arthur Santoo e ou
tros, sem que ~e sentir, nem de longe, a minha interferenci:a, . 

-naquelle sentido. 
Üm.ittiu, porém, c !Ilustre Sr. José Gomes as notas tachygra- ·· 

phicas a respeito de- seu aparte: Dilsse eu: "Elle (o Senhor José Go~ · 
mes) que ha poucos dias comanentava commigo assumptas da nossa 
·terra ... " E o tacbygrapho apanhou a resposta de S. Ex.: "F37;en
do _lustiça á V. Ex." 

E sabe a Camara o que fez. o illustre collega da Parabyba? . 
~cou completamente: o aparte .e escreveu. conforme foi publicado 
:10 Diario do P.od~:T Legislativo. "Assumptos de interesses geraes do 
Esl:ado". 

. O Sr. José Gomes ...:... Depois que V. Ex. desceu da tribuna, no 
· n;~omento .em _que .tra tou da questão elo algodao oo Estado da Para~ 
hyba c:onversavamo• e eu elogiei o facto de V. Ex. trazer asswn
'to tão palpitante. não só para a Parahyba como para todo o Bra--: . 
si!, ao recinto d:a Camara. 

O SR.· BOTTO DE MENEZES - Faço um repto a Vossa · 
·Ex. Permitta que eu diga á Casa e á bancada sitil.adonlsta da Para~ 
:byba o que V. Ex. conversou commigo? S'! o percnitte, direi. Tra• 
ta....se .de assumpto de particular interesse politic:o, nao só para a 
·parahyba~ como para todo o BrasU. 

. O Sr. José Gomes - V. Ex. póde falar. Por mais que intrigue • 
. não c:oosegulrâ indispor-me com a minha bancada. Sou político an• 
-~go, lul e de passado limpo. 

O SR. BOTTO DE MENEZES Meu nobre collega . con· 
versou particularmente coiillllii)O sobre interess.e.s da politica parahy

'bana, dissentindo de collegas seus da bancada situacionista.. EGta é 
que é a verdade. 

O Sr. Jose Gomes - Não adianta V. Ex. fazer intriga com 
:mell3 -=orr~ligíonaríos . . Ella nlio medrará 
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O SR. BOTTO DE MENEZES - Felizmente, V. E:r:. nlio me' 
pôde d~mentir. 

Passo a:leante, Sr. Presjdente. 
O Sr. Gratulino de Britto corrigiu, ampli_ou os .seus apartes. 

Quando me referi ao juiZ de Umbuzeiro, S. Ex. disse, segu:ndQ as 
notas tachygraphicas: ''Não é meu parente". Pelo que interroguei <i 
S. E:x.: "Mas S. Ex. faz bom cu mão juizo a seu respeito? 

No Diario do Poder Legislativo se encontra a corrigenda à;> 
nobre D<!llu.tado: "E' par~te meu, mas nunca disse que as ruas ·de 
Umbuuiro foram empiquetadas''. Está, ou deturpado, por elle proJ• 
prio, o pensamento elo Sr. Gratulino de Britto. Ao invés de: "Não
e meu parent~. S. Ex . escreveu: é meu parente.. e ainda acc:rescen
tou "mas nunca disse ·que as ruas de Umbuzeiro foram empiquetaJ
das. " 

E por sua vez, o nobre Sr. Deputado Pereira -Lyra. revendo o
seu_ discurso, corrigiuJQ, cortou palavras. emendou-o. Agora, devo 
dizer á Camara que o meu discurso é este, o que o Diado de Po.. 
der Legislativo ~tampou e aqui reprod~do, manteo~ como está: 

·o Sr. Botto de Menezes (Para explicação puscsl) - Sr. Presi
dente, não ouvi iDtegralmente: o diSCl!rso do eminente Deputado Sr. 
J •. J. Seabra, representante da Bahia, quando relatava os aconteci• 
mentos políticos de sua terra. Sabi desta Casa, para attender a 
chamado urgente, ·antes da peroraçlio do illustte politico bahiano .. 
Poucos dias depois, lendo, com attenc;ão, o discurso desse nosso bri
lhante coJlega, nelle encontro um aparte do nobre Deputado Seve-
rino Mariz. representante de Pernainbuc:o, aparte que toca difeçta,. 
mente o meu Estado e o meu partido. Disse o Deputado Severltlo 
Mariz que a Parahyba podia .ser incluida, tambetn. como e:r:cepçao .. 
entre os Estados felizes, isto é, que na Parahyba do Norte .n.1o oc
c:orrera qualquer perturbação da ordem nem se verificara qualquer _ 
perseguição a adversanos. durante o regime discricionarlo. 

Extranhei, sobremodo, Sr. ~residente, esse aparte do nobre Depu
tado por Pernambuco, porque presuponho que S . Ex . tenha acom-. 
panhado de perto o soffrimento do meu Estado, sendo, portanto, 
testemunha, mais .ou menos. dos acontecimentos que mancharam mi
n}la terra durante muitos mezes. Lamentei profundamente qne se, 
viesse dizer á Camara dos Deputados Federaes que na Parahyba do 
Norte nllo occorrera a menor perturbação da ordem, que nao bou• 
vera a menor perseguição aos adver.sarios ·da situaça:o domiziante . 
Appellaria para S . Ex.; neste iDstante, afim de que, com sua auto
ridade, com o conhecimento dos homem e das coisas da Parahyba •. 
esdar.?ces.sé o seu pensamento. 

O Sr. Oswaldo Lima - V . Ex. quer dizer que o Governo d~· 
Sr. José Americ:o, na Parahyba, .foi um · Gov~o de violencia7 

O SR. BOITO DE MENEZES - V. Ex. conhece tallto
quanto eu a situação da Parabyba. V. Ex . advoga no interior clo· 
meu Estado. Cheguei, entretanto, ao ponto a que V. Ex. se quer
referir. 

Sr. Presidente, de~java ·saber com que intençã-o o digno -re-
presentante de Pernambuco, assim Ge externou esn aparte ao discur
so do Deputado J. J . Seabra . 

.. O Sr. Seuerin.o Mariz - Des.~jo esclarecer a V . Ex ._ meu pen-
=ento. O :oobre Deputado, pela Bahja, Sr. J . . J. Scabra. com-
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mentava, dessa tribuna. os efeitos da revolução nos Estados do nor
.:te; depois de criticar severamente a obra revolucionaria S. E". abriu 
um parentbesios, para exceptuar, do. conjunto de erros apontados, o 

: Esta'do do Ceará. Então, pedi a S. Ex. induisse, lambem. Pemam-
huc:O e Parahyba . · 
· · Explico porque assim proocdi. E ' que cu via o Estado da Pa· 
:.rahyba orientado pelo espirito serenamente imparcial do grande ho
. mem que a revolução revelou, - o Sr. José Americo de Almeida. 
:.Estudando a situação econom.ica e financeira- da Parahyba, constá· 

tamos que o Estado de V. -Ex . se encontra isento de divida para 
·.cem o funccionaliGmo, com a economia em progresso constante e 
-com surto nota vel no desenvolvimento da producção algodoeira. En
tendi, por i.sso, dever inclui.l·o entre os beneficios da Revolução . 

O SR. BOTI'O DE MENEZES - V. Ex . já terminou s eu 
. aparte; aliás ouvido por mim com especial -sympathia? 

O Sr. Seuerino Mariz- Já. Fui chamado a debate. 

O SR. BOITO DE MENEZES - Sr. Presidente. continuao
. do. o meu discurso, respondo ao nobre Deputado por Pernambuco . 
'E ' extranha essa exaltação patriotica pela terra alheia, esquecendo 
·-os soffrimentos e reve:z:es politicos dos seus habitantes. Então, lou· 
v a S . Ex. a situação financeira e economica, e esquece as torturas 

:Eflingidas aos opposicionistas nas vizinhanças do seu Estado?! 

O Sr. Se;,erino Muiz - Não considero a Parahyba terra alheia 
p'ara mim, Sou brasileiro; e.mquadro-me no sentimento de brasilida~ 

·de. (Muito bem}. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Mas. o sentimento de bra
.silidade emquadra~se no sentimento de justiça e .na observação exa~ 
:.;:ta dos fac_tos. · Não me quero referir ao Governo de Pernambuco 
que tenho acomp;mhado com attenfião. Mantenho mesmo relações 
pessoaes com o Sr. Lima Cavalcanti, illustre governador do no r• 

-deste. Estranho, porém, se .pretenda dizer que na Parahyba não 
.. ocorreu perseguição alguma, e que o aobre D eputado Sr. Severino 
Mariz venha. em aparte, incluir a Parahyba na !Situação dos Esta

.dos privilegiados pela Revolução. 
Se .o aparte proviesse da bancada situacionista de meu Estado, 

acharia perfeitamente justiflcavel. 

O Sr. Pereira Lyra - O depoimento do nobre Deput~o por 
Fernambitco, vizinho do nosso. rerra do orador e minba, como é 
· delle e de toda a Nação, não exige que a bancada da Parahyba op
:ponha formal contestaç30 ás palavras de Vossa Ex., de vez que a 
:sua presença na tribuna mostra a lim.pesa dos processas póllticos na 
'Parabyba; onde todos os .partidos tiv.e-ram a mai.s ampla Uberdade. 

Trocam-se TIWTI!f!tOSO& apartu).. 

O SR. BOTrO DE MENEZES - Sr . Presidente, peço a V. 
J!x. me ·mantenha a palavra, porque desejo responder aos Deputa• 
dos, do J:leu Estado e a outros collegas, um por um, palavra por~ 

·palavra. Se n§o disser a verdade, se não adjudicar ã minha opa!a~ 
-vra os depoimentos necessarios, en~, não serei digno desta tribuna. 

. ~enho certe::a, porém, de que ·o Sr. Gratuliano Britto não ne--
.gará ·as acontecimentos da nossa terra. 
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O Sr. Gratuliano de Brito - Até aqui V. Ex. a1ão referiu ne~ 

nhum. 

O SR. BOTTO DE MENEZES Perfeitamente. 
Devo respQDder logo ao nobre Deputado Sr. Pereira Lyra, meu: 

.collega e companheiro na Faculdade de Direito, e il!ustre adversa..
_rio. Quando S. Ex. andou pela Parahyba, empenhado, como eu, 
em propaganda eleitoral, certa ve:r: p1:guntou~me como decorria alli. 
o ambiente policial, o ambiente da cidade. R~pondi~lhe, a 
.S. Ex.: Hoje, dia da eleição, estamos gosando de liberda~ 
de; as anteriormente.. nos embateS preparatorios do p~eito, não 

.houve gar~tias. Com.mentou~se. depois, no Rio de Janeiro havei
eu afu:naóo que o ambiente da Parabyba tinha sido constantemen-· 
t~ de paz. Não era verdade, Sr. Presidente! 

o s~. Dt9utado )9Sé Lira âi::: que a prova da trazlquillidade do 
meu Estado reside no facto da m1nha eleição não ter sido contestar 
óa pelos adversarios. Devo declarar que tendo sido respeitado o· 
meu dioloma, fui levado a nlio contestar o dos adversarios. Se tal 
não acontec-.:S.S:e, outra seria a attitude do Partido Republicano Li
.bertadot. 

O Sr. Grstulumo de Brito - Só por isso? V. Ex. deve d~ 
as violencia~. a que se: referiu. (TrcX:am~~ apartes). · 

O SR BOTTO DE MENEZES - Para n:ío perder o fio do· 
meu discurso, devo declarar á Camata que não traria ao t;Onbed;._ 
.mento da Casa os factos desenrolados na Parahyba, pelo ·desejo de 
nos poupar a todos a recordação de scenas deprimentes, mas a isto 
sou obrigado pelo aparte do iUustre Deputado Sr. Severino Mariz;. 
e porque o meu sil~ncio, agora, importaria num esquedmento dos• 
meus compromis= -politicos com os conterr&~eos. Não direi tudo, 
.entretanto: o resto ficará para depois. 

Pe=gunta-me o · illustl'E} c;ollega, Sr. Gratuliano de Brito. se pos
.so po:;itivar uma das violencias da P.arahyba. Respondo ao ex-in-· 
terventor. 

O Sr. Gr-atuliano de .Brito - Póde positivar todas. 

O St. Barreto Pinto - V. Ex. deve ter interesse nisso. 

O Sr. José Gomes :_ Aliás, o representante de Pernamlmt.o fez: 
justiÇa ao nosso Estado. 

.. C> SR. BOTI'Ó DE MENEZES - V3I11os vêr se é justiça ou-
:!nj!lStiça. . . . . . . 
. O espancamento . do jornalista Lub: de Oliveira, espancamento
monstruoso, :-~as proximidades do quartel do Regimento Policial do 
Estado, constitue uma das mais negras paginas do nordeste. Até 
hoje a Parahyba desconhece a l)UUic;ão dos. c.ulpados. . Abriu-se, ape
nas, o conhecido inquerito. . . rigoroso. 

O Sr. Gratuliano de Brito - O caso .<kl. jornalista 'Luiz de. OU
,veira n~o se prende, absolutamente, ~. politica; · foi ao. que patec:e
.uma. questão toda particular. O. iDquerlto aberto foi mesmo rlgo-
.ro3D; . 

O SR. BOTTO DE MENEZES .~ Não. se reglsta, na Paraby
ba, essa questão particu1ar. O . jornalis~ di~ia um org:io de · opi-
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'nião e combatia candentemente o Govern:a da s~. Gratcliano de 
.Brito. 

O Sr. Pereira Lira - Aliás, essej ·ornalista está em !)ttfeita paz 
comnosco, neste momento, como V. Ex. · não· ignora, e a prova de 
que não temos culpa alguma e que elle trabalha agora em nosso or-
'Q1iQ offlcial. · 

O SR. BQTTO DE MENEZES - Em que elide a opinião 
'(fe V. Ex~ o articulado? Mas V. Ex. não nega que houve o espan
CáU'Iento do Sr. Luiz ode Oliveira, perto do quartel de policia. Era 
interventor do Estado o meu collega senhor Gratuliano de Brito. 

O Sr. P{!reka Lira - Esse assumpto foi completamente escla
'l'ecido e cOnsta dos "Annaes" da legi.slatura ·passada. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Nesse tempo, a opposíção 
-não contava com nenhum representante nesta Casa. Mas não fica 
·ahi a actuação da Parahyba no ambiente de "calma e tranquillidade". 

Pouco tempo depois, St. Presidente, o jornalista Tancredo de 
Carvalho, director de um orgão de opposição, era deti<:lo á porta 
de um café e dahi mettido no carcere da delegacia policial. para 
onde fui chamado, alta madrugada pelo meu prezado collega Dr. 
-João Santa Cl'U% e o jornalista Anchys.es GomeJS. E lá, perante o 
delegado de policia, exprobei aquelle acto que era um attentado aos 
nosso.s f6ros de civilização. Mais que um attentado: uma violen• 
leia ·1.:!esmarcada. · · · 

O delegado assev.erou•me que prendeu- o Dr, Tancrédo d·e Car~ 
valho porque e.ste o desattendeu, não compare.:endo â policia. 

E era interver· )r da Par.ahyba o meu collega Sr. Gratuliano de 
·Brito. 

O Sr. Grautli<mo de Brito - Qual a prova que V. Ex. .exhtbe 
-com rdação a essa declaração do delegado ? 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Não e .pogsivel apresenta! 
prova, mas confio nas declarações daquelle collega, que é um moço 
-~~ : palavra. 

O Sr. Gratuliano de Brito - Declarações dessa natureu não 
s~ tra%em para a Camata dos Deputados! · 

O SR. BOITO DE MENEZES -E' possível, Sr. PreSidente, 
-q~~ . o Sr. Gratullano ~e Brito, da Parahyba, como eu, conhecendo 
me~ ·processos de combate, venha dize.r perante .a Camara que es· 
tou affinnando uma falsidade ? 

O Sr. ·Gr~lisno de Brito - V. Ex. tambem conhece a c:ooau• 
-cta moral e profissional do Dr. Clovis Lima. E' Ull1 moço acima de 
·qualquer sus~eita. · 

O SR. BOTTO DE MENEZES _:A mim elfe diSse. isto:'"~ 
:sim procedi porqce ?recisava desaffrontar minha autoridade, offen~ 
dlda pelo Sr. Tancredo." E eu fui em companhia do illustre ad~ 
vogado Dr. Santa Crw: e do ·jomalista' Anchyses Gomes interceder 
junto ao delegado, que . era o. Dr. _ Çlo:vls Lima, em favor da Iiber~ 
,da de do· meu amigo. E o Dr. Clóvis· attendeu-nos, pondo em liber:o 
.dade, depois de meia noite, o referido jornalista. · 
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O Sr. Gratuhimo de Brito - O Sr-. Tancredo de Carvalho· 
nunca foi · preso. Esteve na Delegacia prestM!do UlJl depoimento. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Garanto a V. Ex., sob· 
minlla palavra, que o foi . 

O Sr. G:-atuTia-no de Brito - T3lllbem dou minha palavra _que· 
niia foi. 

O SR. BOTTO DE MENEZES -:- Posso afirmar a Vgssac 
Excellencia .... 

O Sr. G:-atulianu de Brito - Nunca foi preso. 

O SR. BOTTO DE 1\IIENEZES - . . . que o tirei de dentro
do :xadre:z: da policia. O que estou dizendo é a expressão da ver
dade. 
. Mas não fica ahi o ros.ario das nossas desditas. Passa-se o tem
po e ent;ra a. 1'base eleitoral, e a União publica uma nota da Chefa
·tura de Policia prohibinclo a reali:z:ação de comicios em dia de fei-· 
ra. O Sr. Gratuliano de Brito mandou estampar = ordem '!lO· 

orgão .official do Estado. 

O Sr. Gratulrano de Brito - Não é verdade que tenha probibi
do comido:s. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - E' verdade, tanto assim ·o
Tribunal Eleitoral concedeu, ·a requerimento meu. wna ordeJJl de ha· 
beas-corpu3. 

O Sr. Gratu[iafu) de Brito ...;.... V. Ex. deve trazer esse do-· 
CUIIleDtQ. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Trarei a cópia desse do-· 
cumento. Tenho <:> meu. dossier completa. 

A nota dizia que o chefe de polida Illío co=tlria co!Ilic:ios: 
em dias de feira . 

O Sr. Gretu!iano de Brito - Todo o mundo sabe que a polid~t 
tem o direito de localizar os comidos. 

O ·SR. BO'ITO DE MENEZES - De loc:ali:z:ar e nlio de os. 
prohibil'. 

O Sr. GratuJiano de Brito - -Na Parahyba nunca se · pro:bibiu 
comido. V. Ex. falava ]ivremet:~te. 

1 

O SR.. BOTTO· DE -IjffiNEZES ""'"' N~o desejava chegar a 
~e ponto. 

(Troc81'ft-se apartes). 

O Sr. Preeide:Dte - Attençã.9l Está com a palavra o Sr.· Botto-
de Mene:~:e.s , 

O Sr-. José Gomes - Dá 1liil aparte. 

. · O SR. BOTTO DE MENEZES 
Gomes para dar seu.- aparte. 

Agora chega o Sr. JoSé-
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Elle, que ha poucos dias conuÍientava commigo, a:;suroptos ge
raes da nossa terra .•. 

O Sr. José Gomes - Assumptos de interesses do Estado. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - E ha de ainda fazer justi
Ç!l ás declarações que formu1o, isentas de paixões ou de odios, sobre 
a situação do Estado, que V . Ex . conhece tão bePl quanto eu. 

Não est<Ju a crear historias, Sr. Presidente[ O que estnu di~en
do é a expressão da verdade. 

Sr. Presidente, o Tribunal Eleitoral concedeu, ·por unanimida
de, uma ordem de habeas-cor-pus, para o caso dos comidos das fei
ras e depois outro para garantir o Dr. Carlos Pes.saa, emineote 
lesder libertador, ll'IP.tllbro da Co=issão Executiva da Alliança Li
beral, e que não FO<iia exercer a sua propaganda eleitoral em Um
buzeiro. 

Pergunto ao meu illustre collega, Sr. Gr.atuliano de Brito: e:;ta 
é ou ~ão a-verdade? 

O Sr. Gratuliano de Brito - V. Ex. estã deturpando o senti
do da nota e do "habeas-car-pas, como· a Camara vae vêr. 

O SI'. Arthur Santos - Se houve habeas-corpus é .porque se 
veriiiearant violencias. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Diz muito bem o illustre 
~ brilhante collega, r-epresentante do Paraná, Sr. Arthur Santos. 

O Sr. GratuCia.no de &ítc - O assumpto será opportunamente 
e:Jtpikado. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Passemos para outro ~nto 
il:teressante, para nós parahyhanos, amigos daquella terra, e para 
todos os brasileiros. (PBUSa). 

Emp!quetaram. as ruas de Umbuzeiro e o Juiz de Direito que é 
um magistrado dignissimo, rccto e culto e que, aliás, é parente do 
Sr. Gratu1iano de Brito. , . 

O Sr. Gratulisno de Brito. - E' parente meu; mas nunca disse 
que a.:; ruas de Umbuzeiro foram empiquetadas. 

O SR. 'BOTIO DE MENEZES - Mas V. Ex. faz bom ou 
mão juizo a seu réspe!to ? 

O Sr. Gratuliano de Brito - Faço melhor juizo desse magis
trado. 

O SR. BOTIO DE :MENEZES - Pois bem: a Juiz de Di
reito, sabedor do facto. ·transportou-se ·ao local e em meio do ca~ 
minho, na estrada, se viu surprehendido por un:1 sargento e -praças 
da policia que, · de fuzil nas mãos, ISe acercaram do automovel, e 
quasi o apprehenderant suppondo que allí viajava o Dr. Carlos Pes
:;oa. 

O Sr. C8atu1iam de Brrto - Tambem não é verdade. V. Ex. 
não está sendo exacto. 

. . 0 ·SR. BOTTO· DE MENEZES - Sr. Presidente, .o Juiz de 
Direito protestou contta a Violencia e depois inquirido a re:;peito 
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pelo Tribunal Eleitoral, confirmou esse protesto e o Tribunat Elei
toral, tomando conhecimento do habeas-corpus pot' mim req~c!o'i 
concedeu-o por unanimidade de votos. 

O Sr. Arthur S{lntos - E' curioso: o Tribunal concede habeas
cOrpWI sem haver motivo algum.a 

O Sr. Gratuliann de Brito - Pena é que o orador tenha vindo 
para a Camara sem trazer o seu dossier. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Não pensava em accupar 
a attenç~o da · Camara - eis a ra~ão por que não troUJ~:e a minha 
mslem de documentos. Mas o Sr. Gratuliano não dispõe de ele
mentos ;>ara conteo.;tar o meu libello. 

Sr. Pr.e:sidente, cahiu sobre a minha terra um inferno de perse-
guições. Nunca a Parahyba offereceu tanta resistencia aos desman
dos do poder. Dóe·me dizer isso, principalmente diante do meu 
collega, Sr. Gratuliano de Brito, que advogou uma· vez commigo, 
Da minha terra, e sabe do meu esforço e idealismo, i.Ddo are arran
car do carcere, com S. Ex. presos que a situação anteriol:' não to.
!erava. 

O Sr. Gratulía110 de Brito - Presos. aliãli, por crimes comm~. 

O SR. BOITO DE MENEZES - Mas presos victim.as de 
perseguiçóes e que. depois, exeroeram no governo de V . Ex . o 
·==ando do Regimento Policial e o coll14nando da Guarda Civil. 

Quero definir a micha orientação. Hontem, como hoje, collocoo. 
me ao lado dos opprim.idos. 

O Sr. Gratuliano de Bri~o - V. Ex. não me atira contra o 
me-u antecessor. 

O SR. BOTIO DE MENEZES - Não· é esta a minha inten~ 
fião. O antecessor de V. Ex. jã falleceu; foi meu amigo partirular, 
antigo ceoperad'or dos "mais dignos do meu jomal, "O Combate"', e
uma se~ibilldade de estheta das !llais biZarras que hei conhecido e 
não seria eu agora o profanador da sua memoria e do seu nome. 
O ·sr. Anteoor Navarro realizou um governo energico. 

O Sr. Antenor Navarro comnJetteti erros politicos. mas foi ~~~ 
vemo. 

O Sr-. Gratulíano de Brito - Advogamos juntos no c:aso de 
que V. Ex. acaba de tr<ttar. Mas o· Governo nos facilitou todos 
os elementos de defesa na assistencia aos nossos comtitu:h!:ltes. 

O SR. BOTIO DE MENEZES - Tratava--se de acção pu~ 
b1ka. N:!.o havia necessidade das favores do Governo. Qualquer 
advogado sabe perfeitamente dis3o. por mais rudimentares que $e.-
jam seus conhecimentos. · 

. O Sr. Gratuliano de Brito - Nada de extraordinario occorr"'JS 
que merecesse aquella referc?ncia · de V. E:x:. 

O Sr .. . Pereira Lira - E' materai alheüi â polltic::a 

O SR. BOITO DE MENEZES - N~ ê materia alheia â 
política, porque fu:a acoiltecimentos · e. . sihtaç&S do · Estádo. Não 
!Vlvo fóra da Parahyba, descouhecmdo o que alli occorre. 
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O Sr. Pereira Lira - V. Ex. hoje está querendo aggredir os 
se:us collega.s. Ainda ha cinco mmuto.; mostrei a V. Ex. um tr<Y 
balho meu, como eXP.res.são da maior cordialidade. Estou aitamen~ 
te surpreso de receber uma pedrada. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - VV. EEx. aprenderam, 
ae um anno para cá. essa historia de jogar pedra ... 

O Sr. Pereira Lira - Se V. E,x. se molestou, retiro a ex
pressão. 

O SR. BOTTO DE MENEZES Não me molestei. Mas. 
.pa3Sc;nos adiante, porqu~ o . capitulo não é dos mais agradaveis. 

O St'. Pãeira Lira. - V. Ex. deve falar, faalr amplanl.entc. 

O . SR. BOTTO DE lViENEZES - Estimo particularmente ao 
Sr. Deputado Pereira Lira, que é um espírito brilhante de minha 
terra, e não acredito que S . Ex. se solidarize com as violencias pra• 
tu:ade>s no nosso Estado. 

Devo, porém, voltar aos acontecimentos do governo -de nosso 
collega, Sr. Gratuliano de Brito, que o assumiu num mom~nto grave. 

O Sr. Gratuliano de Brito, embora moço, era obrigado a zelar 
pela tradição de um llOme paterno realment!!' reõpeitavel. 

O Sr. Gratuliano de Brito - Obrigado a V. Ex. 

O SR. BOITO DE MENEZES - ... de um magistrado di~ 
gno; e, no choque das paixões, no attrito dos interesses. quando a 
Parahyba precisava combater o prurido sem fim da dictadura, a sua 
candidatura, com a morte de AntenO'!' Navarro, nasceu como uma 
promessa de Governo civil. Convocado em minha ba-.:~ca de advó~ 
gado para etnittir uma palavra a respeito, acceitei o mandato dos 
conterraneos e disse-lhes de viva voz quaes .~am os nossos <iesejos. 

D.:clarei, então, ao ~r. Gratuliano: 

O povo sabe perfeitamente discernir a obra dos homens. At
tenda V . Ex. âs solicitações do povo, governe com intelligencia e 
patriotismo, reuna os homens de boa vontade, não permitta que os: 
parahybanos sejam considerados e:;trangeiro.s na sua propria terra. 
porque a Parahyba é mansa como cordeiro, mas tem iiDpetos de leão, 
para reagir. 

Sr . Presidente, não era elogio ao admin)otrador, era um r o
tei.l'o do povo q~ eu traçava, · naqueDe DKJmento. ao candidato. 

O Sr. GTatuliano .de Brito, porém, apesar da sua boa vontade, 
ficou adstric.to sómente á boa vontade l 

Nada pôde r.:alizar oaquelle sentido. Muito moço aind~. che; 
gado ao apice das posições publica:;, capitulou deante da ronda po; 
litica ... 

O Sr. Gratuliano de Brito - V. Ex . fale abertamente. Não 
deixe figuras Pl>r traz do panno. Abra-se complefumE!'!Ite. 

O. SR. BOTTO DE :MENEZES - Vou chegar, agora, onde 
queria o Sr. José Gomes, ao capitulo das outras perseguições:. 

_, · O Sr. José Gomes - Desconheço~as. 
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O SR. BOTTO DE MENEZES - Desconhece porque i&>o 
lhe convém ao criterio partidario. 

O Sr. Carlos Pessõa. membro da Comroissão Executiva da Al
liança Liberal, primo de João Pessõa, c reformador, chefe de muni
ópio de incontestavel prestigio, na.o põde fa:z:er .su3 propag.anda, 
porque o impediu o Governo, neDJ. o Sr. Ernani Satyro, expressao 
-de intelli~encia e valor- político. em Patos. 

O Sr. José Gomes - E' uma lnjtllstiça que V. Ex. faz ·ao go
verno Gratuliaoo de Brito . 

O Sr. Gratuliano de Brito - A injustlça do orador é tão cla
morosa, que se constata com o facto de ter o senhor Carlos P~ 
-sõa ganho as eleições como opposiciouísta, no nosso Estado, em 
~;eu município. 

O SR. BOITO DE MENEZES - São inuteis tyranttia.s em 
Umbuzeiro, contra o Sr. Carlos Pu.sõa - homem recto, e coraçãp 
adai!laotino. Inuteis porque a população local j~tamente o admira 
-e ama e o acompanha para todo sacrifício. Conhecemos como se 
exerce a fa.scillaç:!.o do bometll sobre o povo. O Sr. Carlos Pes- · 
sôa venceu ali. pelos methodos politicoo adoptados; v.enceu pelo 
coração. Outros vencem por outras qualidades e tambem congrt· 
gam o seu povo: o caso <lo Sr. José Pereira, em Pr!nceza, que attra~ 
hiu a solidariedade de sua população contra a autonomia do Estado. 

O Sr. Gratuliarto de Brito - E " uma injul"ia á Parahyba dizer~ 
:se que foram inute.is as reacçóes contra o ·SCnbor ]01.sé Pereira, e.m 
Pr!nceza. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Sr. Presidente, não falo 
~ reacções contra o Sr. José Pereira; é imsorio malsinar os chef~ 
vencldos e acc:eitar a collaboração dos correlígionarios delles 1 O 
intei"Ventor reputa infamante falar no .nome do Sr . José Pereira, mu 
chamou a si os corr.eligionarios do mesmo. 

O. Sr. Gratuliano de Brito - E" outra questão que V. Ex. de· 
tun:)a, tirando partido da falta de conbec:lmento da Calllara no as-
súmpto. 

O Sr. 7~ Gome~ - O Governo da Parabyba procura selec~ 
cionar os ele01entos e aproveitar os capazes de administrar. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - O Sr. Gratuliano de Brito 
é um moço muito bom agora, ma.s foi um tyranno quando .esteve no 
poder. Coagiu a opposiçlio do meu Estado. E' tão differeote ver os 
homens aqui, no Rio, e vel-os nas Estados! 

O Sr. GrRtuliano ck Brito - V. Ex. diz uma grande verda~ 
de: é muito dHferente. 

O SR. BO"''TO Df MENEZES - V. Ex. parece fa~er unia 
ínsinuac;ao á alinha pessOa. PergUllto: qual a díiferença que V ; Ex. 
encl!lntra entre o Deputado que ora fal01 e o adversario que com
bateu na Parahyba "! 

O Sr. Gratulíano de Brito - E' que, aqui, procura Ílllpre~ 
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.llat a Camar~ COill eonsideraÇÕts que não Gii.O verdadeiras, COmO 
demonstro. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Estarei inv-ertendo os Ia
-<:tos ? Estarei faltando ã verdade ? 

...• O Sr. Gratulis.no de Brito - Continue V. Ex. articulando as 
..suas acc:usações. Chegaremos a uma conclusão final. 

O SR. BOITO DE MENEZES- Fomos, Sr. Presidente, c:er~ 
ta vez. a Guarabira. em caravana. Entre os ~:ompanheiro.; estava 
o Dr. Luiz Ga!dino de Salles. chefe local e um dos maiores Ia:~:en~ 
.<!eiras da Parahyba, medico competente, homem a quem, entre os 
.meus. chamei de santo. da nossa companhia, digno pela sua inteire~ 
:z;a moral do respeito de todo o Palz. Entr.e o:s componentes dessa 
caravana inclulam·se o coronel A vila Lioo de Oliveira. a Sr. Me; 
-desto de Aquino e outros correllgionarios. Sabe a Camara o que 
fez a policia daquella cidade e apaniguados ? Prenderam o Senhor 
Adalberto Pessõa, sobrinho do eminente brasileiro Senhor Epitacio 
Pessõa e filho do benemerito parahybano Sr. Antonio PesSôa. D~ 
sacataram o Sr. Galdino Sa!les. 

O Sr. Grt~tuliano de Brito - Nioguem foi preso Dt!S3a occa.sião. 

O SR. BOTIO DE MENEZES -Oh! esse negativismo sys· 
tematico revolta. Sei que ao antigo interv~ntor dóe ouvir di:z;er isso. 
mas é necessario, para conhecimento da opinião publica. Oxalá se 
an.ependa desses factos o Sr. Gratuliano de Brito, porque, assim. 
merecerá o nosso perdão! Mas Sr. Presidente; approlcimam•se as 

-eleições. Fundado no· Estado um partido novo, com elementos ca• 
pazes, como o conego Nicodemus Neves. agora convidado para exer~ 
cer o cargo de director da Escola Normal do Estado. Os Drs.. Car
los e Fernando Pessôa, os Drs. Clovis e: Ernani Satyro, Dr. José 
Pinto Lafayette Cavalcanti, Sevetino Cabral, coronel José Parente, 
Pedro Cunha Lima. os A vila Lills, o Sr. Severino Lucena, filho do 
-ex~ Presidente Solon de. Lucena, e muitas outras figuras dignas da· 
.Parahyba, el~mentos de todo Estado intensificamos a propaganda. 
Uma flor-ação de homens independentes. Não era. como se dizia, 
um ajuntamento illicito: era uma parte significativa de opinião. 
Comprehea)dendo a tenacidade dos lutadores, o partido situadonis~ 
·ta enveredou por uma estrada tortuosa. Desma!1dou•se. E iniciou, 
dentro no Governo Gratuliano de Brito, a terrível pressao sobre os 
meus correllgionarios. Reunido o directorio do Par.tido Republica~ 
.no Libertador, deliberou apresentar a sua chapa á Camara Federal 
-e á Assembléa do Estado. Ao imve~ do h2bito commum. de reunir, 
nos e<lificios publlcos. os chefes do lllWliclpios, convoquei o povo 
para uma reunião na praça publica. Fui para lã: dei início ao 
··meeting exarando ao povo que examinasse os candidatos liberta·c!o
-res, indicasse suas falhas e, então, deliberasse se elle.s mereciam ou 
'J1âo a.s suas preferenclas. Constitui-a. de facto, um processo novo 
este convite ao povo, para opinar, ali me.:;mo. Sabe, Sr. Presiden· 
~e. o que fizeram os elemeatos sltuac:ionlstas? Marcaram para o 
mesmo dia um outro comido, no Jogar chamado "A . Pedra". á rua 
da Republlca, na mesma cidade de João Pes.s6a. Era visível o in· 
tuito. A' opposlçllo nao interessaria prejuákar a ordem. Descobriam
se os propooltos. · A policia permLttiu que :os nossos · adversarios rea~ 
li2:assem um comido á mesma hora, embora noutro local. Entendi 
4ue tal attitude significava uma provocação para a luta. A polida. 
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.declarou logo que o "meeting .. não seria realízado .na Praça do Re
Jogio, isto é , na Praça Vida! de Negreiros, que é a praça central de 
João !?essõa. A ordem da polida foi por nós acatada. 

O Sr. Gratuliano de Bz:ito - Partido alglllii realizou comido na. 
Praça Vida! de Negreiros. porque se trata de um pon.to de con· 
vergeflcia de vehiculos, muito transitado e movimentado. Se fOSGe 
prohibido sómente a determinados partidos a Teêlização de comicios 
aJi. V . Ex . poderia accusar o Governo de parcialidade: na verda-
de, porém, nenhum partido o fez . · 

O SR. BOTTO DÉ MENEZES Contesto a affimação de 
V . Ex . ; muitos comiclos se realizaram na Praça do Relogio, em 
propagandas anteriores. Todas os "meetings" da Alllança Llberal 
a li ISe realizaram. Entretanto. Sr . Presidente, acatamos a prohibi· 
ção e acceitamos a Praça 1817, cujo nome é uma rememoraç!lo de 
sangue, uma pagina de intrepidez. Marcharíamos para a!li. A ~·· 
colha da policia importava numa predestinação. Ali reviveriamos 
.uma batalha de civismo e um lance glorioso da histori.a da nossa 
Democracia. Accedi, sobretudo, porque aquelle local seria uma 
lá fomos e ficamos no meio do povo: famílias, . r.e-prsentanteiS de to--· 
das as classes, emquanto no local da "A Pedra" (soubemos depois) 
espaireciam alguns progressistas. 

O Gratuliar1o tk Brito - V . Ex. desde jà estabelece que, na. 
Praça 1817, só se achavam adeptos seus. 

O SR. BOITO DE MENEZES - Seria curioso digo eu. que 
os Progressitas compareceesem ao meu "meeting" e n::io ao delles,. 
marcado para a mesma hora, a não ser os que foram lá para per
turbai-o. 

O Sr. Gr8fuliano de Brito - Não affirmo isso. Deciaro. ape,.. 
nas. que V. Ex. é quem di.z: que só havia. no seu "meeting ", ade
ptos seus • 

• . . . O SR. BOITO DE MENEZES - Sei onde V. Ex. quer 
chegar e lá che9'lremos juntos. Redigl uma proclamação ao povo 
de miclla terra, e-, iniciado o "meeting" oomecei a lei-a. com ~Sereni
dade. Li-a, impetrando a todos os conterraneos o exame dos can· · 
didatos, a folha de s.uviço á terra natal. Precis:avamos li:Valltar .a · 
Parahyba dos destroços em que. desgraçadame.ote, mergulhára. Sr. 
Presidente, após meu dilicurso, falaram outros oradores e quando o 
ultimo, o Sr. Luiz de Oliveira perorava, numa oração brilhante, ti• · 
-rotearam-nos. Age.otes de policia. perturbaram o col!licio. e mãta· 
Tam um companheiro, um . pobre carrO<:elro, que nos assistia. 

O Sr. Grstrsliano de Brito - PermUta V . Ex . um aparte . 
O rigoroso inquerito que se abriu. apurou o seguinte: morreu um 

cidadão filiado ao Partido Progressista, um 6erviçal ·de um dos can• 
didatos a !P-putado Federal pelo me,mo Partido, e todos os indiclos 
demonstraram . que o· incidente foi provocado pela aggremiação de 
V . Ex .• muito a proposjto. . · 

. . · O SR. BOTTO DE MENEZES. - A opposiç~ desarmada •. 
.revistada, nas rua.s, sem imprensa, pe:rturha:r a ordem do seu pro; 
prio· comido. E ' irrisorio I Rcptil o nobre Deputado a adduzir pr~ 
yas. 
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O Sr. -Gr.iltuliano de Brito- Não dir~i qu.~ V." g. tenha sido 
.-o autor do plano . 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Não flli; minha iodole re
·-pelle a Violencia e todos os meus amigos não são capazes de planos 
.:dessa natureza. A meu lado e,stavam a senhora Henriqueta Pessõa 
_Ramos. ·irmã ck João -P essõa, acompanhada de dois filhos. 

FeliZIIlente não estou trazendo a debate factos inverosímeis. -in
verídicos. Morto o pobre homem ... 

O Sr. Gratuliano de Brito - Correlígionarío do Partido Pro:
--gressi~ta - deve V . .Ex. acceatuar. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - . .. para attenuar a mise
·ria e affllcção da infdi:; viuva, o conego José Coutinho, vigario da 
'Capital, a meu pedidO, abriu uma >Subscripçllo entre o povo e con_
seguiu quatrocentos e d ncoeota mil réis com que comprou uma ca_
sinha numa das ruas mais humildes da Parahyba. E o Padre Cou~ 
tinho mandou publicar, me::es depois. uma nota pela imprensa. dan
do conta dessa subscripçllo e do meu pedido. Esta é a verdade, é a 
·histeria verdadeira do; acontecimentos. que alli se desenrolaram. 

Feito isto, que nos restava, a nós Libertadores ? O · recolhimen• 
to â casa, e á minha c:asa se fez verdadeira romaria do Povo que 

'era, dia a dia, acintosamente affligido pelos agentes de policia .. 

O Sr. Gratuliano de Brito - Outro facto que Vossa Ex. nllo 
,prova . 

O SR . BO'ITO DE MENEZES -Vou proval-9. Mandaram 
-os gazeteiros rasgar ocs nossos jorna.es. 

O Sr. Gratulisno de Brito - O facto occorreu de outro modo. 
-Os gazeteiros da Parahyba num extraordinario movimento de s<ili· 
dariedade ... 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Com quem? Com V. Ex.? 

O Sr. Gratuliano de Brito - .. . resolveram não vender o jor: 
:na! de V. Ex. 

O SR. BOITO DE MENEZES - E' interessante! Àqul eS.:. 
tão varias Deputados inclusive o Sr. Odon Bezerra ,tão vizinho de 
'llllnha residencia, no Estado, a quem pergunto neste momento, se 
·OS gazeteiros da Parahyba são ca-pa::es de rasgar, expontaneamente, 
_um jornal do orador que fala, neste instante. 

Não ha, Sr. Presidente, no meu Estado - vou confessar, mo
.-destia á par-te - quem seja mais .amigo dos pequeninos e dos affll
ctos que . eu. Sou mais advogado dos pobres que dos ricos e estou 
-sempre ao lado dos opprimidos. E stou referindo factos e aspectos 
1ocaes, com fidelidade. Sabe di.sso o Sr. Odoa Bezerra que me co
·nhece . de perto, mantem co11Unigo relaçõe$ pessoaes e á minha casa 
'foi, mais de uma vez, para ambos fundarmos um- Partido constitu· 
<:ionalista. 

O Sr. Odon Bezerra - - Permitta--me V. -Ex. expl!qu~ o _facto: 
'Nãto fui á casa de V. Ex. para convidal-o a fundar um · pat"tido: 
Fui solicitado por um' amigo a ir á residencm. de V . Ex. · ' 
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O SR. BOTTO DE MENEZES - Nunca soube dls.so. Soube
·apenas ela chegada de V . Ex. e que o recebi por mais de uma vez. 
com S}"lnJ)athia. 

O Sr. Odon &zen-a - ViGitei V. Ex. como amigo particular
~ <:Oilega . Fui convidado pelo Sr . Orrls Barbosa. actual director
<i'f; A Uniao", orgão official do Estado. ;>ara ir á residentia de V. 
E:~t. porqu~ na Parahyba nllo bavia partido organizado, antes da· 
revoluçllo de 30 . 

O SR. BOITO DE .f.iENEZES - Exactamente. nesta ultima. 
parte. 

O Sr. Odon Bezerra - Nessa occasião, disse a Vossa Ex. e 
aos demais companheiros presentes que nllo me mo'vlmentaria sem· 
ouvir antes a palavra de ordem do Sr. José Americ:o e que neste 
sentido escrevia uma carta á Sua Ex. Pa.ra esta minha declarac;ãot 
invoco o testemunho de todos quantos lá se encontravam. Não fui, . 
convidar Vossa Ex. para fundação de qualquer partido. 

O SR. BOTIO DE MENEZFS - ~ V. Ex. que o Sr .. 
José Americ:o se oppunha ao nome do Sr. Joaquim PessOa. 

O Sr. Odon Be-..errs - Conhecia a.s divergendas políticas entre
as Srs. José A~nerico e Joaquim Pessôa, mas disso V . Ex. não-pode 
inferir qtre eu o houvesse convidado para fundar putido politic:o. 

O SR. BOTIO DE MENEZES -- Vamos deixar essas cou~ 
sas á margem, pois quero entrar o'outro asumpto. 

O Sr. Odon Bezerra - Muito hem. Acho que, realmente, já. 
devia ter deixado esses casos de lado e entrado em outro genero de 
considerações . 

O SR. BOITO DE MENEZES - Digo á Camara que a Pa~· 
rabyba attingiu a tal ·.eatado de anarchia qu-e o Sr. Mathioo Freire,. 
nosso iUustre c.o!Jega, Deputado Federal, retirou-se do Estado, al~ · 
legando falta d.e garantias de vida. 

O Sr. Grstulisno de Brito ..:...- Occorre1.1 um incidente entre O · 

Conego Mathias Freire e UDl c:ommerciante da Parahyba. 

. O SR. BOTTO DE MENEZES - Oeixe~e contar a hls- · 
toria . 

O Sr. Gratuliano de Brito - Em tomo desse incidente, mandei
abrir rigoroso ínquerlto, tendo sido o seu- autor processado e con-· 
<I em nado. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - O .Padre Math~;;a Freire - 
chamo a atteaçlio dos Senhores Deputados - publicou nos jornaes:. 
da Parahyba que del.iava o Estado para n!io ser cusassinado como 
um misero c.:io. Apello para o Sr. Gr.atuliano de Brito afun de que 
diga se é t:>u n:lo verdade. Tenho um jomal e:::t que essa . despedida 
do Deputado Mat.hiaG foi inserida. 

O & . Barreto Pinto -: Se o nobre orador não se molestasse, 
ousaria dar um ultimo apar:te. Vamos estabeelcer por hoje um ar
misticio para a .Parahyba. em honra á pa:z. do Cbaco. · 
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O SR. BOITO DE MENEZES - Estou Sr. Presidente fa
%endo uma recapitulação do.s factos, sem nenhuma paixão. Ouvi 
dizer aqui-, certa vez, que a Parahyba off.ereceu a Nação o especta· 
cuJo ined!to de um mar de ·rosas, em materia de propaganda eleito.
·ral e DeUG sabe com que travo na alma eu escutava essa injustiça. 
P.emambuco está bem perto de 116s; Misedcordia, terra do Sr. José 
Gomes igualmente, Bananeiras, do Sr. Odon Bi!zerra e todos sabe
mo.!: quaes a.s revelações do governo do Sr. Gratuliano de Brito, . 
. que subiu a esse posto a~ que parece animado de bons propositos. 
Moço habil, tido e havido como bom, tomou assim as redeas da in
terventoria. Todos nós nos arreceiavamos do advento dos "authen· 
ticos" - grupo mai·s achegado ao proseguimento do regime dieta· 
torial e olhámo~ com sympathia a ascenção de um candidato, de 
formaç:!o mais civil. 

Aliás, o Sr. Gr.atuliano nunca foi authentico. 

O Sr. GrBtuliarro de Brito - Que chama V. Ex. "authentico"?" 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Aquella turma interes-· 
si'!nte ... 

O Sr. Diniz ]utJfot' - Interessante, não: heroica!! 

O Sr. Graiu!ilattO de Brito - O orador não respondeu á minha' 
pergunta. Que chama S. Ex. "authentico"? 

O SR. BOTTO DE ·.MENEZES - Vou definir. Existiam: 
duas classes de autbentlcos Da Parahyba: a dos llliados a Ant~or· 
Navarro e a dos outrOs que se movimentavam num programma civil, 
no desejo de que a Parahyba e o Bras!1 .se norteassem dentro da lei .. 

O Sr. GratulUJno de Brito - Aliás, Antenor Navarro. era civil .. 

O SR. BOTIO DE MENEZES- Por .ser civil, nl!o deixava 
d~ ter mentalidade de adepto de uma dlctadura prolongada. 

Era authe:otico. Esteve dentro· do quartel, na luta, ao lado dos 
militares, juntamente com o Sr. Odon Bezerra. Era, portanto, um 
"authentico". ''Authent!co" quer di:~:er que n:io recua deante do 
sangue ... 

O Sr. Dlniz }unicr - Bemdito, esse sangue; se elle nlio fõra 
nunca o BrooiJ desfructaria as auras saneadoras da Revolução. Con~ 
sídero os males da inexperiencia · politica desses authentioos, mas o:io 
esqueço os_ beneficios que nos' trouxe o heroic:o sacrificio dos 18 de
Copacabana .e dos valorosos cava!Je!ros de Luiz Carlos Prestes ... 
(Trocam·.se i:nnumeros aparles). 

O Sr. Presidente (Faz.errdo soar os tympanos) - Atteoç~o r 
Está com a pa.lavra o Sr. Botto de Menezes. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Como dizia, Sr. Presiden· 
te, ha authenticios, e entre ~lles vejO aqui o Sr. Café Filho, que an~ 
dou por lá, na Parahyba, pregando a revoluç~o. E' dos verdadei
ros "autbenticos". 

O Sr. Café Püho - Sou· cons.iderado simplesmente "authentico" 
ou "authentico faJIIlgerado"? (1~15os). 
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O BOTTO DE MENEZES - E quando o movimento revo~ 
1udonario se encaminhava para o R!o Grande do Norte, o Sr. Café 
Filho para lá se dirigiu . 

O Sr. AbelBTdo Mar-inhc - V. Ex. dá licença para um aparte? 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Com todo o prazer. 

O Sr. Abelardc Marinho - Estou ouvindo o ~iscur.so d~ V ·. 
Ex . com multa attenç~ e esperava que chegasse a uma conclus:lo. 
V . Ex. quiz a candidatura do Sr. Gr.atuUano de ·Brito para a inter~ 
'llentoria da Parahyba; apoiou e~a candidatura ... 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Em parte . 

O Sr. Abelardo Marinho - . . . porque estava de accordo c.om 
.sua aspiração civilista. V. Ex. se arreceíava daquíllo a que cha~ 
ma "authenticlsmo" e que, naturat.m·ente, é .synonymo de "tenentismo" 
ou co\1Sa equivalente. Admittindo, porém, que em tudo que refere 
n:lo hafa pai:r.llo, só se deve tirar desse episod!o urna condus:§o. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Qual é? 

O Sr. Abelardo Marinho - V . Ex_. é profundamente injuoto em 
-seu preconceito de achar que o militar, o a'uthcntico, o ortbodoxo, 
n:io sabe construir. Contra e3.Se precOnceito quero lavrar meu pr~ 
testo. V. Ex.. quando falou em authentico, nl'ío dlsti11guiu. Dese~ 
jo fa%er um appello ao nobre Deputado: Se S. Ex. foi!Y.ar a · Co~ 
·tituiçao de 16 de Julho, verá que 80 % della sl'ío formados de me~ 
dldas defendidas por esses authenticOG a quem V . Ex . se r-efere 
çon· tanto desdem~. N§o deve o orador apreciar a obra revolucí~ 
naria pelos seus caracteres o~~egativos. N:ie pode absolutanv.nte jul~ 
gar assim. Deve pesar nu!lla concha o que ha de concreto, de af· 
flrrnativo. na outra o que existe de negativismo e v~rlf!cará que o 
saldo a favor dos outubri!tas é formldavel. VV. Ex. vivem a apon• 
t<Jr incoherencia:~, quando todos são a eoc:amaça.o, a demon.straç!o 
da lncoherencla, nesta Ca$a, Ainda ha pouco, ouvi o · Sr. Eurico de 
Souu Le~ apontar loc:ohereocias, quando S_. Ex.. sob a batuta do 
Sr. }o3o Neves, personifica a proprla incoherencia. . . (Trocam-se 
outros apartes. O Prl!$idente rec1Bf118 sttenç/Io). · 

. O SR. BOTTO DE MENEZES - Acho, ao contrario, que 
o! milltares, authentJcos ou orthodoxos sabem construir, e o 8:-asU 
multo deve a e.Jles. Mas nao de~jo exdll3Ões. Nao posso negar. 
Sr. Presidente, que com o advento da Revoluç:lo diversos commettl~ 
mentes &e effectuaratn no Paiz. O Codigo Eleitoral é um del!es . Não 
poaa1> tambem esquecer o que houve em minha terra, co·m os fevís· 
~amentos acinto.sos de c!dadaos qualificados. 

Posso esquecer o tiroteio da Praça 17, no qual assassinaram 
)o5é Lino, pobre homem do J'(?VO que estava ao meu lado 7 

O Sr. GtBtullano de Brito - Quer:n 1 

... . O SR. BOITO DE MENEZES - José Lino, · um pobre ope· 
.rario. 

O Sr. Gratuliano de Brito - Era empregado da casa ·commer.:. 
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-cial do Sr. lzidro Gomes, candidato a Deputado Federal. V. Ex. 
vem, agora, dizer que era seu correlígionario ?! 

O SR. BO'TTO DE MENEZES - Não affirrnei que era mel~ 
coreligionario, mas que morreu no comício, do Partido Libertador. 

P-ergunto ao i!IUI.ltre collega Sr. Gratullano de Brito: é verda~ 
deíra ou não a dec~aração da irmã de João Pessôa, D . Henriqueta 
Pes.s6a Ramos. que a meu lado testemunhou o acontecimento com 
uma fillúnha, e que soffreu choques violentos e foi atirada ao ch::io 7 

Será uma inverdade o que estou proclamando? 

O Sr:. Graf:uliBno de Brito - E" inverdade. Essa senhora não 
recebeu ferimento de natureza alguma. 

O SR. BOTrO DE MENEZES - O filho de D. Henrique ta 
Pes.sôa recebeu· um ferimento. E!la proprla telegraphou ao Presi
dente da Republh::a e ao Minlostro Vkente Ráo, narrando os aconte
cimentos. 

O St. Gratulianc de Brito - Neste te!egramma não se contém 
a aff!rmaça:o do que V. Ex. diz, sobre ferimentos na pessôa daqueJ~ 
la digna senhora. 

O SR. BOTTO D EMENEZES - Estou relatando episodlos. 
A verdade é que a Parabyba viveu hora·s de inquietaç:io. 

Appellei para os pampas gloriosos, para os p-ampas heroicos. 
eu que saudei a Jo~o Neves e a João PessOa quando .entravam em. 
minha terra, - Rio Grande e Parabyba unidos - saudei-os, na cam
panhia de Octadlio de Albuquerque, e depois empreguei providen
cias; pedl o amparo de Mftna,s, que Deus collocou entre as montanhaos 
c-omo se-ntlnellas da liberdade. Tudo em v:lo. Aqui .:stâ o Sr. Café 
Filho que sabe do empenho parahybano na luta liberal. 

O Sr. Café Filho - E' uma verdade. V. Ex. prestou os me• 
lhores serviços á causa. E' tambem um authentic:o. 

O SR. BOITO DE MENEZES ..:._ Multo agradeç<:J o teste~ 

munbo de V. E:~:. 

O Sr-. Gratuliano de Brito - Predso dar um esclarecimento. 
não a V. Ex. que conhece perfeitamente o facto que vou narrar. 
mas á Camara. Emquanto tudo isso ac:onteda, emquanto se appro
xim.ava o dia do assassinato do Presilknte Jo::lo Pessõa, o orador es
crevia uma carta a um seu amigo, membro do perreplsmo da Para~ 
hyba, atacando o Presidente }alio Pesslla, taxando-o de mlseravel e 
pedindo \1lll emprego. 

O SR .. BOTTO DE MENEZES - NUIOca esc:~evi contra (> 

Pre-sidente João Pess6a. E" uma inverdade. Pede emprego pelo 
cunor de Deus quem tem vivido sempre de emprego publico. 

O Sr. Preita Lir-a - Mas a carta que foi publicada era ou não
de V. Ex.7 

O SR. BO'ITO DE MENEZES - Perguntaria tambem: V. 
&"., na Parahyba, andou pregando boletins infamantes contra seus 
.advcrsarlo.s ? Ao tempo da caDlpanha· de Jotí.o Pess6a, V. Ex. se 110-
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:1idarizou com a Parahyba e com o seu admitavel Presidente, por 
gestos e . por palavras ? 

O Se-. Pereira Lira - V. Ex:. está se contradizendo. .Amda ha 
youco, elogiou minha elegancia moral na campanha política, e, a go
ra, · vem dizer ia! v-erdades, .attríbuindo·roe acção reprovavel. O que 
interessa, porélll, é que V. Ex. diga .se a carta é sua , ou não. 

C S'R. BOTIO DE MENEZES - Não é roinha, Já disSe e 
repito. Na Parahyba. se processou uma campanha triste contra os 
5eut adver.sarios. S . Ex. o Sr. Gratuliano de Brito· hoje, não fa· 

.ria isso, acredito, porque se civilizou ao contacto de: outros meios. 

O Sr: Pereira Lira - Mas, torno a pergúntar: a carta é da au• 
.toria de V. Ex ? 

O SR. BOTIO DE MENEZES - Poderia aceitar-lhe a au• 
. tof.a. põra discutir . 

O Sr. Pereira Lira - Não se trata de acceitar a autõria. mas 
de diz-er se é ou não de V . Ex . 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Não é. E. para que quer 
·v. E . minha declaração de autoria ? Para mostrar a carta á Ca· 
mara ? 

O Sr. Barreto Pinto - Renovo o appello que fiz, no sentido de 
um armísticio. 

O SR. BOITO DE MENEZES - Vou terminar, attendendo 
ao gentil appello do . nosso mustre e digoo colle-ga Senhor Barreto 
.~lnto porque ~ que es3e pedido é .feito de boa fé •. 

O Sf'. &rrdo Pinto - De muito bõa .fé, e com sinceridade com 
.que quero que a pa: reine entre os parahybanos. 

O SR. BOITO DE MENEZES - razendo um ligeiro reJa~ 
to daquellas occurrencias, bem -a contra gosto meu e para rebater 
o aparte do Deputado Severino Mariz, aqui estou, a defender a nos• 
sa querida terra, meu nobre co!Jega. Sr. Pereira Lita. Ella precisa 
da nossa assistenda, do nosso an1paro, dos nossos esforços. Para 
lá nos encaminharemos nas futuras lutas. eleitotaes, para lá Iremos 
talvez: juntos, C01l1 a mesma intenção de servil-a· utilmente . 

O St'. Barreto Pinto .:.... De mãos dadas. 

O SR. BOITO DE MENEZES - Quem sabe? Se S . Ex . 
vier para a minoria ... 

Finalizo, Sr. Presidente, declarando que, dest<U luctas pollt!cas. 
'llllo guardo resentimentos maiores, porque sou amigo da minha ter· 
ra, que senão deve esteriliZar em contendas ~e campanario e, ao 
-contrario, rumar--se para o estu<lo e debate dos problem<~~; oadonaes. 

Lamento que, no momento da$ nossas afflicçõts, o St-. Getulio 
Vargas se mostrasse lridifferente á sorte da Parabybal á. terra do 
eminente brasileiro Sr. Epitatio Pe55Õa, que deu o seu apoio á AI~ 
liança Liberal e á revolução. Nem se lembrou do sangue . derrama
do, nem dt:\5 couiprom~s ~umidos com q.s :demais co~anhelro.s. 
~om o ·sr. Carlos Pe&saa e -outros. · · · 

·Aqui estou Sr. Presidente, como representante do. povo Parahy~ 
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bano e do Partido Republicano Libertador, obediente á. sua voz; e· 
chamamento, cumpricdo serenamente o dever. 

O Sr. Oswaúio Lima - Sei que V. Ex . tem grandes admirado~ · 
res na Parahyba. 

O BOITO DE MENEZES - Muito agradecido a V. Ex. 
E' o que tinha a dizer neste momento. (Paim&)."· 

Guardo e guardarei. Sr. Presidente, como homenagem á Camara· 
e aos illustreo• adversarios a linha de elegancia necessaría e de re~ 
peito, nesse debate. E aproveita-ndo o discurso do Sr. José Gomes,. 
addU%o ·as provas das minhas allegações, promettidas e solícitada:.;, · 
avidamente. 

Affirmei que agentes de policia e gazeteiros rasgaram os jor~ · 
naes da opposic;.ão e as impossibilitaram de drcuiar na Parabyba, 
antes das eleições de li de Outubro. Object.ou•me, de prompto, o 
nobre collega Sr. Gratulialno de Brito: "os gazeteiros da Parahyba, 
num exttaordinario movimento de 50lidariedade. resolveram n:io ven~· 
der o jornal de ·v . Ex." Contestei-lhe ímmed!atamente a affirmatl- · 
v.a e, agora, a rebato com a prova nas mãos. 

Requeri, em favor dos jornae•, para que eUes volt~em a dr• · 
cclar, um mandado de segura1lÇa. Depuzera.m como testemunhas os · 
Drs. Osias Gomes, advogado clignissimo, ex-dírector <fa Imprensa· 
Officlal do Estado,· .ao tempo elo Governo j<J:io Pesroa. o Dr. Oiogo 
Flores de OJivei.ra, advogado com · as mesmas c:red'enciaes,. e cida· 
dão de pa1avra, e José Pessõa de Britto, chefe de uma conceituada : 
firma commercial e lll"U adversario politico, porque é membro sa-
liente elo Partido Democratico, local. 

Eis. aqui, Sr. Pre:iiden~e. a certidão exhibkia dos .autos do man~· 
dado de segurança. que· passo a ler, invocando a attenção da Casa · 
para os depoimentos . 

Vae depõr o Sr. Osias Gomes, que foi a mão díreit:!, u111o gran- · 
de auxilia< Jo Sr. }c!lr· .Pessõa: 

"c;Ole e!fectivamente os gazeteiros da lg~ncia do Sr. 
Manoel lgnaclo da Rocha conhecido por Cat!til, nsolvc• 
ram boicotar a venda dos joroaes Liberdade c Bm.sil No~·o · 

e ainda o Jorn.s.l ác Recife, da vizinha Capital do Sul; que · 
essa resolução lhe foi commuoicada a elle, ttstemunha, i)TO· 

pria Catita, com quem tem relaçõ~ de l!legoclo. como re
presentante do Diario da Manhã; qu.e na ~egunda.fefra, 24 
do corrente, á tlrdinha, quando elle testemunha ch.:g JVa ao 
ponto de cesn réis, em transito, para recolher-se tJ. sua re• 
sidencia, viu diante da redacção do Lióerdcác, á rua Du
que de Caxiao3 uma grande agg!omer-açao de -pessOas: que 
se approxlmando notou entre essas pess6~ havia grupos : 
de gazeteiros tambcm agent~ !ove.stigadores da policia em · 
>~ttitude hostil á sabida do alludido vespertino; que todas as 
pessõas a quem a testemunha se dirigiu para Íl!ldagar o q\le· 
occorría lhe informaram que era proposito de gazeteiros e 
agentes impedir a circulaç:io da folha; que depois disto d le' 
testemunha voltou ao ponto de cem réis de onde ob;ervou.
se bem que desta distancia, um tumufto num dos flancos -:lo 
cinema Rio Branco; logo em seguida foi informado do mo
tivo deste tumulto e que fóra o factO do Sr . Jo!ió Baptista ·· 
íuncclonario do Ministerlo do Trabalho, rer sido aggred!dd 
por gazeteiros e agentes de policia, OS' quaes lhe arreb~ta-: · 
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rat11 das mãos o jornal Liberdade· que conse·guira e e~tava 
lendo; que ta!llbem soube que o citado João Bapt.tst<~ foi 
conduzido até a d~legaciá de policia; que testemunb vtu 
:no calçamento pedaço de jornal rasgado; que ouviu dizer á 
noite terem sido arrebatados da redacção e rasgados .::E'rca 
de 400 exemplare.G< que ·a vista destes factos elle testemu~ 
ob.a CD.>ervou oaqul!lle dia um ambiente de verdadetra coac
ção á sabida do alludido vespertino; que ouviu di:ler que o 
<i:re;;tor do vespertino Lióetdade procurara a polici<~ rc:ra 
peci1r-lhe garantias nesse sentido, antes- das occo~~encias 
n.:.rrada~ ~ as quaes evidenciam no entender de\le te~\emu~ 
oha que ditaa garantias não foram prestadas; que ~mbora 
n~o ;tossa declinar os rnomes dos agentes investigad~1rc:; da: 
pc1icia a q~::e se referiu, pode affirmar todavia q'.le 0o> mes
C'.lcs são eHectivamente agentes investigadore; da polki::t 
poili s:!.o <'J.'Or.tó'dos e conhecidos por toda a ddade, como 
tae!;; que r.ã;:~ pode dizer, de scíenda. propt:i.a. se a ;mlii.ca · 
está impedináo a circulação do Brasil Novo e do Liberol'lde, 
sendo certo, por~. que viu agentes de policia em attltude 
hostil contra aquelles que procuravam entrar na redacç~ 
do Liberdade na tarde do dia 24, sendo de :Dotar .ainda qu~ 
das m,:!.os de Jo:!.o Baptista foi arrebatado, segundo ouviu 
dizer, por agentes de policia e gazeteiros um exemplar ..f.'J 
referido jornal; que pelo que tem ouvido dizer elle testemu
nha a atmosphera de pressão contra a sabida de jornaes. 
abrange tf!ln.bem o vespertino Br~l Novo". · 

Sr. Pre.>idente; o Dr _ Osias Gclme.s é quem depõe. Trata-se de· 
l1m. homem de bem, 11ão correligionario meu, advogado da Great 
Western e um dos maiores cauSídicos da Par.ahyba. 

Vae depOr tambem. agora, o Dr. Diogo Davino Flores de Oli
.\lclra. 

2.• t~stemunha - Diogo Davino Flõres de Oliveira. 
bacharel em direito, com 48 an.no.s de idade, filho de João 
Davino Flõre.s de Ollv.eira, vluvo natural deste. Estado e 
residente !:)esta Capital. Aos costumes disse nada. Prestou 
compromisso de dizer a verdade do que .,oubesse e lhe fos
se perguntado e ínquerido sobre a petição que lhe foi lída, 
disse que é vei"C!ade todo o alegado na petição inicial, poí.F 
que na segund~feira, 2-4 do corrente, o vesperl:ioo Libet'
.dede foi impedido de circular por violenc:iao:; emanadas de 
g112;.ete!ros e agentes de ·POlida, que pessoalmente assistiu 
·na .segunda-feira, referida â tarde, os referidos gazeteiros e 
agentes estacionarem diante do edHicio da redacçlio, á rua 
.Duque de Caxias, impedindo a sahida do me=o jomal ; 
,que o Sr. Joao Baptista, funcdonario do Ministerio do tr.., · 
balho pela razão de ter comeguido e estar lendo um num.:, 
ro do Liberdade foi aggredido por agentes e gazeteiro~ _ 
.aUlaa conduzido até a policia; que essa pr-e5.5ão alca·otC< ._ 
dois jornaes opposiciOilistas Brasil No!JO e Liben:lade· . 
ouviu dizer terem sido arrebatados e rasgados. ·por aqued..s 
mesmas pessõas cerca de 400 exemplares do Liberdade; que 
ouviu dizer ter o director do Liberdade, jornalista Alve:~ 
d~ Mello procurado o chefe de }'Olicia pedíndo . garantias 
para a circulação de sua folha: que. ao seu vêr não 1he 
consta nem lhe parece mesmo terem sido dadas · estas ga

.rantiaa. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, 
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deu o juíz por findo, este depoimento que assiana com a. 
testemunJ:a e par ;e_ Eu, João Caocio, Brayner, escrivão, 1 
escrevi Aggrlpino Barros, l.>iogo Davioo Flores de O.li 
veira, Antonio Botto de M-enezes. Terceira testemunha : 

José Pessôa de Brito. casado, oommerc!ante, 43 annos. 
de idade, natural deste Estado, filho de Franci!;co Pessõa 
de Brtto, residente nesta cida<k e sabe Iêr e escrever. ~os. 
costumes disse nada. Prestou compromisso legal. lnqueri~ 
do sobre a petição que lhe foi lida díz que na segunda-fei
ra, 24 do corr.e:nte, e-stava na porta do pred!o em que func:
dona a redacção do Libcreúlde em companhia do Dr _ Se
verino Alves Aires.; que a conviu deste e porque estava 
ali. se agglomerando muita gente, se retiraram ambos para· 
-a esquina do Rio Branco; que dali observou a 5ahida de . 
Manoel Ignado da Rocha, vulgo #Catita", da redacç~o do 
Liberdade com as manqa.5 da camisa arregaçadas., acompa
nhado de gazeteiros e conduzindo grande quantidade clt
exemplares do referido jornal que "Catita" e 03 gazetelrC1-
ia.ll) rasgando joroaes conduzidos; que no ~curso entre iJ 

redacç~ e o restaurante Mascotte, '"Catita" e os gazeteÍ' 
ras se dirig!r3.m a um .senhor de cor morena e que eiJ.e tes
temunha .soube ser empregado do Ministerio do Trabalho e 
delle exigiram a entrega de um exemplar que allegavam o 
mesmo poo.suir; que o referido senhor allegou que não tinha 
o jornal ~ por esta razão foi esbofeteado; que compareccv 
no momento o .t1mente Motta da Silveira conduzindo, das. 
maos dos gazeteiros para a Policia o mesmo empregado do 
MinisteTio do Trabalho; que em seguida o Dr _ Severh ..... 
Aires, acompanhado delle testemooha .se dirigiu á delegacia 
de Policia onde se entendeu com · o tenente Motta da Sil
veira; que ali já encontrou o dtado empregado do Mini.s* 
teria sentado numa cadeira do lado de fóra da Delegada 
• <>m comDanhia do Delegado; que ap6G ligeiro entendimenJ 
to do Dr . .Aires com -o tenente Motta, este deu liberdade · 
ao referiào rapa%; que é facto notorio que o &B5il Novo· 
tem deixado de drcular pelo mesmo .motivo; que assistiu o 
comparecimento de agente de policia ~um local ou imme~ · 
diaçOes do Libetdade sem tomar quaesquer providencias. 

:Requeri mandado de segurança e o }uh: não o resolveu de meri-· 
t is, e levantou uma preliminar: o Juiz declarou que se tratava de ma* 
teria eleitoral, C!llbora houvesse ou requerido o mandado de segur.sn* 
ça para que o jornal voltasse a circular livremente e nlio tivesse ta~ ·. 
lado naquelle assumpto. · 

Quero provar que dizia a verdade quando affirmel que os ager.* 
tes de policia impediram o jornal de circular . Eis a prova provada 
de .minha asseveração. . 

Affirmei que o jornalista Luiz de Oliveira .foi aggredido nas por
tas de Quart~l de Jlolicia, e o ex-interventor ladeou a questão, attr-í
buindo o· espancamento monstruo~o a . negocies partiCt.llares. 

E o inquerito · nunca apurou . essa questão particular. 
Accrescectei que o jornalista Dr . T-accredo de Carvalho foi pre

so e recolhido ao xadrez, e o Sr. Gra tuliano de Brito declarou pere:n~ 
ptoriamente ; "O Sr. Tancredo de Carvalho núnca fof pr~so (das 
notas tacbygraphicas). · 

. E eu lhe offereço agora a V . E:x. e á Camata a prova de mi- 
:oba dedaraçao, nos telegrammas que acabo de rec:eber, firmados. 
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Jo:io Pess6a. 17 - Deputado Antoaio Botto - Cama-
ra dos Deputa®s - Rio. · 

Affinno pre5e11dei pris§o violenta jornalista Tancredo 
Carvalho .tempo Governo Gratullano Britto. Nossa interfe
rencía junctamente Ancbl5es, Tancredo sahlu xadrez dele
gacia. A bem verdade U5e' resposta. Saudações. - ]oiiQ 
Santa C:úz. · 

Pelo Dr. Joao Santa Cruz Olive.lra, quando fJGcal dos feitos da 
Fa:r.enda de Par.abyba. ao tempo de V. Ex.; e- ainda hoje: 

''Affirmo presenciei prisl'!o violenta )or.aallsta Ta:Dcreào Carva~ 
lho tempo Governo Gratuliano Brito. Nossa interferencia j unctam~u
tc AnchiSes . - Tancredo. 

A victima, o 0r . Tancredo de Carvalho, ha pouco escolhido 
pelo Governador Ar~~iro de Figueiredo para um posto de respon
sabilidade no Mirililterio do Trabalho, passou--me o seguinte telegram· 
.ma: 

De João Pessõa, 17 ·.:...... Deputado Antooio Botto. -
Camara dos Deputados - Rio : 

Resposta seu telegrallU!Ia 15 ·deste, reaffirmo fui estu~ 
pidamente r-tcolhido ~ncommunicavel xa4t-e:t delegacia ~ 
licia Governo Gratuliano Brito posto liberdade graças in· 
tervenç.lio eminente amigo se1lhort5 Santa Cruz, Anchlses 
Gomes .toda Parahyba pode attestar esse facto meu depoi~ 
mento prestado naquelle transe prova e:r.huberante minha 
prisão. Abrs . - Tancredo. 

Aff!tmei que a policia empíquetou et:> ruas de Umb~elro, e com~ 
metteu violenclas contra o Sr. Carlos Pessõa e que impetrei ao Tri~ 
bunal Eleitoral um · Juú>eEU•COfPUS e o consegui por ~W~animidade de 
votos. 

O Sr. Gratuliano de· Brito aparteou~me ne!!tes tenn~. ":referin· 
d~se ao integro Juiz de Umbuzeiro : "mas nunca disse que as ruas 
de Umbuzeiro foram emplquetadas" e quando eu as.1everei que o Juiz 
foi surprehendldo. numa -estrada, pcl1' pollciaes. praças armadas a fu· 
zil, :replicou~me S . Ex.: .. Tambem n~ é verdade . V, Ex. n:io está 
sendo exacto. " · 

Provo agora, o que dbse, e: provo-c com o accordao do Tribu~ 
nal Eleitoral que concedeu, a meu requerimento, habeas--c<>qJU3 ao Dr. 
Carlos Pes.sõa . Di:t o relator da medida, o eminente membro daquelle · 
Tribunal e juiz federal Dr. Antooio Galdino Guedes : 

"A prova conteste e abU1ldante dos autos des.tróe em 
absoluto a ver.são notlcie.da pela A Uné4o. Nao é verdade 
que o Dr. Carlos Pesslla tenha ido â Matta Virgem em 
companhia do Dr. Juíz de Direito, como a.s.segura a nota 
do jornal. Para evitar gue- no meu espirito palra.s&e algu• 
ma duvida sobre a .verdade do testemunho pessoal do Dr. 
Juiz de Direito de Umbuzeiro, quanto -ao que occorreu em 
Marta Virgem !!lo dia 30 de Setembro, tome.! o alvitre de te# 

·legrapbar áquel!a autoridade, solicitando que me informas# 
se se era certo que constava dos autos, S . Ex . . em tele# 
gramma qu~ ho}e pela manhã recebi, .diz o seguinte: ··Ten# 
do id_o 30 de setembro Matta Virgem caracter particular 
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observar se polida. vedara pessôas a·quella povoação en~ 
contrei proximidades referida povoação seis soldados ar• 
mados a fuzil. Não em companhia do Dr. Carlos . " 

E o Tribunal deliberou: 

"O· Tribunal Eleitor-e! resolve conceder ao Dr. Carlos 
Pe:ssõa. sómente, uma ordem de .. habeczs-=pus"", ~gu
rando-lhe todas as garantias que lhe são deferidas pela 
Constituição Federal e: pelo Codigo EieitOt"al". 

Não quero, Sr. Presidente, que .se diga ter escripto estas linhas. 
-"m1 ler o accordão; quero que os nobre3 collegas saibam que estão 
tratando com um homem f~el ás suas ·palavras. 

O orgao offical do Estae!o faz prova em juizo ... 

O Sr. Presidente - Atteoçao. A hora do Expediente está finda 
e é lmprorogavel. O nobre orador poderá concluir seu diScurso, op
_portuname.t~te . 

O SR. BOTTO DE MENEZES- Solicito, ent:i.o, de V. Ex .• 
-Sr-. Presidente, a fineza de me considerar inscripto para fa-lar e!lll ex• 
_plicação pes.soal. 

O Sr. Presidente - V. Ex .. será attendido. 
Está finda a hora destinada ao Expediente. 
V-a.e-.se passar á Ordem do dia. (Pa:u.:ra). 

Compareceram mais os Srs.: 
Euva!do Lod.i, Generoso Ponce. Caldeira Alvarenga, Lauro Lo

pes, Ribeiro Junior. Mario Cremont, Acylino de Leão, Fenelon P~r
digão, Clementino Li5bõa, Gixlorredo Vianna, Agenor Monte, Hu
go Napoleão, Adelmon Rocha, Pires de Gayoso, Freire de Andrade, 
Democrito Rocha, Fernandes Tavora, Monte Arraes, José de Borba, 
Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Martins V eras, José Au• 
gusto, Gratu!lano Brito, Odon Be:z:erra, Souza Leão, João Cleopha.s, 
·Ozorio Borba. Arnaldo Bastos, Adolpho Celso, Barbosa Lims Sobri· 
.nho, Mario Domingues, Dom!.ngos Vieira, Arthur Cavalcanti, Tei
xeira, Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Simões Barbosa, Se· 
verino Mariz, Sampaio Costa, Deodato Maia, Melchisedeck Mont~. 
Amando Fontes Clemente Mariani, Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz 
Vianna Filho, Jo~ Mangabeira, Arlindo Leonl, Octavio Mangabeir3, 
Wanderley de Pinho, Arthur- Neiva, Raphael Cincur-á, Edgard San• 
chez. Attila Amaral, Humberto Pire:., Ubaldo Ramalhete. Jair Tovar. 
Francisco Gonçalves, Julio de Novaes, Candido Pes.sôa, Sal!e;; Filho, 
João Gulmarãe$. Raul Fernandes. Levi Car-neiro, Eduardo Duvlvier. 
Bento Costa, Henneee Silva. Cesar Tinoco, Alipio CostaUat, Lontr-a 
Costa, Nilo Alvarenga, Arthur Bernardes, Carlos Luz, Martins Soa
res, Clemente Medrado, Augu>to Vargas. Arthur Bemardes Pilho. 
Juscelino Kubitscheclc, Polycarpo Viottl, Macario ® Almeida, Vieira 
Marques, Celso Machado. José Bernardino, S!mao da Cunha. Anthe• 
ro Botelho, Delpbiltl Moreira, Santos F!lho, Oscar Stevenson, Carlo-
ta de Queiroz, Cardoso de Mello NP.tto, Joaquim Sampaio Vlcbl, 
Cinclnato •Braga, Macedo Bittencourt. Hypolito do Rego, Felix R!has. 
Roberto Moreira, Meira Jmllor, Justo de Moraes, Miranda J~ior. Fa 
~hio Aranha, Domingos Vellasco, Laudelino Gom..~. Trigo de Lou
reiro. Corrêa da Coota. Ar-thur Jorge, Pli11io Tourinho, Octavlo .:ia 
SUvelra, Paula Soares, Rupp Junior, José 1\!luller, João Carlos, Ba~ 
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l'tista Lus.ardo, DeiJietrio Xa.vier, Anne.t; Dias, Pedro Vergara, Raul: 
Bittencourt, .Ascanio Tubioo, Barros Cassai, Dario Crespo, João Ne~ 
ves, Oscar Fontoura, Aniz Badra, Eurico Ribeiro Sebastião Domin-· 
gues, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Arthur da Rocha, Adalberto Ca
margo, Ferreira Líroa, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, . Lwa 
Teixeira, Pedro Rache, Gastão de Britto, Leoncio Araujo, Gastá<> 
Yidi.gal. França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, Augusto Cor
sino, Cardoso Ayres. Abelardo Ma.rinbo, Sylvio Leitão, Salgado Fi
lho, Paulo Martins, Moraes Paiva (147}. 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Deodoro de Mendonça. José Pingarilho, Agostinho Moot~iro. 
LiDo · Machado, !'vl.agalhães de Almeida, Olavo Oliveira, Jebovab· 
Motte, Alberto RoseUi, Sam1,1el Duarte, Alde Sampaio, Motta Lima, 
Emilio de Maya, Orlando de Araujo, Mello Machado, · lzidro de 
VõlScoocellos, Altamiraado Requii!io, Prisco Paraiso, Alfredo Masca-· 
renhas. Arnold Silva, As<iubral Scares, Pereira Camei.ro, Adelio . Ma
ciel. Jolio Beraldo, Washington Pires, FUTtado de Ment;l:eS, José Al
kmim, João Pellido; Rc:::ende Tostes, João Heoriqu.e, Bueno .Brn11dão, 
Jacques Montandoo, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Pereira Lima,. 
Moraes Andrade, Vergeueiro Cesar, GaD:ra Cetqueira. Ca6tro Prado,. 
Bias Bueoo, Horado Lafer, José Cas3io Abelardo Luz, Carlos Go
mes de Oliveira, Francisco -di Fiori, Martin~ e Sllva, Albeno Surelc. 
DaJDas Ortiz, Chrísostomo de Oliveira, V i<cira · Macedo, . Martinh~ 
Prado, Alberto Alvares. Paulo Assumpção, Roberto Simonsen, Vi
cente Gálliez, Vicente (i()uveia (56). 

ORDEM DO DIA 

O . s~. PresideJite - A lista de presença accusa o comparec:illlen
àe 234 Srs. Deputados. 

. Vae-se proceder á votação da materia que se acha sobre a mesa· 
e . da constante da Ord!lll do dia . 

VãO ser julgados objecro de deliberação dois projecto.s. sendo. 
um de resolução. · · 

S.lio, .successiv~nte, lidos e considerados objecto de delibera-. 
os .seguintes 

PBOJEC1'0 

(1.• Legislatura } 

N. 93- 1935 

Autoriza a abertura de um credito de 3. 0()0.-QOO$ ,e;lo&nro ckJ· 
Br&il para fin8nciemento de cultura do algodlio por irrtermedlo· 
das Caixas l(uraes, com gill'antis$ dos Estados intere36Bdos. 

(Finanças 117, de 1935 - 1.• legislatura) 

· Art. 1.0 O -Govemo abrirá Uil1 credito por intermedio do Ba.nco · 
do Brasil, da guant!a de .30.000:000$ (trinta mil contos de réis), para' 
supprir as. Cooperativas de Oeàito Agiicola ou Caixas Ruraes, afiln. 
de proroovereiJJ o Ii.nanci~ento da producção algodoeira, 

Art. 2.• Este creditç será aberto por .sa!icitaç!o e com garantia; 
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ôós Estados dentro de um limite proporcional á producção algodoeira 
de cada um, ·no . anno agrícola anterior. 

Art. 3.0 O financiamento em feitio de redesconto será .feito pelas 
Iilíaes ou agencias do Banco do Brasil, dir~ctamente ás Cooperati
vas ou· Caixas Ruraes que estiverem devidamente organizadas de ac~ 
cõrdo . com a lei. 

O financiamento a fazer aos agricultores associados pelas Coo
perativas ou Caixas Ruraes deverá obedece~ as seguintes condições 
geraes, afõra outras que forem julgadas necessarias para segurança 
da operação. 

a) cada agricultor Íl!Scrípto terâ direito a um tanto por hectare 
-ou -alqueire de terra que .destinar á cultura do algodão, fixado pelo 
Secretario da Agricultura do Estado, de accõrdo com as condições 
locaes; 

b) o pagamento dessa quantia será dividido em cinco prestações, 
a saber: 

t.s - 20% quando for aprrovada por agronomo official a 
.quantidade da terra como a.prop~ada á cultura do algodoeiro; 

2 .• - 200/o quando estiver a terra destocada, arada e semeada; 
3. • - ZOO/o trinta dia.s depois da plantação; 
4.• - 20% sessenta dias depois da terceira prestação; 
s.• - 200/o sei:s dias depois da quarta prestação; 
c) as Cooperativas e Caixas Ruraes manterão um ou mais agro

llOmos de approvação do Ministerio da Agricultura que se encarre~ 
garão cl~ examinar a extensão e capacidade das terras e fiscalizar o 
~stado das plantaçõeS. podendo as prestações, de que trata a letra b, 

· ser suspensas a qualquer momento que for provado o desvio, incuria 
.ou lmproductividade: 

d) o agricultor dará penhor agricola das suas lavouras, assi
gnando promissoria com vencimento para época provavel posterior 
ás colheitas, t!tulos e garantias tranSferíveis ao Banco do 8-rasU 
quando 83 . Cooperativas precisarem redescontal-os; 

. e) os juros a ser cobrados dos agricultores não serão superiores 
a &'/o ao anno, contados em conta!. correntes; 

f) ao agricultor fica facultada a livre venda dos -seus productos, 
onde e a quem melhor lhe convier. sendo entretanto, a entrega feita 
através das Cooperativas, independente de commissão e simplesmen· 
ote para os fins de cobrar:-'~ e execução do penhor. 

Art\ 5.• As Cooperativas que se utilizarem do credito desta lei 
s:io obrigadas a fornecer ao Banco do Brasil, UIJl relatorio mensal da 
.situaç~ de sua conta com seus associados e ficam sujeitas á Eisca• 
llzação eQ) seus livros e documentos. por parte do Inspector ou func• 
clonario q~e o Banco determinar. · 

Art ~ 6. • O rede3con.to ás Cooperativas de Credito Agrícola ou 
Caixas ·Ruraes, no termo dessa iei será feito a juros de 5.% ao anno. 

Art. 7.• Revogam-se as disposições em contrario. 

]wtificação 

O augmento de nossa exportaçãO é necessidade in1prescindivel e 
t~rgent~, não podendo mais o Paiz estabelecer- pelo processo, aliás 
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c:ondemnave], de ·emprestimos externos, o equilíbrio de sua sabida de: 
ouro. 

De. todos os productos, o mais .susceptivel de incremento apre
cíavel e immediato, é o algodão, porque: 
, L•, a ma cultura é -facil, de producçlío rapida e accessivel aos. 
pequenos lavradores . e. adaptavd a quasi todo o terrih:nio :naciooal; 

2.•, o seu custo de producção é mais barato no Brasil do que pos. 
outros grandes paizes productores; 

3. •, o Brasil apenas exporta cerca de .SCA, da producção mun
dial; 

4.•, não ha super~producçao e nem perigo proximo desse íncon.:. 
venlente, pelo crescente consumo e novas :applicações da preciosa fj,
bra; 

5.•, a industria dos sub--productos é importantissi.ma e: genuína-· 
mente nacional, constituindo a torta dos residuos um precioso ele-· 
mento para o desenvolvimento da pecuaria. · 

Esse desejavel augmeilto não se -pode fazer, principalmente nos· 
sertões do Nordéste, pela falta · do auxilio financeiro do pequeco la-· 
vrador, sujeito a juros e condições absorventes. 

O pre.sente projecto perroitte ao Governo proporcionar o finan
ciamento ã Iavolll'a e cocdições vantajosas. assegurando ao mesmo 
tempo tÓdas as garantias ao Banco do Brasil, desde o endos.So dos: 
Estados, até a fi.:;cali2açlio de uma real ~ efficiente applkaç5o do 
c-redito. 

E' uma medida de emergencia snpprindo a lacúna de um l::a:lCO· 
rural, ou antes. antecipando um ensaio de sua .effectivaçlio, através. 
das Caixas de Credito Agricola. 

Sala das Sessões. - A. Cardoso Arm~.s. 

N. 9i- 1935 

·Regula o cambio Uvre 

(FiP~ças 118. 1.• legislatura) 

Art. I. • Nenhum Banco ou ca:;a de cambio poderá vender moe
àas estrangeiras (ollt<l ou papel) por valor excedente ao cambio of- · 
ficial accrescido ee mais 15%. 

§ J.• O Governo diariamente dará por meio do Banco do Brasil •. 
o valor das moedas dentro da taxa acima. 

Art. 2.• O gove!'TlQ punirá o estabelecimento que violar a pre-· 
sente lei com a multa ~ 20 a 200 contos de réis, sem preju® àe 
prohibição da actividade cambial, de um a seis mezes. 

1 u.stificsçAo 

De ba muito .se diz que para os grandes males, grandes reme~ 
dio.s. A differença de 30$000, mais, em Ubra entre o cambio offlcial' 
livre ~ um espectaculo depolleote. 

N~ se justifica que, emquanto o Brasil se esfor10a para honrar· 
os seus compromissos externos e intemo.s, quando a Nação, está em 
paz dentro da ordem constitucional de segurança e tramqul.llidade, a : 
.sua moeda se deprede da maneira escandalosa .que vemo.S. 

Será acaso a ISitua~o do Brasil, desesperadora é peor ~e a das 
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<~Utras nações ? Não ?arece veTdade - nem por acervo de dividas 
:nem por mingua de possibilidades economicas 'e financeiras. 

A liberdad~ de c()Jl]l)lerdo tem as suas fronteiras e deve ser limi
tada de ac:côrdo c:om os altos intere.9Ses nacionaes . O Pa!z tem o di
l'eito sagrado de defender-se contra a agiotagem e a exploraç:io dos 
que enriquecem parasitariamente com o sangue dos seus filhos. 

Dentro em pouco os artigos importados custarão sommas fabulo
MS e os livros e o proprio p:io se tornam caríssimos, emq=to, com 
minguadas quantias os banqu<!iros adquir-= a preço miseravel a oos-
sa moeda . . 

Impõe-se uma medida radical. E o ac:tual projecto valerá pelo 
menos .como um appello aos representantes do Povo e á ColiUllLssão 
de Finanças, como um desejo .pattiotico de que impunha um remedio 
effkaz a esse grande mal. 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 1935. - Arruda Camara. 

N. 95- 1935 

Regula a aposentadoria compulsoria 

Justiça 82 e Estatuto 22 -l.• legislatura 

O Poder Legislativo decreta : 

Art. 1." A aposentadoria compulsoria, a que se refere · o art. 17~ 
n . -4 da Constituição, é concedida com os vencimectos integraes aos 
func:ciouario.s publicas e .seus assexnelhados. 

Art. '2. • Neuhum candidato a funcções publicas, que dêem direi
á aposentadoria, poderá ser nomeado desde que seja de idade supe
rior a. trinta e oito (38) annos, salvo se, no termo, de posse, de.sistir 
do direito de ser aposentado com todos os vencimentos ao attingir 
a idade de 68 anoos. 

Art. J;• Revogam-se as disposições em contrario . 

Sa1a das Sessões, 24 de Junho de 1935. - Dorval Melchiades. 

Justificação 

Consta dos dois annexos: - Re5oluções us. 61 e ~. de 193-t,.. 
da Prefeitura MUDidpal de Florianopolls. 

Resoluç:io n. 6!. Dorval Melchiades de Souza. Prefeito Muni
cipal de Floriallopolis, considerando que a Constituição Federal em o 
artigo 170 n. 3 estipulou que: "salvo oo casos previstos . na Consti
tuição, serão apos~tados compulsoriamente os func:c:ioDarlos que at
tlngirem 68 anoos de idade~; considerando que para. obter a aposen
tadoria cOm. os vendmento; integraes, nos casos normaes, torna-se 
preciso que o func:dooario tenha 30 annos de serviços publicos ; con
siderando que deve ~er evitado o aproveitamento de funcdonarlos 
!dosos, que, dentro em poucos a.onos, obtenham compulsorlamente .a. 
aposentadoria com vendmentos integraes, GObrecarregaudo os cofrt.s 
pub!icos; Resolvo: Artigo uolco. Nenhum ·candidato a quaesquer 
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luncções :municipaes, que dêem direito á aposentadoria, 3erá nomea.
do, desde que seja de. idade superi<lr a 38 annos, salvo se, em termo 
lavrado, declarar subordinar--se i1 vencimentos proporciQQaes ao tem~ 
po de serviço quando fOr aposentado. compulsoriamente; revogadas 
a~ dlspo.!içõcs .em contrario. Prefeitura de Municiplo de Florianopo.,. 
lis,. 29 de Outubro de 1934. - Dor-ztlrl Mékhiades de Souza. 

Confere com o original, em 5 de Julho de 1935 -. o~beUna B. 
Dibs, dactylographa. 

Res.olução n. ~. Oorval Melc:hiades de Souza, Prefeito Mun:~ 
· cipal de Florianopolis, considerando que o art . 170 o. 3 da Consti• 

tuição Federal mé1nda aposentar compul.sorlal;llecte os fu1lcC:onarios 
de i-:lade ~uperior a 68 annos; . considerando que o referido inciso 3 
-do a1·t. 170 parece om:~. por quanto, relativamente aos v.ecdmen .. 
tos a perceber pelos f•~nrc:l:'!.onarlos c:ompulsados, n:lo o.s declarou ex .. 
l)licitamente; considerando que .se a .situação compulsoria do funccio
na.rlo r.lio lhe acarretasse o recebimento da integralidade dos v.mci• 
mentos, o inciso 4 elo l!'rt. 170 acima referido deveria fazer corp" 
com o n. 3 do mencionado ·artigo, JY.Ira os effeitos da proporc:lonali~ 
<33de da remuneração; considerando que o n. 5 do ~upra dito .~rugo 
170 ·permitte, .e.:n ca~o~ excepc:ionaes, o pagamento de vencimentos 
integraes .sem que o fun.:cionario, tenha 30 aonos de se;rviço, i1ldenti, 
.camente .5e p::octdendo no.s casos de acddent.e-s em serviço e de mo~ 
!estias conMgi0$3S ou incuravels. dado mel!mO que o funccionarlo te, 
llba meus ou dias de -serviço publico; considerando que o art. 113 ~. 
3 da Constituição reza: "A Lei não prejudicará o direito adquJr: .. 
do . .. " e os compulsados não têm culpa de haverem sido admitt!dos 
com idade avllnçada •r:o serviço publico, para serem agora c:olhídos 
optla necessidade, um ~antu duvidoza, do rejuvenescimento dos qun• 
dros do fuoccionaH!'mo; considerando que o art. 115 da Constitui, 
çli:> Federal &z : •· A oróem econoiJlica dev.e ser organizada cocforme 
os principies de . justiça c as necessidades da vida nacional, de modo 

· que posHbilite a todos e:xí.steru:ia dignaH, e a diminuição forçada de 
venclmectos á · q~em, · te11ho regulari:l:acla5 as despezas do seu lar, ~tá 
;m?Oss.!bUitado de, pela velhice, age11c:iar novo meio de vida, toma, 
oo caso. occ:orrente, de diff!cU applicaçl!.o o que ·estatue o inciso 3-i 
do art . . 34 do art. 113 da Constituiç:io : "A todos cabe o direito ·de 
prover á propria oubsl..ste:~cia e â de sua familla, mediante tzabalbo 
h_onesto"; considerando que o espirlto coastltucional cão ·pode ser o 
de reduzir os venc.lmentos do compulsado. porquanto, privado peLt 
Idade de agenciar outro trabalho, n:!.o mais poderá elle manter u1m. 
exLstencla digna como verificar~.se~á do exemplo de um funcclonario 
<JUe perceba 600$000 mensae.s: - se lhe fôr appllcada a d!.sposi.~:!o 
geral oobre a ap0$entadoria, tendo 20 annos de serviço, obtel~a-â 
com 20/30 avos de 4:800$000 annuaes ou sejam 266$666 mensaes, 
n1ulto menos da metade da sua rem~raçtlo da ac:tlvidade, e se \ivér 
15 annos de serviço perceberá somente 200$000 mensaes ou um ter~ 
ço dos seus venclmeaatos; cons.iclerando Qlie é Jeglslaçl!o ~~Ubsidiaria a 
-do Decreto n. 108 A, de I/ de dezembro de 1889, que, em ooc,Side· 
randa, dlz: "se conservam na marinha presos unicamenk pela lmpc::
albilidade de manter a si e as sua& famUlas, se fosse111 reformados com 
os vencimentos que lei actua!mente llM:s c:oncedia" , e · mais que ; "cum· 
i)re ao Estado prover á subs!.stencia d3quelles que encanec:eram no 
GerviçO da Patria ... ", e ainda mais mandando pelo art. 7.0 que OS 
Los e 2.o.s tenentes á reformar compulsoriamente e que n~ contarem 
ainda 25 ·annos de serviço; vençam o soldo integral ·das respectiva.; 
patentes; considerando que o auxilia'r -do Mercado PCiblico Agosti:Jho 
José Pelippe, completou o itenta acnos de idade; consldera11do qü$· o 
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<:oaselho Consultivo, ouvido sobre o caso, op~nou que a Prefel~a 
MUDidpal procedesse de accorclo com a Comtituiçâo Pe<kral; Re.1ol~ 
vo: Artigo uni:co. Pica aposectado c:om os vendmentos integraes, o 
Auxiliar do Mercado Publico Agostinho José Fellppe por ser de ida
de superior a 68 annos; revogadas as disposições em contrario. Pre
feitura do Municlplo de Flq_rlanopolis, 5 de Novembro de 1934. -
Dorval Melchiadt3 ck Souza. 

Contere com o original, em 5 de Junho de 1935. - 03belina B. 
DiM, dactylographa . 

O Sr. Presidente - Passa-se á vota~ da materla colll:!ltante da 
Ordem do dia. 

J.a discu.sslio do peojec:to n. 83. de 1935 ( I.a legislatura), do s~
nst1o) abrindo um credito e--trsordinaric de 300:000$, de#inadc a 30<'

correr BS victlnuu da3 enchentes do rio ParnahybaJ no &tado do 
Piauhy, e dando outras proufdencias (em virtude de urgencia). 

O Sr. Adelmar ltoclu! - Sr. Presidente, é com indissialuiavel 
et:DOÇliO que venho pela vez primeira, a esta tribuna, tllo illustrada 
tem sido neste começo de legislatura, por figuras expocendaes na 
vJ<ia parlamentar do Brasil. 

Quero, por isso, sejam tambem as minhas palavras o prdto da 
minha homenagem, o tributo do meu respeito e admiração a todos os 
:meus lllustres pares. · 

Aqui v-enho, Sr . Presidente, em obediencla a um imperativo da
ordem social, no C1lmprlmento de um dever de solidariedade huntana, 
no desempenho, que me apraz, do mandato de representante do Esta
do do Piauhy. 

Ha dias, nesta Casa, foi lido por um dos mew íltu.stres. oompa.:. · 
:nhdros de bancada, um telegramma do Governo daquella longínqua 
unldade da Pederaçl!o, communicando aos .seus representantes na Ca
mara dos Deputados, a desoladora calamidade que sobre ella vinha. 
.fa.%endo Incidir o transbordameato das aguas do rlo Pamahyba e seus: 
affluentes. deixando grande numero dos pobres habitantes das zocas. 
r.íbeirHlbas, sem te c: to e um pAo. 

Foi esta sltuaçl!o aff!lctlva do povo da minha terra, que levou a 
sua bancada neste Congresso a apresentar um projecto, felizmente su~ 
bstituido pelo que nos veio do St-nado e ora está em discussão, abriil
<lo o credito extraordicario de .300:000$, afim de soccorrer as popu~ 
laç6es, que soffreram e estao curtindo os damnooos effeitos· das in
nundações no meu Estado. 

O S~- Ruy Carneiro - Nada mais justo. 

. O Sr. C~los Reis - &pero que a mesma medida se exteoda ao 
Maranhao, porque como V. Ex, sabe, o Parcahyba, separa os dois· 
Estados.· 

O SR. ADELMAR ROCHA - P.erfeltamente. Seria de Inteira 
jiUitlça a ampliaçao lembrada pelo nobre Deputado e outro Dllo é o 
meu intuito, neste momento, senao mostrar, de um modo gcal, que o
projeeto em debate corresponde â uma sltuaçl!o de premente nece;,sl.
<iade regional, a que cabe acudirem os altoa podere.1 do Pai: . 

Quaodo, Sr. Presidente, aqul chegaram, - e eram desta meJ~oo 
ma tribuna plDcelad~ com vigorosos e vivos relevos scecographlcos 
a cruciantes .noticias ~a trage,;!ia, que tinha por palco a capital Qo. 
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quasi visinho e s lorioso Estado da Bahia, jâ o Piauhy vin~a sentin~ 
c» rigores da invemia. · 

Mas, Srs. Deputado.s, -a cidade do Salvador, a unica talvez at-o 
tingida pela catastrophe, bem proxima está e 6s ~amores · de ~SUa po-. 
pulação ·eram equi promptamente ouvidos, despertando um commo- · 
vente, a lto ~ patriotico movimento de solid41r,ieclade, tão natural e 
~;pontaneo na alma brasileira. O Piauhy, porém, distante bald~ & 
vias communic::ações rapidas e seglll'a&, só mais tarde poude fazer ou
vir a sua voz angwtics.a . 

O Sr. Carlos Reis- Voz autorizadissima é a de V. Ex. , como 
.seu brilhante representante nesta Casa. 

O SR. ADELMAR ROCHA - Muito obrigado. 

Sr. Pre:oidente, o Piauhy, com minguado or~amento para atten
der a uma população de qua.si um milhão de almas, disseminadas llUD1 
territorio cuja grande:l;a lhe co!Úere o oitavo lugar na Federação, 
~pre premido pelas proprlas difficuldades, multiplicadas, vezes tan
tas , pela affluencia das grandes . levas dos noSSos vizklhos. que para 
ali emigram. em busca óe um alatorio refugio, quando a sua terra 
batida pela inclemencia ela$ seccas, torna-se qua.si illhabitavel, o Plau
hy, Sr, Presidente. vem vivendo, com as inundações, dias amargwa
<ios. 

o· Sr. Theotonio Monteiro de Barro3 - V . & . está tratando 
do assumpto muito sympathlca e claramente. Bastaria, entretanto, 
que allegasse uma mazllo: é uma unidade da Federação Brasileira que 
.soffre e, portanto, merece toda a csoUdariedade, todo o apolo e todo 
o .soccorro dos demais Estados ( Aé;ioiBdcn.) 

O SR. ADELMAR ROCHA - Sr. Presidente, bastaria, ~stou 
çerto, invocar o patriotico e generoso alvitre <lo . aparte· com que ·me 
honra o :cobre Deputado paulista., mas, já lleste passo do meu ~ 
curso, sobreleva notar, que especlal.i.ssimas sao as condições do meu 
Estado, no que diz respeito á coorde:caç!o dos seus contrastes .phy~ 
slographic:os. Destino parado:ul o seu: tura da prom.lssllo que po
deria ser, pela riqueza do ~SeU solo e pelo estoicismo dos .seus fllbos. 
vive não raro, entre duas tragedlas: o flagello das secc:as, que assolam 
periodjcamente o meio norte brasileiro, de que elle participa, e a 
csuperahtmdanda <ias aguas. que caracterizam as extremas regiões 
septentrionaes dq Brasil. 

E· a ge:cte da minha terra, trabalhadora e per~tente, vê de.strui
da3 todas as suas pequenas propriedades, dizimados os seus rebanhos, 
talados. os seus rincões, nessa .sing\llar alternativa das grandes en• 
chentes ·e das grandes estiagens! 

Pesa actualmente, Srs. DeputadO$. como de outras vezes, sobre 
a terra ~ue represento ·nesta Casa, a i.:Jexonvel calamidade <ie uma 
çrande inundação. Milhares de brasileiros, vêm arrastados .pelo 
turbilh~ das aguas rumorosas do Pamahyba - dadiva que a · na
tureza :lOS fez para supprir as vias ·fureaa. .eternamente promettidaa 
e eternlHilente postergadas - todos os seus pequenos bens de fortuna, 
o fruto do seu trabalho bomerico, da sua rasignac;ão sem limites, e, 
011de, ainda bontem, havia. .senlo a opulencla, ao me:ccis a fortuna. , 
franqueia hoje a mais extrl!llla penuria. 

o Sr'. Cltr'[Os R~ - Mas Clll!HS vias ferreas, mercê de o~. 
llós, nortiostas -- ·piauhyenses, maranhense.s, paraeo.ses, ceareDSeS e 
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ltodos os daquel!a região - havemos de conquistar, pela cooperação 
-conjunta e pelo nos.so esforço. 

O SR. ADELMAR ROCHA - Assim espero. 

O Sr. Josê Mu!ler - Com a sympathia de todo o. Brasil. 

O Sr. Carlos Reis - E com a sympathia de todo o Brasil, como_ 
.diz o nosso brilhante collega . 

O SR. ADELMAR 'ROCHA - Com a sympathia c o esforço 
.de todo o Brasil. 

Sr. Presidente a Parnahyba, a cidade moderna, que é o nosso . 
·orgulho, o exemplo palpitante da [IO.::Sa vic:toria na luta com a na• 
turcza jnsídiosa, o centro das no&sas industrjas, o principal emporio 
.do nosso cornmercio, contribuindo mais que qualquer outra para a 
_prosperidade economico--Iinanceira do Estado, foi, ao que. nos in
formam - e era natural pela sua localizaçlio nas terras baixa;s; do 

.delta paro~~ahybano - rudemente assaltada pelas aguas na sua acção 
destruidora. 

E n!io .só essa prO:S.pera cidade, como todos os ceotro,s e nucleos 
ode populaçao ás margens do caudalo.so rio, sofh-eram grandemente ' 
com o alto e superabundante nivel das aguas. 

O Sr. Carlos Reis - Inclusive a cidade de Arayose.s que passou 
·'l ser transitada por canõas. como V. Ex. não ignora. 

O SR. ADELMAR ROCHA - E' verdade. 

Sr. Presidente, nlio Só os interes.ses puramente regi.onaes -
·<ODvém resaltar esta drcumstan cia - ,são attingidos, pela calamidade, 
para minorar a qual já vem o governo do meu &tado, dentro das 
~uas escas.làs possibilidades, envidando os maiores esforços. 

Os prejui:os causado pela inundaçlio á Colonia Agricola David 
Caldas. fundada e cust-eada com o,s recursos fedel'aes vêm tambem 
ferir os proprios interesses da Uni:io e quasi destrui!:' essa - no dizer . 
.do ex-MiDistro da Agricultura - "'modelar obra de coloniza~o", ... 

O Sr. Freire de Andrade - Verdadeiro typo padrlio, disse 
:S. Ex. 

O SR. ADELMAR ROCHA - ... em c:ujo .sólo o governo Vl• 
nha fixando os nordesti:Jos - esses predestinados da aventura ...:.... 
·que no amanno sy;;tematizado das ribeiras do grande rio, viam já 
d-espontar um estalao de prosperidade que deixava entrever a pro· 
:mlssora physiocracia das colonias sulinas. 

E o que signiflca essa colonia? , 
O em10ente Sr . José Americ:o, num elos Set.lS ultimos relatorios, 

como Ministro da Viação, informa que "a Colonia David Caldas é 
o mais futuro.so de todos os nucleos ultimamente fundados no norte". 

O Sr. Carlos Reis - Optimamente admini.strada . Haowe ver~ 
dade!ro contraste entre a colonia David Caldas, no Piauhy, e a 
-colonia Lima Campos, no maranhlio. A nossa redundou inocua. 

O SR. ADELMAR ROCHA - Situada á margem do Pama
hyba, a 50 kl.s. á jusante da capital, com a qual se communica por 
excellente estrada de rodagem, com escolas, hospital, cooper.ativa e 
.um completo apparelhamoento industrial e agricola, com a terra culti• • 
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vaycl .rateiada entre .os colODQS, ahi estavam localizadas 420 familias .. 
num total de .3. 145 pessóas ./ · . 

O Sr. Freire de Andraf!e - Colonos todos naturaes · do . Paiz. 

O SR. ADELMAR ROCHA- E' o que vou dizer . 
. • . sendo que destas 2. 850 provilllham de outros Estados do

·nordeste. 
Imperioso é pois, Sr. Presidente, que o Governo Federal atten·· 

ela, neste imtante, aos íustos reclamos do Piauhy, não sõ por dever 
de solidariedade humana, solidariedade mais que humana, porque 
fraternal, por um dever precipuamente constitucional, qual o de zelar
pelo seu patrimo.Dio e o de cuidar do bem estar da ~ua gente em 
momento de calamidade publica. 

Em .situações de.5ta ..natw-eza, Srs. Deputados. nem se póde pre
ver. a extensão do catacly.sma. nem confrontar o acervo dos males. 
subsequentes. · · 

Estes, ainda que, de grande- vulto, limitam-se até o presente, a. 
perdas materiaes . . 

Quando, no entanto, decrescerem e toroare:n a.s aguas ao seu. 
.Divel .normal, ficando apenas nas restingas, os pantanaes "que en• 
· chentes espalham no inVi!mo para o sol ex haurir nas suas inflaJJ~<~das: 
sêdes de verão". se providencias efficazes não forem de prompto
tomacia?;, fatal .se~;,á a irrupção de graves enfermidades, ceifando vidas, 
arruinando o organismo daquellas populações íá combalidas pelo. virus
das endemias reinantes. 

Sr. Presidente, tantos e taes são os tropeços á nossa pro.spe• 
ridade agro--pec:uaria, taes e tantos os obic:es e difficuldades que en
contramos na defesa engenica da nossa raça, periodicamente sujeita 
aos maUi variados flagellos que, quasi _queremos dar razão a de
Martius, quando na prodigiosa exaltação das suas, ás vezes, pungen~ · 
tes intuições scientificas, "qu!.z attribulr a degenaração das raças; 
americanas e o seu immilllente anniquilamento, entre outros iactores: 
preponderantes, á lei soclologica do habitat". 

Para felicidade nossa, restricta é a zona attingida em nossa 
grande Patria, pelas periodica.s calamidades que· nOLs vêm affliglndo. 

Felizes, Sr. Presidente, os brasileiros do sul e do hinterland, 
que vêem, sem a aoneaça desses terríveis phenomenos climaterico;>. 
germinar a· sua sementeira, crescer, florir e tornar;se amanhã tD 

colheita abundante, oa fartura das tulhas e dos celleiros. 
Felizes, Srs.. Deputado;s, os que vêem, na e1:tensão illimi~da 

cie suas campinas sempre verdes, onde o .sol nlio caldnà as proprias 
hervas ãamninhas. multiplicarem-se os seus rebanhO$ ,sempre nédios 
e sadios. 

Sr ~ Pr~sidente, é para o patriotismo de todos os .Srs. Deputados,. 
para os que não soffrer-am nunca o duplo martyri.o das seccas e das 
inundações, c:ataclysmo.s que destroem, em poucos <lias, os esforços 
de annos seguidos de trabalho exhaustivo e de labor fec:u:ndo do nor• 
desten,se - ainda não vencido .no meio hootil - que- vimos appellar 
neste momento'; 

E' para a bancada classista, que congrega os mais lidimos re•· 
presentantes do proletariado. . 

O Sr: Diniz Jun!ior - V. Ex. appelle para' toda a Camoara que
está oo mesmo pensamento de V . Ex . 

O SR. ADELMAR ROCHA - .•. é para os bl'ajSi]eiros de-
todas ~ latitudes, repito com V . Ex. ; é para todos os nossos . innãos .. 
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dó nórte, · acõstumados a seirtir comnósco a,s alegriM e as tristezas'. · 
.que nós voltamos n-esta hora afflictiva para a terra piauhyense·. 

Falãmos aos sentimento de patriotismo; falámos á .solidariedade 
.. fraternal do,s nossos patriclos, mas SI". Presidente e Srs. Deputa:dos, 
queremáS · usar tambem de um direito que nos assiste pela Carta 

. . Magna de 16 de Julho, direito que desejamos nos ~a ~egurado 
para qüe, corporificando os grandes ideaes que nortearam a factura 
da· Con,stituição Brasileira. não .nos venha a caber o desprlmoroooo 
.conceito de .A.ldré Siegfried, quando declara que, entre os povos 
da · America Latina, a lei' não tem majestade, senão na sonoridade 
.das palavras. 

Obra de amparo á colonização, obra de assistencia -social, me~ 
.dida essencialmente hUlllaDa, commum entre todo.s o,s povos civili~ 
.zados, eis o que contem o projecto em debate, e é por isso que e~t 
.creio · e espero não lhe faltarã o apoio dos componentes desta nobre 
Assembléa de legitimos repre,;entantes do Povo. · (Palmas. O orad(X 
.é ·cumprimenta®.) 

Em seguida, é enccerrada a discussão e annunciada a votação. 
Approvado o seguinte 

raoJECTo 

(Do Senado) 

N. 83 - 1935 

1' legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• Fica aberto, de accordo com o disposto no § t• do 
:art. 186 da Constituição, o credito e:z:traordioario de 300:000$000, 
destinado a ,soccorrer a.~. victimas das enchentes do rio Parahyba, no 
.Estado do Piauhy . 

Art. 2.• E' confiada ao Governo do Estado do Piauhy a appll .. 
•cação desti: auxilio, de cujo emprego dará conhedménto, opportuna~ 
:mente, ao Governo Federal . · 

Art. 3.• Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar .para a 
~xecução desta lei, a necessaria operação de credito. 

Art. 4.• ·Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto vae â ~ancção . 

Votação do requerimento .n. 37; de 1935 (1 legf:sf&
tura), do Sr. Barros Cassai. de informações sobre explora~ 
ção do Theatro Escola (discussão unica). 

Approvado . 

Votação do reequerimento n. 37. de 1935 (1• legisla~ 
tura). do Sr. Gomes · Ferraz. de mfocma.;ões sobre a renda 
da Estuwa de eFrro Cantral do Brasil. .~o EstatkJ ele São 
Paulo, em 1934 (discussãÓ wpca ) . 

O Sr. Gomes Ferraz (Para enc8171inhar a votação) - Sr. Pre~ 
:sidente, o requerimento que V . Ex. acaba de submetter ·á votação 
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da Camara, constante de. oedido de informações ao :M:iaisterio da: 
Viação e Obras Publicas, sobre as rendas e despesas da Celltral do
Brasil t:o territorio paulista, visa uma ~;uggeptão de elevado alcance
pratico, que desejo levar ao conhecimento elo illustre dlrei:tor da· 
quella importantissima via-ferrea, afim de que S. Ex. , se julgai-a 
digna de acolhimento, a experimente (: execute. 

Sr. Presidente, pelo que se verifica da Mensagem Presidencial. 
pag. 154, a Estrada de Feerro Central do Brasil, com uma extensão 
de mais de 3.000 km., servindo ao,s Estados de São Paulo, Minas. 
Geraes, Rio de Janeiro e ao Districto Federal, apresenta um d~cir 
superior a 30 mil contos de réis, no periodo que vae de Abril ·a 
Dezembro de 1934. 

A Mensagem dã como uma das razões productoras desse defidt 
a explonção do trafego nas estradas de rodagem que ~rvem OIS· 
centros commerciáes mais il1.tenSOii, maios populosos e mais ·proximo:s. 
reconhecendo que é difficil, senão impossivel, a uma estrada ck ferro, 
competir collJo qualquer empresa partic1tlar que explore o transporte 
rodoviario, por isso que os vebiculos utilizados nas rodovias -
(,são phrases da Mensagem) -, pela sua facil e prompta mobilidade 
e pelo pequeno vulto e custo de seus reparos, pode:n fazer o trans
porte <ias mercadoria-s com tarifas infunas, muito inferiores ãs pos-
sibilidades das estradas de ferro. . 

Aliã,s, convem assig.nalar que as diffic:uldades com que luctam 
as estradas de ferro, em virtude do problema da concu:rrencia ro
doviaria, não existem s6 no Brasil. Ella.s tambem se verificam, e. 
com grande intensidê;de .• _ 

O Sr. Jorge Guedes - Em todos os paizes civilizados. 

O SR. GOMES FERRAZ - ... nos pai:zes civilizados da Eu
ropa e, principalmente, nos Estados Unidos da America do Norte, 
que, para debelai-a, procuraram organizar identicos Gerviços de trans
porte ao longo de suas estradas de rodagem . 

Sr. Presidente, a Capital da Repubüca está ligada á do EstadO· 
de São Paulo por uma das mais amplas e confortaveis estradas de 
rodagem do Bra,s'J, estrada que, com ser dotada de todo,s os requisitos. 
da techníc:a e da segurança, serve a numerosas cidades de . grande
importancia e movimento commercial, quer no Estado do Rlo, quer· 
no de São Paulo. Com a conservação dessa estrada, que constitue· 
mcontestavelmente, pela sua utilidade, um flol'ão de merecimento da: 
honesta admini.stração do Presidente Washington Luiz, o actual go-· 
vemo despendeu, no exercício findo, a so= de 481:800$500. 

POis bem; se, porventura, uma parte, maior ou menor, do deficif'
verificado na Central do Brasil for imputada, ou pertencei', á linha, 
ramo ou. trecho que serve aos territorios fluminense e ·paulista, ~o 
seria o cas<l, Sr . Presidente,. da alta ·administração, daque:lla estrada· 
afrontar a chncurrenda, estabelecendo, a titulo de experie.ada, i~n-
tico .serviço de transporte na referida estrada de rodag~? 

Quanto ás vantagens do transporto: das mercadorias, basta cao
sklerar que o total de kilos de mercadorias transportadas. pela rodovia 
São Paulo-Rio, no anno de 1933, pol' automovel attingiu a· 
637 . 860. 542 kilometros. 

Quanto á pos~ihilídade do movimento de passageiros, devo 
adeantar que em São Paulo, para corrigir ou attoouar os effeitos· 
oriundos da c:oncurrenc:ia, a · estrada de ferro illgleza, S:;.o Paulo· 
Railway. como é sabido de todos. mantém, desde 1934, um perfeito
..serviço de omnibus ligando a Capital a Santos, o qual tem produzido. 
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-os melhores resultados. quer para a empresa, quer para o publico -
-.em regra, o maior benefidado c:om. coacurrencias. dessa natureza. 

Aqui fica, pois, Sr. Presidentee, consignada essa s.uggestão, que 
:me avivou a leitura de arti:go publicado, ~lá tres dias, pelo brilhante 
:matutino paulista, "A Folha da Manhã", cabendo-me esclarecer á 
Camara que a.s -estradas de ferro paulist~ l!lão costumam produzir 

-deficit. Ainda agora, e:n estatistica elaborada pelo Secretario da Via-
ção do Estado, vemos que foi com.peo.sador o movimento das 25 
-estradas que formam a rêde ferroviaria de São Paulo. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está esgotado 
-~ tempo. . 

O SR. GOMES FERRAZ - Concluo já, Sr. Pre,sidente. 
_ A receita geral attingiu a 390.768:000$000, contra uma despesa 
-de 273 . 371:000$000, havendo, portanto, u:m saldo de 117 . 397:000$000. 

O meti requerimento virá, por cOIBeguinte, elucidar se os ser• 
·viços federaes de transporte e de coiiUllunlcação, no . Estado, acom
panham o surto de prosperidade das estrada,s de f.erro paulistas! 
(Palma.s.) 

Em seguida é approvado o requerimento numero 37, de 1935. 
Votação do requerimento n. 38; de 1935, (I.• legislaturit), do Sr • 

. B&rreto Pinto, de informações sObre empresas de exploração de ener• 
_gia hydro-electrica (discussão 1.1nica). 

Approvado. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. para prestar esclarecimentos. a respeito da materia do re• 
..querlmento. 

O Sr. Presidente - O requerimento já foi approvado; mas V . 
. Ex. poderâ, pela ordem, justificar o seu voto. 

O Sr. Theownio Mo11teiro de Barros (Pela ordem) - Sr. Pre• 
.sidente, a bancada a que t.et~ho a honra de pertencer, votou pelo re
-querimento. Desde a Camara anterior firmou-$e a praxe de votar• 
_mos a favor do,s re<;uerimi!!OtOS de informações em geral, resalvando
.nos, entretanto, o direito de, em casos especiaes. examinar o a.sswn
_pto, afim de agirmos, se nec:e~ario, de modo differente . 

Nl!o admira, poiS, Sr. Presidente, tenhamos ;votado a favor do 
.requerimento do nobre Deputado. Sr. Barreto Pinto . 

. O Sr. Ban-eto Pinto - Agradecido a V. Ex. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS- Acon• 
'tece, porém, que, havendo mais de u:m orgão da imprensa de,sta ca~ 
pita! ligado a esse pedido, ou pelo menos. a um item nelle formulado 
o nome do Dr. Armando de Salles Oliv~a. Governador do Esta~ 
-de São Paulo, sinto-me IDO dever de· antecipar a. curiosidade do .no
'bre c:ollega, Sr. Barreto Pinto c, ao mesmo tempo, de congratular• 
me com S . Ex.. por haver offerecido a n63 outros, da maioria da 
bancada paulista, o e~jo de deU:ar claro. desde jâ, a.ssumpto que 
:S . Ex. terá inteira e cabalmente e,sclarecido pelas informações re-
-quisitadas do Mmisterio competente. 

Por lei de 21 de Julho de 1903, o Congresso da Republica con• 
-cedeu a Jes.uioo da Silva Mello, ou a empresa que viesse a orgalli· 
~r. I) direito de utilizar-.se da força hydraulica da cachoeira do Ma
rinbondo, no Rio Grande, situada entre os Estados de S . Paulo e 
:MmlU Geraes. · . 

Tendo Jesumo da Silva Mello requerido ao Executivo to~ 
oeffectivo esse direito, foi baiXado pelo mesmo Executivo, em 28 de 
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~vercii'o de 1912, o decreto n. 9 A03, pelo qual se mandava fosst 
lavrado o contracto dessa a.ploraç!io; e )eGUino da Silva Mello, de
tentor desse direito, por força de uma lei do Congresso Nacional e
de um decreto do Poder Executivo, cedeu--o aos Srs. Honorio S;v 
bino, João Alves de Lima, Alfredo Braga e Armando <ie Sallep Oli~ 
veira. 

Em seguida a esse decreto, no mesmo numero e na mesma pagit
na em que elle vem publicado, no "Oiarlo Official" .de 1 de Março. 
de 1912, á fls. 2.742, estão comigna:ias as clausulas a que deveria: 
obedecer a exploração da energia electrica da cachoeira de Meri
bondo. E, se o nobre Deputado houvesse levado a sua curlo,s:ldade
at~ o ponto de t!lnCetar e realizar pesquizas neste sentido, teria en
contrado, sem necessidade do pedido de informações, todos os e.s
claredm.entos que S. Ex. porveDtura deseja,sse. 

E ' essa • . Sr. Presidente, em resumo, . a origem do <lireito -em vir
tude .do qual uma sociedade anonyma, organizada pe~ empresas
elect:ricas de Taquaretillga, Jaboticabal, Olympia e por outros accio--· 
Ili.stas, entrou a explorar a energia hydro-electrica da cachoeira de
Maribondo, transferindo--o depois a outra empresa. 

_. O,s mappas, o projec:to e as plantas, a quo: se refere o decreto do
Poder Executivo que regulou a lei do Congresso Nacional, foram 
entregue.; ao Mioi.sterio da Agricultura, nesta Capital, a · 28 de Fe
vereiro de 1914. e encaminhados, nesse mesmo dia, á D!rectoria d~ 
Contabilidade, onde foram protocollados, a 2 de :M.arço desse mes
mo a.nno, sob o IWJDetO 3~A/14. 

Tudo ~o. Sr. Presidente, pelas datas do decreto e da lavratu~ 
ra do contracto. se verifica qeu aconteceu quando PreSidente da Re
puhJica o Sr. Marechal Herme6 da Fonseca, sendo Ministro da Agn.. 
cultura o Sr. Pedro de Toledo. - · 

O Sr. Felix Ribas - E o nome do Sr. Pedro de Toledo Só por
Si representa uma garantia da lisura de todas as conces,sões por veo~ 
tura fdtas pelo Minist.erio então .sob sua direcção . · 

O SR. THEOTONIO MÓNTEIRO DE BARROS - Esta. cir~· 
-<:UIDStancia eu a menciono, não pelo .simples de$ejo de fazer uma con .... 
-sígnaç~ de oature%3. ~toric:a .nas minhas explicações, mas apenas: 
para accerituar que, sendo Presidente da Republlca o Sr. MarechaF. 
Hermes. e havendo sido o Estado de S. Paulo, na sua-quasi unani
midade, adven;o á candidatura e depois ao govtrno de S. Ex., tudo
isso se· passou debaixo de uma situação em que o Estado, por ,seus. 
homem - notadamente, por i:i:ttermedio do Sr. Ann.ando de Salles-
01ivdra. meznhro de uma familia que se havia destacado no comha~ 
te áquella candidatura - não poderia ter conseguido a concesdo .por
meios subrepticios, nem o,s homens de S. Paulo, poderiam -ter~ ap~ 
veitado de uma occasi!o 011 de wna ensancba polltlca para se roeu,... 
pletar c:om uma medida ~enos lícita . 

.. . O Sr. ~eliano Leite - O g1'3!1de orgão "Estado de S. Paulo·
~ .o campdo da campanha clvílista contra a candidatura do Mare-
chlll Hennes da Fonseca. · 

O SR. 11-iEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - ~ 
pada.s ~sas mformações, Sr. Presidente, -que julguei dever prestar
em meu nome e no dos companheiros de bancada, dado . o facto de

. se -haver ligado, Da imprensa. . o nome do Governador de s . -Paulo a 
:tal pe~ _de informações, _quero, dizer; Sr. Presidente, . que e:;,a at-
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~rude da ImprenSa, fazendç tal ligação, parece\Mne iÍlterpretàr' . um 
C'Ciesignjo, .não explicito, JD.as impli'?to• do Sr. · Deputado Barreto Pinto 

' E assim me .pareceu, Sr. Presidénte, porque qualquer de nós, 
-vindo da vida extra-par!aJD.entar e ingns.sando :i::Jesta Casa, por um. 
: processo natural de ass()(:iaç~o de .idéas. tem suas preoccupações vol
;.tadas· para o genero de actlvidade de onde sahiu . 

Eis que, porém, o Sr. Deputado Barreto P.iato. funccionario pu
:.blico.- representante :ne,sta Casa do . funcdonalismo 'publico, como oe:. 
putado de dillúSe que é, teve, por wna r~ p$ychologica que · nlio 
vejo bem explicada deante de meus olhos, a sua curiosidade desper
-tada para a exploraçlio de eae'rgia hydro-electrica no Brasil. 

O Sr. Barreto Pinto - Como representante do funcdonalismo te· 
.'llho a· certeza de que venho corre.spondendo á confiança que me foi 
-Jdepo.sitada pela c:lasse. Como Deputado, gozando de prerogativ~ 
-~elhantes á de V . & . , farei o que bem entender . 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO· DE BARROS - Eis por· 
·Çue me pareceu qút a :interpretação que a imprensa estava dando ao 
designio occulto do requerimento de S. Ex. tinha t:ambem si.ta pro
-.cedencia. e eis porque· julguei · no dever de antecipar ~ssas infonna
"Ç6es; para cO>Dpleto ~clarecllnet~to da verdade (Muito' bem; muito 
-bem). . 

O Sr. Baneto Pinto - Sr. Pr~dente, peço a palavra, para en
~aminhar a votação . 

O Sr. PresideÍtte - V. E~. não pode mais ter a palavra para 
.encaminhar a votação, .porquanto o requerimento já foi votado. 

V. Ex., agora, oo p6de f~ declara~ de voto, mandando 1t 
Mesa a sua fundamentação por esc:ripto. o mesmo devendo ·fazer o 

·~rador que o precedeu. · 

O SR . BARRETO. PINTO - Sr. Pre-sidente, quando se votou 
o requerimento eu ·não·me achava presente no recinto e desejaria sa~ 

· ~ se foi approvado. -

O Sr. Presideute - Foi approvado . 

O SR. BARRETO PINTO - Agradeço · a i.o.formação, Sr. 
j:)resident~. e enviarei ·á Mesa· minha declaraçao de· voto .· 

Votaç.!o do requerimento ~ 41, de 1935 (1.a legi$latura), do Sr. 
:Saltes Pilho, de in[of7TilJÇóes sobre irnpo~ entregue$ · á Ouz 
Vennellut, de 1929 a u!a parle (discussão unica) 

Approvado. · 

Votação do nqucrimento n. 42, de 1935 O•a legislatura), tlc' Sr. 
;sanes Pilho, de illfo~6es sobre .se s. Cruz V ermelha tem pie$tado 
-contas de quantia$ recebidas ao Tribunal ele Contss (ducraslio 
Grnca). , 

Approvado. 

O Sr.· Pr6iciente - Passa-se á ma teria em di.seussão. 

ContlrtuBç&> dii di.scassão unics do projecto n. 65, 'de 1935' (J:a 
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·legislatura), diJptmt:lo .sobre- o reaíustamento · dos funcc:icnarialf civís. 
·e militMes; c-om perecer {E11101"ll.Vel ' ao vdo} da Commissi!o d!: . Fimrn-
9J& e Orçamento, e uotos em separatÚ> dos S :s. Hmrique Doc1slwot-t1r 
e Daniel de Carvalho, e dos Sts. Amaral l'e!xoto e Grlftuliano tk 
·Brito. 

O Sr. Pre.ideate - O primdro orador seria o Sr . Pedro Cat·· 
moo, que alada d~põe de meia hora, porém, S. E~ , d~u da pa
lavra. Dou a palavra ao Sr. JÓ!io Carkls, orado: a favor <lo pro-· 
-jec:to. 

O Sr. João C2rl~(Movimento de attençãO. Palmas) - Sr. Pre·
sidmte, a .ser accelta uma dolorosa classificação dada aos homens da, 
l:.OS.!!a corrente polltka pelo brilhante bibuao, Deputado Roberto
Moreira, cuja grande voz de parlamentar, para mlm descoahec:lda. 
até ante~hontem. ~uxe~me a grata emo~ de verificar, ainda, uma: 
Iorm~ culminanc:la inttllectual DOS arralaes da opposlç.lio - a pre
valecer esse criterio, fala, neste momento. â Camll1'3 dos Srs. Depu• 
-tados, um dos ''malfeitores" da Republica; Apesar da asperez-a do 
•Vcxabulo, honra-me o qualificativo. Não vac:lllo em acaltal.-o, dada: 
d significação moral de que elle se reveste, para quantos neste Paiz, 
desde aquelle,s d!as agitados de Outubro, têm sabido &scemir entre 
as adividad~ dos que se deixaram conduzir por 6entimentos inferlo- · 
res, dos que se deiJ:aram levar por subalternldades de qualquer espe-
cie, dos que acceit=am o ímpeto da luta impulsionados por ambi·· 
çõe,s, por odlos. rancores. de.speitos ou outros qua!!$QUer sentlmentos.: 
que tomam feia a alma humana, e as daquelles que procuraram no· 
mais intimo dos seus sentimen~s de civismo, nas mais altas sugges
~ da moral social e política, a orientaç!o e o rumo a ~gulr na: 
empresa tremenda e bero!ca que, então, se realizou. 

E nerte instante, Sr. Presidente, ainda podem~ verificar que o. 
mesmo desnivel nos separa. 

Somos uma lncontrasta.vel maioria. O numero apresenta-se im
pre$SWnante e, emquantc os · seus representantes procuram c:aracte
ri:o;ar a sua a.:ç:io pew normas de uma seveia poUdei parlamentar 
(muito bem), emquanto os Deputados da malorla tudo fa:zem por al
cançar um ambiente· de perfeita serenidade propicio ao debate da& 
kléas e que seja um refle:~:o fiel da nossa cultura política - ten10s. 
infeli:ntt>nte, a cada passo, opportunfdade de curvar o nosso espirlte> 
decepc!o~Mtdo, 40b as objurgatodas, sob a adjectivaç:lo violenta eont. 
que os Deputados da 1Dinoria desenvolvem a critica da acção ad...'Ui.
cistrativa ~ pollt:ic:a do governo, e. -ainda. a analyse a respeito dõ~& 
attftudes que .oó.r. proprlos conservamos na Camara dos Deputados. 

O St. ]o$é Augusto - Estou estranhando essa o~rvaç!9 c!e V. 
RI:. Nós. da cppo.si~, nos temos ccndw:ido c:om tanto i:avalhelr!&-
m:> quanto VV. BEx. Se teJD havido violencia, se VV. EEx. têlll· 
ouv!do pa:avras candeates partidas da opposlção, tambem violentas e
fortes têm .S:dó ·a.s objurgatoria.s atiradas contra nós. ( ApoisdO$ e nAo 
apoibdDs). · 

O Sr. Ada!berto Corr~a - AdJectlva;ao fo.'>rte n!o é falta de ca
valheirismo . 

O Sr. ]osf A!JfiWto - Eu como, um dos me.lllbros da opposlç.!io, 
declaro aqui, mais · uma vé:, ·que o ·aue queremos e o ti!DJos frito, é
:a~ant-=r o debate na altura moral em que os homens -educ:adoa COIJ1() 

sao VV: EEx.. e· como solDOS nóS, o cfevem · collocar. · · 
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O Sr. Victor R.ussomano - Leia V. Ex . o discurso de s.abho:do 
do Sr. Roberto Moreira . 

O Sr. José Augusto - Não preciso lêr coisa alguma. Tenho ou
vido aqui palavras de um e de outro lado. Se tem havido violenc:las, 
ellas são de parte a -parte. 

:cós. 

O Sr. Ascanio Tubino - Revidamos na altura da provocação. 

O Sr. José Augusto - Tanta educação têm .VV. EEx. quanto 

O Sr. Pedro V et"gara - Violencías não partiram de nós. 

O Sr. José Augusto - Sei de onde partem .. 

O SR. JOAO CARLOS - Sr. Presid~nte, não desejo nem que
ro. :cem pos:;o, nem devo perso:oalisar. O· nobre Deputado da' oppo
sição, que acaba de me apartear, dignisslmo cidad:ío, a. cujas virtu
des re.ndo minh~ homenagens ... 

O Sr. José A,rzgusto - V. Ex. .sabe que . as bolll1!oageos são re
ciprocas . N!nguem o admira, e o estima, e o acata mais do que eu. 

O Sr. Ascanio Tubirw - V. Ex .• tambem é dos nossos. 

O SR. JOA.O CP..RLOS - . . . o nobre Deputado n!io teve .:\ 
.pacienda que tenho tido, de, evangelicamente, supportar, como mem
bro da maioria, todas as invectivas. as mais violentas, .silencioso es
perando tambem a hora de poder dar. claro, sem rebui;os d.esassom
l:>:rado, o Itleu pensamento. O que aqui .se tem ouvido, frequeultemente 
Dão é critica politica . O que aqui se tem procurado,· constantemente, 
é attrahlr para o Govemo da Repuhlica, e particularmente para a 
pessôa de seu illustre chefe. o desprezo das populações ( Apciadcs c 
nao apoiados), taes os tennru taes os perfis morae.s, tal o modo por 
que tem encarado suas actividades administrativas ~ políticas, tal a 
forma por que aqui apparecem seus actos desvirtuado.s comdente• 
mente (Apoiados e não apoiados), afim de que, ·ao grande auditoria 
nacional, o seu nomJ:; appareça dimlnuido, como se sua persona!ipade 
de~sse ser apontada ao Povo Brasileiro como a de um répobro, que 
houvesse macchado a investidura como homem recebida da Revolu• 
ç:io, como um homem que não tivesse pautado, icvariavelme:ote, pelas 
:alai:: severas IIOrlna$ de honestidade, a Gua acçao govrinamenta~ 
COJ!lO homem que não tivesse, para suas actividades politic:a.s, usado, 
luvariavelmente, de formulas de tolerancia, de conciliação, de equi:~· 
brlo, de patriotismo •.. 

O Sr. Ascanio Tubino - De liberdafie. 

O Sr. Victor Russcmano - E de justiça. 

· O Sr. José Augusto - Meu Estado que responda a V essas 
Excelienda.s. 

O SR. JO.AO CARLOS - ... de maneira a dar á Naçao os 
menores abalos possiveis e a deixar que o Paio: se recomponha em 
sua tranqulUidade, depois ·c~as movimentos que o têm sacudldo ·até 
os l!eUZ> fundamentos. 

O que, já não digo esta Casa, m•H a Naçao inteira esperava 
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da mlnoria da Camara dos Deputados, era·· essa collaboração cons.
tructura. que tanto .se tem discutido. O que a · Nação brastleiz3 
esperava dos seus representantes que formam nas bancadas da 
opposlção era que, nasta hora de tanta angustia, nlio angustia na-
cional., porque, infelizm~nte, os nossos patricios que militam nas fi.. 
!eiras ex~adverso têm o inveterado habito de imaginar ou de acc:êa· 
tuar que os males, oeste momento mundial, só nos -tocam a nós, comO 
se a demagogia cedesse o passo a uma esclarecida obra de 
c~trucção. · 

O Sr. · José Augusto - V. Ex . creia que está interpretando ·er• 
radamente nosso ponto de vista. Nunca .sustentámas isso. Achamos 
que os males são mundiae.s, aggravados, no Brasil, pela ausenda de 
autoridade do Govemo . · 

O. SR. JO.A.O CARLOS - E sta maneira de argumentar · é mi
nha. e ll:io abdico do meu direito de aDalysar · e julgar a actividade 
cios membros da opposição. Entendo que me 'assiste,' perfeitamente, 
a prerogativa, como representante . da Nação, de expender meu.s jui• 
:zos · crlticos, e, como em todo!; os actos da minha vida publica tenho 
procurado. invariavelmente, pautar meu procedimento pelas severas 
normas da sinceridade, .. . 

O Sr. José Augusto - Sinceridade igual á nossa. 

O SR. J0"-0 CARLOS - •. . Dão venbó para aqui, porque 
11eria indigno, mentir aos m~ pares. nem á Nação . 

O Sr. José Augusto - Como não o fazemos tambem. 

O SR. JOAO CARLOS - E nem o faria, Sr. Presidente, por .. . 
(!Ue 'não é do m_eu !emperamento, perturbado por esta ou aquella 
excitaçlio momentan~a, perder a ~enidade e o equilibrio que, com 
a ajuda de Deus, me permUtem entrar nos debates .sem o meu se!lSO 
critico sja sacrificado pela vebemencia das situações que por ac:a:so 
venham a .se formar . . 

O Sr. Laerte Setubal - V. Ex . deve admittir tambem erssa dóse 
de sinceridade ua minoria. Todas as vezes em que nos batemos aqui 
W3IDOS o BrasU e a nacionalidade. · 

O SR. JOAO CARLOS - Seria um pra:e:r para mim.· ·mas in· 
fe1iunente não posso fazel-c. 

O Sr. Barros Cassal - V . Ex. está sendo injusto. 

O Sr. José Augusto - E' um ponto de vl.s'ta do orador. 

O SR. JOÂO CARLOS - Ainda ha poucos di&!, tive oppor• 
tunidade de ouvir, aqui, vehcmente peça oratoria proferida pelo va
loroso e intelligente. paralme!ltar, Sr. Baptista Lu,sardo, com relaçfio 
ás attitudes do Presidente da '"Republic:a, no que concerne ao véto do 
reajustamento dos funcdonarios . dvis. · 

Nilo desejo entrar nos pormeDOres. nos aspectos · jurfdtcos · do 
aasumpto, porque não iria maiS do que :repetir a brilhante a!'gumen .. 
taçao, cerrada e irrespoo.divel, aqui trazida pelo illustre Deputado .. 
diguo representante de Minas Geraes, Sr •. Carlos ·Luz. (MUito ôem). 
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O St'. Carlos Luz - E. bondade de ·V. Ex. 

O ·SR. JOÃO CARLOS - S. Ex., a1aquel1a opportunidade, 
~eixou clara, firmada, a .situação moral deste debate. Naquelle ins-
tante, veriflcou...se que, contra o tuDlulto formado para a caracterisa
ção elo caso politico dentro da Camara, se levantava a barreira do 
~eu solido radocinío. E nínguem de b6a fé poderá recusar a · prece

. jen,da dos pontos de vista em que S . Ex. se collocou, robu.stec:idos, 
em momeato feliz, pela opinião do emerito professor de direito, o 
.:Uustré Deputado paulista Sr. Waldemar Ferreira. 

Quaaào da ardorosa oração, como dizia eu ba pouco, do Sr. Ba
ptista Lusardo, ni!io vacillou o representante do meu Estado natal 
em diz.er que com o augmento de vencimentos coocordára o Sr. Ge

. tulio Vargas para desmoralizar o Exercito. 
E' abi. meu caro e illustre amigo e. collega, Sr. José Augu,sto, -é 

ahi que minhas susceptibilidades ficam feridas, e essa é a crise de 
sinceridac:!e que eu lamento. Como se vem affr.rmar que o Presidente 
Ga Republica tomou tal . ~liberação .com o intuito de deuprestigiar o 
Exercito? 

Ma:s, Sr . Presidente, é notorio - não se torne preciso que eu 
o diga desta tribUDa - que. por toda a parte, um sopro de insania, 
um vento de agitação, quasi de loucura, perturba a vida dos paiZes 
dvilli:àdos. Atravessamos um mom!:ntO verdadeiramente critico da 
actualidade mundial. Temos, como nllillca, oecessidade de ver ~ 
bustecido o prestigio da autoridade. E' indiupensavel. em absoluto, 
pMa a propria garantia da vida e da propriedad~ dos cidadãos, que 
i.s ·Nações possam apparecer bem defendidas pelas suas· forças mili~ 
tares, já não digo contra inimigos externos, mas contra os proprios 
inimigoo internos. · 

E ' uma affirmaç:io trivial, um lugar commum repetil-o. No es• 
pirita de cada um de vóS, co espírito de cada um dos nossos con-
ddadaos, levanta-se, cada dia que passa, uma interrogação tremenda. 
Não ~znos de que mcmeira se va~ caracterizar a actiVidade .-ex~ 
tremista, que ~e atllluncia por mil formas. · · 

O Sr. Barros Cassa! - Devido â impopularidade do Governo. 
(N4o spoaados). 

O SR. JOÃO CARLOS - ~ assim fosse, todos as governos 
seriam ·impopulares, uma vez qu~. conforme V. Ex. forÇOSamente 
·saberá, todos têm tomado medidas excepciooaes, resguardando a or, 
dem pubüca estabelecida. · 

E' necessario que se ponha ten:no a essa crise de sinceridade. 

O & . Barros Ca.ssal - São impopulares todos os governos de 
fm:ça, que .se ni!io apoiam nas opln16es publicas. 

O SR. JOAO CARLOS - Indiscutlvel é que, no fôro intimo de 
eada um de .n6s, dos n(ISS()s illustres e di9-DOS collega.s da opposição 
-....;... mesmo que não_ venham aqui dl:el-o -, essa mterrogaçlio persiste, 
-uma vez que s:io, como nós, homens amantes da sua terra natal, 
·cmfes de fa.mllia amantl.ssimos. porque tim filhos, como nõs, e de· 
·sejam dias tranquillos para essa carne da. sua carne, para esse desdo-
bramento do seu espirito, para o coração onde vae latejar a proprla 
seiva de seus coraç6es, para o esplrito onde se v~ rdlectir a proprla 
.bondade. a prop.ria generosidade. as caracteristicas do seu ser moral. 
· . E eu me pergunto qual seria, neste ·momento, o blteres.se_ do 
Sr. GetUlio Vaigas em praticar ac:tos que pudessem aflorar, &!quer 
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de leve, a dignidade d~ brioso Exercito Nac:iona.l. cheio de tão bella.s 
tradicções! de brio e de varonilidade! . 

Ao COiltrario, Srs. Deputados. não sei .se já outro Presidente 
da Republlca teve .opportunidade de se de.,: dobrar em trabalhos, ·em 
estudos. em realli:ações qu~ viessem consultar, ·n!o .só. aos interesses 
das clas,ses armadas, mas <U necessidades militares da propria Nação. 
(Muito bem). · . · . 

Nao me quero furtar á opportunidade de deixar no "A!Illae:s .. 
da Camara a relaçllo de algumas dessas iniciat:vas. 

No dominio moral para a restauração da disciplina, para a 
m.W perfeita cobesão do organismo militar; deaetou a amaistia, in
tegrando c as .-!uas .funcções um pugjlo de homens idealistas, , castigados 
pela !ntrepide:r; da sua fé intemerata nos destinoS do Brasil; .supprim.iu 
o habe~pu.s. em qaestOes dlscipUnares; respeitou os direitos ad· 
quir!<los sem attender a considerações de caracter politico; fez prom.o• 
çiSe.s baseadas no merlto real, ainparou a.s familias dos que morreram 
em defesa da ordem e da Revolução; entregou ao Exercito o ju.lga
::nento da readmissão dos Capita~s. Tenentes e AspÍ%1aa11tes, envolvidos 
na rebeldia de 1932. 

No OOminio da iastrucçllo .secundaria e profissional: decretou a 
Lei do Ensino Militar. remodelou os Colleg!os MiUtares, as Escolas 
MUltar e de armas; creou a Escola de . Educaçao Physlca; bmo11 
regulamentos diversos sobre a organizaçao, IIntrucçao e applicaç!o 
da.s armas, eJtecuçllo dos .serviços e educaçãc pby~ca. · 

No domlnio das organJzações novas: creou a_, Unidades--Escolas~ 
creou o Batalhão c:le Guardas: c·reou a, Uniclades Aen:as; aeou o 
3• e o 4• Grupos e a 7a Bateria de Artilharia. de dorso: collStruiu o 
Laboratorio Militar de Biologia; construiu quartels para dua.s unicla!d.u 
de Aviões; aeou o Estabelecimento Regional de Intendencia da 7& 
Região; construiu o Arsenal de Guerra da margem do Taquary~ 
cODStruiu o Gymnasio Leite de Castro; caa.struiu casas para officiaea, 
especialmente em Matto Grosso; reparou muitos quarteis e ·organi%ou 
varias unidades, dotando-as de elementQs impresclndiveis ao seu func· 
cionamento: terminou a faJ>rica para polvora de base dupla; terminou. 
a fabrica de· trotU; ampliou as i!Walla~;Oes para as novas fabricas .de 
projectis e materiaes' contra gazes. 

No domlnio propriamente material: aeou a fabrica de projec;tls 
de artilharia: aeou a fabrica de materi.ae:s oontra gazes; creou a fa.. 
brica de viaturas, em Curytiba: decretou a criação de fabricas de 
espoleta.,: e estojos de artilharia e a de canos e sabres; ampliou' a 
fabrica ele cartuchos de infantaria e o Arsenal de Guerra do Rio . 
Grande do Sul:. adquiriu aviões de lnstru.cçao e ·de guerra e material 
para o Serviço Geographico Militar e de transml..ss6es; mandou 
tec:bnicos ã Europa, afim de estudarem os aperfeiçoamentos nec:es-
sârlos á nossa índustria milita: :oascenté. 

O Sr. Joiio NeiJes - Isso principalmente, meu nobre ~ga, 
com grave d~ para o Th~uro. V. E:.: . . permitta que inter• 
rompà sua brilhante oraçlk>. Depois de ter $leio dissolvida pelo Ge· 
neral Leite de Cél$tro, a Commissl!o de Compra.s na Europa. por 
dispendiosa para o Tnesouro, foi ella re.rtabeleclda. com mUlto ·maiot" 
OllUS e por motivos que o Ulustre collega sabe quaes .s:!o. 

O SR. JOÂO CARLOS - O aparte de V. Ex. de$róe a. 
solllll!a de ·1niciativa.s, de melhoramentos, de aperfeiçoamentos e de 
problemas. resolvl<ios, anteriormente, pelo Chefe da Nação? 
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O Se. João Neves - Apeoa.s dá um outro sentido a es.sas ini.
.dativ~. 

O SR. JOAO CARLOS - Mas o sentido que se deve dar a. 
essas iniciativas é o sentido claro, o sentido real que ellas têm, isto 
·é, o aproveitamento, pela Naçâo e pelo exercito, de todo,s esses em
prebencllmentos, que ha multo tempo se faziam desejar e a que os 
-Governos anteriores não tinham ainda atte.ndido _ E é precisamente 
_por ter S . Ex. orientado .seu espirito nesse rumo que estamos vendo 
o Exercito Nacional, perfeitamente $Cnbor dos .seu.s destinos, in,spi· 
rado nos rumos a que deve obedecer, prestigiando a acçllo do Go
-verno ela Republica. E . mesmo oeste momento, quando se levanta 
uma voz eloquente no Paralmento, tentando cr~ar o dissldio, apenas 
.se assiste á actividade brilhante do Min1stro da Guerra, dando apoio 
á autoridade, solidario inteljlralmmte com a orlentaçllo do presidente 

.da Republica, tranquilizando-nos, assim, pelo equilibrio, pela força, 
pela . severidade e, sobretudo, ·pela :superior moral das suas resolu

.ções . (Apoiados). 
Concluo: 

. No dominio orga.nico, decretou a Lei do Serviço MUltar;. a Lei 
·Organica do Mini.sterio da Guerra; a Lei de Promoçõe,s; a Lei do 
Movimento de Quadros; a Lei de Organizaç~o Geral do Exercito; 
a Lei sobre o Estado de Sitio, em tempo de guerra: a Organi%aç~ 
do Conselho de Defesa Nacional; a· Organização da Directoria <ie 
.Aviaça<> e a Lei de Qua~rQS e Effectlvos . 

Relativamente á nos.sa Marinha de Guerra, o Governo Provisorlo 
reegulamentou a Aviaçao, :a Escola .de Aviação e os centros de 
Aviaçllo Naval: creou 3 upec:ialidade de "bydrographia" para os 

-cfflclaes da Armada; creou os curso.s extraordinarios de especializa. 
ção nos serviços de machinas para os officiaes do Corpo da Armada; 
autorizou a acquisi~ -de um navio-escola, que recebeu· o come de 
"Almirante Saldanha'' e já se acha prornpto para incorporar-se â 
.nossa frota; creou o Corpo de Aviaçllo da Marinha; creou a Dire; 
-c:corla do Ensino Naval; instituiu o Fundo Naval; reorgan.!zou os qua; 
dro~ de offlcíaes da Annada creou o curso pratico de aspirantes e 

-~i!sarios da Armada; instituiu um credito annual de 40 mil con• 
tos. durante do:z:e annos. de:~ünado á renovaç!o da e3quadra; creou a 

' F<lrça Aerea da Defesa do Littoral: deu covas bases á reorgani:z:ação 
-da Avlaçao Naval: regulamentou o montepio dos operarios dos ar• 
~~es de Marinha e Directorla do Armamento: regulamentou o enslno 
·tecbnic:o-profbslonal, a reserva naval aerea. o serviço de pbarolagem 
e sigoalaçllo, a Dlrectorla de Engenharia Naval, o Conselho do AI; 

·mlraatado, o Strvlço de Fazenda da Armada, os CoXIGelbos Econo
mlcos da Marinha, as Escolas de Aprendizes Marlo.helros, o Corpo 
dos . Marinheiros Naclonaes, o Corpo de Pratlcos dos rios da Prata, 

"Baixo Paraná e Paraguay: creou cinco sectores aereo.s na defesa 
aerea do .Uttoral; creou e regulamentou a Reserva Naval Aerea de 
segunda c3tegorla; deu novo regulamento ao Estado-Maior da Ar~ 

:-mada ; con5'ignou verbas para o p~segul.mento elo Dique da Dba das 
· Cobras: c=e01.•. o IO!tituto Naval de Biologia: mandou coostruir o 

ediflcio do novo Arsenal de Marinha, com aide para o Ministerio e 
.suas pdodpaes repartlçõe.s, antes esparsas em alojamentos deficientes, 
e promulgou a Lei do Serviço Militar, na Armada. 

Inicia, na Ilha de VJllegaignon, a con.struc:~ da Escola Naval; 
.Inaugura as novas offlclDas da Dlrectoria do Armamento, e assigna 
Cl conttacto para a con.strucçAo da flotilha de contra--torpedeiro&. 
· Como, pols, Sr. Presidente e Srs. Deputados, um Governo, .que 

:marca a sua actividade, .em dois dos .'leua Mlnl.sterios, por uma série 
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de iniciativas, de realtzac;ões, de trabalhos des.:;a natureza, poderia ter 
a preo..:cupação de praticar actos pOI.ioteriores que viessem em detri
mento da moral, d<: sltuaçlio dos nossos hr.ioso.s officlaes do Exer~ 

-dto? 
Qua<ndo ouvimos dos Deputados da JI!inoria allusões ao com

mentario de ordem politica, que ia sUl"gir dentro desta Casa do Par
lc;menro; quandc ouvimos annunciar que, ao lado das razões juridlcas 
do véto, iriamos ter oppartunidade de escutar as razões de ordem: 
propriameDte polilica em que se fundou a opposi<;~ para ~ombatel.-o. 
imagii!Lamos .esperamos todos que se viriam · tr2zer para o plenario 
argumentos ponderaveis; · suppunhamos todos que uma critica superior 
se iria exercer, demonstrando que o ·labor politico do Governo da 
Republica tomava mâos rumos e que era neces;sario retroceder sobre 
o cmninbo andado, sob pena de crearmos dias peores c - quem sabe! 
- de amarguras para a Nac;l1io. 

Viram, pÓrém. os Srs . Deputados, que tudo se reduziu a uma 
affinnação. Respeito o direito ·da .llliDDria de ·encarar como hem .o· 
entender os actos do Premdente da Republlca. Mas acredito .qUe a 
Nação inteira, tomqndo conhecilnento de!>Se trabillho fecundo e de· 
immensa utilidade: tel!lho perfeita segurança de que nenhum espírito 
vacillará em ac:c:eitar o criterio em que se colloca a minoria, ou a
reivlnclicaç:io em que se colloca a maioria, porque na:o quero acre
ditar que o Paiz participe d~ paixões que estl!lo perturbando o
exame apaixonado da opposiçlio. N:W attribuo quaesquer .sentimentos 
que possam diminuit os meus collegas na opinião dos homens bons
e honrados. Prefiro ver, apenas. a vebemenda da luta, perturbando· 
o sentido das palavras, como ha poucos dias, com tanta eloquenda. 
didse, daquella tribuna, :> ad.miravel artista ·da palavra falada, que· 
é o Sr. João Neves da Fontoura; prefiro v~r o pensamento instanta~ 
neamente torcido, sacrificado pelo excesso da exaltação política, por
que n§o posso crer aote os ·facros, que ab1 estao citados, ante ·ê!S" 

construcções que abi estão deante dos olh= do Povo Brasileiro, por-· 
que nlk> posso acreditar, ante esses episodios regulamentares, . as ini
ciativas dotando o Exercito e a Marinha de neces.~..dades. que ba
muito eram reclamadas. e que em •longa série, a pouco e pouco, foram· 

- attendidJ.S e hão de ccmtinuar a sel-o. não posso acreditar que um
Presidente da Re:publica procurasse orientar o seu govemo neste
sentido, e que no dia seguillte, sem causa algwna que o jwtificassr, 
e antes, ao contrario, com causas ainda mais graves que estão ditando· 
a necw;idade de cada vez mais reinteg.-ar as .forças armadas na sua 
verdadeira finalidade, fosse procurar m~os de, moralmente, desfechar 
golpes visando o pundonor da cJa.sse militar. 

Temos, os Deputados da maioda, pll.llsado por :m.Oittentos aspel'Os, 
ne.sta Casa. De mim, devo dec:lanu" que me felicito pol' formar ua· 
maioria: devo declarar· que me sinto lllOS dias de maior' altlve: da' 
da minha vida, porque nl!o participo desse esplrito de angustiosa re· 
nuncla, com que varias Deputados vêem a Nação em estado dt 
agonia. Ao contrario, nem comprehendo como se possa, desta tri~ 
·huo.a, apontar oao Povo Brasileiro uma situaç~ de llquidaçao Bm.t 
que. de facto. uao em te. Acredito, vejo, .sei, não nego, que temos
difficuldades de alta monta a vencer, difflc:uldades que nao são !6· 
DOSSa.S - ~ de lllOSSOS irm~ do continente, slio da Europa. da- . 
Asia, da A&ica e ele toda a parte do mundo (Multo bem/): acredito 
que teremos necessidade de re~ um· largo trabalho de reco~ 
~ao: acredito me= que serã . neceasario appellar para 1:0c1as as 
energias doa nclsse$ concidadllos, afml de o:mseguirma! reerguer a 
:Nação -das difEiculdades qUe a assoberbam, e ac;n,dlto mais que na 
hora em que fOr preciso appellar para a:s ma!.$ recondltas reservas ·da 
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mossa vontade, os proprlos Deputados ·áa opposiçlio, tão ·patriotas 
..çomo nós, não faitarlio com sua collaborac;ão, pua que esta gra!lde 
-Patria possa seguir em linha recta ao.s seus . gloriosos destinos. 
i.Apoiados). ·O que cão posso comprehender ~ que .se procure crear 

·IUllla situação de amargura, de desanimo, onde não exis~ senlio mo
tivo para nav9-5 e salutares e,stlmulos. 

Se me permittem os nobres paulistas com assento nesta Casa, 
· ·referir-me-e! ao seu &ta do. Ouvindo a oração do brilhante tri• 

!>uno· Sr. Roberto· Morelrêl, nunca se poderá acreditar que aquella 
. admiravel colméa de trabalho resista galhardamente á crise; entre
<tanto, apesar das torturas, communs a todo o mundo, que devem, fa
:tal.mente, incidir sobre varies · dos seus raiDO$ àa industria e com
merdo, parallelamente á energia, ao valor das iniciativas, á capa

.ddade de trabalho, a clarlvidencia do Governo, a operosidade dos 

.seus filhos, á intelligencia do capitalismo ,vae vencendo difficuldades • 
. .supperando obstaculos . 

Esta'llos assbtindo a uma actualidade que não desmerece da 
.grandeza anterior e São Paulo se reaffirma na sua pujança e pros
_peridade economica, apesar da c:ri.se que assoberba o Paiz e o mundo. 
E 10lio temos, de f6rma alguma, como verificar, dentro daquelle Es.
·Jado, aspecto de desolação; antes de animo decidido a vencer; ha 
a força indestruttivel de quem-sabe onde. está o adversario ecOIDo
.cuc:o. e o venc:e ·a golpes de trabalho e de per.tinada, preparando 
..d. as melhores á.s gerações que bao de vir. ( Apoilfdos.) 

Pergunto, por aemplo, a quem vive nesta formosa cidade. quem 
:-transita pelas .suas ruas, quem frequeiite seu commercio, quem observa 
-a febre ~ncrive! e assombrosa de conmucç;:)es, quem constata o valor 
da propriedade, que, mal[Fé tout, .se mantem, quem vê a cida febril 

-~ vertiginosa da Capital da Republica não ha de licar estarrecido ao 
-entrar na Camara dos Deputados e ouvir que um Deputa:do proclama 
;,a morte. a agonia · da Nação, c:omo se estivesse a dois passos da 
4esaggregação definitiva? 

O Sr. João Neves - Nlio é ele meu gosto interromper orações 
-<e~mo ·a de V. Ex., mas, . Já que allude a 5ao Paulo, a sua vida 
economic:a, remetto seu- claro juizo para um artigo que ha quatro 

.dias estampou o "Estado de S~ Paulo", um dos maiores orgaos de 
pu);Jllcldade do Brasil, acerca da situação do café, com quadros com• 

··paratlvos dos tres ultimos anilCI5, por onde se vê a .situação verda• 
-deirainmte desesperadora em que se eneontra o principal produc:to 
de exportação. V. Ex. Invoca uma apparenda de prDI!iperidade. que 
é . apenas um pouco de purpure cobrindo os aodrajos da miseria eco--
~ic:a brasileira. · ' 

O SR. JOJ\.0 CARLOS - Não vejo S:io Paulo vestido de 
:andrajos. 

O ST. Clemente Mariani - Em c:ompensaç:lo, esse mesmo· ar· 
tlgo salientava o grande desenvolvimento de outro.s productos. Em.
.quanto o café baixava de 8 a 5 milhões~ os outros producto.s subiam 
de 2 a 5 milb6es. · · 

O Sr. João ·Nei!C$ - N§o é questlo de palavras. mas ·de es
tati.stlca • 

. · O "Sr. PT~co Pereira - O Sr . João Neves · expoz com muita 
clareza a situação do café ·em 1930. 
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. O Sr. João Neves - A" situação do café em 1930, era angu-Stiosa 
-devido ao cr-ack da Bolsa de Nova York. 'Oemonstrámos aqui que 
a Revolução a mcontrou no pelago em que .se achava, mas o Go
verno Provisorio não a melhorou e hoje ainda é peor. Não . é
(jllestão de oppos.ição ou gover.nismo: é questão ec:onomica . Está na. 
consciencia de todos. 

O Sr. Frani:i.sco Pereira - Mas foram tomadas todas as pro
videncias no tempo em que o nobre Deputado apoiava o Governo. 

O SR. J0-".0 CARLOS - Se pudessemo.s ter a ventura de Dã<>
registrnr na vida economica do Pa.iz os pontos escuros a que alludiu 
o nobre leader da minoria, eotão a nossa felicidade seria completa. 
Mas, COI;l.O S. Ex. proprio diz, a Revolução já encontrou a política 

· do café num pelago ..• 

O Sr. João Neves- Pois, não. 

O SR . JOAO CARLOS - .. . já encontrou · d'ifficuldades insu
peraveis a vencer, ou, pelo menos, até agora insuperaveis. 

Não obsmnte, Sã9 Paulo., 'que Já. oao é hoje apenas um Estado
productor de café, mas que na sua vida de actividade inciUtStria! e na 
6ua plnricultura encontrou outras res!steodas economicas para vencer~ 
São Paulo não merece, de .fórma alguma, que ~e procure dizer nesta 
Gasa que no momento está vestido de andrajos. Ao contrario: t· 
uma bella ac:tividade, dig.na de ser imitada, e só póde servir de es-
timulo aos brasileiros o modo como ali se trabalha e se procura vencer 
os obstaculos oppostos aos esforço,s . dos homens de bõa vntade. 

O Sr. João Neves- As minhas palawas não foram tradtl%idas.
com exactidão, pelo illustre orador. Referi-me á miseria economica. 
do Brasil. VamoJ accentuar para evitai" lamentaveis equivocas. 

O SR. J0-".0 CARLOS - Mas. meu nobre collega, dando
como perfeitamente justo o . comme:1tario que V . Ex. acaba de bor
dar. dando como perfeitamente procedente o criterio que V. Ex. 
adapta. que coDClusão ba de tirar? Vamos, então, agora, pedir aos: 
brasileiros que desistam de -trabalhar ... 

O Sr. João N= - Nkl! Vamo.s trabalhar . 

O SR. JOÂO CARLOS - . . . que não mais procurem energia 
de acção, ou vamos, ao contrario, lhes dizer que a luta precisa .s~ 
Iniciada. dando .suggestões a respeito. 

O Sr. João Neves - Jâ as demos pela voz do Ulustre Sr. Cin
dnato Br~a. pela minha humilde voz e pelas de tantos oradores rla·. 
minoria. 

· O SR. JOAO CARLOS - As suggestões do nobre Deputado, 
Sr. Cindoato Braga, cuja capacidade todo.s recoohecemos, já vinhamc 
sendo offerecidas eo.s governos anterior-es á Revolu<;ao e, apesar disso. 
a política do café era ~lago a que V. Ex. se referiu. (Muito bem). 

O Sr. Diniz ]tmio~ - A politica do café, desde 1906, tem con--· 
slstido na estimulaç5o dos concurrentes, que · jã existiam. e dos que 
nasceram â .sombra dos erros dessa politica. 
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O SRt. JOÃO CARLOS - O incontestavel, meus concidadãosr 
é que ha um ioflnidade de cousas a realizar, ás quaes, fatalmente, 
não attenderemos se continuarmos nesta luta ingloria de verbiagem: 
que não cessa. O que e verdade, ·o que é neces.sario e inadiavel é-
a firme resolução de trabalhar para vencer. 

·Ainda h a pouco, ouvi aqui o desanimo, a descrença, o pes<Si~ 
mismo, que se procura tomar fatal e avassala~or, com relação aos. 
aspectos politicos do Pai%:, quer na oratorla do nobre Deputado, 
Sr. Baptista Lusardo, quer noa do ilustre Sr. Roberto Moreira . 

Tomaria para exemplo a questão -eleitoral. Todos sabemos o• 
que era a vida eleitoral da Republic:a antes da Revolução; .:;abemos 
que cahos formidave! existia. 

O Sr. Baptista Lu.sardo - V. Ex. dã licença para um aparte?· 

O SR. JO.AO CARLOS - Diga o nobre collega o seu aparte. 

O Sr. Baptista Lusardo - O meu aparte era paro dizer a 
V. Ex. que tivesse cautela, nesse terreno. 

O SR. JO.AO CARLOS - Não p!'eciso ter cautela. Pelo sim
ples sorriso irollic:o de V. Ex., percebi até onde ia o veneno ... 
Responderei immediatamente . 

O nobre collega a!lude á defidencia · das leis eleitoraes, no Rio· 
Grande do Sut,-·-antes da Revolução. Pois hem, meu caro collega.. 
não é mais nobre reconheçamos o erro em que estivemos, e, hoje, 
nos rego.sijemas porque as eleições são um 1acto, porque alcançamos. 
apesar dos protestos, da opposição, do Superior Tri&unal Eleitoral, 
a gloriosa apothrose da dedaração de que lá foi 1.liila verdade o· 
trabalho eleitoral1! 

O Sr. Baptista LUsardo - Perdão! Peço a V. Ex. licença para· 
não concordar com a apotheose do Superior Tribunal Eleitoral do 
Rio. As . eleições não constituiram uma. apotheose . 

O SR. JOÃO CARLOS - O nobre collega ha de concordar 
que o julgamento do Superior Tribunal Eleitoral s6 é de molde a 
ennohrecar as actividades eleitoraes do Rio Grande do Su1. Que
aJt~rações houve na.s e!eições do Rio Grande do Sul? 

O Sr. Baptista· Lusardo - Por isso mesmo n~o acompacllo o 
meu nobre coliega nos app!auso.s á solução do Superior Trlbuuar 
Eleitoral. 

O SR. JO.~O CARLOS - E' natural.'· V. Ex. foi vencido e· 
nós sahimos victoriosos. . . (Risos}. 

O Sr. Joiio Neves - E' um modo de entender. 

O Sr. Blfptista LusardD - Se o nobre orador citar um por 
um. os m.unicipios em que venceram, ac:ceit<lrei a vlctorla • Agora,. 
se V .E x. me disser que nlio houve eleiç~o em Soledade, em D. Pe.., 
drito, em Palmeiras, em Iraby. :c:io me c:onformareL nem V. Ex.,. 
porque sabe que estou dizendo a verdade. (Palmas n.as galerias). 

O Sr. João Ne~~ - Não desejamos entrar ~a analy,se ~esse 
assumpto, afim de nlio perturbar o discurso do Dobre orador. 
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O SR. JOAO' CARLOS - Devó, em primeiro Jogar, felicitar 
.a V. Ex.,pela vehemenda dos applausos que recebe... · 

· O Sr. João Neves - E' a prova de que a opinião publica está 
·<Omnosco. 

O SR. JOÃO CARLOS - ... de uma assistencia que deve 
-cO!lhec;er a tunda as eleições do Rio Grande do Sul . {,Risos e ap.
plau.so$.) 

· O Sr. João Neve; - Contente~se V. Ex . com· os que estâ ag~ 
recebendo. · 

O Sr. Baptista Lusardo - .A As,sembléa .sabe que eu· seria in~ 
· capaz de invocar aqui factos que não fosselll a eltpressão da ver~ 
. .dade, e o a . que acabei -de me referir está lllessas condições . 

O SR. JOÃO CARLOS -Faço a maior jliiStiÇa ao desejo que 
·v. Ex. tem de ·ser rigorosamente sincero, mas preciso. tambe~t~, diur 
que, tendo nós tido um Tribunal Regional 1110 Rio Grande do Sul 
-que agiu sob a inSpiração da mais perfeita moral eleitoral: tendo nós 
tido opportunidad~ de oassistir á luta que manteve a opposição para 
tomar victorioso$ seus pontos de vistas, com o recurso até ao Su~ 
perior Tribunal Eleitoral: eu, que não posso deixar de cOllformar.-me 
ocom as decisões da Justiça Eleitoral, acatan~as. Justiça onde vejo 
magistrados merecedores de todo o respeito, só p0930 concluir de 
uma fórma: que realizamos verdadeiras eleições. E a ~t~elhor provâ, 
Sr. Presidente, de que · n:!!.o estou exaggerando, de que n:ío estou 
fuddindo em de~t~asias de qualquer ordem, é que varios ' dos corre~ 
~gionarios do nobre Deputado - todos bom~ de dignidade - isso 
mesmo reconhe<:eram, pubUcamente . 

Além do mais, neste momento .se passa phenomeno curiC$0, que 
-ve~t~ corrobor.lr o que estou affumando, e que, com i.memnso prazer 
·para 'Dim, proclamo perante a Nação: com infinito orgulho e até 
a c:centuado sentime.cto de affecto, quer peloo meus corrt>llglonario.s, 
-quer pelos de V. Ex. -Acc:entuo, com verdadeiro orgulho, a situaç:io 
cie concordia, de respeito, de paz e tranquillidade em que se vive no 
Rio Grande do Sul, propiciando todas as actividades. favorecendo o 
trabalho em todos os departamentos, o que faz co~t~ que. nosso glo
rioso &tado possa se preparar para, nobremente, commemorar o 
Centenario Farroupilba, em Setembro. 

O Sr. Jolfu Neves - N~ é a proposito entrar na anlyse dos 
casos da vida ·partjdaria do Rio GTarule do Sul, sen:io quando te
~amos de revidar a qualquer aggress:!!.o neste terreno. Nosso si• 
lencio :o:ío quer dizer, por isso. conformisiDO. Faço esta affirmação. 
e~t~ homenagem, ás razõe~ que V. Ex. acabou d~ invocar. 

O SR .. JOÃO CARLOS - Quer V. Ex . dê seu confonnÍSlllo. 
quer não o dê, o que é i!lcontestavel é que o Rio Gramle do Sul vive. 
uma vida de tranquillldade, de concordia e de paz. . . . 

O Sr. Victor Russom.8no - O eXemplo disso encontramos ua 
Cocstituinte Estadoal, que decorre em· velldadeira atmosphera de 
cordialidade. 

O Sr~ João Neves - Já expendi men pell.Sam.ento e n:lo ·preciso 
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tomar a explicai-o. O orador oomprehende a homenagem que fa.-· 
zemos á Camara e ao P>aiz. A minoria não quer se deuviar de seu
papel para entrar no terreno das retaliações pessoaes . 

O SR. JOÃO CARLOS - V . Ex. sabe que o ultimo dos 
que admittiriam a possibilidade das retaliações pessoaes seria seu. 
humilde coofrade, meu nobre! collega, .. • 

O S:-. João Neues - Tenho a certeza disto . 

. O S'R. JOAO CARLOS - ... porque, quer por educação, quer · 
por temperamento, quer mesmo pelo religioso respeito q1.1e guardo · 
ás velhas e bõas amizades, foi sempre motivo de profunda magua 
para mim ver--me separado de um ex~correllg!onario, quanto mais
entrar no debate de que.stões já passadas ... 

O Sr. ]oão NeDes - Por issO me.:;mo. encerremos este paren-
these, afim de que V. Ex . possa continuar seu brilhante discurso. 

O Sr. José Augusto - Pena é que o Sr. Getulio Vargas não· 
estenda ao Rio Grande do Norte essa política de pa% que S. Ex. está· 
c;uertndo fazer no Rio Grande do Sul. 

O SR. JOÃO · CARLOS - V . Ex. está sacrificando a .sua. 
personalidade que tem tantos motivas de. relevo e de brilho, pro
curando ficar apenas neste leit--motjv. invocando em todos OIS diaS· 
de sua vida publicai ( Riro.) 

O que é incontestavel. Sr. -Presidente, é que llOS sobra.m razõeS· 
de fé e de crença. ;o que é lncontestavel é que n~ encontro motivo· 
algum para que .se venha de:;ta tribuna emergir o espirito da Nação. 
apontando um cortejo funebre, que mercê de Deus, está longe de
nós. Ainda ha pouco, accentuei o que se passa com relação ãs· 
actividades eleitoraes e, precisamente no momento em que da tribuncr 
desta Casa do Congresso se dizia que o nome elo Brasil .se ia sub
mergindo no desconceito internacional; precisameo.t:e na hora em que-

. .se apontava o Pa.iz, de decadencia em decadencia; no instante em 
que se declarava que esta nacionalidade era :illcapaz de resistir a 
tantos revezes, pois já vae respirando mal, melo afogada; preci
samente nesse momento, a gloria da poíitica internacional, de:;te lado 
do continente. sagrava o nome do Governo brasileiro, do .seu digno 
Presidente e do 15eu eminente cbanceller. 

Con~astavam mgularmente as declarações ieitas pelos oradores 
na rua, elevando e tomando gloria continental e mundial o nome do 
BrasU, e o canto ~o. chorado desta tribuna. apontando a Naçlk> 
no estado de quasi suicida . 

Essa a situação com que não me conformo, essa a crise de 6in, 
cerldade que aponto aos olhos do meu Paiz, porque é necessarlo que, 
no animo dos menos prevenidos, nllo possa. por um momento sequer, 
correr, germinar, fruct!ficar, a seiva q1.1e tão máus resultados nos 
póde trazer. 

Ao contrario, Sr. Presidente. estou seguro· de que poderemos 
realizar trabalho coa paz de resistir ás difficuldades do momento. Es
tou convencido de que a Nação encontrará energias sufficientes para 
restaurar a confiança perdida, mesmo no cerebro dos que t:io vio
lenta e vehementemente combatem o .seu Governo. 

A nossa v.:~z é a dos que tlm esperança. a dos. que · · queren1. 
trabalhar, lavados de odios e rancores; e tenho pra%er infinito, ·mesmo 
contrariando o peosamento de patrlcio.s meus, de dizer que ·nas lutas 
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:_politic:as do Povo brasileiro esquece e perdõa, e tem sempre deante 
.de .si um idealismo nobre e su,perior, que ha de permittir levar esta 
.. g,anc' ~ Nação aos seus altos destinos. 

Te ... ..o a certeza de que ainda havemos, maioria e minoria, de 
. nos encontrar face a face, debatendo problemas economlco.s, reali
: zações materiaes, dentro desta Casa do Parlamento; não descreio 
de que será possível, ainda, entrarmo.; de novo em actividade har, 

c.m<>nica, de que sahiremos victoriosos pelo patriotismo de co-irmãos. 
O que, porém, s~. Presidente, nunca acreditarei ê que e.sse ve, 

. neno que se procura instillar no espirito dos brasileiros, esse desanimo 
que se tenta incutir ·nas populações, essa opposição a outrance que 

·não examina os actos do Governo, porque vem deliberadamente des
tinada a combatel-os, o que não posso comprebender ê que isso 

.forme escola politica, estobeleça rumos, constitua corrente de opinião, 

. porque contra "sse espirito, que é egoista, que :cão tem idealismo nem 
nobre:rJa, se insurge a moral granmca do nosso Povo, escudado, de 
a.nno para a-nuo. nas .suas tradições de generosidade e cultura, tendo 
deante dos olhas a formação de uma grande e nobre Patria commum, 
a que havemos de dar todas <as nossas energias, porque estamos 
certo.s de que, grande no seu passado, deverá ser gloriosa ·nos dias 

·que hão de vir! (Pal~. Muito bem: muito bem. O orador é viua
. mente cumprimentado.) 

Durante o.discurso do Sr. J~o Cados, o Sr. Antonio 
Carlos, Presidente, deixa a cadeira da presidencia. que ê 
oc::upada pelo Sr. Arruda Camara. 1 o Vice-Presidente. 

O Sr. Presidet:1te - Te~ a palavra o Sr. Eduardo Duvivier. 

O s~. Eduardo Ouvivier - Sr. Presidente: permittí que, após 
·as brilhantes exposições juridicas, mais ou menos animadas do sen
. titnento _p<>litico. e as não menos brilhantes criti,cas pollticas, mais 
ou menos orientadas. peias normas do Direito, eu venha trazer, a esta 
Casa, apenas uma opini:io jurídica, a voz fria e, para muitos. algida 
do Direito. . 

Entendo que o que se acha em discus.;ão não é uma questão . 
·política mas juddka. E', sómente, no terreno dos principies coo.sti
tucionaes que quero debater o assumpto do véto. E por se tratar 
de. uma questão juridit:a, e por sermos nós, no momento, 9-5 juizes 
.que vão interpretar a Lei Magna do Pai%. devemos; revestir-nos de 
toda a serenidade, examinando os aspectos do caso. 

Nesta posição de juiz, em que me colloco, :vejo, de um lado, = 
prerogativa do Executivo - o véto parcial-, que é a colloboração 
que aquelle .poder tl\3:: ao Legislativo. O vêto não é opposição ao 

·Legíslatívo; como cocc:urso, a pena:;, é que o devemos encarar. E 
esta não é uma opi.nlão icdivjdual; é a opinião de todos os constitu
cionalistas. Wooàraw Wilson. na sua obra sobre O Gooerno pelo 
·Congresso, diz: 

"Nada tor:oa tão grande a autoridade do Presidente 
como a sua prerogativa do véto; elle é mais poderoso como 
um ramo do Legislativo do que como o chefe: do Exe~ 
cutivo". 

(Cong~ional Gollemment, pag. 260). 

Um oiltro escriptor norte-americano, de grande autoridade, Beard. 
-referindo-se eo véto dos Governadores, esc:reve. tna "Cyclopedía of 
)l...merican Government": 
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"Nenhum dos poderes attribuidos ao Governador ro-
bustece tanto a sua autoridade, ou melhor- serve ao inte•·· 
resse publico. A importanda crescente do seu. cargo não·· 
é devida á sua autoridade executiva, . que é pequena, mas 
á baixa estima em que c:ahiram algumas das aoSsas legis
laturas estadoaes e ao serviço, que ene presta~ detendo e·· 
entravando projectos funestos". 

Temos, portanto, de um lado, esta prerogatfva: do· Executivo,
c;ue o toma um terceiro ramo do Legislativo - ou, no systema.. 
unicameral. um ·segundo ramo- prerogativa que a Constituição lhe 
confere e que, por isto mesmo .devemos tratar com todo o respeito .. 
que nos merecem as determinações da nossa Carta Magna . 

Temos, ainda, do mesmo lado, no caso em apreço, os altos in- · 
teresses da Razenda Nacional e os nlio menos relevantes· da grande 
massa dos contribuintes, entre os . quaes estão os propriO.s beneficia-
dos com o abono concebido pela chamada lei do reajostamento. 

Por outro lado, temos a prerogativa do Legislativo, em materia··., 
de véto pardal: a da integridade do pensamento de cada uma da·s 
disposições do:s seus actos; a de não ter truncadas as suas decisões, 
ou de não a·s ter vetadas, senão, estrictamente, na forma por que a.: 
lei con·stituciona! determit:Ja; e, ainda desse meko lado, os interesses -. 
dos servidores do Estado, daquelles que, percebendo hoje o que per- · 
cebiam ha annos, o:io recebem, realmente, o mesmo valor economico · 
em retribuiç:lo dos seus ~erviços. 

Devo confessar· que, quer por tendencia de espírito, quer pela· 
convicção, em que me acho. de que acima de todos os interesses· ·. 
e~tã o da Constituição, - pois não ha interesse nacional superior ao 
da lei, - colloco em segundo plano esse interesse da Razenda Na- · 
cional e esse interesse da grande classe das funccionarios. cujas as~ · 
pirações reconheço como absolutamente legitimas, para pôr em pri- -
meiro plano essa questão das prerogativa,s do Executivo e do Le~ · 
gislativo. 

São dois pOderes. cujas novas fronteiras. traçadas pela Constl~ 
tuição de 34 vamos delimitar neste momento . A grande a immensa : 
importancia, que vejo no debate ·actual, é, exactameote, a fixação -
desse limite, a determinação das norma-s que devem presidir ao véto .. 
parciaL 

· Devemos, - permitta-me esta Camara politica que o diga, - · 
devemos, neste. instante, afastar, de algum modo, a questão politica.· 
que .se acha subordinada á magua questão jurídica. Não procuremoS . 
aqui desprestigiar a autoridade do Chefe do Estado, nem tampouco .. 
renunciar ás attribuições inherentes ao Legislativo. Se alguma cen- · 
sura mereceu o Poder Legislativo, na Republica passada, foi, justa
mente, a de ter sido um renunciatario. Cumpre--nos zelar não só 

. pela confiança que exprimem os nossos mandatos, m~s. ainda, em 
obediexncla á propria lei, a que estamos todos ,sujeitos, salvaguardar ·· 
nossas attribuições. Evitemos que se nos atire a péc:ha lançad·a, 
como disse, ao Legislativo do regime passado. 

Sr. Presidente, o véto por parte do Executivo deve -ser enca~ · 
rado, não como medida de opposição ao Legislativo, !Il'aS, apenas. 
como colJoaboração . Assim falando, n:!o exprimo uma opinião indi~ · 
vidual; traduzo o pensar de grandes tratadistas de Direito Consti~ · 
tu·ciona1. . 

Barthélemy, no SeU trabalho sobre o Poder Executivo, ~Le Rôle· · 
du Pouvoir Executif dans le.s Republiques Mod~mes", - fazelldo .. 
votos pelo restabelecimento da autoridad~ do mesmo Executivo, . ter- · 
mina com estas palavras: 
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"Seria preciso ensinar ao povo · a ver, nos esforços 
.do Executivo para cumprir a sua mi.ssão constitucional • 
. coisa diversa de uma tentativa de insurreição contra esse 
.senhor omnipotente e infalllvel que é o Parlamento. Seria 
_preciso chegar a uma tal suppr.ess:lo de preconceitos, que 
essas tentativas do Executivo possam surgir como a maJ 
Ilifestaç!ío de uma vontade legitima de collaborar no bem 
geral. Seria preciso chegar a uma tal melhoria do.s cos-
tumes politic6s que o Parlamento, a que o Executivo resiste, 
n:!.o se julgue offendido e que, de outro lado, o Executivo 
não seja considerado como um vencido, se a sua opinião 
n!ío triumphar afinal. 

Os Estados Unidos dã~os. neste momento, um exJ 
cellente exemplo: o prestigio do P!'esidente n:io é attingido 
pelo exercido infeliz do direito de véto. 

A reforma dos costunles é essencial e urgente" . PaJ 
ginas 749;750. 

A mesma liinguagem encontran!mos nos · estadistas norte;ameriJ 
.canos. São de Ordronoaux, na "Constitutional Legislation", pag. 105, 
.as seguintes palavras: 

" ... o facto é que, oriWldos de pontos de vista d.i.scorJ 
dantes, quanto aos mesmos assumptos, sustentados pelos 
preo:;identes e pelo Congresso, Qs vétos multiplicaram-se de 
tal modo que perderam multo do seu terror e todo o seu 
peso moral. 

Elles não Inais abalam a confiança do povo na h~ 
nestidade ou capacidade dos seus representantes, nem im~ 
primem ao acto do presidente o caracter de um decreto 
rubro . 

Elles s:!o considerados, agora, simplesmente como dif· 
ferença.s de opinião sobre questões de ordem publica (pu· 
blic poUcy), que todos admittem dever tornarem;se tanto 
mais relevan~ quanto se tornam mais complexas e enJ 
volvem as attribuições do Congresso. cujos limites, nestes 
particulares, n:io foram, ainda, judicialmente determinados". 

E' po!'tanto, neste terreno elevado, das opiniões sinceros, nesta 
· esphera serena do direito, ne,ste altiplano, em que não .se collocam 
·melindres. em que nl!o se critica o Executivo como oppositor do 
Legislativo, que venho discutir c véto do Sr. Presidente da Re· 
publica á lei do reajustamento dos vencimentos dos militares e 
· fllllccionarios civi-s . 

.. A aprovação é indivisivel nos seus effeitos; valida 
toda a :lei e, se parcial, a desapprovação a devolve inteira 
ao Congresso, devido á conoex:io natural, ordlnaria, das 
diversas partes da mesma lei, o que faz que a transforma• 
ção de \lmas importe q~i sempre a necessidade de fazer 
-as outras soffrer qualquer modificaç:K>". · 

(A. Gourd : Les Chsrte:J Colonieles et les Con.stitu• 
tions de l'Amerique du Nord, pag. 166). 

O véto é, por sua n'itureza, indivislvel, porque. em princapao. 
·não ~ póde amputar a manifestação da vontade do Legislativo, pelo 
,perigo que, com isto. sempre se corre, de lhe truncar o peru;amento, 
e é ·o que succede com o vê to de parte, apenas, de um acto desSe 

·poder . 
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Perm.itta-me, ainda, a Camara, le• a opinião de abalisado autor-. 
no assumpto : 

O véto parcial, instituído pela nossa Coo.stituição, representla ex~· 
cepção â r.egra e, representando uma excepção. como toda excepção· 
, deve ser Interpretado restrictiyamente. E' este um principio de her~ 
meneutica universalmente acceito e contra o qual não acredito possa 
lev.u~tar•se objecção ponderavel. 

O véto p3rciJal nasceu de que? Nasceu do mau habito das Ie,. 
gislaturas de inserirem no mesmo acto, cllsposições inteiramente di· 
vemas; nasceu, particularmente motivado pelas leis orçamentarias, 
em que as disposições mais varias e descoo.nexas e estranhas âs leis . 
de meios, e!Wil agrupadas. de modo que o Chefe do· Poder Executivo· 
se via na dura contingencla de, ou vetar a lei toda .e ficar .sem or- · 
çamento, ou acceitar es.sas disposições absolutamente improprias, in• 

· coherentes e quasi .se:npre contrarias ao interesse publico, porque se 
trata voa de disposições, muitas vezes de l:nteresse particular, encai:xa· 
da.s á ultima hora, no ultimo momento das .sessões legislativas. 

Dd~ndendo. e:nbora, a unidade do véto, um r.<;criptor argentino, -
Arturo M. Bas, pondera, no entanto, o seguinte: 

"Poder--se-ia, sem duvida, objectar que existem certas .. 
leis. como as de orçamento e de ÍllllpOôto.s, em que cada • 
uma das verbas da primeira, ou das hypotheses de tribu• • 
tação das segundas, são completamente distinctras e inde- · 
pendentes entre si, em cujo caso o .systema que impede de 
wtar parcialmente a lei, .sem affectal.a no seu conjuncto, 
faria que se omittisse o véto de verbas. ou de impostos in- · 
convenientes" . 

(El Derecho Federal Argentino, vol. 1.0 , pag. 305). 

Justifica-se. pois, o véto parcial pela disparidade, independenc.ía · 
ou desconnex:lo de dispo3ições dentro de uma mesma lei. 

, Nos Estado& Unidos da America .no Norte, - cuja Constituição · 
nos inspirou a de 1891 e, através desta, aínda., a de 1934, - nll.o foi. 
com relação ao Executivo Federal, admittido o véto pardal. Varias 
Estados da União norte-americana, deante desse mal, de se . inserirem. 
nas leis orçamentarias, disposições dispares, admittiram, entretanto. o · 
véto parcial-

"Todas as Co;:u;tituições maios recente8 e oalgumas das 
antigas, por emendas (dois terços dos Estados), permit• 
tem ao gover.no vetar itens singulares nas leis orçamenta· 
rias. W a-~hington, Virgínia e Ohio estendem este preceito 
de modo a appllcal-o a todos os . projecto.s de lei" . . 

(Cyclopedia oE American Govemmeot, vb. Véto Po-... 
wet, pag. 614) . 

S:ío, portanto, tres, apeD!a.S, dos Estados da União norte-ameri· 
ric:ana, os que permittem o véto parcial a todas as leis. Basta isto, . 
para demonstrar o caracter verdadeiramente excepcional do véto par• 
cial. E, se este caracter, verdadeiramente excepcional, <Se manifesta, 
assim, pelo reduzidíssimo numero de Estadas da l.Iotilllo, norte•ameri- -
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-ana e de algUmas provindas <la Republica Argentina, · que o ado--
ptaram, sirva-nos o facto de adv:erte.ncia pare que sejamos estrlctos . 
. rm :interpi'etação do nosso texto constitucional, admittindo o véto par
-cial a ·toda e qualquer espede de disposição legislativa. 

''Para se admittir a desapprovação de um itern· de uma 
lei orçamentaria, elle deve ser di,stincto e separado". 

E' o que nos dizem Finley & Sanderson. in Tk American Exe
.c;uti 11e, pag . 78. 

"Em 29 Estados, - di~nos outro autor, Re:insc:h, -
foi conferida, ao governador, autoridade para vetar itens· 
separados ·nas lei.s orçamentarias" (in apprcpriations bilú). 

( Amet-ican Legislatur~. pag. 188, nota). 

Mas, em todos .esses Estados, que admittiram · o véto parcial. pro
curou-se. naturalmente, como .aqui. -agaora, .se procura, ampliai-o, dan· 
do ao Poder Executivo uma faculdade, quasi eostricta, na escolha de 
palavras, ou proposições, a vetar. 

Sei que é ,enfadonho ler á Camara autoridades juridlcas oo as-· 
sumpto. Mas, numa questão que considero absolutamente juridica e 
.que no terreno jurídico se ha de decidir, não será certamente com a 
minha opinião desautorizada (não apoiados ~aes), que sustentarei 
a. conclusão a que devo chegar. 

Por isto, pedirei licex:.ça para lêr, ainda, uma grande autoridade, 
.que se consubstancia toda a jurisprudencia e toda a doutrina norte
emericanas . 

No "Ruiing Case Law", vb. Statutes, § 142, pagina 891, lê-se o 
:segui.ntt!: 

"Um preceito constitucional que confere ao govema
dor o poder de desapprov.al' qualquer ítem, ou itens de quel· 
quer lei de ~espesa, contendo itens distinctDs e parte, ou 
partes da lei approvada, será tido como valido e o item, ou. 
itens da despesa (of the appropriation) vetada serão nul
los_; dahi, inferir--se que é licito ao governador vetar uma 
parte cmtincta de qualquer item e, até, redw;ir a i.mportan
da de um determinado item. embora este ponto de uista 
6enha sido reppelído ( rejected) e se haja firmido que tal 
preceito. não cómprehende · o podf:t'· de desapprovar uma 
parte de um item distmcto e <rpprovar o restante". 

Jã v~em os Srs. Deputados que na nação norte-americana,· uni
-ca ern que podemos buscar os exemplos da doutrina e da jurispru• 
dencia, tem sido negada, aos governadores, oa faculdade de. vetando 
uma disposição legislativa, separar, de detefll1inados itens. wnas par
tes das outras. 

Foi certamente, pensando no veto parcial que o Regimento des
ta Casa, muito sabiamente, estabeleceu no seu artigo 145, § 3.0

, que 
~netihurn artigo de projecto poderá conter duas ou mais proposições 
independentes entre si, de modo que se possa adoptar uma e rejeitar 
a outra". 
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Este dispositivo .regiJ:nental esclarece perfeitamente o caso, por~ 
.que, se dentro do mesmo dispositivo se podem conter mandamentos 
.diversos, é claro que ficaria ao Poder Executivo impossibilitado o 
veto parciaL PodE:r-se-á argumentar, de modo impressionante, que o 
.que deve prevalecer, não é a parte material de uma lei, mas os seus 
mandamentos, as suas proposições, contidas, embora, no mesmo arti
go; se, entretanto, as proposições se contém no mesmo artigo, tor
:nam-se - é logico - in.separaveis, ou ao menos traduzem o pensa
mento do legislador de as ter co~o inseparavei5. Não posso acredi
tar que -a Camara houvesse votado a lei do reajustamento na ignG
rancia de sua ài..s~ção regimental . Se votou, foi porque teve as 
.duas proposições como inseparaveis . 

O Sr. P&do Martíl"l$ - O sentido do artigo não .pôde ser outro, 
.senSo esse quç V. Ex . está defendendo . 

O SR. EDUARDO DUVIVIER -Aliás, se fos.se preciso bus
·car, em outros campos do direito, a confirmação deste criterio, tel--G
iamo,s nos preceitos que regem o julgamento da inconstitucionalicfoade 
das leis. Sempre que uma <iliposição distincta e não fundamental de 
uma lei é julgada inc:ocstitudonal, coosL:ieraoGe a lei applicavel quao
to ao mais. Sempre, porém, que se trata de uma disposição insepara
vel do conjuncto das disposições kgislativáos, ou fundamental, consi
dera-se a lei toda inquinada do vicio de inconstitucionalidade, pela 
1mposs.il:Jilidade de .se separar o pensamento do legislador. Teriamos 
ainda, um outro criterio, no da confissão . A confis-.são é, por sua IDa
tureza, imprescindivel. Quem acceita uma proposição, acceita as que 
.são dellas consequentes. Não é pos,sivel, uma confissão, separar~se 
uma parte e rejeitar-se a outra, como, por exemplo, a confissão da 
divida da declaração connexa do pagamento. 

Tudo, portanto, . IlQ Direito, nos leva á conclusão da msepara~ 
bllidade das disposições que se p_rendam umas ás outras, que decor
ram umas das outras_ . E, no ca&e em apreço, parece-me bem claro 
-aue se. quando o Legislativo votou o augmento dos vencimentos dos 
-milltar.es, elle o fez, tambem, para os dos civis, Ioi porque. no seu 
pensamento, não entendeu de jilstiça dar a um e ·negar a outros. 

O Sr. "Th:>mpson Floru - Ha ainda o elemento historico . 
V- Ex. sabe muito bem, e isso se dizia na Camara, que não seria 
absolutamente approvado o augmento dos militares, se não o fosse. 
tambem, o dos civis. 

O SR. EDUARDO DUVMER - Realmente, alludi na minha 
ptoposição a ~e elemento hi-storlco, que não desc:Qnheço. Se. por
t<lnto, o pensamento do Legislativo fol uno, o de dar a uns e a 
-olltros, não ca~ ao Execu:ivo, dentro do mesmo dispositivo. ;lar 
a uns e negar a outros. 

O Sr. Pauk Martins - O argumento de V. Ex- ê perfeito-

O SR. EDUARDO DUVIVIE'R - Se o Legislativo julgasse 
.separaveís essas proposições, elle as teria, em obedienda a seu Re
gimento, votado em artigQS di·stinctos. A propria referenda aos func 
donarios civis e militares no mesmo artigo, i.ndicaria, por si só, na 
fa1ta desse .elemento historico, a unidade do pensamento do Legisla• 
·tivo. Seria realmente perigoso; seria realmente de um alcance, em 
que talvez a:O:.;la não tenhamos meditado. que se viesse a admittir, 
ao Excutivo, o poder ·de ~eparar, dentro do me;smo dispositivo !e• 
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gal. uma proposiçao de outra, quando a segunda decorre da pri
lT•t'jna. 

O Sr. Paulo Martins - Deriva-$e oecessarialllellte uma . ela• 
<lUtra. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Estaria. assim, muitas ve~ 
~es. o peosa!llento Legislativo truncado, alterado, e elle teria dado-. 
a quil.lo que ~ pensou dar, sen~o em determinadas condi~s. 

. O Sr. Oswtiklo Lima - -O argumento da confissão nl!.o soc:corre
a V. Ex:. porque a confissão hoje é divi!livel. · 

O SR. EDUARDO DUVIVIER- A regra é a da indl.vtsibi- 
_lidade da confissão . 

O Sr. Oswaldc Lima - Quando a confiSs_ão é a unica. prov~ 
exlstente . 

O SR. EDUARDO DUVNIER- A prova auxiliar vale como
pre.sumpção e todas as presumpções se .. léldmittem. E, se _considera
mos Uldivisivel a proposição legislativa, se o peciaill~to elo Legis-
lativo foi WII .só, desappatec:e inteiramente es&a questão sobre a _qua} 
tanto aqui. se discutiu: a da iniciativa. 

Ampliando aos func:c:ionarios civiS o abono collcedido aos milita
res, o Legislativo 11ão fez .senão exercer .seu direito d-e emenda. 

O notavel juriSta que é o Sr . Carlos. Luz combateu a amplitude-
de.s.se direito de emenda, que é uma das prerogatiV<lG de que o Le-· 
gi.slativo ~o deve, nesta hora, abrir -li!ão · (Apoiados). 

Esse direito tem sido exercitado com amplitude muito mlaior 
pelo Senado norte~americano, em relação ás leis de -imciativa da 
Camara. E ', ainda, esta autoridade que jã c-itei, a .. Cyclopedla of 
the American Govemm.ent", quem diz: 

"Usando desse poder de emenda, o Stnado tem seria
mente i.nvadicfo esse privilegio de hliciativa.. · Elle tem sub-
stituído tudo, excepto a clausula ordinatoria dos projecto.s.
da . Cai::Iara e proposto li!edidas inteiramente <ilfferentes. 
Em 1897, a Commissão de Finanças elo Senado, reunida. 
acter. da abertura do' Congresso. redigiu o seu projeeto de 
tarifas cujos preceitos -foram depois traduzidos em 872.: 
emendas ao projecto originado na Camara" • 

Realmente, se ~ tivesse o Poder Legislativo esse direito de· 
emenda, oa que ficaria reduzido? Ao poder de approvar, ou des
approvar. 

O Sr. Paulo 'Martins - A mero chancellador dos . . proj-ec:to,s; 
enviados pelo Executivo. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER- Todas as discussões, todos: 
os debates perderiam sua razão de ser, quanto a forma, ás moda
lidade.s da medida propos~ pelo Executivo. 

O Sr. Acurcio Torres - E' como bem diz V. Ex.; o Congresso
ficaria reduzido ao papel de approvar ou rejeitar as propostas dO> 
Executivo. N:io poderia n.ellas collaborar. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER- Não haveria collaboração -
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Com · o intuito; portanto, que já expuz. de .apenas discutir esta 
.questão no terreno jurdico, · chamo particular attenção da Camara 
para que, .neste momento, veja que se acham em jogo. além dos 
.conside:-aveis, dos muito respeitaveís interesses da Fazenda Nacioool. 
de um 1ado, o do funccionalísmo publico, do outro, as suas attri~ 
.buições privativas. 

O Sr. Paulo Martins - Perfeitamente: privativas. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Desse lado, está o direito 
-de-· que ·o seu pensamento n:ío · seja mutilado. truncado. com essa am~ 
plitude que se quer dar ao véto e, ainda, o -seu poder de emenda, 
.que se quer reduz;ir, de modo a tomal~a simples Camara de approva
ção ou d~sapprovação dos actos do Poder Executivo . 

Membro da ·maioria, desej-ando prestigiar o Governo, senti.Ddo 
a verdade das palavras do Sr. João Carlos Machado. quando, ainda 
ha pouco, mostrava a .necessidade de nos unirmos, oesta hora, em 
.que um· vento de loucura passa pelo mundo e subverte os preceitos 
fundamentaes da familia, da propriedade, de todas as instituições 
que nos .são mais caras, querendo ver, no exercido dó direito de 
véto. apenas um acto de collaboração do Poder Executivo, sinto-me 
no dever de lhe trazer o meu: apoio. Este, porém, :oão se traduz; 
:na · approvação do véto. O apoio que lhe trago é o da minha. 
-consciencia, das minhas luzes, poucas é verdade .. . (não apoiLldos). 

O Sr. Thompscn PI=es - Brilhantes luzes . 

O SR. EDUARDO DUVIVIER 
de que me posso soccorrer . 

. . . mas, emfim, das lu:es 

O Sr. Paulo Martins - A ttitude que muito honra V. Ex. 

·O SR. EDUARDO DUVIVIER - O ~poio que devemos tra
-zer ao Governo é o do nosso conhecimento e da nossa experiencia. 
-e observar. (Muito bem. Palmas). 

O Sr. Acurcio Torres - E' o apoio consciente que V. Ex . 
-quer · dar. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - O apoio dos homens que 
-desejam, acima de tudo, ver respeitada ·e cumprida a Carta Magna. 
-porque não somos. aqui,· mais do que mandatarios de uma confiança 
popular. outorgada nos estrictos termos daquella Constituição, ·no 
presupposto do seu cumprimento . 

O Sr. Thompson Flores - Se' todos pensassem como V. Ex ., o 
véto ·seria rejeitado por grande maioria. 

O SR. EDUARDO DUVIV1ER - E', encarando o véto <lo 
Sr. Presidente d-a Republica como uma apreclavel collaboração. gue 
me permitto divergir das razões de S. Ex ., porque nellas vejo uma 
seria· invasão das a ttribuições do Poder Legislativo . · 

Espero e desejo que. tanto a minoria, como a maioria, llleste 
·momento. deixem de lado a questão politica. para considerar, prin
-cipalmente, a constitucional ... 

·O Sr. Paulo Martins - E a questão é puramente constitucional-
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0 SR. EDUARDO DUVIVIER .•. tendo em me.nte, acima. 
de ·tudo, esta Constituição que todos devemos, igualmente, cumprir" 

O Sr, Barreto Pinto (Pela orr:lem) - Na sexta,feira, formulei 
um requerimento solicitando diversas informações ao Minisferio da. 
Agricultura, .ia:dormações que entendi nece.$sarias para verificar se 
o Codigo de Agua~ está. sendo fielmente cumprido. 

No mesmo dia, foi encerrada a discuss:io. Hoje, o requeri
mento mereceu · approvaç:lo da Camal'l3 . 

Depois de annunciado o julgamento da Casa ,o Sr. Theotonio
Monreiro de Barros, nobre Deputado pelo Partido Constitucionalista. 
de São Paulo, trouxe alguns esclarecimentos a respeito da Cachoeira. 
dos Maribondos, com a qual, - agora fiquei sabendo, - tem in, 
teresses o Sr. Armando de Salles Oliveira, actual Governador de· 
São Paulo, e .figura de relevo daquella aggremiaç:io · partldarla. 

Valell'Se, entretanto, o representante paulista de fazer algumas. 
considerações sobre a attitu:de do representa.nte do funcdonallsmo em· 
tratar de assumptos extranho.s :a sua classe. Apress~e. porém,. 
em vir offerecer o meu mais vehemente protesto. 

Como Deputado, eleito pela honrada classe ·do funccionalismor 
considero-me representante com iguaes direitos e. prerogativas outor·· 
gadas ao Sr. Monteiro de Barros. Nao accelto. portanto, lições do 
jcven representante da ba.m:ada constitudonali.sta, como de quem: 
quer que seja . 

O Sr. Barros Penteado - Não ha. restricçao alguma ~ relação 
aos direitos do Deputado Theotonio Monteiro de Barros. Qualquer 
Deputado pode fa:ur requerimentos de informações .a qualqw:r re•· 
partição publica. 

O SR. BARRETO PINTO - Agradeço o aparte do !llustre· 
representante paulista, a quem rendo M minhas melhores homenagens.· 

O Sr. Bt:rr~ Perrteado - Obrigado a V. Ex. 

O SR. BARRETO PINTO - E, retomando o foi de minhas: 
consideraç&s, devo dizer, Sr. Presidente, que tenho a noção do· 
cumprimento de meus deveres, que estou correspondendo a confiança· 
da classe que me elegeu (muito bem) mas, devendo accrescentar que 
tratarei de qualquer materia, ainda mesmo que nao seja. do agrado
do Sr. Theotonio Monteiro de Barros. Dou-lhe, no em tanto, ampla 
liberdade para cuidar dos assumptos referentes ao funccionalismo· 
publico, sem qualquer restricçl!io. 

O Sr. Presidente - Attenção. 

O SR. BARRETO PINTO - Vou terminar, Sr. Presidente,.. 
desejo, porém, antes ler a seguinte declaração de voto: (Lê) 

Vem fi Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE 'VO'ro 

Congratul~me com a Camara, approva>l~, como approvou. o
meu requerimento 111.. 3B • 

Fil-o no exercido de meu mandato e no interesse de defender o
matrimonio nacional. 

Redigindo esse requerimento não exorbitei de minhas preroga-· 
tivas, prerogativas essa:; tão valiosas como a do Deputado Sr. Theo-
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tonio. Monteiro de Barros, que acaba de falar em nome da bancad<~: 
paulista, eleita pelo Partido Constitucionalista . 

Aliás, estou convencido de que o referido representante, não 
desconhece a legislação reguladora dos direitas dos Deputados que 
são eleitos pelo Povo e pelas profissões. · 

Longe. porém, estava de saber que num dos itens de meu 're
querimento, homologado pela Camara, ia attingir o Sr. Armando de 
SaUes Oliveira, que tem ligação com a Cachoeira dos Maribondos. 
Tanto melhor. 

A verdade é uma só. · Ha de apparecer. 
Por con.s:eguinte, prefiro aguardar a palavra officlal do que sa

tisfazer a minha curiosidade com as informações e:c-officio que foram 
lidas pelo Deputado Sr. Theotonio Monteiro de Barros. 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 1935. - Edrrwndo Berreto-
~o. . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Christiano· 
Machado. 

O Sr-. Nogueira Penido .:._ Sr-. Presidente, peço a palavna, peJa 
ordem. 

O Sr. Presidente- Tem. a ·palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Nogueira Penido (Pela ort:km) -.,. Sr, Presidente, pe--
diria venia ao meu eminente collega e amigo, senhor D~:putado Chris· 
tiano Machado, para usar de um direito que me confere o Regimento, 
tanto mais quanto pretendo apenas fazer uma declaraç:io que não· 
durará mais de dois minutos. 

Sr. President.e. havet~do sempre defendi(Jo a causa do funcdo
nalismo publico, do qual tiv.e a honra de ser director e l~gitimo lJiaD~· 
datarlo na memoravel Assembléa Constituinte, venho afflrmar á Ca~· 
mara, exclusivamente em meu nome, que ma.nterei na integra <> 
projecto de reajustamento aprovado pela Casa, apesar do véto opposto
pelo Sr. Pre&ldente da R.epubllca. 

O St'. Thompson Flõres - O funcclonalismo publico já esperava 
esa attituOe de V. Ex. 

O SR. NOGUEIRA PENIDO - Essa minha attitude, Sr. Pre
sidente, é dictada por um dever de consdenda, pois cocsidero injusto, 
inlquo .e até odioso tratar desígúalmente os servidores do Paiz, quando
o fundamento da concet!S~ dos abonos, de que trata o alludldo pro
jecto, é o mesmo para todos, sejam militares ou civis: a insu:Hiclem.da
de remuneração, em face do encarecimento da vida. ( Apoi.adcs.) 

Era, Sr, Presidente, a declaração que desejava fazer. (Muito 
bem. Palma.sc) . 

O Sr. Côristiano Machado - St. Presidente, depois dos dis-
cursos aqui proferidos pelo.s emineates repr6entantes da Naç5o 
acerca do véto opposto pelo chefe do Governo ao projecto impro
priamente chamado reajustamento de vencimentos dos .funcclonarios 
dvis e militares, em verdade nada mais seria necessario -addU%ir para 
earaderlzar a nenhuma raz§o de .semelbante acto. 

lndefensavel -sob o ponto de vista COD6titudonal, elle figurará 
oa bistoria politica contemporanea como um signal Iamentabllisslm.o 
a. indicar aos observadores de nossos tempos os meandros, os desviOIS, 
as Variantes ~ OS· emaranhados. nos. quaes tanto se tem compraz:ldo 
os que ISe acham â frente do governo do Pai:r:. 
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.. Acompanhemos, porém, senhores De"putados, singelamente e ra~ 
pidamente, á I1.1Z de depoimentos insuspeitos e ~ documentos ~ 
mettidos para esta Camara, os pontos c:ootraes dos epLsodio, entro
sados oom a _marcha de .toque do projecto n. 269. . 

Isto nos poderá elucidar, um pouco Dlais, motivo pelo qual tam· 
bem julguei de meu dev.er .trazer-vos o appelto calo~ com que 'pro· 
curarei- enfeixar estas palavras. 

Adverle-ncia preliminar 

Como advertencia preliminar, não posso debtar de pôr em realce 
o grande espirito de autonomia pessoal e a louvavel liberõade de 
acção com que os representantes da maioria e da minoria se com-. 
portaram 111este ple.aario em ~ce de tão grave quanto melindroso 
assumpto, para o qual nos. convocára a men.sagem presidencial de 25 
de Fevereiro do anno corrente . Quero reportar-me, e ainda a elle 
terei de fazer referendas, ao discurso do eminente Sr. Sampaio Cor~ 
r-êa, proferido na sessão de 25 de Abril -para mais uma vez: ainda 
accentu.ar que a minoria a5sentára absoluta liberdade de aq;ão de 
~eus componentes que, quer nas r_euniões da Commbsa.o de Finanças 
e Orçamento, quer na votação plenaria, divld!ram-se de accordo com 
os pontos de v~ta com que cada qual, sopesando as -'USS respon:sabi· 
lidades, se· havia de definir em fac1: do assumpto. 

Admíravel liberdade, senhores Deputados, que ~ desejâra pre~ 
sidisse a todas as -nossas deliberações- frente a frente dos problemas 
que nos emPQlga;ssem o espirito e a acção, liberdade que nessas horas 
supremas de affumação não fosse limitada e diminulda pelas severas 
e ingratas injuncc;ões gru.pa~ da politica, libet-dade. que redimisse de 
uma vez pare sempre a acção do parlamento do ·vinco ferreo do, 
poder peSsoal de quem exerça o Executivo ou de quem quer ' que 
:seja. 

Reservas justificadas 

Infelizmente a seriação dos factos occarridos nesta Camara, no 
transcurso do projecto sobre o chamado reajustamento dos militares, 
troux~e ao espirito a idéa de que não se lhe deu, a esta mesma 
Camara, e simplesmente em attenção aas attrlhutoa inc®testaveis 
de suas funcções con.stitudonaes, oa homenag-em de deixar que nella 
campea.sse, soberano, o pensam~mto liberto de seus membros.. Tudo 
faz crer que circumstandas especiaes. tenham influldo e actuado no . 
animo do Chefe da Naçlio, levando S. Ex. áquelle e:~tado d~: inde
finição revelado 100 proprio sentido grammatical de .sua mensagem, 
a respeito da qual tantas duvidas se levantaram sobre al effectiva~ 
mente .se amoldava lll2S exlgendas do preceito constltuclooal que dâ 
ao Pr~dente da Republica a iniciativa do,s projectos de- lei que auJ 

Precisaremos accrescentar mais alguma coisa a toda impre&io
gmentem vencimentos -;:los funcc:ionarios (paragrapho 2• do art. 41 
da Consti.tulção). Fui mesmo informado por um lllustre offlclal de 
nossas forças militares que, · com outros _collegas, compunha a com., 
missão de offidaes do Exercito e da Armada, incumbida dos estudos 
~bre o reajustamento dos vencilllentos, de que taes du-vidas chega.:am 
mesmo a trabalhar o espírito do . Presidente da Assesnbléa Nacional 
que, com as suas maneiras acolhedoras, com a csua sempre proclamada 
tendenda _liberal, se propiJIIba então fazer dissipar ne_ste plenario 
gualquer difficuldade. quê a esse respeito se levantasse -e torna~ .in.-. 
su.sceptivel de reserva5 o estado de cOnformidade da mellll3gem com 
os .termos expressos da Constltuiçã(). 
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O Sr. Thompson FCóres - Basta lêr os jornaes daquella época. 
Todos levantavam e.s,sa mesma duvida. 

O SR. cHRISTIANO MACHADO - Era univensall:z;ada. 

,Q Sr. Bias Portes - Foram todas resolvidas pela Camara, que 
achou o projecro perfeitamente con:stitudonal. 

O SR. CHRISTIANO MACHADO - Mas esse mesmo epi~ 
sodío é coafirmativo de que a mensagem era.· imprecisa quailto ao
determinativo constitucional. Era imprecisa quanto ao determinativo 
con.stitucional. Era a indefinição da c:onveni~cia momentanea, era 
a transposição para outros sectores da dynamic:a da acção governa
mental. das diffic:uldadees que a si proprio propidára o poder exe-
cutivo. 

O St'. Bia.s Fottes - E', em sunima. a poli.tica de despistamento 
. de que falou o Deputado Roberto Moreira, e que tanto molestou a 

maioria da Camara. 

O SR. CHRISTIANO MACHADO - Dahi as minhas justi~ 
ficada.s reservas no tocante á liberdade com que aqui se extremaranl 
rat; opiniões, liberdade dirigida, se me permittem a expressão, no 
sentido de propositadamente attenuar os inconvenientes de uma atti
tude. Quando me refiro, senhores, á liberdade de acção do parla
mento nacional em relação ãs influencias de chefe do poder exe
cutivo indesejaveis á marcha dos negocies publicos, longe de mim 
imaginar que os vínculos de solidariedade politica da maioria dos. 
senhores Deputados. excluam o entendimento e mesmo a mais intinla 
ligação e commerclo de idéas com o chefe do governo, cujo pen~ 
mento aqui deve ter resonandas através da vóz· de .seus correllgl~ 
natios. O que a nós outros causa extranbeza .é . precisamente que, 
em se tratando de assumpto da maior gravidade, o chefe do governo. 
em uma damnosa ausenda de affirmação, .se tenha oollocado na 
situação pêssoa1mente grata a sua excellencla. de· forrar-se aos deve• 
res indeclinaveis do alto cargo que exerce para c.a confus:io dos 
acontecimentos, atirar ·ao poder legislativo as responsabilidades que 
a elle, governo, lhe deviam caber inteiras. 

A historia do projedo 

Parã cocfirmar a justeza de,stas considerações, para que se não 
levantem duvidas sobre a attitude da minoria paralamentar quando 
agora se tem de manilestar sobre o véto presidencial. bastará que 
se rememore ligeiraDJente a histeria do projecto nwnero 269, ainda 
motivo, até hoje, de extranheza para muiotos e de perplexidade para 
muitos outros. 

O Sr. Bw Fones - O h!stcrico de;ste projecto p6dê tra%er ã 
maioria a coc.Vicç5o de que o desejo do Presidente àa Repuhiica é 
que se rejeite. o véto. S. Ex. tem dessas coisas, desses despjsta• 
mentos. .. · 

O SR. CHRISTIANO MACHADO - Precisamente. Chega
rei ]~. 

. Contou-a, em grande parte, o s-enhor }orlo Neve$. eJI1 sw m(!4 
mol'avel discurso de apresentação da minoria e em termos de uma· 
clarria · impressionante, Não posso furtat-~e ao desejo- de ~ 
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põl.-os para estas considerações, a que darão c vigor de uma affír~ 
mativa não e<:~nte.stada. Assim :;e expres::ou S. Ex. : 

"No fim do quatriennio Artbtir Bemardes, foi apresentado á 
Camara um trabalho elaborado sobre o assumpto, no qual se con~ 
tinha o projecto de augmentar os soldos, tOa proporção da tabella 
actualmente em vigor. Tal augmento, porêm, .só começou a V'igorar 
no Governo Washington Lul.l:. O então Presidente da Republlca 
posteriormente poz em execuçl!io uma nova tabella. relativa aos ven
·cimentos do.s funccionarios civis, que tiveram os seus . ordenados 
majorados na proporção de 15% comparativamente ao que per~ 
cebiam em 1910. (Houve aqui uma rectificação do Sr. Barreto. 
Pinto, para 100 o/o. ac:c:eita pelo orador). 

Essa providencia creou certa desproporção entr.e o pagamento. 
dos _civis e dos militares e o proprio Govel'DO ~tendeu dever tratar: 
do reajll.'!tamento, estabelecendo um cri~rio de equidade entre os 
oreferidos servidores da Naç~. 

Acto de estricta justiça, não poude .se-r elle então praticado, 
porque sobreveio a depressão economica e financeira do Paiz, ex
tinguindo de momento -as possibilidades de novo accrescimo de ~es
pesa para o Tbesciuro. A reparação foi assim adiada e deveria, 
ao pensar ·dos dirigente:~ da época ser ainda votada pelo Congresso, 
afinal dissolvido em 1930. · 

Vlctoriosa a Revolução, 100 meio das multiplas questões postas 
em fóco, resurgiu a dos vencimentos militares. O illustre Geceral 
Góes Montéiro, que foí desde a primeira h_ora o conselheiro da 
dictadura no tocaote aos assumptos da sua classe, fez ver ao Sr. Ge~ 
tullo Vargas a necessidade de fazer cessar a desigualdade chocante 
entre os funccionarios civis e militara. 

Nenhuma opP9rtunidade mai:; adequada á solução da grave dif~ 
ficulclade. Sem os entraves congressuaes, tendo a ~ todos os ele-
mentos de informações tecbnlca e financeira, quem melhO!' do que 
o deteDtor dos poderes discriclonarios poderia cortar o mal pela 
raiz? 

Mal. ainda nesse passo, um rudimentar .sentimento .de justiça 
obriga~me a resaltar que a conducta do honr-ado ex-Ministro da 
Guerra .foi pautada num perfeito equilíbrio entre a reclamaçl!.o pr~ 
eedente do.s seus companheiros de armas e o espectaculo ch<lcante 
da ~igualdade nas tabellas. 

O Exerdto. pela voz do . chefe do ~tado-maior das .forças de 
Outubro, não pedia uma majoração, se as forças do The.souro não 
a comportassem. Limitava-se a ac:centuar o alterio da lnlquidade 
r~te, tanto maú: quanto os venc:imentos de alguns funccionarios 
civis~ .em vir.tuile das reformas no Thesouro c no Minl,sterio da 
Agricultura, tinham sido majorados, durante ~ dictadura. 

Fos.sem, pois, os soldos augmentadas para os militar~. se a 
despesa coube.sse nos recursos orçamentarlos, ou ~ fizesse entre . ·todos 
a equiparação devida . 

. O . honrado dfctador, porém, desde logo. se mostrou mais fav~ 
ravel ao augmento. puro .e simples dos ven~ntos militares. 

A questão, entretanto, como quasi todas, não teve a solução 
immediata.. que se impunha. Enkou para o ról ·das. coisas esquecidas 
e adiadas, ~aquelle systema de protelaçõc.s ind,efinldas, á .espera de 
que o t~po ~e incumbisse de 'destrinchal~a. 

Posta de novo em tela, pouco antes de terminar o perlodo ·d~s
cridonario, o . General Góes Monteiro, que já a havia incluido no 
:seu .. programma para o uerdcoi ,da pasta da .Guerra, tcmoou a es
forçar~se . junto do Chefe do Governo Provisprio por uma soluçãO 
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·decisiva. nas termos da .promessa de S .· Ex .• batendo-se sobretudo· 
pela melhoria de vencimentos dos officiaes subalternos. 

Mas nem isso foi conseguido, · porque o ent:lo Ministro da F~ 
:zenda. Sr. Oswaldo Aranha, a julgou incompatível com as possibl• 
)idades do erario . A vista dis.:;o, o General Góes Monteiro propoz: 
.ao Governo. que- se procedesse nesse caso ao verdadeiro reajusta~ 
mento, pela -equiparação dos proventos de todos os funccioo.arios, 
pondo-se termo á desproporção entre uns e outroo. Era o que se 

.poderia deoom!nar o reajustamento para menos. Applicava-se o cri~ 
terio da igualdade, duninuindo-se o.s encargos da Fazenda Publica, 
com apreciavel economia. 

Mas na forma do costume, a questão tomou a hibernar, perdida 
no mare magnurn de outras tantas que dormiam o soll'l:llo do esque
ciil1ento ã espera do tempo e· do núlagre . 

A politica do Sr. Getulio Varga:~ é eu.sencialmeote negativa. Os 
mais prement2s problemas, que os dictadores timobram em resolver com 
dynamlsmo e coragem, S. Ex. os submette a uma estatica de go
verno incompatível com a premencia das horas. faz:endo o que 
S. Ex. mesmo chamou ··a politica. dos acontecimenta;s". Póde ser 

·commodo e.s.:;e methoào de administrar, mas não será jámais s.en~ 
um creedor de crises. 

Inaugurando o periodo constitucional. a questão tomou a ex
plodir. já agora mais aspeTa pelas impaciencias sopitad·as. Mais do 
que o Ex.erc:i.to. a Marinha de Guerra reclamava uma decisão, fosse 

-e lia qual bise . 
O general Góes Monteiro appellou outra vez: para o honrado 

PreGidente da Republica. pedindo o CU!Ilprimento da promessa feita 
um anno antes . Arrastaram-se -Outros dias até que em uma reuni~ 

·do .gabinete, o Ministro da Guerra a expoz ddidamente ao Chefe 
do Estado 1! ~ seus collegas. 

Concordou, então, o Sr. Getulio Vargas em que se notneasse 
uma commiss:io mixta, composta de officiaes do Exercito e da Ar· 
ma~ , ,sob a presidencia do g1!neral João Guedes da Fontoura, para 
organizar um trabalho ad u.surn do Governo. Terminado el!e, o 

·Presidente proporia em mensagem ao Legislativo a adopção das ta
bellas da majoraç~o dos vencimentos militares. 

O exame profunda da questão foi feita pelos membros da com• 
-m~;.são e entregue ao Governo, ma~ o Sr. Presidente da Republka 
não o perfilhou, como devia, se c<Jm elle estava o accordo . S . Ex. de 

·novo adaptava o c:on.selho do pae de Sam Welles a Mr. Pickwkk. 
sempre á procura. de um perpetuo alibi. Inflingindo os deveres da 

.·sua magistratura e o tex:to constitucional, o Chefe da Nação. repro
duzia em assumpto de tamanha gravidade o gesto de Pilatos, llmi· 
tando-se a mandai á Ca.mara o trabalho da commiss.l!o, sem ~ptal-o 
n~ renegai-o!" 

Ahl tende.;, Srs. Deputados. pela palavra do eminente leader 
da mllloria, a evolução retrospectiva do. projecto, na parte propria
mente do augmento dQS vencimentos militares, e que julguei oppor
tl1"'0 renovar, em seus proprios termos, pela justiça com · que foi 
descripta . Assim tambem a definiu o nobre Deputado Sr. Baptista . 
Lusardo. · 

Repita--se. ·pois, de passagem, que á idéa por ''eze~ articulada, 
de um reajustamento geral de vencimentos, que se poderia verificar 

.. por bem di:z;er. para menQS, .pela equiparação dos proventos de:seguaes 
-em funcções ·.eguaes ou que se equivalessem, o Chefe da Na~o. com 
a autoridad que 1he dá o seu alto cargo e a preswnp~ da situaç~ 
·do Palz:, optivil simpksmente pelo augmento dos vencimentos . E 
-se, num determinado mo!llento, estabeleceu..,se no espirito pubfic:o l.n-
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quieto e surpreso, uma projecção de duvidas quanto á maneira pel~. 
qual, em todos es.ses acontecimentos, agiaD:l e se CO!Vportavam as. 
classes armadas. razão de sobra aSsistia ao meu nobre amigo Se
nhor Deputado Sampaio Corrêa quando, daquella· conhecida tribuna 
paulista, em notavel ·Oração que proferia em nome da minoria pro-· 
curou situar a. altitude em que ellas se achavam, resaltando a inne
gavel e grandiosa miss.ão politica de.ssas mesmas forças armoc:das. 
nos momentos de crise e depz-essão nacional, como aquelles em que· 
infelizmente vivemos. 

O Sr. Presidente- Lembro ao nobre orador qu:e faltam apenas: 
cinco minutos para terlllÍ!l<> da se.ssão. · 

O SR. ACURCIO TORRES (Pela ordem) - Sr. Pre.sidente •. 
requeiro a prorogeç5o da ~ão por dez minutos, afim de que O · 

nobre Deputado, Sr. Christiano Machado possa terminar sua oração.. 

O Sl". Presidente - O nobre Deputado terá a bondade ele · 
enviar, por escripto, seu ·requerimento. 

O SR .. ACURCIO TORRES ~ Obedeço á V. Ex. 

V em á Mesa e é submettido . a votos o seguinte 

Requeiro a prorogação da ·presente Sessão por to minutas, tempo• 
necessario á terminação do discurso qu-e ora profere o Deputado CbriS-· 
tiano Machado. 

Sala das Sessões, 24 de JU'Ilbo de 1935. - Acareio T~ 
Approvado. 

O Sr. Presidente- A Sessão e.stá prorogada e continua com a: 
palavra o Sr. Christiano Machado. 

O SR. CHRISTIA!'l'O MACHADO- Muito gz-ato á .Cam4r.t .. 
mas penso que acaberei antes de exgotado o tempo da prorogação . . 

O abonD para civi.s e ml1itare.s 

Continuemos, porém, a acompanhar a jornada do projec:tD• 
n . 260. 

Impugnado na propria Cornmissão de Einanças e Orçamento O · 

parecer de nosro digno ex-collega. o actual Senador senhor :Walde--.. 
mal" Falc~o. o illustre Deputado senhor Euvaldo Lodi, como relator 
então designado, propõe em s.eu parecer vencedor, para os militares •. 
um augmento provisorio estabelecido pela coii1IIli.:ssao. que se negára· 
aproveitar as tabellas do "expediente" rem~ttido pelo Poder EXe-
c:Utivo, e para o fu:nccionallSmo ciVil, identico abon2 proposto pela 
bancada liberal do Rio G1"3Dde do Sul . Não eramos poucos os· df!.. . 
putadcs, .senhor presidente, que assistíamos á sessã.O da CommLssão· 
de ·Finanças em que ~ agitou a proposta dessa illustre bancada ·de 
DOSSOS a dvensarios politicos. Lembro.me bem da cl.cdsão com que· 
~e manihstâra, com a sua galhardia costumei.-a de republicano sin·· 
c:ero, o deputado senhor Adalberto Corrêa ... 

O Sr. Adalberto Corrêa -Agradeço a V. Ez: . a gentileza. 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2810112015 11:52· Página 134 de 229 

-379-

O SR. CHRISTIANO MACHADO- ... e da serena austeri.
-dade . <lo nobre deputado Sr. João Simplicio, ao t:raJWnittir áquella 
Commissão teChnica o opensamento da corrente que leaderava.. E 
por que as.sinl agiram naquele! momento os representante.; da bandei-

. ra liberal? Verdade é que, sob uma inspiração feliz, elles devam o · 
pensamento universá.lizado de todos os representantes. da Nação que 

·não Vliam indifferentes a .sorte do .fu.nccionalismo civil, especialmente 
-das menos gràduados <los servidores do Estado, cujas vidas, bem 
. sabemos, se consomem entre aperturas de toda ordem. 

O Sr. Adalberto Corrêa - Pensando assim foi que agimos da 
. mancira por que o fizemos . 

. O SR. CHRISTIANO MACHADO- Faço justiça a V. Ex . 
. E agora, eu quero dirigir-me aao nobre lesder da bancada constitucio
nalista, que ha dois dia.s aqui levantou sua voz sempre autorizada 
para de.fünir a .solidariedade da mesma ba.nc:ada para com o honrado 

-chefe da Nação. PresuppoiDO:i com todo fundamento que, ao -ensejo 
. da discussão do projecto, a maioria, a que ·pertence a illustrada re
presentação de que S. Ex. é chefe, que a maioria, repito, com a . 
autonomia com que se comportou, !!e tenha igualmente manifestado 
aqui com aquelle mesmo espírito de collaboração de que ·falou Sua 

:Ex., devido ao chefe do governo ou, melhor digo, devido ás insti, 
· tl.lilções · que cumpre a este principaJm,ente resguardar . 

Não podemos crer que tenham agido nesta Camara o eminente 
Sr. Cardoso de Mello Netto, o leader da bancada libe-ral, os leaders 

·de quasi todas, senão todas as bancadas e o 100bre lesder da maioria, 
·meu querido amigo Sr. W aldomiro Magalhães, em contrario ao pen· 
samento· daquelles dias, e infelizmente s6 daquelles dias, do honrado 
·sr. Getulio Vargas. 

Se algumas divergencias nos podiam separar no açodamento com · 
·que marchou neste plenario o substitutivo vencedor. como, pqr exem, 
pio, as consequentes da diversidade ou disparidade entre . o auglllento . 

· do abono que se propunha para os fuaccionarios de maiores venci-
. mentes e os de exígua e quasi miseravel remuneração, nóS as tsilen· · 
damos precisamente para que não deixasse o funccionalismo civ'il de 
ser beneficiado COID o augmentó ·provisorio que se ia dar aos · mili, 

·tares, até que se faça o famigerado e verdadeiro reajustamento. 

Parallelo confortador 

Uns e outro;, Sr; Presidente, quer os militares. quer os servãdo
. res civis do Estado, se confundem, numa unidade confortadora. no 
mesmo entranhado -in~re,sse pelo prestigio da NaçAo: fortalecida na 
autoridade de seus dirigentes; Pela · prosperidade de sua vida ecoao
mica e financeira, assentada em bases de uma política honesta e in

;flerivel em Guas directrizes; pelo respeito e deveres de dl.scipli:na para 
com os !jUe commandam nos PQStos de sua direcçAo. quando estes 
-saibam, de sua vez, manter,se demtro da orbita de sua graduada ge• 
rarcbia. sendo esta ~pre cheia de imposições moraes acima dos 

·textos frios das leis. Uns e outros querem que á Nação se assegure 
a justiça e o bem estar social e economico que, como expressão viva 
de nossa intelllgenda ~ de nossos desejos. e não como letra morta e 
i!Ilpraticavel, invocamos no preambu~ da· Constitniç:lo de Julho. 

-de J<}:H. · · · · 
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A injustiça dD véto 

Uus e outros nos olham a. todos os que constituiJJlos a sociedad-=:: 
potit!íca. de nossa tura, QQS espreitam os. pas.sos e nos fixam as atti-
tudes. 

Ptecisaremos accrescentar mais alguma coisa a toda impres.sio-· 
nêmte série de aÍ'gumentos que aqui .se levantaram. de ordem consti
tucional e moral, cóntra a injustiça do vêto parcial do Sr. Pre.!iidentl: 
da Republica.? Como noo, S. Ex. emer~u das camadas prohmdas.. 
dessa sociedade polilica já tão de.!iautorizada no cooc:dto do Povo-
bra..ilelro, e em muito devido aos erros de S. & . 

Appello fervoroso 

Cumpre-nos ~distinctamente. a todos os que nella porfiamos •. 
eleval-a do desconceito impressionante e~ .~ se afunda. perante a . 
consciencia das. massas desilludiclas. Não podemos ocntribu.'ir, sob. 
pena de um ~e.sto suicida -e de c:onsequencias deploraveis, para que-:
essa sociedade, cuja exist'!!Jcia se alimenta na seiva Vivifi.ca<lora da_ 
confiança popular, marche sem o tropeço de nossa res.i.stencia, para. 
sua d~ralização integral. 

E actos co.m~ o do honrado Sr.·. Getulio. Vargas, que hoje s~ . 
mett:emos. de accordo com o preceito coostitucional, -ao .exame e jul
gamento desta Camara, .se . não lhe sentirem o ob.staculo, .só . podem. 
ser lllOt;taes ao nome e á autoridade do polltico brasileiro, que na~ . 
cumpre resguardar e defecder. 

O certo é que a maioria e minoria, Srs. Deputados, quando da . 
discu.s:;ão do projecto, der~se as . mão.s, ag"mdo dentro da mais. 
elDandpada liberdade, na convicção cada qual de que· cumpria o :;eu .. 
dever, procurando levar aos servidores · da Nação o abono que as 
condições da vida actual nos apontavam razoavel e ju.sto. 

Minoria e maioria, com redobradas razões. e é este o appello
que vos renovo, já aqui ~rticulado desde o discurso magistral do. 
Sr-. João Mangabeira, haverão de .dar-se a.s mãos na defesa da socie-· 
dade política. bra5.ileira. abalada em sua autoridade. 

B a i.sso nos podemos empenhar com tao entranhada confiança, . 
quanto nos anima a certeza de que áquelks mesmos servidores de· 
nosso Paiz não faltarão patriotisiDo e d->.,sprendiinento para, em qual
quer opportunidáde de convocação dos · interes.ses nacionaes, darent · 
por elle.!i até sua propria vida. (Muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorogaç!o, fica . 
adiada a discussão do projecto n. 65, de 1935. 

Vou levantar a S:ssao; designando para a de amanhã, a se• . 
gbmte 

Continuação da discussão unica do projecto n . 65, de 1935-
(1• legislatura), dispondo sobre o reaju.stâmento- dos funccionarlos~ 
civis e mUitare.!l; com ;Parecer favoravel ao véto, da CoiiUDissão de 
Finanças e Orçamento, e votos em separado do,ç Srs. Heilric;Ue Docl~ . 
worth e Daniel de Carvalho, e dos Srs. Amaral Pé:r.oto e Gratu-. 
liano de Brito; . 
. · J• c&c:u,sslio do projeceto n. 13-A, de 1935 (1• legislatura·),. 

dis.poodo sobre prOJDoc;Oes de delegados districtaes, commissarios-- kls---
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,):lectores,. c:ommi.ssarios, etc.; tendo parecer com substituitivo da Com
. misSão de . E,statuto: 
· 3• discussão do pojecto n. 34, de 1935 (1 a legislatura), auto-
rizando a abrir o çredito e,speci.al de 5. 000:0000$000. para obras nas 
clinhas· ferreas e teelgraphícas, no Estado · da Bahía; 

1'" discussão do. projecto · n. 214, de 1934, transferindo para a 
União OIS serviço,s de Policia Maritima, Aérea e de Fronte1ras, de 

.acc:ordo com o art. s~ alio.eas V e Xl da Constituição BrasUeira; 
3• discussão do projec:to n. 2H~A. de 1935, autorizando a aber~ 

·tura do credito especial de 125:400$000, para attender ás exigencias 
-do decreto n. 24 .462, de 25 de junho de. 1934: com parecer favora~ 
"Vel da Couunisssáo de Fmanças e Orçamento; 

2• discussão do projecto n. 50, de 1935 (l• legislatura), deter~ 
'lilinando que o Thesouro Nacional pague a D. Leopoldlna· de Mattos 
·Porto, Viuva de 2• tenente Ezequiel da Silva Porto, a importancia 
de 22:110$000, de di-fferença de pensão a que tem direito; com pa• 
·.recer favoravel da Commiss:to de Justiça; 
.:0 credito especial de 48:000$000, para pagar aos professores de d~ 

2• disc:us~ do projecto n. 294, de 1935, autorizando a abru 
:senho . do Collegio Pedro li, Enoch da Rcxha Lima, e outros: com 
j)a1'ecer da Commissão de Educação e •projecto da Comwis.são de 
Fl.nanç<M; 

Discussão unica do .parecer n. 3, de 1935 (1• legislatura), appro-
' vando o acto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao ter
~o de contracto entre o Governo Federal e a Pan Americain 
· ·Airways, Inc.; · 

la discussão do projecto n. 9, de 1934, regulando o horario de 
trabalho nos serviços publicos (sem parecer) ; 

Discussão unica do requerime-.oto n. 31. d.e 1935 (ta -legislatura), 
DÍS{:ussão unica da indicação n. Z..A, de 1935 (1' legislatura), 

inquirindo sobre a vigencia do Codigo de Minas; com parecer da 
Commissio de Justiça: 

.do Sr. José· Augusto, de informações .sobre o IDOtivo que àete~ 
nou a chBJnada de varios officiaes do 21• B. C. de Natal a esta 

.-Capital. 

Levanta~se a sessão ãs 18 hora.s e 10 milnutos • 

. A's 14 horas compareceram os Srs.: 
.Antonio Gados, Arruda dama.ra. Pereira Lyra, Agenor Rabello, 

"Generoso Ponce, Edmar Carvalho, Café Filho, Ribeiro Junior, Genã
. ro V.i.anna, Hugo Napoleão, Freire de Andrade, P!inio Pompeu, Xa
·vier · de · Oliveira, José Gomes. · Mathias Freire, Herectlano Zenaide. 
'Botto de Menezes. Antonio de Góes, Heitor Maia, Tetteira Leite, 
·Oswaldo Lima. Simões Barbosa. Valente de Lima, Amando Pontes, 
·.Lauro Passos, Luiz Vianna Filho, J .J. Seabra. Pinto Dantas, Arlindo 
:Leoni, Francisco Rocha, Octavio Mangabeira, Wanderley Pinho, Leon• 
·cio Galrão. Arthur Neiva. Edgard Sanches, Homero Pires. Ubaldo 
:Ramalhe~. Henrique Dodsworth, Sampaio Corrêa, Raul Fernandes. 
:Hermete Silva. Acurcio Torres, Lemgruber Filho, Bandeira Vau• 

-ghan. Arthur Bemardes, Bla.s ·Portes. Pinheiro C,agas, Clemente Me 
drado. José Braz, Levindo Coelho, Theodomlro Santiago, Polycarpo 
Viotd, Augusto Viegas, Daniel Carvalho, Carneiro Rezende, O!ris
tlano Machado, Macario de Almekla. Matta Machada, Simão da 
~Cunha. Delphim Moreira, Ptrelra Llzna. Theotoalo Monteiro de Bar~ 
' tO$, Waldem:u- Ferreira, Banoe Penteado, Teilteira· Pinto, Feüx lü~ 
:ba.s, Gomes Ferraz, Roberto Moreira, Aureliano Leite, Fabio Anmh, 
Jairo Pranc:o, Domingos VeUaco. VlceDte Miguel. Arthur Santos, 
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Francisco Pereira, Díniz Junior, João Carlos; Vespuçio de Abreu.. 
Crespo, Fanfa Ribas. Eurico Ribeiro, Seb~tião Domingues, Abel dos . 

. Renato .B.arbosa, Frederico Wolfe«lbuttel.· Nicolau Vergueiro, Dario· 

. dos• Santos. Pedro .Jorge. Au.stro de Oliveira, Arthur da . Rocha. Fran- . 
cisco Moura, Alberto Surek, José do Patrodnio, Ferreira Lima, .JU.. 
cardo Machado, Gastão Vidigal, Baeta N~:ves, Salgado. Filho, Bar-

:reto Pinto (100) . 

O Sr. · President~ - A .lista de presença accusa o compareci
mento de 100 Srs. Deputados .. 

Está aberta · a SeSBão. 

O Sr. Agenor·R.abello {2 Secretario) provede á leitura da Acta·. 
da Se.ssão antecedente, a qual é posta em discussão. 

O Sr Heurique Dpdsworth- (Sobre a Acta) - Senhor Pre-· 
sidente, o Dúrrio do. Poder Legislativo de hoje, publica o resumo dos; 
Presidente, Sr. Deputado João SimpUcio, apresentou a respeito do-. 
trabalhos da Commisslio de FinaDças e o parecer que. o 6eU ill~~ 
orçamento. 

Foram omittidos entretanto, nesta publicação, os nos:lle$ dos di
. versos relatores e d~s demais membros que cOI!Ípl!)em aquelle orgSo. · 
Faço empenho em deixar consignado que o Sr. Deputado Di~Ilid de

. Carvalho e eu só subscrevemos c) projecto em virtude da contingeo.
cia em que 3e viu a Commiss~ de Finanças de remetter, sem oestu-· 
do ~inuc:ioso, o orÇamento, ·a plenario, pela circum6tanc:la ·de não ter
o Governo cumprido, no prazo constituáonal, o dever de . ·enviar á
.Camara as tabellas explicativas das despesas . 

. , Só este facto fez com que o nobre Deputado mineiro e eu subs--

.c;reves.Semos o . projecto com tal restricção. 
Era. o que tinha a dizer. · 

.. .O Sr. Gomes Furn (*) (Sobre a Acta) - Sr. Presi<tente-.. 
. peço- a . . V.. Ex. ·faça consignar -oa . acta a seguinte rectificação; eu· 
não afffimei. conforme está escripto no Disrio do Potkr Legislstlvo~ 
nas poucas pa!âvras que tive opportunidade de proferir hontem. a· 
proposito de um requerimento de informações ao Minlsterio da Via-
ção e Obras Publicas, que a construcção da Rodovia S~Paulo-Rio
havia custado ao actual governo da Repub!ica a importanda .de ..•• 
481:800$500. O que disse,· simplesmente, foi que o actual governo da 
.R.epuhlica dispendeu, com a conservação da referida .estrada, no enr-
-ddo- de 19~. aquella impôrtanda. . 

· Collvém, portanto, ficar esclarecido esse ponto, afim de evltar:-
qualquer duvida futura . · · · 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão antecedente-~ 

O Sr. Presid~nte- Passa-se á .leitura do Expediente. 

O . Sr. Per~a Lyra- Passa--se á leitura do Ex.pediente 

EXPEDIENTE 

Offlcio.s: 
. . 

Do Sr. J• Secretario do Senado, de 22• do corente, envJando wtt 
.dos . autographo.s da iesoluç~ l.tgislativas; sancdonada, abriudo c> 
.credito e:xtraOrdinario : de 1.000:000$000, destoxr.tdo a. soccor:er as. 
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·victimas do.s. telnporaes e innundações da primeira quinzena de maio, 
<no Estado da Bahia e dando outras provid.enctas. 

- A~ Archivo. 
Do Ministerlo da.> R~ações Exteriores., de 20 do carente, re

_mette1ldo a relação dos diaristas e cCl!Jtractados desse Ministex.- ·e
·-qui.sltada pela CoJJUJiissã<J de Estatuto dos Funccionarios Pub!icos. 

- A quem fez a requisição. · 
Do Ministerio do Trabalho. lndustda e Coromercio, de '24 do 

-cottente, enviando uma relação do- pessoal con:ractado, não tabella-
-do, desse Ministerlo, solicitada pela Co.tnmissão de Estatuto dos Fuac:-
.cionarics Publicos. 

- A quem fez a requisi-ção. 
Dois do Tribunal de Conta.s, de 20 do corrente, enviando os do

·cumentoo relativos aos contrac:tos celebrados entre a R.êde de Viação 
.··Cearense e José Quirino de Hollanda e entre o Ministerio da Via~o 
A Obras Publicas e a Estrada de Ferro Santa Catbarina, requisita-

. -das pela Comrolssão de Tomada de Contas. 
- A quem fez a requisição. 
Do Conselho do Estado do Paraná, <k 22 do corrente, nos .se

-guinte termos: 
"Exmo. Sr. Presidente e demais mebmros da Camara dos Depu# 

-tados - Ric>. 
A mesa interina do Consclho de Estado, orgão coordenador dos 

·poderes. eStaduaes, creado ·pela nova Cons.tituiçâo Politica do Esta~ 
-qile, nesta data, se reali%ou a installação do referido Conselho, no 
do do Paraná, tenl a honra oe levar ao conhecimento de V. E:z; • 

. edifido da Assembléa Legislativa, o qual . foi eleito por esta e UC0"(1 
-O)nstituido dos .seguintes cldad~: Dr. ·Joaquim Mirõ, Coronel Oth~ 
.ni Ferreira Maciel, lli. Marins Camargo, Capitão Catão Menna. 
~arreto Monclaro, Dt. lüvadavia de Macedo, Dr. Flavio Lacerda e 
Capitão Idalio Sardenherg . 
-de estima e consideração. 

Aproveita o ec,sejo para testemu:ohar a V. Ex . seus protestQS 
Saude e fraternidade. - ]oiU:[Uim Mirõ, Presidente - Flavio 

..Suplia de Lacerda, Secretario" 
Inteirada. 

São, successivamente, lidos · e vão a .imprimir os se-
1Juintes 

I.>BOJECTO 

N. 92- 1935 

( 1• l~i.slatura 

Dispõe sobre os officiaes twiBdores, .submatinistas e medicas radio-
logistas do &~ e Annada. quando invalides em $el'trlço, com 
pareccre3 das Col'tt111i.ssóes -de Justiça e .substitutirros da de Pi~ 
nanças e OrçBl'l'liE!Ilto, e da tk Segurança . 

~Vide ·projecto n. 76-Segu:ança 17 e }u.stiça 112, 1934-FJnan• 
ças de Orçamcuto 31, 1935 - t• legíalatura) 
O projecto n. 76, conforme parecer do diga.o Relator o Sr. 

:Deputado Pllnio Tourinho combt-e n\IIlla unificação .mitls explidta 
-e de melhor intet-pretaçfto dOs decretos numc:~ -t .018 de 9 'ãe Janeiro 
-de 1920, n. 4.206. de 9 de Dezembro de 1920 e 5.085 de ·2 de ne. 
.zembro de 1926 . M~. n!l.o t s6: e-Stende a.s vallta[llm$ aos ~ 
-dos em époclt$ anterioru aos citados decretos. Sobre esse Parti" 
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. cular é que deve ,~;e pronunciar a Camara. Sou favoravcl ao- projc:ctO
apezm- de túío se trlff:ar de uma questão de direito e sim ck, graça.. 
Mas julgo o momento opport!Jilo para se corrigir uma grave inj~ 

. tiça. Ninguem ·contesta que os aviadores, os submarinistas e.stão. 

. sujeitos a maior n,umero de accidentes do que .os c!P.mais mUltares. 
Como recompensa, porém, recebem elles diarias. Os decretos cita~ 
dos, assim como o .projecto n. 76, concedem vaDtagens as victima.s. 

. de accidentes de aviação e submarinos . JMas, e a.s as victimas dos. 
accidente.s militares? Ha differen<,a entre a expl~o de um -torpedo 

· num submarino e num destroyer? Ha differença entre uma explosão 
de um motor de lancha e de um motor de avíllo? Porciue· as victi
m;t& dos segundos devem ter favores especiaes.? Innumeros sâo os: 
factos que comprovam a injustiça cuja reparação exige wn substi-

, tuitivo ao project.o n. 76, assim redigido: 
Dispõe sobre os ·officiaes aviàdor.es, submarlnistas e medicas ra~ 

diologlsta.s da Armada e do Exerdto, quando invalides em serviço. 

O Poder Legi$lativo decreta; 

. Art. 1.0 Os offlciaes aviadores, ISubmarinistas e medicos radio
logistas da Armada e do- &r.ercito, quando invalido.s em serviço e 
for provada a sua invalidez . por junta medica em illspecção de sau
de, ser!o transferidos para a , Reserva, com os vencimentos inte~ 
graes, que .estiverem percebendo na occasião·. do acddente - (§ 2.o-

. ·· art. 34 do decreto 111 . -4.018, de 9 de JaneirO de 1920) . 

Art. 2. • Se findo um anno ·de invalidez continuarem sob os . 
·mesmos padecimentos e no me.smo estado de s.aude, comprovado ain
da por nova inspecçllo medica, serão promovidos ao posto lmtne
d!.ato independente àe vagas. (Decreto citado n. 4.018. de 9. '<k Ja
neiro de 1920, art. 1•. letra d) . 

Art. 3.0 . Uma vez. promovidos ao posto munediato serão refor
. '·mad<is com as vantagens pecuniarias que lbe.s competirem, de' accor~ 

do com o ~e dispõe o decreto n . i . 206, de 9 de Deumbo de 1920~ 

·Art. -i. o &ta ]el . é exteDSiva aos sub-offíciaes, inferiores e pra
ças de avia~ão e submarlnistas e medicas radiologistas reformadOIS· 
por invalidez. em épocas anter-iores á decretação da mesma 

Art. 5. • Estende~se tambem esta lei aos officiaes, sW,..Officiae,s, 
inferiores e praçatS do Exercito e da Armada quando !nvalidos Por" 
acddente em acto de serviço ou por lesões adquiridas em combate. 

. Art. 6.0 Revogam-se as disposlç6es em contrario • 

. Saia da Co~ de Segurança, em 21 de Novembro de 1934'. 
-Magalhãe~ de' A1meida, Presidente. - Augusto Amarsl Peixoto 

Junior. - Generoso Ponce Pilho. -Silva LeBl. - Demetrio Merck> 
Xaviet'. - _Alipio ~allat, 

Declaração de voto em· separado do Sr. Plinio Tourinho 
, · : 

O projedo nuuiero 76 de 17 de Seotembro do c:orente anno. da 
·autcns do Deputado Prado Kelly -~ outros, ·· dllspondo sobre os offi,.. 
ciaes aviadores, submazinioltas e medicos radiologista: da Arma~ 
e . do &erdto, quando invalidai em serviço" , asegura de um modo 
-dar<! e :decisl.v6 as garamias ind.ispensavels aos 1ervidores ·da Pa--' 
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·tria. que diariamente sacrifícafll o seu futuro e a sua mocidade em 
·benefício da defesa nacional. 

A · Republica brasileira, ell1i.oentemente pacifista. adoptando em 
•SJJa coD.Stituíção o regime do arbitramento . co!IiO solução normal de 
suas questões internacionaes, não está como fOl'a para desejar, in· 
teiramente ao ·abrigo de se ver de um instant~ para outro envolvida 
num conflicto ex-terno ou mesmo ser forçada a se definir em· presen· 
·ça deste ou .daquelle grupo de nações em luta, como já succedeu 
-na cçnflagração européa. 

Em face de um imperativo dessa ordem, compete ás forças arM 
mad.as,. no moderno conceito seguido peJos ·povos civilizados, a fun~ 
cç.ão proenililente de comtitu!r o nucl'!o permanente da defesa na~ 
cional, oppondo-se com energia ao primeiro choque do adversario, 
emquanto 'se processa a integral mobilização do restante do Paiz, 
:ao IDtSUlO tempo que aoS SU3S forças aéreas travam as ·lmlis teJTi.. 
veis lutas com as esquadrilhas i-nimiga.>, em defesa das linhas' ge
me~ de communicação. 

A guerra européa. .poi em evidencia · a importanda da aviação 
lnilitar. da acção effkaz dos submarinos e dos recursos electro-chi~ 
micos, como fadares imprescindíveis á victoria de um exercito e 
hoje, todas as nac;ões ciOGas de manterem integral a sua in.depen
dencia. n:io poupa!l1 ~sforços em desenvolver esses terríveis eoge~ 
nhos de guerra, na eventualidade de novas lutas. 

O Brasil, não podia ficar alheio a essa acção geraJ das princi~ 
paes potencias mundiaes e assim tem procurado na .medida de suas 
~ibilidade financeiras, <ksenvolver-, as suas forças . aéreas, para 
'defesa de seu vastíssimo territorio. 

Mas nas forças armada.;, os aviadores, sub!l1arinistas e radio 
logistas, na acquisição de uma aprendizagem que os habilite a bem 
·cumprirem a sua penosa missão. expõem-s.e constaoremente a tada 
-sorte de ·perigos,arriscando a vida a todo mon;teneo, c.om abnegação 
e heroismo, que nenhuma !!enumeração pecuniaria póde índeminiur. 

Dahi a ne~s.sldade de uma legi;lação especial de protecçâo 
e amparo a es.ses servidores, quando in-validos no exercicio de suas 
profiss6es . · ~ 

· O projecto numero 76. não constitue um assumpto mteiramen· 
te oovo e sim consiste numa unificação mai:; explicíta .e de melhor 
interpretação dos <kcretos .numeros 4.018, de 9 de Janeiro de 1920, 
'f.206 de 9 de Dezembro de 1920, e finalmente o de numero 5.085, 
de 2 de Dezembro de 1926, todos ·le."Sgilanoo, sobre favores a serem 
concedidos aos aviadores, submarinistas e .medicos radiologista:;, quan• 
do in vali<los em serviço . · 

' Assim sou de ·parecer que o projedo n. · 76. seja acceito pela 
Conunissão de Segurança, e recommendado ã co.c:sideração da Ca~ 
mara . 

Sala da Commiss!o, 8 de Noveinbro de 1934. - Plinio Tourf.. 
rmo, Relator . 

O illust:re Deputado Prado· Kelly. apoiado por outros dignos 
representantes, offereceu· â consideraçâo da Camara o pr*cto nuM 
meto 76 de 193-t, dispondo sobre os oUidaes. aviadores, submarlnis
a. t medicas racllologistas da Armada e do Exercito, quando in~ 
validos em serviço. 

Esse projecto está assim redigido: 

Art . · 1.• Os· offidaes aviadores, submarinistas e medicas radi~ 
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legistas da Armada e do Exercíto, quando invalides em tseryiço e 
for provada a sua invalidez, por junta medica em inspecção de sau
de, serão transferidos ·para a reserva, com os vencimentos integraes 
que estiverem percebendo na occasião do accídente (§ 2.0

, do artigo 
34 do decreto citado numero 4 .018, de 9 de Janeiro de 1920). , 

Art. 2° Se, Ii:ndo um anno de invalidez continuarem :~ob os 
mesmos padiecimentos e no meSlllo estado de saude, comprovado 
ainda por :cova iDspecçã.o medica, serão promovidos ao posto .im~ 
mediato independente de vagas (decreto citado numero -4.8018, d~ 
9 de Janeil'o de 1920, artigo 1.• letra d). · 

Art. 3°. Uma vez promovidos ao posto .immediato serão refor· 
madQS com as vantageD:S pecuniarias que lhes competirem, de accor;. 
do com o que dispõe o decreto n. 4. 206, de 9 de Deremhro de 
1920. 

Art. -4.0 Esta !ei é extensiva aos lSub-officiaes. inferiores e pra~ 
ça.s de aviação e sublJlarinistaS e seus effeitos abrangerão aos avi!!· 
dores, submarinistas e medicas radiologistas reformados 1)0r inva
lidez em época3 anteriores ã decreta~o da mesma. 

Art. 5.0 Revogam-se disposições ·em cootrario. 

Os autores do projecto, jus.tifkando-o. ~veram que não se 
trata em rigor, de uma lei nova, moas .:simplesmente de uma lei es-
cla%-ecedora da exac:ta applicação de . Jeis já existentes e que não 
tem sido perfeitamente interpretadas. Com effeito, a mór parte dO 
que LSe contem no projecto já existe nas leis 4~018, de 9 de Janeiro 
de 1920 nos decretos pumeros 4. 206, de 9 de Dezembro de 1920 e 
5.085, de 2 de Dezembro de 1926. O qUe não encontra nas leis 
citadas., é a clausula de serem extensivo, aos sub-officiaes, inferi~ 
res, medicos radiologisi:Eis. etc., reformados por invalidez em époCas 
anteriorer; as· effeitos da 1~ em que o projecto se converta. . 

Ouvida a CollliD.Íssão de Segurança Nacional, o relator, o emi• 
;aeo.te Deputado Plinio _Tourinho. emittiu parecer favoravel. trans
formando em voto ã parte por ter a ma.ioria . daquella douta Com
misSão preferido ampliar, por via de· substitutivo, tambem ae;s sub
officiaes, inferiores e i)raças do Exercito e da Armada quando in· 
validos por accidente em acto de serviço ou por lesões adqUiridas 
em combate, as vantagens da lei . 

. Na Commi.ssã.o de Finanças dois- votos antagonicos se pronun-
ciaram; o do Sr. Deputado Veloso Borges, relator, contra; e o do 
Sr. Députado . Furtado de Mene:tes, a favor. ·· 

Um requerimento do Sr. Deputado Ribeiro Junqueira suspendeu 
a decisão. Reclamou o representante mineiro a audiencia da Com~ 
missão de. Justiça "!Sobre a convenienda do projecto ·fundamentada
mente na allegação de ser simplesmente esclarecedor da exacta appli
q~.ção das leiS já etistentes mas que não tm sido perfeitamente 
interpretadas·· . · 

Nesta Commissão, foi o processo distribuido ao izrtegro Deputa
do. Aarão Rebello que suggeriu a mudança de redação do proj~ 
te, o que ,nos levou a pedir vista. 

A redação proposta pelo nobre representante catbarinense pe:r• 
mitte a promoção dos invalidas com "as vantagens da tabella em vi~ 
gor na occasião da decretação desta lei'". · , . 

. Preliminarmente, esta Comm!Ssão foi consultada, como vim~». 
pela de Finanças que. interrompeu seu parecer. para manifestar -.se-
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aobre se se trata de um projecto simplesmente esclarecedor da exa~ 
<:t.a applicação ·de leis já existentes. 

&erca · deste ponto, afHgura•se.-nos impossivel, sem conhecer 
casos .coacretos, asseverar ou negar hajam sido perfeita ()U imperfei· 
tamente interpretados os textos das lids existentes. Tanto o proje· 
do, como os substitutivos, conforllle accentual.llos, estendem as van• 
tagec.s que propugnam aos reformados por invalidez em épocas an~ 
teriores á lei. 

Pod~ fazel-o a Camara? 
J1lridicamente, pócle. Cremos que não criam encargos novos, 

o que obrigai-ia a observ'ancia do artigo 183, da Constituição, xnas, . 
,praticamente, redundaria na ·revisão de reformas já concedidas afim 
de pol-as eru consonanda com. a.; preceitos legaes . Mesmo que a 
medida tromresse encargos novo.s. não tiraria a competencia do Con~ 
.Qresso; leva1·o-ia apenas a indicar os recursos sufficientes ao cus~ 
teio da despesa. Se deve faze!~. -eis a que;tão. 
. Nc nossc entender, parece-nos que, quer a Coxnxnissão de Finan· 
ças acceite o projecto inicial, quer prefira o substitutivo da de Segu• 
rança Nacional, conviria que as v~tag= ~xtensivas aos servidores 
já reformado:J, o fossem de accordo com as tabel!as vigorantes ao 
tempo da . inactividade. 

Exposta, assim, a nossa opm1ao. carece de ser devolvido o pre
sente proc~so á douta Co:111missão de Finanças. que não ultimou am· 
da o seu :Parecer. 

Sala da Commiss.ão, 31 de Janeiro de 1935 - P. Marcondes, 
Presidente. - Adolpho &rgamw. Relator. - SolEmo da Cunha. -
Pedro Vergat'a. - .Anotnio Covelo. - Homero Piroe.s. - Leão Sam
Paio. - Herrrique Bayma. · 

Voto em separado do Sr. Aarão Rebdlo 

Ao Sr. Deputado Pedro Aleixo. - Indicação n. 22. de 1934, 
para que a Commit;são de Justiça ,se manifeste sobre a cOI!lStitudó
nalidade da applicac;ão do Codigo Eleitoral na parte relativa â pro-
porcionalidade da representação. · 

Parecer ao pr0 jecto n. 76, de t934 

Não entend~mos como a qualidade do presente projecto em '"ser 
esclarecedor da exacta applicac;ão de leis já existentes" (como 
se deprehende de sua justificação}, ·wnha affectar~lhe o merecimen
to e julgar da sua rejeição. 

Em verdade, o projecto n. 112 - que dispõe sobré a reforma 
~ offíciaeS aviadores.. submarinistas e =dicos radiologistas da 
Armada e do EJtercito, quando invalidados em -serviço - c<lmpre
he'!lde · materia já constante de leis 'vigootes. Entretanto, o projecto 
procura, reunindo dispositivos dispersos em tres decretos (e de o . 
.of.018, de 9 de Janeiro de 1920; o de n. 4:.026, de 9 de Dezembro 
de 1920, e o de n. 5.085, de 2 de Dezembro de 1926), enfeixar 'e 

c'onsolidal-os em uma lei especial de reforma para officiaes, que pela 
natureza dos serviços, ·fie= mais expostos aos perigos. 

Não vemos, por ·isso, merito na supposta arguição do Deputado 
R:lbwo Junqueira: (coin., se deduz do seu re~rimento) em corisi.:. 
c!erar viciOso o .presente pl'oject'o, tão \SÓ, pelo SI:U caract'er de es-daJ 
recedor de· leis já existenteS. · · · 
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. Todavia, considerando que os artigos 1.0 e 2.0 do projecto não 
tem razão de ser, visto já constarem de leis ora em vigor, e, portan~ 
t.o, saperfluos - a ComnUssão de. Consti.tnição e Justiça é de .par.e• 
cer que sejam os mesmos artigos suppresso:i e resolve da!" ao proje.,. 
cto a segui:nte redac~o .: 

O Poder L-egislativo decreta: 

Art. 1.0 Os offic:iaes aviadoi"es, submarinistas e medicos radiolo• 
.gLs~ àa Armada e do Exercito, quando invalidadO$ em sei:viço, se· 
rão promovidos ao .po.sto immediato e em seguida reformados com 

· 36 vantagens pecuniarlas determinadas pelo &!ereto n. -4.206, de 9 
de Dezembro de 1920. sendo estas vantagens as da tabella ·em . vigor 
na occasião da decretação desta lei. · 

. Art. 2.0 Esta lei é utensiva aOs osub-officiaes inferi<m~s ·c: pra,;. 
ças de aviação e .submarinos, e seus effeitos abrange~o os aviadores. 
submarinistas e medi.Cos radiologistas reformados, por invalidez em 
épocas anteriores á <lecretação da mesma . 

Art. 3.0 R-evogam-se ·as· di&pa3ições em contrario . 

. Sala da Commissão de Constituição e Ju.stiça, 10 de Janeiro de 
1935. :- Aarão Rebello, R.dator. 

Parecer da Comnüssão de Finanças 

O projecto .n. 76, de 193~. de . autoria dos Srs. Deputados Pra~ 
do Kelly. Gwer de Azevedo e outros tem merecido um acurado. es
tUdo por parte das collllilissões de Segurança Nacional.. Finanças e 
Constituição oe Justiça. Na. primeira dessas .commissões foi apresen~ 
tado um substitutivo, extendendo os favores da lei aos olliciaes, csub
ôffidae.S, inferiore.s e praças do Exercito e da Armada quando inva~ 
lidados por accidente em acto de serviço ot.: opor le.s6es adquiridas oem 
combate. Remettldo á Commissão de FiDanças, o illustre Deputado 
Sr. Vcllozo Borges opinou desfavoravelmente ao proj'ecto, cooside· 
r-ando que os interessados deveriam recorrer ao Poder Judiciario. O 
Sr. Deputado Furta~o de ·Menezes pediu vista. e apresentou um v~ 
to em sepa-rado, favoravel ao projecto. Ao ser discutido o parecer do 
relator. o ,.sr. Deputado Ribeiro Junqueira pediu t obteve audiencia 
da Commissão de Constituição e Justiça. Nessa Commissão o pro
cesso foi distribuido ao Sr. Deputado Aario Rebello, o <Jual apre~ 
sentou nova redacç.ão ·ao ;-rojec:to e se pronunciou favoravelmeute ao 
m~o. O ·brilhante representante do Distric:to Federal, Sr. Depu~ 
tado Adolpho Bergamini não concordou com o .parecer do Sr. Aar§o 
Rebello. pois · entendia que á Commissão de Justiça só competia se 
pronunciar sobre se se trata de um projecto simples111ente esclarece• 
dor da exacta applicaç:lo de leis jã eltist~tes . .Nes9! sentido emit,_ 
tiu longo parecer . concluindo favoravelmente ao projec:to, mas achan~ 
do que as vantagens e:J:tensivas aos servldore:~ já J'ltformados, o fos~ 
sem de- · accordo com as tahellas vigor.mtes · ao tempo da mactivida.de. 
Esse parecer cereceu a approvac;ão ·da douta OwnmtFRao <ie ~ 
tuiç!o e Justiça. Novalllente remettido o projecto , á Commissão : de 
Finanças, o Sr. Deputado Góes Monteiro requereu informaÇões aos 
Ministros da Guerra e Marinha sobre · o numero de officiaes. sub-of~ 
f!daes, Inferiores oe praças invalidadas ·por: acddente em .~ço • . ·c~e 
aviaçao e submarinos e , medic:oS radiologistas . lu respoStaS a • 
pedido esclarecem o seguinte: no Ministu.io da Guerra exiStem 2 of .. , 
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1iclaeos aviadores e um sargt!nto e na Marinha i officlaes aviadores. 
.dois medicos radiologistas, 2 suh-officiaes-opilotos de aviação. 4 sub
.officiaes .submarinistas e 2 inferiores submarini.stas. . . 

Infelizmente a.s informações não esclarecem quantos serão os be~ 
.neficiados com a approvação do .projec:to .. Posso porém, affirmar 
·com segurança que apenas a metade ,será contemplada, .pois confor
me verifiquei alguns officiaes foram reformados com as referidas van,. 
tagens. . 

No caso de ser acceito o substitutivo da Cõnunissão de Segu~ 
:rança Nacional o augmento de de.ipesa será insignificanlle, pois ra
Tas são oas victimas de acddentes ~ serviço e as de lesões adquiri
.das em . combate que não tiveram as regalias concedidas pelo Gover-
no · Pi'ovisorio. . 
· E' necessario, porém, corrigir o substitutivo, que no seu artigo 
3. • estabelece que a n:forma será com as vantagens pecuniarias esti
puladas no decreto n . 4. 206 ·de 9 de Dezembro de 1920 . Esse de· 
creto (art. 2.• letra c) ordena que a reforma . . no caso de loesão pro

.duzindo invalidez para qualquer trabalho. será com os vencimento~~~ 
·.do posto ou classe immediatamente superior. o qtr. contraria o art . 
170 n. 7 da Constituição Brasilcira. 

Para solucionar o impedimento constitucionaL amparando oomo 
. l!lerecem áquelles que se inutiliuram no serviço da Patria, apreosen~ 
~o o seguinte 

Substitutivo 

O Poder Legislativo decreta : 

Art . 1.• Os officiaoes aviadores, submarioi~tas e medicos radio-
1ogistas da Armada e do Exercito, quando invalidados em serviço e 
for provada a .sua invalidez por junta medica em inspecçãõ de &Sau· 
·de; serão ·transferidos para a reserva, com os vencimentos integraes, 
-que estiverem percebendo na occasião do accldente (§ 2.• do art. 
34 do decreto on:. 4 .018, de 9 de Janeiro de 1920) . 

Art. 2.• Se findo . um anDO--~-- invalidez continuarem sob . os 
mesmos padecimentos· e no mesmo estado de saude, comprovado 
runda por nova inspecção medica, =ão promovidos ao ·posto imm~ 
~iato independente de vagas (decreto citado n. 4.018, de 9 de Jaw 
n eiro de 1920. art. t.•, letra d)~ 

·Art: 3~· Umá vez .promovidos ao posto imm.ediato serão refor~ 
macioS de accordo com .o attestadc:i f=cldo pela junta qe inspecção 
medica: . 

aJ lesão prodlizindo incapacidade· para o serviço militar: refor· 
'ma no posto ou classe com todos as vencimentos da activa, com ex• 
clu.sãó das gratificaçOes es~claes dos serviços de aviação e subma· 
Tinos : · 

· b) lesão prodU%i:ndo lnvalidez para qualquer trabalho, e:J:igindo 
cuidados esped3'es: reforma após promoçãO' ao posto ou cla511e lm· 
mediatamente superior com os. vencimentos integra~. com adw§o 
das gratificações especlàes de aviaÇão, c .. sub.inarinos, · u a victima ti-
ver uma-só 'pessOa .de fainili.a -e, mais 50$000, 30$)00 ou 20$000 men
saes ·p·or -pessõa de fami.Ua accrescida · até o lilnit~ de osels, conforme 

-~ trata . de officlal. sub-of{iclal ou inferior~ . ou· praça. · 

. .. Art-. -i. a Esta lei é extet~~Sivà. aos .sUb:.:Offic:iaes, i!Úeriores e pra .. 
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ças de ·aviação e· suhmarinistas,._· e . seus effeitos· abranger:io aos avia~ 
dores, suhmaríci$tas e medicos radioloqistas reformados ·pai in vali· 
dez em épocas anteriores á clecretaç:ío da mesma-. 

Art. 5. • Ex tende-se. ta-mbem esta l-ei aos officiaes. suh--offidae,s, 
inferiores e praças• do Exercito e da AnDada quando invalidados por 
accidente em acto d:e serviço ou -por lesõe.s adquiridas em combate . : 

Art. 6.• Revogam·se as disposições em contrarlo. · 

. Sala da Comm!s.são de Finanças, 24 de Junho ·de 1935. - Jo§c) 
·Simplicio, Presideote. - Amaral Peixoto, Relator. - Adelberto Ca· 
marfio. - França Filho. - Gtatulio:no Brito. - Car[o$ Luz, com rei- . 
trlcções. -Cardoso de Mello Netto. - Miranda Junior. - Henrique 
Dodsworth. com riestriccões. - Arnaldo Bastos. - Daniel de Carva• · 
lho. -João Guimarães:- Pedro _Fimleu~ . 

. Voto em separado do Sr. Velloso Borges 

. O projecto n._ 76, de Setembro deste anno, tr~tando_ pela Com• 
missão de Segurança Nacional. tivera inicialm-ente parecer favoravel 
do Sr. Deputado Plinio Tourinho (Relaator), e merecera depois do 
Sr . .. Deputado Amaral Peixoto, a apr.!sentaç.ão de um substituti':o. 

O au~r do projecto, e ainda, os que se occuparam, posterior• 
. mente no seu estudo &São accordes em admittir e resaltar a relevanda 

dos serviços prestados á Patria. pelos officiaes aviadores, sub--mari· 
Distas e medicos radiologistas da Armada e do Exercito. · 

Realmente, - nas forças armadas - disciplinadas e . equipadas 
de conformidade com os conhecimentos .mo<Lemos da arte de guerra 
- repousam -a tranquillidade ~ garantia da independéncla do Paiz. 

Dia a dia mal.s impressionante se affigura a soluç:io &> compli· 
Qdo · próblema da Paz. Inuteis os· congnessos dos armamentistas, oo 
.simplesmente reguladores de armas, -pois, comiuuam qu.asi todos · os 
povos, gravemente preoccupado.s com o aperfeiçoamento de armas 
que lhes dever-to garantir sonhadas supremacias. · 

E' o pensamento da força domiDando e vencendo ainda a Iogica 
dos ... pacifistas de todos o.s tempos . .. · 

Reconheço ~im nea:ssidade.. imperiosa de proteger - ·no dia 
amargo do accidente ·da Minvalide:t em serviço" - o cidadão . patrio. 
ta que, no fundo do· mar, no laboratorio e ~o ar se. arrisque a -peri~ 
go& com ·• abnegação e heroismo.. . E' dever a que . não . fugiu nem fu· 
girá o legislador brasileiro. 

· D'ahi.os dc:retos ns .. .f.018, de 9 de Janeiro de 1920. -4 ;206. de 
.g de Dezembto de 1920 e.5.085, de 20 deDe:tembro de 1926, (todos 
legislando sobre fauares a serem concedidos 80Sl a11iadores sub-msri· 
rüstas e medic:os radiologistas. 

Na excellente· exposição do Sr. ·Deputado· Kelly, autor do pro- . 
jecto, encontro tamhem. a dec!uação .« que o "Congresso NadorUJ!. 
já tomou exter:swas tJDS med~ ·radiologistas · do Exercito e da Ar· 
mada as vllTIÚlgeru do decreto mzmero 1.206, de ·9 de Nouembr:o de 
1920. pelo . decreto ~o5.085. de 2- de De:zembro de 1926 .. , am:pa• 
r ando -como devia .seruidorett da PBfria que lhe sacrificaram · a mo-- · 
cidade. e o futuro". · · · · · 
· Por outio lado o Sr. Amaral Peixoto denuncia o proJecto que 

"extende as vantagens aos retormados em · épocas • srrtenares ~ ct
tado$ decretos", declarando pessoalmente, ~N/io . se trBtar de ama 
qu.est6n de direito e sim ire uma graça'~ que julga· "epportlma · pan 
se corrigir inju.stiÇa . •• " 

Ora; se ·:ol!o ha um direito liquido, e, portanto, indlsctitivel '·a ·re-
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-damar, -se é certo que estão esses grandes servidon:s da Patria á 
vista da situação prec:aria · do Thesouro Nacional, amparando como 
.seria mi-ster - sil:lto divergir do projecto, do parecer e do ,mbsti~ 
tutivo, apresentados, entreg~ndo-os ao plenario, com voto contrario, 
.eseprando que a Camara delibere <:om sabedoria e acerto. Sendo, to
d<:via, como annuncia, por fim, o · illustre autor do proj ecto "lei · ~ 
darecedora da exacta. applicação de: leis já exister:tes. mas qu.e não 
iêm sido petfeitamente irtterpretadas~. - decreto n. 4 . O I B, de 9 de 
Janeiro 4e 1921 e decreto !!1:. 1.206, de 9 de Dezembro de 1920 e 
5 .085. de 2 de Dezembro de 1926 - parece logico e, até acon.se~ 
lhavel, que a outro poder, ao Judiciario deveriam recorrer os preju~ 
.dicado,s. · 

Sala da Com.missão, 10 de Dezembro de 193'1. - João Sim.pli· 
do, Presidente. - Velozo Borges, Relator_ 

Voto em ,separado do Sr. Furtado de M~:zes 

Discordo do parecer do relaator, Sr. Deputado Vello50 Borges e 
opino pela approvação do projecto n. 76, Na justificação da sua ini~ 
dativa; diz o autor que ··o presente projecto Jlâo é = rigor uma lei 
nova, mas simplesmente, uma lei esclareced<>ra da exacta applicação 
de kls já e:ltistmt~ mas quoe perfeítameJlte interpretadas ~ decreto 
-n. 4.018, de 9 de Janeiro de 1920 e de~retos 4 .206, de 9 de Dezem~ 
bro de 1920, e 5.085, de 2 de Dezembro de 1926. 

Os Srs. Deputados Plinio Tolirinho, relator e AÍnaral Peixoto, 
-cujo voto divergente mereceu o apoio da Ccmmissão de Seglll'ança 
Naciollal, ambos autoridades no_ assumpto, pois que militares, con• 
flnnaram essa affirmativa. 

Aliás o art. 4, mostra qu-e, além, de e.sclarecer os dispositivos 
.<ios · citados artigos, visa o projecto corrigir injustiças decorrentes da 
má interpretação que aos mesmos tem sido dada. 
· Com effeito, os tre5 primeiros artigos do projecto são quasi ex• 
cllliiivamente ttanscripções da l:gislação anterior, e, no emtanto, man• 
da c 4. • artigo que estas disposições sejam ap)'licadas a casos que se 
deram sob o imperio -dessa le<;~i-slação. · 

Se as leis em vi~or estão sendo mal il:lterpt~etadas, Jlão vejo ra~ 
::tão para que a Cama r a não lhes dê nova redacção, reunindo em um ·. 
só acto legislativo aquellas varias disposições e liquidando de vez 
toda duvida que decorre da relacção pouco clara actualmente exis
tente. 

Remetter para o Poder Judidario, bons servidore-s da Patria, ·que 
em plena juventude, sacrificaram em prol da sua defesa a 'Saude oe o 
futuro, arriscando diuturnamente a vida. e que ora não se acham de
vidamente ·por ella amparados, quando ,sabemos quão !e~ e dis• 
pendiosamente se obteme ntre .nós a acção. da Justiça, parace·me reei~ 
tar a esses nossos patricios o "Lascíate ogni. speran:za", de Dante. 

E' certo· que a approvação do projec:to virá onerar o orçamento 
da I.Republic:a annualmente em· duas ou tres de%enas de contQS de 
réis e que .a situação fill~ceira do Paiz nada tem de risonha, porém, 
negada a quem nada negou ao Pai:z, e -se inutilú:ou- em serviço da P~ 
n:io. se sei-á com ·a· economia dessa ·quantia realmente msígnificante, 
tría e que ora. soffl"e e· .soffrerá ~mpre com 0,5 seus as consequen• 
das da klac:ti.Viclade ·a que o redU%iu a sua abnegação, que as finan~ 
ças republka.rias se~o salvas. 

Precisamos comprimir as despesas, ma.s por outros meios: adian
do obras grandemente· dispendiosas que nada têm· de lll'gentes. sup• 
primindo commissões ·e cargos perfeitamente dispensavels e n:io ne~ 
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'{!ando· aquillo ·que· manda a justiça se conceda a qwem sacrificou-"Se 
no serviço da ·Patria. , 

Por essas razões sou · pela approvaçâo do projecto . 

Rio de faneiro, 15 de Dezembro de 193'1. - Furtado de Mer:e-
zes. 

Voto do Sr. Arlindo Leoni 

o projecto Q, 76, de 1934, que dispõe sobre vantagens conce~ 
·didas aos offioaes aviadores, submarin.istas e medioos J:adiologistas. 
da Armada e do Exercito, quando invalidados em serviço, obteve pa
recer favoravel da Commissão de Segurança ·Nacional que lhe ad
ditou o seguinte artigo : 

Estecde·se tambem esta lei aos offioaes, su.b.o~flciaes~ 
inferiores e praças do Exercito e da Armada, quando inva~ 
lidados por accidente em acto de serviço ou por lesões ad-
quiridas em combate . - · 

Assim aclditado, foi remettido â Commwão de Finanças, onde as . 
opiniões se· dividiram. · 

O Deputado Ve!oso Borges, designado realtor, m31lifestou·= 
contra · Q projecto, a!Iegando que - se o mesmo, se segundo decla~ 
rou o seu autor, Deputado Prado Ke!Iy, visava esclarecer a exacta 
applícação de leis já existentes, mas que não têm sido perfeitamente
interpretadas, a outro poder - o Judiciario - dewrlam recorrer osc 
prejudicados. . . 

Impugnando essa opinião, o Deputado Furtado de . Menezes for~ 
mulou o seu voto pelo projecto, ·Por entender que a Camara ~ ~ 
deve, sempre que as leis estiverem sendo mal interpretadas, dar·lhes 
nova redacção, afim de obviar a novas duvidas, não sendo licito, 
outrosim, negar aquillo que manda a ju.stiça se conceda a CJUICm s~ 
sacrificou ao $erviço >ia Patria. 

Aberta a dtscussâo.-. o Deputado Ribeiro Junqueira suggeriu e
foi acceito o alvitre de ouvir-se a CoiiliD.ilSS:io de Cocstituição e J~ 
tiça - "sobre a cooVIeD.ienda do Projecto, fundamentalmente na al
Iegaçâo de set" - simplesmente esclarecedor da_ exacta applicação d~ 
leis já existentes, mas que não têm Qdo perfeitamente iDterpretadas". 

Nessa Commissão, o Deputado Aarllo RebellO, relatando o inci
dente, considerou.a sem procedencia, para tomar vicioso o projecto_ 
Bastaria suppriml.r-lboe: os artigos )o e 2°, já constantes de ·outras lei$ 
e redigil.a de acoordo com es.sa suppressão, como e!Ie o faz, para 
que a Camara devesse adoptar o projecto. . 

Object.ou, porém, o Deputado Adolpho Bergamlnl. que o encar-
. go da CommJssao e.stava restri.clo a dizer - "se se trata ou não de 

um projecto simplesmente esclarecedor da exácta applicac;ão das leis 
jã existentes". A cerca daste ponto, ·.afigura~se~lhe impos.siwl, sem 
conhecer ·.caso.s ooncretos, opinar se têm, sido ou não be!ll interpreta~ 
dos os textos das leis em causa. 

linpossihiütado, assiin. de opinar no ponto, a que deveria cingir~ 
.'le a audiencla da Commissão, ampliou, não obstante, as suas aprecia~ 
ç<Ses, allés plausiveis, em torno da juridicldade e do merito do proje~ 
cto, para coaclair que ~o mesmo carece de oser devolVido á Commis
sJo de Finanças, que do ultimou ainda o .seu parecer. " A esse voto 
adberiu a ·maioria da Commi:Wio <k Constituiçao e Justiça. · . 

Em face · do exposto, verifica-se que as illu:stre& membros daS 
doutas .COmmiss6es, ·que intervieram mais detidamente no exame· 'do 
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· projecto, divergem, ap!:1las, em detalhes, reconhecendo todos, sal'IIO 
o ex-r~atox: na Commissão de Finanças, a conveniencia do projecto, 
nas jwtas vantagens que proporciona aos que se invalidam no ser-

·viço da Pa.tria. · 
Meditando . sobre o assumpto e .tomando no maior e devido 

apreço os argumentos expendidos, vem de molde t:ra~crever do vo
to _do jJ]ustre Deputado _Furtado de Mene::zlf:s o seguinte trecho. 

E' certo que a approvação do projecto virá onerar o 
orçamento da Republica, annualmente, em duas ou tres de-
zenas <le contos de reis. e que a .situação financeira do Bra· 
sU nada tem de risonha; porem, não será com a economia 
dessa quantia realmente insignificante, negada a quem nada 
negou ao Paiz, e se inutilizou em .serviço da Paa-ia, e ora 
:so!fre e soffrerã sempre com os· seus, as consequencioo da 
inactividade. a que o reduziu a sua abnegação, que as fi
nanças_ republicanas ser~o salvas.~ 

Em verdade assim é. E o a.s.sumpto não deve ser descurado, 
cem mesmo, adiado. ):Iorque estimula o patriotismo dos servidores 
do Estado, e, sobretudo, representa a divida .sagrada, de q= digna• 
mente se constituiram credores, os que se immolaram ao serviço da 
Patria. · 

· Deve pois, desde já set' resolvido. Mas, em termos. 
Excl~do do projecto a superflUidade, a que allude o Deputado 

·Aarão Rebello, ·para l'edigi1-o ~omo S . Ex . illdíca, pode-se dahi in~ 
ferir. cotno ponderou o illusa-e ~putado Góes Monteiro, que os in· 
validados em serviço devam Ger promovidos, independentemente do 
exame de invalidez. E se se acceitar o acc~sdnlo pro):IOSto, in. ver-biS 
- ~sendo . estas vantagens as das tabella em vigor na oc:cas.ião da 

· decret2ção desta lei'", - ter-se~á praticado um acto de reajus~
to, que o projecto -não comporta. e é objecto d.e estudo de commis
sões especiaes, · em . cada Jllinisterio·. 

Por estes fundamentos, a Colll11lÍSs1ío de Finanças e Orç.amenro.
é de parecer que a Camara dos Deputados approve o i)rojecto calll 

:a emenda additiva êa · Comm.issão ~ Segurança Nadonal. oa .seja o 
substitutivo, que a mestna · Com.missão assim redigiu: 

p Poder Legislativo -decreta: . 

Art . 1.• Os officiaes aviadores subma.rinlstas e medic:os radio
•logl.stas da Annada e do Exercito, quando invalidadOs em .serviço, e . 
fõr provada a sua tnvalldez· por junta medica em inspecção de sau
de. serao transferidos -para ·a reserva. com os · vencimentos integraes. 
que estiwrem percebendo na octa5lão do acódente (paragrapho 2.• 
do art. 34 do decreto n. 4.018. de 9 de Janeiro de 1920). 

Art. 2.• Se, fiado . um· anno de invalidez, continuarem sob os 
mesmos padecimentos e no mesmo estado de saudê, comprovado aln• 
·da por nova ·Inspecção medica, .seríio promovidos ao posto immedia
to independente de ·vagas. (Decreto citado n. 4.018, de 9 de Janei
·ro de 1920, art. t.•. lma d.) 

Art. 3.• Uma vez promovidos ao posto immediato, serão refor• 
mado.s com . as V3lltaiJens peeun-iariaS que lhes competirem, de .ac
:cOrdo com 'o que dispõe o decreto ·n. 4.206, de 9 ele ~rode 
1920 . 

Art~ 4,• Esta lei é extensiva aos ,sUb-offidae.s, ' inferiores e pra• 
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.ças de avia~ e aubmarinistas e medicos radiologistas :reformados 
· por invalidez em épocas anteriores ·~ ~ec:retação da m~. 

Art. 5." Exteade...se tambem. ·~ lei aos offíctaes, Sub-offidaes, 
inferiores e praças do Exe!'cito e da Armada, quando· invalidados, 
por accidente em acro di: <SerViço ou por lesões adquiridas em com-
bate. · 

Art. 6. ~ Revogam-se as disposições em c011trario. 

Sala da Commissão de Finança:; e Orçamento, em 13 de Feve
reiro de 1935. - Arlindo Leoni, Relator. 

Projecto a que se referem os pareceres 

O Poder Legislativo decreta : 

Art. 1." Os offidaes aviadores, submarinistas t: medicos radio
logistas da Armada e do Exercito, quando invalidados em serviço e 
:fõr provada a .sua invalidez por junta medica em inspecção de sau· 
.de, serão transferidos para a Reserva, com os venctmentos integraes, 
que:·-estiverem percebendo na. oc~o. do ac:cidente (§ 2.• art. 3i do 
decreto n. 4 .018, de ·9 ~ Janeiro de 1920) . 

Art. 2.• Se findo um anno de invalidez continuarem sob os 
mesmos padecimentos c no mesmo estado de saude, comprovado ain· 
.da por nova inspecção medica, .serão promovidos ao posto immedia· 
to independente de vagas. (Decreto citado n. 4.018, de 9 de Ja
~eiro de 1920, art. 1.• letra d) 

Art. J.o Uma vez: promovido.s ao posto immediato serão refor· 
mados oom as vantagens pec:uniarias que lhes oompetirem, de accõrdo 
com o que dispõe o decreto n. 4 .206, de 9 de Dezembro de 1920. 

Art. 4.~ Esta lei é exten.?iva aos s~fficiaes, inferiores e pra• 
ças de aviação e Gubmarinlstas, e seus efleito.s abrange:-4o 8CJ<1 avia-
4ores, submarinistas e medicas . radlologlstas re[ormados por in~i-
dez em épocas anl;eriores á decretação da mesma. 

Art. 5." Revogam-se as dispo~ções em contrario. · 

Sala das Se.s.sões, 17 de Dezembro de 1934. -,- Prado Kelly. 
Asdrubal Gwyer- de Azevedo. -=- Nilo de Alvarenga. - Godofredo 
Vianna.- Nogu.e:ira Penido. - Mot'ae:s Palva. -Luiz Sucupira. -
Lfno Machado. - A'lltot~io Rodrigues. - Mozarl Lago. 

Leis e Decretos a que allude o projecto 

Decreto n. 4.018, de 9 de Janeiro de. 1920 - Regula as .pro
moções dos officiaes do Corpo da Armada e dá outras providencias: 

Art. 1.0 Compete ao Governo promover cs officiaes no Corpo da 
Armada: 

a) por antiguidade, quando o cfficial tiver chegado .o numero 
um da escala; · 

. b) por merecimento, .quando se recommendar a escolha por seus 
serviços e idoneidade profissional e moral; · · 

c} por bravura, quando, por ordem superior ou espontanea· 
-mente, . praticar · com ·risCo da propria ·vida algum ac:to ·de baoo~o. 
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.® qual resulte ou grande d~o . ao iDJmigo ou reaes beneficios ac> 
exlto das operações; . . . . 

. .. d) por invalide: do offidal. quando causada po!' lesõe~s adqui
.ridas em combate ou por accidente em acto de servi.ço. 

Art. 34. Para a promoção a que se refere o art. t•, letra d. 
é necessario que : 

a) a invalidez seja verificada, em duas inspecções de . $<1Ude; 
b) o accidente que motivou as lesões seja comprovado, em in

querito ri{joro.so, por um ou mais conselhos de i.ovestigação para tal 
fim designados. 

§ 1,0 Promovido, nas condlções deste artigo, o officíal será re-
. formado no posto e com as vantagens que lhe competirem. 
. § 2.0 No intervallo entre a primeira e segunda inspecçao o of
fic:ial será transferido para a rees.rva,. com os vencimentos inllegraes. 

Decreto n. 4 .026 de 9 de Dezembro de 1920. - Divide em 
categorias todo o pessoal dlt Aviação Militar ~ Naval . 

O P.resideote da Republica dos Estados Ucidos do Brasil : 

Faço .saber que o Congresso N acional decretou e eu sanccíono a 
seguinte resolução : 

Art. 1.0 Todo o pe5soal da Aviação Militar e Naval divide-se 
em dUM categorias : . 

a) pessoal naveganllt, que desempenha permanentemente mi~ 
sões de vôo: chefes . de esquadrilhas e de pista, instruc:tore.s de pilota
tag~m. pilotos ; alumnos-pilotos, obse:rvad<lres, alumnos observadores 
etc. : · 

b) .pessoal tecbnico, que desempenha acddentj!lmente IIIi$sõe5 
d~ vôo, mecbanicas, armadores, .etc. ou que não desempenham ~ 
s6es de vôo, operarios, especialistas. 

Art: 2.0 ·o pes:;oal nave<élante ou technico .ao soffrer qual~uer ac~ 
cidente no serviço de aviaç:io, ·entrará no gozo da! segn!ntes vanta~ 
gens 'pecuniarias. 

a)· lesão . curavel: percepç:io de todos os vencimentos do posto 
ou classe, iDclusi·ve gratificações especlaes do serviço de Aviaç:io, 
~ direoo a tratamento gratuito DOS hospitaes mUltares; 

.. · · b) iesao .produzindo inca.pac:idade para o oservlço militar: re• 
forma no posto ou classe com todos os vendmento.s da activa, com 
exclusão das gratificações espec:iaes do serviço de aviaç!!.o; 

c) lesão produzindo invaliuz para qualquer trabalho, exigindo 
cuidados espedae.s: reforma com os vencim!Rntos do posto 011 classe 
il:mnediatanJ.ente superior, se a vic:tima tiver uma só pessoa de -famllla 
e. ma.i.s 50$, 30$ ou 20 mensaes por pessoa d~ familla a ccresdda até 
o limite de :!leis, c:on:fonne se. trata de offidal, sub-offidal ou in• 
ferior. ou praça. ,. . 

Art. .3.0 Consideram-se ~~ « familla. a mulher. filhos 
menores, filhas solteiras, m1e viuva, irmãos menores, quando a m!e 
c!lvordada ou separada. os Jrmlos e frmb menores que viverem áS 
expensas da_ vic:tima no -~to do de9413tre. · 

Art . 4.0 Se ~ accldente prodU:ir a . morte ou . a morte for c~ 
sequeoda posterior do acddente, a familia reuberá. uma pens:lo 
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;mensal cõrrespondendo ao soldo do posto. ou classe immediatamente 
.superior ao da victima, até tres pessoas de fa.milia, e mais- 50$, 30$ e 

. . 20$ mensae:;, até tre.s pessoas de .famiJia accrescida, até o limite de 
.seis, conforme- se trata de ·of.fidal. ~fficial ou inferior,. ou praça. 

Paragrapho unico. Para abono da pensão á familia do aviador · 
Jalleciêio, seguem~se as regras em vigor para o montepio c melo sot<lo, 
_no que diz respeito á habilitação . 

Ar.t. 5.0 Para os effeitos dos artigos anteriores, e paragrapho. 
·a mãe .da victima, desde que tenha esposo .invalido, . é equiparada â 
:-mãe viuva de que trata o art. 3" . 

. Art. 6.0 Para os: effeeitos dos artigos anteriores; o pessoal 
ctl'chnico accidentclme:nte embarcado terá as mesmas vantagens. sendo 
estas calculadas . pelo . valor do ordenado ou ~o1do. segundo .se trata 

-de dvil. ou militar. 

Art. 7.• &ta lei retroagirá ao ~3SC>al ou pessoâs de Suas fa
·milias, de que ·trala.n!., os arts. 1•. 3• e. 4• ~ seu paragrapho, e que 
estando nas condiçõeS do 'élrt . 2• tenham sido victimas de accldentes 

· .en: serviço de Aviação. Militar em qualquer tempo. 

Art. 8.• As disposições desta ·: lei São applicavel.s em todos os 
·effeitos aos submarinistas e pessoal de navegação submarina da Ar; 
-mada Nacional . 

Art. 9. • O soldo do posto ou classe immediatamente .mperior 
-ao da vidima de que se refere o art . 4• desta ieí, é o da .tabella pela 
-qual recebia o aviador ou submarinlsta na oecásião do d~tre . 
. -

Art. 10. Tratand~se de qualquer praça de graduação inferior 
-á de cabo (so~ado. anspeçada, grumette e marinheiros ® 1• e 2• 
classes ). a cla3ise superior. á que se refere a presente lei, é a de 
-cabo. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 

Decreto ~r. 5 .085, de 2 de Dezembro de 1936. 

Toma extensiva a06 medicos do Exercito e da Armada, victi
-mado.s pelo exercido da pro&.são de radiologist3, as vantagalS · do 
decre1p 4. 206 de 9 de De~emhro ode 1920 . 

O Presidente da ReJ)Uhlica dos &lados Unidos dO Brasil: 
. .. :·Faço saber qUe o CoD~. Nacional decretou e ·eu sancclooo a 
seguinte reaolução: · 

.Artigo unleO. Ficam extensivas aos meclkos do Eurcito e da 
Ar.nada. victilhados por les6es ·produ:idas. pelo ex-ercido da protbdo 
de radiologista, as vantagens constantes do decreto D . 4.206 de 9 
de Dezembro de 1920, revogadas as disposl~ em contrario. 

. Rio :de J~eiro. 17 de Setembn:i de .. t934. - Pttdo. Kelly. ~ 
&drube! Gwger de .Azevedo. - NUo. de Alvare"fla. - Godofredo 
Vianna. - NO(jw!:ira Pen/Jo. - Ce&o Msc1uJáo. - Moraes P8tlva. 
_.._ ·Luiz Sucupira. :- Lino Mac:hl!/do. - Antonio Rodrl""""". _;. Mo~ :zart I;.stp" . . . . . .. . .,-
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N. 97 - 1935 

(t• ~e\Tislatura) 

Institue & profissões de edvogado-ar:adf!mico e <k advogado-provi--
sionado, regule 1:1 exerr:icio dessas profissões c da de solicitador 
e dá outras providencia3; tendo paro::er com substitutirJo da Com-· 
missão de ·Educação contrario ao projecto. 

(Proj li. !·H, de 193"1: - Justiça 33 e Educação 20, de 1935 -
1• legislatura) 

O projecto n. 144. de 1935, apresa~.tado pelo illu.stre e operoso-• 
Sr. Thiers Peri.ssé e outros dignos Deputados, visa, a0 qtre consta 
4a emenda respectiva, .. il:lstituir as profi.ssô::!s de advogado-academko 
e- de advogado-provisionado'' e regular o ex~cicio dessas profissões 
e da de solicitador. 

Por esse simples · enunciado bse evidenciam, desde logo, o .nobre · 
pe!lSalDento, que teria inspirado -a proposiçãO, assim c:omo os incon- · 
venientes que resultariam, de:;de Jogo, da sua conversão em -lei. 

Examinand~. detalhadarnente. os dispositivos do projecto maiS·. 
se avigora a impressão inicial. 

Em verdade, por· esses dispositivos: 

1.• "Os alumnos das Faculdades de D~ib:> officiaes' 
ou officializadas, . após haveref!l .sido approvados no con· 
curso de provas exigidas para os actuaes solicitadores" 
poderão "advogar" e!ll IXldas as causas Crimiaaes e adiitir 
nistrati-va,s, · e tOaS causas dveis em certos casos ou sob 
certas condiçõeS. Os alumnos matriculados "na tetceira-' 
série, inclusive do curso de bacharelado em. Direito, em ' 
deante", ficarão dispensados das provas de hablli~ .. 
(arL 2", H lo e 2•); . 

:2.. • u Ser~. pois, provisionados como advogados, -pra-· 
ticando todC\S as actos que a Jei confere aos bac:bare.is em: 
Direito, todos os acadetnic:os de Direito que hajam exer-"· 
cido a profiss~ de solicitador por espaço de tempos su• · 
perior a 2 annos antes da pl'OIIlulgação desta lei art. 3•); 

3.• Prohibe-.se ·a concessão de "nova/i provisões de· 
.solicitador, excepto nas comarcas <le menos de dez mU · 
habitantes. onde não existam, pelo· menos, dois advogadas 
com residencia effeçtiva"; resalvam-se portsn. "os direitos 
dos já provlsionados, cujas provi,s,ões serão reformadas, e·· 
por tempo indeterminado, desde que os requ~rentes apre
sentem, · no llJii1imo, · os eertilicados dos exa111es de Porttt-· 
guez, Geogra_p!rla, Arithlnetíca e Hlstorla do Brasil. Mes-· 
mo, porém. n~ apresentando certificados desses exames, 
os ac:tuae.s solicitadores poderão reformar as suas provis6e.s 
de 2 ~m 2 annos - ·ficando a ·terceira reforma- ..subordinada · 
ás condições geraes ·a::íma referidas "salvo contiuuando em 
vigor o regúne dos exames !Setiados" (art. !"}. 

Nesses tres dispositi~ se encontrain ~ a <:hamaáa· dmltUuiçaG' 
da profiSsão de uadvogado-academiéo"; e de "advogado--provi&ona.
doH, e a regulametita'ção da pro&sa.o rle '$0licitador, 

• De lllOdo geral. 'parece 'que assim .se retrogradaria nas oexlgendas 
de ba:bi1itaç:io para o ·exercido da p~ de advogadO' -·qüaDdO·• 
as. drcumstanclas parecem aconselhar orientaçAo dia.taetralinente. op- . 
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_posta. Por outro· lado, subverter'se'ia a organização· realizada pelo 
Governo Provisorio, mediante a creação da· Ordem do.s Advogados 
(decretos ll\lmeros 20.7&4, de Jof,)2:193t; 22.478, de 2()..2~1933; 
24. 185, de 20.-4-19.34; 24:.631, de 9-7-1934). Essa creação, recla- . 

. .mda, durante 80 annos, por muitos dos mais emillentl!lS juristaS e 
.advogádos brasileiros; .estudada, a ·proposito de varios ptoject~ de 
.lei, nas casas do antigo Congresso Nadonal - parece ter corres
ponàido ás aspirações geraes .do:s que militam nO' f<!ro, 'e . vae R aper~ 
.feiçoando gradativamente com o apoio da propria magi,tratura. 

Nos termos da legislação acima dtada (decreto n . 22.478, de · 
1933, art. H, I) já se faculta ~s "alWiinos das faculdades de Di

.r eito reconhecidas pelo Gov-erno F~ral. <iepo!.s de ooncluindo o 3• 
anno. ·do ·curso jliridico", obterem. m!!diacle .sunples reqaerimento, 
.carta de solicitador. · 

De tal sorte se facilitou o que já .se chamara· a "~:linica judi
-ciarla". No projecto de As.sitenda Judiciaria, organizado .pelo Con
selho Federal da mesma Ordem dos Advogados, e pendente do es-
.tudo desta Collliili.ssao, novas opportunidades se abrem aos a.l11IDnOS 
.~as ·facuklade~ juridicas para ensa~~se nas lides forenses. 

Chegar, porém, a insti·tuir UIIIa profissao de ."advogado""'cade~ · 
;-.m.ico" , facultal·a a todos os alumnos das esrolas de Direito desde o 
primeirodia oo seu curso, após o exame perfuntorio que prestam os 
solicitador-es ·actuaes importaria franquear a advocacia aos simples · 
ôachareis dos ·gymnasios, sem nenhuma garantia, nem segura pre~ 
.sumpç~ de competenda, e, ainda maiS, desviandO-os dos novos es
tudos. em que se. inkiam, e a que se devem dedicar f~orosame11te. 

A segunda .proposlç:lo, <~Pma destacada, destróe a distincçao. 
"!lrmado no regulamento da. Ordem, entre "advogadOs", ~provtslonados" 
.e "solicitadores" - multiplica--se- inca!Culave.Jmente os "advogados• 
provisionados", dispensando de concluirem os cursos juridicos re• 

-gulares os alumnos das faculdades de Dlteito que, antes da vigenda 
-da Iei, tenham durante dob annos. ._ xerclclo as .funcções de .$0lidta• 
dor . Seria, assim, conferida. aos actuaes .solldtadores, COlll dois an· 

· ooo de tirocinio. a prttogattva de se tomarem advogades, habUitados 
a todos. os acm judiciarios que a ~tes ·CO!Ilpetem, pela simples ma• 

·tru:ula ·DO 1" anno da Paculclade de Direito! Evidentemente, não ha 
justificativa para a concessl!io - que envolveria a desmoralização 

·do ensino juridlco e o desprestigio. da advocacia .. 
O ultimo dispositivo, que deixámo.s transcripto, visa extin~ull- a 

profissão de solicitador, o que, aliás, contf!ISta com os favores des-
-medidos, que outras artliJ<ts do projecto concedem. como acabamos 
de ver, aos ac~ solidtaclore.s. Bem se ve que~ ae essa· funcç:lo é 

· presciDdlvel, e até inconveniente aos intereaaea da b6a adJninistraçllo 
·ôa justiça -~ pols só de ta1 sorte se Justifica .a sua ellminaçao com
pleta - nao &erá ra:oavel que o .seu exercido, por curto p1 azo, 
propord~ aos que tiverem ·tido a fortuna. de faulo•, as regalias 

.que o projecto: lhes outorga. 
Nesse ponto, ao procurar extlnguir a classe de solicitadores, o 

·projecto c:orrespoode a verdadeiro reclamo do foro . Nada mais ju:s-
tiflca, .nas condições · actuaes. a $0brevlvenda de . provisionados e so

'lidtadores - quando tão fadlltada, Uo aaggeradamente facili-tada, 
se acha a obtenção de diploma de bacharelado oem direito e tão lar· 
~amente ·se tem u3ado -dessa facilidade .. Pàréce ópportuno· avoançar 

· ·um pouco mais os di5po.sltivos, algo. timldos oeste ponto, do Regu; . 
lamento da Ordem dos Advogados. · · · . 

· Ainda as.sim, a fórma por que o projecto visa ext!Dgulr os .soll
. citadore.!, do ·se àfigura acceitavel; o pra:o fixado; sendo bastante 

·longo, póde ser, no entanto, em muitOII casos. msufflciente, e acar·· 
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retar consequencias lameatavei.s: Dtuitos solicitadores, avelbaatada!, 
e com loogos annos de exercido da proflssliO. ficarao condeli!Ilado.s. 
a mudar de vida, sem que o possam conseguir . 

Para afastar a possibilidade de taes crueldades, ou mesmo de 
simples iai_quidade, seria mais razoavel !"esalvar os actuaes proVi--· 
sionados e solicitadores, permittindo-lbes que renoveDJ as suas cartas, 
mediante as condições e provas de idoneidade moral e de compa• 
tenda profissional que as leis locaes estabelecereDJ. 

Por outro lado, é sunpre preferivel n~ adoptar uma normd de--
masiado · rígida, que se t~ de applicar, de modo inflexlvel, em 
todo o Paiz, através das c:oadiç6eas locaes que diversificam profunda
mente. Ao legi:;lador federal compete, ·agora, inquestioaavelmeate. 
regular o exercido de profiss6es l!betaes - e a advocacia se conta 
entre ellas (Const . Fed ., art. 5°, XIX, art. 113, n. 13); mas, nAo
o deve faz~r sem aabrir margem a qtll! os poderes locaes attend3ll\, 
de modo razoavel, a condições eGpedaes verificadas em seus ter-
ritorio.s . . 

Por essas ra.oes, desaconselhando a adopçac> dos dois primeiros 
dispositivos destacados, e modificando o ultimo, conduimos offere,. 
cendo o substitutivo .seguinte: 

"Art. 1." A.s provisões. ou carta.s, de provi.~ionaàos 
e solicitadores, ora em vigor, ser~ reformadas pelos pra
%0S, na fórma e sob 3$ provas ou condiç6es de idoneidade
moral e de competeDcfa profissional, que a lel de organl:a
çao judici.aria local determinar. 

Art. 2.0 A ~:oncesaão de novas provisões, ou cartas, 
de provislorsadas e .solicitadores, .se fará, na vl.gencia desta: 
lei, sómente para comarcas em que, por defidencia do nu• 
mero de advogados em exerddo, a Cõrte de Appellacllo· 
do Estado o admfttir, depois de ouVido o Conselho da Or, 
dem dos Advogados ao mesmo Estado. 

Paragrapb(.\ unko. A C6rte de Appellaç!o fixará o· 
numero maximo de provisionados e .solidtadore.s admlttid06 
na mesma comarca . 

Art. 3.0 Revogam-~ as disposlçOes em contrario . 

Sala da CoDlDllssão, 30 de Maio de 1935. - Godofredo Vianna,. 
Pre$ldente. - Levi CMOneiro, Relator. - Ascanio Tubino. - A AI-· 
varu. - Domirf(JO$ Vieil'.a. - Deodoro Mendonça. - Antonio Sen, 
tos. - Car"los Gomes de OlirJeira. 

parecer da commls$lk) de educa~o 

No cjue tange ào profectO 144 de 1934 é nosso pensamento quo
á Commlssllo <le Educação e Cultura cabe apenas manifeswJse sobre
a parte referente á crea~. pela lei, da profi.s.sao de advogado
academico, ·a mesmo quanto a ~ta pa::te, apenas no .seu aspectO' 
pedaçoglco, já que as demais, alim de escaparem á oo.ssa compe
tenda, ae acham perleitameate esclarecidos no relatorio do Ulustrr 

. Deputado Ltvi Carneiro, que concluiu pela refei~o do projectc. 
Tambeem esta é a no,sa. oplni:!o. Nada rec.oaunenda que aos a~ 
denücos de "direito se conceda pe~ ll1ais ampla do que a que
já lhe faculta a lei vigente. permittlndo que, depois de condui.do o 
3° afino do curso j\UÜ!ico, lhes seja concedida carta de sollcltador. 

Não nos devemos sed1J%ir pela .pratica forense · em detrimento> 
dUDJa JDaÍS soUda base doutrinaria ou theorlca para os que frequeD;
tam os cursos juridico.s. _Aquella virá a seu tempo, qua.:ufo o alumno,. 
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jâ_ com maiores conhecü:nentos de doutrinas, tiver occasill:o de -appli~ 
cal-a nos casos j$ubmettidos á sua· apreciação. A inversão é ~!1-
gosa. Além de- outros inconvenientes inocula ZlO estudante o habiiiO 
de recorrer aos livros e aos codigos apenas por um criterio de im
mecliatismo,. tirando-lhe o gosto pelo estudo <lo ~.ireito puro, ·· deis 
codigos :na Gu:a integra e das doutrinas rui m.ultLplldda.dci das suas 
faces. O direito, .para o alwnno que desde o .primeiro dia de seu· 
curso entrasse em contacto com as lid!S forenses, · se deturparia â · 
sua visão para ser apenas um instrumento a manejar nos casos ~ub 
judice e a que a flexibilidade das inte-rpretações opportunistas tiraria 
a belleza de norma reguladora de vida em sociedade. ·. 

Não concorramos. portanto, para b;nçar o estudante de direito 
precipitadamente, antes de formadas as directcizes;· ou melhor. al
gumas directrizeu de seu oespirito , de estudioSo do direito, co torve
linho da vida · forense. onde só deverâ ingressar já seenhor de um . 
mini.mo de cultura juridica, que ao tempo e ao estudo caberá ampliar . 
Nunca porém. obrigai-o, pelas -proprias contingencias do estudo de 
uma causa, a · fazer voltas para colher • e ali o que lhe seja uti.! 
,ao immediatismo, passaJldo .por cima de conhecimentos indi.spensaveis · 
e aos quaes terá de tornar amanhã, apressadamente, quando assim 
lhe exigir a profissão, . mas com o aborrecimento e o enfado de quem 
é obrigado a retroce&er. 

Por· todos ·esses motivos parece""l!as não attendo o projecto ã.s 
necessidades do curso juridico e por isso· aconselhamos a sua re
jeição. 

Sala das Sessões, 22 de Junho .de 1935. :.- L . . Btreta Neves, 
Presidente. - Luiz Vianna. Relator. - Monte Arr-ses. ..,...- Raul 
Bittmcourf. - Msmns Soares. - Osorio Borb& - Th. Morrteeiro 
de Barros Filho. -Francisco de Moura. _:_ C. Artlwr I.cr:tro COtSta. 
- La~ino Gome&. 

projecto 144, de 193~. a que se referem. os pareceres 

A Camara Nacional de~ta: 

Art. 1.0 E' vedado em todo o- territorio nacional cóncederem-se 
novas -provi.sões ·de solicitador, excepto nas comarcas -·de menos de 
dez mil habitantes on<le nlk> existam, pelo menos. dois advogados com 
re.sidencia effectiva, respeitados os direitos dos jâ provisionados, cujas 
provisões serão reformadi!6 e por tempo indeterminado desde que os 
requerentes apresentem, no m.inimo os certificados .das exames -de 
Portugue%, Geograpbia, Arithm.etica' e Historia do Brasil. 

Paragrapho unlco. Os que não apresentarem. os certificados 
cima, só poderão reformar as suas proVisões de dois em dois all!lcs". 
sendo que a terceira reforma só poderã ser feita nas condições do 
presente artigo, salvo conti.Guando em. vigor somente o regime . de· 
exames ·seriados . 

Art. · 2.0 Os alumnos das Faculdades de Direito officiae; ou 
officializadas, após haverem sido approvados no concurso de provas 
exigidas para os actuaes solicitadores, poder:io advogar: .. 

a) em. todas as causas criminaes e admini.strativas; . 
b) .em. todas as causas dveis. cujo valor não ultrapassar de dez 

contos de réis; 
c) em todas .as .causas c;ivei.s de valor ·superior a dez contas de 

rei!~, quando assistidos de bacharel em Direito. · 
i 1. o Para ·tal fim, os candidatos ao ~oncurso de que trata o · 
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presente artigo, deverão .instruir o seu requerimento com o certificado 
da Faculdade em que se achem matriculados e com a carteira elei-. 
toral, e, uma ve<; .approvados, .ser~lhe-á passada a provisão de advo
gado-academico, estabelecendo-se nesta o tempo de sua validade, o 
qual não deverá :ser inferior ao de que necessita o .estudante para 
terminar o seu t:urso e· mais um anno nem superior a .seis annos. 

§ 2. • Para os academicos matriculado.s na terceira série, inclu
sive, ·do cUrso de bacharelado em Direito. enÍ deante, não será exi
gido o concurso a que se refere o presente artigo. 

Art. 3. • Serão provisionados como advogados, praticando to
dos 03 actos que a lei confere ·aos bachareis em Direito, todos os 
academicos de Direito que hajam exercido a profissão de solicitar 
por espaço de tempo superior a dois annos antes da promulgação da 
presente· lei. 

§ 1. • Bastará um .simples requerimento. ao Presidente da Côrte 
de ApPellação, tratando-se do Districto Federal. ou aos pre.sidentes 
dos respectivos tribunaes de justiça local, tratando-se dos Estados, 
acompanhando de uma certidão da Faculdade em que o academico 
de Direito se achar matriculado, da carteira eleitoral e de uma 
certidão em que prove haver exercido a profissão de solicitador por 
espaço de tempo superior a doi.s annos, .para que lhe seja passada a 
provisão de advogado, a qual sõ será valida durante quatro annos, 
e não poderá ser renovada. 
rlores ao.s cobrados ao:; bacbareis em Direito para registro de seus 
advogado ou pela de advogado-academico não poderão ser supe~ 

§ 2. o Os emolumentos a cobrar aos requerentes pela provisão de 
diplomas. 

Art. 4.• Serão registradas na Ordem dos Advogados as provi• 
sões a que ·se refere a presente lei, para que ellas possam prodU<;ir 
os seus e.ffeitos .legae.s. 

Paragmpho unico. As provisões de advogado, uma vez regi&
tr.adas na Ordem dos AdvQgados e nos tribunaes respectivos, dão 
direito aos seu.s portadores de advogar em qualquer juizo, tribunal 
ou instancia da R e publica. 

· Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da.s Sessões. 19 de Outubro de 1934. - Thier.s Ptt-issê. -
Alberto Diniz. - Ewald Possolo. '--- Plinio Tourinho. 

N. 98- 1935 

{ 1. • Legislatura) 

•.. . Estabelece condições de realização dos exBmes. de que trata a lei 
H, de 1935, e supprime o limite de disciplinas para exames de 
2.a época (modifica a .kgW.ação do ensino); com parecer da 

· ComTTÚS$lo ck · Educaç~o rejeitando a Resolução Leff.slativa ve
tada pelo Sr. Presidente da Republica. 

(Vide proj. 158-B, de 1935 - Educação 3 - 1.• legislatura) 

Esta . Commis.são é de parecer que deve ser rapprovado o veto 
do Sr. ·Presidente da Republica e por conseguinte rejeitada a Resolu~ 
ção Legislativa a que o mesmo se refere, por- is·so que a illopportuni~ 
da de da medida oontida no projecto é· ir.recusavel. 
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Sala das Sessões da Coxnmissão de Educação e Cultura, em 2~ 
de JunhO de J935. - L. Baeta Neve:s. Presidet~te. - Arthur Lontra 
Costa. - Mtmte Art-aes. -Luiz Vianna. - Th. Monteiro de f3ar, 
ros Pilho. Martins Soares. 

Ra26es do veto a que se refere o parecer 

V-eto a resolução legislativa, de 23 de Abril de 1935, que modifi, 
oa a leg~>lação do ensino, pelas razões seguintes : 

Art . 1. • Os alumnos de que trata esta disposição já foram hene, 
.ficla<los, em tempo o·pportuoo, pela lei n. 1 i,· de 29 de Janeiro deste 
anno, . da mesma fónna, por que vinham sendo, em caracter transi~ 
rio, em allllos anteriores. 

Ampliar o beneficio, agora, já em pleno periodo lectivo, · conce• 
dendo aos que ~ se c;ubmetteram. em teropo util, ás provas da lei. 
ou foram nellas iobabilitados, nova época <ie exames, contraria . os. 
ú:teresses do ensino, não só por perturbar a marcha normal das acti• 
vidades escolares, como por prejudicar o aproveitamento dos pro
pnos beneficiados.. 

Art. 2.• Prejudicado. 

Accres.ce notar que o paragrapho unico visa a permittir aos: 
alumnos beneficiados pela lei n. 14. de 29 de Janeiro de 1935, e pelos 
decretos anteriores que dispuzeram sobre o mesmo assumpto, matri
culá ainda no corrente anno, fóra da época regulamentar e já em 
plenO anno lectivo . Tar medida seria prejudicial á bOa marcha dOs: 
trabalhos escolares. com prejulzo geral dos estabelecimentos de en
sino . 

Art. J.• A permis3áo irrestric:ta de exames de segunda época 
traria como consequencia a não obrigatoriedade do actual regime es
colar de fTequencia, ·estagio e provas parciaes, o que equivaleria ct 

regressar ao regime, pedagogicamente condemnado, do exame unico 
no fim do anno. ' 

Cumpre notar, com reli11;ão â disposição do paragrapbo tmico.. 
que admittir agora segunda inscripção de exames de segunda época 
importaria perturbar o funccionamento IOOI'Dlal dos trabalhos esco- . 
lares. 

Art. 4.• A disposição deste artigo =ia inconveniente ao en:;ioo,. 
porquanto .permittiria que determinados alUIDDOS fizessem num só 
anno, doas séries, além de dispensai-os de um curso completo, exigi
do em lei e de estricta necessidade â sua preparação para as escolas 
$Uperiores. 

· · Art. 5.• A grippe, a que se refere a disposição deste artigo, n~ 
teve gravidade nem extensão que pudessem justificar uma providen .. 
cla de caracter geral, modificadora da lei do ensino. 

Eis ahi as r.uões que, a bem dos interesses da Nação, me obri
gam a vetar a resoluç§o legislativa em apreço. 

Rio de Janeiro, 27 de Abril de 1935. 

Getulio Vargas 

Resolução legislativa vetada a que se refere o parecer 

O Poder Legislativo decreta : 
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Art. 1.• Os alumnos de que trata o art. 2.• da lei n. 11, de 29: 
.cie Janeiro de 1935, poderão prestar exames. no çorrente anno, sem 
nenhum<:! restricção, tenham ou não gozado dos beneficios dos art1s • 
79. ;;.• ~ 1. • respectivamente dos decretos 19. 890, 22. 106 e 23. 305, 
do Governo Provisorio. desde que satisfaçam as seguintes exigencias: 

a) certificado de approvação nos exames das disciplinas da sé
rie anterior, prestada.s em estabelecimentos officiaes ou sujeitos ã ins· 
pecçãÕ permanente; 

b) recibo de pagamento da taxa de inscripção de exame. 
Paragrapho unico. Fica estabelecida uma segunda inscripção 

para os exames de que trata este artigo, dul'lallte dez dias, a contar 
da data da publicação da presente lei, devendo as provas ·se reàli:z;ar 
~:<o decurso da quin:z;ena t.Subseque-nte, revalidados os eX!!J.IIles e as ins~ 
cripções já feitas. 

Art. 2.• Os alwnnos que, sem frequentarem institutus de ensino 
officiaes ou sujeitos á in.specção federal,tiverem alcançado approvação 
em ·exames prestados no Co!legio Pedro II ou nos estabelecimentos 
equiparados ou livres de ensino· sec:undario, de conformidade com a 
presente lei ou com a n. H, de 1935, ou com os decretos 23.305, 
22 .106, 19.890, do Governo Provisorio, deverão, para proseguim~· 
to dos estudos, matricular-se, na série a que tiverem se habilitado-, em 
~stabe!ecimentos officiaes oti livres, sujeitas ao regime de inspecção. 

· Paragrapho nnko. Aos alUI!UlOs mencionados neste artigo será 
facultado o prazo necessario para se matricularem nos estabelecimen~ 
tos de ensino secundar! o. ainda no anno lectivo de 1935 . 

. Art. 3.• E' p~rmittida a prestação d~ ~xa.Mes em segunda época 
das materlas em que não· tiverem obtido média, sem limite de ~t~umero 
de disciplina, aos alumnos de quaesquer cursos que não lograt~am. a~ 
provação ou promoção á série immediata . 

Paragrapho unico. F1ca estabelecida, para o corrente exercido, 
uma segunda inscripção de exames de segunda época, durante dez 
dias, a contar da data da publicação da presente lei, devendo as pro
vas se realizar no decumo da quinzena subsequente . 

. Art. 4." Os estudantes do curso secundaria, maiores de 18 an
nos, que, submett!dos ao regime seriado anterior ao decreto n. . ..• 
19.890, de 18 de Abril de- 1931. houverem sido approvados, de ac~ 
cordo com esse regime, nas tres primeiras séries, continuarão com o 
direito de conduii· o mesmo curso até 1936. inclusive, num só ou em 
annos successivo.s, sem que fiquem sujeitos ao curso complementar 
por esse mesmo decreto instituido. 

§ 1.• As suas approvações e promoções regular·se~ão pelo art. 
2.• da lei n. 9-A. de 12 de De:z;embro de 1934 e ser~Ihes.à tambem 
l:cito submetteN;e a exame na forma do paragrapho unico do art. 7.0 

da mesma lei, caso em que se observará ainda a disposição do citado 
art. 2.0

• • • 

§ 2.• Se o estudante já tiver cursado, durante um armo. a quar~· 
ta ou quinta série e, numa ou mais discipli'lla, ·houver obtido, <:amo 
média annual ou por effei.to de exame, a nota 40 ou superior a 40, n~ 
cará sujeito âs provas relativas ás outras disciplinas da série,· e taes 
notas serão computadas no calculo para a verificação da nota de con~· 
junto. 
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Art. 5.0 O Miní.sterio da Educação, por seus orgãos competen
t(s, mandará acceitar a -justificação dos oaluranos de todos os ~ 
que, attingidos -pela grippe reinante. requererem. c:om attestado _ de 
seus medicos assistentes, o abono da:; falta& em que incorrerem. de 
frequeacia ás .aulas ou a quaesquer provas, até o ultimo dia do mez 
de Maio proXÜJJo. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Sessões, 23 de Abril de 1935. -Antonio Cart~ Ribei~ 
rode Andrada. - Thomaz de Oliveira Lobo.- Waldemiro de Ara
uja Motta. 

LegisLação citada 

Decreto n. 19.890, de 18 de . Abril de 1931 - Dispõe- sobre a. 
orgêllli:taç~ do ensino secundaria : 

Art. 79 . Os alumnos do curso seriado de estabelecimentos de 
ensillD -secundario, que n:io estejam . sob o regime de inspecçllo !n.sti~ 
tuido pelo presente decreto, poderão requerer. até 30 de novembro do 
anno corrente, inscripçllo em exame nas materias das séries em que se
encontrem matricuLados, -mediante apresentação dos seguintes do~ 
cwnentos : 

I - Certidao de approvação no -exame de admissão, quando -se 
tratar de !nscrip_ção em exame nas materias da primeira série. ou a. 
de approvação !liaS materias da série anterior, quando pretender o 
candidato exame das deiDais séries do curso .secundaria; 

II - Recibo de pagamento da taxa de ín.sc:ripção em exame . 
§ 1. o Os. exames de qu~ trata este artigo se -realizarão em Ja~ 

neiro do anno proximo, no Pistrlcto Federal, no Collegío Pedro li, 
e nos .Estados, em estabelecimentos de ensino secundado, sob illspec~ 
ção, mantidos pelos govel'Il(Js estaduaes . 

§ -2.0 O exame tie- acla disciplina constará de uma prova _ escri~ 
pta e de uma prova oral ou pcatico-oral conforme a natureza da dis-
ciplina. 
- § 3.0 A cO'Jlstitulção da$-m_esas ua.miuadoras, ben~ como o -pl'()-c 

cesso de julgamento das provas se farão de ac:cordo com iastrucções, . 
r.pprovadas pelo Mini.;tro da Educação e Saude Publica, que serãO
expedidas pelo Departamento Nacional do Bnsino. 

§ -4-.0 Ao candidato inhabilitado em -exan1e, na época de que traJ 
tl este artigo, será facultada transferencia para estabelecimento de· 
ensino secundaria official ou sob inspecç:io,. no qual cursartl, de :nove> 
a série em cujo exame n:lo lograra approvação. 

§ 5. o Nenhum candidato poderá mscrever~e. . simultaneamente, 
para exames fJOS termos deste artigo, em mais de wn estabelecimento
de ensino, sendo nullo qualquer exa~m realizado com infmcção deste 
dispositivo, caso em que se appllcará ainda ao estudante a penalida~ 
<1e de suspensão de ~tudos pelo prazo de um anno. 

Decreto n. 22. 106, de 18 de novembro de 1932- Revigora, com 
modifi,c:ações, díspositivoo de dec:retol!l anteriores, referentes ao enslno
secundarlo, que dispõem sobre o regime de exames parcellados e ele 
adaptação ou admissão ao curso seriado offidalmente reconheddo, e-
dá outras providencias : -

;'. 

Art. 3.0 Nos termos do a.,. 79 do decreto n. 19 .890. de 18 de 
Abril de 1931. os alwnnos do curso seriado de estabelecimentos de
ensino secundario, que não estejam sob o regime de inspecçllo m.an..: 
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tido · p~lo Governo Federal. poderão requerer, até 31 de Dezembro 
éo corrente anno de 1932, i.nscripção em exames nas disciplinas das 
séries em que estiverem matriculados, mediante apresentação ~ se~ 
gwnres dcxumentos·~ . 

a) · certificado de approvação no exaine de. ll;dmissão, quando . se 
tratar de inscripção nos exames das disciplinas da 1.• série, ou de ap
provação nas disciplinas da série anterior, quando .pretender o can
didato exame de habilitação nas demais séries do curso secundario ; 

b) recibo de pag~ento da taxa de inscripça<l em exame; 
§ 1." Os exames de que trata este artigo serão realizados, no 

ine:z;· de Janeiro de 1933. no Collegio Pedro II ou !lOS estabelecimen
tos de ensino isecundario sob inspec:ção permaDente . 

§ 2.• Os ~xames, para cada disciplina, constarão de prova escri• 
pta e prova oral ou pratico-oral, conforme a .natureza da di,sciplina. 
salvo o de Desenho que constará de uma prova graphica. 

§ 3. • Será considerado approvado o candidato. que obtiver, no 
minimo. a nota trinta na .prova graphica de Desenho e CO!DO média 
arithmetica das notas da prova escripta e da prova oral ou pratico
ora-l •. tm cada uma das demais disciplinas, e . ainda, média arithm.etica 
igual OU SUperiOr a CÍDCOenta DO conjunto das disciplinas da série. 

§ 4.0 lw candidato inhabilitado. na época de que trata este ar
tigo, será facultada transfereócia para estabelecimento de ensino se~ 
cundario' federal ou sob inspec.çlio, no qual cursará; de novo a série 
~m cujas dhdplinas !J:iO lográra a approvação. 

Decreto n. 23.305. de .30 de Outubro d~ 1933 - Revigora. para a 
admissão aos cursos seriados no proximo a'!lno lec.tivo, as disposições 
do decreto n . 22 ; 106. de 18 de Novembro de 1932. que dispõem ~ 
bre ~xam.es parcellados e de adaptaçlio ao curso secundaria official
m~ ·reconhecido. 

Art. 1.° Ficam revigoradas; para a admissão no proximo dDll<> 
lecti>lo aos cursos seriados do ensmo superior e secundaria, as ~ 
pó$1~ coristantes dós .arts. 1.~ e 3.0 • e respectivos paragraphos e 
itlclsos, do decreto n. ·· 22.106; .de 18 de Noveuihro de 1932. 

§ 1.0 Os exames de adaptação ao curso secundatio offidalmen
te reconhecido, mediante . a . aprésentação de . certi&ado offida.J de 
exame de admissão ou de série feitO em época anterlór, !5Ó!Dt:llte .ser~<> 
teêliizados no Collegl.o Pedro II ou em estabelecimento de ensino .se
amdariO, sob inspeicçSo permanente, .mantido pelo goveino estadual.-

§ 2.0 Os examu a que se referein os arts. 1." e 3.0 do deer~ 
n. 22.106, de 18 de Novembro àe 1932. feitas as necessarla.s correc.
çõe.s de época e de datas, dever:io ser processados de accordo com as 
instrucÇõe.s expedidas para· a ·-execução do al111dldo decreto. 

§ 3;0 As taxas de .exames e de· certificados, bem como a applie&> 
ç~o da importanda arrecadada.. deverli.o obedecer ao disposto no· art. 
8.0 , e respectivos paragraphos, do decreto anteriormente citado. 

·Decreto 2f. H, de 29 de Janeiro de 1935 - ·Modifjca a lCiJ!sla":" 
ção .do ensuw : 

Arl. 3." Para que seja considerado approv;ado, de accor.:io com 
o art. 6." da lei n. 9-A, de 12 de Dezembro de 193-i, é neceesano 
que o aiumno obtenha a média J>ase exigida pelo respectivo r~ula,. 
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mento e, c:onc:omitomtemente, a média cinco · nç conjunto das materii>s. . . . 
E' lido e vae a impdmit para ser remettido as CoDilllissões ·d-e 

Saude Publica e de Finanças e Orçamento de acCOl"do com §. 3.0 do 
artigo 146 do Reg!meoto; o seguinte 

l'BOJEC'l'O 

N. 96- 1035 

Cr'ia, no Rio de Janeí~o. um Instituto, denominado Instituto :Nacicmsl 
de Nutrição; e estabelece recurso par~· essa creação. 

(Saúde 6 e Finanças 119,. de 1935 - Lo. legislatura) 

.O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Cteará o Governo, na cidade do Roi de Janeiro, 11Ill 
i:l.stituto especialmen·te destinado ao estudo das problemas da 11lltri• 
ção, éondidonado ao meio brasileiro, com a denomi!lação de Institu• 
to -National de Nutrição. 

Art. 2.0 O bstituto Nacional de Nutric;lk> effectuará pesquisas 
sobre o valor nutritivo dos productos das diversas· regiões do Pai~ 
e estabelecerá padrões de ração alimentar para ca~a uma dellas, de 
nccordo com as eStações, profissão, cidade e sexo, para orientação do 
problema da nutrição nas escolas, fabricas e outras aggremiações e 
collectividades. · 

§ 1.0 Além das investigações relativas ao estudo fundamental da 
sclencia da nutrição, sob os aspectos scientificos e economico, ·clesen,. 
volverá o Instituto a propaganda em favor da alimentação rado!lal e 
ecOtlOmi~ do Povo, estabelecerá cursos de caracter sdentifico e pra• 
ticoo-populares, de finalidade eéonoJ:Dico.socia! e promoverá o ensino 
de :noções de nutrição nas escolas elementares. · 
· · .§ :2~· Poderá o governo, de accordo com as necessidad~. fwldar 
·'Iiaes ou succ:urSaes do InStituto - nas diversas regiões ·do Paiz. .. 

Art. 3.0 O Instituto ·Nacional de Nutrição terá: o seu pessoal te,
clmi.co e . admini5trati.vo requisitado b . diversos minl:Sterios ~ te• 
nham 'serviços de funcções congeneres, aproveitados séde, material e 
installações das repartições f~eraes afins. na Capital .e nos Estados!e 
obedecido' o criteriõ da especializaÇão profissional na designação dos 
~ementos technicos. · · · .. 

Art .. 4. o ·Para o desenvolvimento dos serviços oempreg.ará o . go-
verno até dncoenta por ceilto das. sommas prove~tes dos rendi· 
mentos da taxa sobre o ouro alluviõnar. · 

Ar:t . 5.• Revogam--se as di,s.posições em contrario. 

Sala das Sessões, em 24 de Junho de 1935. - E. ·Tei:ceira Lel· te:. - Rena~o . B8rbo$a. .:;._ Abelardo Marinho. · .:.__ Arthm- Ciwákanti. 
- OswtJ!do Lima. - Antonio de Góes. - Sever.no MariZ:. - Age. 
nor M,orrie. - . ~ O. Araujo: . - Pedro Jorge: - Cardoso 'Ag~ 
~c::s.· -'- NegrB.o: de Uma. '"-'- Xavier de ·Oliveira.· .-... Humberto· R.. de 
r.Ant:J.rsde; ..;_ Feirreirá Linia.· ·~ SglL•io Pelica· Leit§o: ..:..... Osàrio·· B=.-
-bá. ·.,..... Robezto SimóABen.· . · ' , · · · . . · · · · · · · , 
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.Justificação 

. . · O nosso Pov.o é m.al alimep.tado . . E mesmo nas. classes abastadas 
9nde não faltam . recursos, é sub-nut;rido.. . . > 

Este estado de coisas, não pode perdurar, porque diz de pertO 
com o futuro da nacionalidade e do Brasil. 

Até agora - indice da in~le affec.tiva .do nosso Povo - mui
to se tem pensado no homem doente e lou'l{aveis esforço.s têm sido 
iej.tos . para assistil-o ·e minorar-lhe os sof~entos. Voltemos agora. 
.decididamente as nossas vistas para o homem -~o. melhorando--lhe a 
·resistencia physíca, tomando-o capaz de dar ~or esforço em bene-
iiclo proprlo e do seu paiz. ·; .. 

. Já foi dito que o nosso problema magno ·era· o da educaç5o. Mas. 
-talve:z: a elle se sobreponha o· da nutrição, porque um povo .sem edu
·cação,· póde medrár, e wn povo mal ·a~entado, sem re.sistencia, fra.. 
-co, entrarã em deperecimento, cujas consequendas poderllo it', da ser-
-vidão economica á escravização poUtica . Ha UII1 aphorisma britan-
nico que affirma que wa r-aça entra pele. bocca" e cuja fiel obseryan
cia tem sido um dos maiores motivos do · exito dos criador-es íngle
zes no campo da zootechnica. Dahi a attenção dada ao estudo d(l6 
alimentos, a sua composição, a quantidade em que devem entrar nas 
rações. de accordo com as espec:ies aainlaes, com a idade, o s~xo e 
.a finalidade economica a que os destinam. 

Emquanto isso .se fez para os irrackmaes - e meSlllo no Brasil 
se praticam taes methodos de alimentação na creação de equinos e 
bovinos de raças finas - não cogitamos do problema, com toda at
,tenção que elle merece quando se trata do homem - que é, nas na
cionalidades. a sua riqueza -maior. Entre nós é immensa a .obra a 
.realizar. 

NãO exi.ste wn estudo completo do valor nutritivo dos nossos. 

principaes productos alimentares do café, c;la man~a. do matte." .. e 
de quasi todas as nossas frut?>S . e dos nossos peixes. 

Só para .is-so se justificaria a criação dQ Institúto NaCional .d~
.Nutrição, ond~ seja ella realizada •. Mas o projecto não lhe dá ape~Ja& 
esta fu.nc:çáo . Além da-s pes~ sobre o valor nutritivo dos -produ
ctos do nosso Paiz, formúlarã , p_adr&s -de roções. alimentares, de ac
cordo com a,s regiões, as estações profissões e se:x:os . . · 

Porque o brasileiro é subnutrido, na<> apenas por motivos de or
dem economic.a, mas sobretudo porque não sabe comer. 

E a sub-nutrlçao é um facto, mesmo.;nas classes abastadas, n:lo 
·sendo o problema ooluvel ·apenas · com. a-: melhoria dos- salarios . Na 
verdade, mesmo quando é super-al~ent.ado é, em regra s\lhnutrldo ~ 

·N.:!o'basta comer muito; é preciso coiner bem, isto é, -dar ao organiS
mo com -quantidades. adequadas e bem proporcionadas, os elementos 

. de que carece. Basta recordar ·as ·proporções minlma:s em que . o lei
te é consumido no Rio de Janeiro: 110 grs. PW habitante, emquanto 
em Buenos Aires a média · é de 440 grs. e nos Estades ·Unidos de 700 

·a 1.000 grs. conforme as regiões. O · consumo- de peixe dã taiilbexn 
a este> respeito, i-ndices signiiicativos : 

Média· por habitante : 1/ 2 kilo por ranno; 
França :· 10 kilos por anno; 
Noruega : 120 lcilos por anno ; 
Chegando o coilsumo no Jap:!o a mais de :200 kilos. E isto, no 

·Rio de Janeiro, o nosso nucleo populadonal, mais rico e eduiado. 
E não é fora de proposito recordar, que 'alimentos de prlmeka 

ordem, · como a castanha do Pará, que se appÍ'Óx.ima ·da proteina da 
•cam~. · s:io quasi desconhecidas na maior parte do Paiz, emquanto, 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 11:52 - Pêgina 163 ae 229 

-408-

tem largo collSwno na alimentação. de povos adeantados que a im· 
portam. 

Visando modificar este estado de coisas, dese.nvolverã ainda a 
propaganda em favor da alim<entçãao racional e econo.mka do PoVQ; 
pelos divei:\sos meios nelle mencionados , 

Será, pois um centro . de investigações i! pesquisas e .t&mbem um 
-orgão de propaganda e diffusão ~m prol . de uma nutrição sadia e 
-economica sob todos os .seus· aspectos. 

Não é uma criaç!io X~ova o que propomos : os .institutos conge
neres existentes nos Estados Unidos, na Allemcrnha, na Inglaterra, ,na 
-Russ!a, e em todos os paiu.s desenvolvendo esEorços no Sentido de 
uma melhor produ~:ção, administração e utilizaçAo dos el~entos. 
tem sido- enorme-s, sob os ·vanos aspectos que o problema comporta. 

· Na Argentma_ existe ·o -Instituto Municipal de Nutrição, de Bue· 
'!los Aires, dirigido ·por -Pedro EscudeTo. eujas palavras eu transcreve 
equi, como melhor j~caç.1o para demonstrar a magnitude do pro-
blema : -a so.b->a.Iimentaçâo transEorma, fundamentalmente o indiVi-
uuo; degenera--o phy.sica e mentalmente, e seus filhos cheçam ao mun'" 
do em condições de inferioridade tão baixa, que -se ~ijam, se 
tranMormam em · debeis animaes de trabalho, affectado tambem o seu 
~erebro e o : seu ~p.irito. 

Mas, -a -desgraça maxima, está em qúe se · reprodw:em, e a he
rança, como uma lei/ maldita. vae entr~ando a cada filho e a cada 
neto, que ch1!ga, o estigma qu~ mais envillece o homem : "o estigma 
da esc:raVid5o espiritual", · 

O. que já se obteve mesmo entre nós, pelo esforço e abnegação 
de nossos tehnicos:, neste sentido, é um e:Kemplo e = estimulo para 
·que a obra se complete e se ex tenda por toda o Paiz. 

Nl!lo .seja a allegaçao de falta de recursos para a sua ~xecução. 
motiva para que se a protele. E um desses emprebe.ndimentos que se 
justificariam, para realizai-os, os meios mais extre:mos - como a 
emissão do papel moeda. Mas, os que o projecto indica, são suffi. 
cientes para o fim visado· e ·nenhum destino <Se poderia -dar aos re
sultados da -exploração do ouro alluvíonar, ·que or_a renasce t:io aus-
'pióOSamente -entre nos; ·que destmal..a á redempção da nossa raça. 
·pelo enl'amfnhamento racional do probltma vital :para clla. que é o 
·de uma nutrição sadia e ec:onomka ·do nosso Povo. 

O Sr. ~dente :._ Estã finda a leitura do Expedlente. . 

.· Designo o . Sr. Raphael Cíncorá para substituir, interinamenté • 
. na Comml.ssão de Legi!Siação Social, o Sr. Altamirando Requião.. No-· 
meio, interinaD:lente, o Sr .• · Jehovah Motta para &lb.stituir o Sr. OJa.. 
-vo Oliveira, na Cosnmissão de Legislação Social. -e o ;Sr. Oscar Ste>
venson ·pa'1'a substituir o Sr. Paulo de Ohveira, tam.bem illterinamen• 
te. na Commissão de Estado da MariiÍha Mercante. 

O Sr. Domingos Vella!co (Pela Ot'dem) - Sr. Presidente, -r~ 
:queiro a V. Ex., na fónna do Rt<gimento, qeu se <onsigne na acta a 
declaração que v011 enviar ã Mesa. 

V em á Mesa oa seguinte deClaração do Sr. Domingos Vellasco : 

. Na réplica· por mim opposta, .em Stssao de -12 de Junho "<!Órrente. 
ás. informações do Sr. Ministro da Guerra· sobre · os motivos que ie-
-vuam -S . & . , -a ~xcluir do Exercito alguos sargentos participantes 
·de -um · c:omicio da. Alliança Nacioual Libertadora, . tive opportunida• 
de -de resaltar que o sr·. General JoAo Gome.S haVia desrespeitado a 
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,Constituíção, punindo como .acto ·de indisciplina o que a Carta de, 
.clara que é um direito. Ainda discutirei, desta tribuna, a mesma que· 
'.tão, . para mostrar á Camara e á Nação, que o Sr . Ministro da Guer~ 
r.i, está proporcionando ao Exercito o mais subversivo exemplo de 
.indisciplina, que é o .aóntoso desrespeito á Constituição, ao Codigo 
.Penal ·Militar, e ás tradições de nos.sas forças armadas. Quero, por 
e1J1quanto, apenas salientar a attitude do Sr; Ministro da Marinha in· 
teiramente divergente da assumida pelo seu collega ~.a Guerra. Em 
.declarações. hontem feitas á imprensa desta Capital, afíirmou o Sr. 
_Almirante Protoge:nes Guimarlies: "Eu só posso prohibir, como g~
ior dos negoclos da Marinha, a íntromis~odos meus subordinados 
em actividades politicos~partidarias, se a lei as.sim o exigir" • E mais 
.adiante : "Nlio é segredo para nmguem, que. oas leis dlio o direito de 
voto aos .sargentos. e, pondo .de lado qualquer restricçáo que acaso 
.eu queira fazer sobre tal assumpto, terei de respeitar a Coustitui<;ão 
.que está vigorando e revogou vario.s codigos militares". 

São .palavras que exprimem a bõa doutrina por mim defendida. 
Elias se apoíam no artigo 162 da Constituição (~rt. H da Con

..stituiç:lo de 1891) que define as forças armadas como instituições 
-chedientes, dentro da lei, a -seus ·superiores bierarchicos; estão de ac
cordo com o Cocligo Eleitoral (art. 165, n . 8}. que garante ao elei~ 
tor .o livre exercid o do direito de propaganda palitica ; obedecem :ao 

.artigo 112 do Codigo Penal Militar que declara criminoso o acto de 
expedir ordem ou fazer exigencia illegal; concordam com o artigo 29 
.do me~mo Codigo que justifica .a resistencia á execuÇlio de ordem 
·.manifestamente contrarias á lei; respeitam a jurisprudenda do Su
:premo Tribunal Militar (accordão de 1~10-1892) que, conceituando 
.a disciplina mili.tar. <ieclara que ella "consiste na fiel observancla 
·das leis, regulamentos e ordens militares"; e, afinal. sustentam os . 
-mesmos principlo.s já defendídos por Deodoro, Pelotas, Senna Ma~ 
dure.ira, o primeiro Tamarindo e tantos outros chefes militares, que 
cnnob'receram 11ossas forças armadas, pugnando pelo direito de .seus 

.subordinados nos casos que se tornaram f~osos, do celibato, do Ba
;rii.o de Murítiba~ da c&~Çil aos esCI'avos e da Quest.§o Militar, que, no 
·<4z.er de Aristides Milton •. "contribuiam bastante para preparar a re-
-voluÇliq de ·1889~ . · . 

O' Sr. Ministro da Marinha está com a verdadeira doutrina. O 
·da Guérra quer únpõr ao Exercito neste .a'!lno de 1935 a obediencia 
.PILSSiva no n. 1 dos Artigos de Guerra do Regulamento de 1763, que 
e quasi a mesma da lei 6.•, § 2.0

, do DigestD. de re mi!ítari, que vi-
·.gorava uas legiões romanas . : . . 

Ainda hoje persiste o Sr. General •Jo:!:o Gomes, em 30-so do O. 
· P. ~. no guerer justificar sua attitude desrespeitosa .á Con:stituição. 
·E como não existe nenhum dispOsitivo ·constitucional -que autoriú S .. 
Ex. a vedar aos militares o direito de comparecer a reuniões ·de · ca~ 
·racter politico partidario, desde que o faça!%) nos termQS doo n .. 11 do 
art . 113- ·reincide S. Ex ~ no erro -de, em citaç5o. alterar 'o espiri
tu e a ·tetra oa Constitlriçllo, a exemplo do que já fizera, nas infor~ 
mações prestadas ã Camara, .coni o art . 162. Agora é o artigo 163 
-que é mutilado . Diz S . Ex . no aviso de 21 do corrente, - .. que o 
serviço .militar é prestado na forma que a lei estabelecer (art. 163 
·da Constituição) " . Ora, o artigo citado institue o serviço militar obri 
gntoâo. Nada tem com o . que pretende o Sr. Ministro. Sua letra, 
clara e insophismavel. é esta: '"Todos os brasileiros são obrigados. 

·-na fo!'!Da que a lei estabelecer, ao .serviço militar e a outros encargos 
-necessarios á defesa da Patria, etc . As mulheres ficam uceptuadas 
·c!o serviço militar". E' o mesmo principio contido no · artigo 86 da 
-constituição .de 1891: "Todo brasileiro é obrigado ao serviço militar. 
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é~ defe.sa da · P~tria ·e da Constituição, na forma dãs leis. federaes· .~ 
Destes dispositivos ninguem pode extrahir qualquer limitação aos di
reitos que a propria Constituição as5e9ura aos militares. Sobretudó
prrque ·eJJes não têm. a menor ligação com o desejo do Sr. Ministro._ 
de prohibir aos offici:tes e .sargentos de tomarem ·parte em manife,s.. 
fuc;ões de natur~.za politic:a. 
. A citação despropositada do art. 163 é a melhor prova da <"Jem. 
razl!ó do Sr. Ministre da Guerra. S. Ex._ está positivamente_ errado. 

. O Sr. Aaucio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente; quero, em. 
poucas palavras, dar a V. Ex. os motivos que me levaram a formu
lar um requerimento de urgencia assignado tambem por outros dignos. 
~r.s. Deputados. 

Como V. Ex. deve estar lembrado, alguns projec:tos têm vindo· 
a plen!!rlo, sobré cultura e educa~. c- .a Camara deliberando que os. 
assumptas de q\te elles tratam fiquem para -o Plano Nacional de Edu-· 
caçlio. . 
· · Sabe V.· Ex. que o Plano Nacional de E~uoação deverá ser or-
ganlzado por um Conselho, o qual, por sua ve::r; terá vida em face de· 
'Ulla lei ordinaria. · 
· Não ignora V. Ex . • tambem que a Camara rejeitou, ha dias, um. 
projecto restabelecendo a cadeira de Histeria .do Brasil no quinto 
az:.no do curso gymnasial, deixando a -materia para o Piano Nacional 
de Educação. Oia.s ante-s havia r~eitailo outro projec:to sobre a pas-· 
sagem para o curso ·de bacharelado algumas cadeiras do curso ele· 
cioutorado, ainda pela razão de que Isso devia ficar para o Plano· 
Nacional de Educac;l!o. . · 

Em 193-4, ha mais de seis me.zes, portanto, o illU.stre Deputadll · 
por Santa Catharina . .. 

O Sr-. Pedro Aleixo ...:.... N:to me parece muito tranquillo nem mui-· 
to liquido o ponto de vista que V . Ex. sustenta - ser necessaria' a. 
ergani::r;ação, em lei ordinaria, do Conselho· Nacional de Educaç~o -
Porquanto o que se me afigura é que já existe esse orgão, creado. nos. 
termos de um decreto expedido pelo Governo Provi.sorl~. decreto· 
esse que, emquanto não fõr revogado, estará em vigor, em vi.t'tude elo
que poderá o proprio Conselho, uma ·vez preenchidos seus Jogares,. 
promover o Plano Naciocal -de Educação. 

O SR. ACURCIO TORRES - O aparte com que me honra o· 
douto De-putado mineiro Sr. Pedro Alei%o n§o me convence. 

O Sr. Pedro .Aieixo :- Não tive a preteoção de convencer V •. 
~-: apenas ~ustento ponto de viSta contrario ao de V. Ex. · 

O SR. ACURCIO 'TàRREs -· Disse S. E:x . que ao actuat 
Çonselho Nacional de Educação cabe a organi%áção do Plano •.. 

O Sr. Pedro Rache - Cabe, não: póde çaber. 

.. O SR. ACURCIO TORRES - .. . e i&io porque o Con.sélho· 
Nacional de Educação . actual vive em· .decorrenc:ia de um decreto do
Governo Provisorio. 

O Sr. Pee:Ico Aleixo- De_creto que ainda não foi revogado • 

. O SR . ACURCIO TORREs ~ O decreto, diz o nobre Depu-· 
tado Pedro Aleixo, não foi' revogado. Affirmo, porém, qtie, e-mo 
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; -yerdade, o foi, porque é a Constituição Feckral de 16 de Julho que 
~stabel~ce como se deverá organizar o novo Coaselho. 

O Sr. Pedro Aleíxo - V. Ex. ha de perdoar, mas a Constitui
-ção não diz; isso. 

.. O SR. ACURCIO TORRES -E' a Constituição que diz: o 
Plano de Educação será .. ,. . 

. . .O Sr. .Pedro Alei:ro - Elaborado pelo Conselho. or'g·anizado na 
Jórma da lei. 

'O SR. ACURCIO TORRES - ... elaborado pelo Conselho." 
-que não t~rà a organização do . actual. 

O S~. Pedro A!ei.xo - A Constituição não diZ issO. 

O SR. ACURCIO TORRES - O nobre Deputado Sr. Carlos 
·Gomes de Oliveira, em 1934, apresentou projecto et>tabelecendo a 
i:reação do novo Con.selho Nacional de Educação . A Commi·ssão 
de Educação e Cultura, por sua vez, sempre que se tem nianifestado 
sobre assumptos attinentes ao seu estudo, vem declarando que nada 
deverá fazer a Camara emquanto n~ Vier ao 1)lenario o ~ojecto CJUe 
reorganiza o Conselho Nacional de Educação, o qual deverá, oppor
tunamente, traze.:- ao estudo desta Casa o projecto relativo ao Plano 
Nacional de Educação. · 

O Sr. Pedro Mfií:t:o - Peço a V. Ex. que leia. o arti!Ío 152 
<da Constituição. Aqui ClStá escripto: "Compete predpuámente ao 
•Conselho Nacional de Educação, organizado na f6rma da lei, el.abo
iar o plano nacional · de educaç~ ... " N~o di7; que es.se Conselho 
:Se deverá organizar seguDdo nova lei,. roas "na f6r;na da lei". Existe:" 
a lei, orga-nizando o , Conselho. logo o Conselho Nacional de Edu~ 
<~;açlio continú a subsistir. O Poder Legislativo poderá revogar a 
lei que o Instituiu:· mas emquanto n:kl o fizer. o Conselho estará or· 
.ganizado. · 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, voltarei á tri· 
'buna para demonstrar ao nobre Deputado, Sr. Pedro Aleixo, cmn 
-os Annae$ da Constituinte, .que a· As.sembléa deu a redacção CJUe 
'$. Ex. acaba de trazer ao conhecimento da Camara ao preceito 
constitudonal invocado, sob o fundameento de .que o Conselho Na
-éional de Educaç:!o ao qual caberia· elabOrar o plano n.ão seria o 
Conselho Nacional de Educação que ora exerce essa .funcção, mas . 
outro c!lde estivessem representantes da nossa cultura e da nossa 
.educação em todos os grãos. 
. Pelo Annae8 da · Assembléa Nacional Constituinte verificará 
·~. Ex. que o legislador quiz; reorganizar o actual Conselho, de molde 
·que ali tivessem assento, não só os representantes do ensirio superior 
~ secunclario, como. até mesmo, do ensino. primaria do Paii. · 

O St-. Pedro RllChe - Talvez seja =a uma boa :;uggestão. 

O SR. ACURCIO TORRES ....:... Não <Se trata, meu caro col
~ega, de Ullla suggestão. Consta dos Annae.s da ,Assembléa Coosti· 
tuinte. Não os trouxe para ler, porqu~ não suppunha que o simples· 
~ . .nunciar de um requerimento fosse proporcionar tantos apartes dos 
.oobres Deputadas. · · 
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O Sr. Pedro R. ache - .Os apartes sãO · demonstraçÕeS de . carinl'kt-
aV.Ex. · 

·O SR. ACURCIO TORRES- Multo grato. 
Mas o que ha é o seguinte: a Commlssão de Educação· e ·Cultura, 

teiJl sustentado. pela voz de varios Deputados, inclusive pela douta· 
do Sr. Raul Bittencourt, que !lenhum projec:to Sóbre ·educação, po-· 
derá ser approvado aotes qu~ veaba ao plenario o projec:to de reor-· 
ganização do Conselho Nac:ional de Educação. · 

A Caroara deve 'eStar lembrada de que, quer o Sr. Deputado. 
Raul Bittencourt, quer o Sr. Deputado Prado Kelly, quer ainda. O· 
então Deputado, Sr. Gabriel Passo,s, digno e il!ustre Secretario do. 
mtrnor do governo de Minas Geram, neste instante, - 'todos. 
Sr. Presidente, sustentaram aqui que, antes <ia Comlllissao elaborei'
um projecto de reorganização do Conselho Nac:ioual de Educaç:i(>, 
que teria de traZé:r á Camara o proj~ctó de plano, ·;c.ada esta· Casa. 
deveria votar em materi3 <le. educação e cultura . 

O S:-. Adalberto Corrêa - Se não fosse verdade, ·o Conselho Já': 
teria tratado disso. · 

O Sr. Henrique Dodm•ortir. ~·.Podia tel-o feito. 

O SR. ACURCIO TORRES - O CJ1.1~ querem os coUegas que
commígo subscrevem o· requerimento que vou enviat" á Mesá é, nada 
mais. nada menos, que o plwario conheça o projecto aprese!ltado em. 
1934 pelo íllu.stre e digno Deputado por Santa .Catharina, Sr ... Car-
lOS Gomes de Oliveira. . · . · 

Dir~.se-~;- a Comm~ está· providenciando a "Tespeito, e eu terét. 
de responder .que a· Commissão, amda ha. dias, talvez na penultima 
s~:ss:!.o, quando podia dar mai&S tun paS.so á frente no projecto de
organizaçao do ·Conselho, a requerimento de um dos setis ~ 
membros, teve . tmralysados seus trabalhos até que venham lnfonna
çé:íe.S, -que ~ julgo imii.ss>ensaveis, nem impresdndivelB, do hooradc> 
Sr. Ministro da Educaça:o. 

O requerimenfo vae á Mesa e peço a V. Ex., Sr. Prestdente
que o submetta á Casà . O que desejo e o que que quer!!~Il os nobres 
collegas que· o subscreveratn e que o projecto. que julgam·os boDI •. 
ào Sr. Carlos Gomes, venha· a 'plenario; que o plenario sobre e~ 
ie manifeste ·e que a Commissão de Educação e Cultura 'O ·estude •. 
offerecendo um substitutivo em terceiro turno. 

Do contrl!rlo, Sr. Presidente, nem em 3 de Novembró. ainda .. 
teremos em .plenarlo o projecto que manda reo111a:nizar o Conselho
Nacional de Educação. (Muito bem.) . 

O Sr. Alll'diano Leite - Sr. Presidente. Os debates traVa~ 
na semana passada dentro do Senado da Republica sobre a · oJ'tho.. 
graphia dai nossa gloriosa lin9ua suggerem~me algumas consideraÇõeS:: 
a re!p~íto des,se momentoso ass.umpto. 

Tenho a attençlio de ha muito· voltada para esse prOblema. o 
qual só os individuos que não alcançam a sua magna_ finalidade têm. 
relegado cpara· o. nivel daS inntilldades~ . . . 

N.~o venham objectar~mé qtte a . Carta Magna de. 34 . jâ o re
solveu de!iriitivaiJlente. A Carta Magna de :H, com quanto · um corpo· 
constitudonal digno das reconhecid~ ·luzes e do ·provado patriotismo· 
dos representantes brasileiros a quem tocou . o seu feitio, ISegulni:lo· a 
contingenda das coisas . da Vida, da mesma forma que a hoje saodo
sissima de 91, na:o se distingue pela perfeição. Basta recordar-Se ·que-
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qu,ando ella óispõe, no art. 52, por exempio, sobre: a inelegibilidade 
~ara o cargo .de prelidente da Republioa, fala as.si11l: 

§ 6.0 São inelegíveis para- o cargo de Presidente da 
. · ·· · Republica; . 

aJ os parentes até o 3° grão, inclusive os affins do 
presidente que esteja em · exercicio, ou não o haja. de:ixado 

. - pel~<~ ~en06 UIIl aJ).IlO ante-5 ·da eleição; .. 

E a mulher do presidente. da · Republica? 
E a mulher do Presidente da Republica, que não se contém nessa 

Cisposiç:io da letra a. nem figura noutra parte da Carta lV.~oagna, per-
~untO eu, -está prohihida de ser .suc:cessora do marido? · 
. Mas. Sr. Presiderite, o art. 2ti das Disposições Transitorlas da 
Constituição em verdade ~ dl'. adopt.ar no Paiz a graphia pra· 
ticàda pelo ·pacto fundamental de 1891 . 
. A's declarações recentisslmas do ilustre ex·constltuinte, Sr. Nero 
de Macedo, no Senado da R~ubllca, affirmando como redactor d~ 
-teito constitucional que a sua intenção é a oon.sagração da ortho-
-graphia mixta, f'U m~ limitarei a accrescmtar que o verbo adoptm, 
11sado e.li, não deixa a .m.en()r duvida a respeito. De facto, essa 
·express:io jáma~s se referiria · á Coastituição, á adopção da Constitui~ 
-eJp • . ,Adepta: se CIX.sa · extranha. uma idéa que não é propna, adopta• 
.se um individuo de quem não se é pa~. não .se adopta o proprio JUho. 
A.s,sim, o constituinte de 34 não podia adoptar no P.aiz, o que era 
-seu. ou .5eja a Constituiç~o. Podia; adaptar o que lhe era extranho, 
-ou seja a gtaphia em que estava escrlpta a Constituição de 91 . 

Ou isto é certo ou a.\ palavras empregadas jâ haviam soffrido 
c pheoomeno ~emantico, a pacto de mudarein totalmente de Sigci-
licaç5o. · 
· Em. q1,1e · pese á opinião dos que porfiam em demon.s.trar o con• 

1rario, .com.o, por, exemplo, os brilhantes e.spirito.s de juizes dos 
"Srs. Costa Manso e Mario ·Mazaglio, a Constituiç5o de 3i pensou 
~. adoptar no P.al:z; a ortograpbia. mixta. 

Discordo ai.Dda;· . por inteiramente c:erebrina, da interpretaação do 
·sr. Frand.sc::o Campos, na. qualidade, agora, de Consultor da Re. 
·publica;; em seu parecer de. 15/4. affirmando que o que o art. 26 
~OI! pbrigatorio nlio · foi o u.so immediato da ortograpbia .m.i.xta, 
·mas o seu eruino. 

Uma coisa é verdade. E' que a Constituição pensou de 
:adaptar •.. 

· . ·MUito de industtia usei do termo penscu. E'. que o Palz n:SO 
~tá obed~do ã Constituição. . 

Nesta altu.t~a. Sr. Presidente, passei para outra tbese. E acceito 
.de logo, e inteiramente, as .considerações do nobre Senailor Flavio 
'('1UiJUarl1es, expedidas na sessão de 15 de Junho: a orthOg:aphia offi
çializada não foi observada nem pela_. propria Constituição de 34. 

Accrescente·se que o Jornal do Brasil d~ · dol,s· dias passado.s, 
uoticiaJldo · que em portaria recente, o Sr _ Ministro da Educação 
prescreveu o uso da orthograpbia simplificada, elogia francamente o 
~to do. illustre Sr. Gustavo Capan~~-acto aliás .provisorio, porque 
<1 . Governo cogita de mandar elabonll' um vOcabulario da orthogra~ 
j:hia mi.xta t~ara _.submettel-a ao uso do ·Pai% ..• 

: Voltaudo á Constituiç:io de 3-4, lembro que, ah! dentro dos ~ 
textos, .. um pesqci.sador paciente encontrará () mesmo vocabulo ~
~ipto de · fórma variada ... 
_ .: · ~tin~ J)(?rtallto, Sr. Presidente; o Paiz deante de uma qu~ 
'tão aberta. Continua o Paiz fadado a grapbar a sua linguagem em • 
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qúâ:Dtis' · ca'cograpbias quiZer. . Núm me5mo ·artigo ··do meslllo · orgãô" . 
encontram-~ lastimavelmente, palavras· estámpadas de · dua.s e ·tre& 
maneiras differentes . ' · ·ara: n:io e· prei:iso pck mais nada na càrtà. Impera hlfrene
mente ,a anarchia ortbographka. Somos um Povo que não s~ gra--
p~ar ~ua pr9pria 1ingua! · . · 
~ Convenhamos que isto é profundamente cilminwdor, pois attesta,. 
DO milllm.o, tmla vocaçÀo. declàkJa para· ·a desordem, c0u~< 
em flagrante opposiçao .com. o lema. de nossa bandeira. . 

. A .. t~tativa de ~fficiallíaç~ da órthográphiá ~plificada ' pelas. 
Academias do Br3SU e ·Portugal !eita pelo" tlObre en~o · Ministro da. 
Educação, Sr . . Franci&eo de Campos, que teve a ajuãa do immortar: 
Sr. Fef11aDdo dé Magalhães; . a.ssim como anteriormente. a reforzna. 
iilventada pelo Sr.. Medeiros . e Albuquerque, falha de 'bom~sénso e · 
tp-ávidade; secundada' logo pela o rtbograpbia offidal áe Portugal,. 
que teve Iarga acceltaçlo no Paiz, da parte principalmente dos dOu•· 
tos; . tudo, coroado agora 'pela disposlç.!o con.stitudonal que tenta in
aedSaiilente iepai llO seu legar o regime míxto ánterior a tOdas essas: 
ieform:aS porque ó' Paiz . vém passan<lo; essas quatro tentativas,. 
Sr. Presidente, acabaram anarchlzando de tal · forma a graphla de-· 
ooSs.a nobre lingu<~gem . que ri :lo é -p0sslvel prever oS tx:anstorn03 ··a 
qúe se vae_ chegar. . · · . · · . · · · ·· 

· EU . disse ê quco red!zet: eSte prObléma- é multO ~· sério · cJO.. 
qúe se tmagina. E' que a elle; Sr. Pres\4ent~. éstá ligadO o enigma ae. nossa propria nadorialldade. '• . . 
· · }á penso · assíin de lia muito • 
. . . _Ao contrario da . o:pin'ião de Madlson· Grailt, cuja obra "De..:.
~o de :uma Grande RaÇà", foi· um dia destes dtada 'aqui ·pelo eru
clifO 'coUega Sr. Dimi Jiinior, a: qual insiste em. detenninar a i:lad<>:- · 
nalldade pela raça e chega ao txmto de distinguir, rigorosámellte ... 
.sôbre uma' b.isf: anthropólogic:a, 9 france: do inglez, 'ou 'dtim ÍJermano, 
au dwii , esc.ciDdluayo, ou dtim latino; rio que coafe~e até certo ponto· 
co.i:ii .á$ !déaS Cio Sr. Adolf Hit1ér, o· qual aprégoà a ~upremacla ectual 
do néo-ariaoos, ç0mo se fosse· P'o:ssivel destac;al-os, 12esta · altwa dos' 
seculos, no bojo do . vasto cald~o . em que fervem txxlas as raças 
do uDlverso; eú. sem d~r de observar as mumces ph~ 
aa raça :chamada bn!Dca, pemo que o . <ietemiina a nadoaalldade .. 
m.iis· 'Bhlcia do que o passado Commwn e Q5 idees oommnns, a recor ... 
dação das glorias e dore-s communs, mais ainda do que o conviviO sob o mesmo governo e as me.m,êl$ leis.- maiS do que todos esses. 
faetores, o que determina a nacionalidade é a lingua . . ( ApóiBdos.)'' 
~ ·: fla poucó reli um 'livro que n:io ·é novo, pois tem quasi a minha: 
idade: Paradoxos, do genial Max Nordau. · 
· : · O grande au$t:riaco, que a despeito de tãO ardentemente com
~ do •. 'joga sempre Os argwnentos do ·bom-senso e da sinceridade, 
aefende convincentemeote a tbese de qúe a nacionabdade é a lingua • 

. Começa .a conhecida obrà ·por perguntar: ··oe onde procede· a 
DacJODéilidade? QUal o seu caracter diStinctlvo?" 

Responde Max No~dau: · · 

"MuliiO . se tem dl.seutldo acerca destas perguiltaS, e 
· varia~ foram as resPostas dá das . Uns accentuam o ele

tnento anthropologi.co, J:sto é, a descendencia:. a ·origem . 
Mas é -erro t:ío_ evidente que uma repúgnaneia interna no.!
impede de refutar . Eu n~ creio lia ·unidade da humam.; 

. da4e; creio que as grandes raças .s:io· variaç6es da DoS9à' 
· .especie, e qtie as diffemiÇM que ellais apresentam, tanto na 

cónformzçici anatomiea, como nas e6res da pelle, ~ se.;. 
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,Jam sómeate ccmsequencia . da t:ansformaç!o de um typo 
unico primitivo vindo em -sequenc:la a Influencias Jocaes, 
:nas que essas differenças se explicam por melo da diffe6 

rença de origem; a mim me parece que a s.imilhança exis.
tente entre o homem branco, o ·,aegro e o lndlo nl!o é maior 

<d9 que a existente .entre o elephante e.fricáno e o indiano: 
entre a vacca domestica e- o bufalo ~elvágem _ Mas no 
seio de uma mesma raça. e, principalmente no seio da raça 
:branca n~o podem existir differenças bastante pronUIIciadas, 
linhas de demarcação bastante pronunciadas, linhas de de6 

marcação bastante accentuaàa.s para comtltuir typos na6 

, _ cionaes bem distlnctos. Todo o povo pertencente á raça 
-bJ::anca contém ~m si individues grandes e pequenos, 4e 
cahellos louros e pretos; de olhos azues ou prete:s; de cra6 

neos compridos ·e curtos: de temperamento actlvo oü tran6 

quillo, e ainda que tal ou tal outra qualidade se apresente 
·mais frequentemente. :neste ou naquelle outro povo, todavia, 
ella n5o p6de fazer do homem um indivlduo que deva: ne6 

cessariamente pertencer a tal povo e n:lo possa ser attri~ 
buido -a wn outro como acontece. porém, quanto á peUe. 
á conformação do rosto, e· aos eabellos enc:arap!nhados dos 
negro:s. As tentativas frequentemente feitas para encontrar 
Q typo normal e médio de um povo nllo tem valor para a 
:sele-nela; a descripçao de typo3 pódc: ser leitura agradavel 
e o amor proprio .póde achar nella. alguma U.son ja, mas o 
todo nl!.o é mais que poesia. nllo é aen:lo uma creação da 
phantasia." 

:Mai:s adeante, affirma o grande pensador: 

Não é pois a desc::endencia e a origem que dão ao ho-
mem a sua nacionalidade. Os deacende'lltes dos Hungue
notes, que emigraram da França e foram estabelecer-se na 
fioafeira de 8randeburgo, tomaram« exc::ellentes aUemles: 
e os hollandezes que povoaram a Nova .Atnsterdam, trans.
formara.m-se .u::: arec!ano:s puro sangue.'" 

O Sr. Diniz Junior - F'ol es.sa a these que sustentei. 

O SR. AURELIANO LEITE - lntelrwnente de acconio com 
V. E:s: . Prosigo na. l:titura: . · 

,. 

.. A.s guerras. a.S deslocac;6ea de grllndra maS~>a, ·de h~ 
me!ll!, o contacto do lncilvtduo com o ·Individuo . fizeram 
desapparecer os caracteres talve: bM!IInte pronunciados dos 
diversos povos, e a legl.slaçlo de todot os Estados dvll!
.zado4 tem em poLJCa conslderaçlo ll origem e a consangul• 
Didade, que ~rmitte aos forultlroa IA1crcm-sc "n-aturalizar~ •. 
isto é. fazerem-se, -em roda " força do termo. cidadoo de 
um Estado eoltrangelro, e, como tau. go:ar os privUeglos 
e supportar os devere.s dos l11dl;on11.1. ·· 

Finalmente, assim conclue Nordau: 

"O falatorio que cfe.olrnvolvrm em corno da voz de 
• .sangue não tem fundamento, nt11 vo& ~ produc:to da fan. 

tasia do.s autores d.tamailcoa. que uc:rcvem para o.s thea~ 
dos subutbi<:ls. Asslnl, pois, nem u kla, nem as tnstitul.ç!Se~· 
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comquanto não se possa negar a influencia que e:xercen~~ 
sobre o caracter do homem, re.Solvem a· nacionalidade. A 
linguagem o fa:z:. O idioma Sómente faz o homem membro 
de· Uil1 ):)OVO determinado, O idioma . Sómente Jhe dá a na~ 
cionalldade. Peço ao leitor que considere a· importanoia. 
·da linguagem para· o individuo, a parte qué 1ella têm na. 
formação, -delle. do .seu modo de sentir e pensar, em summa, 
na formação de toda a sua personalidade. Com o idioma. 
o indivíduo ac:ceita ·os conceitos do JX>Vo que o formo11 
e desenvol\>eu. confiando-lhe os recouditos mais in!imos do
seu espirito, as meoores particularidades do seu mundo 
intellectual. kceitanclo o idioma de um povo, o individue> 
se constitue herdeiro de ·todos os pensadores, de todos os 
poetas, de todos · aquelles que concorrem para instruil-o e
guiai-o, com o idioma- elle se sub!llette a suggestao geral. 
que a literatura e a historia de um povo exerce sobre todos
os seus membros, uniform.l.zando as peusam~to.s e as ac.ções. 
A linguagem é o homem . E: ella que faz conhecer os: 
mais importantes phenomenos do mundo, é dla que lhe 
dá o meio de reagir .sobre o mundo exterior_ Entre mi
lhões de homem haverá um só que .pense de modo índe~ 
pendente e que se utilize das impressões dos proprios .sen; 
tidos para formar conceitos novos e originaes; m.as ~
mllh~ se apoderam do pensamento que lhes é offereddo
e participado por meio da -linguagem. Entre os milhões 
ha um iS6 'que obra, forçando. os holi!.ell.S e a nature:21a a 
dobrar~se aos seus conceitos: mas os milhões falam e ma~ 
nifestam o que .succede no seu animo.· A linguagem é pois. 
o mais forre laço que póde unir os homens. Irmão e i.rmã, 
qne não falassem o mesmo idioma, permaneceriam talver 
estranbOIS um ao outro, emqu.anto dois homens, que auu.ca 
se viram trocando um cumprimento DO idioma natal tor, 
nam...se amigos. Temos. visto e vemos sempre de novo: os
ingleze.s e os americanos g~l'!"~ram-se e tiveram frequen, 
temente de tratar in~e.sses oppostos; mas na presença de 
quem na:o é itlglez. eJies ju!gam~se unidos ~mo filhos déP 
Grã-Bretanha; os flamengos e os bollandezes ~m 1831 tra~ 
varam e:ntni Si uma luta. desesperada, e neste momento eUes: 
estão em via de llgar~se mutuamente por novo laço fra~ 
terno; quando a Repuhl.ica ·do TransVaal teve que lutar com: 
os inglezes, o coração dos bollandeze' estava agitado e
inquieto, comquanto naquella occasião tivesse decorrido um
~ ~ cessaram as relações po!Wcas entre a Hollanda 
e o Cabo da Bôa-Esperança; a · grande· <iifferença de leis, 
de costumt3, de nacionalidade . politlca e de recordações 
blstoric.as, não lmpediram em 1870 aos suissos e aos belgas 
iranc:e2a . de tomar~ de modo apaixonado e injusto o 
partido da Prança:~. ainda que desde muito tempo a NQi 
ruega detestasse e finalmente sacu<lis.se o Jugo dinamarqu~, 
ainda que, mesmo hoje, n~ sefam · muito amigos dos di~ 
namarqueus, víu-se, porém, em 1864, DO tempo da guerra 
pelo Scleswlg, os noruequezes acudirem com entbusiasmo 
em auxilio dos dinamarquezes, com os quae& não tinham 
de c:omm.um .senão o idioma. Este nada é simplesm.ente-
tudo.n . 

"A linguagem é, Sr. Pres.iciente, a · naci.ollalldade. Ou. se que-
1'eD:l achar ·-exagerados os conceitos de· Nordau, :é, no mínimo, o 
maiOr · determl.mmte da· nacionalidade, · 
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No. Brasil não se precisa provar essa affi.rmac;ão. Seria mesmo 
ocioso a demonstração dessa these que se nos apresenta ~mo um 
axioma.. ~que é evidente por si mesma. Já na Constituinte affinnoU 
as mesmas idêas a nobre Deputada Ora. Carlota de Queiroz. em 
substancioso discurso: "As r;reanças estrangeiras creando-.se entre n6s, 
aqui passarão ;a viver. Mas, para que se integrem no Paíz, precisam 
~ntir a in.fluen.c!a cioe um e.spirito naciooal brasileiro. E esse, é 
Prin;dJ)alm«~tc :a : língua que terá ~ dar". · . 

Mas se assim é, advem dessa verdade. o dever de estarmos 
constantemente vigilan(!es do no:sso idioma. E o OOrSSO idioma, 
Srs. Deputados. é e deve ser, o po~guez, "ultima flor ckJ Lacio", 
il. qua1 Olavo Bilac cantou em prosa e verso. 

Não · queiramos erigir 'a5 variações prosodicas de cada Estado 
~~lU · Qialecto novo, porque por e~ caminh<l. pensando em fa:er 
nacionalismo, rolaríamos para o 1113ior dos precipícios, pois acaba
riamOS em 20 tepub!iquetas sul-americanas. 
. Não tenho sobre essa perspectiva pavorosa a menor duvida, &e 

persistirmos no descuido e no tumulto . 

O Sr. Lauro Lopes - Essa anarchía, que ahi estâ, em materla 
de orthographia, é o !Délior crime qu.:: .estamos commettendo contra 
a infaoci3 brasileira. 

b SR.· AURELIANO LEITE- Muito bem. V. Ex . sec:unda 
Q que venho expondo. 

O clilemma que se apresenta é este: - Ou uniformizar a lin~ 
guagem e manter, conservar. o instrumento de expressão do sentir e 
do pensar que recebemos de nossos gloriosos antepassados, ou deixar 
dolor0$amente que elle apresse a sua evolução ou a . sua corrupção, 
para q~ os nossos netos recebam este Iormidavel tertitorio <kt con
tinente Sul-Americano, repartido em uma vintena de esta<linhos re~ 
diculos. de naçõesinh.as de opereta. 

Eu bem sei quanto uma linÇJua é movei e que só depol.s de Illorta 
ella se fix-a e attinge a sua cri3talí:ação. Bem comprehendo a sua 
evolução. mantido porém, o seu esplrito a sua alma. que reside 
e.vident~mente na syntúe e na prosodia .' Não combato nem_ lieço 
o enriquecimento constante do ~do111a, com novas expressões que lhe 
dão, segu~ o scintilante Fialbo de Almeida (o qual aliás no fim 
de sua vida fecunda ~ penitenciou cborosamente. dos attentados con
tra o 'portuguez, da.s francesice.! inuiei.s com que tantos amzos parl?o
lojou) que dão ao idioma o colorido., o moVtimento a pfastictqade que 
a.s novas épocas exigem por tanta coisa nova jorra& pelas sciencias 
arte$· e descobertas e pelos novos ambientes no vocabulario cootem
poraaeo; Nesta parte, lembro que ~ concurso do Brasil é uotavel. 
O Sr. A. Taunay, em trabalho pertinaz e intlelligente, já demonstr.ou 
que :POderemos acaescer os dicdonarios da língua cc:n parte igual 
a que cataloga o lexicon de C .. d1: Figueiredo, que é o mais copioso, 
a<!Ui e· .em Portugal. E já agora, não deixo d~ recordar que o vo
cahuJario citado regista 137. 000 palavras. Ora, usa~se no Brasil 
cerca de·· lO!LOOO termos a ·mais, que ali n:!o figuram ... 

Mas, Sr. Presidente, insistindo nas minhas considerações, ~ 
que o caminho para nacion;,Ui:ar de mais a mais o ·Brasil estâ em 
uniformizar de mais · a -maás a sua linguagem . 

. Como fazel.O, porêln. Sr. Presidente? · Como chegar a unifc.r;mj
:ar <:1ada vez 01als a. ~ linguagem? 

· .Respondo: unifo~do as regras graphicas e offídali:ando-as 
principalmente nas esoolas primaria.s, nas Facul_dades, na Imprensa, 
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no livro. no Forom; nas repartições publicas e aonde mais se possa. 
Para isto havemos de adoptar um typo prosodico e um processo 

de escripta que reproduza, exactamente, esse typo prosodico. 
Portugal. o · vellio e generoso· Portugal que nos deu· o meio de 

expressão. offerece-n.os a sua orthographla. alic:erçada inteiramente 
naquella base. 

Acceitemol~a, impondo-lhe· as pequenas restricçõoes convenientes . 
Embora eu olhe o systema portuguez eomo um bom nadolis~ · 

não faço a sua appologia calcado em argumentos de ordem senti~ 
mental, senão na coilviq:ão, pelo conhecimento que teilho da ex~ 
cellencia relativa .desse .systema, que repr.esenta o estudo pertinaz e 
sabio de varias gerações de philologos de bem um sec:ulo de utel.s 
locubrações. · 

Trata-se. como a nobre Camara sabe, de uma orthographia · sciea~ 
tiFíca, nem por isso fóra do al<:ance rapido da creança. do homem 
do povo, e .sobretudo de certo estrangeiro. a · quem !riamos favorecer 
enormemente. suavisando-lhe a grande .difficuldade de nossa llngua. 
de pronunciação exotica e barbara para os seus ouvidos. 

O systema portuguez, não é propriamente uma graphia intei
ramente phanetica. Elle attende, tambem. algumas vezes. â hlstoria 
do idioma, não sendo portanto de um radicalismo c_hocante . 

O de que elle faz questão, porém, é de impedir as pronun~
ções viciadas e manter a lingua pura. legitima. veroacula, num certo 
:statutuD-quo o mais duradouro pos&lvel. Com este escopo. ou seja 
de que a gzapbia -corresponda á prosodia, o systema nomeado chega 
a dobrar letras na representação de certas palavras, bem como a 
systemat:izar o uso ·dos assentos 011 notações graphicas, até aqui t~ 
macias á discripção, ao sabor de caocla individuo. 
· Tentando uma illustraç:io, lembrarei que é · commum, até entre os 
doutos, · dlzer•se prezupor, rezurgir. p:uogativa, com r brando. invés 
de ' ressutgir. pressupor, prerogatiua, etc. 

O Sr. Oscar Ste:venson - O mesmo acontece quanto ás palavras 
"inherente", "inhospito, pronunciadas erradamente . 

O SR. AURELIANO LlÚTE - V. Ex. tem toda a razão. 

O saudoso professor Pinto Ferraz sabio jurista da Faculdade 
de SAo Paulo, pronuncia\.·a, ao invés de prosseguir, e ressarsír. pro-

. zeguir e rezarsir, por causa da velha regra de que o s entre vogaes 
vale z. A orthograpbia offlclal ode Portugal, manda escrever essas 
palavras com dois .ss, assim como prorrogar e outras semelhantes. 
com dois rr. · 

Por sua vez a S'Y\StematizaçAo dos aecentos. seguindo talvez as 
n:gras d·e Petrocchi e outros gotologos eminentes, levou os pbilologos 
lusos · a acloptarem regras rigorosas para sua applkaç:io . Sabe-Sé 
quanto é difflcil distinguir os vocabulos esdruxulos ou proparoxitonos 
dos graves ou par<:~xitonos. Ve-se constal!temente syllabar·se exôdo. 
por êxodo, Olímpiilda por OZympíada. chrysantêmo por chryslmumo. 
quadr!lmáno por quadr-itrMno, quasr'módo por quasímodo, etc.. etc, 

SUva RaiDOS, o :notav~l acedemlco falleddo ha trcs annos, cou• 
tou•me que até dentro das j)aredes sagradas da Academia Brasileira 
era commum esses equivoco!' prosodicos. 

Um dia destes. aqui na Camara. proferindo o meu d~curso de 
cstréa, o representante do conceituado Jornal· do Brasil; eom quem 
foi tão familiar o sabi~ João Rlbeiro. que tantas vezes me envolveu 
com os carinhos de_ suas palavras. tecendo em torno de . minha oração 
uma critica severa,- qui% coi'rigir-me a pronunciaa de novél; do latim 
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novellr:s. Desejava elle que, ã semelhança talvez de móvel, eu di.s• 
sesse, erradamente. nóvel. 

Mas tudo isso, senhores, es.sa lgnoranàa tão commum até em. 
homens cultos, essa barafuoda na pronunciação da nossa heroíca 
lingua, .a systematização -dos signaes diacriticos, perfilhada po~tla or:• 
thograpbia de Portugal, vem corrigir. 

Quando este systema manda ainda escrever lwmem, humani-
dade, humildade. etc . , com o H inicial e proscreve-se nas palavras 
ombro, umidc e ombr-eira, etc. é porque <>bjectiva corrigir erros eti
mologic:os .a que não é: estranha -a inflo.encia da paronymia dessas 
palavras . . · 

Em homem, humildade, etc., o H e etbymologko. Mas ~o o é: 
eu ombro, rznidade, etc., como .sabe a DObre Camara. · 

Quando o systema em debate determi1:1a a pro.scripção ~1: W. 
K e Y, de vocablllos nos.sos, é porque não são esses caractere~ letras 
de nosso idioma . Ainda quando decreta a conservaçaão do P em 
adcptar, em adepto, etc .; assim como do C, em acto, em recto, etc., 
é porque .se trata de letras apparentemente surdas, mas que têm a 
.sua influencia na emiss:io da voz antecedente, valendo nesse caso, 
como verdadeiras notações graphicas, para o alongamento dessas 
syllabas. 

Assi.m por dea1:1te . 
Cit:> estes casos apenas como illu.strações. afim de fazer leuibrar 

á nobre ~ra quatJto é Iogica a orthographia de que faço sincera 
<:pologla. 

Critica~ esse · syste.D.a por adoptar como base prosodica a pro--
nuncia portugueza. . 

Mas, Senhores, deante da difficuldade da escolha de um typo 
médio prosodic:o dentro do pai:z, porque em Goya:z não se pronunda 
como em Minas Geraes, em S:ío Palllo não se pronuncia como no 
Rio Grande, na Bahia n:to se pronuncia como oo Nordeste-, etnfim. 
porque no Rio de Janeiro não se pronuncia como em nenhu.ma daSI 
regiões nomeadas, - é logico, é intuitivo que não devemos repudiat' 
o subsidio do tronco da lingua, a sua fonte mais pura, para. accei• 
tando .esse presente do grande povo portugue;:. dali trazer o typo 
médio sobre o qual se calque e se organize um systema graphico 
digno de DQSSO adeantam.ento cultural. 
· Tornando obrigatoric o systema luso. com as restricções ·que a 

clle !mpuzermos, tomando-o, obrigatorio nas escolas primarias, nas 
Academias, na imprensa. no livro, nas Repartições Publkas, no Fo-
rum, e onde mais se po:;sa, dentro de muito pouco tempo lograremos 
alcançar um resultado optimo para a unificação prosodica da lingua, 
e, portanto, para a consolidação cada ve:z maior dn nossa naciona-
lidade. · 

O Sr. Oscar Steven.son - No accordo ·nosso com Portugal nãO 
se mantem integralmente a maneira pela qual aqui ~ ro.!a o portuguc:z. 
representando...se na escripta · a proouocia. Assim é que os portu
gueu.s contin~am di:zendo e es~vendo quêre, em vc:t de quer. 

O SR. AURELIANO LEITE- Estou de pleno accordo. 

O Sr. Lauro Lopes - E ' o resultado do estudo acurado de duas 
academias • • . 

O SR. AliRELfANO LEITE - Vem a pelo recordar que 
:nuito pouca gente- daqui desta illul'tre Casa saberá que a orthogra~ 
phia de Portugal chégou a ser largamente e:xperimtntada em S~o 
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Paulo, ha cerca de 25 oannos, ou seja, logo ~ seguida á sua offi~ 
cialh:ação pelo primeiro Gowrno da Repuhlica Lusitana. 

Não foi só aqui no Rio que a preconiZaram espíritos cOIIIo Silva 
Ramos, Macio Barreto, Fernando Magalhães ,Laudelino Freire . e ou~ 
tros lwoiliares das letras patria.s, avisando á população brasileira que . 
essa orthographia phonetic~hi.storica representava o producto de pa~ 
clenoia · benedictina, .esforço, intelligenda e sabedoria de cem a1UloS 
de estudos da mater.ia, a que não ioram estranhos culturas como· .as 
dos dois Casti!hos, de Alexandre Herculano, Latino Coelho, Camillo 
Castelkl Branco e de pbilologos modernos . da estatura de Carollna 
Michaelis, Candido de Figueiredo, Gonçalves Vianna, Adolpbo ~~ 
lho, Leite de Vasconcellos, Julio Moreira e ou~ poucos. · 

Em São Paulo. mentalidade9 do valor de um Sylvio d~ Almeida, 
de um Alvaro Guerra, e de outros, prega~ enthusiastkametite a 
rl'forma vinda de Portugal. Houve um momento em que a orth~ 
graphia lusa cheijjou a ser praticada -até por tomaes, como o grande 
e tradieional Estado de São Partio. 

Faltou aprnas a· adopção offidal. Faltou ao Governo de S~ 
Paulo a coragem ode .sancdonar o que já estava sendo largameonte 
~egmdo pela população, · mls escolas e na imprensa. 

Mas, no momento actual, Sr. Presidente, de qualquer fórma 
precisa de ser resolvido o problema orthographico no B,a.sil. Con
t\nuar na anarcbia em que vivemos é uma demonstração de inferio-
Hclade racial e de pouco adeantamento social. · :-. 

Tornamse Óignos de repetição os conceitos da imprensa, quandõ 
annunciou, em 1931, a officialização da reforma orthographica 1~ 
vada a effeito pelo Sr. F:ranci.sco de Campos . Assim se exprimiu 
U.m dos nossos grandes éliar:ioS: "'No meio do cáos nacional onde cada 
a.ssumoto ge!'a mil opinires diversas, rebeldias irreconciliaveis, onde 
a nenhum .aspecto dos problemas . nacionaes se consagra no tempo e 
ltto espaço orientação· corrente e defmida, a questão da orthographia 
era o mais berrante att~tado da. nossa incon.stancia e irresoluç~o. 
Quer parecer-nos. mesmo que eramos o unico dos Estados civilizados 
que não tinha normas estabelecidas para graphar a sua lingua e 
que, por· suprema ironia, he!!itava em >escrever o proprio nome do 
Pai%." 

O Sr. Barreto Pinto Ha cedulas do nosso papel-moeda em 
que vemos o nome Brasii escripto com z: em outras com s. 

O Sr. Orar Stevenson - O mesmo· ·occorre quanto· aos sellos. 

O SR. AURELIANO LEITE- E o grande orgão ''ibra emfi.m 
de enthusiasmo e entOa hosanas: - "'Resolvelllo.S o problema! NID!l 
gesto decidido, como fazia mistér, a Academia Brasileira rompeu 
com as grammatiquic:e.s dOs philologos caturras. adaptando de accordo 
com Portugal, um· mesmo .sy.'ltema graphico". 

Oo..:sperdiÇada alegr~. disparatado enthusiasmo, digo eu agora. 
O accordo firmado durou pouco ma1s que as banalisslmas rosas de 
Malherbt ... 

Emfim Sr. Presi-dente, deante do ~stado caotico, agora multo 
mais do que antí!s, ou o Governo manda regulamentar immedlata
mente o dispositivo cons.tihieional do· artigo 2", attrlbulnd~lhe força 
obrigatorla extensiva ás 'escolas, â imprensa, ao Forum, á$ Reparti
ções Publicas. etc ... ou a Camara, por sua iniciativa, ba de cuidar 
urgentemo!ote do assumpto, promovendo uma emenda ao texto dta.do. 
!!lo .sent!do de 5er adoptada uma orthographla compu!soriâ. para ·todó 
o Brasil que tanto póde ser a portugue:a, como a &m.pliflcada pelo 
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Sr. Francisco de Campos, ou uma outra que a5.5ente sobre· direc;tri:e.s 
:.$eDSatas, como · fizeram a Italia, Hoespanha e Portúgal, .c:om reaes. p~ 
-veitos para a collectiviclade de cada paiz. 
' . · Nesse Selltido ·.e com este objectivo, fOrmulei o requerimento que 
.]l8SSO :A Me~, afim de a mesma submettel-o-á apr.eclac;:!.o da nobre 
Camara, (.Muito . bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) 

· Vem á Mesa um reqUerimento do Sr. Aureliano Leite. 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa um requerimento, que vai 
..ser lido . 

E' lido e enviado· á Coriuriissão Executiva o seguinte 

N. 43 - 1935 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputa.dos~ 
Requerem os repr~sentantes do Partido Progressista da Parahyba. 

-com ~to. nesta Casa, que sejam publicados no DiBrio do Poder 
.Legisletivo,. como .elemento de informação para interpretação dos 
textos constituclona'es que regem a organização dos Estados, os se· 

-{Juintes docuuientos: · · 
· · a) o texto definitivo da ConstituiÇão da Parahyba; .. · . . · · 

b) o An/e;projecto submettldo á Comm!ssão Constitucional da 
..:AMemhléa Constituinte Parahybana. 

Sala das Ses.s&s, 15 de Maio de 1935. - Pereira Lyra. - Jo$é 
·Gomes. - Ruy Carneiro.- Herectiano ~. - Methias Freire. 
"'- Gtatulíano Bri~. - Odon Bezerra Cavalcante. 

O Sr. Presidetste- Tenho .-sobre : ·a mesa tres req\lerlmento que 
·vao ser lidos . · 

. . s~. ~uc:ceslvaamlte, lidos apoiedos e postos em dis--
cussão os seguintes 

ltEQtTEIWIEN'1'08. 
. ; 

N. +4 ..;_ 1935 

( 1• legislatura) 

Requeiro .seja induido na "Ordem ~o Dia" da proxima se~o. 
independente 'de parecer, o pro}ecto n . 206. de 1935 • 

. Sala elas · Sess6es, 25 de Junho de 1935. - Acurcio 'Torte$. 

Encerrada a~ e adlacla a vota~. 

N . -45 - 1935 

( 1" legislatura) 

.. Requeiro i Mesa da'Camara &dera! que seja coi:J!ultada a Casa; 
'1!0 sentido de .ser nomeada uma comm.lss!o espedal de ome Depu.;. 
· tados, ·afim <à. estudar . o wumplô da oitbograpbia da nossa llngua; 
.com o objtctlvo' de apresentar ao Congresso uma suggestao óst 
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emenda á Constituição que venha por tenno 'á anarcbia grapbka que 
reina no Paiz. · · · 

· Rio. de Janeiro, 18 de JUnho de 1935.- Aureliano Leite.~ Jruto 
..1e Moraes. - Miranda }urrlcr-. - &~os Penteado. - ]ot"ge Gtw:
des. - Fabio · tk Camargo Aranha. . - · Oscar Ste:ven.son. - :Alvar~ 
Tcixrira Pirtto. - F. A Santos FUho. - Ribeiro J~. - Bst.. 
bo.sa Lima Sobrinho. _:_ .Fe,-nandes Tavo~a. - úmt!ellnD Gomes. -
Ca:Iota de Queéroi. - Pedro V ~~ara .. 

Encerrada a discussão e adiada a votaç:ío. 

N; 46 :..._ 1935 

(1 a ·Jegislatúra}: 

Requeiro seja i1lcluido na "Ordem do Dia'" da proxima ~o .. 
independente de parece.r, o projecto n. 193 de 1934. 

·Sa1a das Sessões. 25 âe Junho de 19.35. - Acurcio Torres. 

Encerrada a discUSSão e adiada a votação. 

O Sr. Henrique Dodswortb (Pela ordem) :- Sr. Presidente;; 
V. EJ:. eestará lembrado de que, ha v.aria8 sessões,. scllcitei da .Mesa 
incluisse na Ordem do Dia a eleiç~o do representante da Camara na. 
junta especial de julga= to de crimes · de. respcmsahilidadc do . Pre-· 
side:nte da Republic:a. 
' . Quando. fiz esta suggestkl, o Senado· ainda na0 havia elaborado· 
o· seu Regimento Interno ·e por isso ainda não tinha CUIDP.rido o
dispositivo constituciona1. Sommte a C&te Suprema, até. aqueiJa, 
data, havia se desincumbido dessa m~o, que lhe cumprla. Hoje, 
156 falta o representante da Camara, razão ·pela qual ~tem .o. pe_9ido, 
com a argumentação que acabo de e:z:pender, verá V •. E~. que o 
assumpto já .se ~roo~ urgente, exigi'lldo uma delibereção definitiva; 
óo plenario. · 

O Sr. Presidez:tte - Será · incluida na :Ordem do Dia .a eleiçãO
a que o nobre Deputado allude. 

Está finda a hora destinada. ao ·Expediente . 
Vai-se passar á Ordem do Dia Pausa.) 

Co!llparecem mais os Srs.: 

Euvaldo Lodl; Caldeira Alvarenga, Lauro lope5, Claro Godoy,. 
Mario Chermont. Deodoro de Mendonça, Acylmo de I.e!o, Abgua1' 
Bastos, Fenelon ·Perdigilío, Cloementino· Lisb6a~ Henrlq'ue. Couto, Elie~ 
Ul' M~eira, Agellor Monte, Adelmar Rocha, Pires <le Gayoso, De~ 
moc:rito Rocha, Fernandes Tavora,. Pedro Firmeza, -Humberto An~ 
drade, Monte Arraes, José de Borba, Figue!tedo Rodrigues, Martins 
Veras, Josê Augusto, Gr-ati.illâno· Brito, Odon Bezerra, Rui Carneiro, 
Souza Le:io, Jo:ie Cleophas, Rego Barros, Ozorio Borba, Arnaldo
Bastos, Adolpbo Celso, .Barbosa Lima · Sobrinho, Mario Domingues., 
Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Humberto Moura, Sewrino Ma
ri:;·'.Sampalo Costa, Deodato Maia; Melcllisedek ·Monte, Manoel 
Nováes;. -clemente Maria'll'i. ·Pedro Lago, João Mangabeira, Magalhlles 
Netto;: Pedro Calmon, Rapbael 'Cincutá, Attila Amaral, Jair. Tovar, 
FranciSco .Gonçalves, Nogueira ·. Penido, Pereira Carneiro, Amaral 
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.PeiXoto, Julio .de .· Ncivaes, . Candido Pessõa, Henrique Lage, Sall~ 
Filho, João Guimarães, Levi Carneiro, . Ed1Jardo Duvivüer BentO. 
Costa, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Cardillo Filho, Nilo Al,;.arenga, 
<:ar los Luz, . Noraldino Lima, Martins Soares, Pedro Aleixo, Arthur 
Bemardes Filho, Juscelino Kubitschek, Negrno de Lima, Celso . Ma· 
chado, José Bernardino, Anthero Botelho, Santos Pilho, Oscar Ste-:
venson, Carlota Queiroz, Cardoso de Mello Netto, Oncinato Braga, 

:Macedo Bittencot:rt, Laerte Setubal, Alves Pahna. .Hyppolito do Rego, 
Jorge G-Jedes, Justo de Mor<ae.s. Miranda Junior, Laudelino Gomes, 
Trigo de Loureiro, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Plinio Tourinho, 
OctaV'io da Silveira, Paula Soares, Rupp Junior; JO&é Muller, Do~l 
Melchlades, Baptista Lusardo, Oemetrio Xav:ier, Annes Dias, Pedro 

·vergara, João Simplitio, Victor Russomano, Raul Bittencourt, As. 
callio Tubino, Barros Cassai, Adalberto Corrêa, Jo:io Neves, Oscar 
Fontoura, Anl= Badra, Erma.ndo Gomes, Abilio de A:;.sjs, Antonio 
Catvalhal, .Silva Costa, Adalberto Camargo, Damas Ortiz:, :Ricardino 
Prado; Oliveira Coutinho, Lima· TeiXeira; Pedro Rache, • Gastão ·:de 
Brito, Leoncio Araujo, França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo 'Pinto; 
Angust.;>. Corsino,. Cardoso Ayres, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, 
.Paulo . Martins, Moraes Paiva e Thompson Flores (134.) · · · 

Deixam de comparecer os Srs.: 

José P"mgarllho, Agostinho Monteiro, Liao Machado, Magalhães 
de Almeida, Olavo Oliveira, Jeovah Motta, Alberto Ros.elli. Ricardo 
Barreto, Samuel Duarte, Alde Sampaiq, Motta Lima, Emilio de · Maya', 
•Orlando Araujo, Mello ~c;hado, lz;idro de Vasconcellos, Altlami· 
1·ando Requi~o. Prisco Paraiso, Alfredo Mascarenhas, Amold Silva. 

. ,Asdrubal -Soares. Prado Kelly, Lontra Costa. Adelio Mactel: Joã~ 
1lêrálc:IO, ·Washington Pires, · Furtado de Meneús, Vieira Marques.· 
José Allo:D.im, João Penido, Rezende Tostes, JOão Henrique, Bileno 

"13randão, Jacques Monta.odon, Abreu Sodié, Paulo Nogueira, Mor-aeS 
.1!-ndrade, Vergue!ro Cesar, Gama Cerqueira, Joaquim ·Sampaio Vidal, 
·'Castro Prado, Bias Bueno, Meiira Junior, Horaclo Lafer, José Cassio, 
Abelardo Luz, Carlos Gomes de Oliveira, Francisco di Flori, Mar· 
·tins . e Silva, Chysostomo· de · Oliveira, Viei~ Macedo, MartinhÓ 
'Prado. Alberto Alvares. Praulo Assumpção, Roberto Simonsen, Vi~ 
·<ente Galliez e Vicente Gouveia (57.) · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista d:e presença accusa o comp·areci
:mento de 134 Srs. Deputados. 

· Vai-se proceder á votaç5o da matena que se acha sobr~ a ~ 
-~ da constante da Ordem do dia. 

·Vou . submetter a votos· o . seguinte 

BEQUJ!J!JM:El'(TO I>E tJliGENClA. 

· Requeremos urgencia para inlmediata discusslo e consequente: 
\lotàÇllo do proJecto n. 193, de 1934, de autoda do Sr. Deputado 
Carlos Gomes de OHvelra, e estabeleceodo a organização do Con
selho Nac:!onal de Educaçlio. 

Sala das. St~s. 25 de Junho de 1935. - .Acurdo TOrres. ·
Barreto Pinto. - Domingos Velasco. - UbaldO Riinialhete.: _;_. Tei-
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~4 Pinhs:>. - ~~o Chagas. -'---' Macllrlo de Almeida - -Wati• 
ckrlty Pinho. ..:.;... ]Biz Tovar. · 

E' dado como rejeitado o· requerim..ento de· urgencia, 
· · O Sr. Aalrcio· Torres (Pela ordem) requer verificação da vQta• 

ção. 

Procedendo--se á verificação· de votação, reconhece-se te~ 
rem votado a favot 57 Sn. " Dep~udos e contra 124; total. 
181. 

O St-. Preaideate - O r~uetimento de ur~encia foi rejcitado . . 

O St-• .A=rcio Tocres (Pela or~m)· - Sr. Presidente, requeito, 
na. fónna do Regimento, que o proi.ecto n . . 193, de 19.34, seja Jnclui
do. na Ordem do dia da pro::rima Sessão, mdependente!lleD~ de pare-
~. pois ~ projecto está na Co.IIIDlis.s!o de Educaç~ e Cultura. des
de 1934. 

·o Se. Presideme - O ~obre '-Deputado . terá a bondade ck 
enviar, por escripto á Mesa o seu re:qi.Jerimento, afiin de 5er votado· 
na Ordem do dia de amanhã. 

O SR. ACURICIO TORRES - Attenderei á solicitação de V. 

Ex., Sr. Presidente, mas pediria que a Mesa me fi:esse a fin~a de in
ro, exigir que· o meu requerimento, pedindo que um projeceo· venha á. 
foi:mar: qual o dispositivo do Regimento em. que se funda para, primei
Ordem do Dia indepmdente de parecer, seja formulado por esc:rípto; 
segundo, .de~erminar '!lle esse _requerimento ~ de ser votado na Se:s
~ de am~ e n:io llujeito, tão 156, ao despacho do Presidmte da Ca-
m;ua. . .. \ 

· O Sr. Presidellte .- Na realidade o Presidente da Camara tem. 
a faculdade de de$pacb~ os requerim~tos da nature~a daquelle que 
.aCaba de formular . o nobre Deputado. Systematicamentc~ porém; não 
Se teJii utili=ado della; deil:ando ao arbítrio da Cama.ra a ·escolha da. 
inateria que deça ser submettida á. suá consideração; independente· 
mente de parecer das ComuWsões •. -- · · 

· O Sr. Raul Bittenco~'- Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr~ .Pk-esidente - Tem a palavra ·o· nobre Deputado; 

O Sr. Raul BitteslcoiUt (Pela ordem) - Sr. Presidente, ouvi 
o. requerim..ento formulado pelo nobre collega, Senlior Acurcio To
res e a declaração de V._Ex., annunciando deve~ &er votado o ·re-
queriznento daquelle Dêputado, a despeito do poder que tem o Presi~ 
dente da Camara, de resolver a seu crlterlo a qu~ nelle ver!ada, e
isso por uma interpretaÇão liberal, sob esse ponto de v15ta. tão co.
tumeira e tão superiormente mantida por V. Ex. 

Peço entretanto. venia par.l auc:itar uma quertão de ordem, d1s-
l:ordal!do das deelaraçõu que, na interpretação do artigo da Constitlll~. 
ção iAdicado pd~ Sr. Deputado .Acurcio '!orrea, V. EJ:., Sr. Presiden
te, acaba de prOferir. 

O SR. ACURCIO TORRES - Trata•se do art. 42 . 

. . O SR. RAUL BI'I"l'l!NCOURT - B, ji que ~u com a . pa·· 
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· la-irra, ·. c:abe•me fuer uma· summaria expoSJÇao á Casa do motivo por
que votei a favor. da urgencia re_querida momento~ atra:z; pelo mes
mo Sr. Deputado "Arurcio Torres. 
· ·Tenho a honra. por designação do Presidente da Commissão d·e 
Educação e Cultura, de ser o relator do projecto que reorgani::.a o 
Conselho Nacional de Educação, succedendo, Sem substituir, o de
'dicadô e · brilhante· Deputado Prado Kelly, que o era na lesgilatura 
passada. 

Parecia-me completamente improprio de um· relator desse pro
jecto, que ten:x seu inicio no começo da phase do Legi~lativo ordinario, 
em que se converteu a Constituinte Nacional, votar contra a urgencia 
por isso que estou habituado, como membro da Commissão de Educa
ção e Cultura, a. ser interpellado quasi quotidianamente da tribuna. 
no plena.rio, pelos membras da· minoria ... 

. . 
O SR. RAUL BTTENCOURT- . . . e da maioria, desta com~> 

ila passada legisiatura, ás ve::z;es at~ um cinto acerbo, sobre que destino 
tomaram os dois projectos, 'do Senhor Lw:; Sucupira e do Sr. Carlos 
Gomes, acerca da reorganização do Conselho N aciona! de Educação . 
E eu entendia poder a Casa mudar de opinião, como ·mudou, achan
do que a materia não é mais urgente e desobrigando naturalmente a 
Commissão de todas as tardanças occorridas. 

O Sr. PeDro Alei:co - A Casa não lllUdou de o~o. pois 
ainda não se havia manifestado. · 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Sr. Presidente, o Regimento 
só autori:z;a os apartes após a acqwescmcia do oradOr. 

O Sr. Pedro Alei:co - V. Ex. não é mais conhececlor do Regi~ 
menta do que eu. 

O SR. RAUL · BITIENCOUR T - Estou perfeitamente ao par 
do Regimento. Neste momento, não autori::eí o aparte de V. Er., e 
isto por uma deferencia para com o Senhor Deputado Acurcio Torre!, 
a quem não consenti que me interrompesse desde logo . 

O Sr. Pedro Aleixo - Consinta V . Ex.. ou não: . meu aparte 
ficará consignado. 

O SR. RAUL BITTENCDUR T - O aparte deve fkar con~igna:. 
do, porque todas as declarações d,. V. Ex. são sempre aprasivelmen, 
te recebida.s, mas é anti-regimental. 

O Sr. Pedro Aleíxo - V. Ex. não ~e dê lições de Regimentos, 
porque V. Ex. mesmo . o está infringindo, uma ve:z; que até agora 
não levantou qualquer questão de ordem. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Sr. Presidente, o àcto ~ 
attendo$o do Sr. ~utado Pedro Aléixo nesse instante suspeita 
que eu venha inflingir o Regimento, por ter pedido a palavra, .pela 
ordem, sem suscitar qualquer questão. Pedi a pclavra pela ordem 
e lé!JlDwlciei que ia levantar a questão; mas. num .parentbeses. com 
declaração prévia, tamhem proferi que ia aprowitar a opportuzll.
ciade para justificar meu voto . contrario . ao da. propria malorla da 
Commw!o . · 

O S~. Pedro Aleixo - Ahi a wiac~o do Regimento. 
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0 SR. RAUL BITI'ENCOURT- .•. por wna 3atisÍaçiio· mo-. 
,rat; uma ve:: qu-e a maioria da. Commissão. inclusive .seu illustre Pre7 
.sidente, tendo votado c:ontra a urgenda, deveria eu explicar á Casa 
porque votei contra a medida, desde que havia opportunidade para 
fazél-o. 

· E mais uma ve:: reaffirm.o: votei a favor da urgeneia por en:. 
tender que o relator desse projecto, já atta3tadamente vindo eot seus 
:.i:ra.miteS desde a legislatura passada, estava moralmente impedido de 
votar contra ella. · 

Antes ·de proseguir, porém, Sr. Presidente, quero autorizar o 
nobre Deputado Sr. Acurcio Torres a dar o. aparte .que. me -. 
:licitou.. . 

O Sr. Acurcio Torres - O aparte que ia dar é o segu!nte: 
Tanto se faz necessario que a Camara ~onhec;a· do projecto Carlos 
Gomes, e o voto, que existem collegas. no numero dos quae3 peço 
licença para citar o nobre Deputado Sr. Pedro Aleixo, q~. sustentam 
.caber ao actual Conselho Nacional . ~e Ec!ucaç~ e- .!lão. ao que te
_ remos de organi::ar, a apresentação do projecto do .plano. 

O Sr .. Henrique Dodsworth - O que não unpede, em absoluto; 
.seja organizado pela Camara um novo "C'..onselho de Educação. · · 

O Sr. Pedro Aelixo - Não ha duvida; mas não é um funda
Dletl,to constitucional. Poderá 3er fundamento ·de. deliberação da Ca~ 
n!?.ra. 

O SR. RAUL BITTENCOURT --,.. · Ouço, agora, . com. grande 
:agrado, o apo;rte .que me annunciou o nobre: Deputado por· Minas 

Geraes, Sr. Pedro Aleixo, 

O Sr. Pedro Aleixo - Já dei :r:ne,u aparte. 

O Sr. PresidE:Dte ·--~ Pela ordem, nenhum Deputado -pode falar 
mais de 15 minutos. E o nobre orador Já ~stá com -o tempo quasi ex
gotado. 

O Sr-. Pedro Aleixo - Salientei não ter havido incoherencia por 
parte -da Camara quando ba pouoo ne.gou urgincia, porque antes Dão 
se manifestara favoravelmente a ella em nenhuma deliberação cons
ta:J.te da acta. V. Ex.. pois, não podia dizer que a Casa commetteu 
incoherencia, tendo mudado . de opinião . 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Sr. Presidente, disse o re;. 
pito um facto, que, por ser notorio, não pode ser contestado. Innu
meras vezes, em differentes vezes, inclusive na nobre e digna banca
da de Minas· Geraes, se me não engano a do seu illustte representan
te. Sr. João Beraldo, - innumeras "'ozes,. na outra como nesta ie
.9i.s!;lhJ!a1 .têm reclamad~ a relativa tardança em dar a Commissão 
p_arecer. sobx:e ..J_ proje~to • S(r por isso conclui que, se uma grand~ 
maioria votou. contra a urgencia, essas VO%e3 clamorosas tinham to-mado outro rumo. . . . . . . 

.·O Sr, Perirr:? Aleixt? - Elias são minoria. 

~j ·.Q .. SR:. RAuL BITTENCOURT ...:._ Vou agora. Sr. Presidente. 
realli;ar meu intuito, ~uspeltado de occulto ou de inexistente pelo Sr. 
Deputado Pedro .. ~le~o •. qual·o: de .sWI:citar uma ·questão de ord~ 
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0 -.Sr> Pedro Aleixo - Inexistente, apenas . 

·.o SR·. -RAUL. 'BlTTENCOURT- D~ o artigo i2 da Consti
tuição : 

''Transcorridos 60 dias do recebimento de um projecto
de lei pela Camara, o Presidente desta, a requerimento de 
qualquer deputado, niandal..o-á incluir JJa ordem do 'dla..
para ser ·discutido ~: votado independentemente -de parecer." 

Assim, o Presidente .da Camara nâo pode, ex..officio, transcorri~ 
dos os 60 dias incluir, em ordem do dia, sem parecer, detenninado
Pl"ojectO. Mas, a requerimento de um Deputado, o Pre.si<knte terfl. 
de fazel-o. · 

· O Sr. Pedro Lago - De accordo com o artigo 42 da COnstitui
ção é obrigatorio : manda:l·o-á mcluir na ordem do dia. .. · 

O SR. RAUL BITfENCOURT- Como estou suscitan<l'o uma. 
questão de ordem, confio na attenção do eminente Presidente desta. 
Casa. para que a mesma possa ser resolvida á altura do largo des-
'c:orti;Jio da interpretação do Regimento que lhe é habitual. 
' . . . 

· .. . d Sr. Acur~o Torres - Cbamó a attenção de V . Ex. para a. 
dísposiÇIK» · c:onstitueional constante do artigo i2. · 

O SR. RAUL BITI'ENCOURT- Estou lendo a Constituição •. 

Não Cabendo á Mesa 'deferir ou indeferir o requerimento do 
D eputado Ac:urcio Torres comprehenderia que uma interpretação Jibe;. 
ral de V . Ex., Sr . Presidente, cOnferisse .. ao plalario a dedsao dO' 
requerünénto. Mas ·a COnstituição. pelo artigo i2; :elo perm.i~ que 
·a ·Mesa, ou melhor, que o Presidente da Camara ·opte nw:n ou. nou:
tro sentido: não lhe confeFe . o arbitrio da escolha: - apenas lhe at
tribue. como orgão maxJ.ino da Casa. a fac:uldad~ de determinar a
inclusão em ordem do- ·~a, obrigatoriamente, Sob provocação de re, 
'querimento, que, no caso, é o do Deputado Sr. Acurcio Tcirres: 

·Renovo a · leitura do dispoSitivo : 
"Transcorridos 60 dias do recebi.oÍe.nto de um projecto

de lei pela Camára. o . Presidente desta. a requerimento de-
qualquer deputado, mandal· o-á. incluír na ordem do dia. ) 

O Sr. Henrique Dodsworth - O artigo da Constitulç§o :elo vi_. 
sa a libzralidade de gestos do Presidente da Camarà, · mas resguarda: 
o direito do dep~tado . em relação a eterminado projecto . 

O SR. RAUL BITTENCOURT - O r~querlmento, portanto~
'nãó · pode sêi. segundo ' penso, ·· posto a votos em plenario,· nem ne!ta 
·nem em qualquer outra S~O, viSto COJD,O a ~tuição, pelo' arti, 
qo 12, jmpõe a inclusão obrlga~orla, .em ordem do dia. pela Me~. de-
um 'projecto, a requerimento do Deputaêo . · · 
. Era essa a ·questão' de' ordem que fuma a .suscitar, modesta, sim

plerrima, singell.ssima, evidentemente comprebenslvel por todos os 
membros da Casa, até m.esm.o sem a expliqçào . con~tucional d,q Qc• 
putado Pedro· Alei.xo, ·mas ~ que não· fa.ltei cCnfonne annunclel oo 
·comeÇo. · · · · · · · 
~ · O · Sr; Presidente - V ou considerar a quest:io de ordem. Sobre 
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;a materia, o Regimento <:ontem .uma disposição e a Con.sti~~ F~ 
der.al, outra. · 

0: Regialento-· deixa margem franca .ao Presidnte para resolvei-a 
-ou para submettel-a á decisão da Camara. 

·. · D;z o ·.seu artigo 68 : 

,"As proposições . enviadas ás Gmmissões,. que não ti• 
-verem parecer no pr.uo de trinta sessões conseqltiva.s, po
derão ser incluidas na ordem do dia, independente de pa• 

.recer, ex•officio, pelo Presidente". 

. E~. pois, faculdade que tem o Presidente, da cr.Ial, como de qual~ 
quer outr-a, póde abrir mão, para submetter o assumpto á dellberàção_. 
-da Casa, a requerimento de qualquer Deputado. 
, . · A' .Mesa tem parecido· mais conveniente deiJtar a deliberação para 
o Pleoarlo. . , . 

Essa a dispo.siç::io do Regimento. 
:; ·· ··: Vejamos, .agora, a Constituição. Esta, sim, é. imperativa, di
zendo:· , 

·~Art. 42. Transcorridos sessenta dias. do recebimento 
di: um projecto de lei pela Camar~. o Presidente desta., a 

. req~to de qualquet Deputado, mandal-o--á _incluir na 
ordem. do dia, para ser discutido e votado, inde_pendente• 
mmte de parecer". 

O- Presidente da Gamara é, pois, desde que recclJa requerimento 
.de qualquer Sr. Deputado, a incluir .. em Ordem do Dia; illdependen• 
-temente de parecer, o projecto que estiver llas ·condições Pl"Cvistas 
~lo dis_positivo; constitucional que acabei · <le 1~. 
. ~ o requerimento do nobre Deputado .Sr. Ac:urcio Torres tives
se Si4o apresentado após · os sessenta cües, nos termO& da Constitui..: 
.ção, seria eu .simplesmente obrigado a incluir o projecto na Ordem 
da- Dia. 
·· -Esse prazo, . Porém, ainda nao decorreu. Estamos :no regime dos 
:trin~ dias. e; pormto, dentro da disposi~ regimental citada. 

O .Sr. Acurdo Torr-es (Pela cx-dem) --Sr. Prestdente, V. Ex~ 
:ba pouco começou dizendo que ia !=Onsiderar- uma questão de ordem. 
~ora .. principio chamando: a · attenção de V. Ex., porque vou pe• 
.dir a re~;onsideraçã~ àe uma sua deciSão. 

- · .-0- Sr •. ~·- E: sempre para mim um motívo_-de ·praz:·er 
l'econ&derar de~ mínhas. 

O SR. ACCURCIO TORRES - Não tiwsse eu a certeza de 
que, pedindo a reconsidera~ do despacho seu.. proPQrc:ionaria a V. 
Ex. prazer n:kl pequeno, sem duvida Dão viria, agora, importunar de 
JlO~ . v. Ex-.. debatendo a mesma questão de Ordem versada pelo 
lmlinente ;;:ollega Sr. Raul _Bittencurt. · 

. Ne$te instante, porém, Sr. Presidm.te, ante a ~eliheração de V. 
Ex., fico pasmo de .lllim _mesmo, pela ignoranda mdnba no . tocante 
,aos, n~ e· âs. dâtas. ·· · · . . · · ·. · ·. • · · 

c -.- De: 1ado, declarar V • ·Ex~, ao despachar o requerimento relati· 
vo a projecto do anno de 1931, nos ultl:nos dias de 1935, que esse 
projecto nao foi apresentado ba sessenbl dias, seria,. - .se nAo fosse 
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dito com a autoridade de· V ; Ex. e se não fosse o bém querer que: 
lheo voto,·'-'- muito pouco-caso ao ·meu boiD .senso e ás contas de som~· 
mar faci1imas, porta~to. de se fazerem . 

. . .. . \ . 
Como V. fu . sabe, a ·Camara apenas .soffreu i.cterrupç~o de 

~ trabalhos· por seis dias, áe 27 de abrll. á noite - V. Ex . deve 
estár lembrado de que fizemos a ultima sessão á noite - para 3 de.· 
Maio. · · · 

Pois bem, ·o projecto apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Go- · 
més de Oliveira chegou· á Comm.iss~ de Educação e Cultura no aD~ · 
no de 1934, se·ndo indicado para relatal-o o Sr. Raul Bittencourt. 

O St. Raul Bittencourt ~ E' engano de V . Ex. 

O SR. ACURCIO TORRES - Rectiflco: $endo indicado para .. 
relator o Sr. Deputado Prado Kelly, a quem succeàeu, depois, o Sr. 
Raul BUtencOutt. 

A clesignaç~ do Sr. Prado Kelly se verificou quando eu ainda 
fa%ia parte àaquella ~. ·á qual deixei de comparecer desde 
dez dia& antes . do termino da ~ legislativa encerrada a 27 de
Abril. 

V~. pois, V. -Ex. Sr. Presidente, que n~ ha por oqde fugir. 
O pl'()jecto é de 1934, e est~ no selo da Commiss!!o de Educação e · 
Cultura bamais de sei!; mezes. Se V . Ex. quiusse consideral·o 
como de 19~5. ainda ahi V. Ex. ~a que elle está na referida Com 
Jllissão ha multo mais de 60 dias. 

O Sr _ Deputado Prado Kelly fez; parte da Comm!ssão de Ed\lo' · 
cação e Cultura na legislatura passa~a; e, com.o V . Ex . acaba de 
ouvir, o nobre collega Sr. Raul BittellCourt, na qualidade de reJator,-
suhstituiu o ~putaclo .. flumlnen!'t . · 

Como, Sr _ Presidente, declarar · V. Ex. á Camara, fazendo corar-
a todos nó.s, com sua autoridade, com a sua intelligenda ·que todOs. 
lhe . r<!conhe~emos, com o saber ·que todos lhe proc:lamamo.s. que o 
j:lrojecto não p6de ser incluiclo na Ordem do Dia .nos termos preó
~ do art. 42 da Coastituiç!o, porque não são decorridOs os 60 dias 
de que trata esse mesmo · dispositivo constitucional ? 

Se V . ·Ex . , com a autoridade que tem, maudar buscar os livros 
de acta da Commlsstío de Educação e Cultura, verá que este proje~ · 
cto, _apresentado em 1934, ·foi logo, julgado objecto de deliberaç~~ · 
~la ÜJlla!-a, -e enviado áquella · Comml.ss!o, onde já teve até do:~ 
relatores, primciro, o Deputado Prado Ke~y. e agora o · Deputado• 
Raul Blttencorut . · · · 

Assim n:lo· vejo porque esta recusa de V. Ex. - permit~a que 
o diga - em cumpz:ir um dispositivo constitucioaal, uma disposiçllo . 
dessa decantada Carta Magliá, ·que V. Ex .• com tanta p()mpa e ta~ 
í:nanho garbo, promulgou -na -tarde de 16 de Julho. 

A Constituiçllo, Sr . Presidente, einda n~o fe% mal nenhum a V. 
Ex. : não faça V. Ex:, jâ tão cedo, mal á Constituição. (Muito· 
&em). . . . 

O Sr. R.:tul Bitteacourt (Pela ordem) - Sr. Pru!dente, n:io me · 
tendo convencido intellectualmente - embora deva aeatar, é. excusa-
do resalvar. as declarações finaes de V. .Ex. - àa interpretação da~ 
da pela ·Me3a' á questllo de ordem swcitada por mim, ·devo addmlr 
algUJilas palavrcis mais, com o cuidedo de onllo repetir o qu~ Jâ fat: 
chto, com tanto acerto. pelo Deputado .Acurdo Torrts, e que eu, in· 
teiramente subsi.revo. · · 

Em prbne!ro logar, cumpre-me declarar á Casa que, ·01: ~o ser~-
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.do,.ponto de v.i.sta moral.. a ques~o é de nomada .• pois, estando .nós 
já a . 25 de Jupho, ,pouco resta para que .o dia .3 ,de. Julho ~ .e. 
pela interpretação dada por V. - Ex., se . torne, automaticamente, de· 

Jerido o requerim~to subscripto pelo Deputado ACUl'doi To=. 
A questão, porém, de ordem moral, é· que sejamos .zelOsos pela 

Constituiç:ío,, embora, .. de bôa fé, ella venha a ser interpretada por 
a$.pectos differ~~-. . : 

E' certo que a Constiuição fala em 60 dias, emquanto o Regimen-: 
to se ~ere a 30 5e:l$Ões.· Jã ahi o aspecto é diverso, não só porque, 

. ~la Carta Magna •. a decis:!o. dó .. Presideute, .a . favor do requerimento, 
é compulsoria e -a disposição regimental dá ao Presidente a faculdad~ 
de decidir num ou noutro sentido, como tauibem porque é bem di· 
verso o "prazo de sessões" de . "prazo de dias" . No prazo de dias. 
evidentemente, estl!o incluidos aquelles ei:n que: se não realizem ses-
sqe.s, ao passo que oo de .sess6es. ~ ·contam toda5 as se.ss6es, apena.'l 

. as- r~aliudas. salteados .oadias em que não houve.r taes sessões e con• 

. tados duplamente os dias em que se efiectuarem duas ses.sõe5 •.. 
MI!S isto ainda é assumpto â margem. O Importante é que o art. 

42 da Constituição ·diz respeito ã .suc:c:essão de 60 dias. sem nenhuma 
outra _ c!~gilação .de .legisllúura ou da legi3latura.. A ~pres.s1o é ab

.solutamente generica - " transcorridos sessenta dias do recebimen~"·. 
Etn rigor" literario, esses dias têm de $er contadod dias do calendario. 
em rigor 'rest:ricto, apenas,- pois, não avançada essa fnterptetação .!ao 
extremada, convindo na procedenda do argumento de quem dissesse 

·. que um -projecto apresentado no ultimo dia da sessão de uma I~ 
glslatura - 3 de Novembro -. devesse ser automaticamente incluid<> 
p.ela Mesa em ordem do dia, no primeiro dia da primeira .ses.são do 

~anno itnm.eddiato, isto é, a 3 de Maio, 5Ó porque transcirrer.un sessen:
ta dias. 

· Evidentemente, -esses ·dias de féria$ parlanléntares nlio podem ser 
contad,ps. E'· certo que o:> sessenta dias, meneion~dO;' no art .• 42, nao 
m~ ser ~tend;ido nessa ~cepção tão exp:amada, tao rlgOI'O$!, .de 
dias do calendario, como· literalmente se depreheoderia. 
_ . Devemos considerar . que . os· dias menCionados pela Constitui~ 
njam dias de trabalho,·. ou melhor, dias em que a legislatura está 
transcorrendo, no . sentido da effectivação das at:tribuiç~ do Legis--

Jativo, ~to é, dias de .sessão legislativa, dias. de funccionamento da 
Camàra. · · · 
· · Ora, temos o · projecto aprese:ntado em,. n~embro do anno pa,s... 

_ sado. e,. como já accentuou, nesie particular, o Sr.. Deputado Acur
po Torres • .houve apenas .um interregllo de . c.iDco ·dias - .27 de .AhrJ 
aindà bÓuve xsslio - · de fériàs parl~tares, pOrque não são. conta• 
dos como de . trabalho util os. dias de sessões preparatorias. T emoo. 
portanto.- de Novembro a J;mho transcomdo 111eio anna de trabalho 
na Camara, quer dizer, de funcc:ionàmentci . do Poder Legislativo, de 

· seriação de trabalhos da legislitura, 1:om· !ntervàllo. de· ciD.eo dias, eu• 
~e· o o encerramento. d.e uma legislatura e o · iníclclo de outra . Pois 

: ~ém:: abri.tnos mão desses cinco dias. E:videntémente, n:l9 podemo' 
tomar tm con.sideraçllo essas pequenas férias parlamentares, :mi:s. -é 
com a exclusão desses cinco dias de férias, em que a Cam.ara nãó 
funcclonou, . que já excedeu de muito o _prazo. .de , sessen~ dias de tra• 

'~ do rec:ehinlento. de um projecto. d~ ·lei . pela Camara. . . 
, Assim, Sr. Presiàente. apesar , de tão :.pouç:o ·tempo faltar par(l 
chegarmos. ao 3 de Julho e de accordo com a .interpretaçAo de V. F;x. 

· gpa~u~. requerimento i~entico ao do Oçputado Acw:cio 'rorres terá 
· í.m,~eaiato . defe~mento da Men, insisto· na .questão de ordem sU6c:i~ 
. tada, para que seja reputado o requerimentO ç:omo c:ond;tqo obriga-:
. ;orlo .ã iY;lclusão .em _or,dem do dia qo projecto a . ·193, de 1934, por 
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isS(I que os 60 dias transcorridos. descontado o periodo de. fériâs· :p.n;~ 
lamentares, "já t~i de muito excedido, quanto ao _tempo em •qile o re:-
ferido projec:to teve ini~o e vae tramitando, de :aecordo com o Regi.:.-
mento, por esta Casa . . 

O .Sr. Presidente - Em primeiro logar, a decisão que dei ao 
c:a:so que estou considerando, nenhum prejúi:o ou difíiculdade traz a. 
Camara do~ Deputados quanto ao proposito, que p_orventura ella te~ 
nha, de resolver o assumpto de que trata o projecto sobre o Conse• 
lho Nacional de Educação._ Bastará que, amanhã, a Camara, dê seu 
voto no -sentido dt que o . projecto figure em ordem do dia, ~ara que: 
~..a questão de ordem esteja completamente sem alcance. 

. Considero importante, entretanto, fúar por parte da Mesa e da 
Camara a exacta interpretação .do artigo conttitucional. Em verdade,. 
esse artigo determina que, transcorridos· 60 dias, após o recebim~l)tO · 
de um projecto pela Camara dos Deputados, o Presidente o inclua
na ordem do dia. E' disposição . claríssima. Occorre, porém, que · te~ 
mor. entendido haver esta Camara iniciado seus trabalhos no dia 3 de 
maio c que n.io .é possiVcl conceber tenha ella . recebido um projecto · 
em data anterior âquella, isto é, quando ainda não existia. Por assim 
sempre se haver comprehendido, a praxé estabeleceu que, quando 
ha: o desejo de que uma nova 'legislatura examine qualquer objectó 
apresentado em outra anterior, deve o ·Deputado ter a iniciativa de : 
pedir o desarchivatnento da propo~ção. Uma v~ isto deferido, é que 
se considera como tendo &do tal proposição recebida pela Camara . 

Dentro· desse ponto de vista, fixei a minha deliberac;io, de que 
todos os projectos apresentado$ na seMão anterior !Ó devem ser ~on· 
siderados recebidos por esta Ca:mara depois do desarchivamento re- . 
querido por é!lgu:m Deputado . E direi aos :nobres collegas que, se vi• 
gorar outta i~pretação, terei de man_dar inc;\uir na ordem . do . dia 
30. 000 projectos, _isto é, todos. quantos, oriundos de Camatas ante-. 
riores. se acham sem andamento e archivados. · . , 

Se acaso essa interpretação, de qiW.quer . modo, molesU os Srs. 
Deputados ou crea algumas difficuldades ás suas debôerações, . será· 
fadlima a reforma do Regimento -'- e a. Camara póde fa:el~ -
para o fim de rt;d!Jl:ir t$5e pr~o . de <i O ~as e de com pulsar . o · Presir · 
dente da Camata a incluir em ordi:m do dia _todos os J?roj~os eri~-
quadrados na ·hypothese em apreço. · 

Parece·me que, de:i:nte desta interptetação, que se me afigma in
teir.unente constitucional • . e que é a que mais convem aos _nossos . tri1o;' 
balhO$, t'erei de . passar pelo á.issabor de .não. estar de· accordo, .. quer 
com o nobre Deputado Sr. Acurc:io Torres, quer corn o nobre: Depu
tado Sr. Raul Bittenc:ourt, e lamento qu~. para o fim ~e obrigal•os a 
.acatar esta miriba decisão, tenha de Invocar. a - ex-aw:toritate qua.: 
fungor-... 

P~ssa.-se á materia. constante da Ordem do dia. 

O Sr. Presidelste --' Entra ein discussão ó projecto. 
Tem á palavra o· .. Sr. José Augmto. 

O Sr. José Au~ - Sr. Presidente, a Camara já está suffi· · 
cientemente esclarecida a. respeito da materia que ora rne tra: á tri~ ·· 
buna. e certo· a esta eu n{o necessitaria accorrer se não tivesse modos 
de ·-ver péssoaes a expor, diversos dos de quantos oradores (e foram ' , 
muitos e brilhat~tes), que, com eloqueacia rara e vasta erudição, aqui 
aplanaram· 05 5eils pontos de vi!ta ·e dedu:iram as suas concluMies. 

Venho occupar-me especialmente do a$pect'o constituCional da: 
que6tão, suggcrida Pelo' veto opposto pelo honrado Sr . Presidente·· 
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da. . .Republica á - propos1çao legislativa q\le reajustou, por um. abono 
provisorio, os vencimentcs de todos ,os .. 5ervidores da Nação, quer mi~ 
Uta.r.e,s, .· quer civis·, . e, se as minhas". conclusões, . nesse partictilar, . são 
qua$i as mesmas, senão as mêsmas, a que chégou a . maioria dos no
bres collegas preópinantes, tambem verdadeir.o ê que sou condu~do 
a · essas conclusões pei~: outros caminhos, · arrimado a outros argumen• 
tos, ·apoiado em outras ratões doutrinarias. 

r o que pas$0 a demonstrar. 
Sabe V. Exi:ia., Sr. Presidente, sabem todos os membros desta 

·Camira qual a origem. historica áos parlamentos; por que motivos 
-elles · sui-gitam como necessiáades e impe~tivos da vida ·política: um 
protesto das classes sociaes não detentoras do poder contra a força 
absoluta dos · 5oberanos. que se desmandavam no onerar ditas classes 
com il:npostos exagerados e que se desregravam, da me5ma maneira. 
no gasto do~ dinheiros publicas. A histoda da M.ago.a Carta. na In· 
glate:rra, assignada em 1215 _por João Sem Terra. a isso forçado pela 
nobr~. pelos barões em revolta, é a confirmação do que deixo dito. 

· Desde ·então, desde aquella época, . desde aqu·elte memoravel do
.cumento, o poder sem contraste dos soberanos· e ntrou a. declinar, e o 
regime ·representativo iniciou a sua ma.rclia as~ndente, sempre trium· 
phal, . a despeito dos- obkes que, ve~ ·por outra, lhe embaraçam o ca• 
minho. ·· · 

Não cabe aqui uma dissertação erudita em. torno do assumto, 
pois eston faDando em· uma hembléa douta que bem o conheé:e; 
·mas não é demais relembrar que, ·em face da doutrina universalmen
•te ·vencedora· como uma Teacçáo contra . as' f1.é:uldades !ilimitadas dos 
.reis, o podei de despesi, c:omo o de taxaÇão, na Inglaterra, e bem a5" 
sim em· todas as Nações de· regime representativo_; passou a não ter 
.e:xi!Jtencia sem a iniciativa do Parlamento, sem· o seu consentimento, 
sem o seu voto preVio. Esta a ideia dominante do sy~a parlamen· 
tar; ·que a lnglawrra ·esboçou e desenvolveu, ·e · que ás ·demais nações 

-europeias segciram, imitaram e adaptaram ~ás suas condições peculiares. 
· Occorréu, porém, ' q1Je. - na · p~ca, ·-o Parlamento hypertrophio.u 

-os· seus poderes. e, 'ie defensor d06 dinheiros p~blicos _para que iõra 
creado e institUído,- transformou-se, Com O 'decorrer dos ·tetnpO!i, nUttl · 
:aastador desordenado e ·nuln. esbanja·dor' Se!ll ·limites. 

O:nno '·remediar o mal, sem tocar na ·essenc:ia ·do ·regime parla
:m.entar, na propria razão' de ser da instituição do Parlainento ? 

·O ·.iienso pratico do in.gle2: · -descobriu, des\iedogo, a ·justa. solução: 
o governo é, rio tegilnt, 1lma delegação . -do proprio ·· ·Par1amento, e • 
. assim. ao gabinete, que . é o goitttno, poJe" ser. defenda . -a faculdzde 
de" tomar iniciativa$ em materia de . despesa nova .. oil de· noya taxa cão: 
•• Sein o ~tiniento do Parlamênto, não . é ·licito 'cie.ar um imposto 
nem ·-mer uma despesa; mas. ao inversa, o Parlà.m-ento não _pode vo
tar um imposto nem uma. desp~ sem proposta preliminar do Galri, 
.-nete ''. é a ·palavra de um fiel . expositor do systema. . 

Estavam. as.sílli, ·resalvadas · a subSt:ancia ' do· s>-stema parlamentar 
·e as prerogativas do poder legislativo na materia, IJI.as tambem acaute· 
lados oe intereljses 4a · colle~vidade. co~ os P,~gos do -~~c.toralis· 
mo esbanjador, peculiar ao .regiJn~ de _ preem~nencia politil:a ,.do Par~ 
lamento. 

N~ .,Fnmça .parlamentar os ~smos males . .repont:aram. As des
pesas publiC:as, .as despesas. do Estado, . entre 1914 e .1934, .em ~-in~e 
.annos, tendO-se em C::Jnta . a .de:sValoriUção . da moeda. crescerám' c 
augmentaram :de .80 %- · .. • · . . · 

Não ·ha tÜação ·nova, não Fia nova · iot:mJ!. de imposição triouta· 
ria. que baste áS ne=idades crescentes Ôo .-poder . ,publico, .que .. todos 

·os dias, por inidativá do Parlamento, estend.e ·a sua aC:ção a novos as· 
;pect.os da vida sOcial, . o um crescendo de impostos e, -~0 .mesmo. cp~s~_. 
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'de ·despesas apa~bntes. :A causa immeaiata" do mal attribue•a, quan .. 
to ao seu Pai::.. um grande homem de Estado f:rancez, Tardíeu, no seu 
liVl"O "Sur la. Pente" agora mesmo· chegado ás nossaS livrarias, ao re
gime democratito e, sobretudo, á acç'ão das esquerdas, dominando á 
França ha quasi um lustra "La Republique, disait 'Anatole Fram:e~ 
.c'est la fec:ilitê, fac:ilité.;financiere· d'abord que ·permet c1e· conterrter 
tout le monde. V oilá Ia reison de la fre,querweJ des crises et de la 
breveté des redressements. 4 gouvemement, democratique est un gou
vernement chez< qui p:1le le budget, par rirrtermedlarie des élu.9, en 
ptofit des electeurs. Cest surtout vrai; qrumd ce gouve:-nement, e3t .un 
gouvembTU!nt de gauche. Car de gaUL:hes, diréctement integrés EIUX 

groUpments depensiers, prome:ttent tout et ess<Iiem de tem!. 
E' evidentemente tendenciosa a interpretaÇão dada · por Tardieu 

ao phenomeno examinado, tal como se reveJa· na sua Patria, como 
por toda a parte . 

Nem os regimens democraticos são os mais caros e esbanjado
res do mundo, nem as esquerdas são a~ unicas correntes políticas a 
cortejar o eleitorado á cwta do erario publico. 

Ha no famoso livro de Niti sobre a "Democracia e a Anti-de
mocracia" uma pagina notavel, na qual o estadista italiano demonstra 
de modo a não deixar pairand~ qualquer sombra de duvida nos espi· 
ritos rectos e justos que, se tem havido democracias que muito gas· 
tam, é m1.1ito raro, e mesmo impossível encontrar regimens autorita.
rios, desprovidos do controle d~ publica opinião, com despesas mode
radas e com ocçamentos equilibrados. 

A verd..de é que o augmento da despesa .publiéa, e do imposto 
para attendel-a, que é um. phenomeno universal, deve ser antes attri
bwdo â propria evolução humana, á complexidade crescente dos pro
blemas a attender pelos governos, na sua mi$ão de coordenar os in• 
teresses que vão surgindo cada ve::; mais numerosos e varies, a pro
porção que a sciencia avança e que a humanidade marcha para a 
frente. · · 

Mas, voltando á França, cumpre ·accentuar, S. P ., que ali o mal 
vem de longe, e jâ em 1881, Gambetta contra elle clamava da t:ribu~ 
na: "No sgstema· perÚimentM, o f}Ovet:'/10 é obrigado a grandes des
pt!sas, afim de d.n.xar •um nome. Se á itliciatiwi govcmsme:ntal aili~ 
ta-se a iniciativa parlamentar ·.em m:aterla de abertura de c=ito3, en;.. 

tão o equilíbrio do orçmnento fica á mercê de todas a1 surp:esas da 
discussão e 'do voto, ·errtãO dos orçamentcs são conáemnados aresceTi' 
e a eritumecer de .armo a anno ... " · ' 

E. ainda agora. ·as vozes mais autorizadas daquella ·grande Na
Ção, estadistas como Millerand ·e Tardieu, constÜudonalistas . como 
Bar'"..helémy. clamam aJntra o ca.ncer minaz: ··0v. c:omptoir. dn .:hamp, 

.du bureau. de rateiieT monte le même c:ri de cotére, contra le gespil
le9e des demiet"s public,9 d l'excés de, impõts", diz T;u#ieu em ou-
tro livro, L'hure de le décision. . 

Os remedios? 
. Ap()nta•os Tardieu: ~.''uma reforma simples e justa offcr<.>cc-se 

aquf ás nossas vontades : retir-ar aos DeJputados o direito de propor 
despesas e reserva!-o ao Govemo. O mal; se isso fõr feito. terá sido 
sanado em ~es quartas partes~. 

E' o mesmo. o aviso de Millerand: Ha ·uma reforma h qual os 
partldarios mais ardentes da tefomta constitucicmal earecem .ligar 
uma singular importaru:ia : é a . suppressão do direito de iniciativa. dos 
Deput8d.os em meteria fúÜmceira.". E conclue: "Et naus vaiei r~ 
á· la. rn-eie~ á .la :~eule question. . 

·Agora o professor Barthélémy : "E preciso . que, por decisão re:-
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grzlamcntar, ·a Camm-a · sacrifique· sobre o altar dO interesse ~Ucor 
seu· direito de· augmentar as despesas publicas". . . . : . . 
. .O .Phefiomeno çle augmento d~ desiX;sas, e dos im,postos, .iá o. 
disse de .começo, tem explicaÇão . de ordem ge~&l, e . o\>edece a .uma 
~tiologia .decorrente da propria lei . de evolução da sociedade_ politica 
e da complexidade crescente das nec~dades publicas, mas, força é. 
confessar e eu .passei faiel·o com ín~speição, porque sou parlameota• 
nSta decla~&do e sem reservas, que. nos regimens parlamentares é que 
F,Contia .elle . terreno propicio ao seu · deserwolvimento e expansão • 
. ·. : .: :e·· 'que,· no . reg}me parlamentar, dada· 'a ·preeminencia política .do
poder ' leg181ativo, .do ·q'ual tudo passà a .depender, cis Deputados ficam 
mais 'immedjatamente subOrdin.ados ao influxo . dos interesses pura.:. 
mente . eleitoraes; e muitas ve:z;es são obrigados a sacrificar a esses os-
interesses mais altos da collectividade. . . 

Mas, é tamanha fl~bilidade do systema, que elle encontra em 
si proprio os correctivos necessarios para o mal apontado, e à lngla:
terr?t os .descobriu, desde logo, na pratica a que antes alludi, e para 
.. qual ·estão tendendo na França os politicos· e tratadistas em numero
cada v e: maior e em qualidade cada ve:z; mais selecta. 

Como vê V. Ex., St. 'Presidente~ . o mal tem . origens de caracter 
geral.' e apenas depara no . systema parlamenttr um terreno de facir 
proliferação. ·.. · 

Os remedios o proprio regime os encontrou, de vez. que o go
vernei é uma delegação da Camara, e a esses remedios ·já se recorre,. 
de ha muito, com exito. na Inglaterra, e tudo indica que em ·breve 
serão tambem adaptados na F~&nça. 

· Em uma palavra: a iniciativa das de pesas fica pertencendo ao 
governei, mas isso porque o govemo é apena5 uma delegação do ·par
lamento. Não fica assim, de maneira nenhutna, apoucada a funcção 
legislativa. · . 
· No regime presidencial, porém o mal; .. se c:xiste, offerece· aspecto
diverso: os Parlam.'!lltos, de fuocção tão redu:ida e inoperante, riã<>' 
têm papel politico decisivo e não podem ser os . responsaveis pelo
malbaratO ,do~ dinheiros publicas, de .modo que o § 2" do ar •. 41 da.. 
nossa C9nstituição desajeitadamente entrou no . syst~ma a que ella se: 
fil.ia:, e · a sUa adopção deve ser attribuida apepas a um cochilo dos 
no~& conStituintes, ou a uma ii:rlportação mal. avisada. 
. . . 'Não .. ha guem contemple serenamente o panoro.o;ta político doi 
povos regidos. pelo presidencialismo, e ·possa deixar de concluir, como 
eu concluo, que o dever do legis!ador de5ejoso de estabelecer um 
regime de livre opinião publica em nossa Patria, como . nos outros 
]>ai:'es presidencialistas dil America Latina, é .marchar por um só c 
largo caminho: é fortalecer : os po~eres do ·Congresso •. · . 
·. . Os do ramo executivo. são immenlios, omnimodos, tentaculares, 
~q~ na: _'Argeot:ín.a, por .toda a Sul Alneric:a. . · . . · · 
. E' o· que ·assignala. por exemplo, quanto a grande . Nação vi%iohi 

e amiga, um dos seus hou1eos de mais relevo, ao inesmo temj;lo jurista 
dos maV; reputados, o Senador Mario Bravo, nas seguinte pal~vras: 
"Temos presenciado uma luta a. surdina e.ntre o Pode'r Executivo e· 
:o Legisl~tivo · com o proposiêo de implanta,t, com os seus extremos 
mais agudos, a preeminencia do Presideote sobre o parlamento. NãO. 
tem iido uma luta por aspirações ou por idéas, nem um conflic:to em · 
que o debate, com os· fllndamentos de· direito ou de exigencias publi~ 
é:as, haja podido· demonstrar a aua propria ra2;io. Se . ha reali~ado, 
mediail.tt o ·exercicio arbitraria da força.; ,pelo desconhecimento silen
•cio'só',' ou franco dos direitos dó parlamento; pela ind.ifferença entrf: 
suas . sancções: pelo desconhecimento de suas leis; pela rc:cu;a a offe--· 
recer·~ ao juizo ou ao controle das Camaras representativas da so
'berania' popular e da integridade da Nação''-. 
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:E, depois de: citar fac:tcs innumeros demonstrativos da acção absor
vente do. Poder Executivo em detrimento da autonpmia legislativa, 
conclue Mario Bravo: "Se todos esses factos não fossem sufficientes 
para demonstrar a que ~ndições extremas de insignificancia réal fo
ram Teduloidos. os extensos . e incalculaveis poderes do Parlamento da 
~ação Argentina, bastaria citar factos tão deprimentes . P~ra. a cultura· 
civica e para d1gnidade política do paiz, como estes", e aponta: pri
sões . de cong.relisistas po.r autoridades provinciaes, prisões de parla
mentares . por motivo allegado de contravenções policiaes, '!lltrajcs ;Í;; 

comm1ssões parlamentares, . incommodos soffridos por deputados . por 
motivo de opiniões expendidas no exerc:icio do n;~andato, e ·outros i7 
outros casos. . . . . 

Em uma palavra, Sr.· Presidente o estudo do proÍelisor M ario 
Bravo é todo ellc orientado no se!ltido de demonstrar que a evolu
ção do systema presidencial na kgentina vae condu:.indo .todos os 
dias o Parlamento a ter existencia cada ve:. menos real e ir1ais appa
rente, e a tomar mais forte, mais tentaculaf)llente poder!)so,. o Exe• 
cutivo. · . 

O .phenomen~. :não { especifico da Argentina, mas reponta em 
t9dos os pab:es regidos pelo systema presidencial na America Latina. 
Lembraria, por exemplo, o <;aso do Uruguay presidencialista até 1919~ 
e onde o regime presidencial levava ás .mesmas consequenc:ias prati· 
cas ~ ás . mesmas conclusões apontadas em relação á Argentina pelo 
senador Mario Bravo. 
. Eu citaria o Uruguay, invocando o tr~balho de Alberto Zwn 
Felde, trabalho notavel, pagina · de .sociologia das mais completas que 
conheço sobre a SuJ...America, em que se estuda o Processo Historico 
~aquella nação, para se chegar a estas conclusões: "A' frente de tudo 
ergue-se o Presidente, dotado constitucionaimente de todos os pode
res, arbitro necessario de um partido, chefe de toda a administração. 
sem cuja vontade não se m:ove uma p~a." B •. em outro passo do 
mesmo livro: "A constituição gera~ o presidenciaüsmo, e o presiden
cialismo as revolUÇÕeli. Porém, não é só questão . dos governos de 
partido, senão dos ·n:. · :JS governos. O deapotismo presidencial attrae 
a camatjlha, e ~e esta .camarilha, como ê frequente, compõe-se de 
homeoa de pouco escrupulo, que se valem das posiçón para enrique-:. 
cer, ~ adjudicar t!Jlpregos e prebendas aos aeus parentes e favoritos •. 
a corrupção domina! sem que haja meios de ·!mpedil•a e suprimil-a. 

A adulação, o peculato, o compadresco politico, cres
cem viciosamente, enrolando-se ao t.ronco do prwdencialis
mo. Assim, pois, nada mais distante da überdade politica do 

· que este regime, essencialmente despotico, ·determinado pelas 
circumstancias sociaes do · paii' co;m a ·ajuda da Constituição 
de 1830, Sob a apparencia institucional da Republica, o . 
Governo effectivo é um despotismo pesst>al ... 

Agora a lição de Cuba, tal como é exposta peló Senador José 
Manuel· Cortina, no seu notavel discuqo '"ãe Cíefesa. da reforma cons
titucional, por elle preconi~ada: 

"Entre nós outros,. o regime chamado presidencia, de 
typo pessoal, fracassou totalmente. Na. realidade este · syst~ 
ma, praticamente. é dos maiS propícios e favoraveis a crises 

.: ·.c!)mo · .. a. .· qul: ~emos actualmente. A démocracia moderna e 
.a cul~ra i:onte~pp,oranea não são .compativeis com. um .regi• 
me cujas . mudanças põliticas ··e : de Q.r~ntação .estão ~ujeitas 
priacipalmente á vontade de um 'só homem. d~ante Wli 
largo período de annos;" 
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Certo é que nos Estados Unidos o regime preSidencial não signi, 
fica · de todo a absorpçã.o do Poder Legi8lalívo pelo Executivo·, muito
embora seja m\lito grande. a influencia do PreSidente da R~ablib. 
Mas ·Q · facto é explia.vel por motivos particulariuimos, ·apontados 
pdos historiadores, como sejam a vigencia de partidos politicos tra
dicionaes, o alto nível. da opinião publica, a propria educação civica~ 
alicerces seguros de uma democracia'. authentica. · · 

Ao demais, Sr. Presidente, o presidencialismo nos E5tados U ni;;.. 
dos não tem. a rigidez i as cãracteristicas reveladas na · Sul-Amuica.. 
e dei:n wna consideravel margem de influencia · ao ramo· legislativo, 
notadainente ao Senado, o que levou Wilsor.. a considerar,· ·em livro 
que fez; época, o regime do seu·· pai% como. o de um governo c:ongreS'-
sual, e Mirkine Guet:zewitch e chrism:U-o de parlamentarismo larvado. 

Como quer que seja, o que é evidenté e certo é que no& p~es 
sul-americanos o presidencialismo .é a ·omnipotencia do Poder Execu
tivo e o desapparedmento qual!i completo do Poder Legislativo, i:ujas 
func:ções são aos poucos absorvidas pelo · primeiro. 

No Brasil, através mais 40 annos ·de vigcncia do systema, o que 
temos veri(icadó é que toda a dire.cçáÓ'.politica do ·pa,jz é cada vez; 
mais attn'buida exclusivamente ao Chefe da Nação~ desappare,endo
aos poucos a influencia do CongreSso, até · se transformar em uma 
verdadeira ~mbra de poder. · · · : : · 

No qu~- entende particularmente, com a cr<ação de empregos 
e com a decretação de despesas, a verdade é que uma e outra coisa 
só merecem a approvação do Poder Legislativo se · ampalõldas pela. 
iníciativa e pelas sympathias do Governo. · · · 

Em taes condições. como justificar a dispOBição do § 2" do art·. 
41 da Constituição de 16 · de Julho, que estatlle pertencer ell:clusiva, 
men~ ao Presidente da Republica a iniciativa dos projectos de lei 
que augmeotem vencimentos dos {unccionari05 publicas, criem · empr_. 
gos em .serviços já org~ados, ou modifiquem, ~ durante o prazo dt 
sua vigencia, a lei de fixação da& forçaa armadas? • 

Não vejo, Sr. Pr~dente, como explicar semelhante -dispositivo- . 
constitucional, evidentemente aberrante da logica do presidencialismo
e em flagrante contradicção com Cl espirito do regime representativo
e com as origens hístorieas do Parlamento, cuja fwicção preciptra é. 
com o poder de taxação e decretação de imposto, . o de regular os-
gastos ·e as despesas publicas . . ··· · ·· 

Mas, encontramo-nos diante de um dispositivo constitucional. a. 
que, bem ou mal. devemos obed!encia. e a que riio podemos fugir .. 
muito embora ~sim! em proclamar que a n~ . . Constituição, nesse 
artigo, nessa dispo'lição, ·é .illogica co.msigo mesma.. pois mente ao· 
sy.st.ema presidencial, a .que está filiada. . 

O Sr. Sampaió Corrla - Tive c)pportunida<le de dizer a mesma 
CA:lÍ&a que V. .Ex . está clli;endo, quanto a este ponto, na Assembléa 
Constituinte. 

O Sr. Christiano Machado - Eu ia lembrar isso a<> nobre ora-
dor. 

O Sr. SampaiQ Corréa - Essa foi uma das restricçõe$ com que: 
votei a Constituição de 16 de Julho. · 

O Sr. Paulo Martins - A actlial: Comtituiçlo ~ traça, ~ 
lutamente, uma· direc:âva no direito .Publico. Ninguem sabe se o re--
gime é presidencial, ou parlamentar. · 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Muito alegre fico, Sr. Presidente. 
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~. yetifiçar qu~ . ~s. o.b~n>~çõe§ . aq_ui agora. feitas· por mim, . neste tollt 
Cle Simples palestra despretenciosa, en<:ontram entre psn ohJ:es Deputa,, 
dos que me: aparteiam padrinhos dos mais valiosos, porque são, real
mente, das mai~ .brilhantes fi'guras desta, Casa . 

. . · O St-. Paulo Martins ----'- Obrigado . a V. Ex . 

, , -. .0 Sr.· Sampaio Corrêa :-- Applaudo apenas a par te relativa ao. 
Deputado Paulo Martins . 

o· Sr. Abel.mio Ma~inho - E S. Ex. a sua . 

•. .-.: . O, SR.- JOSE' AUGUSTO ~ Insisto em accentuar que esse é 
o aspecto do1Jtrinario da questão. 

Encontramo,nos, porém, deante de dispo~ção expressa a ta;(a' 
tiva da Constituição. Em face della, não ha como fugir: ao Presi• 
dente da Republica pert.enc:e, exclusivamente:, a iniciativa dos proje-. 
ctos de: lei que augmentem vencimentos de: funccionraios, criem em~ 
pregos em serviços já organi:ados, ou modifiquem, durante o prazo· 
da sua vigencia, a lei de fixação das forças armadas . 

" O .Sr. Sampaio Cocrea - A collaboração, que em outras leis se
faz. pelo véto, nesses casos é apenas pela iniciativa . 
- ' 

O SR. JOSE' AUGUSTO - E', V. Ex. o accentua ~ui te bem,. 
e deve ser apenas pela iniciativa. 

Etnrando, porém, propriamente no caso concreto que está em 
debate, ' perguntaria · á Camara se o Sr. Presidente da Republica, se: 
o honrado Sr. Getulio Vargas cumpriu a disposição constitucional 
que lhe dá a faculdade privativa, o poder privativo, de iniciar os 
projectos de lei que importem em augmento de: vencimentos dos func~ 
cionarios publicas. N ão o fe:., evidentemente. Aqui está, na sua in~ 
tegra, o officio dirigido pelo Sr. Presidente da Republica ao Poder· 
Legislativo : 

"Excellentissimo Senhor Presidente da Camara dos: 
Deputados: 

Cumpr~me encaminhar ao alto conhecimento da Cama,. 
ra dos . Deputados o · expediente relativo ao reajustamento· 
doJ> vencim·entos das Forças Armadas, apresentado pelos Mi· 

. nisterios da Guerra e da Marinna. Sendo da competencia 
dessa lllustre Camara resolve sobre <> assumpto, é de espe
rar que como seu elevado criterio e patriotismo possa con~ 

·ciliar o justo fundamento Ciá. medida proposta com as possi.-· 
bilidades financeiras do ~-

Aproveito o enaejo· para reiterar a Vossa Excellencia:. 
os meuJ protestos d~: subido apreço e distincta consideração. 

GETULIO VARGAS." 

Eis ahi, Sr. Presidente; o projecto de augme~to de vencimentos
dos militares foi encaminhado á Camara dos Senhores Deputados., 
pelo Sr. Presidente da Republica, apenas como lliJl. &imples expedien~· 
te, não tendo S. Ex. dito se c;onc:ordava · c:om as ptete:nsões ne:&Se 
e:xpediente desenvolvidas, ou se dellas diacotdava. Por con5eguinte, 
não teve S. Ex. a iniciativa que a Constituição exige expressa e ta
xacivamente; de modo que, se nos qWe:saemos ater ao officio d~ 
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Senhor Presidente da Republica, teriamos que, constitucionalmente, 
.deixar de tomar conhecimento- delle. 

O Sr. Paulo Martins - E' esta a minha opinião. 

O SR. JOSE' AUGUSTO- Esta é a opinião do nobre Deputa· 
do e, no meu modesto ponto de vista, a verdadeira interpretação do 
texto constitucional. A Camara, porém, assim não entendeu e, exami~ 
nando o assumpto a ella encaminhado, como expediente, offereceu ao 
plenario um projecto de lei,. não mais de reajustamento ou augmento 
.de vencimentos ••• 

O Sr. Paulo Martins - Mas <;!e .silllples abono provisorio, coisa 
completamente differente. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - . . . mas de simples abono provi; 
sorio, coisa inteiramente diversa, como bem accentua o nobre D eputa• 
do. 

Assim , A Camara, não podendo considerar a materia no tom 
em que foi trazida ao seu conhecimento pelo Poder Executi'IO, enca• 
rou•o pelo unico prisma por que, dentro da Consituição, poderia 
faz el-o; e cis como o proj ecto de abono provisorio, votado por esta 
<:asa, enqu~drou•se perfeitamente dentro dos termos rigorosos da 
Carta Mãgna. 

A Camara não propoz augmento ãe vencimentos, por isso que 
-tal attribuição, bem ou mal, era do Poder Executivo. Sentindo, po• 
;rém, a ne~;essidade de attender ao problema, que a todos se apresen• 
tava como devendo ser immediatamente encarado pelo Poder Publico • 
.a Camara collocou-se á altura delle, approvando projecto. não de 
augmento de vencimentQ$, m.ais de abono provisorio, para enfrentar 
.uma situação que reclam:~.va remedios. 

A proposição votada pela Camata foi assim habilmente posta 
em conformidade com a Constituição, e vasada em moldes ou mais 
democraticos de vez que .•. 

O Sr. Paulo Martins- O projecto da Camara foi apenas de me· 
-dida proVisoria. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - . . • de ve.z que, repito, não con• 
sidero apenas as necessidades prementes dos militares, .mas attendeu 
.ás necessidades de todo o .funccionalismo publico brasileiro. (MuitO 
.bem.) 

Andou bem a Camara dos Srs. Deputados; bem, porém, não 
.andou S . Ex. , o Sr. Presidente da Republica, quando, ao conside• 
rar a disposição votada pela Camara, o projecto aqui elaborado, dentro 
.dos termos estrictos ria Constituição, ao invés Õe lhe oppor seu véto 
-integral ou dar a sua approv:a.ção completa, acceitO)J·o em parte, recu
sando outra, tão constitucional quanto a sanccionada. 

E. recusou em parte, baseado em fundamento que, no meu modo 
.de entender, não encontram, absolutamente, justificàtiva dentro dos 
·.textos constitucionaes. 

Não· desejo retornar ao debate desta materia, já .aqui; longa bri
lhante e doutamente esplanada, quer pelo$ que sustentam o · projecto 
<~.qui aprovado ..,;_ e foi a grande· maioria dos que occupatim a· tribu· 
na - quer pelos que acce.itam o yéto do Sr. Presidente da Republica. 

E aqui cumpro o dever de fa:er referenda especial ao r:.obre 
.Relator, o joven ·e já ilfustre Deputado pot Minas Geraei, Sr. Car
los Lm:, o qual, não obstant·e . collocado em, ·terreno inteiramente ·.di ... 
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~erso daquelle em que me colloco, soube, entretanto - força é con~ 
fe51lal·o - manter o debate na e6phera mais elevada possível e com. 
brilho que sou o prüiieiro a ·~econhecer. brilho que indica ser S. Ex .. 
parlamentar, do qual, nó5 brasileiros, podemos muito esperar. 

O Sr. Carlos Luz - Bondade de V. & . 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Justiça que faço ao nobre Deputa•· 
do. 

O Sr. Bias Fortes - A oactuaç~ do Sr. Deputado Carlos Luz 
11eria muito mais brilhante, se outra fo~se a causa. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Exactamente. Quero, Senhor Pre
sidente, .para não volta-r ao aGsumpto no terreno geral em que foi 
collocado, particulari:al~. fixai-o em um aspecto unico, ainda aqui 
não discutido amplamente, mas apenas esboçado~ 
· Refir-o-me á parte do véto do Sr. Presidente da Republica, em• 
que S. Ex. se atira contra· a para mim 1egitima pretensão dos offi
ciaes reformados . 

. Nesse passo de materia muitos foram os textos constitucionaes:: 
feridos pelo Sr. Presidente da Republica, que não podia nem devia. 
nego r aos· reformados o abono provisorio que a Camata concedeu e S. 
Ex. houve po: Nm sa.nccionar para os oíficiaes da activa. 

O Sr. Paulo Martins - V. Ex. vae estudar o véto sob aspecto
ainda não examinado, nem debatido. 

O SR. JOSE" AUGUSTO - Segundo penso, o direito dos offi~· 
ciaes reformados e da reserva ao abono provisorio, approvado por· 
esta Camara, se firma em disposições cla-ras da nossa Magna Carta .. 
que passo a examinar. 

O Sr. BíliS Fortés - E' razoavel o véto para os reformado&:: 
dles estão, como . os civis, desarmados • • . 

O SR . JOSE" AUGUSTO - Entro agora no assumpto de que 
vou particularmente tratar. 

Assim. Sr. Presidente, diz o a~go 117 da Consituição de 1& 
de Julho: 

HE vedado á Uniito, aos Estados, ao Districto Federal e aos.: 
Municipios'": . : 
· ~I - Crear distincção entre bt-asil.eú-os natos ou preferendas. 

eni favor de uns contra outros Estados~. 

Surge aqui o primeiro contacto do intellecto de quem estuda o· 
nosso Estatuto fundamental, com o profundo idealismo egualítario · 
da nossa Constituição. · · 

Os offidaes da Reserva de t.• ·classe e os Reformados de paten~ 
. tes identicas e situação juridicas perfeitamente iguaes, percebem ven,. 
cimentos differentes, quando, na hierarchia administrativa ou de com
mando, a cada posto coKesponde uma remun_eração. 

A dio~gualdade de remuneração para suvi~ores militar~& que
têm os mesmos postos e occupam o mesmo escalão do Exerato, ou 
da Armada é inconstitucional. Por isso, os militares reform~os ou 
da Reserva' de 1. • classe., e mesmo os aposentados, não pleitearam pro
priamente o augmento de seus venciméntos, no $entido generico da 
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palavra, mas, egualdade, de forma que os novos chegados -á .. s_it~çãt> 
de Reserva, Reforma ou de Aposentadoria, não percebessem ·mais 
nem menos do que os companheiros em identica situação, porquan~ 
to f~er de outra for.:na, seria "crear distincções. entre brasileiros 
natos"', de condições identicas, em desaccordo com o artigo 117, 1 
da Constituição Federal; portanto em relação a este artigo é· evidente 
que o véto é inconstitucional, , porque affirmou e proclamou a doutri• 
na de desegualdade, acorçoando e confirmando a situação anomala e 
inconstitucional d'aquelles servidores. 

''Art. 39 _ Compete privativamente ao Poder Legislativo com a 
.san:cção do Presidente da Republica: 

8 - Legislar sobre ; 

a) licenças, aposentadorias e ref.o~mas, não podendo por disposi-
ções especiaes concedel-as, nem alttt-ar as conC:e.d:d.a.s~. 

Isso significa, que o Poder Legislativo, não pode mais, como ou• 
trora, conceder licença, aposentadot"ias e reformas, inteiramente no:-. 
minaes, nem mesmo para premias, o que se faúa muitas ve:r.es até 
em .leis orçamentarias. O que a nossa Constituição exige é que todas 
as resoluções legislativas tenham um caracter geral e abrangente em 
relação a 'todos os brasileiros em egualdade de condiçõeh. E, mais 
uma affjrmação do principio de Eguald;~~e. Ora, em se tratando~ de 
produ:ir uma lei que vise o reajustamento de servidores da Nação, 
em consequencia da desvalori:.açã.o da moeda, e, portanto, do encare• 
Cimento da ·vida, que automaticamente redu:. todas as remuneraç~es 
fixas, como· são os vencimentos do funccionalismo e dos míli~rcs, 
paulatinamente a um nivel cada VelO menor ·de subsistencia, se appro~ 
:ldmando pouco a pouco do zero e da misc-ia para todos, devido ao 
.custo cerscente das causas para a vida - é natural que este reajus• 
tamento deva ser geral, porque estes depressão valorica da moda, 
incide sobre todos; e portanto todos os servidores de quaesquer cate• 
gerias, quer estejam em serviço ou em espectativa disso, ou em esta• 
do de liberação, como se acham respectivamente os servidores sem 
funcção os licenciados, e em disponibilidade e os reformados, apo• 
sçntados ou jubilados, no ponto de vista da idéa de reajustamento de 
.seus vencimentos, são todos iguaes, porque todos scffrem igualmente 
os effeitos do encarecimento da vida. Portanto, só é constitucional 
o reajustamento geral. O véto, concedendo o abono, de reajustamen~ 
to apenas àos milit~res em funcção, e, sepa~ando os reformados, re· 
servi!tas, aposentados e o funccionalismo civil em funcção é inconstÍ• 
tucional, porque fere ainda o principio de igualdade, no ponto de 
vista do art. 39, n. 8, da Constituição. 

O · projecto, além de outros, apreser.ta de facto um aspecto Íl\~ 
-const:itucioal, e que o Sr. Presidente da . Republica não viu _:_. é o 
facto de serem todos os militares contemplados Í:Om o abono provi~ 
eorio, menos os aposentados e reformados após Julho de 192.7! Esta 
desigualdade, numa questão de compenação ao enca~ecimento da 
vida, quando se abona a todo mundo, até aos altos funccionarios que 
recebe acima de seis contos de réis por mez, fere os artigos estuda• 
·dos numero 17, I, . e 39, n. 8, da Constituição. 

Qual o criterio que aconselhou um procedimento como este em 
uma medida emergeilte e geral como a do reajustamento dos venci• 
mentes dos servidores da Nação?! Nenhum justificavel-, !\enão um 
lapso, um cochilo do legislador,. no tumulto do final do passado pe~ 
rio do legislativo. O véto não ferindo esta lacuna, e, portanr:o, acei~ 
tando~a implicitamente, ainda veio · de novo ferit a Constituiçá()_ nos 
.artigos a.ssignalados. 
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"Art. 11, § 2.0 Resalvada a competenda da Camara dos Depu
·tados e do Senado Federal, quanto aos r~spectivos serviços. adminis• 
trativos, per-tence exclusivamente ao Presidente da R.epublica a inicia· 
th•a dos projectos de lei, que augmentem ve.ncimerrots de funcciona
rios, criem empregos em serviços já organizados, ou mod:fiquem. du
rante o prazo de sua Visenda, a lei da fixação das forças armadas··. 

A exegese deste anigo do noEso Estatuto magno leva á compre
h~.sã:a .. de que, d~ -facto, "pertenc_e exclusivamente ao Presidente da 
Republíca _a .iniciativa dos projectos de lei. qu!? augmentem vencimen

. tos de funccionarios". Ora, o Sr. Presidente da Republica remettcu 
mensagem á Camara dos Srs. Deputados, na qual diz: "Cumpre-me 
encaminhar ao alto conhecimento da Camara dos Deputados o expe-

. diente relativo ao reajustamento dos vencim:-ntos das forças armadas, 
ag~esentado pelos Ministerios' da Guerra e da Marinha, Se-:]{io da 
-competencia dessa illustre Camara resolver sobre o assumpto, e de es
rerar que, com o seu elevado criterio e patriotismo. po<sa conciliar 

. o. justo fundamento da medida propOsta com as possibilidades Hnan

. ceiras do Paiz . " 
Os officiaes da Reserva de 1.~ classe e reformados foram con~ 

· tcmplados implicitamente por S. Ex. na expressão generica .. reajtz.s
. tamento dos vencimentos das forças armadas", que são constituídas. 
pelos chamados Exercito e Marinha activos e suas differentzs reser· 
~·as . Além disso, encaminhando tambem, como o affirma, o .. expe-· 

. diente relativo ao reajustamento dos vencimentos das forças armadas, 
apresenttulo pews Minisferios da Guerra e da Marinha", S. Ex. con• 
.sagra e approva o que ahi fica dito pl"la Commlssão chefi-ada pelo 
Sr. General Fontoura, assim como o que foi lembrado pelo Sr . Al
m:rante Protogenes. Guimarães, Ministro da Marinha. Vejamos o 
qtte diz aquelle "expediente'' sobre os reformados e reservistas. Di:: 
o' Sr. general Fontoura : "O soldo do refol'77l2do, que é a remunera~ 

-ção minima concedida pelo Estado ao velho e cançado servidor, de
verá acompanhar sempre a evolução da lei de assis~ncia • .porque o 

. p:-eço da 11ida oscilla. o estado de saude periclita, e a dignidade do 

. po•to entret;mto pernumece. Não é justo que se lhe augmente a gra
tificação, posto que é inactivo, mas não é menos ;usto devermos acD-' 
bertar da merulicancia esses brasileiros, que muitos delles, sahinclo do 
scenario historico da Pstria, fazem desapparecer a propria Hi9!:oria 
Nacional". (Relatorio). 

Art. 32 do ante•projecto Fontoura : O Poder Exec:ütivo provi~ 
• denciará, dentro de um armo, sobre a revisão · das tabeltas ·de venci
mentos dos militares ifiBctivos, tendo em 11ist.a o custo da vida, a hD' 
no:-abilidade do posto. a relelvancia dos .serviços prestados pelos ve
lhos ser11idores da Pa!ria, procuranáo amparai-os, afim de que todos 
possam manter uma existencia digna. tomandO'se por base o soldo da 
tabella, que esti11er em r;lgo:-. para os ~r;idores em acti11idade. 

Art. 31. Os militares refot'T11ados ou da reserva. quando em excr• 
cicio de commissão ou funcção no Exercício activo ou na Mar-ínha, 
perderão todos os pro Lt.~os da inactividade, em quanto pcrn!ltTileCe• 
rC'm em tal situação, per-cebendo n~e caso, os vencimentos consi· 
gr!ados na presente lei... como se -effectiiXl.S fossem." 

Agora fala o Sr. Almirante Protogenes Guimarães, Ministro da 
Marinha: 

"Outr<lS liissumptos. ainda. mas, de menor relcvencia. constan· 
. tes das disposições geraes do projecto da commissão. fo;-am omittido.s 
.lambem no alludido ante-projecto .do. Ministerio da Guerra. Assim. 
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por exemplo, não éorBm contemplados · os oftidaes já tranSferiâos: 
para a reserva e os reformados. Parece de justiça, que aos mesmos 
se deva dar o 30/do da tabella nova, e, como se trata dê reajustanum
to, as quotas que recebem poderão, assim. ser eliminadas. Desse irwdo 
evifar~se·á a enorme disparidade, que ora exisre, ENTRE OS VEN~ 
CIMENTOS NO MESMO POSTO DAQUELLES SERVIDO~ 
REs··. 

Como se vê os reformados e reservistas foram lembrados nc> 
"E:~Cpediente"' que o Sr. Prestdente da Republlca, remetteu á Camam 
dos Srs. Deputados e S. Ex. não di:;tinguiado e não cissentindo do 
que foi dito ~los Srs. General Fontoura e Almirante Protogenes 
Guimarães, tacitamente ac:c:eitou e propo;z: aquellas · mesmas ideas ; 
portanto a inclusão dos reformados no projecto é perfeitamente con· 
stitucional no ponto de vista do art. 41 § 2. supracitado. Se S. Ex~ 
separou os servidores reformados e reservista&, posteriormente, como 
o demonstra pelas ra~es do véto, isso, ainda inça 'tSte de inconstl~ 
tucionalidade, porque tflélta desegualmente a .servidores da mesma 
classe, e, neste caso, assume o véto não sómente o caracter de iDc:oa
stitucionalidade, mas até meslllO de deshumanidade, porque, emquan
to era sancciooada a parte' relativa aos militares em funcçao, qut: to
dos, mesmos desajustados em seus vencimentos, ·se acham ainda am
pararlos ao menos pela tabella de 1927, cortava os reformados e:m. 
toda a linha, quando se sabe que no seio destes ha antigos servido-: 
res na IDais extrema mi.&eria. Cortava até -~ restante raros de nos• 
sas rellquias militares, da guerra do Paraguay ! 

"Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangei
ros residentes no paiz, a inviolabilidade dos direitos concernentes á 
liberdade. á' subsistencia,· ã segurança individual e á .propriedade, nos 
termos seguintes : 

"'1) - Todos são iguaes perante a lei. Não ha privüegios, nem· 
distincç6e.s, por motivo de nascimento, sexo raça. profiss~o. proprias. 
ou dos paes, dli3Se social, rique:a, crenças religiosas ou idéas. poli~ 
ticas" . · · 

E' a e:oundaçllo plena é· al:l~luta do principio da igualdade, que 
a nossa Constituiç!o vem proclamando a oada passo. "Todos .são
iguaes perante a lei" isto é, ~todos os iguaes devem ser. tratados com 
ígnaldade. Todos os irzdivtluo.s que se acharem perante a Nação em· 
identidaae de circ:um3tmu:ia.s. tbn necessariamente os mesmos direitos 
e . 4eueres, e co.ruequentemente igualdade ·de subsistencia e de tratBJ
menJo para os me..smos ~viço.s prest«los. 

· Como justificar diante da doutrina deste artigo a desigualdade 
de remuneração, que têm entre si os reformados, os aposentados e os:
reservista? Como se póde justificar a existencia de Generaes e .Almi
rantes reformados que recebem 4:500$000 por me::;, ao lado de' c:om-· 
panbeiros seus, identicos em tudo, e mesmo muitas ve~es contando 
muito mais tempo de serviço recebendo 800$ ou menos mensalmente? I 
Géneraes e .Almirantes que recebem menos de que sargentos ,e abri· 
mais se podem considerar ao menos officia.!e superiores? Officiaes que
respeito pela alta po&ic;ão, que oec-.1pam na sua classe e na sua Patria?l 
Marechaes, que recebem menos · que !egundos tenentes e' que nem 
mais s podem considerar ao menos officiaes superiores?! Offic:iase que 
são obrigados'·pela miseria a fugir da sociedade e dos seus oc:mpanheiros
em exercic:io; ·porque se envergonham ·de mesmos,. pelo desamparo
em que vivem·?! Corone:is que recebem menos de 600$000 por me~ que-
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·vêem sentar•se ao seu lado, capJtaes com 1:500$000 ou com ...•.. 
:2 ;500$000, como &e tinha . proposto na Tabella Fontoura; musicas de 
.1.• classe com 800$000 mensaes e de 2."' .classe com 600$000?! Como 
.é possivel manter•se a dignidade hierarchia em taes condições? Isso 
;·.tudo é inconstitucional e necessariamente os Poder.es Publicas terão 
.~e corrigir. Não se comprehnde que continue esta desigualdade. 
Pa5sasse a nova tabdla, teríamos que um general de divisão ou vice~ 

"almirante reformado pela mesma ficaria com 6;000$000 mensaes em
.quanto e:ristem generaes de divisão, vice~almirantes e marechaes ou 
.almirantes reformados com menos d conetos de réis! Ora, o veto 
;attentou .contra a Constituição, :porque manteve este ststu quo e, ain
-da mais, affirmou que os reformados, não podem :-es reajustados, o 
-~ue é o mesmo que diz;er, que, se tiveram vida longa, chegarão ao 
fim desta na miseria! O senhor Presidente da Republica, não qui~ ver 
que se o projecto de reajustamento era incostitucior..al, isso devia es~ 

;pec:ialmtne caber ao facto . de apenas se conceder um miserrimo abo
no dos reformados, deixando-os ainda desigualmente remunerados, 
ferindo em absoluto o art. 113, n. 1, da Constituição, e não porque 

. .a Camara dos Deputados logicamen lembrou-se de attender um pouco 
; aos appellos dos velhos sen-idores da nossa Patria! 

"Art. 115 • A· ordem economica deve ser organizada 
confor:me os principias de justiça e s.s nec~sidades da vida 
nacionBl. de modo que possibilite a todos e.risteru:ia digrr.8. 

"Dentro destes limites~ é garantida a liberdade econo• 
mica. 

O véto contrariou a doutrina deste artigo. 
As mentalidades evoluem e se differenciam com o tempo, de for~ 

:ma a constituírem para cada individuo uma natural especializ;ação de 
·capacidades. Ora, um moço penetra na vida militar muitas vez.es aos 
l5, 16 annos, quando sua mentalidade em materia funccional, ainda 
.está informe. Dentro do ambiente da classe a que pertence evolue, 
e se espec:ialisa em doutrina absolutamente inversa :í dos meios libe~ 
raes, onde se ostenta em toda a sua plenitude a ·lucta pela vida. Elle 

--evoluiu, portanto, uma mentalidade caracteristicamente militar, que 
nos alto postos se torna firme e invariavel. Em geral, o militar antigo 

.não é muito adaptavel á s profi~ões liberaes, em que se extrema a 
concorrencia de serviços, e por isso em taes amÔlentes, penetra como 
criança, sem forças nee capacidade especial para dcfender~se; e por 

:isso o militar ou o funccionario é naturalmente o que sempre foi o 
e portanto, não é possivel, o Estado jogal~o só~inho. na, em que fatal~ 
mente fracassará! Atirando á margem, como o considera o véto do 

.Sr. Pre!idente da Republica, no fim de sua vida. a redu~l-o a ven• 
cimentos sem nenhum valor, elle estabelece que deverá acabar neces• 
sariamente na tutela ou no miseria e não podendo obter uma profissão 
nova, que lhe possibilite existencia digna!! Ainda mais, que a profis
são que deve organiz.ar para o fim da vida de um general de divisão 
ou vice~almirante cheio de serviços á · aPtria na pa; na guerra? En:.: 
contra; dle uma profissão, uma occupação ao menos · codigna·t E' 

"bemdiHicilll De forma que os mais certo é que elle viverá de facto. 
·apenas com os seus vencimentos, que· a -Nação lhe garante annos de 
serviços. Deixa;lo entregue a acção erosiva da depreciação monetarJa; 

-que resulta na diminuição continua de sua. capacidade de obter meios 
para subsistir, importa arrastal•o automaucamente ·a . procurar uma 
profissão ou occupação na vf:lhice, cousa · muito diffical, após o_s 40' 

:annos de idade, de accôrdo com a legislação actual. e ·os methodos de' 
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selecção· de t~abalhàdores· nas carreiras, dé ··forma que ·etfé. acabai-á 
acceitando · qualquer uma, ésteja ou não ·de aé:côrdo com a." dignidadé· 
do. ·seu ·posto; de farda, da sua classe,· da sua · Pàtrià, ·na qualidad·e 
intr.insecá de sua alta patente - ou cargo. E, assim, o vetõ impossi
bilitando o ideal da "exiscencia digna.. na velhice fere francà.mente. 
a :doutrina do are. · 115. Além disso, a doutrina de que o· aposen
tado ou o reformado pode trabalhar para ganhar a· vida não, é moral,. 
porque se isso é verdade, · como é que a nossa legislação consentte 
nesta especie de parasitismo, com a connivencia ·franca . dos Poderes 
Portanto, se o militar ou funccionario, pode ainda trabalhar para si 
como. o presume o Sr. Presidente da Republica, e organizar uma no~ 
:v.a carreirá, porque não permanecer trabalhando para · a Nação da 
qual recebe uma remuneração sem produzir cousa alma? sso 
não é moral Seria, melhor, que se mantivessem todos os exerc;icios. 
até á morte uma v~ que a Nação· não queira ·amparai-os condigna~ 
mente durante a curta parte de vida do servidor, em que ella vae 
repousar, · com~ premio dos Jogos annos de serviços á paz de sua 
Patria!! 

. Art. 165. As patentes e os postos s:!io ' garantidos en1 toda a su~ 
plenitude aos oWciaes da activa, da reserva. e aos reformados do 
Exercito c: da Armada ... 

§ 1." O official dBs forças armadas s6 perderá o seu posto e pa> 
t~nte. por conde;nnação passada ~m . julgado, .a pe~? ::-estrictiva da li.- · 
berdade. por .. tem'po superior . a 2 annos ou quando pelo tribunal mi~ 
ij~r competente de caracter permanente, fõr · no . casos· especificados 
em lei, declarado indigno ·do officialato ou com' elle incompatível. 
No primeiro caso, poderá o tribunal, atfendendo á na~ure~a e ás. 
circumstancias do delicto e á fé de officio do accusado, decidir que 
seja elle reformado com as vantagens do seu post_o .... 

· '~ ·o -~~c· -s~· ci~;r~Ít~~ci~· ~~-~~~c~~·~·~~~ - ús .. {§. ·i.; ·~-i~ ·é·~ 
seguin~c:: I.a Conclusão. Art. 165 § 1.0 Se ··a of[icial das forças ar~ 
madas só perderá o seu posto por._condemnação passada em julgado"~ 
e se neste caso, " poderá o Tribunal attendendo á nature~a- e · fls tir~ 
cumstancias d o delic;:to e á fé de officio do accut!ado, decidir que seja. 
e_lle ref~ado com as vantagens do seu posto", .resalta, que pela nos
sa Constituição isso que se chama Forças Armadas, ê constituido por 
~o dos os que . têm obrigações militares .irrecorríveis, portanto pelas 
Forças c.hamadas adiva.s e as da .Reserva. 2. •conclu:;:io ~ O . official 
4eixa de pertencer á~ Forças Am~adas pela reforma ou pela dem.is
~o . e. passa então a pertencer . não á reserva das forças armadas, mas 
~ Reserva d.a Nação. porque mesmo neste estado, art . 165, § 2.•, elle 
poderá ter_ acesso na contormidadç do seu valor profissional e servi
~os quando a lei estabelc:cc:r. Se os reformados não pertencessem ás. 
reservas da Nação, elles não poderiam ter accesso e a Constituição não 
estabeleceria no § 3.•. do art. 165 que "os titules, postos e uniformes 
militares são privativos do militar em . actividade, da reserva. ou ·• re•· 
formado", resalvadas as concessões honorificas effectuadas em acto 
anterior a esta Constituição". fusim, · o militar . da reserva, C'ontinua 
a pertencer ás "forças armadas", das quac3 só sahirá ou pela compul
.sor.ia de accordo com a lei, ou pelo reforma; ·e mesmo em estado de 
reforma elle continuará, de accordo com o art. 165, §· 2.0 e 3~· a 
possuir a sua patente .ou posto (doutrina do artigo 165); poderá ter 
acesso, exercer actividade e commando (doutrina do § 2.•) e terá 
direito pleno e privativo de seus uniformes, como o tambem o da 
activà e da ::eserva. Isao indica. (doutrina 'do § 3.") .que o reformad~ 
é ainda integriJ.hnente militar, muito ·embora, naturalmente pelas cir-. 
cumstannas. do exercício de serviços violentos na guerra; só a Nação. 
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.de:-;!1· recorrer a, elle, .. ou p,or .. apresentação. voluntaria, ou. por necessi• 
:d~de!). especiaes: Os rea~rvi&tas das Forças Armadas, não. têm, porém., 
.direito á . aCF-i.~·ídade .voluntaría,. clles, para todos os fins dp serviço 
.~ilitar, são considerados em actividade e convoc.,.veis a qualquer hora 
~esde qu.e seja .decretada, por. qualquer motivo, a mobiliz-ação. Elle5 
de facto não estão em serviço, Cl;)mo tambem não o estãc;> os Hcet:~cia:
dos, os em disponil:Jílidade, os dispensados do serviço, os doentes, os 
~m goz;o. de ferias, e nem por:: ~sso deixam todos elles de pertencer ás 
.'ªasses activa~. Em qualquer parte em que se achar o reservista, e 

·exercendo qualq1:1er que seja a. profissão, é obrigado a aba!ldonar tudo 
.e correr á incorporação, qualquer que seja o prejuizQ material que 
tenha. O estado de reserva é uma especie de licenciamento ~ pra
= indf:terminado. O reservista está sempre á disposição do Gover• 
.no· da Patria para o tServiço militar. E·, pois, essencialmen~e àctivo. 
A sua situação é de actividad-! sem exercido, como nos casos de ·1~ 

.cenciam;;nto-. 
A palavra "inactivúlade" mesmo não tem propriamente sentido, 

em. se· tratando de militares, porque às Forças .Armadas e as reservas 
da Nação são. eminente e continuamente activas, sempre que surgir o 
-problema da -defesa da Pati"ia .. Nestas condições, só é propriamente 

.inactioo dentro de uma Patria organizada e digna, o desemprega~ · 
.do por incapacidade, o inutiliz-ado definitivamente, o galé, o proscn> 
pto da Nação, o que se considera .por motivos de crença religiosas 

-ou convicções philosophicas, incompativel co.m as obrigações .e deveres 
da defesa da .sua Pa.tria, o estrangeiro em absoluto, isto é, o que se 
considera como taL Este:; estão -em inactiVidade; são portanto, ina

.divos na accepção plena do serviço militar. Em relação aos :milita· 
res das rezervas das. ·Forças. Armadas ou da Nação, o epitheto ina· 

.ctivo é pejorativo, é .d_eprimente. porque se traduz como significando 
individuas ·mortos, _liquidados para o -serviço. da defesa do Pai:.. e in
te.iramente afastados n.este ponto de vista das cogitações dos Poderes. 
Os militares da reserva e os reformados devem se revoltar,· com um 

.qualificati\IO qu.e logicamente os c:;o~idera inexistente - em .. rela., 
ção ao problema mais sério. da vida de seu Paiz;, que é a. manutenção 
da sua. integridade e do .seu prestigio da nação na humanidade ou 
perante o usurpador estrangeiro ! De facto, para salvaguarda deste 

.J)restigio, o &t. 162 diz;: A'.s forças .. armadas (isto é, as ~ effecti.vo 
serviço e as em reserva) são instituições nacionaes permanentes, e, 
.dentro· da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierar~ 
.chicos. Destinam-se a· defender a Patria e garantir os poderes cons-
titucionaes, a ordem e a lei" .. 
· O art. i65 diz. que '"as patentes. e os postos. são gara·ntidos em 

toda a sua plenitude aos offidaes da activa, da reserva e aos re~. 

formados do Exei"cito e da Armada". 
Ora, o .que signi.fica logicamente a plenitude de uma patente_ mi

litar ou posto ? Natural e inegavelmente o. seguinte ~ L- plenitude de 
honras; 2. • plenitude de direito aos c:o11U'I'Uilndos .relativos ao seus .pos-o 
tos 3.", . plenitude do direito ao uso dos seus unip:mnes, insignias e 

-<:andecorações; 1.• plenitude dos seus direitos ao.· accesso, e 55.0 fi· 
.l'lah:o.etlte, plenitude do direito á remuneração com igualdade para tac/sJs 
qt!.e renham os mesmo.:s postos e situação, quer se trate da activa, da 
.reserva ou dos reformados. A Coc.stituição em se tratando dos direi· 
t~ geraes itlherentes ás patentes ~ postos,. não creou uma situação 
collateral pam os reservistas .e reformados, abrangeu-os todos em um 
me.!!IJlo lance integ..U. Isso. iuec.usavelmente, significa. que não ha 
direitos differente!i em relação. a .. estes ultilnos e ·aos da activa . A ~ 
muner~ção é inherente. aos postos. e de ué .ser igual para.· todos os que 
.ti v~~. J?9S~~, !guaes. .Esta .é a. doutrina irrec.:usavel dos . arts.~ 165 ..e 
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113, n. 1. a qual se oppõe fTanc:amente â existenda de pluralidadé:' 
de tabe!las de vencimentos para os mesmos postos- Por esse artigos 
os officiaes reformados não podem ter vencimento.s differente.. des
iguaes .naquellas condições; e o que se tem feito até hoje, acc:eitando 
multiplicidad-e de tabellas, é paradoxal e o véto vem consagrar, em 
desacordo c:om a Constituição, esta desigualdade con demnada clara~ 
mente pelo nosso estatuto maeno e ainda apontando o caminho da 
irresponsabilidade de remuneração para os militares reformados, que
na sua velhice terão q~ ser longevos, sob a pressão contimla e con-:-
stante da lei de desvalorização monetarial. 

. "'Art . 170, n. 7. Os proventos . da aposentadoria ou jubilação-
niio pocler.ão e:oceder- as vencimentos da adividade .. _ 

"'Art. 165, ú -f.• Applica-se aos militares reforrrrMlos o preceito
do art. 170.n. 7". 
. · Girou o véto do Sr. PreSidente da Republica na mterpretação· 
que S. Ex. deu a doutrina dos arts. 165 e 170 da Constituição, in
terpretação, que se fosse exac:ta, seria mesmo .assim,' nulla por dissen
tir da verdadeira natureza das coisas; seria uma- monstruosidade, umo. 
erro constitucional, porque é de facto umà-lei natural ode ecODO!Ilia. 
social, qtre "a desvslcrizat;~o da moeda. é nonnalme-nte continua e 
aug!llenta na razão directa das necessidades humanas"'. . . . _ . _ .• 

E se não -houvesse esta desvalorização continua, não se compre,;.. 
hendia, que de tempos em tempos se votass:m novas !Bbellas de ven
cimentos para .func::donarios publlcos e para militares e que se nao
fitesse constantemente no meio civil o r::ajustamento dos salarios. o 
Sr. Pr~dente da Republica teria r.uão na sua interpretação, se a-. 
moeda tivesse um constante e unico valor redUc:tível a suhsistendas. 

Em principies da 1• Republica, um funcciooario publico ou um 
niilitar. que ganhasse .300$ por- mez se sentia quasi ab'astado,' porque 
isw equivale hoje a cerca de 3:000$000. da moeda papel actual, pouco
mais ou m.Mtos. Não havia naquelles tempos o vasto campo de 
cansumo de utilidades de hoje; a vida era mais siniples e nillguem
em um meio social complexo, pode Viver uma 'Vida simples. porquanto 
""vida. social é· inteiramente .solidarizada . A tendencia · social é para. 
uma ·continua generalização · de necessidades. cousa que ro difficll~· 
mente se evita, · emigrando para os meios -atrazad~ do hi11ierland, eur. 
plena selva, recuando até . á vida rudimentar . &te facto é tão evi
dente, t~ dentro da consciencia de todo o mundo, ·que :oão precisa 
(!etalb<M" muito para que todos os c:omprei)endam; . e o proprio reajus
tamento dos vencünentos dos mUltares é uma coooequencia da lei cúr 
d~svalonzação mortetaria". No Brasil. esta desvalorização toma dob 
aspectos distinctos, em consequencia da nossa vida eoonomico-finan
celra, continuar ainda em estado colonial, ~ poaeo de vista dos--. 
capitaes. Nós nao temos vida mciependente do capitalismo estr.:m
geJro, ao qual e.stamos e-scraViZados por não possuirmos uma moeda
legitima de base technicamente lnalteravel, coisa esta que se n:io
~ve com as·. forças flnane21rlis, que nos venham dos emp!"estimos;: 
mas das que resultem· da nossa propria actividade ecouomica, na 
cooquirta e aproveitamento dos nossos braços, dos nçssos stocb 
aureos naturaes e das nossas proprias mentalidade ·em surto . creador. 
Assim, . o valor. da nossa moeda é controlado, pela concurrencia· com- · 
merdal no mercado monetario, onde tudo ·se reg~a, na conformldadt:
dcs caprichos de quem mais possue ou . de quem menos precisa . 
Dest'arte, o valor ·.da nossa. moeda -se ajusta na idia -cambial, de aé-
4mdo, CQm o valor, que o bauqueiro estrangeiro lhe queira emprestar;: 
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J>orquanto evidentemente não ha nada que estabcleça um criterio Jo... 
•-gico para se dizer que o nosso 1 $000 papel deve valer quatro pences 
-e não uma libra .ou maL~!!! A questão sahe totalment:: do domínio 
sdentifico da economia e da sciencia . ·das Eumnças para os arraiaes 
-da pura psychologia cambial. O nosso mercado de moeda é absolu~ 
·tamente dominado pelo factor subjectivo, pelo elemento psycholoqico." 
e, portanto, pelo arbitrio pessoal dos argentarios em falta .de não 
termos uma base -nossa. um lastro real certo, mathematico e nooca 

-.oriundo de empre;timos loucamente leitos para realizar valorizações 
impossíveis: porque todo o valor real, resulta de uma incorporação 

-definitiva d~ qualidades, que nunc~ em materia financeira pode pr~ 
vir de um emprestimo, que tem naturalmente de ser negociado com 

·-o estrangeiro, custeado e pago! Os emprestimos ao estrangeiro, são 
-drenas da nossa vitalidade- economic~financeira. 

Todo o valor real, é oriJJndo de um cresciment<t intrínseco in· 
..dividual, . coisa que se não realiza, quando nm servimos de forças 
exteriores ao nosso proprio systema, sem fazermos uma definitiva 

-!ncorporação de capacidade-_ IP-sde que não tenhamos uma vida 
economica realmente organizada e autonoma, os capitaes resu-ltantes 

-dos empres~os, não são assimilados. pela nossa economia e se es-
côam outra vez para o exterior, arrastando -em suas correntes as 
·nossas energias, sem vantagens. através de juros, amortizaçõj!s, lu· 
-cros, etc. 

Dem'arte a 1• Republica chegou encontrando o cambio além de 
. "27 dinheiros, e em conseqll'!:ncia disso, a visão concreta de uma vida 

de intercambio barato, abundante, farta, e, . portanto, determinante de 
-vencimentos e salarios reduzidos, mas amplamente suffic:ientes·. 

Como ~ pode viver, na adualidade tendo em vista as nossas 
·necessidades de inter<:ambio de productoo, em uma atmosphera em 
que a libra que naquelle tempo valia menos de 9$000, hoje está 

:beirando os 100$000?1 E' por isso, que ~u calculo de 300$ daquelle 
1:empo devam valer· hoje réis 3:000$ na escala de um approximado 
·reajUlltamento _ 
· Assim, a nossa moeda soffreu uma verdadeira ·"debacle", sob 
-o s:eu aspecto internacional, det-erminando o recúo. da procura de pro.-
-<luctos para o nos:;o proprio meio de producção - para a piupria 
-i.ndustria nacional. Isso. porém, lentamente gravou a situação do 
-consumidor, porque . surgiu uma- nova especie de cambio. distincto do 

. -cambio relativo ao padrão ouro, monopolizado pelos banqueiros e 
· -especuladore,s; surgiu, evidenciou-se um novo cambio mais natural, o 
-cambio interior o que se refere ao valor da nossa .moeda em pro--
-duetos, em oou.:;as; em suhsistencia; 

O padrão no 2° caso pasrou a ser ·o valor de troca, em ultima 
;analyse os preça;s dos productos da industria national, entregues -em 
absoluto ·ao -criterio do mais valo.z-, do maximo lucro. que é o ideal 

-<le quem vende. Quem vende não o faz a uin só, mas, a muitos; e, 
por isso, pode lentamente augmentar ·o valor dos ~as productos ou 
mercadorias, porquanto o accrescimo; peqw:-no para cada oousa e para 

--cada consumidor, é grande.para o vendedor que é o totalli:ador, dada 
4l amplitude dos seus negocios. Este pequeno lucro differendal para 
~ne, n~o é quasi, no emtanto, sentido pelo consumidot" individual. 
Este, não lhe custa pagar mais 20 rfis ou mesmos 100 réis por 1 kilo 

-de came ou de café, quando no ponto de vista dos lucros totaes isso 
vae importar em vantagens vultuosas · pàra quem vende. Assim o 

' cegociante ou industrial. ·cuja idéa fundamental é lucrar o mais po.s
..sivel, ganha só m<m. um pouco por unidade, e assim o consumidor se 
habitua lentamente, a esta ascensão dos .preços, cjue elle só sente, 

""luando o movimento já se tomou geral e quando· não ha, · porta.Dto. 
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-mais · nenhuma def~. senão nas reivindicações de remunerações e" 
·na luta de classes. A vida pois encarece silencioJa e continua~-
menre. 

Como é· ~ntão que o Sr. Presidente da Republica, deante <le UDl! 

quadro destes, · deante do cliché .-eal. que a Economia soda) nos-
apresenta, poude vetar. um ligeiro accrescimo nas remunerações de 
reformados, em condições inconstituci~nalment>: desiguaes e até m~ · 
mo em relação ·aos veterano:; da Guerra do Paraguay, baseand.,..se · 

· em .uma interpretação, que constituiria, se vingasse, no nosso am~
·hiente · juridico, Ullla verdadeira lapide funeraria collocada sobre· as 
vidas dos velho .servidores da Nação!! · 

Na Allemanba. todos sabem, o marco antes da guerra custava . 
mais de 1$000 de .nossa moeda. Quem pos;uisse 1.000.000 de mar~ 
cos, era detentor ·da illlportante somma <k mais ou menos 1.000 con~ 
tos de réis. A desvalorização se .tornou logo depois tão grande, que 
após a guerra, com 1 . (X)(). 000 de marcos ninguem podia comprar U!lla 
.caixa de phospboros: e aquella moeda procurava reaju.star~.se pelo 
augmento de quantidade, que .não conseguiu; o que deu Jogar a 
mudança radical do padr5o, ~ se lá predomina.:;li2 ·a doutrina elo vêto · 
todos os servidores estariam absolutamente despojados de qualquer · 
meio de subsbtir! ' 

!\ias. felizmente a Ccnstituição toda se oppõe á interpretação
dada pelo véto. Oppõem~se a isso os artigos 117. 113, numero· 1. 
155- e 165.- . 

Em realção aos artigos liO numero 7 e 165, § 4• ,que constituem. 
os fundamentos do véto, a verdadeira interp~tação. aquella que 
combina· com o nosso idealismo coo.stituciocal e com a verdadeira · 

: realidade é .o seguinte: Em se tratando de . reforma ou aposentad~ · 
rias, com direito a accrescimos isto é: a uma certa perC"'_ntage.rn por · 
anno de ·serviço que, outrora para os militares por eJCem.plo, era de· 

·2 % para cada anno excedente de 25; :assim, os que tiv~ 50 an~ · 
nos ~ serviço attingiam 0$ vencimentos integraes e d 'abi por deante, . 
passavam a ter maiores venCÍlllentos como rdormados ou como a~ · 
sentados, caso dos civis. do que tinham na a.ctividade. Isso,· desde:· 

-que se trate apenas de ·2P/0 • D'ahi a lei citada por S- Ex. decreto 
numero 4 .853 de 12 de Setembro de 1934, em relação a funccioca~· 
rios e . militares, consagrar a doutrina citada de que ·~em ca.so· algum· 
· (seriam concedidas aposentadorias ou reformas) N com vencimentos· 
·excedentes dos que rernunerauam o cargo por elles exet"cido no ·mo
mMto de serem ~s ou re:for:mJJtlos". 

· A ·constituição de 16 de Julho de 1934-, incorporou essa doutrina 
aos artigos 17:0 numero 7 e 165, § ~·. diz~o qw "os proventos· 
da- aposentadoria-oo· jubilação (ou reforma) não poder-ão exceder os 
vencimentos·. da activit:J.ade... Isso porém ·se dá apenas ao acto de 

·aposentadoria. jubilação ou reforma, afim de que o militar ou Iunc~ 
-cionario. ·não. fique com vencimentos superiores aos dos seus collegas 
do 1XIesmo posto.· ou ·éargo na activa. O motivo d~pparece complê-
·tamente desde que sejam alterados para mais ou para meno& os v~ 
cimentos. nos · postoS . ou· cargos da· ac:tividade; ··porquanto ·.se ficarem 
fixos, .os ~ncimentos deste ultimaS, sendo augmentadOs ou diminui~ 
dos>os vencimentos ·do pesooal em · actividade, os quaes ~êm para !l 
Si~··de reforma --ou apo~Sentadciria com veoclmeotos integraes dós 
seus postos• ·ou ' cargos· quando · tiverem •então mais - de 35 annos ·.de 
serviços, calharia a poSSlblltdade . iDconstituc:iooal de existirem dois 

· coronéis -reformados, 1.Úd com · tres contO:; mensae.s' e outro {;om·400$000' 
·-apenas! · .Como se vê, ·a· interpretaÇão . do véio é inconstituclocal ·e-
não- :colb~ a· ·verdade· d<l lei- · · · · 
.· · ·;A.-situação· ·em· que -se· encontram· os servidor.es· da Nação; afas-
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tados do exercido de seus ca~gos, ou postos por força de refor!lla, 
-aposentadoria ou jubilação, é tão singular, tão aberr.antemente des~ 
toante do espirito de nossa constituição, qu·e affirmamos que elles não 
pleiteiam augmento de veociJnentos, ou mesmo reajustamento, mas 
apenas que se os considere plenamente igua~s aos seus iguaes e que 
conseguinte-mente se os deix;:: de .tratar desegualmente, por qUI! isso, 
fere até a propria dignidade da situação delles, em compensação ao 
avultado numero de annos de serviço!>, á nossa Patria. Pleiteiam 
apenas a egualdade de remuneração, consequenda logica da -igual~ 
dade de direitos afÍirmada pelo nosso Estado maximo. Desappare~ 
cem deante da luz do grande principio da igualdade, todas as qu~ 
tões de remuneração apezar da situação miseravel de tantos d'aquel~ 
les servidores, porquanto inconstestavelmente cabe a todos os offi~ 
ciaes da reserva de J• da:s.se ou reformados de accordo com a Consti~ 
tuiçáo o que recebem ou vierem a recte!ber os officiaes da actiua ao 
serem tranferídos para a Reserva ou Reformados, e não a fixidez 
de vencimentos por uma tabella unica ~ revogada para todo o mundo. 

Dizem os militares prejudicados pelo véto: os servidores em 
exercicio de seus postos Oll ca·rgos que, pleiteiam o reajustam~nto 1~ 
gico dos seus salarios; nós, aspiráramos para as no;sas fileiras, com 

· seus vencilllentos reajustados e integraes, apesar <ie muito mais mo· 
ços e vigoroso do que nós, porq= a Constituiçáo é clara quando diz:: 
Art. 170 - n. 4 -"'a in11alidez paTa o exercido do cargo ou posto 
determinará a aposentadoria ou reforma que, nesse casa, se contar 
o funccicrrario mais de trinta anrrDs de serviço publico effecti!J'O, 
nos termos da lei. .lleTá concedida com os vencimentos irrtegraes!" 
Tudo isso ainda mais aggra·vado pela doutrina do art. 170 n. 3 -

· diz: "Salvo os casos -previsto ·na Constituição, serão aposentados 
compulsoriamente os .funcc:ionarios que attingirem 68 annos de idade" .,. 
Isso significa que não cabe mais aos funccionarios publicas e aos mi· 
lita,res, permanecerem voluntariamen~ em eJtercicio de seus cargos 
ou postos, até o final de suas vidas. Seria possível, que além dessa 
exclusão forçada pela lei, o funcc.ionario publico ou militar, tenha 
que ser levado á míseria inevitav~l no fim de suas vidas, á luz da 
interpretação desbumana da doutrina do veto? 

A legislaçlío militar tiã. ao official transferido para a reserva, 
tendo mais de 30 alm.os de serviços, de accordo com o espírito do 
art. 170 n. 'i. os veo.cilllentos integra-es do seu posto, na C<lnfor· 
midade da taheUa em· vigor, e com estes elle penetra na situação de 
reservista or.t reformado! Como se justifica este privilegio ~ relação 
aquelles offidaes se todos são iguaes dos mesmós postos e todos 
iguahnente servidores da sua Patria, através de s'ua.s respectivas cor• 
porações?! E' evidente que se trata de Ull1 absurdo, que o Sr. Pre• 
sidente da Republica não qui2: ver, desta vez. porêln que pelo menos. 
serviu de. motivo para que os officiae:; reformados .;: reservistas, pc
dessem ver os seus <iÜ'eitos defendidos de.ssa tribuna perante a Nação, 
inteiraniente extremes de quaesquer idéas de augmento de vantagen~ 
pessoaes. Tra·ta-se de uma qu~tão geral, de uroa qúestão moral, da 
qual o reajustamento é apenas um corollario, e a occa.sião que se 
apresenta é ·bem asada, porquanto, não se comprehende que se reajus~ 
tem. ap;;nas· os venciinentos de. uma classe, de servidores, e:x:actamente. 
Qs . que estão abonados pela tabella mais forte, e se deixe ao léo 
da miseria os velhos servidores, que quasi nada recebem. E se a 
nossa Constituição . não amparasse . os velhos s~rvidores da Patria, 
aiilda· haveria uma ·Jei que fica acima de qualquerc Estatuto Consti~ 
tucional - é a Gr;mde Lei da propria solidariedacl.e }1uma11a. á · qual 
ôs Poderes devem ···sempre -recorrer. ' 

O Sr. Presidente da Republica, vetando a parte relativa· aos· 
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reformados e aposentados. buscando para elles o presupo.sto de i.rr.
reajustabilidede ~ vencimento.s, não quiZ vêr o art. 183 que dú: "Ne
nhum encargo se cteacã ao Thesouro sem attribuiçã.o deJ rocursos 
.sufficientes para lhe custear- a despesa"! Cabia então dentro deste 
:art. o véto ger-al uniforme e simples de todo o projecto, deante do 
qual os officiaes tefonnados, apesar de enormemente desajustados. 
nada poderiam articular; e contra o qual o patriotismo das forças 
armadas jámais se levantaria. ~ou assim S. Ex., uma situação de 
injustiça e inconstituoonalidade tão flagrante, que só poderá ser sa
nada pela Camara dos S.rs. Deputados rejeitando o véto e approvan
do o projecto integral, uma vez que não ba na Constituição nenb= 
recurso ~ lhe permitta cOmpletar o véto do Sr. Presidente da Re
publica. 

Corno vê a Camara, neste aspec:to, como nos demais. o véto do 
Sl". Presidente da Republica não attendeu aos imperativos da Consti
tuição Fedetal. S. Ex .. a ella procurou arl"imar-se, JDas procurou 
mal, porque a Carta magna não ampara no caso a sua resolução de 
véto parcial, uma vez que só poderia conduzir ao véto global do 
projecto ou a sua sancção integral. 

Examinei apenas, e aqui. e do ponto de vista con5tituci0nal. um 
aspecto particular da materia que estamos debatec.do - o dos "Re
formados" . E penso h;~ver demonstrado, do modo mais cabal, que 
ainda neste ponto não foi feliz rr_m patriotica ··a deliberação do 
Sl". Presidente da R.epublica. 

Não quero, porém, deixar a tribuna. depois de ter encarado a 
materia pelo )a do CO!JStitucional,. pela SUa attinenc:ia com O nOSSO 
Estatuto basico. sem f.azer refei'~ncia, de passagem, e ligeiramente, 
a outros aspectos da que;tão suscitada pelo problema do ~eajusta
mento dos vencimentos dos· servidores da. Nação. 

Um deles é o aspecto rooral. 
Desse ponto de vista, Sr. Presi~nte, acc:entuarei cjue duas insti~ 

tuições sabem deste . caso perfeitamente a cavalleiro - o Exercito e 
a Camara dos Drs. Deputado;. Quanto aD Exeroto, procurou-se 
estabelecel" e firmar. no espirito da Nação, que as forças armadas 
estavam · a exigir do Pal.'lamen.to e do GovernQ, qua.si de an:nas na 
mão, â_ majoração de seus vencimentos. O que· se verificou. .entre~ 
tanto, . à través o largo e longo debate aqui travado, .foi qtY.: as forças 
de teria e mal" de nossa Patria, ainda neste passo digna~ do seu . 
passado e do seu presente, nada mais fizeram do que acorrer a uma 
solicitação do Governo da Republica. que lhes havia promettido 
augmento de .soldoS.._ trazendo a esse governo e ao Pa.rlamento a c:ol
laboração dos seus estudos e ob,ervações. n~o para impõl.-os á Nação, 
mas p~ra que: esta, através o Podet Legislativo, que é o ca!Jlpetente. 
examinasse o trabalhe> apresentado, approvando-o ou rejeitando-o. 
conforme f~se dicta4P ... pelo seu estudo e pelo seu patriotismo. 

O· Sr. Pauro· Martins - Essa a 'verdadeiri! ín:enç~ dos -estudos-
apresentados .pelas forças armadas. · 

O SR. JOSE AUGUSTO - Isso foi o que quizeram as forças 
armadas, através a Commissão escolhida e nomeada para tratar da 
màteria, inC\Ullhenóa de que ella se desobrigoU com a abundaricia: 
de pormenores ·e informações que constam dos avulsos dlstribuidos 
nesta Casa . ' 

Moralmente, portanto, Sr. Presidente, .não ha como atacar as 
clasJes a"fmadas da .. Brasil, nesta . emergencià., como em ·todas as do 
.Seu pa~ado e do seu presente. Ellas.contmuant a Set dignali da es!]ma. 
da consideraç:io e do respeito de todo o paiz. . _. . · 
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Outra instituição, Senhores, que sabe illesa doeste debate ê o 
P<~damento. 

Quando a questão foi t:riuida ao plenario da Camaa:a extincta, 
o nobre relator, meu presado amigo e, então eminente Deputado pelo 
Ceará, Sr. Waldemar Falcão, e>creveu, no seu parecer, tomado voto 
em separado, estas palavras: 

"Entretanto, a necessidade mesmo de assegurar um 
ambiente de tranquillidade oollectiva, que propicie a con-
tinuidade e o exito da politica economico-financeira, in~ 
àispensavel á reconstituição da economia nacional e á .so
lução dos tSeus problemas mais urgentes - leva a admittir 
como materia d11: cogitação a adopção da m-:dida em f6co, 
para que. não medrem jálnais os germens da desaggregação 
e da desordem, que ·sempre encontram, para se desenvolver 
e avultar, um clima iavoravel no máo estar e nas diffi~ 
culdades d-e vida das classes em que mais directamente re• 
~usam a segura.nça e a ordem publicas." 

A Camara, Sr. Presidente, leu esta.; palavras do brilbaante par~ 
lamentar, era honrando o Senado da Republica, mas, longe de se 
impressionar com as insinuações - e empl"ego a palavra '~insinua~ 
çãoH sem nenhum intuito pejorativo - contidas nas entrelinhas. das 
:suas af.finnativas. ao examinar o projec:to, reduziu todos a.~ venci
mentos indicados nas propostas que nos vinba.m através do expe
diente do Governo. 

Mais do que isso, entendeu os beneficios, qu~ naquella hora 
~am invocados apeDas par-a os militare>, á$ classes desa=aclas do 
paiz,. aos reformados e inactivos .... 

O Sr. Figueiredo Rpdrigue.s - Graças á . nobre iniciativa do 
bancada gaucha. 

O SR. JOS~ AUGUSTO - .•. e ao funccionalismo civil, cor~ 
re..ndo a prestigiar a iniciativa· da nobre bancada gaucha•, tão bent 
invocada neste momento pelo nobl"e Deputado cearense Sr. Figuei
redo Rodrigues. 

Fez bem a "..a.mara, Sr. Presidente, ·e m.ostrou que, ao modificar 
o projecto tal qm!l vinha, o fazia, porque q<.1eria votar uma medida, 
n:io .para uma c:lasse· em particular, não em l'!:lação a essa cla.~se com; 
a amplitude com que chegava, patrocinada pelo Governo, mas queria 
votal•a como caracter. de generalidade que devem ~r todas as .pro
posições votadas nos parlamentos. democraticos, extendendo•a a todos 
os servidores publlc:os, civis ou militares . · 

O Sr. Figueiredo Rodrigues - Dahi, a obrigação moral de ·sus• 
tentar a opinião manifestada quando foi votado o projecto .. 

O SR. JOS~ AUGUSTO - Creio oppc)rtu.aas essas minhas 
observações em re;ação a estes dois aspectos moraes do projecto, 
nos quaes as instituições armadas do pai% e o P~lameoto tão bem 
se .souberam colloca·r á altura da dignidade e da honra da Nação-

. ·O Sr-. Paulo M~- Muito hem. 

O SR. JOS~ AUGUSTO - N:ío quero, porêm, encerrar ainda 
minha oração - politico que :sou e não podeDdo desconhecer em 
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fodos os problemas que se ·ágitam nesta Casa, es.Sericía!inente ·p~litica1 
> • ~ I 

seu aspec-to politico ... 

O · Sr. FÍgueirédo Rodrigues - E' o maiS ~teressante. . , 

O SR. JOSI:". AUGUSTO - ... não quero deixar: esta liribmm 
sem abordar, de . leve. embora,. a face polltiça, da questão, com a 
~uperioridade com que devemo3 .encarar aqui' .os problemas deessa 
ordem, todas nós, os da maioria como os da minoria, . irmanadOs num 
-~ pensamento e num ~6 proposito. · Examinarei, Portanto, deter~ 
minados aspectos do problemil politico, acasq .. ligados com. ;o projecto 
vetado, e ora em .debate. · .· , ·, · · · · 

. O ·sr:o Fig~irer:J.O Rodrigues Os" problemas. pciliticos são os 
problemM do m9mento_. 

O SR o JOSE . AUGUSTO PreciSo · i'efenr.:mê . ao discurso 
hontem pronunciado nesta Casa pelo eininente representante do Rio. · 
Grande · do Sul, e leader de s-ua. bancada, · Sr. · João· Carlos Machado, ·.· 
meu prezado aii!dgo ·e brilhante figura parlámentar, no qua1· S. E:x. re
portando-!e. ã actividade dos deputados que constituem a · minoria 
·p'!-i"lament31", sabindo por um momento, de leve· embOra., da serenidade 
'tão peculiar ã sua · intelligencia, ao ·seu talento e' á sua acçãO paria~ 
"mentar, como que pretendeu' ~xergar em nós outros, que nesta hora 
·combatemo; o Governo, pensálldó que estamos prestando 'U1Il serviço 
á Patria e inspirados num alto sentimento de patriotismo, como d qtie 
inspira ,os :DObres repres.entan,tes da maiori<:~; S . . Ex. cQJJlo. qu~ deu 
a entender que nós os deputados da opposição aqui e~tavainos lan
'çando mão de palavras candentes.. de . objmgatorias injustas . centrá 
o Governo e contra o; noss-os collegas ela maioria, ·e :trázendo ·para 
a tribuna parlamentar e para. a Nação inteira que nos escut!!, : a pai
xão, a falta de serenidade', _paixão e falta de . serenidade que, . p~lõ me:
nos, 'em materia de interesse de ordem publica, são as peores, são 
pessimas conselheiras. . . . . . . . . . 
. . . Devo . dizer ao . nobre deputado, repetindo o ·que . disse hóntem 
em apli1"te, . que . S . Ex .. nl!o tem razão. Se ha vebemencia eQl nos:So 
combate, ha veht>mencia tambem noo que nos respondem. E· ai· ~os 
Parlamentos em_ qut: n:!.o ha o~i~ ou ~ que esta não ~em . ve~~ 
!li'encla e ardor . nos seus combates! . (Muito ' bem.), o • 

· . Ai dos parlamentos que se deixam dominar pelas uD.anim!dád~~ 
porque estas, sim,_ são o tumulto das democracias! A paixão. o: ardor; 
a vebemencia da phrase indica!II apenas o calor 'de nossas convJ;cçOes 
~ .de · nossa: fé ioabalavel 'nos lkstioos da demOcracia, que julg'~os ·. 
5acriliéada pela acção do GOverno.' Por isSo, $amos ardoros<)s; " ·E, 
nesta hora, que S . ~. , hontem; mais pessúrilsta ·do que ~· -en~ 
xergav:a .tão sombria para os d~tinos da .Patria. e do regln;len, digo 
a·: ·s.. Ex;' qué nós, . os da OpPoS~ção, ta-nto quanto oS da. nialoria, 

· aqui estamos · vigUantes e attentos, não para Perturbar a ordem, nãÔ 
· para o desrespeite ás autoridade; , mas P.~ f9rtalecel-as d~~ da 
liberbie, do direito e· da jUStiça. (M-uito bem.). · . 
· · . Exigimos apenas que o Governo. saiba se· c:'ondU%ir dentro· désses 
limites.. . .·· . . . , . · . : · · .-: 

Aluda hontem lia eu as ·palavras do nobre ministre) da Guerra~ 
Sr . General João Gomes, militar .CJU-; estou .. habituado a .respeitar 
pelo seu ~;ado, pelo seu espirlto. de disdptma e pela sua linha ' Sem.~ 
pre . recta dentro da nobre classe .a que . pertepce .·. S. Ex. declarava. 
em seu aviso, que· et:a preciSo enquadrar· o EXercito dentro . àa . c!is-
êrplina militar;· afastar..do-o do"' toi:vdiaho das lutas pa,rtidariàso· A 
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S.' Eic .. eu · qna<ó ·dizer q~ nós, ·os da op.,osição; tambem estamos 
:filiados a essa doutrina. 

· O Sr. Bias Fcrles - Quem não observou essa doutrina foi o 
.Presiden.te da Republica. 

. O Sr. Adalf>erto Corrêa - O que o orador assegura revela qúe 
a minoria está integrada com a maioria no apoio iorrestricto ao Go
·verno quando este procura garantir a ordetll interna do paiz . 

O SR. JOS~ AUGUSTO - Toda vez <;Ue o governo · quizer 
gara-ntir a ordem ·interna, toda vez que quizer respeitar a liberdad~, 
;;. ju,stiça e o direito, a seu lado ·nos encontrarâ, pois somos todos 
homens que tivén:os responsabilidades nos governo; passados · e so~ 
mos todos homens .public.os ainda agora reSpo!lSaveis. como parcella 
~ensa qué· somos 4<1 opinião publica de nossa Patria. . 

O Sr:. Bias Fortes ~ O nobre orador . deve Iembrar..se de que 
já appellou. da tribuna, quando os partidarios" de. S. Ex; estavaril 
entrando na chibata no Estado, para a maioria, a qual não attendeu 
-?O appello que formulou: · 

O SR. JOS€ AUGUSTO - Toda vez que a ordem .publica, 
_.que a justiça, que a tranquillidade e que o direito precisarem ~ vozeS 
para defendel~. em todos nós encontrará batalhadores extremados, 

· decididos e pugnazes. Agora, onde o govuoo não nos encontrará, 
onde não terâ o nossb apoio e noSGa solidariedade. onde· terá pela 
.h-ente cada um de nós, cada ve:o: mais ardente, e mais combativo, e 
.no deSl'espeito aos direitos de nossos concidadãos e nos attentados 
tantas vezes . verificados nes.;a dolorosa phase historica que estamos 
yi_v~do, contra ·a liberdade. e atê c<mtra a vida de nossos compa~ 
:tric10~. 

Não se arreceie o goverllo da acção de uma minoria como esta, 
.cOJI!JXISta d-~ politicos com responsabilidade. Sou dentre quantos a 
formam·, talvez o de menor significação ( riã"o apoiados) pela IJlinha 
intelligencia, que reconheço ·das mais · modestas, e pelo meu dúninuto 
:prestigio politico. (Não apOiados.) 

O Sr-. Paulo M artin.s - V. Ex. é uma das mais brilhantes Íi
.guras do parlamento. (Apoiados.) 

·o SR. JOS€ AUGUSTO - Agradecido a VV. Exs. . 
Neste terreno é que o governo nos terá pela frente: no comb'ate 

~ podér que se to_rnou .faccio~. que se tornou partidariamente exal
-tado e que não respeita as l~is eleitoraas . que d-ecretou. . . 

O Sr •. Victor Russomano -· V. Ex. fala em riome do Ri~ 
-Grande do . Norte, neSse se·ntido? · 

O :SR. JOSE AUGUSTO - Falo em nÓoie do Rio Gr<Ulde. dO 
Norte, como posso falar no de qualquer 01.1tro Estado, onde ·as -leis,; 
lJajam sidç ~esre:;peitallas . 

. O Sr. Victor Russomano - Não parece que a Justiça Eleitoral 
tenha faltado a · as~ Estado . 

. . O SR. JOSE ALIGUSTO :-:- A Justiça Eleitoral, ~ do Superior 
Trlbunal-·Eleitoral, é a ·garantia" com que tetno$ contado~ Não desefo 
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trazer a deba~e-. quest&s partidarias locaes; jámais :proc:urarel fazel-o .. 
porque sou -representante de toda a Nação, e COillO tal .pr~endo
.sempre conduzif",me. 

Mas. para atteoder á lnvocaçl!o do no!lle do meu Estado, feltlt .. 
pelo honrado Deputado gaucho, declaro desta tribuna, que oo caso 

. eleitoral do Río Grande do Norte, accu.so não o interventor, que é 
um méro delegado de confiança do Presidente da Republlca, mas, di
rectam.ente, ao Chefe da Nação, que nAo tem na minha terr.t, como
em muitas outras partes. sabido respeitar a libet"dade eleitoral nem ~ 
tem mantido â altura em que S . Ex. deve collocar sua posl~ 
de supremo magistrado nacional. (Não apoiados.) ·Se chego até 
abl, é exclusivamente provocado pelo aparte do meu pr~do amig<:t
e nobre representante do Rio Grande do Sul. 

Mas quero arredar do debate as quest~.s regionaee. 

o' Sr. Biu Fortes - V . Ex. nAo precisa apPellar para o Rio
Grande do Norte: appelle para o Maranhao. O D03SO collega
Sr. Deputado C_arlo.s Reis póde dar o tutemWlho de como correram: 
c.alnlas as causas por lã. .. · 

O Sr. Car1(1s .Reis -:- }á aparteei o meu dl.stincto collega, decla
rando que S . Ex., como opposição uoRio Grande do · Norte, tear 
venddo em diversos collegio5 eleltoraes do Estado, oomo tambem, 
na qualidade de opposiclonistas, nós, as do Partido Republlcano, ven
cemos em quas! todo o maranhlio. 

O Sr. Bitu Podes....:. Sei disso. O qÚe desejava de V. Ex. · lllo· 
era a informação da victoria, e, sim, das violenda.s praticadas contra
O! seus amfgoe . 

O Sr. Carlo$ Reis - Dessas violenciaa dei eonheclmento ao
paiz daqueDa tribuna. E.snJerllbei-as uma por uma . T~ho att,itudes-· 
desas501llbrada.s . 

O Sr. Bias Fortes - Registre-se o a~. Quero constatar os 
factos. 

O Sr. Carlcu ~~ - · Accu.sel com fact~ . Accusar com pala~ 
é caluum!ar, accusar com factos é cumprir um dever dvico. 

O Sr. Bias Portes - V . Ex . o cumpriu brilhantemente. E 
veio ao encontro dos meus deseJO$. Quero que isso fique consignado 
nos Amlaea. 

O SR·. JOS"a AUGUSTO - Sr. Pnsi-dente, após A troca ~ 
aparte& entre os DObre& Deputad~ Sra. Bias Fortes e Carlos Reis;. 
''OU pro.segufr permittlndo-me ainda ligeiras notas â margem da vida 
politlca do pátz. . . 
. O Sr. Búu Fot.'t,e$ - Vamos appellar para . a maioria, afim de 

que II03 ·ajude. ..· . . . 

O SR. }052 AUGUSTO - E' o que ella vae fazef, ,egWldot 
~tou pensando. . . . . · 

O Sr. Victol' Rtwóman.o - 0UÇ311los o orador. 

O SR. JOSI! AUGUSTO .;_ TeJ~b9 ouvido aqui varlos orado-
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-res da maioria, dos mais brilhantes, ao responderem aos ncxs,sos dis-
·curs.os e · observações, dizer sempre qu-e so1110s inimigos da Rev~ 
1ução. · 

Sr. Presidente, eu individualmente, sou adversario não da Re• 
·voluç~ com R mai~culo, JnaS da revolução de 1930. Combati-a, . 
continúo a combatel-a, coherente com o meu pa-ssado, respoll!SaVel 
por todos os actas que pratiquei :c;a Republica velha, sem me arre

;pender de um .só. 

A Revoluç!!o é um facto ~cial (nwito. bem), um phenomeno de 
.-ordem saciologica, -e, como tal.. é inelutavel. 

'o Sr. Amaral Peixoto - . Só a .Deputado Roberto Moreira não 
·quiz .reconhecer esse phenomeno. 

O SR. JOSa AUGUSTO -A Revolução está sendo feita por 
-:toda a parte, e no BrasU se Ee:o:. venceu e marcharã, queiram ou não 
queiram os seus oppositores. 

O Sr. Victor Russomano - O homem se agita e a humanidade 
-o condu:;:;. · 

O SR. JOS!l AUGUSTO - Perfeitamente; o homem se agita 
-e a humanidade o condu:;:;, já disse o granck phUosopho, e ainda 
agora repete-o o eminente Deputado .pelo Rio Grande do Sul, o 
'Sr. Victor Ru:ssomano, mostrando que no seu Estado ainda ha quem 
reletnbre as lições do mestr-e inexcedivel. ' 

A Revoluçâo t phenomeno s.ociologico, ê facto social que tem 
occarrldo em todos o~ paize8 do mundo. (Muito bem.) Todos os 

.;povos têm pa.ssado -por ella, em phases as mais diversas da sua his
toria. 

O Sr. Victor Russomano - E só V. Ex. ~ a acceita. 

O SR. JOSe: AUGUSTO - }á dwe que sou contra a Re
»olução de: 1930 e: explicarei por que. Não sou, porém, contra a. 
.Revolução, phenomeno social. 

O Sr. Victor Ru~o - Só contra aquella? 

. O Sr. Diniz Jurtior- - Se o nobre orador va.i pormenori:oar, 
:poderá esquecer o facto e o e&le1l<:ial é encarar o phenomeno ~ 
SJ mesmo. 

O SR. ·JOSe AUGUSTO - Não o esquecerei. Comprehendo 
:multo benl· o pbenomeno, de sorte que E possível po!'meDOrizar. A 
:Revoluç!o, repito, é facto social inevltavel e inelutavel. Explico-a. 
:mesmo no Brasil, nessa inelutabU!dade e nessa ·inevitabilidade. sem 
ligação alguma com os homens que neUa representavam ·qualquer 
.Papel, como reacç!So das forças. d~ocratlcas do pal.z con-tra o regimen 
presidencial. ( Apoiadoi e ~o apoiados.) . · 

Este aim, t-ma. os presidentes, por melhon;s e por mais diQliOS 
que sejam, de poderes tllo amplos e tão tentaculares, que . elles pas

.:sam a ser, queiram ou não i;ueJram, pelas proprias condi~6es do 
;regimen. verdadeiros dic:tadores, apparentemente constitudonaes .. 

O Sr. Victor .RLZ-'501718no - Lamento que o polltico n!lo ac:celte 
~s. conclusões_ do Socl<;~logo. , ; 
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O SR. lOS:E: AUGUSTÔ- Acceito as conclusões como socio; 
logo e com .poli ti co. 

O Sr. C.B%'7llei~o de R.ezende - O Poder é que foi o grande re~ 
volucion ario. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Vou proseguir, Sr. President~ .. 
na expli::ação do phenomeno. A revolução :no Brasil,· como· na 
Argentina, como no Chile, como no Uruguay, como nos demais pai:z:es 
em que occorreu, veiu como facto necessario, contra o qual não 

. havia reacção armada que lhe pude,sse oppõr barreiras, porque vei~ 
como avalanche, cobrindo e conduzindo todas as forças que se lhe 
antepunham:. (Apoiados. Muito bem). 

Agora - P. respondo ao nobre deputado Victor Russomano ... 

O Sr. Victor: R.ussomanc; - E' o poli ti co que fala. 

O SR. JOS"S AUGUSTO - E' o político, mas que jamais e~ 
quece as lições da sociologia . · · 

Agora, retomando a resposta ao .Sr. Russo!nano, o que con~ 
demno na Revolução de 30 não é o pbenomeno revplucionario, direi: 
até que não é mesm~ o tenentistno. 

·O ~r. Victor R:w;lso~ - V. Ex. está fazendo illogismo. 

O SR. JOSE AUGUSTO - Pedirià ao nobre coTiega ouvls.Se 
a~ minhas conclusões. 

Não condemno, repito, a r~volução, nem o tenentismo, a~ 
tantas vezes e tão ia justamente · accusado. O tenentísmo é expressão 
de vitalidade nova. Podia ser desordenado, com a inexperiencia dos 
hom.enS que o ~ncarnavam, mas era, sem duvida, bem intencionado, 
e. tinha preoccupações altruísticas. de bem servir a . Patiia. O que 
condemno - e ahl estâ o politioo sem esquecer o sacio logo ... 

O Sr. Christi81'10 Machado"- O que V. Ex. condemna deve 
ser a expressão suicida que os agentes da Revolução d~arn ao Go
verno revolucionario. 

O Sr:. Vl.ctar ,Russomano - S. Ex. condemnou .a Revoluç:i.o 
desde o principio. 

O SR. JOSE: AUGUSTO- ... o que condemno é o desvirtua
mento d,o sentido revoluciocario ..• 

O Sr •. Christiano Machado - Os oppomristas. · 

.o SR. JOSE AUGUSTO - ... sao .~ Op.portucistas, •nes
·qne se metteram na Revolução. não para· servil~a. · ma·s para rse ser-
virem della. (Muito bem.), · · · · · 

o si'. Carneiro tk.I?.~ -·E·~: 
O Sr. Victor Russomano ....:... E' facto ·~ se observou ·tambeiil 

na Revolução . tepuhlica;na <l.e 91. 

O SR. JO~ AUGUSTO - Deixem..-moe vv: EEx: ·concluir:. 
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O Sr. Catlos Reis- O que V. Ex. condemna, em summa. são 
os aproveitadores à a situação. 

O Sr. Victor- Russomaruo - Na Revolução de 1891, que foi 
_genwnamente republicana. p~cessou-se o mesmo pbenomeno. 

O SR. JOSe AUGUSTO "'-- No Brasil é muito facil governar. 
E' o paiz que offen:ce maior facilidade para ser govemado e ein 
que melhores sao as massas humanas. Fui governo quatro annos e 
nunca encontrei dlfflculdades de parte do povo. Até os officiaes re
volúcionarii:ls, nitidamente, veimelh~nte revolucionarias, que em 
meu. Estado serviram, um A:z:evedo Marques, um Paes Leme, um 
Antonio Maria de Carvalho. um Mídosi Chermont, sempre estiveram 
commigo, -em todas as horas, collaboran.do em bem do progresso e 
da paz do meu Estado. 

O Sr. Carlo.! l?eb - E I.!Go occorreu no regime presidencialista . 

. O SR. JO~ AUGUSTO - Assim, o que eu condemno, e 
commigo a nac;!!.p !ntclrl!., silo os opportunistas. que se metteram na 
Revolução, não poro servil-a, mas para se servirem d-2Ila, galgando 
o poder, e usufruindo-o ~m proveito proprío. O que eu condem.no 
são os que a de~vlrtunrnm, porque a Revolução, hoje, não mais é: 
coisa que espante nlguem. A Humanidade tSe encODtra, na hora pre
~ente, cumpre confeaal!.l-o, em permanente estado. revolucionaria. Re-

. 'voluçãQ, neste momento, quer cfu;er, apenas, renovação, pontos de 
vista novos, o revolv~r de um passado que não ·serve mais, em .face 
das condiç6es novas que a sciencia e a evolução crearam . (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr:. C~~t!O$ Rei.! - &teu inteiramente de accordo com V . Ex . 

O SR. JOSe. AUGUSTO - Não me a.pplaudan:i VV. EEx. os 
partidarios da ReYO]uçn:o de 30, antedpademente, porque não é isfo 
que está ~endo feito no Brasil. O que se faz aqui é o desvirtuam-ento 
desse .grande, largo e gen~roso Ideal humano de renovação, para 
estabeleco:-r a mais ferrenha, a mais feroz de todas as formas de 
ieacção de que tenho conhecl~nto através da histeria contempo
ranea. O que pre.Jenclnmos, da parte do Governo, são os attentados 
contra a liberdade publica . '&!ta ê a verdade . 

O Sr. Victor Ruuonutno - O deputado Christiano Machado. 
ainda ho~tem, occupnndo 11 tribuna, proclamou a necessida.Qe da li
~rdade dlriglda . 

O Sr. Reruato &rbo•a _; O orador está incurso na Lei de. Se~ 
. ~urança por ae ter pronunciado cOntra o presidencia-lismo. 

O SR. JOSe. AUGUSTO. - Um dos nobres collegas . apartea.n~ 
tes; ácaba de se rei~ rir 11 Lei de Segurança, ~ ê assw:npto. qúe des~j.o 
afflorar. Como democrata e Uberal, que sou, não comprehendo leiG 
de. segurança nacional, A . de:nocracia e , o lihel'alisiilo são, ~gim.es 
àe coop~raÇa~ e, n~~alm sendo, a~í~em ... todas as · co}laborações, · todqs 
os idêaes. ·tódol os programmas, quer sejam da .extrema esquerda, 
quer ·da ·extrema direita.. • . · · · · · · · ' 

-o·· Sr. Carneiro de Rt::crtde ·- Mediante um Po(lh .ftirte. \ 
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O SR. JOS:a AUGUSTO - . . . mediante wn poder foxte, não 
·para suffocar as doutrinas que se cl,locam, mas para permittir que ellas 
.se matenbam e se propaguem dentro da ordem, e para admittir que 
·venham mostrar· ao povo se estão com a razão, com a verdade, e 
re, reahnente, consultam ás necessidades do povo. Mas se essas dou, 
trinas - qua-lquer que ellas sejam, ·- são pregadas, dentro da or, 

.dem. e dentro do respeito. devido a todas as demais idéas e crédos, 
.mesmo contra a democraCia. contra a liberdade, contra o individua, 
_lismo. é um ilklglsmo votarmos leis de segurança que procurem suffo-
car es.saG aspirações, as quaes, quer queiram, quer não, estão no cora, 

. .ção de muitos brasileiros e devem merecer do poder publico, tanto 
respeito, quanto a doutriná democratica que o regime vigorante 

.encarna e traduz. 
Quando ellas se collocareDl ~ lado da desordem, do desrespei, 

ao ao direito, qu2ndo marcharem para a violencia, para a pre~ 
tenda, nessa hora o Poder Publico não precisa de lei de segurança. 
porque as leis c:ommuns já lhe <lão os remed.ios contra o:; perturba-
dores da ordem. 

O Sr. Victor R.ussomano - O Govenio não. estã applkando a 
Je.i de segurança. · ' · 

O SR. JO~ AUGUSTO -... C.omprehendo. Sr. Presidente, que 
.o regimetn integralista, facista, nazista ou nacionalista, cujos metho- · 
.dos de actuação -se c:arar~erizam pela violencia, porque . são os re• 
.gimeu de partidos unicos, são regi!Iles totalitarios, comprebendo. sem 
ser iacoberente commigo mesmo, que o illtegralismo. o facisnio, o 
.nazismo ou o nacionalismo, defendam. dentro da. sua doutrina, a lei 
de segurança, _ porque, como disse, convictos de que .sao detentores 
da verdade universal, são regimes da violencia. 

Admitto que o comuni5tno, que quer estabelceer, não o doDlinio 
de um partido, :111as o domínio da classe -proJetaria, para varrer da 
:SOciedade a classe burgue:.;a e substitull~a, adm.itto que o cOIDmunis-
:mo rec:orrar ás leis de segurança para a consecução do5 seus objec• 
tive.;. 

O $r. ~los Rei$ - V. Ex . permitte um aparte? 

O SR. JOSE~ .AUGUSTO - Com todo o pra~er. 

O Sr. Carlos Reis - Usando d~ linguagem violenta, os ~c:tarlos 
.dessas Goutnnas tornam...se perigosos·. · Marat dizia que· a C<tVOlução 
.começa pela palavr;t. e acaba pela espada. 

O SR. JOS'a AUGUSTO - Mas, Sr. Presidente, nas democra· 
.-cias, regimes .de cooperação,-. de .livre opinião,- kl.das· as doutrinas 
<levem ter gU3rlda, de.·em ter curso franco, nao podem encontrar. () 
poder .publico, como um obstaculo e um obice e sim como uma ga~ 
rantia .e um amparo. 

O Sr. Vidot- Ro~- Lamento que V. Ex. sustente do~ 
trina jã um tant.o antiquada. 

O SR. JOS:a AUGUSTQ - Não sou tão moço quanto V. &. 
mas me sinto t:lo bem dentro ·da minha velha. doutrina, da minha 
th&e,. que a pratiquei como governo, e d~!a nao . me arrependo, ~ 
~ vejo como abandooal-a na hora em que sou· opposição. 

A democracia, Sr. Presidente. ·~o c:ompo~ -le?s de segura&ça. 
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O Sr. Victor Russomano - N~ estamos nUlll :reg!Id.ettl demo
cratico puro, como V. E%. defende . 

O SR. JO$e AUGUSTO - · Eot:IQ o regime na<> é de!nocra
·tJoo1 

O Sr:. Victor Russomano - Agora mesmo, na Cons!ituinte Es
tadual do Rio Grande do Sul, o Deputado Mauricio Cardoso - in
sw;peitissimo - acaba de elogiar a Constituição Federal. 

O SR. JOSE AUGUSTO _:_ A democracia defende-se com as· 
'lei~ ordinarias. 

O Sr. Victor Russornarzo - E ~ democracia social que vem a 
ser1 

O SR. JOS~ AUGGUSTO - E' Ullla phase nova ela democra
cia, é a evolução dél democracia política, phase na qual massas 
proJetarias e populares, incorporadas definitivamente á direcção da 
vida publica, passam a ter effectivamente todos os direitos que a:t 
contingencias do regime capitaliSta Mservam apenas á burguezia. 

De leis de segurança, Sr. Presidente, que só existem nos paizeS' 
de violenda, apenas se soccorretlll os governos fracos. 

O Sr. Renato Barbosa - E' a garantia da ordem em todos os 
paUe~. 

O Sr:. Victor R.ussorrnmo - A lei de segurança até agora, tem 
sido applicada contra as autoridades, Sejamos 1935. 

O SR. JOSÊ AUGUSTO - Nilo renego o meu passado, den
tro do qual me sinto be111 com a democracia. 

Lei de segurança, repito, é cousa incomprehensiv-..·1 na demo
cracia, regime de cooperação, em que todas as doutrinas são admitti~ 
das; e, desde que a democracia entra a .:::ombater pela vlolencia qual
quer dout:ri.Da, deixa de ser democracia paTa ser ante-democracia. 
E ·a minha these. 

O Sr. Bias Pot-tes - V. Ex. deve augmeotar que esse veto é 
o maior golpi! vibrado .:::ontra a democracia . 

O Sr. Figueiredo Rodrigues - Já o declarei em apârle: é 
um erro polltico sem nome esse véto presidencial. 

O SR. JOSE AUGUSTO - Se somas democracia, n~o .predsa• 
mos de violeocias · porque, na democracia que aprendi e que eu, como 
governo e como ddad:io pratico, no dia em que sentir que o com• 
munista, que o fadsta, que o meu adversario, tem em· seu favor a 
opinião publka, :só me caberá um papel LJko - o de lhe entregar 
o poder, pois, que elle representa a opinião· publica, o sentimento 
democratico. 

O Sr. Abelardo Marinho -V. Ex. disse que. no momento em 
se convencesse de que a opinião publica - em sua maioria natu~ 
ralmente - estivesse ao lado· do :fascismo ou do communimo, entre
garia o poder. Pergunfo .eu: qual o !ndice que revelerá a V. Ex. 
esSe e:.~.tado? O suffragl.o uniVersal? Muito· bem. Este :suffraglo, po
rém :nunea foi nem jámais será praticado no Brasil, sabe-o V. Ex. 
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~l.hOT.:.àQ. que: e\l< ~~im v.· Ex . . nunca -poderia ter. certeza: de · que a 
. opinião estivesse com o communismo ou cqm o. facismc . . 

-· .. · · Ó s~. Vido~· R~~- No dia em que os com~Oístas . :,en~ 
cerem, queira ou não queira, o Governo, elles tomarão conta do 
:ppd.u.. 

O SR . .JOSE' AUGUSTO - T.odo. o esforço d~ Brasil atr.a;;és t~ 
da a sua evo~ução historica, tem sido· no sentido de instituir o suf· 
fragio universal Para .pratical•o e- aprimoral~o·. Naturalmente, en~ 
centrará tropeços, porque trope4;os não poderá de1xar de encon-~~r 

·uma democracia· incipiente como a nossa. 

O Sr VictÓr . ~~o-~ V. Ex: sonha com. a demob-acia 
pura, cousa que .nunca se realizará. · · · 

O SR. JOSE" AUGUSTO - O sonho só revela idealismo su~ 
,perior, mas aqui não faço senão collocar~me . dentro -da <lou~ 
-democratica, repetindo, aliás, palavras do 'llObre Jesd~ de V. Ex., 
que . todos os dias aqui nos delicia, :!:"nchend~nos os ouvidos de "de--
1DOcracia" _ · 

O criterio ·para aferir- se temos ou não a opinião publica ao 
posso lado, esse .cr.iterio é ofierecido pelas leis que VV. EEx. -tanto 
defendem, é o.fferecido pelo Codigo El:itoi:al, que entrega aos J?ar~ 
tidos em maioria o direito ao3 cargos que ;:ooquistarem nas urnas. 

. . 

O S~ Abelardo MBrisiho - Não çegito disso· ~ Ó Codi.g<> Elei~ 
tora! removeu todos os vicias extrinsecos do voto no Bra~i! - to-
40$ ou:, peJ.o menos. os conhecidos. Agora, quanto aos vicios in~ 
·trinseoos - a falta de· coosciencia, de co11vicção, de civismo com 
que o voto é exercido - o Codigo Eleitoral não os remove e não 
·haverá Codigo algum que o faça. 

O Sr. Carneiro de Rezende - Logo •. a lei não é osoltição. 

O SR. JOSÊ AUGUSTO - Quero tOmar em co~deração o 
aparte d'! V. Ex., Sr. Deputado Abelardo Marinho V . Ex . declarou 
gue .não ha civismo? 

O Sr. Abelardo MarítÚlo - O voto é expressão dá falta de ci
. vis!DO • 

O Sr. }OS!! AUGUSTO - No Brasil? 

.. b Sr:-. Abelardo Marinha - Sün, porque se V. Ex., como ch&-
(!! do partido Popular. . . · · 

• O SR. JOSÊ AUGUSTO- Chefe. não. No meu partido não 
lia chefes. Sou simples coordenador. · · 

O Sr. Abelar® Mttrirrlw - · ... se V. Ex. chegar ao Rio Gra~:.. 
-de do .Norte, onde, aliás, nunca estive .. , 

.. O SR . . JOSÊ AUGUSTO --: Com . grande pe.sar nosso. . 

- : o·. s~.; Aheiãido' Mari~ . - ..•. · .e obtiver ~ direcção . de . seu 
~ártido a: 'iDclus~ _de. m~ nome ni éhapà", .serei el~to; ·.· :. : .. . 
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:O Sr. Pinheiro Chagas -Seria pr()va de disciplina · _patticlkria:; 
Agóra:, ·o · éjue· .tl!m' • havidô no· ...... ~sn, desde ·a · qtiéda da monaréhià;: 
até hoje, _tl!m sido a oligarc:hia, feíta peloS governos. · .•.. , . . . . . . . 

. ,: , 'O Sr. Abelardo M~nho ·- Prová ·de inc:ons.iencia civica. 

O St'. .&tmeto Pinto - O Codigo Eleitoral melhor011 
velmente <> regimen. Tem~s exemplos. palpaveis . 

. O Sr. Pinheiro Chagas - O Codigo Eleitor-al não impede a 
compressão do governo. A peior das compressóes é a exercida pe!.o · 
governo, que demitte e nomeia. · 
.. · O -- Sr. Barreto. Pinto - O Codigo Eleitoral melhorou muito a 
situação e o direito . do voto. E' indiscutível. Eu citaria um .exemplo 
fri~ante: no governo :passado, quantas eram as opposições? -cinco ou 
seis . . f\ctu~lmente quantas são? 

Ç> .Sr. Pinheiro c;hsgas - Sempre houve opposições, 

O SR. JOSE' AUGUSTO- Ainda bem, Sr. Presidente, que o 
nobre Deputado Sr. Abelardo Marinho confessa que nunca foi a meu 
Estado, porque, se S. Ex. lá tivesse ido, verificaria que, pelo menos, 
lá - .e: falo de lá; pensando que a situação é egual a do .resto do :&ra~ 
si1 - ha civismo e comprehe:nsão de deveres, e cada um dos eleito~· 
res, quando comparece ás urnas, o ·faz no cumprimento rigoroso dos 
imperativos de sua consciencia de cidadão e de ·brasileiro. 

Sou representante da Nação, porque encontrei, em todas as ho~ 
ras, no meu Estado, na capital, nas cidade5, nas villas, nas povoaçõee, 

e aldeias, tanto civismo como na Capital da Republica (Mui.to bem). 
Encontrei nas populações das 2;onas sertanejas como nas das cidades 
o mesmo ardor civico; e, porque encontrei civismo na minha tena, 
:POrque · penso que as outras são eguaes ã minha, é que . estou falando · 
em nome da Nação brasileira; do contrario, n~o acceitaria o mandato.' 
que eSt?U ~x:ercen® exclusivamente para C1llllprir aquillo que . SUp_; 
ponho· ser o que determinaram os ·que me conferiram o mandato. 

Vou encerrar, Sr~ . Deputados. essa digressão a que fu i arrastado. 
par.t o terreno dou~nario da democracia, declarando que sou demo• 

. crata, que sou republicano, ·que tSOu liberal, que. sou índividualis't3, 
mas que, cooo republicano, çomo democrata., como liberal e como in~ 
dividualista - opposio;ão hoje, governo que já fui, hontem e poderei 
vir a sel~o amanhã, - não temo o c.ombate dos extremistas, quer da_ 
direita, quer da esquerda, porque r~:Speito a doutrina e a .Sinceridade. 
das suas convicções, como elcijo delles que respeitem .as minhas idéas, 
õs 'tneus-pontos de vista, as minhas crenças. · 

Nã.o devemos, pois, assombrar~nos com este ou aquelle regimen,_. 
porque a Russia é communista e vive satisfeita com o · communismo; 
porque a Italia é fascista e vive satisfeita com o fascismo; porque à 
Allemanba é natista e vive satisfeita com o nuismo; porque Portu• 
gal é nacionalista e vive satisfeito com o nacionalismo. ·Não devemos, 
assim, correr deante de phantasmas, vindos da esquetçl.a ou da direita; . 
o que nos cllmpre fazer, se sumos sinceramente democratas, é mostrar 
que a· democracia, pela virtude, pela moralidade, pela dignidade dos 
que encarnam o poder, é superior no Brasil, a todos os regimem. E.~ 
se, o dever do Governo. E porque o Govemo actual não tem cumpri~ 
do esse programma (apoiados da minoria), não tem sido fiel aos pos-o · 
tulados da Re-volução que a mocidade idealista pregou; porque o go~ 
vemo, não tem. tespeitado esses postuladas é que se depara o nosso 
paiz na ·situação· hontem descripta pelo nobre deputado; _"leader .. . ?a . 
bancada gaucha. situação que é, .realm.enre, queiram ciu nãQ- queiram,:. 
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-de desespcx:o pata a nossa Patria, economicamente feridos nas fontes 
.de nossa vitalidade. com as finanças arruinadas, despretiglado e frà-
co o governo. · . 

E' que este, encarnado no honrado Sr. Presidente da Republka, 
longe de collocar•se, como é o dever nas democracias, na situação do 
magis~rado sereno que equilibra e c:ooderna todas as forças vivas da 
Naç5.o, se apresenta e revela aos olhos della a garrotear a liberdade, a 
-violar o direito, a desrespeitar a Justiça.. 
,(Muito bem • .Palmas. O orador é abraçadC). _ 

Durante c discurso do Sr. José .Aug-usto. o Sr. Anto-
nio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da presidencia, ·que 

é occupadc pelo· Sr. Arruda Cantara, 1." Vice Presidente. 

O Sr. Presideate - Tem a põllõt.vrâ o Sr. Ribeiro Junior. 

O Sr. Ribeiro Junior - Sr . Presidente; desde que p roferimos, 
neste recinto, as solemnes palavras c:ompromissorias, de nobilitante e 

..decisiva as:;eguraç5o cívica, que se contem em a ";urantia ~ba" re• 
,gimental, estamos, sem duvida, rigidamente, integrali:::ados em a digni• 
~"icante investidura de mandatarios legítimos da soberania nacional. 

Não ha o distinguir-se os que apresentam, impositivamente, o vo· 
.luntarismo da. Nação, - porque Ó elegeu_. o suffragio popular, - dos · 
que advogam, preferencialmente, os interesses e as aspirações das clas
~es productoras, ou funccionaes, - porque os seus manda.:arios pro• 
manem das sam:çóes electi>tas de mui restringido numero de votan• 

.tes, Deputadçs da Nação e representantes prof.issionaes são, igualmen• 
.te, titulares desse direito sec:undario que, no dizer de Lastarria, se deve 
.. exercer "como funcção publica de harmonia com a ordem social, ecO• 
.no mica e política do Estado." 

Mas as eX-pressões elegantes da mui eloquente formula ;uramen
tal a ninl!'Jem conferem diploma de personalidade política; ellas se 

.constituem, tão s6mente, em indice remissivo dessa sorte de pentateu• 
-CO da nossa formosa e "muito nossa .. bibl.ia regiminial, em que se en~· 
. mera os nossos deveres cardeaes e impreteríveis, d deleg~ . dos 
anhelo~ civicos da collectividade éompatricia. E, para que nos desobri· 
,guemos delles, com judicioso acertamento, é de· _mistér que desempe• 
nhemos o nosso. mandatõ· c~m fidelidade desartificiosa, inquebranta- · 
vel e altaneira, probidade inteiriça e perduradoura effidencia. . 

· ProcuradorE$ previlegiados da NaçãO, precisamos attentar, ·sempre • 
. e desveladamente, n~s interesses e direitos inalienaveis e imprecindiveis 
dessa nossa nobilissima constituínte, para que ella, jamais, nos sur• 
prehenda, ou nos reconheÇa vacillantes, insinceros, ou incapa~e3, quan• 

-do tivermos de apertar-lhe a mão, sempre, dadivosa, nesse "manudllta" 
symbo1ico do penhor da nossa fé patriotica, da nossa consciencia repu
blicana, das nossas delicadas responsabilidades funcc:ionaes. Deveremos. 
dialogar, serenamente, com ella, repetindo as expressivas palavras de 
Philoc:atres a Tyndaro. na comedia de Plauto: mandavisti satis; satis · 

. habe~, mandata quoe ~r.int. f;;,cto si refeto, 
E, 5i a eloquencia impositiva dos factos é que evidencia a reali::.a• 

.ção . do mandato, é em nossa fé de offido de politicos. de' parlamen~ 
tares e de homen1 de Estado, que. assim, os nossos contemporaneo.~ 
como -as gerações · provindouras, irão deletrear os versículos enuncia-· 
dores- dos nossos emprehendimentos .e .. actividades, ou folhear, - es

·tarrecidos por· indominaveis . amargores, - .as deshonrantes paginas 
em. branco que delatarem a nossa indisfarçave! e peccaminosa infideli
dade, ou infamante descaso no realliar o amanho · da coisa .publica, que 

-é a clausula · essencial e itrémovivel des.se . contracto bilateral, de pres-- · 
tação compul5ocia de civismo, que uma eleição política representa.. · 
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· Os partidos e .as classes que a pleitearam, em as movimentadas · 
pugnas de 14 de Outubro, ultimo, - e que, já, algures assignalei por 
~c constituírem em a primeira filtragem, néo•regíminial. dos verda

deiros valores .tevolucionarios, - aqui, ora, se encontram, arrimados . 
aos imperativos das suas vonta.des oppostas, em presença. - a se con
trastarem cautelosamente a authenticidade das variadas genealogícas 
políticas; a sopesarem, com engenhosa curiosidade, os mealheiros far· 
tos. das competições partidadas; a se devassarem, com astuciosa elç~ 
gancia, os planos caprichosos das incruentas guerrilhas de plenario; e, . 

· ~ir.almente, a se palparem, em altenativas habilissimas, as possibilida~ 
des do ardimento combativo com que os .. metralhadores" )rreverentes 
e desapiedados que movimentaram as primeiras escaramuças parla
mentares, inevi~aveis, se transportarão para os amplíssimos taboleiros 
·estrategicos, em que se enfirmarão as grandes batalhas decisivas da vi~ 
gente legislatura ..• 

E, emquantd os ambientes amornado dos conciliabulos secretos, 
os generaes da peleja e seus estados•maiores elaboram, discutem, es~ 
quadrinbam, contrapõem, rejeitam, ou sanccionarn doutrinas de guer· 
ra e processos de combate parlamentares, - os seus devotados centu
riões desconhecidos repassam, caprichosamente, os gumes e os espigões 
das suas alabardas rebrilhantes, para· as orche;trações de bravura que -
os entreveres representam. . • E, como a precariedade regulamentar 
de seus conhecimentos e de suas regalias lhes não permittam decifrar 
os versículos esc:otericos, que assignalam · as paginas amarellecidas dos 
alentados alkorões do velho pragmatismo parlamentar, elles t~sam, ape· 
nas, - discreta, o\1 ostensivamente, - o formoso breviario de Tacito, 
em que se prescrev~ ser "preferlvel a liberdade cheia de perigos a uma 
servidão pacifica". "'Qusm quietam seruitutem.'"- disse o excelso bis~
toriador helleruco. 

Alguns seculos, mais tarde. os theoristas do Direito Publico, -
enfirmand~e nesses ensinamentos samos, de .combatividade emanei~ 
pada, cancellaram dos codigos politicos, das nações de vanguarda, as 
r~stricções depressoras do.s mandatos imperativos. 

"A reciprocidade das prestações, - ensina Orlando, - regra pe- · 
culiar ao direito priva-do, escapa, inteiramente, em sua applicação, ás 
normas· de direito publieo. "Desappareceram, de golpe, as desinteres~ 
santes fig11ras amolgaveis daque!les mandatarios do Terceiro• Estado,. 
que "podiam e deviam agir, confonnemente., ás instrucções dos seus 
mandantes." 

Derogado, assim, o incondicionalismo das .s.olidariedade.s politi~ 
cas, "o Deputado, não sóme:nte, rc.presenta os seus eleitores, mas, toda 
a Nação, isto é, mesmo aquelles qt~e, em nada, contribuíram para a 
sua eleição", - doutrina Courcelle•Seneuil. 

E Condorcet excedeu~, pontificando, magistralmente: - "Man~ 
dataíre du peuple, je ferai ce que je c::roirai conforme á ses 'Vrais in~ 
térêts. 11 m'a envoyé non pour soútenir ses opiníons, mais pour expo
ser les miennes. Ce: n'est pas á roon z.éle seu!, mais á roes lumiére51 .. 
qu'il s'est confíé, et rindependence absolu'e de mes opinions e:st un 

des mes d~voirs envers luf'. 
De:sajudado das claridades lampejantes que illuminam a palavra· 

autori~ada das intelligencias robustas, resta-me, apenas, essa 11indepen, 
dencia absoluta", sobrelevada pelo convenctonal estoico, para c::onfec• 
ciona.r a tarja, a espaldeira e a manopla da minha arniadura de com• 
bativo perseverante, com que, ora, transponho, sem rec1lcados senti---. 
mentes, o impotente "portico da jornada parlamentar" erigido, neste 
plenario, pela mão caprichosa e laureada do nobre e valoroso "leader" 
da minoria, Sr. João Neves, por cujo denodado retomo ás lide' parla- · 

mentares, todos nós nos regosijamOG, mui cordialmente_ 
Consdenciosamente, desinteressado dos sussur;ros, desprimorantes, • 
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das' "unidades. passivas .. , que foram um dos encantamentos do p·as
sado r~gime, tão pouco, attentaTei ás pendulaçõe:;, desrythmadas das 
.sombras :rnigrantes das ··oligarchias audazes", cujos embaixadores e 
consules.- por,entura, aqui, existente, - "têm os ser,rs papeis em · 
.oràem'·, tanto os consagrou o sign-o legal des:;a indulgencia politica •. 
muito, brasiieira. com que os governados soffredores acobertam, mais. 
tarde, os seus ex~governantes algoz;es ... 

Inspirados, sem duvida, nessa doutrina fragílima, os. nossos nobres 
collegas, da minoria, nos exhibiram, aqui, - pela vo:z; autorí:z;ada do 
seu valoroso "leader", - "um titulo. apenas. como garantia de since~ 
ridade. na obra· de amanhã"; e desenrolaram, de seguida, ante os nos· 
.sos olhos investigadores, o seu "diploma de soffrimento"' ... 

A minoria, Sr. Presidente, não tolera, não supporta, não atura, 
nem padece, - que, .tantas, são as variantes admittidas pelos verna· 
culistas de estirpe, á "ídéa geral e absoluta de levar o mal que nos 
.acontece, ou nos fazem .. , c que se .exprim.e genericamente, pclo desat· 
trahente verbo, "soffrer. 

Soffrem os portadores. de enfermidades do corpo, ou da alma; os 
que têm quaasquer (ksgostos, ou desfortuna intimes; os que vivem es~ 
craviz.ados ã pobre~a. e, ain·da, os que diligenciam, podiadamente, 
_por alcançar as cubiçadas abastanças· fugidias; os que vivem chumba~ 
dos ás vicissitudes do abandono, do desamparo, ou do menospre:z;o; e, 
finalmente, os que são attingidos pelos petardos da injuria, ou pelos 
refalsamentos da calumnia. 

Cumpre-nós, por consequencia, - a nós. da maioria, acercar~ 
mo~nos, piedosamente, do leito de Procusto em que repousa a mino~ 
ria soffredora, ~Jtal!linar~!he, · com prudeacia, os symptomas dinicos. 
firmar a diagnose dos seus males, e, finalmente, prescrever•lhe a ade
quada medicação heroica .•. 

Ella se impô~ uma sinceridade massiça, no atte:nder ás nossas so-
licitações pesquisadoras, quando nos assegurou que não sustentará 
"uma justa de politicantes desavindos, mas uma ·pugna patriotica", em~ 
.bora, modestamente, julgue a sua voz; desampa.rada daquelle "timbre 
das campanhas passadas." 

. E quer permanecer, deliberadamente, "onde estava, em 1930, in-
transigente peal renovação neceiSarla." Pessoalmente, não poucos. den
tre nós, da pleiade governista, t emos a confort:adora ufania de invocar 
a precedencia da antiguidade, - direito formal e incontestavel, entre 
_pelejadores de linhagem definida, - pois, viemos de 1924, illumina
dos pelas mesmas inspirações de lealdade, de optimo quilate, e osten~ 
tando a mesma robuste:z; berculea, nas equilibradas conyícções reivin• 
clicadoras. 

O Sr. Café Filho - Outros de 1922 . 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Agradecido ao aparte de Vossa 
EX.Cellencia. 

Mas. n.!io seremos 1935, porque nos julgamos iDco.mpet>er:.tes para 
modificar a arithmetica da Histeria, em que a unidade classica ~ o 

.seculo, apenas differenciavel por sub-multiplos de decadas, que os con• 
sectarios d~ Comte restringiram a heptennlos ou periodos de szte 
annos. 

E.,. para desposarmos, em consciencia, a judicio~;a . doutrina de 
Thiers, não é necessario que sobrelevemos o "acontecimento, como um 
juiz infallivel dos governos", tanto C65e facto se apeia em ~ympathia. 
indisfarçavel, por todos os quadrantes da Nação Brasileira; mas, alle
,gamos e provamos,. - segundo a5 boas normas do praxisma proce.ssua~ 
listico, - que as benemerencias da política renovadora da Revolução 
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.se acham, plena e inilludivelmente, confirmada. pela eloquencia rumo-
xosa dos factos que clla produ~1u e está consolidando. 

Delatam-nos, imposit:ivaro-ente, as novas e dominadoras perspecti
vas de progresso, de segurança, de liberdade, de bem estar e de felici• 
dade collectivas que furam tracejadas, quasi. de impeto, no painel es
maecido da nacionalidade estrassalhada e combalida pela sequencia, 
sobresaltante, de alguns lustros de irrernoviveis armargores e de perti• 
na1. desfortuna. 
. Não perceberam1, ainda , essas perspectivas encantadoras os que 
voltaram as costas á· Patria, manutenidos nesse irnperdoavel indiferen
tismo patriotico, pela sancção discricionarias dos sua vissimos elcilamen

. tos reconfortadores não as vislumbraram, tambem, os derrotados frau-
4adores, de velhas épocas, que se compraz.iam em transformar a Re~ 
publica em um regime de velhacarias, mais. ou mt:nos., legalü:ada~. que 
se retaliavam e distribuíam, em barda. nos ·• gobe!ins" nababescos dos 
seus insaciaveis saltimbancos; não, mais, as exaltam, outrosirn, os que 
lhe ennodoaram os delineamentos primorosos com o zarcão de suas 
çontrafacções de bravura e charlatanismos de glorias ... 

Quem quer que, entretanto, se haja consagrado, ou se detenha, 
ainda, no perquirir as causas e os effeitos desses embates gigantescos: 
.que derruiram, fragorosamente, a mui famosa "muralha vacillante de. 
-40 annos de existencia", ha de reconhecer, sem difficuldades de mon~
ta, que a Revolução foi propiciosa ás semeaduras e ás colheitas, . apre- , 
daveis, de bemaventurança nacional, . 

Não conseguimos, é cerco, reali~ar a "'reconstrucção material e 
.mural d.:.l Nação", como. alhures, se prometteu, ingenua e ridicular• 
mente, sob o apressuramento exibitivo das entrevistas collectivas á im• 
prensa, pela raz.ão, muito, rudimentar de não ignorarmos que essas 
reconstituições, notadamente, as de ordem moral, - se não proces· 
sam a golpes de magia, com os bastonetes milagreiros dos vice·reis da 
prestidigitação revolucionaria ••• 

"A revolução é um todo·', asseverou, <:om inadmissivel simpleza, 
-o nobre leader da minoria, esquivando-.3e, despreoccupadamente, de
conceitual-a com os requintes de juste?.a que lh.e sobejam na mui, for• 

.mosa, cerebração privilegiada. Eu, "data venia~. a definiria como um 
complexo de reivindicações economicas, soc:iaes e políticas pleiteadas 
pelas collectividades oprimidas. 

O Sr. Presidente- Advirto ao nobre orador que faltam apenas 
eres minutos para terminar a sessão. 

O Sr. B:mos C~ (Pela. ordem) - Requeiro, senhor Presiden, 
te, a prorogação da hora por 25 minutos. 

O Sr. Pre!lidente - Peço a V. Ex. mandar seu requerimento por 
escdpto. 

Os S111. Deputados que approvam o requerimento queiram coo
.s~rvar-sc sentados. (Pausa). 

Foi appro,.ado. 
Vem à mesa o seguinte requerimento do Sr. Barros Cassa!: . 

"Requeiro a prorogação da sessão por 25' minutos"'. 
Sala das Sessões, 2 5 de Junho de 19 3 5'. - Barros Cassai. 
Continua com a palavra o Sr. Ribeiro Jonior. 
O Sr. Ribeiro Junior - Muito agradecido á dderenda da Casa 

e, prineip:thr..ente, á do nobre deputado Sr. Barros Cassai. 
Não ha o prestabelecer·lhe. em caprichoso desenho, as planta~ 

e os pe:rfís definitivos da estructura architectonica, de "linhas insu b:;-
t.i_tuiveis, porque seria impossível dar estabilidade de penedia ao que 
até rnellmo, por difinição, sigrúfica "movimentação successiva ... 
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O de que se deveria cogitar é de saber se desse revolvimento,.
continuado, das linhas e dqs planos da avelhantada e carcomida archi
tectura regiminal, so breresta~<~m, ---.., para os delineamentos elegantes: 
da que a substituiu, sobrepujando-a, - quaesquer vestígios que denun• 
ciassem o retõmo ás intemperanças, ás nebulosidades, aos depauterios, 
ãs malv~rsações e aos crimes dos "quorens .soec:ula" ou tempos passa-
dos. · 

A Nação, assistida, de continuo, no revigoramento da sua vitali· 
c!ade es.sendal, - que é a economia; refort.a!ecida em o seu appare•· 
lho respiratorio, - que é a Liberdade; tonificada com o seu systero.a 
nervoso - que são as suas finanças; reemasculada ·nos seus membros 
locomotores, - que são o seu commercio e as suas industrias; e, final• 
mente, reequilibrada nas funcções do seu . cerebro,- que é a Gua po
litica, - responderá, resolutamente, não! E os governados sadios, -
os que veneram a Patria e a ella se consagram, sinceramente, engran• 
decendo-a <:urando-lhe, incansavelmente, a integridade e a fortaleza;: 
e, dignificando-lhe, emfim, os costumes, as leis e as instituições com 
os la\lrcis, refulgentes e immarcesciveis, dos seus labOTes continuas,. 
honrados e profícuos, - esses, conclamarão, tambem alviçareiramente, 
não! E os verdadeiros estadistas e homens publicas. os políticos de não· 
mesclada estirpe, - os que não foram, ainda, contaminados pelo ba
cillo insidioso dessa opposição inacabada, que adverte, mas, não ajuda,. 
que critica, mas, não corrige, que discute, mas, não delibera, e que 
aggride, mas, não domina.- confirmarão, serenamente. com a segu
ridade dos fortes, as antecedentes negativas· glorificadoras. 

Apenas, a minoria persistirá obsedada no condemnar, integral
mente, a reconstructiva obra politica dictatorial, que, a meu. ver, se não
deverá confundir com as discutidas legitimidades da consaguiniedade· 
revolucionaria. Mas, condemna, dubitavelmente, porque ao mesmcr 
passo que se declara "obrigada a reconhecer a estrepitosa fallencia" 
da dictadura, lhe encarec:erã, com os seus louvores e applausos insus
peitos, "muitas das obras iniciadas ou ultimadas"; e reconhece, tam~ 
bem, que ''nem todos os esforços despendidos foram negativos" ..• 

· Sabe'CI e conclama•o, igualmente, a Nação inteira, através dos· 
correntios encomios que, - entre gregos e troyanos, - mui, justiça· 
samente, se fa~ á excellente legislação pre•constítucional, · da qual a 
tem asseverado e repetido ser o Codigo Eleitoral o "summum bom:m·
ou bem. supremo. Sem dissentir dos que, mui, judicíosamente, o exal· 
ç~-am, eu me permittiria subrepujar-lhe ·o valimento indisc:utido, com 
.. um outro valor que, mais alto se alevanta" e que se contem no decre~ 
to n. 22.370, de 5 de Janeiro de 1933, - que "declara nulla qual
quer estipulação de pagamento em ouro", sanccionador do desacorren
tamento rumoroso da nossa soberania á ultrajante independencia con• 

diccional a que a algemaram, de icdustria, os maiores patenteados da 
nevrose dominai. . • · 

Discutir·se·á sem duvida, ainda,· perante os doutores do Direito. 
a estabilidade jurídica desse ruido-,o VC"reditum do desteme.roso juiz
discridocario ; mas, ninguem lhe desconhecerá a m.agnificencia in-· 
comparavel do; inequívocos fundamentos. de medullar patriotismo. 

E ê, principalmente, nessa virtude excelsa das nacionalidades que· 
se inspiram os governantes honrados, quando auscultam, condicionam 
e equilibram as iniciativas e reali:r.ações políticas c administrativas, de 
q;,e: se entretec:e a legitima bemaventurança dos governados. 

Não attingimos, ainda. certamente, áquelle aperfeiçoamento func-· 
cional, de mecanismo administrativo, bem, ajustado, de que nos falou, 
em 1862, o Visconde do Uruguay, ao vulgari::;ar as impressivas remi·. 
niscendas da sua viagem á França e á Inglate:ra. "Tudo alli, - as•: 
segurava, então o notavel diplomata, jurisconsulto e estadista compa-· 
t.ricio, - se. move, vem e chega ao ponto com ordem e regu-
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laridade, quer na admini6tração publica, quer nos estabelecimentos ar~ 
_gan.izados e dirigidos por companhias particulares. Nem o publico to
leraria o contrario." 

E' que, Sr. Presidente, n~s nações como em outras que se lhes 
empare-lham, no inteiriçado e fervoroso culto ao patriotismo, o publi~ 
.co não toleraria, tambem, que os insinceros regedore..; de sua felici.da~ 
de-lhes fru!tassem, de publico, a bôa fé dumedida, asseverando "que. 
.sob a administração di6cricionaria nada melhorou, todos os males se 
aggravaram. 

Para comprovar essa desprimol'ante inverdade, ·não é de mister 
que desçamos "ao mundo dos conceitos doutrinarios", nem que exa• 

·.minemos "a linha de ruistencia da nossa vida economica", - tanto 
eSsa.s dl'líberações pesquisadoras collidiram, inevitavelmente, com o 
desconhecimento· que os governados têm, das subtiletas encantadoras 
da difficultosa, mas, attracti v a arte de governar. 

Não iremos, tão pouco, aggravar-lhe os embaraços julgadores 
·COm o emmaranhal-o, macbiavelicamente, no entrelaÇamento inextri· 
cavei das cifras astronomicas das nossas finanças, - que o allucinam; 
.e, menos ainda. manietal·o ás algemas de barro dessa proclamada "si~ 
tuação economica de miseria", que, sómente, existe para justificar os 
.discursos exhaustivos dos doutores da sciencia das rique.4as - ínsi~ 
gnes, talve:r;, mas, indiscutivelmente, retardatarios no dogmatismo ca
xunhoso de suas avelhantadas theorias ..• 

Preferiremos nos escudar no que se denomina, com indisfarçavel 
justeza, 2 doquencía dos fectos. 

EJles evidenc.i«rão que o nosso padrão de vida, - standard of 
life, melhorou, sensivelmente . Attestal-o-ão, pelo teo;temunbo inde
fraudavel dos algarismos, as cifras que sublinham, os preços medios 
das nossas precisões correntias, e que. globalmente, accusam uma de-· 
pressão de l 5 %. · 

Deixemos, aos mais doutos a promenori%ação doutrinaria dessas 
.Precisões, que Ch. Gide nos ensina serem "limitadas em capacidade, 
illimitadas em numero, concurrentes, complementares, e, emfim, ten
·dentes a se transformarem em bahito> normaes". 

Mas, traslademos para aqui a luminosa exp~ão de M. Tarde, 
coibida r.m a s ua· P.sychologie Politiq_ue, em que se apela aquelle 
-emerito economista: - "0 bem estar pretendido pela actividade eco~ 
nomica consiste em um côro. e, não, em um solo de necessidades. 
harmoniosamente, satisfejtas" . 

Sobrelevemos. agora quaes sejam essas necessidades, que, todos, 
sabem consistir em alimentação, vestuario, .locação; transporte, com
.municações, instrucção, luz e combustivel e hygiene·. E escoltemol-as, 
prudentemente, com os seus respectivos numeras índices. 

Alimentação .. ... .. .. . ..............• 
Vestuario . . ............ . ............. . 
Locação .... . . .. • .. .. .... . ... .. . . ..... . 
Transporte . . .... .. . ..•...... . ......... 
Communicações . . .... .•.... . . . •.. . ....• 
lnstrucção . . .. . . ... . . . .. • ...........•. 
Luz e combustível • · : . . .. . .... .... .. ..... . 
H ygir:ne .......... ; ... . ............... . 

12 % 
3~% 
25 % 

Estavel 
15% 

+ 18% 
40 % 

Estavel 

Essas estimativa, - relativa ao periodo 1930--193~. - foi feita, 
Sr. Presidente, por um governado consciencioso, que, ora tem a honra 
de occupar esta. tribuna, - combatente, não vencido, de multi pias pe· 
lejas na luta pela vida, - e que tem a respeitavcl credencial de. ser 
chefe de "numerosa família", como se di;;, vulgarmente, - na identi~ 
fi cação ·posthuma . dos necrologios . de . imprensa . - dos pobres diabos 
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que, jama1s. s_c ,aicàndoraram na quietude,. ·n.ada rev9ludonaria :._d~S;· 
appartam~to.s de lux9-_.dos .. a_rr.anha-ceus , magestosos. . .. . . · ' ~ · 

Porque as revoluções se nao fatem ·para prover -as solicitações Í!ll-: 
p,revisi~eis . do luxo que .V oltair:e, magistralmente, definiu como sendo 
··a .necessid;~.de dos abastados"; ellas se processam e deflagram com o · 
Qbjecti\:o •. preci'imo . e impreter.ivel de reconduzir as collectividades o;· 
pnmidas á plena posse de sua emancipação, _que se tradu~ na alegr.ia de 
viver . . . . . . 

E essa, Sr • . Presidente, os i:evolucionarios de 1930 semeaú.m, far-. 
tamente, por todos os quadrantes da, mui. formosa e famosa Terra do 
Cru:o:eiro . 
. · Não se me afigura opportuno o apreciar-se, agora, a imperícia, ou 
o . acertamento com que se houveram, nessa tarefa gigantesca, os exal-. 
tádos lavradores da gleba fertilissima. De6affeiçoado, pessoalmente, de 
não poucos delles, - que se dema~aram. sem qualquer provento_, no 
maculaqne e personalidade modesta, mas, caldeada por um pundonor· 
civko il)corrupúvel, - eu não commetteria a deselegancia moral de 
lhes evidenci3-r as leviandades, as irresoluções, as fraquezas, as ommis-: 
Sões, os acobardilméntos e os erros irremessiveis. E, ~enos, ainda, m~ 
faSé:inaria a volupia expellitiva de ennordoar os feltros escarlates do 
tapis roulant revolucionaria, com o verdete corrosivo das indiscreções · 
catalogadas, perfidamente, na camaradagem confiante das confabu]a, . 
ções reivindiçadoras, ou· nos entendim~ntos cavalheirescos dos .canse- 1 

·lhos dictatoriaes. . • · 
· · Más, me não eximo ·ao cumprimento do ~ing~lo dever de reivin~ 
clicar, para o honrado Sr. Getulio Vargas. os la.ureis de que a Nação·· 
lhe é devedora, - a elle, que no dizer do nobre leader da minoria., 
"desde a primeira ljnha vem participando das glorias revolucionar·i.as •. 
como lacerando os pés nos espinhos do soffrimento':. 

' Esses pezares, com tudo. - · tão, biblicamente, rememorados ~a. 
beiJa phrase rytlunada do valoros Jeader da minoria, :._ pouco exce
deriam a. um . mingoado montante de justos resentimco;os, si os acruaes . 
adversarios politicos de S. Ex. Sf! não houvessem prernunido cite 
outros acúleos, - não, somente, lacerantes, porque impregnados dos 
rosalgares · do partidarismo iracundo e tresvairado, - para eotapi::ar• 
lhe, dolosamente, o itinerario de bandeirante político. que os topo
graphos insinceros da noss-a reconstituição . nacional lhe . abriram e lbe. 
assgnalaram, como sendo o ~ais convinhavel á salvação do Brasil . 

Porque, Sr. Presidente, ao honrado Sr. Getulio Vargas se nã~
apontani erros de doutrina, nem oínissões de relevo -no amanho da 
coisa publica; ninguem conhece, ainda, quaes sej;un os divisores do;>s 
"metho~os e principias d~ governo·', a que fe~ refereocia o nobr:e 
Sr. Deputado Joio Neves. Mas, ninguem ignora quaes sejam as : ~:ra~ 
2.Ões que mergulham nas profundeus da ethica politica". Essa ethicà
politica se tradm;iria, em resumo na "formação de um ministerio na
cional"', que o S-r. João Neves. "não logrou conseguir~, como não 
consegui'\!, tambem que o seu conhecidissimo desprendimento se con~ 
salidasse em alto · 'argo administrativo do Banco do Brasil. .Essa é a 
ethics politica dos intra!'isig;cte; revolucionarios bafon d'CK .•• 

O Sr. Bias Fortes . .,....... V. Ex. dá licença para um aparte 1 E •. 
uma injustiça que V. E?C. fa~ ao Sr. João Neves, que · declinou d>c> 
convite para interventor no Rio Grande do Sul . 

. O SR .. RIBEIRO JUNIOR - ·Eximiu•se tie acceitar alto posto· 
de governo c preferiu as commodidades de elevado cargo administr~· 
tivo, no Banco do Brasil. 

O Sr- B!a3 Fortes - V •. . Ex.· ~ fa:endo. iajustiça ao Sr. }o30o' 
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Neves~ S. Ex. só acceitou o lagar no Banco d"o Br:asil depois de
grande ínsistencia por parte do. governo. Assim não pode ser con~ 
siderado despeitado um politico que, com · dignidade e esforço, com 
sao:íficio até da propria vida, se necessario. fo~se, fez a campanha da. 
Alliança Liberal nesta Camara, percorreu o Paiz em propaganda elei~ 
tora! e, depois, recusou, logo que empossado o Sr. Geto.lio Vargas, 
o governo do Rlo Grande do Sul. dando com isso grande demons~ 
tração de desprendimento polir:ico. 

' 
O Sr. Laerte Setubal - E grande espirito de renuncia. 

O &. Barros Cassa!- Preciso declarar que o Sr-. Joao Neves 
só acceitou o cargo de consultor juridico do Banco do Brasil depois 
de appello vehementissimo do Sr. Getulio Vargas, em que este affir
mava·: - ou V. Ex. acceita es~~e lagar, ou, então, tomarei sua recusa 
como opposição ao meu governo. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Opponho aos apartes com que
me distinguem os nobres collegas a costumeira escudação de meus ar~ 
gumentos: - os factos. 

Está nesta t:r:ibuna um revolucionario de 24, para quem o Ama
zonas dirigiu um appello documental, por intermedio do Sr. Juare~ 
Tavora, ao então Chefe do Governo Provisorio, afim de que fosse e~ 
nomeado interventor do Estado. 

Como eu me emaDcipára, por consciencia e deliberação; ás tor~ 
rentes que aquel!a ·época tumultuavam o Brasil. sob a bandeira revo• 
lucionaria, achei que feriria minha dignidade e minhas convicções si" 
consentisse no andamento dessa ptoposição. 

O Sr. Bias Fortes - V. Ex., :nesse caso, ag]u tão bem quanto 
o Sr. Jo§o Neves. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Essa nobreza de se~timentos, e5re
equihõrio de attitudes é que desejaria sempre contrapm;essem ás JJLi# 
nhas · ponderações. 

O Sr:. Acurcio Torres - O eguilibrio das attitudes de V. Ex_ 
r.ão póde depõr no sentido do desiquilibrio das do outros. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Nem eu disse isso. 
Apenas, fui acoimado· de injusto. Injusto é aquelle que pect:a!. 

contra a justiça ou a expressão da verdade • 
. O que assevero, aqui, nâo são inverdades. O. nobre Deputado

s·r. J oã.o Neves deixou de acceitar - não colhem a5 raz.ões, no m~ 
mento, invocadas, - o cargo de chefe de governo do seu torrão natal •. 
e preferiu acceitar o de consultor do Banco do Brasil , 

O Sr Acur:-cio Ton-es - A que serviu com intell!gellcla. pi-o
bidade e proveito para a coma publica. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - V. E::z:. se engana, quando sup.-
põe que as minhas asseverações sejam escudadas nos pontos de vista. 
dos nobres collegas. que me distinguem cotn sua affeição. 

O Sr. Acurcio T~es - O Sr. Renato Barbosa, que aqui se
encontra a meu lado, affirma que ao Sr. João Neves, fôra tambem 
offeredda a pasta da Justiça., que S. Ex. recusou. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR- Admitto que o nobre collega Sr. 
Renato Barbosa esteja de pleno accordo com V. Ex. Isso, entretan-
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to, nã.o implicará :em que eu abjure de minhas .convicções e reci:in:.. 
quei a ass~etação que f~. ha pouco. 

O Sr. Bias For'tes - E' um ponto de vista muito respeitavel; 
~ quero consignar nos ''Annaes" a justiça que tambern, no meu 
ponto de vista, se deve f;u:er ao Deputado João Neves. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Perfeitamente. 

O Sr. Bia:s Fortes - Quero accentuar que o Deputado João 
Neves, logo após a victoria da revolução, fez demonstração de grao.• 
de espírito de desprendimento, não acceitando a interventoria do 
Rio Grande do Sul. E, agora, accrescento: não acceitando, egual·. 
:Dl.ente, a pasta da Justiça, que - acaba de me informar a palavn 
autorizada do Sr. Renato Barbosa --;- lhe foi offerecida. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - VV. EEx. poderão achar que 
isso seja desprendimento, dentro do ponto de vista em que se colla. 

O Sr. Ar:urçio Torres - Mas. é desprendimento. 

0 SR. · RIBEIRO JUNIOR - Eu, entretanto, nesta como em 
outras coisas, sou medullarment:e radical. 

O Sr. Raul BifteJI.C01lrf - Creio que o nobre <Jrador não alcan• 
çaria mesmo o apoio da Casa, sequer da maioria, - já. não me refiro 
â minoria - si. de facto, pretendesse aHirmar que o Sr. João Neves 
da Fontoura, deixando de ser governante' do Rio Grande do Sul, àali 
transitára, por preferencia, á funcção de Consultor Jurídico do Ban
co der Brasil. Julgo, até.. que o illustre orador, não chegou a pensar, 
tal coisa, cOXIlO pareceu ser vislumbrado, por nós, nas paíavras de 
.S. Ex., porque é pa.ten_te que o Sr. João Neves só, muito, mais tar· 
de, foi Consultor do Bancq do Brasil. sob visiveis insistencias do Go
verno Provisorio. De minha parte ratifico o informe do nobre. De
putado Renato Bar~osa ... 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Que, aliás, não tive a honra de 
.ouvir ••• 

O Sr. R.atd Bítterrcotirt - ... quanto ás insistencias do Chefe 
do Govem\1, Sr. Getulio Vargas, no senêdo de que o Sr. João Ne• 
ves acceitasse a paSta da Justiça. De minha parte, posso tambem in
formar que ouvi do proprio Sr. João Neves, não sendo possivel a 
menor suspeição· quanto á authenticidade . da affirXIlativa, que o Sr. 
Getulio Vargas, a certo passo, quando tratava o Governo Provisorio 
.da orgao..il;ação do Coruelho Consultivo Nacional, que não chegou a 
se ·constituir, tinha. a intenção de noroeal•o e, até, de lhe confiar a 
presidencia daquelle Conselho . E S. Ex., desde o começo, declarou 
não acceitar. E' inutil dizer que, mais, uma ou outra funcção lhe' 
foi offerecida. O que · supponho pó de o nobre orador criticai', sem 

-despertar maiores duvidas ã minoria e á maioria, é o Íact:Q · do Sr. 
João Neves ter renunciado á Presidencia do Rio Grande do Sul, a 

-qual, pela ordem, lhe cabia, como Vic:e.Presidente que era, um.a vet 
,que o Presidente effectivo fõra empossado Dictador du Brasil. Esse 
reparo feito pelo orador, parece não merecia resistencia da Camara, 
~hora alguem pu~esse discordar, entendendo .ter o Sr. João Neves 
agido hem. Penso, com o proprio orador, que aquetla attitude, na 
.época, e até hoje, causa no meu espirito certa surpre~a. porque, sen~ 
-do o Sr. João Neves um dos paladinos da "Alliança Liberal", "Ulll 
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SÕldado vanguardeiro do movimento insun:eicional e armado de 1930, 
na hora de uma grande responsabilidade pesar sobre seus hombros, 
qual a -de Vice• Presidente que iria assumir o cargo de Pres.idente do 
Rio Grande do Sul, não era justo tivesse, por espírito de ~uncia,) 
se isentado dessa fadiga. A attitude, apen~ de estranhe~a., do ora~ 
dor, citando o facto, não attinge a moralidade do Sr. João Neves da 
Fontoura, que póde merecer c:e-nsuras sómente quanto á sua c:ondu
cta política . 

O Sr. Barros Cassa( - E' 1ltil episodio historico no qual nlic> 
d~ej o entrar; mas o Sr. João Nev·es, opportunamente, responderâ 
a V . Ex., prestando seu depoimento. · 

O Sr. Adalberto Corrêa - O wbre orador dá lícença para. um 
aparte? 

O ·SR. RIBEIRO JUNIOR - Tão longo como o do nobre 
Deputado Raul Bittencourt, não porque desejo acabar meu discurso. 
si possível, antes de terminada a hora da prorogação. 

O & . Adatóerto Corrêa - Lembro -qll2 meu aparte seria dado 
·no mesmo sentido em que o deu o nobre collega, Sr. Raul Bitten· 
court, em relação á preterencia do Sr. João Neves entre o Govern(> 
do Rio Grande do Sul e o Banco do Brasil . 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Sr. Presidente, -respondendo, em: 
synthese, aos apartee com que me distinguiram os nobres Deputados. 
tenho a declarar que ratifico minhas apreciações, tanto ellas não col, 
lidem com as boas no:rmas da elegancia parlamentar, que sci respei
tar, muito bem. Está. em equação, tão sómeote, a disparidade entre 
o chamamentO á luta e a preferencia. pela ~mmodidade. 

O Sr. BiJU Fortes - V. Ex., neste ponto, está errado. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Esta é a ethica polit:ica dos in, 
transigentes r~olucionarios. 

(Trocam•se varios apartes). 

Appelie o nobre Deputado Bías Fortes, nesse caso de de5terro,. 
para outro que não quem está. na tn'buna neste momento, porque 
opponho a S. Ex. wn caso ridiculamente charhtanesco. Um ofíic:iai 
do Exercito foi exilado para a Tiha da Trindade. Mandava á fami~ 
lia canas lamurientas, pedindo soc:eorro, para ,que terminasse o $CU 

martyrio ••• Appellava para seus coUegas, que pleiteassem, junto a(> 
Governo de então o cancellamento dessa situação macabra. . . E este 
mesmo official, quando de retorno, escandali.u.va a todos nós outros 
.seus companheiros, com as enxudias que trazia do Wllo. • • (Riso.},_ 

Declaro ao meu · nobre collega que estes exilamentos no Brasil 
sempre foram lyricamente mantidos. Quando na Capital da Repu
blica - e . sou insuspeito para o delatar desta tribuna - se acoima... 
vam as autoridades policiaes do Governo do Sr. Arthur Bernardes. 
nos tbeatros, nas avenidas, nos cabarets 05 prisioneiros se divertia!U> 
sob 05 olhares complacentes da policia ••• 

Estes mesmos vieram aqui no plcnario, na· .Assembléa Constituin
t e, invocar o rosario de seus soffrimentos. Contra esse chari:J.tanism(> 
é que me indigno: contra essas malversações ~ dignidade humana, é 
que não posso transigid 
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O Sr. Christiarw Machado- 0: Sr. João Neves não fez parte de 
.governo dictatorial, mas procurou quanto poude' ajudaf esse 'mesmo 
.governo, independente das funcções officiaes que porventura exer, 
<:esse no Pai:!'<. Isso é que V. Ex. deve accentuar. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Prosigo o meu discurso. , . 
Não seria necessario, dú.ía eu, que os intransigentes revoluci~ 

narios appellassem para os conselhos subtis de lviontaigne, JelembJan• 
do--nos que "se não encommendam sapatos grandes para pés peque• 
nos",' porque o que eiles procuram. na sa.pataria philosophica do fa-
moso ensailsta gaule:;, é, tão sómente, algumas du2'.ias de chindas ve~ 
lhas para pés doentes ... 

Descalçados, não poucos dentre clles, nas suas ambições, apenas, 
dissimuladas, arregimentaram-se em •·opposições colligadas", - isto, 
que, ahi se vê, - para exigirem prestações de contas do Gover:no, 
não sem se penitenciarem, de publico, confessando que nenhum delles 
.. sahiu das abluções do rio sagrado isento de defeitos ou de ·cumpli• 
cidades nos males que atormeotam o Brasil". 

. ~ .. 
O Sr. Presidente- Advirto ao nobre orador estar findo o pra; 

zó de prorogação da ;sessão. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Deante da advertencia de V. 
Ex., Sr. Prwdente, interrompo, aqui, ·as minhas consideraçóes, re• 
servando-as para proseguil-as, amanhã, si, tanto me facilitar a dispo-
sição regimental.. · 

O Sr. Presidente - V. B:x. será. attendido, ficando insctipto 
pílrn amanhã. · 

O SR .. RIBEIRO ~IOR - Agràdeódo. a V. ú. (Palmas. 
.O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente ~ Esgotado o tempo da prorogação fica adia~ 
<ia a discussão do projecto n. 65', de 19:;5. 

Vou lévantar a Sessão, designando. P<~.Fa a de amanhã, a seguiote 

Votação do requerimento n. 44, de 1935' (1.• legislatura), 
do Sr. f'\curcio Torres, de. inclusão em Ordem do dia do projecto 
n. 206, de 19H, sem parecet: {discussão unica); . ,·. . 

Votação do requerimento n. 45', de 1935' (1.• legislatura), do 
Sr. 1\ureliano Leite e outros, de nomeação de uma commissão de 11 
membros para estudar o assumpto relativo á nossa orthographia (diS::. 
.cussãa unica); . · 

Votação do·. requerimento n. 46, de 1935' (1.• legislatura), do 
$r. ,4curçi~ Torres, de incl~ão etn Ordem do dia do projecto n. 
19?., de 1935, sem parecer (discussão uníca); 

Continuação da discussão unica do projecto n. 65. de 1935, (1.• 
legislatura), dispondo sobre o reajustamento dos func:cionarios civis 
.e .mi!itafes; com parecer favoravel ao véto, da Commissão de Finan• 
~ e Orçamento, e votos em. separado dos Srs. Henrique Dodsworth 
e Daniel de Carvalho, e dos Srs. Amaral Peixoto e Gratuliano de 
Erito· 
. · 3.• discussão do· projecto. n. 13-A. de 193S" (t.• legislatura, dis
pondo sobre promoções de delegadDs districtaes, com substitutivo da 
Commü;são de Estatuto; • . ·· 

, 3.a discussão do projecto n. 34, de 1935' (1.• legislatura), a~. 
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;tomando a abrir o credito especial de 5.000:000$000, para obras 
:nas linhas fcrreas e telegraphicas, no Estado da Balúa; 

1. .. discussão do projecto n. 214, de 1934, transferindo para a 
!União os serviços de Policia Marítima, Aérea e de Fronteiras, de 
.accordo c:'am o art. 1 .• alineas V e XI da Constituição Brasileira; 

3.• discussão do projecto n. 214-A, de 1935, autori2.ando il aber, 
··cura do credito especial de 125 :400S000, para attender ás exigencias 
·-1lo decreto n. 24.462, de 2> de junho de 1934; com parecer favo, 
r;i;vel da. Comxnissão de Finanças e Orçamentos; 

z.· discussão do projecto n. 50, de 1935 ( 1." legislatura), de, 
-terminando que o Thesouro Nacional pague a D. Leopoldina de 

:Mattos Porto, viuva do 2.• tenente E:z;equiel da Silva Porto. a impor, 
tancia de 22:110$000, de differença de pensão a que tem direito; 
.çom parecer favorave1 da Commissão de Justiça; 

2.• discussão do projecto n. 294, de 1935, autorü;ando a abrir 
·" credito especial de 48:000$000, para pagar aos professores de de• 
. senho do Collegio Pedro II, Enoch da Rocha Lima e outros: com 
. parecer da Commissão de Educação e projecto da Commissão' de 
.Finanças; 

Discussão unica do parecer n. 3, de 1935 (1." legislatura), ilppr~ 
vando o acto do Tnbunal de Contas, que recusou re:gístro ao termo 
de contracto entre o Governo Federal e a Pan American Aírways, 

.lnc.; 
1. .. discussão do projecto n. 9, de 1934, regulando o horario 

de trabalho nos serviços publicas (sem parecer); · 
3." discu'ssão do projecto n. 79, de 193) { 1." legislatura) , con

cedendo, com ordenado ou soldo por inteiro, a prorogação àe Hcen
•ça de que trata o · § 2_., do art. 19, do decreto numero 14.663, de 

1921 e dá outras providendas; 
1." discussão do projecto n. 226,A, de 1935', prorogando, por 

lO annos, a subvenção dada á "Ama:z;on Telegraph'"; tendo parece, 
.res, com substitutivos, das Commissões de Obras e de Finanças; 

Discussão unica da indicação n. 2·A , de 1935' (1." legislatura), 
·inquirindo sobre a vígencia do Codigo de Minas com parecer da Com, 
missão de Justiça; · 

Discu.&são unica do requerimento n. 31, de 193; ( 1." legisla
tura), do Sr. J osê Augui;to, · de informações sobre o motivo que de• 

cterminou a chamada de varias ofnciaes do 21." B. C., de Natal, a 
~ta Capital. 

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 30 minutos. 
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45.0 Sessão, em 25 de Junho de 1935 

:.PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 
. E PEREIRA LIMA. 1• SECRETARIO 

A's 14 horas comparec~ram. os Srs: 

Antonio Carlos, Arruda Camarà. Pereira Lyra, Agenor Rabello, 
.Edmar Carvalho, Lauro Lopes, Caté Filho. Ribeiro Junior, Mario 
-Chumont, Acylino de Leão, Gena:ro Ponte, Goc!ofredo Vianna, HugO 
.Napoleão, Monte Arraes, Martin Veras, José Gomes. Mathias Freire 
.Botto de Menezes, Odon Ik:urra, Ruy Carneiro, Souza Leão, Re· 
.go Barros. Antanio Góe.õ. Heitor Maia, Motta Lima, Sampaio Costa, 
.Amando Fo:ctes, J. J. S~abra, Pinto Dantas Francisco Rocha, Lean~ . 
cio Galrão, Arthur Neiva, Raphac:l Ci.o.curá, Jair Tovar, Nogueira 
.Penido, Henrique Dodswortb, Amaral Peixoto, Candido Pessõa. Acur.
cio Torres. Cardillo Filho-, Lemgruber Filho, Bandeira Vaugban. 

.Atthur Bernardes, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins. Soares, Pe~ 
-dro .Al.eíxo, José Braz, Theodomiro Santiago, Daniel de Carvalho, 
Carneiro de Re~ende, Cbristiano Machado,. Macario de Almeida, Ne~ 

•grão Lima, Matt-a Machado, João Henrique, Theotonio Monteiro de 
.Barros, BarrQS Penteado, Alves Palma, Jorge Guedes, Tei~ira . Pe
.Iti.do, Gomes F~. Aureliano Leite. Horacio Lafer, }alro FraDco, 
"Vicente Miguel, Arthur Santos, Paula Soares. Fr-ancisco Pereira, Di~ 
.niz Junior, Dorval Melcbiades. João Carlos, Ve.spucio õe Abreu, · João 
-Simplicio. Frederico Wolieabuttel, Nicolau Vergueiro. Adalberto Cor~ 
;rêa, Fanfas Ribas, Ennando Gomes, Sebastião Domlngues, Abel dos 
Santos, Pedro Jorge, Abilio de Asis, Antonio Carvalhal, Austro de 
OUveira, Arthur da Rocha, Francl.s:co Moura, Alberto Surek, Jooê 

-do· Pacroeinio, Ricardmo Piado, Ricardo Machado, Pedro Ra.cb.e. 
"Vicente Galllez, Gastão . Vidigal, França Filho, Moacyr Barbosa, 
:Baeta Neves, Salgado Filho. (98). 

O Sr. Pl:esidente - A lista de presença accu~a o cornpareci
:mento de 98 Srs. Deputados. 

Está .aberta a Sessão. 

O Sr. Agen.or R.abello (2,0 Secretario) procede á leitura da Acta 
.da Sessão anteceden~. a qual é :posta em discussão . 

O Sr. Vicente Galliez (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, pedi 
.a palavra para informar a V. Ex. que fui forçado -á não <:omparecer 
ás ultimas Ses.sões da Camara, em virtude de viagem que fiz ao Rio 
>Grattde do Sul. 

Fica assim, justllicada a minha auseocia. 

O Sr. Ribeiro Junior (Sobre a . Acta) ..,.... Sr. Presidente, á pa• 
:gilla 1628 do Diario do P<Kie~; .Legislativo, consta o s-eguinte: 
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O Sr. Ribeiro. Jurrior pronuncia um disé111"SO que, en
entregue a S. Ex., será publicado depois. 

"O Sr. Presidente - E stá prorogada a sessão e con
tinua com a .palavra o Sr. Ribeiro Junior . 

.. 0 Sr. ~íbeiro Junior pronuncia um discunso que, en~
tregue a S. Ex., será publicado depois·· . 

. Ora, Sr. Presidente, não corresponde, lamentavelmente, á ver~ 
dade, o q;ue consta da Ac:ta dos nossos tr-abalhos, Ullla v ez que não
foram entregues, em qualquer instante, os discursos por mim profe
ridos neste recinto. E, como seja um direlto meu, inalie.navcl, o de
discernir, · e como os .meus· nobres collegas pudessem ter attnlmido a· 
uma c.1usa occorrente qualquer o retardamento dessa publicação, ve-· 
nho solicitar a V. Ex., em nom~ do nosso- Regimento e, mais ainda, 
em nome do decoro do Parlamento, ·providencias pa.ra que se não r-e
produzam factos dessa nat111"eza, pois julgo lesivos da minha digni~· 
dadé parlamentar. 

O Sr Presidente - A rectifícação do nobre Deputado constará. 

da Acta dos trabalhos de hoje . 
O Sr. B=s Penteado (Sobre a Acta) - "Sr. Presidente, na 

~ão de· bO:Iltcm, o nobre Deputado 51-. Aeurcio Torres, houve por
bem -apresentar á deliberação do plenario um requerimento pedindo 
a inc:lusão na Ordem do Dia, .do projecto n . 206, da lgislatura an~ 
terior, de minha autoria, regulamentando o ~aragrapho unico do art.. 
18 das Disposições Transitarias da Constituição Federal, ainda sem·. 
parecer da Commissão de Coastituiç:ío e Justiça. 

Como se trata, a nos;o ver • . de ~umpto da maior relevancia, por•· 
quanta visa elle da.- cUmprimento a um dispositivo constitucional~ 
para que não figure como letra morta. venho aqui manifestar a sa
tiSfação que causou ao meu espirito a iniciatica do nobre Deputado. 

E. S:-. Presidente, -. proposito ainda desse as;1.1mpto, desejo que 
fique constando dos nossos Annaes o acto do Sr. Armando de Salles 
Oliveirà, Governador do Estado de S . Paulo. dando c:umprlm.=to~ 
sob uma fóima feliz.- áquelle dispositivo da nossa Carta Magna, 
em relação aos funccionarios e:;taduaes afastados dos seus ·cargos· 
posteriormente a 21 de Outubro de 1930. Esse acto ·está consUbstan.-· 
ciado no seguinte decreto: 

"O Dr. Armando de Salles Ohveira, Governador do 
Estado de S. Paulo, no exetcicio de suas attribuições de-
creta: 

Art. 1°. Os funccionarios estaduaes que, .posteriormente
a 24 de Outubro de 1930, tenham sido afaJ;tados dos seus 
cargos por acto discriclonario, poderão apresentar á. . Se• 
cretaria da Justiça e Negocies do Interior, dentro de se~ 
senta dias, e:z;posiçlio clrcumstanciada, mendooando sua fé
de .offic:io e .:;olicitando o ~u aproveitamento no mesmo car
go, ou em outro correspondente . 

·Art. 2°. O ~vemo organiU~râ · Ullla commissâo, sob a: 
presideocia do Presidente da Côrte de Appellação, p~ 

· emittír parecer, e. tendo em ·vista o parecer da CommissãO, 
e a vantagem que haja para o serviço publico, attendero\1 
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aos ,requerimentoS que .julgar procedentes, respeitado o ~ 
posto nas Disposições Tr-ahsítorias, art." lS da Constitui~ 
-ção Federal. ' 

Art. 3•. Os dispositivos acima são extensivos aos infe
riores da Fm·ça Publica que, nos termo.s do artigo -1•., ha• 
jam sido desligados da corporaç~ . 

Paragrapho unko. Para a reacb:nwào dos mesmos, o 
Governo ouvirá o Conselho de Disciplina, de que trata o 
regulamento daqu~Ha milícia. 

Art. 4". Este decreto entrará em vigor ·na data -de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

A actuação dos Go•.-ernadores dos_ Estados só pôde. ser cxe~:~ 
-~dda em relação aos respectivos fUil'Cdonario:;; entretanto. ha além 
-desses e dos fed:eraes, os f.uncdonarios municipaes. Para que a re~ 
paração seja integral. necessario é que mna lei federal acolha os di· 
reitos de todos. Assim, Sr. Presidente, é de maior opurtunídade o 

·projecto qu·e tive a honra de apresentar e a approvaçáo do requed· 
;ménto do nobre Deputado Sr. A.:urcio Torres. 

Em seguida, é approv~da a Ac:ta da Sessão antecedente. 
O St". Presidente --:- Passa-se á leitura do Expediente. · 

O Sr. Pereira Lyra (1. S~etario) procede á leitura cio seguinre: 

EXPEDIENTE 

Ofilcio; 
"Do. S. Deputado Deodoro . Méndonça, no:;i sequiÍ:ltes "termos: 
"E=o. Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados. 
Rogo a ·V. Ex. justllicar a falta que dei á sessão de hoctem. 24 

..(lo corrent~, desta Camara, por motivo de absoluta força maior. 
Saudações conleaes. Lleod~o Afendonça 

- Inteirada. 

"Memmgem: 

Do Sr. Presidente do Senado, de 25' do corrente, Communican· 
do que aquella Casa, em .sessão de 24 do andante, -elegeu o Sr. Se-
nador José Americo, meDJ.bro da Junta Especial de Investigações, 
a que se refere o § 2°. do <art. 58 da Constituição da Republica . 

Offidos: 

Do Ministerio da Educação e Saud·e Publica, de 25 do corrente, 
nas seguintes termos: 

Senhor 1.0 .Secretario: 

Havendo -a Commissão -de Educação e Cultura. -por iotei"IIIIed.!o 
Nacional de Educação, tenho a honra de· declarar· lhe· que, não se 
referindo essa solicitação a determinado ·projecto de lei e sim .a um 
de V. Ex.. solicitado o meu pa(ecer oobre a Qrga:nização do Conselho 
thema de organização. technko-administractíva, julgo mais ··convenien~ 
~,_~planar · pesoa~ente, perante_ aqu~ · ÇommissãO, o.· ponto de 
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-vista dO Governo sobre tal assumpto, pelo que solicito â mesma de
signar~me dia e hora para tal fim. 

Apresento a V. Ex. protestos de consideração e apreço -
Gusta11o Capanema. 

- A' Commissão de Educação e C'Llltul'a. 
Do Ministerio das Relações Exteriores, de 22 do corrente, en

viando as seguintes 

l!(FOID.UÇÕE9 

Sel;lhor Secretario: 

Tenho a honra d.e a<:cusar recebido o officlo, sob numero 620, 
datado de 23 de Maio ultimo, pelo qual Vossa Excellenda, em virtu
de de ;solicitação da Commissão de Diplomacia e Tratados da Cama4 

ra dos Deputados, pede lhe sejam dadas info:nna.ções relativamente
fi <:reação do Instituto Iter~.Americano de Cooperaç§o ~.tellectuaL 

. 2. Em l'e.Sposta, cumpre-me levar ao conheciinento de Vossa 
Exce!lencia que este Ministerio se apressou em pedir, pelo telegrapho, 
á Embaixada do Brasil em Washington. os esclarecimentos requeri• 
doo,· não havendo, entretanto; .della recebido, até agora, as infoTitla
ções solicitadas 

Aproveito o ensejo parareit erar a Vossa Exce:llencia os protes-
tos da minha alta esfuna e mais distiuda coosideraçã.o. - José Car'
lo.s de Macedo Soar-es. 

- Inteirada • 

Do Tribunal de Contas. de 2i do corrente, communicando haver
negado registto ao contracto <:OilStituido pela · esc:tiptura de cessão 
·ide -direitos e obrigações cancemeDtlelS ao predlo e terreno. slto á 
praça Santos Dumont, na villa Orsina cla Fonsec:a, que fazem Julio 
da Silveira Caldeira . e sua esposa a W aldoll1iro Gomes de Oliveira. 
e Sllva. 

Do .mesmo Tribtulal, de 25 do corrente, remettendo os elemen
tos requisitados -pela Commissão de Tomada de Contas para estudo
do contracto celebrado entre a Commi.ssão Central de Compras e Hei
tor Ribeiro ê Companhia. 

A' Commissã-o de TOI):Iada de Contas 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir os seguintes: 

l'ROJEC'rO 

(Vide proj. 15, de 1935 - Segurança 1 e Justiça 51, l.a 
legislatura) 

(1." legislatura) 

N. :28- 1935 

Declara in.subslstenk o Decreio de 18 de Agosto de 1922, na parte
: reée:rente aos offtcia,es do e:dlttdo Quadro de Contadores trans

feridos plll'B a t"eServs de 1 tinha do Exercito; com perecer da-_ 
. Commisslfo de SegurtmÇB, mantendo a resoluçtk> lefli$1Btiva Peta
da pelo Sr. Presiden6e d:i ~epublica. e parectZ" da Commiss/D 
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àe Justiça, n:jeita:ndo a mesma solução legislsti11a; com c;oto em 
separado do. Sr. Arthur SB.rltos. 

(Vide· 9roj. 15, de 1935 - Segurança 1 Justiça 51, 1." 
legb5latura) 

Oriundo da CoiDmissão de Segurança Nacional, o projecto n. 15, 
·de 1935, declara in.subs.istente o dee«to de 18 de Agosto de 1922, 
na parte referente aos o.ffictaes do extincto Quadro de Contadores do 
.Exercito, que tenham sido transferidos para a reserva de primeira li~ 
nha, no periodo c0111prehendido entre 24 de Maio e 31 de Dezembro 
-.de 1924. 

Pelo referido Dec,reto, de 18 de Agosto, publicado em o Diario 
Official de 20 do memo rnez, · pag. 16.395, foram de feito, transfe
-ridos para o Quadro de Officiae.s Contadores, muitos offidaes pro-
veniente; de V<ll'ias armas e serviços elo Exercito, e. notadamente, do 
.antigo Corpo de Intendeo.tes. extincto de acc:ordo com o Decreto n . 
14.385, que instituiu o Serviço de Intendenda da Guerra. 

O Sr. Presidente da Republica, - usando da àttribuição legal 
-que lhe é d~fetida pelo artigo 45, da Constituição da Republica -
vetou o projecto n. 15, escudando o sua respeita.vel deliberação em 
as razões de véto, já publicadas em o Diar-io do Poder legislatiuo. e, 
assim, do pleno «>nhec:imento dos nobres Srs. Deputados pertencentes 
á Co!IUJlis3~o <k Segurança. Naciónal. 

S.Ex: fundamentou, mui sabiamente,· essas ra;!;ões em. as çausas 
de ordem moral, juridic:a, administrativa e financeira, sobrelevadas 
'em as seguintes argumentações pondersas: 

- A transf~enc:.ia dos officiaas para u Quadro de Contadores 
foi um acto de "livre e espontanea vontade", manifestamente, ex~ 
9resss. em documento official; das vagas, assim aberta$ pelos of.fi
ciaes transferidos, - em. cada um dos seus quadros de origem, -
~esultaram alterao;;õe!s vantajosas, na esc:ala de acesso, para os demais 
officiaes que permaneceram nesses quadros, e aos quaes ampamva a 
.sanção rigída de um direito adquirido, em integral equilíbrio com im~ 
perativos de facto. Por consequencia. umoa situação, singularmente, 
jUl'e et fado. Indiscutivelmente é, tambem, a turbação de ordem admi
nistrativa sobrelevada no véto; e, finalmente, de plena evidencia são 

•OS annos que o proj ecto vetado viriam causar ao erario publico, nowria• 
mente, em .situação inestimavel. · 

T odils esses judiciosos consid.erandl! teriaxn, entretanto, integral 
-cabimento se os dispositivos do projecto vetado alcançassem. os ses$en• 
ta e tres · officiaes tranferidos para o Quadro de Contadores; pelo de
oaeto de 18 ·de Agosto de 1922, e, ainda, se as e::tigencias das leis 
I! regulamentos, attinentes â materia, houvessem sido. sempre e r.igc>
"l'Osament~, respeitados. Não o foram, .!ameotavelmente. 

Evidenciemol-o •. 
O 31"t. 2° do projecto delimita a amplitude dos -provaveis bene~ 

'ficios msntuidos em artigo ant~. Não o fez, expressam.oote, adju, 
àicando vantagens espedaes a determinadas pessoas, o · que collidi~ 
ria com o sabio preceito estatuido em o inciso 1, atr. 113 da Constitui~ 
·ção da Republica. Mas a aliudida restricção bendidadora se paten~ 
cteia, - evidente e iDc:ontestavel, - na a?pllcaça<> da lei aos (;aSOS 
•c.oocretos, ainda, dependentes della. coclorme pude averiguar cn o 
.Mioi.sterio da Guerra. 

Por outro ·lado, o ~tudo interpretativo das leis. regula.Jile1ltOS 
-e instrucçõe.s referentes ã .tnatuia e:n apreço, esclarecem, imposi.ti~ 
-v.unente. a necessidade. de ser susbe:ntado o projecto .n. ·ts, cujos 
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,prceitos límpido~ .s~ constitu~ em. reparação inadia~el..de· uma · aber-
rante injustiça. . . . - ... . . . .. 

Creando o quadro de Intendentes da Gue-rra (Decreto ·numero• 
H. 385, de 1 de Outubro &::! 1920, altera<lo pelos ·de ~ero ·H. 792.. 
de 2 de Maio, e 15.093, de 3, e resp~ctiv.__ ~trucções. de 30, tudo
de Novembro de 1931), foi estabelecida a condiçlio para o ingres-
.so, nas vespe~as da. matrícula, de possuitem os candidatos, pelo me
.nos, dez ou quinze annos de officia!Bto. (Alíneas a .e c. do art. 7" ' 
do Reg. qtre baixou com o Decreto n. 14.385, de 1 de OutUbro
de 1920). De tal medida. defluiu, automaticamente, o recrutame:llto 
·dos candidatos entre os offidaes, mais idosos. 

Organizado, em 1922, o Quadro de Contadores (Officiaes de · 
Admlni.stração e lntendenda), para elle ~ · transferlram varies o f~ 
fl.c:iaes que, e111 o · anno anterior, não haviam conseguido i.o.gressar· 
-no :Quadro de Intendentes da Guerra, 3e~ de que, assim, oaJcan,
Ça.rlam a sua inclusão ~ utlimo quadro. 

Regulamentada á lei . -respectiva, estipulou-se o limite maximo
de 40 aDDOs para o ingresSo .no quadro, já mencionado. 
· Mas, sob o regime discricio.cario, foi essa estipulação derogada, . 
sem que _qualquer dea-eto, acto, ou cimples resolução. expressa do
Governo, assim o estabelecesSe. Permittiu...se, então, matricula, no
Curso de Intendeoda, em Abril de 1933, ao Capitão Valeria Braga, 
vindo da infaDt:aria, e que em 1932, - um anno antes da matri
cula, - coinpletãra 40 annos de idade, como se poderá verificar 
em o Almanack do Ministerio da Guerra. . 

Essa resolução do Govemo discricionario, - que, singulariza
da, se demasiava em peccaminosidade, mas, que, generalizada, se
COIJIStituilt em doutrina sadia, - foi, aliás, m!lis tarde, mui 1udido
.samente, enrijada em os preceitos legaes contidos em o artigo 24 da: 
iel do Ensino Militar, e parag~pbo Ullico ..io 4rt. 69 lei de Rea
j\l.$tamento dos Quadros. que extingulu, legalmente, o preceito con-
dicional de limitação de idade. · 

· Elegeu-se, asshri. a· sabia doutrioa de Ovidlus Naso: 8ctas 
non definit anncmzm numero àcbet s!liga:ire, sed cotp0ri3 et 4nime
vitibus e.tt estímanda, - a idade nlio deve ser Julqada pelo nu
mero de annos, senão pela virilidade da alma e do corpo. 

E, confirmando,a os offidaes, de varias idades, abaixo enume
rados, ingressados em 1921 no Quadro de Intendentes da Guerra. 
continuam prestando ao Exercito assigoalados serviços. São os se-
5Jl!intes : . · . · 
· · ·· General Felippe Antonio Xavier de Barros, nascido em 1878, 
e transferido da Infantaria, em 1921, com 43 annos; 

Coronel lieltor Abrantes, :oa.sddo em 1878, e tran.sf.erido da 
Wantaria; em 1921, I!Om. 43 annos; · · 
' ·: -Coronels José dos Mares Maciel da Q:llsta e Sebastião de Mou
ra. Albuquerque, nascidOS. em 1877, e transferidos da Infantaria, em: 
1921, com 4:4 Mnos; · . . · 

Coronel Juli:io Freire Esteves, nascido· em 1876, e transferido da. 
ln.fan,taria, em -1921, com 45 annos; 

Coronel .Manoel Pedro de Alcantara. n<~.sddo em 1871. e tra:ls
fmdo da ITJ.fa:D.taria, em 1921, com 50 annos. 
· · Parece. assim, de inteira justiça a <SUStenta~o do projecto n. 
15, de ·1935,. da· CómmlS:são _ de Segurança, que virá revogar as dis
posições •odiosas de . smgular favoritismo . . persona.lissimo, já, aquJ .. 
evidenciada~. e cujos effeitos derruldore.s .-são considerados, irreme
diavelmente, peroido·sç.s á mtallqibllidade moral e profi.:ss.ional dos 
que . se: consagram ao -dignifkattte sacérdOdo ·de ·guàrdiães da hallra;:. 
da -Integridade e das . instituições -da ilropria- Patria. . · · ·• 
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~Quand la faveur, - diz o general Maitrot - !'intrigue et 
rarbitraire auront c.essé d'être, quand 'Tarriviste" aura lfuparu. 

·quand les ambitions ma!saines seront mortes, q=d la chasse féroce 
a l'avancement et aux récompenses ne se courl'a plus, alors de of~ 
Jicier.s vivront . dans tme athmosphere de c:aJ.me et de dignité, au 
grand profit de la coooideratioo et pour le bien du service." ( 1) 

Não parece, tambem, procedente a affinnação de <;:ue "a me
dida acarreta novas ·despesa!>, visto se acharem completos os qua· 

dro.s. da Annas'", por isso que; no artigo 2°, in fine, do citado pro
jecto· n. 15, o legisladcír estatuiu que a reversão á actividade e á 
arma de origem, dos favorecidos pela lei. se fará com a observan
cia das ""lagares que lhes competirem, mas, sem. prejui:~;o dos offi• 
ciaes desse posto, e sem direito a quaesquer va!ltagen.s pecuniarias 
atrazadãS". 

Em- ·conclusão, e amparado pelas razões, acima, expe.nd.idas, opi
no, d<Jta venia, pela rejeiç.lío do véto presidencial. 

Sala das Sessões da CommisGão de Segur<l;J.ça Nacional, 23 de 
Maio de 1935. - Plinio Tourinho, Presidente. - .Ribeiro Junior, 
Relator. - Aiipio Costallat. - Domingos Ve11aseo. - Demetrio 
Mercw Xavier, vencido. 

Pa:ecer da Commissiío de Justiça 

Em. projec:to de lei, datado de 26 de Abril do corrent~ anno, 
e que recebeu então o n. 28, da presente legislatura, o Poder Le
gislativo decretou que fica sem effeito, para aquel!es que a solicita~ 
rem. a b'ansferencia, c:orutante, do decreto de 18 de \gosto de 1922, 
dos officlaes do QuadrO das Armas para o de Contadores e que 
tetlham passado para a reserva da 1• linha do Exercito. 

Dispõe aí.rida o projecto que tambem fica sem · effeito qualquer 
outro decreto que tenha transferido para a reserva da 1 a Linha do 
E::~tercito, capitães do actual Quad.-o de Administração que hajam 
concorrido para a fortlloação do exti!lcto Quadro dos Contadores. 

Prescreve, por ultimo, que os offida~ assim favorecidos re~ 
verterão â actividaàe com direito â promoção ao posto imm.ediato, 
mas sem percepção de vantagens pecuniarias atrazadas, sendo-as 
suas antiguidades no novo .posto contadas da data da promoção re~ 
~ctiva. . 

Subindo á sanção, foi o proje<cto vetado pelo Sr. · Presidente 
da Republica e devolvido ã Camara. · 

Chamada a opinar sobre o véto, a douta Comm~;são de Se
gurança Nacional aconselhou a sua rejeição. 

Requerida a audlenc:ia desta Commissão, e de.signad.:- Relator o 
Sr. Arthur Santos, este illustre e douto eol1e;ga suffragoll as raz.ões 
da de Segurança Nacional por lhe parecerem de toda a procedencia. 

Nao nos foi possível subscrever o brilhante veto vencido, pela 
~onsideraç5.o prevalente de que o projecto n. 51 ou 28 fere, de 
frente, claro; dispositivos constitucionaes. 

Effectivamente, o art. 1• e o paragrapho uoko do referido 
projecto de lei, tor:nando sem eifeito o decreto de 18 de- Agosto de 
1922, citado, repõem os offic:lae.s das diversas armas, trans.feridos 
para o Quad-o dos Contadores, :na situaç::io em que se achavam. an-

(1) General Maitrot -: Le Nouvel 2tat Militaíre de la Fra,.. 
ce, pag. 38. 
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-teriormente, ficando ainda, .pelo art. 2•, assegurado aos . capi~es o 
direito á promoção ao posto immediato. 

Como bem accentuou o Sr. Pre.;idente da Republica, nas ra-
zões dO véto, ··a sabida dos citados officiaes motivou alteração no 
ordem de antiguidade, no almanack, dos ofnciaes que não solici~ 
taram tl'ansferenda, os quaes tiveram sua eollocaç:io alternada de 
tal! tas llllidades quantos foram os officiaes transferidos." · 

O ra, a reversão pretendida viria oífender. evidentemente, . di~ 
reitoo c.dqu.iridos dos actuaes officia,es do Quadro das Armas, pais 
.importaria em recuar a sua collocação no almana~ militar, tanto 
mais injusta quanto é certo que os militares transferidos o foram. 
por espontanea vontade. · 
. . Mas o projecto não fere tão sómente o art. 11.3, n. 3, da Con,s. 
tituição da Republica. Infrioge taJJlbem o seu artigo 39, n. 8, letra 
d), que prohibe ao Poder Legislativo, .por disposições especiaes, alJ 
terar as licenças, aposentadorias e reformas já concedidas. 

· &te dispositivo que, pela revisão de 1925J1926, e com outra 
reâacção. a Constituição de 1891 inscrevia no seu art. 94, n. 29, 
foi adoptaôo, sem debate, pelo ante..projecto .de Constituição oeilaJ 
boradt> peia Commissão nomeada peio chefe do Governo Provisorio 
(arL 33, n. 12). . 

Tão salutar preceito visa, segundo Carlos Maximiliano, "im
po~ibilitar os d~tos legislativos especiaes. em beneficio · de de--
terminado tr.divlduo". · 

E accrescenta o eminente commentador. "Era tempo de acabar ' 
com os projectos de favores pessoaes, que pullulavam -no expedien
te parlamentar. Todos devem ser iguaes perante .o Governo, que 
é a lei encarna.da . 

Além disS?, não incumbe a um .parl~to examinar os casos 
particulares, resc·lver sobre o · merito de cada individuo e os ati· 
xlliares ou favores que elle póde pleitear: o Congresso fixa a nor
ma; o Executivo . applic:a a regra geral ás hypo~es occorrentes~ 
.(Commentarios á Constituição Brasileira - 3~ edição - pags . 4&1 
e 482). 

Dentre os poucos dispositivos da RtviGoo 1926, que merece
ram o alto louvor do insigne mestre Sr. Levi Carneiro, aponta--se 
justameute este que estamos cODMllentando e que impossibilita leis 
pe.ssoaes de reforma, de aposentadoria e licença ("Federalismo e 
Judiciari.smo" - pag. 209) . 

Como já ficou dito, o projecto manda voltar ã actividade das 
fileiras. officiaes licenciados, aposentados ou :eformados, pois como 
taes se devem consíderer os que passaram para a reserva de ·.ta 
L!.aha do Exercito , 

Ademais, consoante; informações annexas ao .projecto, este tem 
por objectivo · unic.amente favorecer a determinado official do Exer
cito Nacional, ()ra na inactividade da rJ:Gerva que se pretende tomar· 
sem effeito ou alterar. · . 

Assini sendo, a projectada lei incorre na censura do. dispoSitivo 
constitucional citado. 

Por estes fundamentos, a Cor:mnissão de Constituição e Justiça 
é de parecer que seja rejeitado o projecto em referenda, vetado pelo 
Sr. Presidente da Repuhlica. . . · · 

. . Sa]a da Conunissão de Constituição e . JU6tiça, 25 de Junho de 
1935. - Waldemar Ferreira, Presidente. - Ascanio Tubitto, · R~ 
lator. - Le1Ji Carneiro. -.Homero Pires. - Domingos Vellasco. 
-:;-:- Deodoro Meru:kmçtt. - Pedro .Ale'"..n>.. - Vencido ·de accordo 
com o voto em .separado, Arthur Santos. · · . . . 
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Voto em separado do Sr-. Arthu: Santos 

O pro~cto n. 28, ou I5,A, da legislat\n'a passada declara m.. 
subsistente o Decreto de 18 de Agosto de 1922, na p~te referente 
aos offic:iae.s do exti:ncto Quadro de Contadores do Exercito, t.ra.n.s. 
feridos para a reserva de 1• linha. 

Ha um_ unico offic:ial favorecido pela resolução legislativa: -
o capitão -Odilon Moreira da Costa Junior. · 

Oriundo da Commissão de Segurança Nacional, onde teve pa.
reéer unanime, esse projecto foi approvado pelo plenario da Camara 
dos Deputados, não merecendo, porém, a sancção do Exmo.· Sr. Pre, 
6idente da R.epublica. Volvido ao seio da Commissão de origem, 

. esse orgão technico houve por bem mante!' a !'esolução legiGiatlva. 
opinando, em consequencia, pela rejeição do véto presidencial. 

A audienc:ia desta Commissão de Constituição e Justiça foi so-
licitada pelo nobre leader da maioria desta Casa, Sr. Raul Fernandes. 

A especie é a seguinte, nos termos de resumo feito pelo Sr. 
Ministro da Guerra: 

a) em 1921 - foi creado o Qu-adro de IntendenteG de Guerra 
c estabelecida, como condição de ingresso, a de possuírem os can, 
didatos, pelo menos, dez annos de offidalato; . 

b) em 1922 - foi O!'ganizado o Quadro de Contadores e para 
elle se transferiram varios officiaes do Quadro das Armas que não 
haviam ingressado no de Intendentes de Guerra pelas restricçõe.s ím· 
postas para a respectiva administração; . 

c) na regua!me.ntaç5o da lei que creou taes quadros foi li~ 
mit!!,do. no de Intendentes de Guerra, a edade para o accesso, fi, 
1a1:1cJo,se . o limite maximo de 40 annos para os capitães, .assim, a 
algUI.s. delles, o ingresso no alludido quadre, -encerrando,lhes a car• 
reira e estabelecendo uma situação de desigualdade em rek1ção aos 
que, mais idosos, haviam l~rado matricula em 1921; · 

d) na vigencia do Governo Provisorio permittiram-se algumas 
matriculas a capitã~ com mais de -40 annos, mas esse favor teve 
o mesmo inconveniente de se límitar a alguns interessados, tão só-
mente; 
· e) as leis de en~i= militar e do reajustamento dos quadros; 
publicadas em Maio de 1934, extinguiram o limite de idade - ten--. 
do em vista sanar as falhas verificadas. mas nem todos. foram al
cançados por essa providencia, porque um official foi transferido em 
Agosto de 1934 para a re~ 

quadros, publicadas em Maio de 1934, extinguirnn1 o limite de 
idade. 

Se esse offidal . não tivesse a sua matrieula. negada em 1923, em. 
virtude de idade, teria attingido o posto de major em 1925, com 43 
annos, ao lado de majores c:om 46, 48, 50 e até 52 annos. · 
. E' essa a informação do então Ministro da Guerra. senhor Ge':' 
neral Góes Monteiro, e que conclue por e1ogios ao capitão Odilon 
Moreira da Costa Junior, além de exaltar a justiça contida no pro:
jecto. 

Quer ~er, portanto, qui! a lei de ensino militar que impot a 
idade muima de 40 annos para os candidatos á matricula na Escola. 
de Intendenda de Guerra impossibilitou esse objectivo a varies offi
daes pertencentes ao Quadro de Contadores, os quaes se haviam 
t:rallsferidos na tllpectativa de ingressarem nesse Quadro de Intef!' 
dentes de Guerra. · · 

Essa restriçcão creou uma Situação àe máo e:star para taes offi• 
~! a.té que, em 19~_2, após reiteradas reclamações, o Governo Pr~ 
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'\rjsorio eliminou .o limite: de idade para a matricula na Escola de In~ 
tendentes. 

Não bastava porém. 
E ·como varios officiaes que haviam ingressado no Qua!lro de 

Contadores em 1922 não podiam go~ar. ·dos favores do acto do Go
verno Provisorio porque estavam em id"'de em que seriam compulsà
<los durante o interregno do curso ou logo depois de o terem termi~ 
nado - o Governo Provisorio ampliou, para esses officiaes, o limite 
maximo da idade para compulso,ria. 
. Mas quando essa nova liberalidade do Governo Provisorio foi 
-.concedida, j á havia um official r:ransferido para a reserva de L • li~ 
.nha por haver attingido o limite de idade: era o capitão Odilon Mo~ 
,reíra. da Costa Junior . 

Parece, pois, que a Commissão de Segurança N aciona! e a Ca· 
mara. procuraram reparar uma injustiça. . 

Ha na especie uma circumstancia interessante: todos os orgãos 
_techo.icos dos Exercito - Ministro da Guerra, general chefe do Es
tado Maior, ·general chefé da Aviação Nacional, general cam.IJ?.andante 
_da Escola Militar, general commandante da L~ · Região Militar se prO:. 
nundaram a favor do capitão visado pe1a re:Soluçáo legislativa. 

O véto do honrado Chefe· da Nação se baseia: · 
. . 1.0 ) Que o. projecto vem prejudicar os officiaes que não se afa~ 
,taram. do Quadro das Arm.as, quando em 1922 se creou o Quadro 
de Contadores do Exetcito, para o qual outros ingressaram, por livre 
e espontanea vonttde, desistindo de direitos que lhe cabiam e adqui· 
rindo· os . decorrentes da mesma transferencia. 
. 2 ,0 ) Que ·o projecto não traz vantagem para o Exercito, nem 
1Jar& os cofres publicas. ·· 

Data venia - prefiro me subordinar ás ra:ões da Commi.Ssão 
.<ie Segurança Nacional. que me parecem de toda a proc:edencia. 

Em 1922 - quando se creou o Quadro de Contadores do Exer• 
_j:ito para elle se transferiram varias officiaes do Quadro· das l)rroa.S, 
.com o direito de poderem ·ingressar no Quadro de Intendentes de 
Guerra, após o curso na Esoola respectiva . · 

Depois que esses officiaes passaram para o Quadro de Contado
res, a lei de ensino militar impo~ uma côndição para a matriciila: a 
idade roaxima de 40 annos. 
· · A restricção fechou a porta da · vida militar a varias officíaes. 

E por ser assim, é .que o Governo Provisorio,' por duas ve?;es, foi 
'ao encontro dos officiaes prejudicados, a primeira vez eliminando a 
<:ondição de idade maxúna. de 40 annos, e a segunda vez; ampliando 
o limite da idade ·para a compulsoria. 

O projecto amplia, agora, em favor do ultimo dos prejudicados, 
a reparação .liberalizada pelo Governo Provisorio a todos os seus co!~ 
legas. 
· Nem :mais, nem menos. 

Se ha direitos adquiridos fendos, foram os dos officiaes que se 
tran.~feriram do Quadro ,sias Armas para o de Contadores, em 1921, 
num determinado regime, modificado, mais tarde, pela lei de ensino 
militar, creando.!he condição restrictiva de fundas consequendas. . 

Não pôde, por outro lado, ser prejudicial ao Exercito uma medi· 
·da que reintegra em suas fileiras um official que as sua$ altas autori· 
dades lhe proclamam as virtudes, nem attenta contra os cofres pu• 
blicos um acto reparador de injustiça. · 

Pelas fundam~tos expostos - .a ColliD1lsS:io opine.ndo :- data 
Venia - pel-a rejeição do véto presidencial, é de parecer que seja 
mantida a resolução legislativa con~ubstan_ciada no · projecto .. · · 

Sala dat> Sessões, 1 i de ·}~ de 1935. - Mlwt Santos; Rdakir. 
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RAZÕES DO YETO A. QUE SE REFEREM. OS PARECERES 

O projecto de lei declara insubsistente o Decreto de 18 de Agos-
:to de ·19n, na pat:te referente aos offíciaes do extinc:to Quadro de 
. Contadores do Exercito, que tenham sido ttansteridos para a ReserVa 
. de. Primeira Linha, no perioâo de 24 de Maio a 31 de De::embro 
·de 1924. 

Esses officiaes, de diversas armas, transfaidos para o" Quadro 
de Contadores, o foram por livre, e espontanea vontade, desistindo, 
·~ consequencia, os direitos que lhes cabiam nos seus quadros e adqui
rindo os decorrentes da mesi!l-a transfere.n.cia. 

A sabida "dos citados officiaes' motivou alteração na ordem de 
.antiguidade, no almanac:k, dos · officiaes que não solicitaram transfe, 
rencia, os. quaes tiveram ma collocação alterada de tantas unidades 

-quantos foram os officiaes transferidos. 
A nova ordem de collocaçáo, . resultante àa sabida espontanea 

daquelles officiaes, tornou~se um direito adquirido, de facto, pelos 
officiaes não transferidos, attentando, assim cont~a o seu direito já 

.-conquistado na ordem do almanack. 
O projecto de lei, além de p~ejudic:ar aos officiaes que não se 

afastaram dos . seus respectivos quadros, não tra:-. vantagem alguma 
:Pata o Exercito ou para os cofres publicas: para o Exercito não e:riste 
vantagem em reintegrar nos Quadros das Armas offlciaes que ha 
muito mais de 12 annos deUes se afastaram e. que, nes~e período. em~ 
pregaram suas actividades em outro campo de acção muito diverso; 

.e, quanto aos cofres publicas, a medida acarreta novas despesas vi.sto 
.se acharem completos os Quadros das Armas. 

Não corresponde o projecto, assl.m. aos inte~esses da Nação ou 
do Exercito: beneficia sóment-e aos officiaes que foram transferidos 
por livre vontade, prejudicando aos que permaneceram nos re.specti~ 

-vos quadros. 
Em vista dos motivos expostos, reso]"\'O "Usar da attribuição que 

·me confere. o artigo 45 da Constituição Federal~ para negar sancção 
;;ao referido projecto de lei restituindo•o á alta deliberação do Poder 
Legislativo . · 

Rio de Janeiro, 7 de Maio de 19~5'. 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.° Ficam selil effeito, para aquelles que a solicitarem, a 

-transferencia constante do d~creto de 18 de Agosto de 1922, dos 
-officiaes dos Quadros das Armas para o de Contadores e que tenham 
:Passado para a Reserva da La Linha ·do Exercito, dentro do período 
de 24 de Maio de 1924 até 31 de 'De!le:rnbro do mesmo anno. 

Paragrapho unico • Fica igualmente: sem effeito qualquer outto 
-decreto que, deotro do mesmo período, tenha transferido, para a R~ 
serva da l.a Linha do Exercito, eapitães do aceual Quadro de Admi~ 

-:nisttação do Exercito que hajam concorrido p'ara a formaçâo do ex~ 
1incto Quadro de Contadores. . 
vantagens pecuniacias aeruadas, e suas antiguidades no novo postO 

-serão contadas a partir da data da promoção. 
Art. :t" Revogam-se as disposições em ci>nttario. 

Sala das Sessões, 26 de Abril de 1935. - Antonio Carlos [(i.-
:ileíro de Andrada. Thoma-z de Oli!Íeira Lobo. - .Waúkmar de 
.Araujo Motta. . · - · 
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N. 42 A - 1935' . 

(1.• legislatura) 

Concede o ct'edito de 60:000$000. para a ·instsll~§o ·da cadeira "ck 
clink:a da Factllade de Medicina da Bahia: com parecer da Com-
missão de Finanças e Orçamento' .sobre as ~ ele 2 ., man-o 
dzmdo de.stacel~a.s. 

(Vide proj. 211, de 19~4 (Fin. e Orç. &+935, L .. leg.) 

· Ao projecto n. 42, de 1935' (t.• Legislatura). concedendo o
a-edito de sessenta contos de r~s. para a installação da cadeira de. 
Clínica :t'ropedeutica Ci.rurgica da Faculdade de Medicina da Bahia. 

· com substitutivo da Commissão de Finanças, fora!II, em segunda dis
cussão, apresentadàs duas emendas pelo Sr. Deputado Barreto Pinto. 
Encerrada a discussão dos artigos 1. • e . 5 .•, do alludido . projecto, 
ficou a votação, adiada, na forma do Regimento, até que esta Com
missão de Finanças desse parecer sobre as emendaS ofíerec:idas. 

A ~menda n. 1, manda accrescentar ao··.-._projecto, onde convier. 
um artigo autorizando o Governo a entrar em entendimento com o
Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro. 
para conclusão do Hospital Infantil dessa instituição. nisso podendo
dispender até a iínportancia de duz.entos contos de réis. 

A emenda- n. 2, manda substituir o artigo 4 do projecto que 
determina corram os reÇUrsos necessarios ao financiamento do encar~ 
go ao Thesouro por CO!lta da tua de Educação e Saude, por oulnl 
disposição ordenado sejam aquclles recursos retirados do salde da ex• 
tincta Caixa de Subvenções. 

Apreciando as finalidades do ·projecto e da emenda n. 1, é de 
notar que aquelle trata do melhor apparelhamento dos serviços d~ 
wu estabelecimento de ensino federál, abrindo Para isso os . necessa
. rios credites, em quanto' esta visa favorecer uma 'instituição de caridà.-
de além · da subvenção que já rece'\le dos cofres publicas, dando ao
Poder Executivo autori~ação para com a mesma entrar em entendi,. 
mento e, caso o faça. abrir o necessario credito. Dois assum:Ptos dis
tinctos como estes melhor estariam em projectos separados do qut: 
um procurando juntar~~ ao outro em forma de· emenda. 

Accresce ainda que, em face da emenda n. 2, admittind~se 
haja saldo, neste . momento, proveniente da Caixa de Subvenções bas-
tante para custear os encargos previstos no projecto e na emenda n. 
1~ como pretende o illustre autor Ôi!sta, tal poderia se dispôr em re.-

. ]ação ao auxílio ao .Instittlta de Protecção e .Assistencia á lnfancia do 
·ruo de Janeiro, não se devendo fa:.er quanto á Faculdade de Medi-
cina da Bahia, custeada pelo governo ·federal, visto como a Cacra de 
.Subvettções. pela lei que a creou, teve o · fim de auxiliar estabelec:i
meiltos t:tes como hospitaes, .créches, leprosarios, institutos de protec
çio á infa!\cia e á velhice desvalida, etc., etc., bem como o& . esta~ 
belec:imentos de ensino technico, porém, só quando não sejam cuseea-
_dos pela Uoião, pelo Estados ou municípios. . . 

Não deve, porém. passar despercébida a observação feita pelo. 
autor das emendas na justificação que as acompanham. ·~Impossível"~ 
-~ elle referindo-se ao art. 4.0 do projecto, "ÇUstear wna despesa. 
nova por conta de uma .tua que já foi incorporada á receita geral". 

Effectivamente, achand~se, c.omo se acha, a Tua da Educaçãe> 
e Saude incorporada á receita da Republica, já tem designada a sua 
_applicação, )!tndo mais poss.ivel . .della lançar mão para financiar nova 
.despesa&. Desigtiándo« esta tua com~ está no liubstitutivo, dili 
p6de resultar tornar~se o· proj etto inoperante, se tratisíor-ma~o em 
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.1ei nos termos ·em que está. -redigido, com grav.e prejui'Z.o para o ser• 
viço que se procura melhor apparelhar . 

.Entretanto, encerrada que está a segunda discussão e restricto 
.que ··deve se;: este parecer ás duas emendas apresentad.as, náo é possi~ 
vel offerecer, nesta opportunidade, uma emenda substitutiva ao art. 
'Vel offerecer, nesta oppottunidade, uma mnda substitutiva ao art. 
4.0, attribuindo outros recursos ao financiamento dos encargos crea~ 
.dos ao Thesouro pelo proj ecto, o que só em terceira discussão poderá. 
,ser. feito • 

Pelo exposto, a Com missão de · Finans;as ê de parecer: 

· a} 5ejam destacadas do projecto as duas emendas apresentadas 
_pelo Sr. Deputado Barreto Pinto, para constituírem um projecto em 
.separado; 

b) seja. approvado o projecto n. · 42, de 1935', ~ub'stituti.,;o ao 
jlrojecto n. 211, de 1934, tal como se acha redigido o mesmo subs• 
ritutivo da Commissão de Fjnanças, resalvando esta o direíto que usa• 
.rã de apresentar emendas em terceira discussão. 

Emendas em 2. • a que se refere ·o parecer 

Onde convier: 

Art •.• O Governo fica. autoril;ado a entrar em entendimento com 
-o Instituto óe Protecção e Assil;te:ocia á lnfancia do Rio de Janciro, 
~ara conclusão do Hospital Infantil dessa instituição, dispendendo, 
desde já, até a importancia de 200:000$000. 

Sala das Sessões, 13 de Junho de 1935. - Edmundo &neto 
.Pinto. 

Ju.stifjcação 

· O ~Instituto de Protecção e As~tencia á lnfancia do Rio de Ja
.neíro ",, que os maiores e maiS fecundos serviços de assítencia e de 
_protecção á creança tem prestado ha maís de 35 annos, foi, força é 
..confessar, o verdadeiro iniciador do mo"i.mento em prol dos peque·~ 
..ninos e de sua.'l gen1toras, espargindo nas suas 2) filiaes pelo Brasil 
.afóra benefícios a mais de meio milhão de criaturas com soccorros 
;que já. montain, em calculo mnimo, a mais de 44 mil contos de. réis. 

· Essa insitutição benemerita, que tanto vem concorrendo para o 
,Progresso de :o.osso Povo e para a. melhoria de nossa sicuaçiío social, 
está passando as maiores vicissitudes e, segundo consta, ameaçada de 

.cerra suas portas, se em · seu auxilio não correr o Poder Publico para 

. .gue possa o humanitario Instittuo proseguir na sua senda alturistica 
e frucuosa ao PaU:. Além disso, ainda não conseguiu até hoje, con~ 
cluir o seu hospital, com capacidade para mais de 100 çrlanças, por 
.absoluta falta de recursos. Nesta questão de assistencia hospitalar, a 
verdade é esta: - temos doentes e não temos hospitaes .. 

Sala das Sessões, 13 -de Junho de 1935. 
Pinto. · 

N. 2 
Substita&-.se ~ art. 1 .. pelo seguinte: 

Edmundo Barreto 

. "O~ rect1nos necess.Wos ao financiamento. do encargo ora c:readQ 
.i:ao The.rouco Nacional correrrão por conta do saldo da extincta Caixa 
.de Subvenções." 
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Sala das Sessões, 13 de Junho de 1935. -Edmundo Barretoo 
Pinto. 

Justificação 

Reporto,me ao qtie declarei no plenario em. sessão de 11 de Ju
nho corrente ( pag. 1. 13 5") - 1. ~ columna) • Impossível custear uma. 
despesa nova por conta de uma taxa que já foi incorporada á receita. 
geral, como foi suggerido pela Commissão de Finanças . : 

O saldo da Caixa de Subvenções, consoante informação of.ficial 
é de 940:000$ sem levar em conta as quotas de loterias (V. art. 11 
do decreto n. 21.143, de Março de 1932, approvado pelo ·art. 18. 
da Constituição Federal). que pertenóam á referida Caixa. 

Parece que o saldo de referida Caixa de SubveoçÕe5 póde ser 
aproveitado, para despesas dessa nautre:;-.a, de ve:z. que os serviços offi-· 
ciaes, neste ~xercicio, poderão correr por conta da verba destinada a. 
awcilios. Dada a exiguidade de prazo de que disponho, - visto que
a. discussão é encerrada ainda hoje - deixo de fazer outras conside
rações mais detalhadas, que ·levarei pessoalmente á Commissão de Fi~
nanças, no Illomento opportuno, ex·vi do disposto no art. 70 do Re
gimento em vigor. 

Legislação citada 

Decreto n. 21.143, de 10 de Mat-ço de 1932: 

Art. 11. O p•oducto liquido annual de cada loteria deverá ser
.integrali!lente applicado em obras de caridade e instrucção, não sendo
licito á União; nem aos Estados, a partir de 1 de Janeiro de 1933. 
revigoral-o para qualquer outro effeico á ·sua receita orçamentaria. 

Constituição Federal 

Dísposições Transitarias (art. 18) 
"Fitam approvados os actos do Governo Provisorio. lnterven,, 

tores Federaes nos Estados e mais delegados do mesmo Governo, ex· 
cluida qualquer apreciação . judiciaria dos mesmos actos e dos seus. 
effeitos ... 

·Substitutivo ao projecto n. 211, de 19:?.4 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1 . Fica aberto ao Ministerio da Educação e Saude Pu~· 
blica o credito especial de sessenta contos de réis (60:000$000), des-
tinado ás despesas a serem feitas com a acquisição de material. instafla,
c;ão e apparelhanl.ento da cadein de Clinica. Fropedeutica Círurgica. 
da Fac:uldade de Medicina da Bahia. · 

Par;agrapho uníc:o. A acquisição do. respectivo material ·e sua ins-
tallação deverão ser feitas de acc:ordo coiil· as indicações do professor· 
da cadeira. . · 

Art. 2.° Fica igualmente aberto no mesmo Ministerio o crediit~· 
de dncoenta contos de réis (50:000$000) supplementar á verba 2•· 
(Inaututos de Ensino) . consignação 13. destinada á FaCl.lldade de Me-
dicina da Bahia. · · · 

Art. 3." A abertura dos creclitos atra:. indicados terá vigenciac 
sómen~· a partir do seguud.o· se!llestre do ptesente ~erciao financeiro. 

Art. -4." Os recursos necessarios ao financiamento do encargo-
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ora creado no Thesouro correrão por conta. da roblíca sob n. 56 do> 
orçamento da Receita Geral da Republica. par. o correntes anno (ta:x;a; 
da Educação e Saude- Decreto n. 21. ~35, de 20 de Abril de 19~2), 

Art. 5." Revogam-se as dl$posições. em contrario. 

Sala oas reuniões, 31 de Maio de 1935. - ioão Slmplicio, Pre ... 
sidente. - Waldemer Falcão, Relator. - Gratuliano Brito. - França 
Filha. - Cat:doso de Melo Neto. -Clemente Marie.rd. -Ama~ 
Ba.stos. - Carros Luz. - Amaral Pei:coto. 

Projecto n. 211, de 1934, ao qual foi apresentado substituto 

O Poder Legislãtivo decreta: 

Art. 1.• Fica aberto o credito de: 60:000$000 para a. installação
e apparelhamento da cadeira· de clínica propedeut:ica cirurgica da Fa
culdade de Medicina da Bahia. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Sessões, Dezembro de 1934. - Pacheco ck Oliveira. -
Pr:isco ParaísO. - Nelson C. Xavier. - Manoel Ncwaes. 

N. 49- 1935 

Autoriza o Poder: Executivo a auxiliar a ·campanha contra o b811d'~-" 
tismo no Nor:deste; com parecer das Commissõe.s de Finanças 
e Justíça rejeit.ando a resolução legislativa vetada pelo Sr. Pre
Sidente da. Republíca. 

(Vide proj. 5. de 1935 - Fim. 75 e Ju~t. 67 - 1." legislatura! 

A Camara enviou, em Janeiro deste anno. á sancção do Sr. Pre, 
sidente da. Republica uma resolução mandando o Poder ExecutivO' 
auxiliar a campanha contra o banditismo no Nordeste mediante a 
entrega de 65'0:000$000 ao Chefe de Policia. da :Sabia, 3 W:000$000 
ao de Pernambuco, 300:000SOOO ao de Alagôas e 300:000$000. 
de Sergipe ou o total de L 600:000$000. 

A esta resolução, que .,l)ncem varios er.r_os de technica legisla, 
tiva. o Sr. Presidente da Republica negou sancção e, em mensagem 
de 21 de Janeiro, deu ã Camara as ra::ões do seu véto. 

Estas razões são as ~eguintes: 

Primeiro - porque se manda a.b1"ir um credito e~p~dal sem que 
1lata tal se· attribuam os recursos, conforme e:x:ige o artigo 183 da 
Constituição. · 

Segundo - porque a despesa não pode correr pela receita ordi
naria. que tem. applicaçã.o prevista n:.s rubricas do orçamento. 

·r - - •uraue, embora a medida constante da r~&o!ução 
tenha plena justificativa e pudesse: em codas circumstanc:ias ser cus
teadas pelo .erario federal, nas actuaes condições financeiras do P~ 
deve ser tltecutada com os J:ecursos ordina.rios das administrações a 
quem incumbe precipuamente a repressão do banditismo. .. 

Os dois primeiros fundamentos do véto constituem hoje maceria 
.Pacifica na jurisprudenàa firmada DO seio desta Commissão. Não se 
pó de mandar fazer despesa· nova sem in digitar os recursos de · que o 
Executivo 'terá de lançar mão para effectilal•a • Com effeito, não ten~ 
do o Executivo sobras ~:mentarias para attender o preceito legis
lativo, ficaria este letra morta. Assim, as duas primeiras ru5es dadas 
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.Pelo Sr. Presidente da Republica tem procedencia·. e só ellas basta~ 
riaJn para que cpinasse pela approvação do véto . 

Mas S. Ex. add~iu um terceiro argumento que constitue · uma 
_porta aberta á ienovação do projecto. eis que se indiquem os recur~ 
.sos para se effectivar o auxilio. 
. Entende S . . Ex. que a xepressão policial ao banditismo se ins· 
_.creve entre as medidas que justificam plenamente o auxilio financei:
,ro da União e só não aconselha e~e amp_aro no momento em vist~ 
<la _pnicaria situação das finanças federaes. · . 

Ora; neste passo, a nossa dívergencia é manifesta. 
Não ha serviço mais caracteristicamente · local que o da Policia 

.que deve competir aos municipios (policia admnistrativa ou preven~ 

..tiva) e aos Estados (policia judiciaria ou repressiva) . 
Abtir•se~á uma excepoãç para a Policia da Capital da Republica. 
Entre nós, o municipio vae infelizmente perdendo altas func:ções 

.de vigencía nacíonal e para a policia marítima e portuaria, a que a 
União incumbe prover, sem prejuízo dos serviços policiaes dos Es· 
tados (Constituição artigo s.•, n . XI). · 

Entre nós, o municipio vae inf~mente perdendo algumas das 
' attribuições caracteristic:as em beneficio dos ·Estados. Parece que no 

_proprio Rio Grande do Sul a Policia ficará. toda. a cargo do Estado . 
Como quer que seja, não ha duvida que a funcção policial, ex~ 

ceptuados os dois casos citados, incumbe ás administrações locaes -
(Estado ~ :::1unicipio). Não tem, pois, justificativa a idéa de auxilio 
financeiro da União, a diligencias poiiciaes para captura de crimino• 
S06. Seria enveredar pela funesta política da centrali:.ação adminis
.trativa, abastardando o regime e acostumando os poderes locaes a 
tudo esperar do Governo da União. 

Dir-se~á que o problema do banditismo no nordeste pela sua 
consr:ancia, extensão e gravidade, assume .aspecto de uma verdadeira 
.díathese nacional. . 

Mas, neste caso, a medida a tomar não ha de revestir a simplici~ 
.dade grosseira de um estipendio a escoltas policiaes, pois, segundo 
testemWlhos insuspeitos, Cangac~os 'de Carlos Dias Fernandes. · e 
Viagem M~au~lMsa de· Graça Aranha estes raids 'pollciaes ca~ 
:6aiXl ·em geral tanto pavor e tanto damno as populações sertanejas 
.C?mo as incursões dos cangaceiros. · 

Euclydes da Cunha no seu livro ímmortal "Os Sertões"" . fe~reteou 
o Governo da Republica pelo crime de combater os jagunços de Ca

.nudos enviando-lhe$ o · legislador "Comb[Bin.." e esse argumento iocl~ 
sivo e supremo - a bala. 

:Pareceria que aqudle ·monumento de inegualavel valor !iterado 
ma~:c:a.tía o fim · ·d,essa pratica detestavel de pretender acabar com o 
cangaceirismo sómente por meio da violencia. Mas, infelizmente, os 
altos poderes ·da Republica continUam a ver o gravíssimo problema 
dos retardatarios dos sertões nordestinos pelo angulo estreito · da visão 
policial. . . 

A campanha contra o banditismo precisa mudar: de ;rumo. · 
No dia em que o. sertão, entregue hoje aos ~arés do ·temperamen• 

to bom ou má.u dos caudilhos locaes a quem o Gove-rno tudo tolera 
e tudó concede em troca dos votos tiver autoridades rectas ·e auto; 
nomas e bons padres. bons ·medicos, bons professores e bons jui~es. 
bons agronomos, com · meios faceis de communicações e .transportes 
- neste dia; com a saude, a justiça e o trabalho garantidos, estancar• 
se-ão as fontes perennes do banditismo. · . . :. . 

O material humano que vegeta abandonado nos rincões nordes-
tinos tem qualidade! que não podem ser d_espre:adas. · 

· Cilmpre educai-o para aproveitar 81138- energias, deaviando·os d& 
aCtiVidade ~osa para a producção da riqueza.· . . . 
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Já se podem apreciar os resultados da acção ci~dora em Es·-
. ta dos como a . Parahyba e o Ceará que se livraram do Ílagello, graças 
ás estradas de automovcis e á punição systematic::a dos criDlinosos e· 
seus protectores ( coiteíros) . Não ha ultimamente noticia de íncur~ 
sôes • de cangaceiros nos referidos Estados. 

· Mas, sem mudar as condições do meio que serve de caldo de 
cultura aos germes da criminalidade, estaremos condemnados a um 
trabalho de Sisypho. Conseguiremos, quando muito matar os ban
didos mais não e:ninguü·emos a praga do banditismo sempre renas--
cente. 

Nestas condições, opino pela apprOYação do veto exclusivamen• 
te pelos dois primeiros fundamentos . 

Sala ·das Sessões, 3 de Junho de 1935. - João Simplicio, Pre-:
sidente. - Gratuliano de Brito. - Miranda ]unim-. - ArnaldO> 
.Bastos. - Carlos Luz. - Amaral Peixoto Junior. 

~All.ECEB DA COMM:IBSÃO DE JUSTIÇA 

Ao projecto n. 49, de 1935, que autori::;a o Poder .Executivo a 
auxiliai' a campanha contra o banditismo no nordeste, approvado pela 
Camara dos Deputados em Janeiro do corrente anno, foi opposto véto· 
pelo Sr- Presidente da Republica que usou assim, as attribuições do 
art. 45 da Constituição. O projecto assim vetado, volveu á Camàra 

··recebendo da Commissão de Fa.z:enda parecer favoravel ao véto. o~ 
Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Arnaldo Bastos l"equere= a. •etirada 
do projecto da ordem do dia e a audiencia da Commissão de Cons
tituiçi:o e Justiça. 

O projecto. manda a União auxiliar os Estados do Nordeste bra• 
sileiro na campanha contra o banditismo, que continua a infestar 
aqueDa região, dispendendo a quantia de 1. 200:000$000, sendo •.• 

·550:000$000 para o Estado .da Bahia; 250:000SOOO para Pernambu
co; 200:000$000 para c:ada qual dos Estados de Alagõas e Sergipe. O 
auxilio subiria a i. 700:000$000, com a ampliação, no art. '2.0 , de 
100:00()$000 para cada um dos ·Estados Hmitrophes, quando se ve' 
r.ifit:""..sse a hypothese de :incursões de bandidos ~ seus territorios. 

O Sr. Presidente da Republica fundamento a seu véto com as 
seguintes razões: 

a) o pmj ecto não attnbue recursos sufficientes pal"a o credito 
especial mandado abrir, conforme preceitua o art. 183 da Consti-
t-.Ução: . 

b) tendo a receita ordinaria appücação prevista nas rubricas da 
lei orçamentaria, não pode correr por conta da mesma a despesa de-· 
rivada da abertun do credito; 

c:) as condições financeiras do Pai:;: não comportam essa elevada 
despesa, e, embora o véto reconheça que as medidas constantes da 
resolução se afiguram perfeitamente justificaveis, em tal emergencia 
~evem . se• e%ecutadas c:om os recursos ordinarios das administrações 
a quem incumbe precipuamente aquella repressão. 

O projecto · vétado, ·realmente, não está organizado com a exi
genda constitucional do· art;· 183, que ·de modo absoluto prohibe a 
creação de encargos do Thesouro sem attribuição de recursos suffi~ 
cientes ·para lhe custear a despesa. E'. perante esta Commissão, · a 
cuja ccimpetenda se attribue manifestar sobre· todos os · assumpto~ 
quanto ao seu aspecto juridico, legal, ou constitucional - o ponto de• 
c:isivo do véeó · pre&denc:ial; · óbsemdo· o áracter rigoroso da techni
ca dos projectos. E' uma wgencia indispensav~ á regularidade das 
finanças da União diSpostos em rubricas de receitas e despesas corres• 
·pondentes e dentro das dotações orçamentarias votada,s para cadà 
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.Lexercrcro. ·A. ·Commissão de Finanças bem aocentua. que as duas pri~ 
·:meiras raliÕes constituem "ma:teria pacifica na jurisprudencia firmada 
_no seu seio", .sendo indiscutivd a falha constitucional do projecto 
. neste ponto .. 

Velho mal de .nossa civ:il:i:<;ação parcial, cujos cuidados de educa
ção popular e assistencia judiciaria Se dirigem de preferencia para o 
littoral e margens dbeirinhas, por on:de o caminho liquido gratuito 
pede ao homem menor esforço para. o movimento - o banditismo é 

: .Ptoducto do abandono do sertão brasileiro, entregue: ao seu proprio 
· destino, sem o contacto que as communicações difficeis e ~- distancias 
, enormes impedem com a organ.i20ação regular do governo e os habitas 
de respeito das populações policiadas. . : 

O banditismo do nordeste, para cuja repressão tantos dispendios 
_sem resultado definitivo têm feito os Estados assolados pelos bandos 
•.. criminosos, como a União, que além de varias auxilies, ·até força fed~ 
ral já, por ve~es, cedeu para cooperar com ~ policias nessa· campa
nha de saneamento, é uma pratica continuada de crimes communs, de 

. competencia dos Estados para prevenir, ou 'reprimir, ou attingindo 
. as raias de uma rebellião permanente conm as leis e a segurança geral, 
. reconhecida a it:o.potencia dos Estados para exterminai-a, a impossibi-
lidade da justiça para punir, a verificação,'~final, de que uma parte 
do P;W;, formada por trechos de territorios de var'ios Estados, está em 

.situação de não :poder ahi ter .exercício os poderes publicos estaduaes, 
que são a organização destinada ás garantias da .pessôa e da propri~· 
dade. Não é guerra civ:il, ·nem invasão de um Estado pelo outro, nem 
caso q\le se afigure de intervenção federal, de que o projecto nao 

.. cogita, restricto que fica ao auxilio. financeiro para a campanha. 
O banditismo é um defeito dos pai~es novos e de grande exten

.são territorial, que ainda não puderam disseminar a educação, nem 
desenvolver devidamente os meios de communicação. Não acabará. 
com campanhas militares,. porque é i.Ínpalpavel, fugidio, volatil, orga~ 
.niõado numa. possibilidade, dissolvido num embat(!, acoitado ·por toda 
parte. Em legar de tropas que ater>rori2óam c:om .o signal de guerra 

..as populaçõeS sertanejas, mais éfficaz serão as niissões de paz; .das· es
colas, dos juizes e das estr;:Ldas, dando ao homem, com a facilidade 
.Para trabalhar, a honra peran..te a lei· que reconheço ·f; P.erante a jus-
tiça. em que dle creia. . . 

Organiur cada Estado, ou todos os interessados,. um plano. nor
. .destino de prevenção social contra o banditismo, ·pela . educação· e 
_pelas communkações, seria meio mais pratico, ao mesmo tempo de 
reforma do caracter desses homens fortes e intimoratos e de encami• 
i!lbamento para o. trabalho da terra, f:u;endo a prosperidade econom1· 
.ca. do Pai.z. e trax,endo á civilização uma · grande população criminosa 
pela ignorancia e pelo abandono. · 

Acceitamos, assim, o véto opposto pelo . Sr. .Presidente da Repu
blica ·porque, al~ da exigencia do art. 183. da Constituição, que. o 
projecto . não preencheu, não enconb:amos nesta dispositivos em que 
se possa . j\:.Stificar esse· auxilio nas condições em que o projecto co~ 
cede, e aconselhamos a rejeição, pela Cam.u:a, do projecto vetado . 

. :Sala &.s Sessões, 25 d~ Junho de 1935. - Wal~ Per
rea-a. Presidente. _,... DoodDro Mendonça, Relator. --' Le11i. ~ 
- Homero Pires. - Artlwr Santos. - Domingos Vieit'a. -.Pedro 
AI eixo •. - Ascanio Tubino. 

RAZ~ Do YE'XO A Q'UE: sE ~ OS ;A~- , i ', ~ . • : . ~ : 

Considerando que a resolução legislativ~ ~~q:a' auto~·a.. o: 'G'O:. 
vemo a abrir credito .especial para .attender ás~ des~a:;, c~in: .a::fe.P!~S: 
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são do banditismo em Estados do Nordeste, sem que,, entretanto, ~ 
tribua ao Thesouro os recursos correspondenC!:s, na forma. wgida pelo· • 
art; ··1·83 ·da Constituição Federal, e tendo em vista que· sem e$$es re· 
curi;os, não· · poderia a .União effectuar as ·despesas referidas, pois · não 
lhe ·-seria licito reservar a semelhante fim nenhuma par.cella da arre' 

· cadação ordinaria, que tem applicação prevista nas rubricas da lei do • 
orçamento, e, finalmente, attendendo a que as actuaes condições fi~ · 
nanceiras do Pa.i:t aconselham a maior restricção nos gastos publicas, 
ainda mesmo quando digam respeito a medidas que se afigurem per~ · 
f~tamentC jUstificaveis, como a de . que se trata, mas que, em tal· emer-·· 
gencia, devem ser executadas com os recursos ordinarios das adminis- ·· 
trações a quem incumbe ·precipuamente aquella repressão, resolvo, .. 
usando da atrribuição que me confere o artigo 4 r da mesma Consti- · 
tuição, appôr, o meu vêto á alludida resolução, que ora restituo á de· · 
liberação da Camara dos Deputados para os fins indi~dos no § 2.'~ · 
do· citado dispositivo . 

Rio de Janeiro, .:2-1 de Janeiro de 1935. 

RESOLUÇÃO LEGISLA.'riVA A QUE SE BEFE:REM: 08 j?ARECJ::J!ES 

O Poder Legislativo decreta: 

Art . 1.• O Poder E::recutivo auxiliará os Estados do Nordeste. 
brasileiro, na CiLIIlpanha contra o banditismo, que ora infesta a região, -
dispendendo a quantia de 1. 200 :000$000. . · 

Paragrapho uni co . Este auxilio será na base seguinte: 550 :000$. 
para o Estado do Bahia; "250:000$000 para Pernambuco. 200 :000$000. . 
para cada qual dos· Estados de Alagõas e Sergipe. 
. Art. 2..• O Poder Executivo ainda auxiliará com réis 100:000$000·
cada qual dos cinco Estados limitrophes da .l;ona do nordeste, tambem _ 
para a repr~o ao banditismo, mas somente quando . vereficarem. 
incursões de cangaceiros nos mesmos Estados e em ·consequencia da . 
camp<!llha a "r intensificada com os auxílios desta lei·, adoptando•se. 
na applicação das v~rbas as normas abaixo . prescriptas. · 

Art. 3.• O Ministerio d F~enda providenciará para que sejam- . 
devidamente suppridas do numeraria alludido as respectiv;u; delega-·· 
cias fiscaes, as qua.es attenderão ás requisições que directam.ente lhes ' 
forem feitas pelos Chefes de Polida dos Estados. · 

Art. 4." Nas prestações de contas das quantias recebidas para 
baixa. de responsabilidade, observar·se-ão os dispositivos do Codigo 
de Contabilidade da Republica, do mesmo modo como se faz no Exer• · · 
cito . Nacional, quando se ttata de despesas com forças militare$ em 
defesa da ordem e segurança .publicas. 

- Art. >.•. Não dependerão de prestação de contas ·da· importancia. . 
anteriormente recebida as requisições de adeantamento que os Chefes 
de Policia fi~erem, no caso de que prefiram . receber o awcillo em. par~ 
cella ·ou éomo julgarem mais conveniente para o inicio da ca.mpanha. 

Art; 6.• F~ca aberto o credito especial na importancia total re.fe,. 
ri~U no art. 1.• deSta. lei, e autoriudo o de réis S00:000$000 na hypo-

. these de se verificarem aos incursões a que se alude no art. 2•. · 
Art. 7.• A instituição de premias pelas cabeças de ba ndidos a ' 

que se refere esta lei fica terminantemente prohibida, com.minadas as · 
penas de perda de cargo e incompatibilidade para o exercido de qual·· 
quer funcção publica ás· autoridades que a formularem de qualquer · 
modo, e. que poderão ser denunciadas por qualquer cidadão aos re- · 
presenta!ites do . Ministerio Publico na Capital do Estado em que a · 
condelllilavel .pratica se verificar. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 11'55- Página 20 de 86 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 8 4e }aDelro. de 1935. - ~nio Car
:Jos Ribeiro de Andrade. - Manoel do Nascimento . Fernandes Ta~ 
~VOI'II. - Clementino de Almeit!a Lisbôa. · 

-P~ohibe as ;:.or-rida.s de Bf!/Qmoveis .ou ouiro~ vehiculos. em apo5tas 
de ve1ocidade; com parecer conúmio da Commi.sSáo de ]wtlçs.. 

(Justiça 60, - 1. • Legislatura) 

1 • Não é novo o projecto do Sr. Matta Machado prolli.bindo as 
--cOrridas de automoveis e outros vehiculos, em aposta ou disputa de 
--velocidade. Renovou elle o que, eni 9 de Outubro de 1934, o de . nu~ 
.. mexo 142, apresentado á Camata dos Deputados. Tinha este os mes: 
mos artigos e as mesmissimas palavras do agora tr;u;ido á baila. . 

2. Deu a. Commissão de Constituição e Justiça, em 9 de Detem• 
:hro de 19~.4. parecer contrario, redigido pelo Senhor F. Marcondes. 
.nestes. termos: ·: . . 

.. As attribuições legislativas da União estão definidas nos arti~ 
_j;os 5 a 10 da Constituição e, nos preceitos de taes artigos, não é pos-o 
.-sivel incluir-se a disputa ou aposta de velocidade en~e dois ou mais 
- concurrentes, afim de ponil-os com as penas do· artigo 297 do Codigo · 
. :Penal. · · 
. O transito e à vdocidade de quaesquer vehicUlos nos Estados e 
no Districto Federal foram sempre regulados por leis de policia admi· 

.. nistraliva., a cargo das autoridades policiaes, por delegação ·dos pode;. 
·.res municipaa. · ' · · 

Entende, pois, a Commissão de Constituição e Justiça que o pro· 
_jecto, por estranho · á competencia legislõltiva da União, não deve ser 
- convertido em lei federal". · . · · · 

Este parecer, sem restricções assignado, impediu chegasse ·o pro· 
_ jecto a termino legislativo: ., regeitou·o a Camara dos Deputados, .•m 
_Sessão de 26 de Janeiro de 1935. 

3 • Depara,.se .. nos, desde logo, questão de ordem constitucional • 
.. Os projectos regeitados, está escripto rio artigo 47 da Constituição, 
-não poderão ser renovados na mesma sessão legislativa. 

· Tendo o de que &e cuida sido regeitado em sessão de Janeiro de~ 
• te anno, deu-se a regeição na mesma sessão legislativa ? 

4·. Funcciona a Camara dos Deputados, como prescreve o artigo 
25 da Constituição, durante seis me:o:es; mas compete•lhe, como dis
põe O· artigo 26, paragrapho unico, resolver sobre o adiamento ou a 

·· prorogação "da sessão legislativa". A sessão legislativa· não é, portan• 
· to_ a que todos os dias, depois de 3 de Maio de cada anno.; a .. Camar:o 

dos D eputados realiza, para· a fama -legidátiva, e está regulada nos ax~ 
. ti i OS 90 e seguintes do Regulamento Interno, mas, segundo as · p'ala"' 

vràs do . artigo · 27 da. Constituição, "o prato das suas . sessões". Tor-
. -nou .isso bem claro o artigo ·30 ao referiNe á ajuda de custo e ao sub

·sidio dos Deputados: receberão dles ''uma ajuda de custo por sessão 
, legislativa ~ durante a mesma perceberão um subsidio pecuniario men• 
_sal, fixados uma e outro no ultimo anno de cada legislatura, para a 
seguinte". . · . · . ·. 

· Póde·se increpar á Constituição a falta .. de rigor de sua hnguagem, 
, mas não ha senão conclUir: . 

·a) que a legislatura ·é o periodo de quatro anoos, eo. fim <!o 
-.qual a Camara. dos Deputados se· renova, e o artigo 22 ·o disse; . 

b) que a sessão legislativo é o prazo de seis m_ete.s em que. 
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em cada um dos quatro annos da legislatura, a Cama~a dos Deputa
dos, ordínaría:r:n ente, se reune; 
· c) ·que a sessão é a reUDião <liaria, durante cada sessão le-

gislativa, dos Deputados, nos termos e para os effeitos do artigo 90~ 
e seguíntes do Regimento Interno. 

5 ·, A primeira legislatura, a que está em curso, teve composição 
espeCiaL Imputou-se nella o periodo de 17 de Julho de 1934 a 30 de< 
Abril de 1935, em que, por disposição trãnsitoria da Constituição, a· 
Assembléa Nacional Constituinte íuncc:ionou c:omo· tal e se transfor
mou em Camara dos Deputados( exercendo commulativamente as·' 
funcções do Senado Fedenl, até que ambos se organizassem pela fór~ 
ma constitucional . 
. ·: Por isso, reza o art. 1, § 4, das "Disposições Transitarias da· 
Constituição, em 3 de Maio de 19~8 terminará o ;mandato do Presi-· 
dente da Republica e findará a primcira. legislatura. 

Está· esta, em taes condições, na sua segunda sessão legislativa .. 
A primeira se encerrou com o finamento da Camara dos Deputados e. 
do Senado Federal em exercício cumulativo e transitoriamente. 

E neste anno de l93f, portanto, teve a Camara dos Deputados 
duas sess5es legislativas: uma, anormal, e outra normal, a que ·eltái 
funccionando desde o dia ~ de MaiS) de 1 !n 5' • 

6. Podia, dessarte, ser renovado o projecto para o qual pediu o;• 
Sr. Matta Machado o voto da Camara dos Deputados . Regeitado-' 
foi elle ainda este anno, mas em outra sessão legislativa. 

Acceito agora não deve ser, pelas mesmas razões anteriores. 
7. Pune o artigo 297 do Cod.igo Penal com prisão cellular por

dois mezes a dois annos aquelle que, por imprudencia, negligencia ou 
ihi.periéia na sua arte ou profissão, ou por inobservancia da alguma 
disposição regula.mentar, commettu ou fôr causa involuntaria, direct;p 
ou· indirec:tamente, de um bomiddio. 

Os que, portanto, por imprudencia, commetteu ou dão causa, in-· 
voluntaria, directa ou indirectamente,. de homicidio, estando na dire
cção de um vehiculo, seja o autorilOvel, seja outro, estão incursos na. 
pena do artigo 297, do Codigo Penal. 

Tambem pune o artigo 306 do mesmo Codigo com a pena de 
prisão cellular por quin::.e dias a seis me~es o qt~e, pelas ;mc:;ma.s cir- · 
c:u.m.stancias. causar ou com.metter, involuntariamente, mas directa ou 
indired:amente, alguma lesão · corporal. _ 

Não cuida da punição da velocidade excessiva, mal que não po-- • 
dia ter entrado na cogitação do seu eminente relator. Os meios de
tracção e de propulsão de vehiculos em voga ao tempo da ::laboração 
do Código rião faz.iam prever a intensidade das lesões corpones qcP. 
hoje se verificam nas ruas, praças, e caminhos publicas, mer.:~ do de- · 
lirio de velocidade que se apo680U do homem contemporaneo. Urge 
encurtar, a todo o transe, a distancia, supprimindo os espaço&- e dimi· · 
nuindo as caminhadas. Tudo ~ve ser rapido como o pensamento e 
tran,mittir•se como o som se transmitte através de todas as ondas, qua
si ',instantaneamente. Não se conforma o homem com faltar-ih~ ,,.. 
rlcm de estar, no mesmo instante, em toda .a parte~ tudo vendo, pois 
que tudo. já elle ouve e a palavra lhe chega aos ouvidos, ainda que
cmittid3 na India ou no Japão, no mesmo instante em que ..,s iabos 
.1 em.ttem. 

fi O que o projecto propõe é a prohibição de corridas <le ant~ 
I:Jo.~ve:s ou quaesquer outros vebiculos, em aposta ou disputa cc. "f·· 
lC:.cil'ade. Isso é, evidentemente, da competenc:ia das leis ou postura5-
reurucipae5 prohibir e da policia executar, a.pplicando as p~tu;id.~rles 
po:- ella.-. estabelecidas. Mas isso, evidentemente, riãa basta·. O exccs- · 
S"' de velocidade precisa ser evitado e reprimido vigorosarnent~ aiim · 
de e~-:itarem-se os perigos em que os vehkuloe põem a vida tanto dos' 
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· .. . 
~s _c;onductores quanto, e esp~cialmente, dos transeuntes das Yus· e 
.can..:·nbos publícos. . . . • _ 
__ . Nesse_ sentido algo já existe no proje<;to n. 118-,-A, de 1935, já 

..approvado em pnmeira. discussão pela Camua d_os Deputados, crean~ 

.do o novo Codigo Criminal. · . 
. . 9. No seu livro segundo, _o das contravenções, estabelece elle a 

.Pena de multa para aque4e _- que· condw:ir vehiculo na vla. publica, ou. 
em legar. de_ transito publico, sem estar devidamente habilitado ou }í.. 
.cenciado, ou não exhibír, se. a au,toridade _ ou· seu agente · reclamar, a 
prova. de habilitação ou licença. augmentada : de um terço se o vehi· 
..cul.o iôt automovel ou · motocycleta. Estabeleceu isso ca-utelosamente, 
.mas não sem sujeitar á pena de detenção até um me:: e com multa o 
.que, em lugan;s habitados, -ou onde o povo se .aglomere, imprimir ve
locidade excessiva a qualquer. vehiculo, especialmente a automoveis. · 

Tocou aquelle projecto. 'no ponto essencial da qu~ que o pro-. 
jecto do Sr. Matta Machado. nas _suas. entrelinhas, mal encobr:e . Abriu, 
portanto, a : lfuçussão . sobre capitulo dor. mais interessantes. da. vi~ . 
.contemporaru:a, que deve merecex: _mais acurado exame tanto por par
. te das autoridades incumbidas de . velar pela segurança indi..ndual, 
.quanto por parte dos technicos e estudios_os do moderno direito penal. 

10. Propondo-se, desde já, .a tratar._ do assumpto e estabelecer as 
_penalidades para a :repressão de veloci~de . excessiva, quando tiver 
de manifestar~se sobre as emendas que, natçralmente, serão apresenta~
das ao projecto. do_. Codigc Criminal, parece; no entanto, ã Commis

,são de Constituiçâ.c> e Justiça que. o de . que agon se ttata não deve 
ser convertido em lei. 

. Sala das . Sessões, 25 de Junho de ·1935 . . - . Wald~ Per ... 
reira.. Presidente e Relator. - I.evi -Carneiro. - Homero Pires • ..,... 
.Arthur Santos. - Deodoro de Mendonça. - . .Ascaluo .Tubino • .. 
.Domingos Vieit'a.. - _Pedro Alei:co. 

l'BOJEO'l'O _A QVE SE BJI:I'EBE . O P ABIIXlE3 

O Poder-Legialativo deaeta.: 

Art . . 1.0 . -São · p;ohibidas . as corridas .de . aJJtomoveis ou. quaesqu~ . 
.Qutros vehiculos, em apostas· ou disputa de. velocidade; serão_ punidoa 
.com as penas do art. 297 do Codigo Penal os que as promoverem 

.. ou tomarem parte nellas. 

Art. 2.0 lteVóg~,se a5 disposições em contrario. 

Saia das Sessõe.;, 4 de JuÍlbo ~e ·- .1935 • ._ P~ Mátta Machado.· 

N. 70..A- 19lS' 

.Estabel~ d~s nos vencimentos: eom ptr:ect:r · comarlo da 
Commissão ae. FiruJ:nç.Bs . 

(Finanças 106, 1.& Legisl~ra) 

O Sr. Deputado Horacio Lafer, tendo em ..nsta a.·. situação do 
-erario fedenl.- apresentou . á Caman :o .projecto n. '70, estabelecendo 
qce · ~·os c vencimentos . pagos pelo Thesouro Federal · superior-es a 3 :000$: 

-soffrerão "um· de5CO.nto de 10 ·% .. e que" ·esse .desconto cessará qu:mdo 
o -.anno financeú'o não· tivet. accusado "tkfi.cit-:: ·e a proposta orçame~ · 
.tarla. para o '. anno ·seguinte apresentar · -equilibrio entre a Rece.tta e a 
.Despeu ~çadas". · · ;;. . . 
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_ . O projecto suscita . questões que teriam de ser examinadas pela 
oCommissão, se esta tivesse de . tomar conhecimento do mesmo e pr~ 
nunciar~se "de meritis" sobre os seus dispositivos: 

. Acontece, porém, que existe uma commissão extra-parlamentar, 
.lDixta, de membros do Poder Legi5lativo e de technicos, nomeados 
_pelo Governo, cuja funcção especifica consiste rio estudo do problema 
dos vencimentos do funccionalismo, em funcção . das difficuldadts or~ 

.çam.entarias do Paiz. 
Assim sendo impõe-se, · por obvias ra:;ões a preliminar da inop~ 

:POrtunidade de se . dar andamento a. esse projecto.. . 
A referida comm.issão tomal~o-á na cons1deração que merecer. 
A Commissão opina, portanto, pela rejeição do p.rojecto pelo -uo· 

·tivo acima exposto. 

Sala das Sessões, 24 :de Junho de 1935. - João Simplido. 
'Presidente, - Daniel de Carualho. Relator. - Arna1.c1D Bastos. 
- Clemente Marútni. - Carlos Luz. - João Guimarães. · - Pedro 
Firmeza. ---: Henriqu.e Dodsworth. pela conclusão .. · 

PllOJEOTO A QUE SE J!EFERE O_ ~AJ!ECER 

Art. 1.0 Todos o~ vencimentos pagos pelo Thesouro Federal su, 
periores ·a 3 :000$000 sofirerão um. desconto de 10 %. 

Paragrapho. unico. O desconto referido cessará ·quando o anno 
financeiro não tiver acc:usado "deficit" e a proposta orçamentarla para 
-o anno. seguinte apresentar equilibrio entre a receita e despesa orçadas. 

_-'\rt. 2. 0 Revogam,se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 8 de Junho de 1935. - Horacio Lafer. 

N. 76 A ..:._ 1035 

( 1." Legislatura) 

CoiLsidera dia feriado nacional a data da chegada do Senhor. M i, 
nistro das Relações Exteriores. de volta da Republica · Argen-
tina; cem perecer contrario. da Commiss§o de Jrutiça. 

(Justiça 72, l. • Legislatura) 

. O _p.rojecto n . . 76; de 1935, considera à data do regr~so · a esta 
~pita!;. do Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores, . Dr . Maced.o 
Soaies, dii de festa nacional, ini:itulando--o dia da Fraternidade . Ame· . .ncan.a.. · -

Aquelle eminente homem publico chegou, ha dias ao Rio, tra::i, 
do pelo carinho dos argentinos em um dos seus potentes vasos de 
guerra e recebidos pelo affecro dos brasileiros na sumptuosa capital 
da Republica a que serve. · · 
, . . . .ô.compa:nharam~n'o os .app!ausos .das duas Americas que já.. não 

têm Ca.mpo ·.·ensanguentado dos combates, . as bençãcs. de dois P~v<is . 
Irmãos que já. não se degladiam e o carinho de seus compatriotas que 
veem -a Patria mais engrandecida pd'o . SeU feito de Paz. . . 

Para o triumpho desta Pa20, . o Brasil foi faCtor prepónderante, ra• 
-ctor decisivo, na affirmativa autori:oada do Presidente Justo; pela· acção 
vigilante do Presidente' Vargas e pela actuação ·persistente do Chan,;. 
.celler Mat:edo Soares. · · 
. E' que o ·· 13ra.síl não refoge de .continuar as .suás conql#stas paci, 
fi~. como Fai:o que · prescreveu. a Guerra inscre-vendo o ' principio de 
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arbitragem como o recurso supremo para dirimir as contendas acca~ 
so a surgir com qualquer povo do Universo. 

Em menos de · um ·triennio concorreu -preponderantemente p.ira: 
evitar que o Peru' e a Colombia se empenhassem em combates belli
O)SOs . e actuou decisivamente para o Paraguay e a Bolivia sahirem do
estado ·de guerra; 

Em · ambos o pensamento do mesmo Governo e a acção intelli• 
gen~ de seus chanceller~. Hontem o nobre. Sr. Mello Franc,o :r. 
merecer os applausos de todos; hoje, o digno Sr. Macedo Soares a 
ser distinguido com todos os applausos. · . 

Este mais actuali%ado, é por justo titulo o. "Chanceller da Paz.",. 
~o 'EmbaiXador da· Fraternidade Americana", "o Victorioso". 

A sua recepção, no dia de $eU retorno á Patria merecia ser, comO. 
foi, uma glorificação e uma apotheose. 

Foi mesmo um dia de Festa Nacional. 
Mas a opporronidade já passou para se declarar aquelle dia como

feriado ·e assinl, . ser convertido . em .lei o projecto em estudo. Dia da 
Fraternidade Americana· fôra instituído o 14 de Junho, feriado em. 
todas as Nações da America, para celebrar a consolidação daquella 
Fratemidàde. · · 

Nestes termos, o projecto deve ser cOnsiderado prejudicado. 

Sala das Reuniões da Commiss~o de · Constitul<;ao e Juatiça, 2S 
de Junho de _1935. - Waldemar· Peneira, Preakknte. - Dom!Jt,· 
gos Vieira, Relator-. - Ascanio Tubino. - .Deod«o MendonçL
- Arthur Santcs. - Levi Carneiro. - Homero Plre.s. P~ 
AZeixo. 

O Poder ugislativo. ~:esolve: 

Art. t.• E' considerado de Festa Nacional - Dia da Fraternida
de Continental - a data do regresso á ·esta capit:Ll, do Sr. Miniatw 
das Relações Exteóores, Dr-. Macedo Soares que, aob oa applausos. 
da Nação Bi-asileira. acaba' de · promover a Pa:. entre a Bolívia é o · 
Paraguay~ · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario .. 

Sala das SessÕes, 12 de JUilho de 1935. - .ArUlberto C1111Ltt
go . . - Silva Costa, Austro de Olivei~a. - Dama Ortlz. - Ftanr 
c:Í$CO de Moura. - Frenclst:o di Ficri. - Arthur A. Rocha. - · 
Sebasti6o Domingues. - Edmundo Barreto Pirrto. - Mora~• P•liJa... 

N . 99- 19H 

. ( 1. • Legislatura) 

Autoriza a Mesa da CaTTI.Bt'a a requisitar, nos tmnol do arffgo 4•· 
da Lei numero 67. d.el 18 de TunhD de 1935, ao Mlnlrtto da
Fazenda, a· qrumtia de 9:()()()$tXJ(), pai-a pa~ de •JIIda dt 
ct:sto a tres Deputados. 

(Da Commissão de Finanças e Orçamento - Finança• c Orçamento~. 
89 - 193~. 1.• 'Legislatura) 

Po~ decisão da Comniissão Executiva da Camara, foi •ubmettida;. 
ao aame da Cominissão de Finanças e O~:çamento a reprcacntação de» 
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Director Geral de Secretaria da Camara solicitando providencias no 
~entido de votar-se o ~edito de 9 :000$000 (nove contos de réis), 
para o pagamento ~e aJuda de custo de tres Senhores Deputados, Or• 
lando da Costa Metra, Thomaz Gomes Pinto e Florindo Pereira da 
Silva, que convocados, como supplentes, se empossaram no cargo ao 
fim da legislatura constituinte . 

Da. exposição .feita pelo Dírector Geral verifica•se que pelo De
-creto n. 190, de 11 de Dezembro de 1934, se abriu o credito supple
mentar de 303 : 361$1 00, para attender a diversas despesas da Secre
taria da Camara, inclusive a de 15:000$000 para o pagamento even• 
tual de ajuda de cwta a cinco Deputados que porventura ainda vies
sem a tomar posse de seu cargo. 

Acontec.eu,\ porém, que ao invés de cinco apenas, empossaram-se 
-oito, do que resultou a deficienc:ia do credito votado. 

Por isso é necessario attender-se a essa despesa imprevista e in~· 
diavel. 

Attendendo-se, porém, ao facto de no orçamento vigente, ter• 
se consignado no artigo ; . • titulo IV, para o pagamento de subsidio 
de deputados na corrente sessão legislativa, a verba de 8.23~ :000$000, 
que acede á importancia necessaria, calculada pela fixação do sub· 
'6idlo da actual legislatura, votada posteriormente á lei do orçamento, 
- verifica-se que ba necessariamente um saldo disponível, naquella. 
verba e que se póde destinar ao pagamento da ajuda de · custo ainda 
aos tres deputados ac:ima nomeados. 

E, assim, submette•se á consideração da Camara dos Deputados 
-o seguinte 

l'ROJECTO 

Art. L" Fica autoruada a Mesa da Camara dos Deputados, nos 
termos do artigo 4." da Lei numero 67, de 18 de Junho de 1935, a 
requisitar do Ministro da F~enda a quantia de 9:.000$000 (nove con· 
tos de réis), para o pagamento de ajuda de custo de tres Deputados, 
por conta do saldo de verba - subsidio e ajuda de custo de Depu
tados - do titulo IV do artigo 5 ." do orçamento vigente. 

Art. 2.0 Revogam•se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão, 24 de Junho de 1935. - João Simplido, 
Presidente. - João Guimariíes. Relator. - Adalberlo Cll17lm[JO. 
- Fnmça Filho. - Pedro Firmeza. - Gretuliano Brito. - Cadcs 
Luz. - CsrdD.so de Me-lo Neto. - Mir8tlds ]ttnlot'. - Henriqtre 
Dodsworlh. - Arnaldo Bsstoo. - Dsnlel de Carvalho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei "numero 67, de 13 de Junho de 193 5. 
Providencia sobre o saldo das dotações orçamentarias e suas ap

plicações pela Camara dos Deputados e Senado Federal. 

Art. 4." A requisição do pagamento das despesas autorizadas pela 
Camara ou pelo Senado, será feita ao ministro da F<Uenda pelo 1." 
Secretario da Casa do Poder Legislativo interessada no assumpto. 

Decreto n. ·S', de 12 de Novembro de 1935. 

Orça a Rec~ita Geral· da. Republica, fixa· a Despesa- para 1935' • 
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Titulo IV, do artigo 5." ~o Orçamento Vigente Subsídios, .. 
ajudas . de -custo ·e ~epresentação . 

Para subsídios fiXos a 300 Deputados 8.·2~5 ;000$000 
Para subsidies em cliarias .•.•••.• 
Para ·ajuda de custo . • · .......... . 
Para representação do P~esidente da 

C3mara .... . ... .. ......... . 

3. 180:000$000· 
1. 350:000$000· 

. 24 :000$00()-

8 . 2l5:000$0oo 4. 55'4 :000~ 

Exmo. Sr. Presidente e demais mem.bms da Commissão Executiva. 
da C?-mara dos Deputados. 

O Decreto n . 190, de 31 de De:;embro de 1934, abrindo o cre• 
dito supplementar ~e 303:361$100 para attender a diversas despesa$
desta· Secretaria, consignou, entre outras parcellas, l S :000$000 para 
pagamento de ajuda de custo a cinco supplentes. de Deputados já. 
empossados e 1 'i :000$000 "para mais . cinco outros· supplentes que por~· 
veottira venham ~ empossar--se no càrgó''. · · · · 

Com essa ultima importancia foram pagas ajuda de custo aos Se· 
nhores R. Sampaio Vídal, Newton F. P~es, .Aristoteles R. Mello, 
Pedro Dutra Nicacio ·e João Sampaio, supplentes devidamente conv~· 
cados em substituição a Deputados que renunciaram o mandato. · . 

Acontece, porém, que além dos adma mencionados empossaram~· 
se tambem em vi~de de convocação legal os supplentes. Srs. Orlan
do da Costa Meira, Thoma:. Gom~s Pinto e Floriano Pereira da Sliva.: 

.A esses Senhores não poude esta Directona effectuar o pagamento 
da ajuda de custo que lhes compete como Deputados, por se haver 
exgottado a respectiva verba. como ficou demonstrado nas linhas: 
acima. . . . . 
. Attendendo á necessidade de ser feito o alludido pag~ento, é 
que venho solicitar dessa Commissão as devidas providencias no . sen• 
tido de ser votado o credito respectivo na importancia de 9 :000$000' 
(nove contos. de reis). 

. Secr~taria -9-a Camara dos Deputa®s, li de Maio de 1935. -
Adolpho Gigliotti; Director Geral. . 

( L • Legislatura) 

N. 100- 1935 

Fica dada á Liga Brasikira contra a Tuberculose (Ftudação) a
plena propriedade do terreno onk está constnzido o edificio de 
sua . :séde &OCial. nesta Capital: · com p(lrecer da CommissãO ck 
Justiça contrario ás emendas. em terceira di..scwtsão ~ s;d>stitutiiX>' 
da mesma Conimissiio. · 

. . . 
(Vide projecto 277, de 1035 -Justiça, 37, 1." legislatura) 

Por escriptuta de 19 de Outubro de 190~. lavrada em. notas do
Tabelliáo Ferreira da Cru7., a União· .Federal concedeu á. Liga .Brasi,· 

:leira, contra a Tuberculose, um terreno situado na antiga rua Barâo 
· de S . Gcnçalo, actualmente avenida .Almirante Barroso. A conces:
são foi feita sob varias condições, entre as quaes a de ser construido, 
no: terreno outorgado,' :um edifíciO. 4e· .tre5 pavimentos, até· 15 de N~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:55 + Pág ina 27 de 86 

- 501- -

vembro de 1906, e a de ficar, sobre o mesmo terreno, mantido o do· 
JDinio da União Federal. Construido, opportunamente, o edifício, r e~ 
quer. agora, a. co~c:essionaria, em bem fundamentada petição, que seja 
revogada uina das condições constantes ·da escriptura de concessão, is~ 
to é, pede a Liga Brasileira çontra a· Tuberculose que a União Fede
ral renuncie o domínio pleno sobre o terreno· concedido, dominio ple
no que a si mesma reservara na escriptur:a de concessão. Para a alie· 
nação do direito real sobre o terreno outorgado, fa::-se neceslõaria au
torização, em lei especial. Esta autorização é a que está contida no 
projecto n. 277, sobre cujas emendas é chamada a opinar a Commis· 

·são de Constituição e Justiça. 
A etnenda n. 1 manda supprimir, no § ·t• do art. 1• .. a pala• 

vra ''allenados". Acceita a eme:nda, ficaria assim redigido o citado 
dispositivo ·: 

"O terreno; ou os edificios nelle . construidos, serão insuscepti• 
vei:; de penhora e sómente poderão ser gravados; mediante prévia 
autorização do Governo~. Como zw art. lo fa2:--se doação da plena 
propriedade do terreno, . ~ Liga :arasiieira contra a Tuberculose fi~ 
caria dispensada de obte~; autorização do Governo para . .alienar o 
ixnmovel, mas precisaria dessa autorização se pretendesse apenas 
gravai-o. Não foi este, por certo, o pensamento do autor da emen• 
da n. 1, cuja finalidade é impedir que a Liga aliene o iaunovel de 
que ·trata o projec:to. Mas, se fôr acceita a emenda o projecto perde 
a sua 'razão de' ser, pois ficarã, em ultima· analyse, revigorada a 
antiga escriptura de coo.cessão. De outro lado, o projecto acautela 
os interesses humanitarios protegidos pela Liga Brasileira contra a. 
Tuberculose. Não pode a Liga livr=ente alienar ou gravar im• 
move! de que fica sendo proprietaria; Para fazel-o, precisa a Liga 
de autcrização do Governo, e os provento.s resultantes da aliena· 
ção ou gravame "serão applicados. unica e exdusivamente, no. de· 
senvolvimento e. na manuWD.ção dos serviços da mencionada Líga" . 

A einenda n. 2 autoriZa o Governo a mudar a denominação da 
Fun'dação Liga Brasileira contra a Tuberculose. Nos Estatutos da· 
Fundação pockrá ser .feita a alteração pretendida, independentemen• 
te de autorização em lei. 

Por essas razões, a Commissão de Constituição é de parecer que 
sejam rejeitadas as emendas. 

Offerece, entretanto, esta Commissao, como emenda propriamen~ 
te de redacção, o seguinte substitutivo: 

O Poder · LegisJativo decreta: 

Art. 1.° Fica doado á Fundação Liga Brasiellr~ cootra a Tu· 
berculo~e o dominio pleno do terreno já concedido, nos termos da 
esc:riptura de 19 de Outubro de· 1905, ã referida instituição. 

Art. 2.0 Serão isentos de impostos federaes o terreno e o edi~ 
ftcio ne!Ie construido, emquanto servirem aos interesses da meneio-· 
nada fundação. 

Art. 3." ·A presente doação é. feita sob as seguintes condições: 
a) a do~taria não poderá, :sem prévia autorização do Gover~ 

no, alienar. ou gravar . o terreno e o edificio nelle coootruido,que 
.não serão sus:ceptiveis de pe:nhora; 

b) quaesqua- proventos, ou beneficios, resu1tantes da aliena
Ção ou gra~ame . dos referidos·. bens, assim como de outros contra
ctos, que a Liga Brasielira contra a Tuberculose realizar, serão ap-
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plicadoo, unica e exclusivamente, no desenvolvimento e na ~uten-
~ dos serviços da mencionada Liga. . 

Art. '!." Revogam-se <tS disposições em c:Oiltrario. 

Sala ~ Sessões, 10 de Junho de 1935. - Waldemar P~· 
-re.ira, Presidente. - Arthur Santos. - Levi Carneiro; - Pedro 
Aleizo. - Deodoro Mendonça. - Domingos Vieira. - .&csnio 
Tublno. - Homero Pires. 

Pr-~jecto de lei da Commissio de Jcutiça 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.<> Fica doado, isenta de ~uaesquer onus e restricções, á 
fundação da Liga Brasileira · contra a Tuberculose, a plena proprie--

. dade do terreno situado á antiga rua do Barão de São Gonçalo 11. 
5. da freguezia de São JO$é, nesta Capital, e no qual se acha coc.s
truido o edificio .soda} da mesma Liga Brasileira contra a Tuber
<Ulose. 

Art. 2." Ficam isentos de quaéSquer impostos federaes e mu• 
nicipaes o edifício e terreno em apreço _ou outros edlfid{JS que nene 
.se construam. emquantó os mesmos, para os seus fín.s actua~ fo. 
nm utifu:ados pela Liga Br<~Sileira contra a Tuberc:ulose .. 

Art. 3." Se a Liga Brasileira coctra a Tuberc:uolse, por qual• 
-quer modo, perder a sua pemonalidade juridica. reverterá á Uulao 
o -terreno doado, que igualmente. em nenhuma hypothese, poderá ser 
.alienado ou ser objecto de penhora. 

Art. -4.0 Revogam-se as cU.sposições em contrario. 

Sala das Sessões, 22 de Abril de 1935. - Adolpho BergBmini, 
Presidente ad hoc. -- Homero Pires, Relator. - Ascanio Tubino. 
- Soa.es Eilho. - .Pedro Ale®. - Ni!Q de Alvarenga-. _:_ Leo-
pOldo Cunha MeiJo . . · 

Substituto offerecido pela commissáo dl! fúrsnç& 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica -doado, á Fundaç~ Liga Brasileira cotr.a a Tu~ 
.berculose, a plena propriedade do terreno situado á antiga rua Ba.
r~o de S5o Gonçalo, actualmente Avenida Almirante Barroso n. 5-t, 
onde e:stá construido o edíficio de sua séde social, isentos de qua~ 
-quer .iulpostos o edi!icio e terreno ~m apreço, ou outros ediflclos que 
.nelle .se cOliStruam, emguanto servirem 06 mesmos aos Interesses da 
quella instituição. . _ · 

§ t.o_ O terre110, ou os edificlos -oelle cacstruidos, serSo in
.suscePtiveis de penhora, e .somente · poderão &et' alienados, ou gra
vados, mediallte previa autorizaç~o do Governo. 

§ 2. o Quae.squer proventos, ou benefícios, "resultantes da alie
:nação ou gravame dos referidos beru, assim como de outros con
-tractos, que a Liga Brasileira contra a Tuberculose realizar, se~o 
.appllcados, unica e exclusivamente, no desenvolvimento e na manu
-tenção dos serv-Iços da mencionada Liga . 

.Art. 2.• Re~se as .àisposições em contrario. 
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Sala da Commissão, 2-i de Abril de 1935 - Valdomito Ma# 
aalhães,. Presidento!. - Newton Pires, Relator. - Clemente Me
riani. - Dtmiel de Carvalho. - HenriqQe Dodswcrth. - C~ 
de _Melo Neto. - José .Pereira Lyra. - João Simplicio. - Poly-
carpo Vioffi. - Arlindo Leoni. - Euvaldo Lodi. - Simões Bar~ 
~. - Adatberto Cortêa. 

Emendas â7l 3• a que .serefe o parecer 

N. 

Supprima-se no § t•, do art. 1", a palavra "~dos". 

Sala das Sessões, 21 de Março de 1935. - :&1munr:1o &r~ 
reto Pinto. 

]w;tificação 

fuistem nesta Capital varias associações de a.ssistencia aos tu
berculosos que têm denominações mais ou menos semelhantes. Quasi 
sempre nellas -predomina o mesmo vocabulo - a tuber:culose. Dá-se
iSso não .só quanto a algumas instituições privadas como até com re-· 
lação á competente Dir~toria do Departamento de Saude Publica
Essa semelhança de nomes gera confusões prejudic:iaes ao conheci~ 
JDento exacto e direito dessas a.ssoci~, as quaes, a.liâ3, têm -vida. 
propria e direcções exclusiva.>. Os doadores, isto é, aquelles que 
·querem acaso concorrer com o seu obolo em beneficio dessas socie
dades philantropicas, muitas vezes ficam oem embaraço sem que ~ 
sam distinguir aquella que merece .ser alvo das suas predileções bu-
mQnitatias, deixando assim de prestar o concurso que o seu altrui&-

. :1110 lhes ditãra. Já têm havido. casos, nSo :raros, de legados ddxa, 
àos em verbas te6tamentarias, e que sSo considerados .perdidos ' e 
S<lcrificados porque a. expressão do testador, desconhecendo .a ver
dade!ira denOPJinação da associação escolhida, não coincidia com a 
significação exacta de qualquer dellas. Por outro lado, a c:orres
:pondencia . postal, pela confusão de nomes, vive trocada e desviada, 
de 3e11 verdadeiro destino, oc:ca.si9nando igualmente embaraços õe 
serviços e atrazo nas providencias que convém sejam praticadas co~n. 
a celeridade e urgencia que os casos requerem. A propria regueren~ 
te - Liga Brasileira Contra. a Tuberculose, sendo a mais antiga 
dessas associaçõeG. contando trinta e cinco annos de existenda, não· 
foge á essas difficulda~ e uma pesquisa sobre essa circumstanda' 
revela que, de sua conveniencia. seria, para evitar os. aludidos pre
j~. que uma nova denominação lhe fosse dada. agora que se ·trans-
formou eUa em Fundação, de accordo com as disposições do eo,. 
digo Civil . Brasileiro. Eis porque o projedo consigna uma dispo
si~o dando ao Governo a faculdade de modificar, quando entender· 
cpportuno, a actual dencminaç!ío da "Liga Brasileira Contra a Tu- . 
berculose" de accordo com os interesses e regallas dessa Fundaç3o-

N, 2 
Artigo .. ou paragrapbo: 

"Fica o Governo autorizado a l!lOdificar UIDa vez a actual de
DOminação da "Liga Brasileira Contra a Tuberculose", de accordoo 
.com os interesses e regalias dessa FUIIda~w. 

Sala das Sessõ.es; Maio de 1935. - Neyrão de Lima. 
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l'BOJECl'O 

N. 101 - 1935 

Ot'ça a . Receita e fiXa a Despesa para o exercido financeiro 
· de 1936 

(Da Commlss:io de Finanças e Ot'çamento - Finanças e Or~ 
çamento sa. 1935 - 1• legislatura) 

A Commio:;são de Finanças e Orçamento apresenta ao plenari.o a 
proposta de Orçamento da Receita e da Despesa do Brasil para 
c exercício financeiro de 1936, enviada ·á Camara dos Deputados.· 
com Mensagem de 3 do corr=te mez, e elaborada pelo ~r. Pre
sidente da Republica. 

Acómpanham a proposta os annexos, de ns. 1 a 9, que são -par
tes int~grantes da proposta, e que, em seus detalhes, especificam a 
R-eceita e discrim!cam. a. Despesa para o referido exercido. 

Adopttmdo-a, desde logo, a Commissão submette-a á conside
ração da Camara, como projec:to de lei, afim de. que esta se pr~ 
nunc:ie no turno que se abre. 

E assim procede, por ni!.o dever retardar o pronunciamento d~;se 
exame, atrazado por motivps, que a eUa foram alheios, e que lhe 
não co:Jsentiram um parecer previo. . 

Aguárdando. pois, a manifestação do plenario, a Commissão d~ 
clara o seu proposito de, por occasião do estudo das em.enda.S que 
forem ofíerecidas ao projecto e seus annexas, manife.:;tar~se am

plamente sobre todo o trabalho, suggerindo as modificações qu·e ·são 
impostas pela.s determfnàçQ.es da Constituiç§o, referentes á discrimi
nação de Rendas da União e ao.s encargos federaes por serviços pu- . 
blkos; que são indicadas pela boa .tecbnlc:a orçamentaria; e, prin~ 
cipalmentc, as que são impresc:indiveis ao ne<:essario equillhrio' or~ 
ça.IDentario. · 

Preparar, em summa, o orçamento com clareza e precisão, men~ 
cionando todas as possib!lldades da Receita e realidades ·da Despe~ 

· fa:::eodo re.saltar do confronto de seus totaes o indispensavel equt.
' ]!brio, será o esforço decidido que a Commissao de Finanç~ e Or

çamento afiança . praticar, eerta não só do apoio que obterá da Ca-o 
mara como do concurso que não lhe será J;eCUGado pelo Governo. 

Porém esse conjuncto de disposições 1lão será o bastante, por• 
que as simples cifras orçame!ltar!as são apenas expressões adthme

' tlcaos de imperativos legaes. 

. O principal e. e urge, restringir, modificar. revogar dispcsi• 
ções. qu::o determinam a diminuição e faCilitam a evasão da Receita 
ou perturb:'lm a arrecadaçlio de suas rendas, e que, na Despesa, ~ 
timulam e permittem o seu cres":.mento automatico; que conservam 

·multiplicidade de serviços com o meo:~mo ohjectivo: que sustentam 
exagerados. apparelbamentos e que mantém serviços de nenhuma 
utilidàde real. 

Eis o projecto : 

O Poder Le_gislativo decreta : 

Art. ]. • O orçamento da Repubhca dos Estadas ·Unidos do 
Brasil, para o ex:ercicío ~-nceiro de 1936, ·estima· a Receita Geral 
em 2. 359. 696:000$000 e calcula a Despesa total etn 2.628.971:405$200. 
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A Recedta será realizada com o producto do que for arrecaJ 
dado sob os seguinte:> titulos: 

Renda ordinaria : 

1 - Renda de tributos : 

I - lmportaçllo, entrada. sabida e estadia 
de navios e aeronaves e addiciooaes . 

II - Imposto de consumo •.......••.•...... 
III - Impostos e taxas sobre a drc:ulação .•. 
IV ..;_ Imposto sobre a renda ....•..•...... 
V - Imposto sobre loterias .............. . 

VI - Dive!'.::as rendas . . ....•............. 

li - Rendas Patrimoniaes . . ......•...•. 
111 - Rendas lndu.striaes . . •.. : ......... .. 

Total da Renda Ordinaria ....... . 
Renda Extraordinaria . . •.........•. 

Total Geral da Receita ............ . 

831.750:000$000 
507.150:000$000 
184.300:000$000 
150. i00:000$000 

1-4. 350:000$000 
62 . 900:000$000 

1.750.850:000$000 
3.383:000$000 

305 . !)79:000$000 

2.050.212:000$000 
. 299.484:000$000 

2 . 359.696:000$000 
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(AJlll'tia D. lj 

Art. 3.• A dcspu~t .!li' distribuirá pelos &!!íjUint.e& tril>~~ J 

--'---'·~--P•_u•_•' _ _._IJ 

fl•a ........... , 56.072;616~1001 
Varlav.t1 . . . . . . .. H-7.2~5:182$900 

(Annu::o a.. 2) 

--- ··~· ·-----· 

'l'o tRl (le330I!I.( .1 

2Dl.367:799$000 1,

1 

I 
I P•=•l I Total p~a,[ I 

~-~--:.-~-.i-:--.----_._--.-._.J··{ ~:u:m:~~~ 10S721.~~:~~~ 
(An.tlu.o n. 3) 

--·--~--~ ------~----

lil - Mini.:!tcrio do Exterior 

~-_I, 
!'lxa , , ......... , 
Varl.llvel .• ,,,,,, 

(Anneia d. i) 

JV - Minhtcrlo dtJ Educnç.flo 

M;nc>rJal 

!t . -~:~ ~=-'~ 
-~~-t:,~-

I "l'<llal Gtral· 

1'-~-

1001:935$~1 
-'--..,....---

M.aterl8] I Total Gtral 

13.23i;370$000i--i6-.090-:S2_{)!000 _ _ 

I 

- --1-P•_~_•_ol __ l-T-ot-•1-oo~~~- ~--M~-~---· 
J~jxa I -t6 .191:5SI$500 j 

Tot.:~l GttlJI 

~:::.~ -~· ·,;·: -- 26.113112~ 726();:993»00 t _~9-1 .• _._··_"_'$9_""2,___··_7_ ... _._''_3'_*"_00_ 

V ~ Mrnllfcrlo do Tnrbdf10 

I Pct.:sr;,.-1 'I'ot~tl pt'oSSO<ti I ll.hter!al J, 
____ _iiJ ____ Lr----~IJ----~1 

~:~~~ro~/'''65;160$000/ •.• 98,372$0001 

Total Geral 
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VI - Mirti3terio da Viação 

-

·I 
1 I Pessoal I Total pecsoal Material Total Geral 

I 
I 'j 

v ariavel •. a••••• 384513:682$900 
Fixo ••••••••••. 136.040:936$000 520.554:618$900 105.475:300$000 62M29:918$900 

(AnneJ~:o n. 7) 
•, 

I \ 
VII - Ministerio da Marinha 

Pessoal Material Total Geral 

I 

Fixo •••.•••••• ·I· 
v=~·.:·~;··~ 

71.458:599$000 I 
56.888:283$000 

I 

Total peosoal l 
128.34::882$000 1 __ 7_8_..34_9_:5_00_$_000_ll--20-6-,6-9-6:-38_2;....$000-

l I 

VIII - Minísterio da Guerra 

Total Geral Peisoal I Total pe.s~al \ Material .I 
-----"'r------'~----.,---l-------'11 ____ _ 

Fixo •••••..••. ·) 
Variavcl •••••••. 

(Annexo n. tO} j 

Fixo .......... . 
Var!avel ...... .. 

273.887:916$000\ \ 1 
81.343:566$500J 355.231:482$500 119.461:910$000 

l I I 
474.693:392$500 

· IX - Mi.nisterio da Agricultura 

Pessoal 
1

1 Total peaoal 
1

1 Material Total . Géral 

:~--- ~~-,-----
27.862:8oosooo 1 I 
19.299:460$000 I 47.162:260$000 I 38.013:000$0001 85.205:260$000 

(Annexo n. 9) j 1 \ I 
----------~~~-----------~~,-----------'~----------'-r'll _________ ___ 

. • . . . . . .11'otal Geral . • . . 1:483.411:176$400 I 1.145.560:228$800 I 2.628.971:405$200 I 
I I I 
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Art. i. ° Fazem parte da presente lei, a que ficam integrados, os 
;annexos, que a acompanham, · de os. 1 a 10, e que especificam a Re~ 
•l:eita e explicam a Despesa, dividindo está em fixa e variavel e e,s... 
;pecíalizando rigorosamente a parte variavel. 

kt. 5.0 O Presidente da R,e,publlca fará proceder a arrecada~ 
·ção da Receita nos tennos da lei e ficará autorizado a dispender com 
-o.; serviços e encargOs da Nação as dotações constantes dos titulas da 
:Despesa, podendo fazer, por antecipação da R.e.celta, as operações de 
.-a-edito, que se tomem necessarias, até o maximo tie trezentos mil 
-coutos de réis (300.000:000$000). 

. Art . 6~0 Revogàm-se as disposições em contrario .. 

Sala da Coawiissão de Finança.:~, 24 de Junho de 1935. - João 
.Simplicio, Presidente; - João Guimar-ães, Vice-Presidente; - Car~ 
-doso de Melo Neto. Relator da Receita; - Daniel tk Carvalho. Re
:tator da Fazenda com a declaração infra: - Arnaldo Basto:s. Relator 
tda Justiça; - àcl.-hoc:- "Não tendo o Governo remettido. conto lhe 
cumpria, no pra~ constitucional as tabellas explicativas doOrçamen~ 

"to, a Commíssão , de Finanças vê-se na contigencia de adaptar a ini~ 
·dativa de submetter o Orçamento á 2a dis~. no prazo regimen-' 
· tar, sem o estudo pormenorizado de cada uma das tabellaG da Despe· 
·sa. Resalvada, 9Qr essa fórma, a responsabilidade da Commissão e 
<ias Relatores, subscrevemos o projec:t~. - Henrique Dodsworlh, 
:Relator do Orçamento do Ministerio das Relações Exteriores (decla~ 
ração tambem subscripta pelo Sr. Daniel de Carvalho; - Pedro Fiç-~ 

-!J1ezB, Relator da Educac;âo: - França Filho. Relator do Trabalho: 
-- Carlos Luz, Relator da Viação: - Amara! · l?eíxoto /uniOl', Re... 
' lator da Marinha; - Gratuliano Brifoj Relator da Guerra; - Cle.. 
;mente Maris:ni, Relator da .Agricultura: - Adalberlo CamBI"(jO. -

. Miranda ]unior. 

Senhores Membros da Camara das Deputados. 

Tenho a honra de trasmitfu a VV. EEx., JI:OS termos do art. 
:SO, § 1 o da Constituiçã9, a proposta do Orçamento Geral da Receita 
.e De. pesa da Republica, para ~ exerdcio de 1936. 

Serão tambem remettidas .a essa Camara; dentro de . curto prazo, 
.a:: tabellas· explicativas da Receita e da Despesa, que, jã elaboradas, 
• estão sendo impressas com urgencia , · 

. ' 
Os q1,1adros inclusos, porém, demonstram o esforço do Governo 

·em redu~ir o deficit exi.:;tente. 

Acrechto que em novo exame, effectuado este pela Camara, se 
·poderá conseguir maior reducção do excesso dos gastos sobre os réd~ 
•ditos. 

Não é preci.slo repetir que. sem equilibrarmos o orçamento, re~ 
. sultarão inuteis quaesquer esforços para o reerguimento econoiirico e 
.financeiro. 

Rio de Janeiro, 3 de. Junho de 1935 •. - Antonio Carlos Ribeiro 
.de Andrada. 
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I!:Xl'OSIÇ.i.O DE .MOTIVOS 

Exmo. Sr. Prezidwte da Republica. 

"Fenho a honra de. passar ás -mãos de V~ Ex .. à inclusa Proposta 
do 'Orçamento Ger.ll :da União, ·para o exercido de 1936. 

O exame minudoso, não só da Receita, a qual · no e:z:erdcio , eat · 
apreço obedecerá á nova distribuic;ão, em · virtude de ' preceitcs : cons-
:tituc:ionaes: · tomo tambem das tahellas · da Despe:;a organizadas nos 
MiniSterios, exigiram, pelo vulto dos trabalhos, grande consumo · de 
tempo. 

Se considerarmos qne a elaboração de cada orçamento parcial, 
para ser feita com segtll"ança, reclama, pelo menos, a apuração do 
estado das verbas do ultimo orçamento . encerrado . e • das do orçamen~ 
to em viiJOr, após os doh primeiros mezes de seu curso, reconhece• 
remos que, na v-c.rdade, é exiguo o prazo marcado pela Constituição 
em que ella se deve· basear não podem ser:obtidos facilmente, data a 
multiplicidade <k repartições e serviços, espalhados po"r todo o Bra....-il •. 

Não é preaso affu:mar a V. Ex. que · tive como principal es
copo, nesta ardua t:arefa. reduzir O· deficit avaliado para o e~erddo 
ccrrente, o que .!'ú poderia alcançar pela compressão severa dqs gastos . 
e pela avaliação criteriosamente ampliada da Receita, tendo em atten- · 
ção o crescimento que se vem, felizmente verifiçando na arrecadação 
das rendas ptililicaG. Para realizar esse objectivo · não poupei esforços. 

Cumpro satisfeito, Sr. Presidente, o· dever de proclamar a bôa 
vontade e o auxilio • patriotico que me prestaram os collegas das ou
tras pastas, annuindo aos cortes suggeridos. depois de · examinai-os 
cuidadosamente para. averiguar que não perturbariam serviçO> já or
ganizados. 

Foi trabalho exhaustivo, mas vantajóso. A despesa orc;amentaria 
do corrente exercido, aponta um excesso de 506.076:991$986 ;sobre 
a receita estimada. A 269~'275:405$200 ficou reduzida, na proposta, 
aquella differenc;.a. Não :seria ·possivel extinguil-a de golpz, a menos 
que se pretendesse de;organizar a administração do Paiz, ou se de
sejassse ser insiil'cero, maximé no ~to em que ~ a Constituição 
despojou a União, ou pela suppressão do tributo, ou pela transferen
cia aos Estados e Municipios, de quantiosa3 fontes de renda. As 
que constitucionalmente pertencem il,.O · ac:tual Di.stricto Federal e que, 
se trasbdadas ã Prefeitura, deixariam lucro ao Tbesouro da União, 
pois são insuffidentes ãs despesas de caracter local, Dão houve como 
exptingU~as do 01'Çamento, tal a .:;é:rie de tropeços que, sem prévio en
tendi.inento entre o5 ékiis poderes, acarretaria a··transferenda. ~Trata-· 
se de serviços <ie magna Ílllportanda que poderiam ser ·prejudicados. 
E' d~ c;o~derar tambem que talvez se visse a Prefeitura impossibi
litada de arcar com o excesso de gastos certo,; sobre a receita ava~ 
liada. 

A' Camara dos Deputados deve, portanto, ficar a solução que 
melhor consulte ·os interesses · nacionaes. 

Ademais, o equilibrio ~ orçamento, como o· nosso, profundamen
te defidtario, só se pôde. proc:ssar gradativamente, mantendo-se se~n 
solução de continuidade, durante os exercidos que se succe&.:rem, a 
làuvavel · decisão de cortar . impieàosamente despeaas impre.r-cindivels. 

Não obstante, p6de.-se ainda tornar· melhor a situação, o que se 
· veriticarâ, sem duvida, com uma nova revisão, feita mais de es-- · 

paço pela Camara dos Deputados, nas quadros de rendas e dlspen• 
dios, como tambem ·com vigilanda e .. rigor;· por· parte do Governo, na 
execução do orçam~o votado, seja no que respeita ã arrec;adac;ão; 
seja no que. conceme á autoriz:açlio das despesas. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 11:55 + Pág ina 36 de 86 

- )17-

A seguir, dou a synthese da proposta, cuja exacti.dão V. Ex. 
poderá averiguar nos documentos . annexru: 

Receita orçada 

Despesa fixada : 

. Mi:o..i.sterios : 

. ·Da fazenda . . . 
Da Justiça .... 
Do Exterior . . . . 
Da Educação . . .•.. 
Do Trabalho .• 
Da Viação .. 
Da Marinha .. 
Da Guerra .... 

877,222:196$300 
125.023:766$100 
-46.090:520$000 

167.246:137$100 
20.763:532$000 

626.029:918$900 
206.696:382$000 
47 4. 693:392$500 

2.359.696~$000 

Da. Agricultura 85.205:260$000 2.628.971:405$209 

Deficit •.. 269. 275:i05$200 

Já se enc.onttam · aa Imprensa Nacional, com a recomme.lidaÇão 
de ser trabalho urgenfusilllo, as tabellas explicativas da· Receita e da 
Despesa, cuja impre-s.s~o conto será ultimada com rapidez, a.lim de 
serem enca.óili:lhai:las li Camara dos ·Deputados. 

Reitero a V.' Ex. os· meus protestos · de elevada· estima e dis
tincta consideração. - A. de Souza COIIIa. 

- A' Comntissão de Finanças e Orç~ento. 

E' lida ~ enviada á COmmissão de DiJ)àlin~ciit ~·Tratados 
a seguinte · · · · 

1 rrdicaçátJ 

N. 3 '- 1935 

(la legislatura) 

Saggere 110 Poder E;:recutivo que na Confenncia' que se vae reunir 
· · em Buenos Aires para tratar . da · qrte3tão .!JolitJilmf>.PBraguaga 

se tr-~e do desannamento Sul-Americano. 

(Diplomada. 15, 1935 -. 1~ legi.s.latu:ra) 

Indico que a' Camata dos Deputados suggira.ao Poder Exec::ul:i.vo 
a cooveniencia de :ser aproveitada a Conferencia que se vae retmir 
~ ·a~nos Aires, afim de resolver dt>finitivamente a pendencla Bo

. liv!cu;o-Paraguaya, para abordar :a questão do desarmamento Sul-
Americano. . 

Lembro," como formula pratica de alcançar immediatos resultados. 
nesse sentido, um acc:ôrdo, em virtude· do ·qual :sejam,· desde logo, fei
tas reducçôeG nos orçamentos militares e navaes de todas as Nações 
Sul-Americanas, ou, pelo menos, a limitação desses orçamentos 
nelles. COIIlpreheodid.os todos' ·os. dispend!os de. caracter militar - ao 
~ niv~l actual, ·durante: um .perlodo minilllo de dez annos. 
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A cei5Saçlío da lucta que, ha· tanto tempo, vinha devastando dua~ 
nações Sul·Americana-s, vae ter :Seu coroamento na Conferencia que 
.se effectuará· em Buenos Aires, para ajustar definitivamente as àiver- . 
gencias entre os dois paizes. Esse acontecimento n!o se completará. 
entretanto, sómente regulando uma situação de interesses ~trictos a. 
doi&s povos e registrando unicamente um facto que se encamimlava. por 
si meamo, para o epílogo precipi-tado pela mediação em que· o Brasii 
representou papel de tão assignalada importancia. 

Para que a Conferencia corre.sponda integralmente â aspiraç~o 
para este continente as primeiras e deci$ivas providencias para o de
sa~am~to de todos o.s povos Sul-Americanos. 

Se esse problema é, hoje, Objecto de cogitação das Nações eni. 
que a industria do material bellioo apresenta, como compensaçlío dos 
seus males, a drCUD16tancía de proporcionar trabalho a uma grande 
multidão operaria, na Amerka do Sul, onde os armamentos consti
tuem um pesado oaus, sem lucro algum, muito mais fortes são, ainda, 
as razões para serem combatidos, pois o ferro, que importamos para 
o Qos.So morticinio, é pago com o ouro que produzitnos com o nOSSC> 
trabalho e cujo exodo .Dos empobrece e sacrifica o nosso progresso. 

Para que a · Comerencia da Paz seja, realliloettte, util e preencha 
toda . a sua immensa e beoefica finalidade é que submetto á Camara 
a pre5ent~ indícç_t~o . · 

Sala das Sessões, 26 de Junho de 1935. - Sa!tes Filho .. 

O Sr. Presidente - Estã finda a leitura do .Expediente. 

Tem a palavra Ó Sr. Botto de Menezes. 

O Sr. Bouo de'M~.- Sr. Presidente; r~o:mando o fio de 
minhas coosideraçõe.s sobu a política parahybana, vou lêr o que di= 
o Jub; AntOllio Galàino Guedes, relator do ~orPw concedido
para que pudessemos fazer propaganda eleitoral nos comidos no dia 
de feiras: 

"Por bem do encadeamento logico de minha opinião,. 
preciso reviver a discussão havida neste Tribunal e o meu 
voto então proferido, quando ba poucas dias julgamos o
pedido para realizaç:io ele comU:ios, . . 

. A· polida. .pond<He fóra. de · tnW legitimas. attribui
çôe's, fizera recommendaç~ termiilantes ao. seus· agen
tes. e:a1 todo o Estado, no "'lentklo de serem obstados ~ 
absoluto os medings, os comidos de propaganda poli

tica, nos dias de· feira. Essa ordem, tão categorica quan
to d!scriciouatia, fora publicada no org4o ofhclal do· Es
tado. 

O . chamado Partido RepublJcano Libertador, ou me
lhor, o Or .. Antonio Botto de Menezes bateu á.s portas; 
deste Tribunal e pediu-nQS .um mandato de segmança •. 

O accórdao a respeito do caso de lhnbuUiro .;stá assim re-
digido: -

- "Con.s!duanclo que os factos narrados na .petiçJo e
constantes da .justifiC:açAo comportam: a sua apredac;Ao·. ju
d!dal por habeas-c:~. porquanto se trata de coacçlo tU 
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-constrangimento illegal. á liberdade pessoal. nece~aria ao 
~xerclcio ·de direito ·politico; 

Cons~derando que o Tribllllal Regional tem competen4 

da para conhecimento do pedido; · 
Considerando · que além de conter · a petiçao sóroeli.te 

o nome do Dr. Carlos Pessõa, não ficou provado que "os 
eleitores no município de Umbuzeiro" relacionados na pe~ 
tiça.o de justificação, ooffram ou se achem ameaçados de 
soffrer violencia ou coacção em seu ·direito de liberdade, 
por illegalidade ou abuso ·de poder; 
· Considerando porêlti · que em relação ao Dr. Carlos 
Pessõa ~stá provado, . não 56 pela informação do Dr . Juiz 
de Direito da ·comarca de Umbuzeiro como pela justifi
cação produzida, que o a l!udido cidadão, candidato a De4 
putado Federal no proximo .pleito, tem so.Efrido e .se acha 
ameaçado de soffrer constrangimento a essa liberdade e 
coacção no exercicio de seu direito ·politico. 

Os juizes do Tribunal Regional, par unanimidade e 
de accordo com aG r~ de voto do relàtor, accordam 
conceder ao Dr. Carlos PessOa, sómente, uma ordem de 
habeas-corpus, assegurando-lhe todas as garantias que lhe 
~o deferidas pela Constituição Federal e pelo Codigo 
Eleitoral, não só antes.. como durante o pleito de 1-4 do 
corrente ... 

Desacataram e prenderam em. Guaratiha o Senhor Adalberto 
'Pessõa: :evi.staram publicamente na capital do Estado, nas ruas mais 
publicas, o Sr. Modesto Aquino, membro do directorio executivo 
-do Partldo Republicano Libertador, o Sr. Plodoaldo Peixoto, chefe 
i:te importante firma c.ommerdal, o capitalista SUvlno Torres, os ir~ 
-maos Cáldas Barros, o meu o.mhado Moysés Appoll~ario de Bar4 =· o Sr. Waldemar Dantas e muitos outros. Um agente de ·po· 
1Jcia, no largo .mais publico de Joao Pessõa. ás 2 horas da tarde, 
J>erante pessôas de alta sociedade, aggrediu o jornalista Lui% de 
'Oliveira. aggrediu-o com paalvras immoraes e rasgou~lhe o lenço 
.encarnado. O jornalista defendeu-se com hombridade. 

. Affirmei que a policia prohibiu os comidos nos dias de feira, 
~ o Ulustre deputado Gratuliano de Brito, declarou: "Na:o é ver4 

-iiade q11e tenha prohibldo · comic~os··. "J'odo o mundo sabe qtie ·a 
J)Ollda tem o direito de localli:ar os comidos~. . 

. Eis a prova de que e11· affirmei nestes conslderanda do accor~ 
. ·dão do egreg!o Tr'.bunal Eleitoral da Parahyba, do qual foi relator 

-<> illustrado Dr ." Horado de Almeida . · 
HRelativamente ao ultimo ponto articulado na inicial. isto é, 

·quanto ~ prohibiçao de c.omicios em dias de feira, ponderou o Sr. 
"Director da SeguranÇa Publica que nesses dias se reuce n~ local!· 
aad.es . do interior do Eíltado . gente de -todas . a$ • camadas . sodaetl, 
-promiscuam.mte, no trato de seus negocio.s, sendo o Comido, em tal 
c:aso, um motivo de pertu:baç4o á vida normal, com evidente pre· 

]ulzo do cosnmerelo pelo que determinou ·a prohlbl~ como medida 
preventiva. 

JuJgancJo..se o Partido Republicano Libertador impedido de txer• 
:c:er um direito que lhe ·é assegurado ·Peta ~titu!çlo Federal. qual 
.'3e)a o de promover. na praça publlca, em q~quer dia, r~ 
para defesa e propaganda de .seu credo · doutrüiàrlo e politic:o, Je-o 
quereu, por .sett representante· legal, Dr. · Aii{oniO Botto de Meneus. 
membro ·de seu dirctorlo central e candidato á ' deputação federal, o 
::pr~nte maridato de segurança. · · · '··'·'; ~: '· · 

·C!-,n~:n J ·· · 
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Isto posto, e ·considerando, prellmin~te, que o caw é de 
mandado. de segur;u;ça, Instituto de direito- adaptado pela Consti~ 
tulç!io Federal, rttentemec.te promulgada, que se destina a assegu~ 
rar. a defesa de direito, certo . e incontestavel, ameaçado ou violado 
por acto manifestamente inconstitucional ou illegal de qualquer au~ 
tOridade; 

Considerand9 que o mandado de .;egurança representa uma in~ 
novação de que muito carecia a lei basica do Paiz, como remedio 
urgente a muitas lesões de direito que .:ro.:nbavam da therapeutica 
juridica imposta pelo habea.s-co~u.s, de que o mandado de segurança 
e um efficaz :Suc:cedaneo; 

Co.::Siderandv que no instituto de habeas--corpus, com a ampli~ 
tude que lhe deu a Constitciçlio, s6 se protege a ·liberdade indiv,l.. 
dual ou pe.sso3al, na ac:cepc;:llo restric:ta de llberdade de loc:omoç:io, 
e essa li.Nrciade constitue, como bem dii Pedro Le.o;.sa, no Poder Ju4 
diciario, uma condição, um caminho, um meio para o exercício, não 
só de outros direitos individuaes, como de direitos secundarias. direi~ 
tos meramente civis, politicos ou administrativos, que decorr.em da.o 
quella !iberdade; . . 

Con:;iderando que, . tanto na Inglaterra. onde nasceu o institu~ 
to, como entre nós, é o habeas~rp~. remedio judicial, que tem por 
funcção exclusiva garantir a liberdade de· locomoção, que é a liber~ 
dade de movimento; 

Co:osiderando que no mandado de segilrança, qU!! tem o mesmo 
curso do habeas-corpus e . ~e processa como este sem fónna . nem 
figura de juizo, proteje-se todo direito, certo e inc:ontestavel, quan~. 
do ameaçado ou violado por acto manifestamente inconstitucional ou 
illegal de qualquer autoridade; 

Con.:;iderando que a liberdade d~ tribuna, como a liberdade de 
imprensa, a liberdade de culto, a liberdade . de exercer qualquer fun.,. 
c:ção ou cargo publico, . para o qual tenha sido o individuo nomeado. 
ou eleito regularmente, ·não se confunde com a liberdade de locom[)oo 
ção, que permitte apenas ao individuo de ir e vir, de transportar~.se 
livremente de um Jogar para outro, caso em que. qualquer prohi~ 
biçlio ou coo.strangimentl:l encontra remedio no pedido de habea.s~ 
corpu..s. 

· - Considerando que ~ importjl em constrangimento. illegal a pro
hibição de comidos politicos nas praças João Pess6a .e Vidal de 
Negreiro;, não só- por ser es.sa medida. tomada em face de razões 
ponderavels e notoriamec.te sabidas, como tambem porque aos par~ 
tidoos - politicos- ficou franqueado o rr.sto da cidade, que tem outras 
muitas pràças, para reuniões de propaganda politica; · 
. .Considerando que o mesmo não se dá com relação á . prohi· 
biÇão de comício .nos dias de feira, nas . cidades do. interior do Es,. 
.tado,. sob.-o íundamen~ de que eose movim~nto de propaganda elei~ 
toral tem por effeito .quebrar o rythm.o . da vida e. perturbar o. SQ4 

cego dos habitantes · dessas localidades; · 
Considerando que o dia de .feira, nas dda~s villas e pov~a~ 

çOes do interior, sempre foi preferido pelas caravac.as p~u:a. movi.., 
menta de propagac.da parti daria. dada a quietude da vida social .. DOS 
demais .dias; quietude .que r~>ulta .da escassez de população c.a gran· 
de -maioria desses lagares . . Em muitos. dell~s a . prohibiç.ão de .com!~ 
cios em dia de feira equivale .eiD, prohibição para . qualquer .dia .~. 
se~ana, tal é a . falta de . densidade . de popuJ!lção . na séde, .. a .. m~ 
.qué!- o na praça . João Pessõa e -Vidal de Neg~eiros; 

ConsidE'tan.do que a . todos é lldto .se. reunirem sem m.~ -Dllo. 
-Podc:odo intervir a autoridade senão para . .as,o;egurar ·ou- -J:~abelec.er • . 
a ordem publica (Constítulção Federal, art. 113, n. 11); · · 
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Con.stderando que o partidO politico que pretendia realizar co~ 
ZI:IC!Os deve avisar previamente â Policia para · que esta assegure a 

ordem· publica, podendo a autoridade competente, á vista do que 
dispõe a · parte segunda do art. 113 da Constituição ·Federal de~ 
signar ·o local onde a reunião se deva realizar, comtanto que isso 
não a impossibilite ·ou fruste; 

Considerando que, se a · autoridade policial tem competencia 
para desígn1r o local onde a reunião se deva realizar,- não o tem 

· igualmente para designar · dia, ou para prohibir que se realize em 
determinado dia; 

Considerando que a ordzm emanada da Directoria da Seguran~ 
ça Publica, além de exhorhitante, é infringente da · Constituição F~ 
~~= . 

Accordam. por taes razões, os juizes càste Tribunal Regional 
de Justiça _Eleitorlll por unanimidade, em conceder o mandado de 
segurança "impetrado pelo Partido Republicano Libertador, afim de 
que pos~a este realizar comícios politicos nos dias de feira em qual
quer localidade do interior do Estado, avisando prevíamente á ps>-

• lida para que · esta assegure a ordem publica, tomada assim sem 
nenhum effeito a prohihição da Oirectoria da Segurança Publka ·que 
deu causa a este mandado de segurança. · 

Tribuna Regional de Justiça Eleitoral, em 29 de Setembro de 
1934. - Paulo Hypacio da Silua, Presidente. - Horacio a.~ AI, 
meida, Relator . " · 

Quando eu, Sr. Presidente,' expunha esses desacertos e via
lenda:;, o Sr. Gratuliano de Brito aparteou~me, acompanhado pelo 
illustre coUega, Sr. Pereira Lyra, asseverando que eu havia es~ 

· cripto. uma carta a um membro do perrepismo na Parahyba, ataccmdo 
violentamente o Presidente João Pessõa e pedindo um emprego . 

(0 orador exhibe copia photooraphica da carta). 

: Essa carta, estereotypada, já foi largam~nte divulgada na Pa
rahyba, como processo de combate contra a minha candidatura a 
deputação federal.. 

Mais de uma vez já lhe · contestei a veracidade . 
. A carta, a mim attribulda (mostra a carta ã Camara), está 

concebida nos seguintes -termos : · 

•:. 

Parahyba .. 15~6.-930. PaUlo: - trata-se de um amigo 
particular, Dr. Paulo Bourgard Magalhães. - Aqui se 
têm verificado constantes attrictos entre as iorc;as do Exer~ , 
cito e populares (libeiaes) .· Uma . patrulhad o Exercito 
gou mesmo a estacionar. algumas horas, embalada, no pon~ · 
t<;> do R elogio. De ante-bontem para cá, o Exercito ficou 
"i.J;npedido". - Você bem sabe o que tenho soffrido do 
President:: João P~õa: desconsiderações que não posso 
nem devo mais tolerar. Se as tolerei até aqui foi em con~ 
sideração a Carlos. Não pude. até hoj.e, collocar um pa~ 
rente . Com .a morte do velho, assumi a responsabilldade 
da familia, pois V. sabe que elle deixou. apenas, a ca-
sinha, e..ta mesma hypotheeada. O que fazer? Appéllo, 
agora, para você, no sP:irtido de conseguir, por intermedio 
do Gaudencio. Dr .. Francisco Pe:ssõa· de Queiroz, -· que 
têm. segundo · estou informado na agencia aqui, prestigio · ., 
na directoria do Uoyd, o contracto de estívas para Moy~ 
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sés Apollortio Barn>s, meu CW%hado. tfBS condições de m.i~ 
nha carla anterior. {Confidencial) . "Com estes favores, 
nlnrtuem me poderá negar reconhecimento ao desembargB
dor Heraclito e companheiros". Como você não desconhe
ce, tenho vontade de sahir do Estado. E la minha nomes.
ção para os Correios do R. G. do Norte resolveria o 
CliSO. Isto não me empatari.a de estar aqui na A:t.setnbtéa 
e cumprir o = dever de reconhecimento pera com aquelle 
que me tit'Br da Parahyba, '"Você sabe quanto ingrBfo e 
desleal tem sído para mim o João Pessõa. Abandcmoct• 
me :niseravclmente"; deixou-me desc:ollocado, cheio de dl
vidas. N:k> se dignou de condolenc:iar-m.e pela 1norte do 
meu pae, n~ compareceu ã missa de 7° nem do 30" dia! 
Não sttendeu o meu pedido plrr'a nomear o Moysés. "~ 
razões de amizade tenho e~t para com esse 1wmem7r Veja. 
portanto, a minha situaç!lo; providencie e escreva-me com 
urgencia - seu Antonio Botto." 

"A llii:IO", orgão offidal do Estado, combatendo minha can
didatura a Deputado Federal, publicou fac.-aimile da carta, no dia 
do · anniversario do Deputado HerectíaDO Zenaide, encimada pda 
seguinte legenda: 

"Veja o Brasil quem é Antonio Botto, chefe do "Partido Li· 
bertador" da Parahyba. 

Trata-se, repito, do orgao offic:ial do Estado, pago .por todos 
nós para publicar os actos offic:iae.s. 

Sr. Presidente, sempre formulei = juizo sereno e justo sobre 
o grande Presidente. Ai:lda m.1is, eu não poderia mendigar empre~ 
go, porque, nomeado 1nezes antes pelo Presidente João PessOa para 
as funcções de Procurado:- fiscal do Estado, num gesto espontaneo 
e honroso, nãe acceitei a funcção, por motivos especiaes. e dedi
qu.ei-<me com proveito á ~dvocaci2.. 

Além disto, e em contrario aos dizeres da carta., o malogrado 
Presidente enviara, p.esames pe1a morte do meu pae, o desembar
gador Gonçalo de Aguiar Botto de! Menezes, no seguinte tele
gramma: 

"Parahyba, 10 - Familia Desembargador Botto. 
acabando saber fallecl.me:nto ,seu digno chefe, envio to-- . 
dos membros íllu.stre · fa1n!lia sinceros pesames. - Jo~ 
Pessôa.~ · 

Oppuz-me se1npre áquella falsidade . Entretanto, o Deputado 
Gratuliano de Brito, em apa.rtP. não apanhado pela tachigraphla. af
.ftrmou que o destina ta rio (o Dr. Paulo Bougard Magalblles), c:oo.~ 
se mira na publicação da. carta. 
~ Mas Deus escreve certo. 

O Di". Magalhães, o su.pooto destinatario apressou-se em de,.. 
mentir a aleivosia: 

Eleputado Botto Menezes - Cauwa Federa! - Rio: 

Jomaes S. Paulo publicalD apar:te Deputa<!o Gratuliano cliun~ 
do V. Ex. tne escrevera atacando desventura"do Jo~ Pes!J6a carta 
e.ssa cuja divulgaçao eu teria cr.ISelltido Deputado Gratuliano cuja dr~ 
c-umspecç§o tanto a.dmir,? n!o deveria vebic:ular aemelbante inverda* 
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de, pois V. Ex. jái!lais me escreveu ou verbalmente minha pre~ 
.sença manifestou in:fe.oso a Joa.o Paosôa é mistér deixar em res
peitoso silencio grande parahybano sacrlfkado e n:lo f-azer de seu 
nome uma bandeira de polltiquice. Re~peitosa.s :ds. - Paúlo de 
Magalhá~. 

O Sr. Café Filho -- Quer d~er que a carta é falsa . 

. O SR. BOTTO DE MENEZES -.Falsa, miseravelmente fal· 
:sa. Torpe expediente de quem via diante de si um elemento victo
rjoso nas urnas d..: }o!io PessOa • 

. Affirmei que o carroceiro José Lino fõra assassinado no co
mido da Praça 1871, e que, a meu pedido, o ccnego Jooé Couti· 
:nho, vigario da capital parahybana, abriu uma subsc:ripção em fa· 
vor da Vi uva. Eis a .prova : 

"'Em beneficio da uiU!JB do car:t'oceúo José LinD -
A pedido do Dr. Antonio Botto de Menezes, procurei an• 
gariar meios afim de comprar Ullla casa de taipa, coberta 
de .palha, para a viuva do carroceiro José Lino, IaJleci
do em c<icsequencia do tiroteio da Praça J 871. que ficou 
a~s a morte. do seu espo30 m~ mais completa pobreza . 

. Verificou--se o seguinte resultado: 

Arr~cadação em algUIJs acto.s liturgicos da 
Catbedral . . ...........•........... 

P. H. Vergara .•........................ 
"'A Imprensa" . . ...................... . 
Puncciónarios do Palacio do Governo .....• 
Conferencia Vkentlna de S. Pedro Gonçalvês 
Idem da Sagrada Pamllla .. : ...•....•...... 
Esmolas avulsas . . ..................... . 
Jrmaos 3° do Carmo .........•.....•.....• 
Idem S . Francl.sc:o . . ........•........... 
Dezenove Deputados Estaduaes Constitttintes . 

Total . . ...... • · · · · · · · · · · · • 

154$800 
10$000 
10$000 
10$000 
20$000 
5$000 
4$500 

10$000 
10$000 

185$000 

419$600 

Comprei para ella a casa n. 5 á travessa S. Rosa 
por 221$000 inclusive lau:demio e despesas · de escriptura. 

E lhe entreguei DO dia 7 do corrente, perante um 
grupo de seis vicentinos,. cento e noventa e oito mil e sei~ 
centos réis (198$600), ficando pois desobrigado de qual· 
quer re.~abllic!ade, perante as peSSOas que concorreraat 
para este fim, tao caritativo e tão nobre. A todos teste~ 
munho o meu -eterno reco:checi:Dento. 

Jo~o PessOa, 12-5~:35. - C. • José da Situa Ccutí~ 
nho." 

("A Imprensa··, de 15·5-935.) 

N~ sei bem se o morto era carroceiro da firma F. H. Ver~ 
gara sei bem. se o morto era carroceiro da firma F. H. TA 
gara 8 Cia., un:ta das mais importante.$ do .norte do Pai:. O que 
vejo da subscripç!io é que esta firma c:cc.trihu!u apenas com dez 
mdi réis, e da suh::crlpç~ n:io coc.sta o nome de illustre Dr. lsidro 
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Gomes; e se o morto exercera·, ali, a sua actividacle. a generosida~ 
de da firma e do seu chefe se faria sentir de outro modo. . • 

Affirmei que o Dr. Ernani Satyro foi grosseiramente desa
catado .em Patos, e aqui está a prova do que o meu discurso retra• 
tou a verdade dos acontecimentos : 

Deputado Botto Menezes - Rio - Antonio Baai· 
lio 31. 

Pato.;. 22. - Caloroso abraço seu vibrante d!scul'liO 
govuno Gratuliano. - · Ernani Satyro. 

Mas, Sr. Presidente, eu não precisaria mais articular palavras 
Ol.i defesa diante das factos . 

ApreciemoS ainda a carta, que desejaria todos os _' Deputados 
e-xanúnassem, a cel~bre d~fenda Csrthago dOs inimigos. 

Alle~uemos. por fim. no caso da carta, quem terá mais auto
ridade para d);cutir a legitimidade della e para contestar mell3 ser· 
viços e lealdade á campanha .de Jolío Pessc;a, e portanto o meu di· 
reito a esse premio que o povo me ou-torga: o Sr. Pereira Lyra. 
o Sr . Gratuliano de Brito, o Sr. José Gomes, ou o eminente Sr. 
Epitacio Pessõa, o Sr. Antonio Pessõa, .Filho, amigo verdadeiro e 
confidente do .presidente parahybano, o Deputado Candido Pessõa, 
05 Drs. Carlos e Fernando Pes.sõa, east=s dois meus correligionari05 
politic~. O. Henriqueta Pt3sõa, irmã de João Pe3sôa, que com dois 
filhos, me assistiu ao comicio ·da Praça 1817 e me felicitou, em ter~ 
mos honrosos, pela minha eleição? Quem entre elles? 

O Sr. Epitacío Peusõa, a figura mais representatlva do nort-e, 
· na phrase fdi7. do eminente Sr. Raul Fernandes, escreveu-me, cum~ 

prímentando pela minha eleição. 
Logo que aqui cheguei recebi a visita do ~eu jovem amigo 

Epitacio Pessõ:a Cavalcanti, filho do grande morto, e:~tpressando a 
sua alegria pelo r~ultado ~o pleito e dizendo-me textualmente: "O 
senhor é o unico representante do Povo Parahybano." 

Qu<?m, Sr. Presidente, com mais autoridade para essa tomada 
de contas?. . . Elles, os meus advensaríos, ou o povo . parahybano, 
devotado á memoria de Jo:k> Pe.s5Õa, que me elegeu seu represen· 
tante, suffragando. !Ó na capital, quasi duas míl v= o meu nome. 
nwoo differença de menos de ~00 votos para o governo? Na capital. 
~·end em seis secções eleitor.aes, e para libertadoreo~ c chapa de 
operari<>s o governo perdeu por uma expressiva differença. 

Sr. Prsidente, diante de taes argumentos. desta prova esmaga
dora, exiJIIO--me de outras declarações. 

O Sr. Heitor Maia - Sr. Presidente, fo rmo nas fileiras daquelles 
que condemnam a critica de factos. · regionaes, quer de natureza po
l!tka, quer adminbtrativos, · quando · feita ~o recinto da 'Camara Fe· 
deral, qualquer que seja 2 finalidade visada. 

Assim, a minha presença nesta tribuna para tratar de assumpto 
que di7. rés.peito a P~mambuco, s6 se justifica porque aqui vétlho. 
em virtude de ter havido citaçlio ao meu nome, quando por occa· 
si:io de ataques infundados e atirado.s contra o Governo Revolucio
naria de minha terra. 

. Não f6ra esse dever nobilitante; eu me reservaria para falar 
aos meus par65, . já em debates de projectos, sobr.e os quaes enten~ 
der que a minha intelligeneia talvez iosse influir, }á qu~do tiver de 
apresentar mesmo projectos, que, pela sua natureza, demande!!i de 
uma j ustifica~o . minuciosa. 

Entendo que essa especle. de critica deve, de preferenda;· StT 
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divulgada através da imprensa local, que tem a vantagem inconteste 
-de tornai-a mais conhecida de todas as camadas csodaes pelo seu po

. der de circulação, ou então feita pelos representantes das opposições 

. nos congressos estadua..:s, onde a sua missão fiscalizadora poderá 
produzir salutar effeito. 

A·:sím, será esta <1 primeira e a ultima vez: que, no recinto deste 
parlamento, me occuparei de casos regionaes, quaesquer que sejam 

· os ataques porventura a apparecer. 
Sr. Presidente, logo que foi victoriosa a Revolução de 1930. 

em Pernambuco, o Sr. Carlos de Lima Cavakant-::. accltlmado pelo 
Povo, em virtude . do seu denodo e alto valor no scenario politico, 

· passo•; das trincheiras da Soledade para o Palado do Governo, onde 
montou a sua tenda de trabalho, com o objectivo de estudar e des· 
cobrir solução para os príndpaes problemas relativos ao engrande
cimento da terra natal. 

E assim, no periodo de Outubro de 1930 a dezembro de 1934, 
· ao qual se refere esb minha replica, as suas vistas foram lançadas 

.sobre todos as ramos da administração publica, de tal sorte, que :não 
se fizeram esperar as providencias postas em pratica, umas, modi
ficando tudo aquilb que fõra encontrado inteiramente fora das nor
mas de uma sã politica, outras, determinando a creação de serviços 
imprescind!veis ao progresso do Estada. 

· Apez:ar das annuae~ reducções nas verbas orçamentarias da das• 
pesa, afim de ser mantido o equilíbrio com a receita, em si de pre
visão sempre decrescente pelo dedinio de rendas mundialmente se:n.
tida e jamais attribuido a palhas do apparelho fiscalizdor, os ser-

. viços agricola.:;, necessarios ao desenvolvimento economko do · Es
tado, tiveram incremento bem satisfatorio e mesmo de sensação. 

E tanto assim que foram creados os serviços de Fruc:ticultura 
· e de Silvicultura, os de Canna de Assucar, bem como os de Fomento 

e Def~a Agrícola, subordinados á Directoria de Agricultura, fun• 
· dada tambem na mesma occa.:;lão e tendo como orgãos realizadores 
o Horto de Pacas e o de Cedrinho, em Vitcoria, o Horto de Dois 

· Irm:ios, em Recife, onde se trata das sementes, das· mudas, das cul· 
tura.s. e do plantio das arvores fructiferas e .!lorestaes P. ainda ·a Fa

. :o:enda Santa Rosa, em GaranbWlS, pas.suidora ·de uma secção de hor
. tícultura e de pomicultura, servindo tambem ao Aprendizado Agri• 

cola ali existente. 
. Os serviços de canna de assucar relativos á experiencia das va-

. rledades ao cruzamento e a respectlva distribuição de accordo com 
a natureza do terreno, · estão sendo realizados pelo Campo da Es
cola de Agricultura de São Bento, offic:lallz:ado pelo Govemo Re· 
voJucionario e onde a competencia de Apolonio Salles e:.tá produ
zindo uma obra verdadeiramente notavel. 

C:lmpos de cooperação nos quaes os lavradores conseguem li
ções de aperfeiçoamento tecbnico de culturas, completam essa parte 

· de trabalhos agronomlcos. 
Cabem a secção de Fomento e Defesa Agricola os serviços de 

distribuição de sementes de algodão, posteriormente á selecção e ex· 
· purgo, nas tres camaras actualmente existentes em Alagoa d~ Baixo, 

em Limoeiro e em Garanbuns. · 
Construiu tambem ~ Governo em Gloria de Goytâ· uma usi:na 

de.:;caroçadora de algodão, estabeleceu um Campo de sementeira em 
· Vi1la Bella e adquiriu propriedades. em Goyana e em Gloria de Goytá 
· para os serviço., ícdcraes de cultura do abacaxi e de plantas textl.s. 

Além de tudo ~ vem o Estado financiando as safras dos pe
quenos ·agricultoreá. 
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O Sr •. João Cléophas - V. Ex. dã licença para wn aparte 1 

Quero, apenas, perguntar se, de facto, está em execuçlío o decreto
de financiamento aos ~avradores de algodão. Baixou--se o decreto. 
:mas nl'io se o executou. 

O SR. HEITOR MAIA - Se nos voltarmos para as Obras. 
Publicas e para a Viação, encontrareii:IOS, como productos do mes-
mo dynamismo, o.s serviços de restauração, de adaptação e de c:ons
trucção de açudes, assim como os das rodovias de Alagoas df BaixO" 
a São José do Egypto, de Garanhu.ns a São Caetano, de Floresta 
a Jatobá e a estrada de Tigipió a Jaboat::io com revestimento de 
concreto. 

Afim de tomar productivos e transformar- em caiJJpos de de
:mon.straç~ e de orientação . aos sert<mejos, astã o Gov=o irrigan~· 
do as ilhas· do rio Sa:o Francisco, em Belém. . 

Senão todas, ao menos a maior parte desses centros de activi
dade agricola foram visitados e elogiados pelo Dr. Navarro de An
drade technico bastante conhecido. 

Não mereceu menos attenção ao Governo Revolucionario de
Pernambuco a ext~ da réde de distribuição de agua potavel e
da de esgot05, â ~ta do incremento dia a dia mais crescente de 
construcções particulares. 

Com o fim de evitar a falta de alimentação para os nossos re
banhos no periodo da estiagem, o Governo, pela Directoria de In
dustria Animal, por elle criada. promoveu, estimulando com pre
mies; a construcção de pequenos açudes e o estabe.ledmento de
campos de plantação de .palma sem espinhos, hoje bastante dissemi
nadas no· sertão. 

E, para a melhoria das raças bovina e caprina, vem inlportan
do reproductores. que são cedidos aos criadores pelo preço do custo,.. 
accrescido apenas das despe!Sas de transporte on oHereddas a pa
dreação nas estações de monte do-Estado. 

A relação de plan~ forrageiras. a fenaç:io e conservação de 
varias especies de capim, ao lado de estudos sobre climataçfio do
gado. são serviços com:mettidos ao Campo de Criação de Rio Branco

Está em via de construcção em Recife uma usina bygienizadoJ'a, 
de Leite para a industria de :producçl!!o desse alimento, a ser teor-· 
garuzada sob o regime do i:OOperativismo. 

Durante o período a que me venho referiado, não sé descurOI% 
o Governo um· só instante do _problema educati•JO e tanto assim que-. 
criou cerca de cem escolas prlmaria.s e mais de sessenta doc:endaS. 
diversas, das quaes umas foram distribuidas pelos institutos Abr!.go
dos MeDores, Escola Rural Modelo e Proventorio Bruno Velloso e· 
outras se destinaram ao ensino de mu.sica, de gymnastlca e de e.s•· 
cotlslno. 

São realliações do · Governo Revolucionaria de Pernambuco, tta• 
tados como exemplar carinho e por isso mesmo produzindo os mais. 
lal:ona.dos · fructos, a Escola. Domestica, a Escola Experimental, a de
Aperfeiçoamento, o Bandeirantismo e escotismo escolares, a. bibliotbe
ca dos professores, o· instituto de Educação, o ensino de canto orpbeo
nieo, o Preventorio Bruno V eDoeo, o boletim de Educação, oa gru
pos escolares 24 de Outubro, Annibal Falcão, Arruda Camara, o cur# 
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:so secundado da Escola Normal e sobretudo o ensino rural, com os 
:seus numero~s dubs de ac:tivid.ades agricolas. , 

Um plano de organí:ação racionalmente elabon.do presidiu á 
<reação desses institutos. 
. E' digna de menção a assistencia dada pelo governo ao menores 

.do sexo masculino delinquentes e ás menores do s~xo feminino aban
.. donadas e . . bem assim a modelar assistencia a psycopathas. 

Quanto a esta ultima parte, além de dois pavilhões a mais, cons
truidos n~ Hospital de Alienados. é creação. do Governo Revoluciona• 
rio a colonia de Barreiros e a installação do Serviço Aberto, compre

:hendido o Hospital Correia Picanço e o Ambulatorio. 
Pode-se sem rebuço ennumerar o Serviço de Hygiene Mental e 

-'l seu respectivo boletim, classificados dentre os primeiros do Brasil . 

. . O Sr. Souza. Leão - V. Ex. fallou na Escola Agrícola de Bar ... 
:reiros? 

O SR. HEITOR MAIA- Não. 

O Sr. Souza Leão - Pergunto isso, porque o Dr. Carlos de 
:Lima Cavalcante mandou fechai-a. 

·O SR. HEITOR MAIA - A Escola de Barreiros foi transfor• 
:ma da em colonia de alienados. 

O Sr. SOUZA Leão - E' cousa digna de registro: uma escola 
.;agricola transformada em colonia de alienados! Isso só o c corre em 
Pernambuco •. . 

O ·SR. HEITOR MAIA - Mais dois centros de saude, um em. 
'Santo Antonio e outro na Encruclhada foram creados pelo Governo, 
:attendendo á grande necessidade «e maior desenvolvimento a dar ao 
Departamento de Saude Publica. 

· Diversos postos, disceminados ·pelo interior do Estado, realizaram 
"5erviços de hyJi:iene. 

Ainda mais, são custeadas pelo Estado os bospieaes de Goyana, 
•.Oiinda Bonita e ltambé, · ao mesmo· tempo que subvencionada e fisca
lizados os de Nazareth, Bezerros e Puanhuns. 

Em um cano da Great Western convenientemente adaptado e 
-apparelhado tem o Departamento da Saude Publica um dos seus 
-;postos itinerantes, obedecendo áe prescdpções do programma sanitario. 

Merecem registro os dispensarios dos Centros de Saude da Ca· 
-pital e dos postos de hygiene do interior, as créches nas faBricas de 
'Var:ea, Torre e Morenos e os lactarios de Petrolina, Belém, Villa 
'Bdla, F'loreata. Rio Branco, Morenos, Vertentes e Escada, consegui
da3, uns direct:amente outras ·atravez da Liga Pernambucana contra a 

'Mortalidade Infantil, actualmente ~m dos principaes orgãos do De-
1l;;.rtament.o de Saude Publica. . 

· E' preciso tambem ficar patente ter o .Estado . aS&umido a respon
-sabilidade do serviço de saneamento rural, anteriormente a cargo do 
-Governo Federal. 

Hoje orgão inteitamentt. independente do Depart:unento de Sau· 
de Publica, o Seryiço de Prompto Soccorro alcançou completa reor• 

-gani:ação e, em face do desdobramento realizado nesse período revo
'iucionario, vem prestando, com rapidez e carinho, auxilio ·e conforto 
-:á população de Recife. 

De tudo que se póde desejar de perfeito em or~ani:açãc militar. 
incontestavelmente d~ um exe!hplo invulgar a Brigada de Pernambuco. 

Ali, não só o Dep"-rtamento de Ensino e o de Administração. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:55 + Página4 7 de 86 

-. 528-

como os serviços ·de Saude: c Vetednaria, de tran~portes e de Trans~ 
missão são elementos de consíderave! effeito . 

O Sr. Souza Leão -- V .. Ex. permitte ainda um· aparte? 

O SR. HEITOR MAIA - Quando o nobre collega oecupou 
a tribuna, eu o ouvi com toda attenção, sem dar apartes. Póde V. 
Ex. tentar mas não conseguirá negar os factos. 

O Sr. Souza Leão - Desejava apartear, para illustrar o seu dis
curso, mas desde que V. Ex . não m ·o permitte, obedece ao Regi~ 
mento. 

O SR. HEITOR MAIA - Infeli:ome:nte, só disponho de cinco 
minutos. 

O Sr. Presidente, para apresentar a gui:z.a de discurso essa enu
meração, ainda que incompleta, . dos relevantes melhoramentos íntro· 
duzidos em Pernambuco pelo Governo Revolucionaria, reportei-me 
a documentos officiaes, não contestados, e dentre esses á exposição 
apresentada pelo Sr. Lima Cavalcanti á Assembléa Constituinte do 
Estado. 

Passemos agora a estabelecer o confrontO·.entre o estado da divi• 
da de Pernambuco em Outubro de 19lO e o observado em De:em· 
bro de 1934 e para que esse confronto seja convenientemente apre
ciado, necessario se torna que a moeda dos . emprestimos externos seja , 
nos calculas convertida em mil réis ao mesmo cambio. 

Assim temos: 
Em 6 de Outubro de 1930 a divida do Estado, despretadas as 

centenas de mil réis: 

Dívida f!uctuante ....................... . 
Divida interna fundada ........ , ........ . 
Diyjda externa ...•................•..... 

Total ............. . 

2 2 . 491 contos de reis 
30.8l5 contos de reis 
88.782 contos de réis 

142.108 contos de reis 

Em 31 de De~embro de 1934, a divida do Estado era a seguinte: 

Divida f!uctuante ....................... . 
Divida interna inclusive emprestimo do .Ban• 

co do Brasil ......................... . 
Divida externa ........................ .. 

Total ...•.•.•....•. 

8. 307 contos de réis 

62.564 contos de réis. 
79. 22 7 contos de réis 

15'0 .098 contos de reis 

Verifica-se assim. Sr. Presidente, que, apesar de ter .sido contra~ 
hido pelo Estado o emprestimo de 30 mil conto~ de réis com o Banco 
do Brasil. a differeriça entre aquelles dois totaes é apenas de 7 . 990 
contos de réis ou praticamente de 8. 000 contos de réis. 

Accresce porém que essa cifra não pesa absolutamente como 
onus para o erario. pub!ico.que o Governo destinou do referido em~ 
prestimo importancia superior á essa, para obras Municipaes e outras, 
com a ~::ondição contractual expressa de ser posteriormente indernní-
~ado o Thesouro Estadual. . 

E sendo, como disse, essa importanc:ia. retirada do emprestimo. 
superior a 8.000 mil contos e representando um. credito a favor do 
Estado, se conclue que · a dividà de Pernambuco, em De:;embro de 
1934, não é rigorosamente maior que a de Outubro de 1930. 
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E' bem verdade que a partir do primeiro semestre de 1931 ·até 
o .segundo de 1933, o Estaqo de Pernambuco, talqualmente outros da 
União e varies pai~es, deixou de satisfa~er os se[Viços de juros e 
amortkação dos emprestimos externos, n'um total de 20.932 contos 
de Téis, havendo sido restabelecido pagamento desde o primeiro se• 

_ mestre de 193-4. 
Mas, tam bem não é mesmo verdade que, nesse triennio, as rendas 

_ decresceram assombrosamente de 31. 671 contos de réis por ~ausas 
multiplas- e independentes da acção do Governo Revolucionaria, con· 
frorii:a.das com as do periodo de 1928 a 1930, o que bem justifica a 
ratão de ser dessa falta de pagamento, actu~mente reajustado em face 
do schema Oswaldo Aranha. 

Eis, Sr. Presidente, em poucas palavras e sem atavios de lingua• 
gem, a descripção, embora imperfeita, da obra· administrativa e cons-
tructora do Sr. Lima Cavalcanti. digna de ser apreciada sem o "parti 
pris" de paixão partidaria e que constitue o seu ·maior e maiS justo 
elogio. 

E então, se levarmos em conta todo o numerado invertido na 
introducção dos melhoramentos adma descriptos, em proveito da col
lec:tividade, resaltam os titulas de benemerencia, que cabem ao actual 
governador de Pernambuco pelo augmento que essa inversão veio of~ 

ferecer ao patrünonio do Estado. (Muito bem. Palmas. O orador 
é ·cumprimentado.) 

O Sr. Presidente :__ Tenho sobre a mesa requerimentos que vão 
ser lidos. 

E' lido e posto em di~cussií'o o seguinte 

N. 47- 1935 

( 1. • Legislatura) 

Requeremos que, pelo Ministerio da Fa~enda, sejam prestadas as 
seguintes informações, referentes ao Departamento Nacional do Café, 
abrangendo·• O período comprehendido desde a sua instituição ( 10 de 
Fevereiro de 19 B) até 30 · d.: Abril de 19 3), e referentes ao primi~ 

_ tive Conselho N acionai do Café, desde a sua instituição (Decreto n . 
ZO ;003, de 16 de Maio de . 19 31) até a sua substituição -pelo actual 
Departamento : 

l)-- Qual a importancia total arrecadada pelas taxas,' respecti~ 
vamente:, de 3 sbillings, de ~ shillings e de 10 shillings-? 

2). ~ Quantas saccas de café foram exportadas independente~ 
l!lcnte do pagamento de taes taxas, quaes os exportadores e quaes os 
motivos determinantes dessas isenções ? 

3 ). - Quantas saccas de café foram compradas, discriminada~ 
mente em cafés retidos, em cafés da quota DNC, em cafés dos mer· 
cados disponíveis e em cafés de Bolsas ? 

4) - Quanto foi dispendido em çada uma. das parcellas ci~' 
u.das? . ' n - Quanto foí gasto. em frét~s. armazenagens, reensaques, se
lecção e eliminação de cafés ofticiaes, cada . verba separadamente ? --

. 6•) -·Quantas sacca.s de café foram doadas para instituições phi~ 
tantropicas, quantas foram .appli<:adas, a "bonificações rf:gual~C$" d; 
exportação, quantas fo~am .applic:adas a conuac:tos de propganda, quan· 
tas fo~am .. applicadas a outros, fín,s e quaes foram, essas_ applícações? 
Por ordem de quem taes doações e applicações ? 
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7) - Quanto foi dispendido em juros, commissões e sellos, nas 

Loperações internas de . credito.? 
. ) - Qual a importal)tia' exacta das· dividas internas, sua ou· 

._gem, . pra:;o,. juro e e demais eondições? 
9) ·- Qual a importancia exacta ainda em divida pelo empres• 

-t:imo externo de-. .i .20. 000.000 e qual .a. situação do respectivo fundo 
.de amortização e resgate ? · 

10) - Quaes os motivos que determinaram que esse empresti• 
.mo, que figurava no schem,a Oswaldo Aranha com ·a.m.orti:z;ações i:ta 
fórma contractual, visto depender· de recursos proprios (taxa de !i 
.$hillings), tivesse, posteriormente,. sua aJD.ortiução reduzida a 50 % 
.da obrigação parcial? 

11) - Que applicaçáo tiveram os saldos da renda da taxa de S 
-shillings, excedente das necessidades dos "serviços do referido empres· 
.·timo" a que se, destinava obrigatoriamente a referida renda especial? 

12) - Quanto foi gasto na. acquisição da saccaria nova e. quantl;} 
.loi apurado na .venda de saccaria usada? 

13.) - Quaes os iJnm,oveis adquiridos, sua localiução, sua deg. 
.cripção, reu preço e nomes dos respectivos vendedores ? 

14) - Qual a importancia dispendida na compra de machinig. 
.mos para usinas de benefício, natureza e quantidade, fórma de acqui· 
. .sição. locali%ação de. taes usinas, custo · de construcção de cada, nomes 
dos contractantes e fórma de conttacto ? · 

15) - Se alguma obra ou algum serviço publico, em qualquer 
..Ponto do territorio nacional, foi- ou está sendo custeada, directa ou · 
Jndirectamente, ·pelos· cofres do Departamento,· e, no caso affirmativo, 
.quaes e onde locali%adas ? · 

16) - Quanto foi dispendido na construcção de um desvio na 
esta~o de Kosmos, da E. F. C. B., para ali transformar café em 
.adubo~ qual o proprietario do terreno assim beneficiado e a que crite~ 
.rio obedeceu . a escolha desse local para tal fim ? . 

17).- Nome de todos os contractantes de eliminação (por quei• 
ma) de cafés do Departamento e respectivos procuradores? . 

18) - Quantas saccas de café, de quota DNC, foram despacha· 
das com a clausula "sujeito a substituição"" ou "para troca··, quanta; 
foram effectivamente substituídas ou trocadas pelas partes, e quantas 
.deixaram de ser substituidas ou trocadas, em cada agencia do DNC? 

19) - Quanto café foi adquirido nas Bolsas de Victoria, Rio e 
Santos, quanto foi retirado dos respectivos "stocks'~ disp•nive.is por 
força dae "entregas" e que destino tiveram os cafés comprados em 
Bolsas e não retirados dos "stocks", segundo affirmações de Circula•. 
~ee e Boletins especializados em café, que nunca foram desJD.entidos 
officialmente 1 . . · 

20) - Quanto dispendeu o Departamento nas novas in5taUações 
de Slla séde, mobiliario e decorações, e ~. ao tempo dessas reformas, 
já. havia sido decretada pelo Governo Provisorio a prorogação da 
existenc:ia do Departamento ? 

21) - Quanto foi gasto em publicidade, discriminadamente, com 
a Revista DNC, com a collectanea de Legislação, com a publicação 
do livro do Sr. Leon R.egray, com jornaes e revistas do Pai.z:, com jor• 
naes e revistas do exterior, etc. ? 

22) - Quanto foi pago aos banqueiros do ernprestimo de ~ 
'20.000.000, desde DeR1Dbro de 1931, de amorti:z;ação, commissões e 
juros, e qu;ae, os termos de qualquer modifieação porventura intro~u· 
zida. no reapedi~o contracto 1 . · · 

23) - Quanto já havii sido applicado; com. o producto do ci
tado emprestiJD.o, em comp~ total ou financial"ll.ento parcial, pelo Go
verno paulista. seu Banco do Estado e seu Instituto do Café, no "~tock"' 
inicialJD.ente apenhado, ao tempo em que ·o Conselho· Nacional do 

.o: • ~ · 
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Café, pelo Governo de Novembro de 193.1, se subrogou nos "onus e: 
vantagens~ do meamo emprestimo ? 

24) - Como se operou o ajuste e liquidação das contas entre · 
o D-!partamento e o Governo, o Banco e o Instituto do Estado de 
São Paulo? 

25) - Como se operou oajuste e liquidação de contas entre o' 
Departa!Ilento e o Governo Federal nas operações conhecidas pOI 
"Troca de trigo" e .. Hard Rand"? 

26) - Quaee as firmas de que se tem servido o Departalll.ento 
para operações varias sobre café:. ~eus, apenhados, ou do Governo, e

. como se concluíram as liquidações de taes . operações ? 
· 27) - A que reultadQ chegaram os inqueritos referentes ás di-

versas irregularidades, incendios, desfalques, etc., noticiados pela im· 
prensa? 

28) - A que resultado chegou o inquedto requerido para apurar 
a responsabilidade dos directores do Departamento no ruidoso caso• 
dos frétes t:ransatlanticos ? 

29) - Quaes as providencias tomadas em relação aos contra
ctos de propaganda celebrados pelo extincto Conselho e qual o teôr 
do relatorio da Commissão especial que funccionou presidida pelo· 
então Ministro Juarez Tavora? 

~O) - Quaes os contr:actos da mesma natureza depois de celebra~ 
dos pelo actual Departamento, nomes dos contractantes, clausulas 
principaes, nomes e vantagens dos reapectivos fiscaes ? 

31) - Quaee as vantagens que de cada um desses contractos re~ 
~ultaram para a economia caféeira nacional.? 

32) - Relação nominativa. de todos os funccionarios do Depar~ 
tamento, em todo o Pa~ e no exterior, respectivos vencimentos ini-· 
ciaes e subsequente5 augmentos, funcção que exercem e local do exer~, 
cicio, além das datas de ingresso no Departamento ? 

33) -Por que motivo deixou de ser constituido e convocado o· 
Conselho Cocsuitivo, creado no mesmo decreto que instituiu o De· 
partamento ·? ' · , 

3.4) - Se os Convenios de Abril e Novembro de 1931 est3.o sen· 
do integralmente cumpridos pelo Departamento? 

35') - No caso affirmativo; quaes as medidas e:u vigor para-. 
"defesa dos preços mínimos nos mercados interno~" e manutenção do 
"equilíbrio estatico", imposto pelos alludidos Convenios? 

36) - Quaes as cotações . dos mercados disponíveis internos em· 
D~embro de 1931, quando o segundo Convenio estabelec:eu a sua· 
sustentação, e quaes os limites maximos e minimos verificados em: 
cada mez a partir daquella época ? 

.37) - Quaes a& causa& das depressões e altas extremas observa~ 
das dentro desse periodo e quaes as providencias . pelo DepartamentO' 
opportunamente tomadas para impedil•as, como lhe cumpria 7 . 

38) - A quanto montam as quantias pagas pelo Departamento 
aos Estados caféeiros a titulo de reversão de sobras da taxa de ') 
sbillings, como exposição do movimento da conta deSBa taxa em fór, 
ma que habilite conhecer como foi encontrado o remanescente asaim 
distribuído ? 

39) - Se as quantias assim distribuídas aos Eatados foram por 
elles applicadas á reducção dos tributos que oneram o café, confor· 
me· o espirito do Convenio, ou simplesmente incorporadas á& respe· 
ctivas receitas orçamentarias ? 

40} - Se ao · tempo· da distribuição dessas suppostas sobras da 
.t<aa· àe ~ minings aos Estados, ·OS ''serviços do emprestimo" se acha
vam rigorosamente em dia, na . fórma do Convenio ? 

41) -,- Se têm 5ido devidamente publicados. a· exemplo do que 
fa:.ia o e:ltincto Conselho, os balancetes e balanços de Departamentos? 
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42) - No cuo ·affix-mativo, quando e em que jornal ou jornaes; 
no caso negativo, qual a ratão ? 

43) - Se alguma publicação jámais foi feita demonstrando·· o 
.. movimento dos cafés . do Departamento, de modo a se conhecer com 
precisão. os · seguintes itens; 

a) café comprado pelo .Estado de São Paulo, com o producto··do 
emprestimo e ao mesmo emprestimo apenhado; . 

b) café finandado pelo mesmo Estado e apenhado ao empresti· 
mo sob o titulo de "café dos fa.J:endeiros" ; 

·c) café comprado pelo CNC e DNC no "disponível" dos met'· 
cados; 

d) café cÓmprado pelo CNC e DNC nas Bolsas; · 
e) café · comprado pelo DNC nos Reguladores; 

· !) café comprado compulsoriamente pela quota. DNC; 
g) café apprebendido; 
e) pat"a!lelamente: 
a) café lançado· ao mar; 
b) café queimado; 
c) café transformado ·em combustivel.; 
d) café transfot"mado em adubo; · 
e) · café por outra fórma eliminado; '· 
f) café doado a obt"U pbilanthropíca.s; 
g) café attnbuido a contractantes de propaganda; 
h) café applicado a bonificações regulares de exportação; 
i) café app!icado a outras bonificações · não regulamentares; · 
j) café porventura doado a Estados, ou 'entregue, para fins não 

previstos nos Conven.ios. a firmas que se encarregariam de transfor
mai-o em numerario · e effectuar quaesquer ·despesas de urgencia, etc ? 

44)'- Qual foi o prejuízo do Departamento nos adeantamentos 
feitos a uma Cooperativa do Estado do Paraná e em que disposição 
de Convenio ou lei se fundou para faz.er taes adeantamentos com di
nheims· que se destinavam tu ativamente a fins outros ? 

45) - Se o Departamento suppriu fundos ou adeantou numera
rario a alguma outra instituição dita de credito agrícola em qualquer 
outro Estado, e, · no caso áffirmativo, em virtude de qual clallsula de 
Converúo, decreto ou lei 7 ~ • 

46) - ·Se foi apurada alguma responsabilidade, sobretudo de 
prepostos e funcdonarios do Departamento, no caso da Cooperativa 
do Paraná e do íncendio do arma.J:em de · Jacarézinho? 

47) - Se existia alguma ligação. entre um ei-director do Depar· 
tamento, um banco com sêde no Estado de São Pàulo, uma fit"ma 
·c:ommissaria ·e exportadora de café do mesmo Estadq e uma Compa
nhia de Arma;.ens Gerae.c;, ainda do mesmo -Estado ? 

48). - · Qoae1;- as rela)Õe$ que exi&tÍram entre o Departamento e 
essas entidades a partir de Fevereiro de 1933? · 

49) """- Quaes as finnas · q~e operaram nas · Bolsas de victQna, 
Rio e Santos, notoriamente por conta do Departamento, e em que 
condições se liquidaram taes operações ? 
· 50) - Qual o - ~usto total, até hoje. de telephonemas transaéreos? 
·Para onde foram feitas · as referidas com.mun.icações ? :Enumerar d~ta~. 
duração de C:onferendas, nomes dos íntedocutores, juntando--se as có· 
pias de recibos das . respectivas companhia&. · 

· . · 51) - Qual o ; custo total da conespondencia por cabos subma· 
·rino• ou radiogrammas para o estrangeiro desde o inicio do Departa
mento até hoje 1 

5'2) - · Qual o total de taxas ·· arrecadado desde 28 de Abril do 
corrente anuo até hoje, t ' se foi esse ·•quantum- applicado apcna:s • á 
amo~ção dos emprestimos · ou tambem -á ·manutenção do Departa· 

·' mente, propaganda no · exterior ·e· interior er compra: de cafés:?-
. . . 
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Sala. das Sessões. 25 de Junho de 1935. - Arthur Bernardes. 
João Neves. -Roberto Moreira. - Octavia Mangabeira. -Rego 

. Bar-ros. - Ci:tinato Brags. - Báptista · Liz.sardó. :._ Lâerte ··Se~ 
tubiil; - João Mangabeira.'- Pedro Calmon. - Luiz ViatWl. -
Wanderley Pinho. - Nicolau Vergueiro. - Oscar Pontou.ra. -
Plinia Tourinho.- Alves Palma. - Bias Fortes. -José Augusto. 
- João Cleophas. - Paulo Monteiro. - .Arthur Santos. - Car~ 
dosa Ayres. - Chri.stiano Machado. - Henrique Dodsworth. 
Pinheiro Chagas. - Levindo Coelho. - Carneiro de Rertemle. -
Ubaldo Ramalhete. :- Macedo Bittencor.trl. - Jorge Gue:des. -
Poiyc:arpo Viotti. - Domingos Vellas:co. - ·Acurc:io T6rres. -
Sampaio COITêa. - Bias Bueno. - Felix Ribll$. - H yppolito do 
Rego. 

O 'Sr • .A.:urcio Torres (Pela ordem) - Como V. Ex. sabe, Sr. 
Presdente, pelo Regimento, o· expediente durará uma hora . A Ses
são de hoje foi aberta ás 14,05. Se não infringisse eu o Regimento, 
e se outros collegas inscriptos no expediente não quizessem se uu1i
zar dos quinze minutos q\le faltam pediria a V. Ex. me considerasse 
inscripto, e me désse a palavra para que, aproveitando esse tempo res- · 
tante, pudesse debater perante a Camara assumpto momentoso e de 
alta relevanda. 

o· Sr: Presidente - A hora do Expediente é occupada pela lei· 
tura da Acta. e do Expediente, orações pronunciadas pelos Deputados 
inscriptos e leitura, pela Mesa, de requerimentos como esse que eu 
ia· agora annunciar. Se, porventura, a leitura desses requerimentos e 
do expediente delles não esgotar a hora, tomarei em consideração o 
que acaba de diz.er o nobre Deputado. 

O SR. ACURCIO TORRES - Agradecerei muito a V. Ex. 

Em seguida, é encerrada a discussão e adiada a· votação 
do requerimento n. 47, de 1935. 

São, successivamente, lidos, apoiados e postos em dis-
cussão .. os seguintes 

N. 48 - 1935 

(Primeira Legislatura). 

Sr. Presidente; . 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, sejam solicitadas, com a 
possível .urgencia, ao Ministerio da Viação, informações sobre: 

t.• __:. Quantas estações, abertas ao trafego publico, mantém "The 
A'mazon Telegraph Company", Limited",. desde Julho de 1-909 até á 
presente dáta; 

2.0 
- Se a referida Companhia tem essas estações ""estabelecidas 

nos· mesmos edifícios" em que funccionam os do Telegrapho Naciona1, 
nas cidades em ·que mantém a mencionada Companhia os se\IS servi~ 
ços, no Estado do Amazonas, consoante o estatuído na clausula VIII, 
da concessão prorogada pelo Decreto n. 7 .481, de 190~, e se aquel
les edifidos foram escolhidos por aquella repartição federal; 

:;,o - Se se deve, ou não, considerar·Iesiva, ou ruinosa aos inte~ 
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.reases do 7elegrapho Naclo~ a coocorrencla que lhe é feita por 
_aquella Companlpa. , . 

Sala das Sessões, 26 de }~o ·de 1935. - Ribeiro ]uni'or . 
. · Encerrada a <liscussão e adiada a. votação. 

N. 49 --:- 193S 

(Primeira Legislatura) 

Sr. Presidente: 
Requeiro qu~ por intermedio da Mesa, o MiOisterio da· .Fazenda 

_jnfonne, com a possivel urgencia : 
A quanto mo"ntain as importancias recolhidas ao Thesouro Na

. cional, ou á sua Delegacia Fiscal, no Estado do Ama:.:onas, no perio.; 
do de Agosto de 1909 -a 2 de .Abril do anno corrente, pela .. Th~ 

.~on Telegraph Company, Limited":, e resultante ·das contribuições 
_estipuladil$ em a clausula Vlli, da concessão prorogada pelo ·decreto 
.numero 7.481, de 1909. , · 

Sala das Sessões, 26 de Junho de 1935, - l(ibéiro Jrnri=. 

Encerrada a discuisão e adiada a votação. 

O &. Presidente - Para · findar o Expediente, faltam apenas 
. sete minutos. E~ inscripto o Sr. Deputado . .Antonio de Góes, que, 
__ pela exiguidade do tempo, pede lhe seja conservada a palavra para 
.amanhã. . . . 

A Mesa, deferindo esse requerimento, só poderá pa,ssar immedia• 
.. tamente á Ordem do dla. Desejaria, ·assim, saber se. o nobre Depu· 

tado Sr. .Acurcio Torres, que não está inscripto no Expediente, in
. siste na sua deliberação de occupar ·a tribuna. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela oi~) - Sr. PreSidente, o que 
_desejava dizer á Camara, occupando a tribuna, era o -Seguinte._ •• 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado vae falar pela ordem. 

O SR. ACCURCIO TORRES - Mais <io que simplesmente 
_pela ordem. Sr. Presidente, venho falar pela ordem fuititucional do 

Paiz. 
O qu~ eu desejava dizer á Camara - e para o que havia pe

.. dido á V. Ex. me concedeSGe esses ultimos momentos da hora do 
_Expediente - era que lamento esteja a Republica assistindo a uma 
verdadeira ~ephalia de seu goverco, . e lamento porque, - V. Ex.· 

_sabe disso tão bem quanto eu - emquanl'O os animes se exaltam e 
. as populações se preoccupam com a ordem publica do Paiz, presen

.•. damos a uma attitude, por assim dizer, bifronte do Governo da Re· 
. pcblica, em matéria de tanta relevanda, qual a da ltlallutenção da 
ordem, e Isto porque ao passo que o Sr, General Ministro da Guer
ra baixa aviso cujo merito não examino agora, mandando prender 
officiaes e excluir praças, que se alistam .em partidos havidos como 

. extremistas, o Sr. · Ministro da Marinha declara peremptoriamente, 
em entrevista concedida ao ''Globo"', ante-hontem, qu_e não pode pu· 

· nir os sew subordinados · inscriptos sob a bandeira dessas mesmas 
. aggremiações . Quer dizer que, ele uma · das tres · hypotheses não po
-dem~s .sahir: ou essca Mi:ni.stros agem . sponte propria, o que n5o po-
deriam fazer em face do reglmen que adoptam.oe, em que .:São sim· 

: pies seçretari~ do Presidente; ou o Sr . Getulio Vargas, inst:rue a 
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um dos seus. Ministros, deixando de agir igualmente quanto ao ou~·
tro, como seria d~ seu dever; ou S. Ex . orie-!lta aos dois, em sen# · 
tido contrario, despistando, como é de seu feitio . 

. O Sr-. Aman:ú Pei:=to - -Os · Ministro.s agem de accordo com os: .. 
respectivos regulamentos illsciplinare~. V. Ex. sabe que. o Exercito-· 
tem um regulamento .e que a Marinha tem. outro . E' o caso de di~ · 
;;er que ambos estão com a razão. 

O SR. ACURCIO TORRES A hypothese, entretanto, . que 
· me afigura Jllais _acceitavel é a de que o Sr. Getulio Vargas. instiúa . 

seus dois Min.i:>tros: emquanto detel'lltina . ao titular da Pasta da -
Guerra baixe instrucções mandando prender e excluir officiaes e 
praças, recommenda ao Sr. Ministro da Marinha que proceda d~ 
sa maneira . 

Sr. Presidente. falo sempre ...,.... V. Ex. o ·sabe a linguagem da 
franqueza. Não uso da palavra para occultar meu pensamento. Pa- · 
lavras, jã estou vendo, adeantam pouco • 

. ·. N~ ·quero trazer argumentos meus para demonstrar a· acepha
.lia em qÜe se encontra o governo da !«:publica. Para tanto, basta 
·leia eu aos· illustres collegas,. afim de que fique nos "Annaes" da
Camara, o Japídar artigo de hoje do "Oíario de Noticias". 

O Sr. Presidente - Attenção ! V' Ex . eltâ violando o Regi• · 
mento • 

O SR. ACCURCIO ·TORRES - Sr. Presidente, vou levan-
tar <Juestão de ordem, Jllas sé! o posso I.a:er ao fim da leitura . 

O Sr. Presidente - Estã bem. V. Ex. poderá falar 15 minu• · 
tos. -Advirto, porém, que já decorreram 10. 

O SR. ACURClO TORRES - Eis o artigo: 

"Ausencia de Governo" 

Mais de uma vez havemos aq1li sustentado que o fa- · 
cto de estarem os palacios do Estado oc:cupados por um . 
inquilino official não quer dizer que e.steja o Paiz gover· 
nado. · . 

Govemo presuppOe orientação e acção. Ora, ainda :. 
uma vez, e infelizmente - porque isso . não é de modo al~ 
gwn agradavel ao nosso patriotismo - vamos · delllonstrar · 
com factos a Virtual acephali.a pratica eJD que se debate a 
naçáo em m.ateria gov~rnamental. 

Vamos demonstrar que o Sr. Getulio .Vargas é Pr~i·
dente da Repuhlica em principio, em tbese, em theoria. em 
doutrina, ·em h}r:pothese, .em conjectura; "pro forma". Na-
~m~. . . 

No presente momento, em razAO dos servi&mos dema
gogicos da propria revolução e dos erros ruinosos que clla -
systematicamente tem produzido em detrimento do Paiz e 
principalmente de suas classes desamparadas. é wivel. é 

. sensivel. é palpavel que .se alastra pelo . Brasil uma grave 
desordem material e social, atravétl do inhltramento das 

· idéas - e mais .que· idéas. actividades - extremistas, açu-- -
ladas ~los ·dtados de.satinos. · 
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Dir;se-ia que o Governo da Repuplica já de ha muito 
estaria attento ao recrudescimento dàl agitações; que t~ 
degenerado ·em conflictos · .sangrentos, · -para, · ·escudado ·iJ.a 
lei. sem o recurso estupido e contràproducente da viole:ó
cla policial, neutralizar todos os possiveis excessos. fazen
do que:·as propagandas -politicas não :tra:tb-puzessem a or-
. bita doutrinaria, ou puramente · idealiStic:a. · 

Pois enganar-se-lam re'dontiamente -quantO$ assim pen.: 
sas.sem, suppuzessem. ou acredita8SeiD. Quem ·]eu· as .decla
rações do Ministro ãa Marinha ã Imprensa. a · proposito 

·.dos · officiae! da àc:tiva flUa dos ·a partidos avançados. ve• 
rificou o· perfeito absenteismo da iniciativa presidencial na 
qu~stao · momentosa da defesa da · ordem publica e ·até da 
ordem · Institucional . · · 

AccU~~ado, ·ao que· parece, de i.adiffer'ença ante o facto 
de haver officiàe.s de Marinha á frente de um -partido ·da 
extrema esquerda, defendeu-se de tal arguição o almiran· 
te Protogenes allegando que nenhuma .providencia póde 

· tomar .em tcl as;umpto antes ·de receber instrucções do 
ministro da Justiça e ordens' do P,residente da Republica . · 

· Eis os term<>5 textuaes de sua$ declarações a. "O Glo
bo": - .. Não po1so punir dentro da lei, nem me ·cabe to
mar providencia ~lgiuna nesse sentido: Nesse caso, ·que ·é.· 
que -àlria com a actividade politic:a dos oHiciaes da Ar
~mada. este Ministerio não saberia nunca o~ que- decidir, se-
n:io através· do· Ministro da · }lllltlça, da lei: ôu elos tribunaes, 
acatando ordens ou resoluções das autoridades superiores, 
e, especialmente, do Sr. Presi~nte da Republica. No caso 
vertente, eu estaria prompto a todas ·as proVidencias, mas 
por intermedio dos ·esclarecimentos · que· me prestar , .o Mt".. 
nistro da Justiça . ou das . ordens que me :transmittir o Pre-
sidente da &e publica.. · · 

Em resumo, se bem comprebendemos o .pensamento ·00 
almirante: nada lia nas leis e regulamentos concernentes á 
Marinha· que obngue o milllstro a impedi! que oS: officiaes 
sob as suas ordens façam parte ostensiva de organizações 
partidarias .e até mesmo dirijam, ainda que taes in.stituiçi5es 
tenham caracter infen.so ás instituições liberaes-democrati· . 
ca! . . 

Deante disso.. réalmente, Só .Jhe Çumpre ·c:.nizar os bra
;os e · 'esj,erar· que Outras· leis,' ·os tribunae5, · o Ministro . da 
JU!Itíça ou o Presidente da. Republica o autorizem a agir : 
e, ·como · nlnguem o autoriza a agir, que poderá. fazer o al-
mirante·? · · · 

Entretanto," ·no outro M!ni.sterio militar, o da Guerra. 
as coisas se pas.sam de mod"o dlfferente." Tem05.- pois, que 
admittir duas · hypotbese.s: ou ao general Jo5o Gomes nao 
faltam as leis e regulamentos que faltam ao almirante Pro
togenes, ou, se n~ os tem, o ministro da Guerra, ao con
trario do da Marinha. recebe instrucções do titular da Jus
tiça · ou ordens do Presidente da Repuhlica. 

N5o ba fugir . Porque o facto ' é que c•·.general. seja 
como· f~. age em ·nome ·da disciplina, ·ao passo que o al
mirante não age e confessa ·que, ·legálmente, não jlóde agir. 

Rec:omtt.tulrido esses -episodios, · 'tivemos em VISta tão 
sómente mostrar, que num mesmo Ílssumpto, · as ministros 
de U1J1 mesmo governo ·se ·conduzem de maneira· éii.fferente. 
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sendo que um delles aJiega estar privado de instrucções e 
ordens do proprio Governo .•. 

Não é .a prova provada de que; no palacio Guanaba·. 
ra para residir e oo · palacio do Cattete para dar audien· 
das, existe um Presidente da Republica meramente conje· 
durai, ou fictido ?H . . 

Par~ce que ,sim, Parece que tem razão o "Diario de Noticias". 
·Pelo que se vê, pelo que se sente, pelo que se passa, o palacio 
·Guanabara tem um Presidente, que ali reside, e o Cattete, esse 
·mesmo ·Presidente, · para dar audiencias e despachar ... 

O Sr. Presidente - Attenção ! Estão esgotados os quin:te . mi· 
:nutos de que V. Ex. dispunha. 

O SR. ACURCiO TORRES 
·sidente, para concluir .. 

Apenas um minuto, Sr. Pre· 

O Sr. Presidente - E" uma nova violação. do Regimento. 

O SR. ACURCIO TORRES 
do o minuto de que necessito ..• 

Assim, V. Ex . está toman· 

O Sr. Presidente - Só tenho que me conformar com a d~d· 
são de V . Ex.. repetindo apenas que se trata de uma nova vio• 
lação do Regimento. 

O SR. ACURCIO TORRES -Sr. Presidente, ha o Chefe 
do Executivo, responsavel. maximo pela manutenção da ordem no 

' Paiz; ha os dois Ministros da.s PastaS Militares; das . qua~s um 
. age de certo · !DAXIo e o outro .se conduz de . maneira opposta. Não 
é possível que o Chefe da Nação não .esteja com- um desses Mi· 

. nistros. kredito, até, que um d.elles cumpra ordens ou ainda siga 

. sem o presentir, os· passos de S. Ex. na obra de "despistamento". 
O Sr. Getulio Vargas é homem capa: de, ao mesmo. tempo, estar 
com os dois Ministros, de dar !nstrucçõe.s a ambos para que um 
proceda de um modo e o outro, de maneira diametralmente op• 
posta. 

Paz-se necessaria a palavra do Sr. Presidente da Republ!ca 
para extinguir a preoccupação existente no seio do -povo. La3ti· 
mo não se achar presente o Sr. Deputado Raul Fernandes, que é 
:nesta Casa - a palavra autorizada a falar em oome . do Governo. 

Se S. Ex. quizesse falar, se S. Ex. pudesse falar, se S. Ex. 
entender de falar nesta Casa em nome do Governo oeste caso. eu 
pedlrla que S . Ex . v.iesse tranquilli:;ar a Nação, esclarecendCt com 
qual . do.; dois MiniStros está o Presidente da Republica ou se -
não- digo por aberração, porque estaria fóra do "de"spistamento" 
- S. Ex. estâ, á. um só tempo, com seus dois auxiliares •.. 

O Sr. Presidente · - Està finda à hora destinada ao Exp~ 
-cliente. 

Vae·se passar á Ordem do dia. (Pau.sa) • . 

Comoareceram mais os ; Sr..: . : 
Euvá.ldo Lodi, · Generoso Ponce, Caldeira de Alvarenga, Claro 

de . Godoy, Deodoro . de Mendonça, . Abguar Bastos, . Fenelon . Perdi· 
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glio, Clementino Lisbôa, Henrique Couto, Carlos . Reis, EUe:ur Mo- · 
reira. Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Freire .de
Andrade, Democ:rito Rocha, Nrnàndes Tavora, Pedro Firmeza .. 
Humberto de Andrade, José de Borba, Figueiredo Rodrigues, Xa
vier de Oliveira, José Augusto, Ricardo Barreto, Gratuliano de 
Brito,Herectia:no Zenaide. João Cleophas, Owrio Borba, Arnaldo 
Bastos, Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Mario Domingues .. 
Domingos Viera, Arthur Cavalcanti Alde Sampaio, Teixeira Lei~ 
te, Oswaldo Lima, Humberto · MoÚra, Simões Barbosa. Sevezino. 
Mariz. Valente de Lima, Deodato Maia, Melcbisedeclt MOnte, .Ma• 
noel Nov~s, QeJnente Ma.-iani, Lauro . Passo.9, Pedro. Lago, }o!o. 
Mangabeira. Arlindo Leone, Magalhães Netto, Octavió Manga
beira, Wanderley p-J1lho, Pedro Calmon, Edgard Sanches, Attila. 
Amaral, Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Francisco Gonçalves, Pe·· 
reira Carneiro, Julio de N~vaes, Henrique Lage, Sa.lles Fllho, Sam-· 
paio Coma. João Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Eduar
do Duvivier-, Bento Costa, Hermete Silva, Cesar Tinoco, Alipio Cos
tallat. Prado Kelly, Nilo de Alvarenga, Carlos Luz, Noraldino I.Jm.a. 
Clemente Medrado, Levindo ~lho, Augusto · Yiegas, Jooo Beraldo .. 
Washington Pires, Arthur Bemardes Fllho, Jusc"t;lmo Kubitschek, P~ 
lycarpo Viotti, Furtado de Menezes, jo5é Bernardino, .Simão da. 
Cunha, )\nthero Botelho, Pereira Lima, Waldemar Ferreira. ·Santos 
Pilho, Carlota de Queiroz, Oscar Stevenson, Card~ de Mello Net
to, CU2cinato Braga • .- Mac~do Bittencourt, Laerte Ser:ubal, Bi~ BueftO, • 
Hyppolito do Rego. Felix Ribas, Roberto Moreira, Justo de ·Moraes,. 
Miranda Junior, Fabio Aranha, Domingos Vellasco, Laudelino ~ 
mes. Trigo de Loureiro, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Plinio Tou.-
rinho, Rupp Junior, }oc...é Muller, Abelardo Luz. Bap~ta Lusardo, Re
nato Barbosa, Demetrio Xavier, Annes Dias, Pedro Vergara, Viétor
Russomano, Raul ··Bittencourt, Ascanio . Tubino, Barros Cassal, Dario
ere:~po. Jo5o Neves, Fama Ribas, Oscar Fontoura, Aniz Badra, ~ 
rico Ribeiro, SUva Costa, Adalberto Camargo, Damas Ortiz, Marti' 
Slbo Pràdo, Ferreira Limà, Oliveira Coutinho, Lima Teixeira, Gast:io 
de Brito, Leoncio Araujo, Arlindo Pihto, Augusto Corsin<>, Cerdoso
Ayres. Abelardo Marinho, Sylvio Ltitão, Paulo· Martins, Moraes Par. 
va, Barreto Pinto, Thompson Pl6res. ·(142) . 

Deixarll de comparecer os Srs.: 

José Pingarilho, Agostinho Monteiro, Lino Machado, Magalhães-· 
de Almeida, OlaVo Oliveira, Jehovah Motta, Alberto Roselli. Samu~f 
Duarte, Emilio dir Maia, Orlando Araujo, Mello Machado, lzidro de
Vasconcellos, Altamirando Requi5o, Luiz Vianna Filho, Prisco Pa-· 
raizo, Alfredo Mascarenhas, A."t101d SilVa, Asdrubal SOares, Lontra 
da Costa, Adelio Maciel, ~ Beraldo, Washington Pires. Furta:dci
de Menezes. Vieira Marques, José Ancmim, Celso Machado, Jo~ Pe- · 
nido, Rezende Tostes, Bueno Brandão, Jacques Montandon, Delphim · 
Moreira, Abreu . Sodré, Paulo Nogueira Moraes Andradé, V ergueiro 
Cesar. Gama ·Cerqueira, Jcaquim Sampaio V idàl, Castro Prado, Mef 
ra Jnior, J~é Cassio, Octavio da Silveira, Carlos Gomes de Olivelrar
Pran9-sco de Fiori, Martins e SUva, Cbry.sostomo de Oliveira. Vieira 
Macedo, Alberto Alvares, Paulo Assumpç5o, Roberto Slmonsel1, · Vi...:. . 
cente Gouveia. (50) • · 

O Sr. Presideme- A lí6ta de presença accusa o compareámen
tQ de 240 Srs . Deputados. 
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Vae~se proceder á votação da materia que se acha sobre a mesa 
e da cons•.ante da Ordem .do Dia. 

E' lido, considerado objecto de deliberação e enviado á Commis
s::ío de Constituição e Justiça, o seguh:lte 

tROJECTO 

N. 102 - 19.35 

Toma extensivas ao Instituto Polytechnico de Florianopolis a.s vanfa.
gtms ·concedidas so lndituto Polytec'frnKo de Jaiz de Póra. 

(Const. Justiça 83 - 19.35) 

O Poder Legislativo decreta : 

Artigo · unic;(). As disposições constantes do Decreto numero .• 
24.786, de 14 de Julho de 1934, e concement>ts ao e:E.Stincto Instituto 
Polytechnico de Juiz de Fõra (Minas Geraes) applicam..-se ao Insti~ 
tuto Polytechnico de Florianopolis, reconhecido, como de utilidade 
JlUblica, pela Lei Federal numero 4. 765. de 1.3 de Dezembro de 1923; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 25 de Junho de 1935. - Dorval Melckiader. 

Justificação 

O Instituto Polytecbirlco de Florianopolis foi reconhecido pelos 
Estados de Santa Catharina e Paraná, respectivamente, em 1917 ·e 
1921 pelas Leis ns. 1 ,080, de '29 de Dezembro e 353, de 1 de Abril 
as quaes validaram os diplomas por elle expedidos. 

O referid-o · Instituto P-olytechnico de Florianopolis era fi.scaliza~ 
do anteriormente á expedição do Decreto n. 23.569 de 11 de De~ 
2:e.m.bro de 1933, que pretende cassar direitos já em gozo dos .pro
f!ssionaes diplomadas por elle, os quaes estudavam e nelle se for~ 
maram confiados na estabilidade das =as leis e em que d!r~itos 
adquiridos fcssem realidade. 

O Decreto n . 24 . 786, refemte ao Instituto Polytechnico de 
Juiz de Fóra, é .posterior ao de n. 23.569 e assim se não poderá 
allegar a ineXistenda d~ precedentes. · 

O Decreto n. 1.080, de 29 de Dezembro de 1917, do Estado 
de .Santa Catharina, diz em o art. l.0

: "Fica recon-hecido officlal~ 
mente o Instituto Polytechnlco, sendo validos os diplomas que 
-c::onferir de modo a concorrerem os diplomados, em igualdade de 
~ondições, ás nomeações para cargos e.staduaes que demandem 
competencia technica profissional". 

O Decreto n. 24.786, de H de Julho de 1934, reza no art. 
1.0 "Aos diplomados pelo extincto ln.stituto Polytechnico de JuiZ 
de Fóra fica as~>egurado o direito ao livre ·exercido da profissão. 
de accor::lo com as· prerogativas confel'idas pelos respectivos diplo-
1llas, mediante apostilla no3 mesmos, dentro do .prazo de seis me
'Zes a c_ontar da data deste decreto. " 

.o Sr. Presidente. - Communicc á Casa que o Sr. Ministro da 
Fazenda comparecerá ã Camara, depois de .amanhli. ás 41/2 00.. 
ras, afim de responder ás informações solicltada,s sobre o Departa~ 
mente Nacional· do Café. 
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Passa-se á votação da mate ria constante da Ordem do dia_ 

Votação do requerimentO n. 44. de 1935 (l.a legislatura); 
do Sr. Acur-cio Torres, de indw~o em Ordem do Dia do pro-
jecto n. 206, de 1935; .,em p~cer ' (disc:WJSão wrü:a). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 45, de 1935 (i.a legislatura)~ 
do Sr. Aureliano Leite. e outros, de nomeação de uma com~ 
missão de 11 membros . paTa. estudar o a.ssumpto rellltivo á nos~ 
sa orthogrsphia (discussão unica.) 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 46, de 1935 (J.a legislatura), 
do Sr. Acurcio Torre$, de im:l!Ísão em ,Ordem do Dia do p~ 
jecto n. 193, de 1935, sem pEU"ecer (discussã<J tzrnica.) 

Approvado. 

O .Sr. Presidente. - Vou, submetttr a votas o requerimento 

O Sr. Raul Bittencourt - (P~~ra <!ncaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, falo como relator do projecto que re~ 
organiza o Conselho Nacional de Educação. 

_ ·o representante fluminense, Sr. Acurcino Torres, requer que 
o projecto n. 193. de 1934, seja incluido em Ordem do Dia sem 
parecer; na base de haver ' transcorrido já período que, por dispo
sição constitucionàl e por disposiçãó regimental, p~rm.itte a discus~ 
são sem parecer, desde que segundo interpretaão dada hontem pela 
Mesa, o pedido seja acceito pela Casa. 

Tei!do eu votado a favor ·· da urgencià requerida pelo mesmo 
Sr . "Deputado, sinto-me a gosto, não só no desempenho do papel 
de Relator da ma teria, como, principalmente, na altitude moral ~ · 
sumida de acceitar a -m-genda bontem solldtada, para vir ponde• 
rar á Camara a exhtenda de um facto novo, que incide nesta al· 
tura de nossas deliberações 1e que me parece bem justifica outro 
rumo, differente do proposto pelo Sr. Acurcio Torres. 

Vale a pena. em duas palavras. relembrar que o projecto n. 
193, tinha como Relator, na legislatur.a passada, o Sr. Prado Kel~ 
ly, o qual · apresentou parecer em tempo habil . Seu parecer, porém, 
estava sendo discutido pela Commissão para uma decisão final, 
quando \Se ~sgotou o periodo legal da legislatura. Na actual; a · 
Commissão se rec:ompo:z:; e. não estando m-als presente a ella o Sr. 
Prado Kelly e sendo eu o novo Relator, apresentei o meu parecer 
sob' a forma de· substitutivo. No instante em que esse substitutiyo 
entrava em discussão, offer~c:endo os diversO.s membros da Com• 
missão suas ponderaçõeS e emendas, deliberou a mesma solicitar do 
Sr. Ministro da Educação e Saude· Publica suggestões acerca do 
assuinpto. · 

Fui, então, wto divergente ~ando a tal solicitação por ques
tões de principio, que -justifiquei e qut: aqui· nao tenho necessidade 
de expôr . · · 

lncontestavel é, entretanto, qut suggestões foram· pedidas 
aqueDe titular, Tendo eu votado contra esse pedido de informes e 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:55 · Página 60 ae 86 

- .Hl~ -·· ... •. . . . 
~çicl ___ ~~t~ .. ;-~cperi~ ,ur,gen,d~ .. . pl\fa ,o . pl;'ojecto, ~flencia .que:~' 
'Vinhá-.. eilêareceilao·· no· ·Séio· da. -.CQ~São;--~ . tive seri~ ,v-c.tar· ·:a-
favor della, na hora éDí· cluê-Úa ·c&-cUtidá :peJa· Casa. · · .. · . · 

, · .. :~'::. A: :~g~~ .f61 ~~~aa·;:.~a~e; · ~foi ._ii'd~ ~rio:·-Ê~kd~~? ~- Of..
Jido · do · sr~ MmlS.fr9.: .4a,.'EI4.{éai;ifu ._e·· ·.s~~~ ·'Eublica · · e :P.<Wo·: á:: let: . .. .. ....... . . '.. .. ... - .. ·. ' .. ~ - qu_. . 

:: ·_ .· ::< .. ·~- - ~ : •'-i:fav~~~- a·_: Ç6~: ~~-'E~'u~-~ -~ :Cüitnra. _por· 
·. _·. · .. :. ::·l;nt~ài9:· ~ ·y . __ Ex,,~--~9!.id~ãó .:õ . meu . parecú $obre .â 
· ;_- ..... _-:·:o:g~~ç~ .. do Con,selho' ' Na.ciOp.ãl .. ~e· Educi!C;ão, tenho 
: .· ~~ > ' .a :l!~nr~ de.' ~e!=l!Ua~Ihe . q~.~e, Il~: se, ~ferindo -essa .:;oliq-
' ',;: : .. · . ta~~: -~ .: d~~e~!!~o .. proi~9. . de .I e~ . e, sill:i;. <!- um' · them~ 

· · · · ···de oJ:ga.oização .technico:..administicltivo, • jUlgo ttiais ·con: 
. . .. ·: . . vemente . explora~ . pé.Sooàlm~te;= 'perante . . a®el!a . Conm:iiS-· 

. . são, o ponto de vista do Governo 50bre tal aiSSumpto, 
_ pelo _que solicito â mesma desigD.ar--me dia e hora para-: .. tal fim . . • .. . . ·. . . . . 

,' Apr:esen~ . ·a v: . ·E~ .·. ·pr;rtestos de cOilSideraç~_. e· 
à preÇo.··; .. : ... : Gústauo · Capaitema. · 

. . Ora _meus. sexili~tis. se a Casa . n'ega urgenda. é que reconhe-· 
cenoo emb9ra a importan~ e n!lativa pressa de reso\VelmOG ãcer,.· 
ca d~ste projecto de li, pennitte, autoriZa, haja uma dilação util 
para · seu melhor estado. :E, desde que o Ministro da Educação e
S.aude Publica, correspondendo ã · sollcitilção daquelle org~ ~
ilico da Camara, pede á ComJllissão de Educa~ e Cultura lhe
marque dia e hora para vir respooder á consulta que lhe foi feita.

. p~ece justo se não inclua desde já em Ordem do Dia o me~ pro---
jeclo, visto . como vale mais a ·pena . começarmos a sua primeira ~ 
~. quando · já :aquelle titular . houver dado sua opinião, de vez
~ -~ -facto . está ~te, ~ prestes ·a se veri.ficar. 

O Sr. ]olfo· Cart~ - Perfeitamente. 

.. O $R,. ~ÜL, Í;3ITI'ENCOÍIRT..,.... E' ~r esta ~ . que. 
cOino · i-êlator do proJectO àpémtado DO requ~ do ~ 
Acurdo Torres, em nome da Commissao de Educa~ ·e Cultnra, de
claro _que .() llOSSO--~- de. vista, rucam!nb"!'tlq . _a vota~, . t no 
untido de propôr, e aconselhar a Camara a rejeitar- o ·refmcl.o ·.:re..
querimento, a me.nas que o nob~ Deputado fluminense .•• 

·_'·:.-.à s;.-.iJ~e-. ~iz· :~ .:w~~~~~ ~:· ~.:IJin~ · ~IPIC3 
mais será con.Sl<lerado. Tenha V . EX. · -ª·~ 4e ·gtJif; o expaiiente: 
do Mlni.stro é protelatorio. E ' lnacredltavel que, sendo Ministro ha 
1lJD -~Q; da . PiiSta :4a.·&iucaçAo •. s ~ --p~ . . a~ ,boi~ ~ teuha· trazl~ 
do. ·.~ Ç~ um .plano-4e-~~,,de· easlu,O. - - · 

O SR. RAUL BrrrENCOURT - Sr •. Presldénte, devo re.s
pôoder ao : - ~rte . do ; DOb~ O'JeputadQ. ~··'Eat .. p~ ,~ar;·. o:~; se 
.trata de pta®. de remÔdelàçlo do ensino, màs de projecto de or• 
ganlulçlO de-.. CQuselho 'Nac:ional- -de·:Bdntaçio.:.·~"~ logar. 
poderia ponderar a S. &. ~. &e ba um aano o Mlul:dzo-. ·: D!Q 
apresentou projecto de lei, tamhem a isso n:!o .se oppô::. 
, ·: .:: ::.:: · · ·~- .. _._:··. · .. ··:;·:. ::~- -~-- - ···· .. -:-_·~ .. : .... ~.·: · · :: "'~~ -~·:·· ·r :.~~ .. ·: ... ~ ·: ~ . ,·:·.-_ (.: 

.--~.:0 Sv: .H~· ~rtlf:~N!o:-:~ ~ :a: cobsa ~ 
:s,; :~az, .,fez,·.<>: ·:mt$1lo :· ~om';~r Comp!lsslo::de F~ .. a ::_1lifOilQilto 
cio. ~}e,do,-~~- s:@~õt:$: ··aoUâteu •;S ~ -paziec:a:.'~; 
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'Mimsterio sobre o assumpto;. e até hoje nAo chegou á ~ . o 
;seú trabalho. O Mlnlsterlo é uma dlstracç!lo. 

. O Sr. Theotonio Monteiro <le Barros. - Se no dia e h9ra mar
cadoS, o Ministro não comparecer, z Commlssão ·estará lnteirám~
'te de.sObngada de esperar ·o ~eu pron..._clamento. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Allãs, devo declarar que os 
meus apartes não visam Uúirmar as coooideraçi5es q'.lt o 110bre ora
dor está fazendo. Traduzem. apenas meu pontO· de vfsta -pes.soal 
.sobre a ac:tuação do MiiWtro. O illustre collega, como relator, -n:r.o 
_poderia agir de forma diversa daquel.Ia · q~ está seguindo. Em face 
do pedido do Ministro, 110 sentido de se lhe marcar · o dia e hora 
para ~omparecer á Cammissão, a attitucle logica do relator devia 
su a que está tendo. · 

O SR. RAUL BITTENCOURT -:- Não se trata ·de pedido 
do Ministro no sentido de ser ouvido, mas sim, de solicltaç~ de dia e 

.· 'hora para que possa attender_ a consulta' da ~o. 

O &. Henrique Dodsworth - Apen~ manifeste o meu modo 
de pensar, pojs estou~ convencido de que, infelizm~te, nunca maJs 
esSe. assumpto será considerado . pela Commlss~. . . - . . 

O SR. RAUL BITTENCOÚRT _;;, o' nobre collega .se·. eri-:-
1J~a. Se, · acaso, o Sr. Ministro ti vem . intuito protelatorio, com 
isso Ii.ão ficaria _enredada a acção da Cqmmissao . · · 

.' O. Sr. -Henrique Dodswotth - Cabe-me . dizer que, nism ~uttí.,. 
to urgente c:oino o das. subvenções, em que ezistem_ casas· de e!lsino 
e de' caridade êm ves~ de serem fecha~as •. pOr · faltá· desse awtl~ 
lio, o Miilistro . d3. Edueação. não deu um pas.So para resolver .. a 
questao. 

O SR. RAUL BIT:fENCOURT - .Recordo-me de~ p ~~ 
mstro 'dâ EducáÇAO esteve · presente à· UD1a' da.s ses:;je$ dá.<Comm.i.S-

• ~ dé Finanças . . ~ .- · · · ~ · .· · · · · ·· · · · ·,;-· 
.. . : ... . 

··· Q ·Sr.· Héniiq_rie DodsWorth - Pará prómetter trabalhQs · que 
CIIÍlc:a ·mandoU : - · · · · - · · · · 

.. :· . ' • ·. ··.: 

O SR. RAUL BITrENCOURT - .· . . é ahl · expoz _sua opl~ 
. nl§O_~ · Nâ'o' aSSisti ao fa'ctó, jorque n!o participo cJa.quella COmmls--
~- Tive, ... · ém, notrda 'delle ... ·. · · · · 

.• ,.,~ · -.:·::::.:~ - : . ,_., . . : .... • .. · ... .-· . . . 
· ·o Sr~ ]o!o Carla~ M~" ...:.... Em Sum.ma o ·nobre Deputado

Henrique Dodsworth el:tá; :·apenail, · dando ~so· ao· seu ·esPlrltO 
de pessimismo. · 

. . . . . . . .. . 
-o· Sr . . Wanderley . de 'PinhO ..- ·E ' que: parece ·fundado. . . . . . .. · . · . . .. 

. . o ·Sr. HenriqUe Docúuiótth ,._ Em rela~· a· esta p:irte·.·nao. 
bà:'duvidas: :. · .. ·.·. : . : . . . . .·:_ ·:. ·: ·.· . ·< ·: 

.. ( 

O . SR. -AAUL BI'Í"TE-NCOURT - Quanto ao t~ peSs!m'ts~. 
S. ·EX. lll!.o ha :de, .&er- ·~CCIIIIJ)anhaclo' ·jlela · Cas.a .; ~~. Si-:. 1'resi• 
dente;· dizia eu :que·'a Conurils$1o -de' 'Edqc:açJo:·_e.:Cultura •acouselba 
á ··Cama-ta a rej~ :do r~. :ã; ·'VIJ(a: .:Oo :~;nõvo:ique -ln"--
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:~~~7,f~~c;~~j; ~~&r~~ r:~ lL ~!/:ta!~:~ 
::._:_ -r:ios-.Cfvis e. mifit~·;_-~ ~e~ fau:~avel aG véfo, àti'Cotri-". 

:?c:S~H~~-!:;~1t':'{J~---~~ar~0S:s ·.t:: 
>-~~f}'eixpto' .e G-atufiant) de ·Brifo. - · . , ~.: 

O St. Preaidenté. ~''Eiíira· -e~ ~o o: p~]ecio. 
_'Jelll. a P<ili!vr:a o Sr. RibeirO Jqnior, para, cpn~uar seu clis-

cfirsó. ·s. EX; .disPõe Cie Uiná h~. . .. . _ _ . -

,_ Q. !)r._, Pre~ent_e •: • -:- Sr-. ~residente ~ ante_s de prosegulr nas 
c~~ta,çõe~:·bo;;~ t!!l~e~das a respeito ,do _proJec:to v~garmente;_ 
denol!lmado ·oo· ·reajustámento, desejo cumprir, perante este_ple .. -
narlo, o ·elelllentar dever d~ :sobrelevar, aq·ul, que uma ·merenda: 
~. lll~ f~ita, h~ntetn desta tribiUIB, ao nobre leader . da ~orla. 
Sf..:. O~P!ltãd~, JO~ ~eyea. em nenhuma hypotbése deverá .ser ~..,.. 
t«:#~j'!ia ~- ·-~~.~ , ~~ · t~~ rlgidament~ . doutrinaria. · · · · · · 

;, _ ·Nh19~~>:o;ltesta' ~ ~ecessldade_,_ ~sitiva. do eon~te· ~-:7. 
tiflJiado ~as. op~s.. de-~ tçmpe:ra .·po; emprehendimentoS . e·. 
àesen'VoluçãO dá · f~ -~tic:a . ~ admlplstrativa -dós pólrtido.S _do~
nadores. Nenhum govérno; ·tegitm\lmiente démoeratic:o- ousarla pro- · 
~:il!..!llle · ''!?· .ll,l_\ID9o .n.~ ,esçuo '~- ~uito bom."·. c~ se affinna... 
~ .eii~ilho · f.lcétt'l da ~o~ canção _ camavalesca .. Todos_ nóS·_ 
; , g~vem..~teS: e . gov~_ .,...- ~~ ántes, Wo regl;a,e·. 

oa- 'luz. cóntinuada. intêcsiva:. 'farta, espadB11811ie e renutrida de fut.:.' c . . .. ... .. . . .. --- - .. . ... '. . . . - . . ... 
gw:a~ .. -e~tclhu:~; no P.E;'rquirir .. ~- _ assentamentos, as . ~tas.-oor.:.. _ 
rentes e. ·os r.elatorios da 'ad:ininist:a;:!o .publka. · . . · • .. 

- ~~ • .-Nic!~~ ~~,_)), ~e.'!-~jlJ:-se., ~tfcamente.. que "a · poUtica d~ 
sr·:. GetUlio_· \l'az:gas. :_ç_ 'essen~ente., ~ativa" e, '.aiOOa., que elJe. 
:o~ .• teria ~~~o. ':':fuinsfig~ -~-'vida. do_ :fim· s.i, de seguida..: 
a·. çÔnt;i-~prova 4))~ .fact~ n~ ~lcerçar, . can solidez, . a yeradcl~de: . 
dessa asseguração: ·. . ' . . ' - . . . ' . . . • ' ~ 

So-.1 medullarmente, insuspeito para alçar a luva amarfaruiadá·: 
dar~~~.a~CJt:e. o ~~f!P.ido _ ~er. da -~oria, . co.n~bado de. ja• 
ct.anda;· an-emesstm 'ao tapete_ .das co.arenda.s· partldarlas. Jamais me:. 

· ~tórpor~( ou; . :sé~r = .m.e av#mhei âa drandas. 'dos. facdÇIS{smos po< 
li~ _ ~~s, c(lmo, Jam~Ps, tambeiXl. ~e appro~ d~ . à?"< 
minadotes · "-:- de quaesquer épocas e de quaesg\ler ascendenc:ías. --'---: 
p~::. eG.ttnder:lbei ·a·· sacc::ola regulámentar dos pedin"h6es ~, 
sas, )~or: deliberada astuda.. • . . . . . _ 
~_;·r~::iéu:IJ)t:e, ~preferido C?Di~gar, . altivall:lente, _os t~po8 ~ · 

mQdoi complexos -~ . ~rbo pleltelll', a' maneJar as vo_zes; ~~ áspe
ni~.'d.()': .seU cJü,aSi syDónliDo pedir, pois, aprendi cem .. Vieira. que- : 
"pedir él queJil nos deve, mai6 é dcmitndat' que pedir". · · 

.,, .. A.~. ~tanto,- St:: .. Pn:!ddente, .te.!Cl maior~ req_uintea· de· 
p~~Onor :p~: · e, _ _pOr J.s.so .j;.!! -~ pleiteia.. nem cfemanda ~---~- .. 
exige.:· · _ · . . . . . ·· . . . · · .. · .. -

' - -F~ndO.,O .: se -divor,cia.- comtudO, .· .. · àesélegantemente •. das. '-~-· 
~ .,pr~~ -~;,r.reóti,'ás dos._çanones ··par1a!Dentare.s~ porq~ ~-de-
nunca; íi5o- àrgi.U:ilenfa.: '11!0' esciarece. não c:On.testa, -~- éoU.clue.-: 
n~ smte:ncia, :nem codifica os seus propositos & ·cori-eiÇãb poTitica.:· 
Ct;?;R.-_..il-~ção •. ~ .tn"tefre:a.-e o , de.sinter~ dos. adversarlos de
n1 Q~~~~:- ~b'~~~; _ap,enas;:. c{eb1at.~_ ~ ~~;. :àebrat.era àl7". 
u. amente:.. . .. . : . ·. : .. ,.- .. , 

E, nesse desvario -deseompassaàp __ ~: ronquejante~ à Ílaclã,:atten-· 
ae, e a ninguem - que se não àlkte' nas .SUa.s 'fileiras 'c:a.D.hestri!S de-
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-guardas nocturnos ·da politica .Oilcional, - concedem· as .. graças ·,do· 
.seu acatamento policial. .. 

... ... . ~. - . . . . 
~- ·. :Nem estaremos nós. os da _valorrua plelade da. ~~;~aioria.·-sing~::
·:iarmente . de;acompanhados, nesse -extranhar ,·.de· .attitudes peccamlne;
-nosas. Commectou-as, em dias recentes, o "Correio da Manh!l'~, 
:ao ·qt!àl . ter-se-á elogiado; bastante, cóm a :simples enunciação do 
-~Jeu designativo liorirosam~nte · vic:torioso nas lides· de civismo · .. da 
',in!.pren·sa brasileira: 
, · .Ouçamol-o, Sr. Presidente : 

.. Mas. =radr;s os factos. de um ponto (ie · vista supe,. 
·.: rioi', nem m=o a.administração se poderia queixar de uma 

analyse desembaraçada de seU!$ actos. Pelo c:ontratio. até 
· is;o lhe seria util, pOrquanto o governo poderia, desse m~ 
· do, .ter o conhecimento , das. preferencias da nação, .. e~~;~ ai>
sumptos que lhe dizem .de perto. A opposição não é somen
te' feita· .para derrubar, para embaraçar por todos os ~t~eios 
a marcha do · Executivo.. Essa .não h a quem a deseje, e a 
propria opinião publica saberia desprezal~a, Um :oudeo~ 

'porém.· de resistencia -parlamentar, formado pela.s opposi• 
ções de differe.:.tes 'bancadas, . só seria util. ao governo, !lS-' 

- · · · miuçando ·suas. decisões antes de convertidas em lei, e per-
. mittindo até amplas ·e . cabaes explicações da. parte do Exe· 

<'- cutivo, quando estiv.ease. com razão. ou, a .desistencia · de ini~ 
·~-: :·_>: :dativas. i.nfelize$, quando succedesse o contrario".- (1} _ ·, 

· . Eu llãQ d.e~elo que o nobre Ze'ader da mmorla se -~ão intimid~. 
-de fazer ·perante est!! plenario, .. "a hlstoria pregressa .da revolução~ ; 
-~ não acredito, tambem. ejue etJtre oS ~mpilhamentos desmedidos ·do 
·seu "archivo fonnidave1", tS!: llão encontrem algumas cartilhas e!~ 
-,nentares. de opposição parlamentar e, outroslm, algumas resmas de 
·.papel· em: ·branc:o, . em qtie a posteridade deligienciarâ ·PQr "descobrir.~ 
:.as faç.anhas •de m!cropbone, praticadas po!' "inventados heroes des~ 
cnheddos" <· , . 

···Nenhum •de· nós "re:fugiu de en!rentat: o fundamentado libelJo", 
·.CGmO · discricionariamente. acccntuou.". o nobre leader da.· minoda ,. .-Já. 
-4ÇGt,a .mesma· tribU'Ila. varias. vo~. mais autornadas. da. minoria se fi:. 
:uram .· auvir" em. adequada opportunidad~. patzJ . protestar, de ~onti.~ 
nuo, :. contra :as, arguiçõe.S fragillssimas. da minorta. . ou para rebate:=. 

-destrinçar e ,destruir: as -in verdades. pah:ilarea com que . essa mesma>~ 
:aorta ~nfartou· .. as suas·.:querellas in}wtas.· : . . . . · .... : 
;, , - 'Nenhum. de. :oós, por. con~encla, --"amarga um:á-:.solídariecJade 

"fe1ta reserva intiman. nem recalca uma ".revolta a custo: sopitada"•· . c 
~·,~:~-.J?.ouC'P: se rios ·dá e. á Nação· Brasileira que o ·arclnven.erandO Sr. 

"l3prges de, ,MedeirOs . -.-, c:atbedratic:o ·insubstituivel· da. .f~ilizaç§o ~ 
·pub~ca:oa, '--- te.nl:ia dado. o ,:'seu ·c:omentimet:tto ·á ,~:volução'~;- que tk 
-"1~·-~sctiptos ··.regrinhas::de·reheldia_para .. a Força Publica· do·Rló 
'Grande do Sul"; .. -q'Ue'; iill~:· "s6 . ti..ve.sse entrado:·. na , Revoluç5õ q·aando 
~preh~u .que· o. movimento · arm.* era. um . . aconteCimento iiacfo. 
· m1.r. -A,, outros, . Sr. Presidente,. teria. occorrldo só: entrarem em- ttvo. 
~q~; .. ~ se-~m-hem:dellas,.;ain~ .que fos.se:de-.avião.~ ·.,.Tão 
pouco, -.nos il?-~~ressa:. o exainip.at:JDOs. 'a<l\li;:. o ·quilate:.das ·.delfhérações 
~ts~"!SS:. no.c;Jv:>;bre Sr,-:&:thur.Bern!ll'de.\ que ' todos::nós sabemos: ha~ 
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teles,' - a politica é, .para· mim, a "theoria da vontade collectiva ··, 
qtie, · i.nvestiqando · as · eallGas condiciooàes &. ~da economi:. 
ca, SOcial e juridka dos povos, - systemaW:a .as· regras que lhes 
assegura e desenvolv~ os . effeitos consolidando, a um tempo, o.s 
-elementos existendaes do '&tado, ·que não têm, ··em as suas piopria,s 
.fonte~ :·.recursos sufficientes de coordenação e de ~tuidade; 

_ _ Conci!ituando-a dessa forma, Sr. Presidente, é que eu desejo 
: encarar o painel da nacionalidade hrasile'.ra, sem emmoldural-o;, 

<le itidushia, nos eX:otisiiiOs · dos programma:; e i:fu pragmatismo dos 
planos alienigenas. . 

Assim, desejatiamos que o comparassem, tambem, com os seus 
·olhos pesquizadore.s, os nossos oob:es collegas da minoria, em cujas 
fileiras sObejam cODSagl"Bdos detentores de formQSo renome nacional. 
Mas, não admittiremas que, por sobrelevar--lhe as imperfeições e os 
<!~acertos, entisnem o honrado nome do Sr. Getulio Vargas com 03 
·csfum:nbos do seu demagogismo, ou nos seteiam, a nós da· maioria, 
;com -as ·farpas -cá%-comidas do seu vocabulario ele almocreve desditoso. 

Não desacertará, como estadi.::;ta, o honrado Sr. Getulio Vargas, 
si continuar a alicerçar ""o exito promettido aos .seUs concidad~ na 
loteria dos açontecimentos" • Pois, não é, precisamente, em uma des-
:sas loterias - o reajustamento do.s vencimmtos do funccionalisino -
qúe a :minoria lançou o embaaamento para erigir as suas tendinhas de 
,•• cambiStas" de bUbetes para os e5pectaculos da opposição? 

N~ está este :Jilenario acostumado, já, ás · .raanobras da minoria, 
-em· torno do· projecto· n. 65, de 1935, cujo véto estamos -discutindo, 
~h a mui disciplinada assi3tencia das galerias ? 

· · Prosi.gámôs, portanto Sr.. Presidente, na extracção dos premiQS 
-dessa "loteria dos acontecimentos" ..• 

_ Nem na- ·manutenÇão dessa doutrina polltic:a haveria a salientar~ 
1e a vu!net"a dolorosa de alimentai.-a o· Governo •· em troca das liber~ 
$de.; poblJcas saciiiicadas"' como, effedivamente, o fizeram da coJJSoo 
dencia, I.eniOe, Mu.ssOlúle, e de Hittler, cujos catecismos re.oovadores 

:O· DObre leader da .. minoria interpretou a ·seu modo. · delctrando-os. 
·Hapena~ esboçados· na sua mais rasa superiícialidade", - ccmsoante 
:a phi"a.se in-cisiva 'de Monte ~ nosso Iimi valoroio collega, in 

. ~D'o -Poder dd· Estado· e do$. Orgb Governativos", atja leitura eu 
jledhia, permissão- para ~dai. aos nobres Deputados. 

Ótzçamol--o atttntammte ; . 

. . "Cham;;se a · orgániza~o _pi'Ó}ectàda, ou já reallzada. 
e 1SSO pouco iinPõrta. EStadO PasêSta oi1 NàZista, Dictadu.
n proletaria. óü. bUrgúeza, o qíie~ cse predicà, nos· c:a'mpeOlia;. 
tOs . da luta renovadOra, é a iiisfitiiiçáo de .Um estãdo de for
Fi. ~e. baseado· tiUriia .· úiricà edruí:tufa paTiltca· (or;. 
ganiiaÇãc · do. pasao, · Partido OOda1 .nad~ta ~. 
organizações .sovieticas -~> .. IstO feité, nénhunia aftéii,. 
çilo m~eei qu&que& .. ôú.tra' . ltniitiiçiO 'ou riiaiiil~ . de 

·vo-ntade, prov~ 'dO.$· Ckíiíais -~0$ de. cáliurli .~CW:. 
-.~H 

À acção de. s~ ;__ p(,nneiiOrlZa.' 'aiilcía;. o -~in~te 
~ta .. de __ phijosopbi~tlça., -:- se-~· ele .. ~ 
di! illimitada; sobré o~ ~IJ!Jum e· -&obre u cDl1edb1 _ ,-

Mus.sollni e Hittler, ao inVés de, como Stalin; emergi-
. -mi·do5,-seioã. ·dás .&s:ses''ccmíõ ui!(UtOI'és·de Séu,S'.peusa

mentos, c:olloc:am.~se, ao contrario, nas citfimnandas- ·do .p 
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vemo, e, manobrando a seu talante, 'disciplinam as:~ 
aC:tivas. da ,secledade. no rumo individual da sua exclusiu.a~ 
.vorrtack .... (2) 

" . 
;: · . 'E depois de analysar a.' aff:lniclade .ideologica e as num~as patr· 
ticularidades ~truc:turaes desses regimes. conclue· .Monte .Arraes pot · 
'<isse·gurar~nos :·qti1:,. neUes> ·"domina, ... poréÍn, como ·corollario, mais ou" 
-menos: lato, . o principi<o da igualdade collectiva, cordra.p<?Sto ao da. ·11-
:berdade -civil; política, economica e espiritual. e imposto pelo d~ 
tismo revolucionarlo e armado" • 

·Onde, portanto, o nobre·leader da minoria teria encontrado·-e.S.Se
.f-e.speito intensivo âs liberdades publicas, não Gac:rifi.cadas, si é preci-
1'U3Jnente, no · anniquilamento de suas expansões hemfazejas que
'aquetles doutrinadores ex:trem!stas codificaram as · novas bemaventu•· 
ranças dos sew jurisdiccionados 1 

.Latct 81'1.guis in he:rba - sentenciou Virgllio. A ser.pe:nte se oc
allta debaixo ela herva. diri.amos· nóS, e.m vernaculo; ou, si preferirem, 
ad~emos á Nação que a perfídia, muitas vezes, .se occuJta.. em
bel!as palavras. 

Foi, certamente, inspirado ·nessa aleivosia satanica, que o .nobre-
1eader da lllinoria nos advertiu, recentemente, que "talvez por i= b1r 
muito se movimentam com lmprssionante resalto. as alas doutrinarlas
éxtremas, dando a todo& a .sensação angustiada de que o dia de: ama
-ilhã 'ou se tingirá com o verde das camisas integralistas ou· mm . o-
vermeltio das côres libertadoras." · ' · 

· 'N~o sé antecipe a minoria, impatrioticame.nte, na fluição embria
gadora dessa volupla maldita. 

· A nacionalidade e8tâ alertá. Nem ella se Interessa pelos pregões
quiX<ltescos dos ·tintureiros de caurlsas ve~:"des, nem se deixará .$uh--
ve-rter ao· sadismo . insaciavel dos leiloeiros fallidos do liberalismo, 
-t~em' dos vendilhões desmascarados ·da dignidade nacional. 

A minoria, Sr. Premdente, se debate. desesperadoramente, · por 
'desvencilhar--se · dos. grilhões marty.rizante.s da . arruin<~dora psycbose
derrotista, ·a que a manietaram os .seus monitores insanos. Maudsley
:não préViu. lamentavelmente, a necesBiclade de se erigirem ·tnanlC9-
mios polit!cés· 'pará "<>:'i: loucos- das· nacionalidades"... • Assistamoi.-QS. 
por consequenda, com a.cjUelie. desvelamento cbristão a que nos obrl~ 
ga o preamb~o con.stitudona.l. E !!lão tenhamós êsmoredmentos no 
repeitar e annprir .'?5 demais ,preceitos e deveres que nos imp6e lll 
'Coil$tltu.lção da .RepubHca, • elegen~ ,sempi_.e, em m~dal limpls
slmo ·de realizações benifázeJas. ·dfgnlflcadoras, :.afurtimadás e lmpe~ 
'reciveis do5 ~seios da eoHectividáde ~patridá, . para que o zwsso. 
~rasU estremecido possa ccinqul.star, altivamente,· a5· Iaureas da vkt()# 
·ria, DOs porvhídoci-os corisel.bOIS do ·reequ!llhrlo ·universal! (Pa!mllS.. 
:0 <>Tador é cuínprlinen/Mo.) · · · · •· . · 
:· ·O· sr. U&aldo Ramalhete - Serei breve, ·sr:· Presidente, porque 
à: ma_teria ·elll debate já. eStá sufficientemente esclarecida •. Noto -que 
·os: Srs. Deputados desejam, sem.· máior ·demora:;: ~tàr sua dernis-
aão sobre o véto opposto pelo &enb.or Presidente da Republica á 
c;hamada lei ~e reajustamento dos vencimentos dos ~mpregados pu•· 
'bliéôs~· · · · '· · : .. , .. · :--.. · · · · ·· : · · •· 
•.: ~; 'J?.oucas palavras, apenas. ·proferirei, para pÔt;··em evid~da ponto
-qui me""parece. essencial á' ~consideração ··da Camai"a' porque em resr'-

<-~ ~ , (i) MoDte- Arra~ ~ Do.P. do Estado e ~.-Org!os Gover-
~I?C#, ·pags·" .. 75-6~ ·. : .. · :·:. · ·· . ·-· .. > . , ~ · .. · . :: 
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peito ás prerogativas constitucionaes d~ste poder publico. 
Antes, porém, de tratar da materia em discussão, quero · refé:. 

rir:me a um j~o externado nesta Casa pelo nobre Deputado Sr'. 
Joao Carlos Machado, illustre leader da bancada hberal do Rio· Grari~ 
de do Sul, quanto á attitude- e aos prop ositos que animam a minori~ 
parlamentar. · 

S. Ex., no bn1hante discurso que. pronunciou, com a elegancia 
e a eloquencia que lhe •são peculiare:. e que lhe . vão conquistando 
Jogar proeminente entre os maiores parlamentares com assento nesta 
Casa, alludiu ás criticas e observações de varias Deputados da m:ino..' 
ria sobre o momento de graves aprehensões que vivemos e os actos 
praticados pelo Governo da Reptiblica, especialmente em referencia a. 
pessoa do Chefe do Poder Executivo. Reportand~se á acção da mi
noria, o eminente leader da bal!lCada ga.'Úcha não dissimulou seu de.:. 
sagrado, sua censura á linguagem usada por alguns dos Depurados 
que têm occupado a tribuna. ~ 

Parece-me, entretanto, Sr. Presidente, que o nobre colega foi in~ 
justo porque; se na critica aos actos govemamentaes e á acçáo poli~ 
tica e administrativa do Chefe do Go,·erno, o Deputado usa de al
guma vehemencia ou empresta ás suas e:otpressões maior calor, isto 
faz. sem quebra do respeito que se deve á autOTidade constituída. 
Sua attitude não significa, de modo algum, rebai::-:amento das pra
xes parlamentares. Devemos considerar que a pessoa investida das 
altas funcções de Chefe. do Governo, no regime republicano, não é: 
sagrada; não é pessoa que possa collocar .os seus actos acima da cri
tica e da apreciação que mereçam. 

Ainda, Sr. Presidente, no discurso do nobre Deputado sul rio~ 
grandense, a quem rendo as minhas homenagens de admiraiião, pela 
sympathia que S. Ex. inspira a quantos de sua pessoa se approximam, 
ainda nesses discurso o nobre Deputado procuroú concretixar e reu
nir .em uma formula as accusações que fa:t.ia á attitude, á maneira
porque se com·poi'tavam os Deputados da minoria. A -formula por S. 
Ex. usada foi de "crise de sinceridade". 

Quero acompanhar o nobre Deputado na affirrnação da existen
cia de uma crise de sinceridade, mas não a de que essa crise de sinr 
ceridade tenha nascido, tenha sido originada da acção da minoria. 
parlamentar. 

O Sr:. Barro Caissal - Muito bem. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Ha, Sr. Presidente, crise 
de sinceridade; que parte do alto, creada não sómente sobre a a!!ção
dos Deputados no Parlamento ~rasileiro, mas por t_oda a parte, po:r: 
todos os am.bitos da actividade politica pela orientaç?.o governamen• 
tal, pela. a·cção t>olitica ·e administrativa do Governo da Republica. 

De facto, Sr. Presidente, quando vemos, na ordem finan.:eira, 
que., 3<:1 encaminhar á Camara a proposta de orçamento do anno pas-
sado, para o e:~:ercicio corrente,. o Sr. Ministro da . Fazenda havia de• 
clarado que a importancia do cleficit @contrado era d~v!da ·a falta de 
tempo para exame minucioso e organiução de" tabellas, na forma das· 
disposições da Constituição promulgada, e vimos, 'depois, que o orça
mento vetado em parte pelo Sr. Presidente da Republíca tinha dado; 
na sua execução, como se conclue dos· balançoS d(l Thesouro; defil# 
·não apenu de tre2;entos· ou quatrocentos contos, ·mas, sim, superiot 
a. oitocentos mil contos, mercê das 'das despesa~ ·effectuadas por c:rew 
·ditos addidonaes ao nrçamento; . quando vemos, que, ainda neste mo-· 
mento,conforme na hora do expediente salientou o ·nobre Depu.tado 
&urcio · Toues, do-is .. Minis".x-os ·da Republica, secretarios de confian
ça' dó· Chefe de .. Estado, pensarem ·e agirem · de mod~ Wlil pletameri.te 
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diverso em materia de summa gravidade, como a que diz. respeito â 
ordem publica; quando vem~s. Sr. Presidente, factos dessa natureza; 
dou razão ao nobre Deputado pela bancada do Rio Gtande do Sul para. 
dilier que, aléiP. de todas as crises que avassalatn o Pab:, que: pertu.c· 
bam a nossa vida de sociedade, soffremos tambem, a crise de sínce~ 
ridade. Por 1ss6 mesmo, Sr. Presidente, entendo taxnbem, como ó 
nobre Deputado, que esta crise de sinceridade precisa ser éstudada 
nas suas origens e nas suas consequencias. Para resolvei-a, nada IIJ.ais 
facil do que appellar; par;a o Sr. Presidente da Republica, no senti· 
do de que dê S. Ex. aos negocias publicas, um rumo firme, deci~ 
.s.ivo·, seguro, e:xtendendo a influencia do Chefe da Na~o a tocios os 
·departalllentos da admini~ção publica, com o desejo sincero, vehe
·mente e patriotico, de cumprir a Constituição Feder.-al e propor.-cionar 
ao ~ a nece:ssaria tranquilidade e 6 bem estar.- que desejamos. 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, entro na discussão do véto 
ao pr.-ojecto de reajustamento. Em nome do dever de respeitar; e 
guardar os mandamentos da Carta Magna e sob a. ínspir.-ação dos ele
vado$ sentimentos de justiça e de equidade, não póde, Sr. Presidente 
a Camara dos Deputados conformar•.;e com o acto do Sr. Pr.-esidente 
da Republíca, que negQu sancção, que cecusou acquiescenda, em par~ 
te, ao chamado projecto de. lei do:. reajustamento dos vencimenws 
dos militares e cillis . 

Não entrarie, minudentemente, no exame dos motivos de ordem 
constitucional, pelos quaes a Camara I\ão deve dar; seus apoio .ao vê• 
to presidencial. . · 

Sob esse aspecto, a questão já foi, aqui, profundamente deba
tida. 

Sr. Presidente, affirmou~se desta tribuna, reiter;adamente,. que o 
projecto de reaju.st:atnento tivera a .inlciativa do Sr.-. Presidente. da 
Republica, na forma da Constituição. Acceito como provada esta 
px:oposição, para não prolongar a discussão do assumpto e não fa
tigar meus nobres· colegas, (não appoiaâos), e declaro que ~ o 
pr;ojecto fõr.-a enviado. á. Camara por iniciativa do Pod~ Executivo; 
para :L?"tender apenas a.o reajusta..inento dos vencimentos. militares, á 
proposição, como foi. votada, . deixou de ser um prolongamento, uma 
cilnsequericia dessa ini~va do Governo, para ser apenas · a ini.ci9.ti· 
va. de uma das commissões da Camar;a do$ Deputados. Examinada a· 
mensagem. do Executivo, com os estudos que remettera ao legi11" 
lativo, est\ldos .realizados por uma Comn:rissão de Finanças desde lo• 
go recusára seu apoio ao . projecto inicial, para elaborar um outro 
concedendo aos militar;es wn abono de vencitnentos, mais tarde ex
tendido, .. tambem, . aos funccionarios civis, em virtude de emenda do 
senhor Presidente da Commissão de Finanças, o ·nobre Deputado 
Sr. João Simplicio. . _ ... 

Nesias condições, o Sr. Presidente da Republic:a,. querendo negar 
sancção •. á pai:I;e que aproveitada aos func:donarios civis, não podia 
mminar o projecto sob o aspecto constitucional, de ter ou não sido 
da iniciativa do Poder Executivo. Ai.nda, por.-ém, que a proposição 
S()ffresse desse. yicio - fosse inconstitucional - não seria·. possive:l 
que só em relação a uma das suas partes se pudesse . allegar essa 
mesma inconstitucionalidade, senão sobre o projecto votado pela. Ga··. 
~- . . . . . . 

• J?ado ·_ como dise o í~icio - que, o pr~jecto tive$Se sido ~
iniciativa do Poder Executivo,· a parte relativa aos vcnciinentos dó~ 
funcci_onarios c:ivia,. inc:orp(>rada por iriicia.itya da Comnwsão de Fi.
nanç.s, . não . podia incidir na eiva de inconstitucionalidade, p{itque ini
~tiva .do Poder Eiecutiyo,. em elaboração légwativa, não qccr di· 
1.er intervenção daquelle Poder.- . em .tódas ·.as phases da· elaboração. , de> 
projecto. O Executivo. póde ~nviar :um projecto :iobre determinado 
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assumpto; _a Ca.mara, tomando conhecimento da materia, pode emen.:. 
~-a, e:xtendel-a, a.ugmental-a, de fónna. que o resultado da elaba. 
ração legislativa, no caso, não tira á proposição essa condição de: 
constitucionalidade, em face do dispositivo que dá ao . Presidente da. 
Republica a úriciativa • 

. · · Assim~ o acto do Chefe da· Nação, negando sancçio apenas •· 
uma parte do projecto, é injusto porquanto não prevalece a arguição
de inc<mstitucionalidade. 

Não posso comprehender, Sr. Presidente, como se dá ao. véto
parcial a extensão que o Sr . Presidente da Republica lhe deu no ca~ 
so em apreço, não sómente negando execução a um dispositivo da 
proposição legislativa, mas verdadeiramente emendando-o, com a sup-
pressã.o de palavras. · 

Neste ponto, Sr. Presidente, surge a quest:ío que, de .princlplÓ,. 
peclarci referil"-se ~ proprias prerogativas constituclonaes da Camara. 
do~ SrS . Deputadoo ~ · · 
· O Arl. 2• do projecto, vetado parcia1mente, estende os bene
ficios, as vantagens do abono provisorio a todos os funcci<lnarios. 
civis, inclusive aos. das Camaras Legi,slativas. Ora, se o Sr. Pre· 
&idente da Repuhlica, negando sanc.ç~ á medida, quiz - IIO que . 
fez muito bem - defender .prerogativas que pela nossa Lei Basica lhe 
cabem, a Camara -dos Deputados tem tam.bem de resguardar prera. 
gativas que lhe pertencem, porquanto o augmento de vencimentos o~ 
o abono ·ao.s funccionar:ios legislativos não depende de iniciativa do. 
Presidente da Republica, e, em taes condições, S . Ex. · não poderia. 
vetar e;sa parte do projecto. z;ob ·o fundamento de ser inconstitudoual: 
por nà<l haver partido do Executivo. · 

As.sin:i, em · nome dessas prerogativas do Legislativo e defenden<IO< 
attribuições exclttSivamente suas, a Camara dos Deputados não po-. 
qeiá admi~ -prevaleÇa o véto do· Sr. Prwdente da · Repuhllcá, que 
subaiette ·úi:na prOPóstçãO de augmento de vencimentos de funcdona
riós Jegislativ<lG ã iniciativa dõ .Poder &ecutivo. Será um golpe
Profurido que a Camara dará . ua sua independenda, nas suas pre.o: 
rogativas, na propna clignidade do Poder Legislativo\ . 

Sr. Presidente; rematando me\1 disou;so, porque me tomo j~ 
~tidioso (não apoiados) e a Cainara anseia por se prontmciar sobre 
o assumpto, direi: 6é a Calllai:a- dos ~rs. Deputados rejeitar o véto
parcial ~ no caso, pai-cialisslmo ..;;_ dei Sr . Presidente da Republica. 
restabelecerá a confiança pUblicá DOS mandatari~s do Povo com êJSÓ" 

sent9 nes~ Casa. e , assim, terá corrigido um acto de profunda in-
justiça, terá evitado uma grande .iniquidade, qual a de se perm.lttir O• 
augmento ·das ·deSpeGas publicas pela· majoração dos · vencimentos das
·classes armadas dó Paiz, ·.5acrlficando-se, em nome da defeSa e ciOs: 
interesses dO Tbesouro, os ·flmccionarlos publicas, :ou sejam as claaset· 
desarmadas. · · · 

~ando apoio ao véto do Sr. Presidente ·da Republica, a Ca
mara fará Justiça, affirmando que, para· nós,_ Tepresentantes da Naçlo~ . 
são servidores dei Paiz dign01 dó nosso apreço tanto os militares como.· 
os . ci\lis, que todos cooperam • . por ·igual, para o . engrandecimento" d~ 
Patria. (Muito bem. Palmas. O orador é ·abraç&do.) . 

o· Sr •. Raul Fernacdes - Sr . Presidente, ~ quero que se e13-
cerre · a discussãO sobre o pro}ecto vétado pelo Sr. Presidente da. 
Republic:a e ·que a Camara passe ao voto sem dizer ,de · publico, duas 
palavra; para justificar o meu modo de ver; nesta transcendente e 
tiO debatida questao. · · 

:.Entendo: que :p6de · seT ella · reduzida. eiichematicam~nte, : aos se:. 
gul.nt~ te.imos: .. ·estA em -causa o lilteresse;~ o · Nspe:Jta'Ji!1!5SlTno 1DttS-
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I" esse, da classe dos fu.nccionarioo publicoJ> federaes; · esse não· é sacrl-:
ficado éo.m a opposição do Sr:, Pres.kiente da . Republica ao pt:ojecto 
v:otado pela Camara, porque, _para . attendel-o, nos termos que ~ 
.c~venha.IIl aos $entimento.S- de justiça; ha uma _ commissão egregia, 
nomeada pelo Poder Executivo e pelo Parlamento, e, dentt:o de prazç 
:ç~uito breve, a Casa •. terã que. deliberar. sobre as conclu.:sões··desse 
-orgão, . que ha de saber correspondu · ãs . legitimas reivindicações .. do 
funcdonalismo publico, na medidà que as conveillencias. ; nadonaeJS 
aconselharem como equanime e praticavel. . 

. . Ha .. outro iDtuesse. tão respeitavel como aquelle. se não . mais. 
timbem em causa: é o da communhão nacional, . o da massa .dos coll
t.1buintes, o qual se sacrificaria iiTemediavdmente se se firmasse o 
precedente, a que o véto poz obstaculo. . . . · ' 
. . : .Os · funccionarios . publicos sommam .alg~s dezenas de milhares; 
os btasileiros, quatenta e . dois . miJ.h6es. . . . . . .... 

Ha, inscripta na ConstituiçãÓ, uma regra tUtelar· segundo a qual 
neiJhuma iniciativa para augmentar vencimentos dos funccionarlos, ou 
alterar quadros . de . repartições jã . existentes, poduá promanar &en~ 
do .Poder ~cutivo. . . . .. 
_. A Constituinte, . Sr . Presidente. inc;linou--se, acloptando este . texto, 
ã ·:necessidade de conter, em beneficio do eotllrlbuinte, a tendenda fa
cll dos parlamentos, a . tendencia do 'menor esforço e, ás vezes - dJ... 
9amos - a teodencia . demagogica. : - · . . . ·. . . . 

Já. disse uma v~ e . repito: o que corróe o .. systema rep~entativo, 
nas democracias; :é a facilidade com qlie os P3rlament9S dispõem ~ 
.dinheiro'~ publit:O.ll na angaria do .. voto .. . 

O Sr .. José Augusto - ~:lo a.S.Sim no regim~- .presidencial, 

~-- .· O_ SR:._-RAUL -~~ES -~· ifui partidano de m.edida meiS 
:i-adical. No' seio da: commis_s1() sue elaborou a . Carta constitudo~ 
propugnei o regime inglez. · -·es :mglezes crear~- o ParlamentO. pai-a 
.se defenderem contra ·.o. absolutismó do rei .em materla de despesa; 
estâ acarreta os impostps e o pod~r de_ taxar envolve o de destruir. 
Mas, transferida W1.3 · immensa p;-e;-og~tiva do sober<~no - 111lico para 
o. soberano_ collecüvo, que' é- o . Parlamento, aquella gfande democraqa, 
mestra poli~ do mundo, tambem q$ se -·escu,<lar contta as prodi
galidades dos representantes do povo, . e ba mais de dU%elltos ·annoe 
~ora na Inglaterra a regra- de que todas as des~ publlcas · são 
àa inidati-.ra do P.odu Exe~tiv~.. .· . .· . · .. · 

Esse ·foi o pooto de 'Vis,ta na ela,Qcraçã0 con.~tudoilal. . Vin
-gou,, todavia, um. meio , termo, estabelecendo-se a iniciativa· do Pre~ 
111dente da -Repuhllca. n!o para t~. as despesas nOvas, mas para ps 
.augmentoe .-de ve;n~tos dQ.S -fut!ccionarios e _para a alteração dos 
-<JUadros em repartiç&.s jâ Or-ganizadas. . . . . • . 

. Protesto, portanto, . $r_ l'residente, com a maJs profunda . con
-:v.lcção e energia, .. contra as ·palavras que aqui se pronunciaram, . r~ 
i).etidamente; de • que . a Camara ~ despojava 4e . prerogtiva sua e, 
nstejante aos p~s do Executivo, daria approvaç.Ao ao véto como. quem 
dá um bitl de !ndemnidade.·: _ . · · . . . . . 

· Não. A Camara, se acceitar o véto presidencial, nua farA' ~ 
-que se conf011I!ar com o primeiro. de seus devues. que é nllo · Jnfdngir 
a Carta Magna, . defendendo,. como ~. a c:ommunh:So nadoaal, sem 
-prejufzo do , fu.nccionalismo · public.O. cUjas Jntêresse, esUlo 3endo e&o:-
·.tudaP,os e .serão multo brzye attendldos.. . . . ·. . 

·Com esta> éonsl'deraçôes e com estes fundamentos, . meu ·voto é 
favorevel.ao_ véto .do Sr. Fresiden~. da Rep~llca, e espero que a 
~IUo$ -:da :ÇaJ;uaz:a _ llle;- a®m,P.~e -:neasa IJlaplfestaç;io. (P.~) . _ 
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, . ~o St:• Presidente --,.-. Não· havendo mais quem quelra usar da. 
:IJalavra sobre. o ·projecto;vou de.c:larar .encerrada ·a discllss~o. (Pau.saj., 

&tâ·~~da. 

· .. · . Vae~·- proceder á votação .. 
. . 

O. -S1: •. ~o Pioto (PeU!. on:km) · -:- Sr. Presidente, Srs. Depu ... 
ttada:;, faço votos ardentes para que seja UliJia realidade o reajusta
JII'ento dos vencimentos do funcciooal.iSmo publico, que acaba de :s~r 
annunciado pelo nobre leader da maioria. Sr. Raul Fernandes, ao 

...acooselhar que o véto deve .ser approvado~ porque, serid.o elle aiJpr~ 
ve,4o;~. a~ Çcupata' ll.ada. mais . fará. elo. que cumprir o _preceito com~ ti~ 

.tuctonal. . . 
. . A questão de ordem. Sr. Presidente, qúe tenho a levantar é a 

:..:~eguinte: 

_ No, curto; .mas aueeo periodo. em_ que V. Ex. esteve !!la Pr~ 
.tiidencia da Republica (apoiados). ti~ opportunidade de suscitar . 
..vma.. ques~ de ·otdeuJ. · quan4o M{ enc::ontrava na· direcção elos nossos; 
.tral;laijtos o $r. Amlda ·Camara, _questão de ·ordem essa levantada no, 
mesmo dia em que a Commi.ssão de Finanças emittia seu paNcer ~
.bre o véto ... 

: ... O .Sr.·.·Henr~ Dod;sr.vorth .,.- E resolvida favoravelmente pela· . 
.Mesa. 

. Ó ·SR. BARRÉ.TO PINTO - ... e reoolvida favoravelmente 
;p$ Mesa, conforme. acaba de me declarar o illu.stte repJ:eseo.tante 
~oca. S_r, . Ht-nrique _ Po&..-worth. 

Levantei essa questão de ordem para que, a · exmplo de ca.sos
.analogos,. em_ qile se realizava vo.tação secreta, fosse collocada, no 
..t:ecintô, uma Cabine. indevassavel, _porque temos visto. pelas votaçõels; 
diver~ realizadas -em materias de vétos, o atropelo, a confusão, a, 

· vt_Jadeil"a balburdia . que· aql,li .tem- occomdo. Essa cabina chegou a . 
.:ser. armadil, mas. mysteriosamente desap!)areceu. N:io acredito exista 
_nesta. Casa, hoje, voz superior á da Mesa.. V. . Ex. acaba de an• . 
.nundar que vamos proceder â votaçao e nao vejo a cabine. 

O que peçO .é nada . mais nada menos que a Mesa f<~ça cumprir. 
:uma deliberação que tomou, attendendo: a que as questões de ordem,; 
'Wllil vez decididas pela Mesa,- constituem a ultima. palavra. (Muito 
bem.) . 

. . .0. SJ:. Acurdo Torres - Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palvra o nobre Deputado. 

O Sr. Acurdo Tones (Pela ordem - Sr. Presidente, pediria: 
.a .attenç&l de V. Ex. (Pausa..) 

O Sr. Presidenté - Os nobres Deputadw do sempre ou.Jw~·: 
<em attenç!o pela Mesa • 

. O . SR. ACURCIO TORRES-Trat~ndo-se. euttetaato, de questão· 
.de ordem que V. Ex. vai deddlr, não é demais reclame a· sua es-: 
claredda attençlio,· tanto mais quanto a questão. de ordem -envolve 
;um· J:equerimento qve vou mandar á . Mesa. . . · . · ~. 

_ Sr. P:(sidente, _ o §. 2• do artigo .. 45. da ConstitulçAo . estabele~:e; 
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qUe o prqjecto,: vétadp suá comdderado .apProvado, . desde· que tenha. 
o ·voto da . maioria ab;oluta do$ membms da Camara . . · . 

Sabem. V. Ex. e à Camara que a ~taçtio do Aae Sl:S()o 

elliste; que a do Amazonas é .de quatrO Deputados, ·-~ qoaes -faltanL. 
tres; que na do Rio Grande do Sul ha, . :pelo menos, um Deputado
ainda não empossado; que, na do Estado · do .RJo •. o Sr. Almirante
Protogenes Guimarães, Ministro da Marinha. n~ tomou posse, n_em... 
r~nmiciou. ; para ql!e _-Seu supplente . viesse -exercer o . seu mandato} 

... 
O Sr. -Barreto Pitito - Tem -seis meus para isso . · 

.. O SR. ACURCIO. TORRES - Sr • . Presidente, vf, ." asslm;~ 
V .- Ex . -.que !!lã<>. existem. aptos ·.para .e.xercerem o voto, 300_·Depu-
~~- .: 

A . Constituiç~ estab_elece que o Poder I..egJsbi.tivo será coustk 
tuido de Deputadoo do povo, eleitos pelo. suffragio uni~. nt
fórnia .das mstrucções . baixadas ·y.lo . Superior 'l'rlbunal, de ac:cordo
oom a propordoualidade ·relativa ao . numero de :babimtes, e de ~ 
~tutes. de classes. · eleitos na fótma · da lei elabota.da por n6l.:. 
quando transformaâos, . de .constituhltes, ' (:em DePutadOs do Poder Le,.. 
gisfativo Ordinarlo. · ., 

As,sim, para que se interprete bem a disposiçJo Consiitudonal; 
qUe ·diz :qué o proJectc seT.i appiovado. ou melho:-.-que Ó- v~to ~ 
rejeitado se a maioria absoluta da Camara, contra elle se pronundar. 
para que bem se interprete -"" repito - é preciso que tenbmos em· 
C:OQta~ afuz:t ele D::iO . chegar· ~ absurdO, (Jue O DUmffO de 300 l)epu ... 
tadcs, .que.tantos sâo os 250 :do povo-e os 50 das' c:lasse!s.-mas, sim,:; 
os Deputados que perante V. Ex . . e a .-Camara já' prestaram o ~-
JXomi&sO' coDstitucloDal. , · · · 
:-:. ·Sãhe V :· Ex. ,: Sr; Presidente, que. •se ·é verdadé. que a Cocistl.
tW~'·.dá iJJIJnUDidad.e ·aoB indiViduaS apenas· eleitoS' ~: :o Paria-

. meuto •. tainbem-dâ outros direitos e impõe outras· restricções áquell~.t-
que, . .eleitos, viere:t# -a tomar ~ do mandato. · . . 
. . ' ASsiàl ~'que-- o Deputado deito, :e·nâQ empossado; póde .. :ai.Oda> 
dirigir: empresas --Ou .cóinpanhias :que tenham ·- negodos ·ccom o Esta.:.: 
do e, uma ::vez ..empo;sado, .. não o poderá :mais-. ·Parece. .d~sfarte ... 
que a propria ~fta Politica estabelece uma grande &Herecça de' 
dfreitos:.-e "deveres .. éntre :o -indtv:iduo- 5implesmente·.diplomado •e aquel-
Je·>qne.· se e1JI4'0SS3 J)el'a!lte ~a ' Camara. . . . . ' : - . - . ,:·: . 
.. ·, ·. ' eómo . ·:vcim<:is, , rpOis; -affftmar· :que a ·~orla àbsoluta: dos De-

putados do Brasil, no momento actual, .seja r~presentada pelo . . u.;. 
mero de 151, quando sabemos quê 151 lliputado6 Tepre.sentam muito
mais do . que : :a ·-m~tadé :dOs; De,utados· . qUe· . .effeétivauíente"· pódem-

exerdtar o direi~_ ~~ ':'ot~ ~}e_ -.~esta ~? " ,. , :. , .. .. . 

O Sr. Wanderley Pinho - E que compõem a Camara, actual-
men~: ......... : ~ .- .!. -~ ··'· ... ·.; ... ·:· :·, ~. . . .. . · ~'... . .... .. -~ 

. ~ . ~· ' 

. O SR. ACURCIO TORRES - Foi, Sr. Presidente, quest!lo· 
alta'éente ·deb:ttida . ..;.....: ·e eu -pediria--mal& limá vez · à : attenção~ dé' V. 
& . - na Assembléa Constituinte. E nem me vénham •dizer' que: :a: 
propria Constituicão <lá interpretaçJo authenti;a! ,qu~do f~~ ora-: · 
em "maiorlã absclluta ··dos membros da Camara, ora .- em · ·Deputados-: 
preaeratee;· . . , .. ,.~ ·- .. ·. ·· ·:·.:.' '· -:· :: .~:.·. :· ... ·.:· :.-:·:: :::~> .·: ,,;·-, · 
: .. ·'·NAo. :Ha .:det..or:nlnarla,, wtaÇ&.a•; em · que à -:Camar:a- deliherá·:-por: 
dois terços . dos Deputados émpc,ssa'cbs;:: Deputados :Iio•,Jriai5 : amplo. 
eurddc), .de· 'uu: · man4atc),.. màs: .. pioesentés ··ã ~. :e.~lla· ~é!utrti~ di&-
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J)witiv0:,"4ué;.; mvoco~ o art; --42,§ 2". _que fala apenas em maiOria,-. 
absoluta de Deputados. 

Pergunto: quae.s sao os Deputados no amplo exercido de seus. 
direitos, no moal..s legitimo exercido de seu mandato, neste momento? 
Por. acaso, o Sr. Deputado Borges de Medeiros tem voto neste fDs,. . 
!:ante, Sr. Presidente? N:io ·tem. Póde o voto do Sr. Deputado Bor
yes de ~edeiro:; ser- computado. para que, com elle, tiremos a me~
~de_- m~- ~- dos Deputados do Brasil? Não. 

· Já não quero alludir ao caso do Sr. Borges· de Medeiros, qu~ _ 
eieito, não veiç .. a se -empossar. A representação no Amazonas, por ... 
exemplo; é d'e ~tro DePutados mas apenas está eleito o Sr. Ri
beiro Júnior. Perguntil: ·o:s outro:; estar~ t1eitos e não empossados? -

-Não, porque· o ·superior ·Tribun.3.l' declarou vagas essa; tres cadeiras,-
que· vae mandar preenc;her em eleições proXimas. 

Indago: existem, no Acre, Sr. Presidente, Deputados acaso elei- -
t~s? Nao.· Podemos 'coinpgtál- ·os dois-.represet~tanteG. do Acre. para . 
~ - effe~to· de tirarmos.a ·· metade mais um de 300 Deputados? Nao. 

Em Sergipe. a bancada é de quatro Deputados e apeDaS se ·en- · 
contram eleitos :tres. Pergunto: o quarto Deputado, que falta em• -
possar,se, está eleito? N:!o, .porque só daqui a dias cserã realizada, -
an Sergipe, consoante d~terminac;ões do Superior Tribunal, a elei• · 
çãO para que se complete a - representação serglpana. 

O Sr-. Ba'n-os Casssl -- O ·mesmo succede em relação a Matto' -
Grossa. · 

O · SR. ACUR.CIO TORRES Existem apena; empossados 
200 DepUtado.. E, se existem empossados tão só 200 · Deputados;:· 
a maioria ahs.~lub E, · a meu vér, de 146 Deputados .e não de 151. . 
(A.i:1P~;)' . . . 
. . . . . ~ . :... . 

Esta a questão de · ordem que levanto; e, se V. Ex., Sr . Pre-· -
sidente.. ainda-·me pode dar a sua attenç!kl neste Iuscofmco àas oh--
servaçoes que ·venho ··fazendo, pedirlà qne a resolvesse, para que 
úo attmtassemos contr'a a Constituição. Existindo 10 Deputados 
n:io . empOssadoS, um . porque amda nlo poude vir temat. l)OS&e e-
nove porque essas 'cadeiras· nAo foram preenchidas, espero que v. 
Er. delibeí-e- no 'Se%1-_tldo de que- a 'metade e · mais um dos 290 De
pütados· é -~tada ·por 146· e não poi" 151'. (Muito bem; ·mJito -
h§:'· ~1?~) _: ·.': . ~-: : :~ ._ ·. : :~ . . : ·:·. . . . . . ... 

Vem ã . mesa o seguinte -. •. ·•. -~ ---

'ReqúeremO.s ' lnfórme· a Me.sa; em ·face do d!:spo:sto ·no § 2°, do- 
art.· 4S :da Coastltu:IÇIO e: attendet~&;l' a · sue varias Deoutados n~o· · 
.se : :encôntram einpOS.Sados' ~ e· 'ao :bii:to' de · nã'õ ~ár completa a re- . 
presentaçlo do Amazonas, que tem aperiàS;· · eiclto, -;m;· repr~.-.
ô ·"qUa!,- o é!:!quci-úi:n"' . nieéessanó-' paiã · tori.stitiilr· a: :Mmáiorla = ~!uta" 
dé'• qtie''fa!a'· aqu61e dlSj)O.sftfvq. p~: :õ effeitó "da vota(;~o dO véto: .. 
oppooto ao. reajp.stamento do furicooriaJ!Smo·· ciVil da ·Uni.!l.o~. :_ ... · 
. . :-_; · .·::·-:· .. ~ :: -~ ~- ·_-;: : - ~- . · .:: -: .::_--: .. • . . - >" . . . : . ,:· . . . 

·. '_SàTâ clás SeSsões; ' 26 lk Jwmo '.ae ·1935.".....: 'Aeuiõc!O 'Tórzâ; ..;.. · 
Atthür ~'Sà~~;: ::;;_,.;~ :r-:...-He SetubaF..::..:.: Màcedo Bittin.courl. · . .::._ Felix.· • 
Ribas.' ~ Jórge'~ede:J. · · - ·· · 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 11:55+ Pág ina 75 de 86 

-5$'6-

O Sr. Presidente -· Em primeh'o logar, a reclama~ feita ~ 
.:nobre Deputado Sr. Barreto Pinto. 

fuiste a cabkle indevassavel .•• 

O St:. Acutcio. Tcrre.1 - Âo.s olhos ·de . todos1 

Ó Sr. Presidente --'- no corred~r . que.- ·dá · entradli.. 
para o recinto. Essa cabine é aquella de que a Cantara do.s Deputa.-

. ...c!QS .se tem .servido para QS fins da votação. secreta .. Em ~egundo 
logar - porque foi suscitado em segundo logar - 1\. ~~ . ~

:.lllalorla absoluta de votos. O senhor Deputado . ~9ó'''T9;t~ 
-®DSidera que· devemos .l~var em conta, para a. (i.pr.:e~Ção d~, 
.maioria absoluta, não O nUIIlerO de Inembi.'OS de que ~e.:.compõe a 
Ca.mara. e, sim, o ntliilero de Deputados effecti:vo5, ··-~ .func::ção. 
Confesso aos meus prezados colleqas que .aão tenho. â~torldade. para 

Jutupr.etar'. a CollStitulção... (Não apoiados.) Mas, . i'tê·~ onde. posso 
apprehendel-a. a mmha impressão é . a que: o nobre PePutado l!1ão 
aprezentará, para o ponto de vist2. que propugna,. ·ôS 'i:irelhores · fun· 
.àamentos. .· . . ·· . . . . 

São varios os topioos da Co.nstituiçao nos _quaes .se reclama, para 
.a yalidade de nossas delihe~ções, .a· maioria abso11lta dos membros· 
, de que com~ ·a Casa. Ora, a Camara. elos Deputados. se rom~ 

de 300 membros •. Assim ·sendo, . .sua . maioria ahsoluta deve ser de 
151 • Nestas condições, embora rec::onhecendo a ÍD.mha nei!huma au

:toridade pa.fC!. interpretaÇão. de assumptos constitudona.es [Niio srpoia--
. dos gc~a.es), eu me {ixo nesta decisão: a maioria absoluta da .. Ca
mara é de 151, porque de 300 membros ella ~ annpõe. Invocando 
a autoridade que o Regimento me confere ---: e ~ caso ~o confere 

;bem, dadâ' minha .inc:ompetenda eJ:Il assumpto desta naturca ... ~ de-
vido contra o _ponto· de viGta em qu~ . se colloca o nobre Deputado 
Sr. Acurdo Torres, para o fim de fixar, ~ ~gnald,: qu~ ·.a 
maioria absoluta dos membros da Cam.ara dos Deputaclo5 é de 151. . '"-. 

O' .Sr. Íoão -Mangabeira -(Pàra encam~ a. Votação) (Movi"c 
.metdo gerai de attenção. - Palmas no recinto .. ~ nas iJaleriss).
Sr .. Presidente, lll~ando ·da palavra. para .encaminhar: ll: . :votação, v.e
:.nho, ai!lda uma yez, neste . appello_ derraclei:ro, }la ter .. á.s portas da 
• .coil.Scienda · dos Srs. Deputado,,. eJtorllildo-lbes . o ~pdto .. aos m,ais 
~elementares principio$ da equidacle e <1 ob.seryand,a serena d<l Lei. 

Porque nem o brilhan~ .. rell;ltor d\' .C:Ommissão. de Finanças. nem 
. o preclaro leackr da maioria, que acaba de faiar, '.conseguiram. abalar~ 
enfraquecer ou combalir, um só dos argumentos da ImpugnaÇão oP: 

. posta ao véto. (Muito bem.) . 
Nos rapidos momentos que mé cabem, demonstrarei iGso â evi• 

.. dencla, tanto a um quanto a ®tro .. , O primeiro clehalde tentou de~ 

. monstrar . que a lei não era de abono, e, sim, de venclmentos, quan
do era exactamente .. o con.trarlo que eu· havia . s\!Stentado e.· prova•· 

... do desta. tribuna. E, de yez que se não tratava. de lei· de . augmento 
rde. vencimentos, e, sim, de abono p_rovisorio, a .solução era . ·~ 
vativa.da :.Camara. (Apoiadc3.) · · · · . . . • · .. · .. · : 
· . . Alludiu o · J;~Ôbre ~llega. : repre$ent.a,nte . de Mbias. que; ~~~ . i~: 

~Jõsse p_ermitticlo. ·se. poderia, por .. um. jogo ~e. palavt<as• ammc:ar . ao 
Presidente, .sua iniciativa constitucional. . . . .· .. , • . . . . .. . . .. 

N:io, Sr. Presidente: n::io Se trata de questão de palavraS, ~
~d.e substanda; não·. se trata de , questão de .forma, ma.s de principiO 
e de fimdo .. A lei ê, declaradaàiente, de abolio aos militares e . d\fis. 
~o Presidente vetou apenas uma de suas partes.· E~ leic. de ~o •. 
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DO fundo, porque se tratava de auxilio provisorio, como o proprlo 
a~;tigo . da lei e:~:pressament~ o declarava . (Apoiados,) · 

. . . · ;qra, os_ veo~entos _Ge . disting)lem pela sua estabilidade, pela 
sua permanencia; os abonos se caracteri2am pela precariedade, pela 
transitoriedade. · · · · 
·. . _Argumentou S. Ex., ainda, que os magistrados não podiam dl
.gn_amente. ;:ecebu, . gor_getal;. Ninguem empregou essa palavra uifeliz. 
E tenho certeza de que nenhU.tDa magistratura do mundo defende 
com mais zelo a sua dignidade do que a DQSSa·. (MuitO bbn.) · Por 
.mais alta,_ porém, que Geja a noção que os nossos juizes tenham de 
.clignidade, não' excederia -!:m . ponto de honra o pwldonor á$ classes 
militar~s. (Apoiados; muito bem.) 
. . Se, Sr. Presidente, na lei estivesse escrlpta a .palavra "gor~ 

.geta" de referenda aos militares; não haveria !oldado raso que 
não repellisse, com a poeta do sabre, a affronta immerecida. (ApOia. 

clo:S. ~ão 5e ·Cogita, Sr. · Presk!ente, de goqje~ . A lei é de ~n~~ 
.como dadiva da Nação, ao seu Iuncci<malismo, em cirt:Umstap'cias 
~cónonuéas difficeis. Podem assim recebel·a dignamente os . magis
.;radcis; com a honra, para as. suas · espadas, podem acceita:I.a, oo 
militares . · · 
.. Citei que. · jA · havia · p;:ecedente dà Camata, em : 1923, cõnside~ 
rando dadiva de Centenario, que a Nação faziá aO.S GeUS ~doreS, 
os. vencimentos indevidamente recebidos em 1922. · · 

· Sé. porém, em essencia; em · substancia, em prlil.clplo, a lei é 
de abçno, se . declaradamente, tambem assim é, pór isto mesmo, n5o 
-é lei de vencimento. Mas, se 'duvidas pudesse haver, teriam desap.
,parecicio com o documento. que me havia passado d~spercebido e 
que me foll!eceu, exactamente, · o brilhante relator da Commissão de 
Fliianças." .. . . . . · 
' Sustentou S. Fx~ que o Presidente tivera. a ioiciativa de um 
prf)jeé:to; · porque . no corpo .do .que se havia qualificado de eJtpe-' 
é!iente. vinha inclusão 'um ante-:pi:o)ecto remettido pelo Mloisftrio da 
~eria. · · 

- : 

Eis o_ ante-projecto : 

"Ante·projec'to que ·modifica a tabella ele· vencimentos 
dos militares .• . 

O seu art. 1.0 dizia: 

:·os militares em ·serviço activo, em pleno exercido 
de · suM .funcções, terãO direito; a partir de 1 de Janeiro, 
aos seguintes vencimentos:" . . .. 

O ôllte~rojecto era, portanto. de vencimentos, porque era de 
:remimeraç5o de.finltiva, estavel, . permanente, . 

Que fez a Camara7 Acceitou esse an·te-projecto de augmento 
de vencim~ntos7 Não, Sr. Presidente : a Camara repelliu~. A Ca· 
.mara. archivou-o, julgando-o kl<:lpportuno, porque ella só queria dar 
vencimentos estaveLs, permant!ntes, .. ~eBn!tivos, ·como .são todos o~ 
yen~ntos, em- .summ.a, só queria augmentar vencimentos, qua!!.do, 
esclarecido completamente o probelma, em todo o campo do funcdo
.riali.smo publico, pudesse , a Naçllo · pagar equltativamente a 9v1s e 
.mllitares, e ·a cada qual na proporçli.o do.s &ervlços prestados ao 
~ai;. . . . .. 

Mas a . Camara árchivou este . proJecto de augmeuto de VtPÔ:' 
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"DJentos e, "sponte propria", dentro de sus competenda, de:Dtro do
seu poder de disJX)r doo dinheiros do Thesouro, apresentou o ~ 
jecto de abono provi.sorio, tanto para ciVis ccimo para mrutàres. 
(Muito bem.) · · · 

·O projecto vetado,- portanto, não é de augmento de vencimen
tQS; é. no fundo e na Eórma, na letra e na substallcfu, um projecto-
~e abono provisorio. (Apoiados.) · 

O Sr. l?.oberto Moreira - E' irresp<mSavd a argumentaç!!o de-
V. Ex. 

O SR. }OÃÇ) MANGABEIRA- O .brilhante jurista que fa
lou agora, em nome da maioria. sustentando doutrina igual, mas n!io 
certa, á que havia aqui âdvogado · o .preclaro represent<!DI:e de Mi
nas Geraes, <fuse que a Camara não podia ter iniciativa em. ma-
teria : desSa ordem. · 

·Não é exado. Disse e démonstrei que, !110 ponto de vista das. 
emendas ou. elaS' àlteraç6es possiveis numa iniciativa, de prcijecto .. 
sejam ellas da Camara para o Executivo, ou do · Senado pata outro 
ramo. do Poder Legislativo, desde qce o orgão iniciador teriha tide> 
a prioridade da medida, a acçlfu do outro poder, uma Ve2: verificada. 
aquel!a inicaitiva, .se exerce em toda latitude de sua competenda. 

Citei o exemplo do Superior Tril:iunal Eleitoral, C";U~ apenas. 
com . o returso quanto a uma sessfio elettoral, ·.e cuja ia!dattva elle 
ri§o . póde ter, assume, automatícainenu, toda sua competenc!.." ~ exa~· 
milla, analysa todo o pleito eleitoral do Estado, invall.dat!do, sessões 
<tpurad<Ís e não ÍÍ!lpugnadas; apurando ses.sõm annulladas e contta. 
as quaes ninguem recorreu, restaurando, por ·toda a parte, o ~ 
perio da lei. O mesmo, dizia eu. succede quanto aos poderes ·do 
Senado_. Affirm:ei que neste ponto, divergem os·doutores •. Que Duguit 
sustenta: l!Ue n~ e .Esmein que sim. E no ·_mexmll,- sentido Wilson. 
é Ruy· Barbosa .. Abri assim os portões por onde passou. arrom
bando uma porta aberta, o nobre representante de Minas · Gerae.S. 

Mas affirmei que os Seuados ~ divergiram nunca. 0& Se
nados, . em toda parte, como ó nosso na velha RepubUca, ·sempre: 
emeDdaram a bom emenda:- as medidas fimmc:eiras, de iniciativa da. Camara. ·· · · · · · 

O Sr. Presidente - Attençfiol O tempo ••• 

O SR. JOÃO MANGABEIRA - Em face dessa controver
~ · é 'cro.~e atgimra.s ~~tuiÇões . tomaram, expressamente, medidas. 
preventivas ... Assim a Constitui~ da Irlanda, no ' !Seu art. 35,. 
clli:, textualmi!'llte: · · · · · · · · · · 

· ' • · "SómenteaCa~a, co:oi exclurião do Senado; poderã-
legi.sla:r sobre assti:iilptos ·iinance:íri>s." :. · · .... , 

.. Mais ou Irielio,s·'Deàtes termcis dispõe as·.eoostituiÇões. do West: 
Virglnla e Maryland,o ·tió :tocante aos:·poderes'da Camata em frente 
aos . projectas . :financeiros. remettido6 peloS governadores. . . 

. . o nossa· c:OOstitumte ck .:34, wehte -de tuclõ·'ls90, nJ<J. 'attendeu. 
á· innovação; ·não: q:uiz."· modifical" o·~ nOS§o · regime!·· :Qúiz que periDa:..· 
!!leceme a praxe que · d~e a · Monarchia se iliiha• fumado; c1e· que 
ti:ma •vez ·exercida·· a· iniciativa; Coihpete acf pÓder, sob . cujo exame · està 
o . projec;o, todo o amplo poder de sua competenda. ~:lo tem, ;por.:.. 
tanto,· razão'o ·:nobre "-leader'.' ·da maioria; :· .. · • .··;, .. •. '.c·.:-' 
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~- • -. 'N~s condições .. a · Camara . nlio póde ac:ceítar o veto. Se a 
-<:amara acceítasse este véto. que .cheg!!. a .lhe negar, rosto a rosto, 
.a sua competencia privativa - está bem declaradamente sua, de ter 
41· il)iciatíva de auQmento de vencimentos de seus funccionari03 - ella 
-teria rastejado, como disse o nobre representante da mai.oria, aos pés 
do Poder Executivo. Mas estou certo de que a Camara não ac:cet.o. 
tará o véto . Repito que nJ..nguem att:ribue mâ fé ao Sr. Presidente 
d'a R!publica, até mesmo porque ninguem erra, conscientemente, coa~ 

-tta si proprio. S . Ex. equivocou-se, ·cuidando cumprir o seu dever. 
·~em por· isso o el'TQ deixa de ser _manif-esto, estrondoso e formi-
-<iavel! · · 

Não está em jogo, neste momento, o prestigio pessoal ou par~ 
·:tidario ·do Sr. Presidente da Republica. O que está em jogo é a 
· Consti~ção violada, ( .Apoiadcs. Palmas.) . 

São os soffrimentos humanos, esquecidos; .são oo . direitos de uma 
-classe inteira· .renegados. Maioria e. minoria, votemos, livres das in~ 
"juncções partidarlas, como representantes da Nação, que nos fita e 

::nos .ba de julgar. Não tenhamoo, ne.sta emergencia, posição dubla! 
N:io -baixemos. ·sob a- canga partidaria, a cabeça, para a terra, 

de olhos supplices, á procura dos pé.<s do poder! (Muito bem. Palma~.) 
Nlio, senhores Deputados da maioria e da minoria! AD contrario: 

-ergamos a fronte · para o alto, levantemos as vistas para os cimos de 
-onde alvor~ja o futuro, e, á luz, ao influxo, á i.Mpiração desses sen~ 
timento> supremos; rejeitemos o véto errado; r~illamos o véto tn~ 

-<ouStitucional, mas sobretudo; neguemos o nosso apolo ao vêto inlquo, 
que abràça com altllbas as m:!ios os poderosos ~ repelle com a ponta 

-do pé os desprotegidos! (Palmas prolongadas. O orsdm- é cumpri-
mentado) . · 

r--: ··. o· Sr. Sampaio Correia (Para encaminhar a votação) -Sr. Pre~ 
.sidente, . é quast ·um criiiie usar da palavra. após a br:ilhante e con

-'Vioéelite · oraçao de João Mangabeira. Perdoae"llÍe, Srs . Deputa~. 
Sinto-me, porém, no dev~r inilluclivel de explicar o votO, que irei 
-dar dentro ·em-. pouco, contrario ao véto do · Sr. Presidente da Re~ 

"l>lica·; 
Eso;a · nec:esidacle de. explicaçãv : decorre, Sr. Presidente, da clr~ 

-c:umstanc:ia de haver votado· contra o reajustamento de militares e 
-;civis na l~i.slatilra qtie findou em 3 · de Maio; mas em todo o dfG. 
,curzo que então proferi, nãO e11contraiá V . Ex. uma só articulaçAo 

. .de- inconstitucionalidade · ao. dispositivo de iniciativa da Camara para 
.abono de vencimentoS ao.'! .funccl"onarlos. A meu ver; a medida era 
.errada, tanto quanto aos dvis como quimtó aos militares. lhna e 
;OU!fa; entretanto.- com ·c:aracter ·de abono, eram inteiralllente con:sti~ 

-~a~. da· alcada excltisiva- -dà Camara dos Dep"utados. (MuitO 
.bem.) 
.. • . .Hoje, quando erradamente ·o Sr. Pl'Wdelite da Republlca, con~ 
~dera incon.stituclooal a parte .. ào projeeto que amparava os .funcclo
·parlO$ civis e dá a .sua a.sslgnatura promulgando a que attendla aca 
luncclonariOs militares, eu, que . ~ aei dlstíaguir eritre a$ neces.sl~ 
4ades dos militares e · as necesSidades c1~· civis (muito bem). todos 

- ~lJe.o; :.dignos · .servtdor'eJ de mhlha Patrla, ( âpcjiitdo:J) votarei contra 'o 
;vl:tQ; para .c:Oríigit um eri'ô; mo grave; que a NaçJO J)ágaiâ mais 

-~de .. se·. a ·Cailiafa ciO.s DeputadOs-JiiO .sOi2bei' hoje,· como IM cumpre, 
. defender a .sUá itta!.s altà prerogativa. (Pslnias.) · 

. ~ ~ -. . . . 

~~; 0 : ~s~~:. ~ente I_:. :De accorüo ···cOm o. RegtmeSJ~ . voa .sül).;. 
-:r,aettér a VOtos, pêlo . prOê:essO' de- · eScrudmO sec:retb.• as : t>artà véta:dü 
-<10 . pro)eé:to· n; .• 6S, de 1935 -( 1• legialatura) . · · · · · 
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·co art:' 2•, 'na' parte relativa ·aos. fuilcclonatlo.S 'civis, o art. 3° .. e 

,se~ ·parag_rapbo unlco, e o art. 4• • . -

Os Srs . que mantiverem . o projec:to, na parte vetada. 'VO~ 
-~ sim.-:::- e. os que ~ejeitarem!_ votar§o - ~ão. · 

Vae · se proceder á chamada. 

•· Os· Srs. Pereira Lyra. Caldeira de Alvarenga e Agenor RabellO. 
-procédem â · chai:nãda doo Srs·. Deputados, para· a votaç5o .secreta. 

· Durante a c:hamáda, o Sr. Pn:sidente .Antonio· Carlos 
deixa a cadeira da presidencla, · · que é oc:cupada pcle+ 
Sr. Lyra, zo Secretario, emquanto S. Ex, .votou. 

· · O Sr. Presidente - Responderam â chamada · 234- Srs. Depu
tados . 

Tenho .sobre a me,sa, e vou submettet a .. votos o seguinte 

requerimento 

a apuraçao dos .votoi manifestados sobre· o projec:to n. 65, de 1935. 
Sala das Se.ssê5es 26 de Junho de 1935. - RBUl Ferrumdes. · 

Approvado. · 

Responderam ã chamada os Srs.: 

Ribeiro Jllllior, Mario Chermont, Deodoro de MeDdooça. Acyllno
de Leão, Abguar Bastos. F~lon Perdigão, Clementino Lisbõa, Genaro 
Ponte,. Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira. Godofredo
Vianna, Agenor Monte. H~o . ·Napolelio, Adeimar Rocha, Pires de 
Gay03o, Freire -de Andrade,; ·P]!nio Pompeu, Fernaode5 Tavora, Pe- · 
dro Firmeza, Humberto .Andrade, José· deBorba, Figueiredo Rodri-
gues,. Xavier· de Oliveira, · Çafé Filho, Martins V eras, José Augwto, 
Ricardo Barreto, Gratuliano Brito, Pereira Lyra, Jo.sé Gomes, Matbias' -
Freire, Herectiano Zenayde, ;Botto de Menezes. Odori Bezerra. Rui'. 
-Carneiro, Souza Leâo, João ·Qecphas, Rego Barros, .. O:wrió Borba, 
Arruda Camara, Arnaldo Bastos.: Adolpho Celso, Barbosa Lima · Se:--· 
hriobo;: Al::onio 'de: Góes, Mario Domàigues; DomingOIS Vieira. Az ..... 
.thur .-Cavalcanti, Heitor Maia. Alde Sampaio; Teixeira· Leite, Oswaldo 
Lima. Humberto Moura, Simõé, Barbosa, · Severino Mariz, Motta 
Lima; Valente de Lima, Sampaio Costa;· -Deodato Maia, Melc:hlsedek: 
Monte, Amando Fontes, Manoel Novaes, Clemente Mariani, Lauro 
Passo5. ·~dro 'Lago;· J. J. Se abra. Jo5o Mãngabeiia; · Pinto: Oantas, 
Arll.ndó Leooi, Magalhães Netto, · Frandsco Roi:ha, Oétavio Mangà.
beira, WaDderley. Pinho; Pedro Calmon, Leondo : '~o, .Arthur· 
Nei:va, Raphael Cincurâ; Edgard Sanc:hes, Homero ·Pires. Attila Ama-· 
ral.· Uhaldo Ramalhete, Jair Tovar, : Frandsoo Gonçalveri; Caldeira de· 
Alvarenga, Nogueirà . Pcmdo, Pere!raXamdro; Henrique Iloclsworth. 
Amaral Pemoto,. Julio de Novaes, :CandJdo P~ 'Henrique Làge,. 
Sall~ Filho, Sampaio ·Corrfa, João GuimarAes, Raul Perllan.dea, Lev:i: 
Carneiro, Eduardo Ouvivier, · Bento . Costa; · Agenor R.abello, Hemiete 
Silva, Acurdo Torres, Cesar Tinoco, Prado Kelly, Cardillo Filho. 
Nilo de Alvarenga,. "Lemgruber:J1Uho~-Baiidelra Vaug'haii; A:rthur Ber
nar.de3, Antonio- Carlos, Carlos ·.Luz, , Nelralclino ;_·IJma; .-:Bias. Fortu... 
Pinheiro Chagas., Martins' Soares, Pedro 'Aleh~ Oemente ·MedradO,.. 
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r}óSé: Br3:t:, :. Leviildo Coelho. Theodomii:o . Sántiago;···Jusce1l.no· Kublts
~chek, Arthur Bernardes Filho, Polycarpo Viotti, Daniel de CarvalhO, 
€arneiro de.·Re:z:ende, Christiano Machado, Macario d~: Almeida, Ne• 
grl!ío de Lima. José Bernardino. Matta Machado, Simão da Cunha,

.Ao.thero · Botelho, Delpbim Mrireira:, · Pereira Lima, Theotonio ~ • ..,._ 
··tei.ro ·de Barro,s, W aldemar Ferreira, Santos Filho, Oscar Stevenson, 
Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Cardoso de Mello Netto," Cln• 
cinato Braga, Macedo Bittencourt, Laerte Setubal, Blas Bueno, Alves' 

-Palina;.'Hyppblito do Rego, ·Jorge·Guedes: Téixeir<:~ Pinto, Fel!x ·Ribaos, 
Gomes Ferraz, Roberto Moreira, Aureliano Leite, Justo de Mora~ •. 
Miranda Junior, Horacio· Lafér, · Fabio· Aranha,. Jairo Franco, Domin
gos Vellasco, Laudelioo Gomes, Vicente Miguel, Claro Godoy, Cor, 
·rêa. -da Casta,' (3enerps6 Poi:Jce.: Aithur Jorge, Plinlo Tourinho, Arthur 
"'Santos, Paula Soares, ·Lauro Lopes, Francisco Pereira, Rupp Junior,. 
· J<is~ Muller, Abelardo Luz, Diniz Junior, DorVal Melchiades, Jol!o 
Carlos, Baptista Lusardo, V espucio de Abreu, Renato Barbosa, De-
'metrio Xavier, Annes Dias, Pedro Vergara, João Simplicio, Frederico
Wolfenbuttel, Victor Russomano, Raul Bittencourt, Ascanio Tublno, 
Nicolau Vergueiro, Barros Cassal, Oscar Fontoura, Dario Cre5PQ, 
Adalberto Corrêa, Jo:io Neves, Fanfa Ribas, Aniz Badra, Eurico Ri
beiro, Ermando Gomes, Sebastião Domingues, Abel dos Santos. Pe
dro Jorge, .Abilio de Assis, Antonio Carvalhal, Austro de OU.veira, · 
Arthur da Rocha, SUva Costa, Francisco Moura, Adalberto Camargo,. 
Alberto Surek, Damas Ortiz. Edmar Carvalho, José do Patrocinio, 
R.icardino Prado, Martinbo Prado, Ferreira Lima, Ricardo Machado, 
Oliveira Coutinho, Lima ·Teixeira, Euvaldo Lodi, Pedro Rache, Gas
t:!o de Brito; Vicente Gallle:, . Leoncio Araujo, Gast:!o Vidigal, França: 

·Filho, Moacyr BarbOsa, Arlindo Pinto,' Augusto Corsillo, Cardoso 
Ayres, Bae:ta Neves, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Fi
lho, Paulo Martins, Moraes Paiva e Tbompson Flores. (234) • 

O Sr; Presidente - . Vae-.Se proceder á contagem das cedulas. 

Procede-se â contageni das cedulas. 

O Sr. Preaidente - Confere o numero de cedulas com o dos' 
· Srs. DeputadoS qtie votaré!Dl. 

.. · 

Vae-se proceder á apuraç§o. 

São apuradas 231 ceclu~as. que dão o seguidlte re-
sultado: 

.- .Sim • . ...................... ... - ... ... . ...... . 
· · Nl1o ...... . .......... . ... · ••••• • · • •••• • • · •• • • 

Em branco 5 · cedulas. 

Votos 
11M 
125 

O · .Sr. Presidente - As partes ·vetadas do projecto não foram 
mantidas; offidalldo-SI! sobre · o occorrido . 

"Vêm á Mesa ·as .seguintes 

D:!iX:L.UAÇÍÕES .I>E VO:I"O 

Vote.! coatra O. Vfto pardal, opposto pelo . Sr. ·. Presidente da 
Republica ao :projecto de . reajustamento . dos funcdonarlos dvts -~ · JZii. 
. litaJ:~. . '• .. c . •. . 
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-. : '· Relevânte$: -~ de ordem juridiea e social 'impõem a rejeição 
·<io véto que, se fõr approvado, viiá · crear, sem· duvidà, uma situação 
jrijústa. para o 'funccionario civil p·ernnte o militár; todoo igualmente:· 
. .á!ljllos servidores dá Pat:rià. · · . 
. 'Attende.ndo' a taés razões, deixo de appro'var o véto, continuando. 
todavia, a dar· o meu apoio ao honrado Chele do Governo· da Re-

. publica. · · · · 

. Sala das Sessões, 26 de Junho de · 1935. 
_renga. · · 

Declaração de voto 

, . Em ,lievereiro- do corrente anno, deu entrada na Camara, um 
- offido .do . Sr .. Presidente .da Republica. ·@caminhando os· trabalhos 
-:!ligâriiiad<>S pela. MiniStros da: Guerra e da· :M.arinha, sobre o reaj~ 
.. tamento . dos vencimentQS das. forças armadas. 

. Não obstante a situação de verdadeira difficuldade que o P~ 
'.atravé;oa, com o .seu orÇamento aggravado por pesados deficits. a 

-Camara dos· · De-putados, tomando em consideração as aperturas da 
. hora presente; re~lveu como medida de eqUidade e de alta . justiça • 
.. elaborar_ um projecto não de aug=to de venc,imentos aos servidore$ 
àó Paiz, mas sim dar a estes .SOb a forma de úm abono, o indi.spen

. savel á .;a"tisfação de .suas necessidades. 
E ' bem .. sabido que o . governO .sómente .se preoccupou desde o 

iuicio em beneficiar aos militares e- assim meSliiO s ob uma .forma tãl;) 
. displícente que, _se por vent:úra logras-se passar o projecto primiti.vo de 
augmento . de . vend.inentos ás · claa:;ses armadas, seria desde Jogo jul• 

. gado · iilcoÍIStitucionál, por· não obedecido o que preceitua teutiva
:mt::nte~ o P!il'agrapho -2• do .artigo -41 da ConStituição Federal. 
· ·A Camàra,_ por . .suas ·com.mi.ssões, pro=ou re.salVar- todas al5 

. .ir_regularidades de ~gem; instituindo um projecto que· ~- eaqua
Ql"aSSe. dentro ·de normas constitu~t:~S, o que conseguiu, em face 
cio § t• do art . 41, estendendo aos serventuarioS civis, por iniciativa 
da bancada gaucha, IJIIl abono ~ . vencimentos na_ forma em que foi 
votado. · · ' · 

O . governo havia c;oncordad~ com essa resoll!Ção, mesmo por
que a Camara não estava disposta a CQmetter a injustiça de- henefi~ 
a militares com exdusão de seus irmãos civis, mas a verdade é que, o 
governo concordando não só com esse· benefi:do · estendido aos civis 
e mais a .pensao de misericordia concedida ao.s ultimas sobrevivdl• 

-:tes da 'guerra .do Paraguay, teve em vista ~ gazmar temJ)o, tanto 
assim que :logo -depol$, num ge,;to altamente Impensado. numa ceJe .. 
lldade injustificavel, demonstrando - - accentuada má 'vontade para 
com oili;iervldores civis. na naç:io, . veta no projecto, . tudo, qu· s.e :efere 

.com oS~rvidotes. civis. na nação, .véta no projecto, tudo que se refere 
inaugurando no Palz um novo .S}'I:>tema. de .prepotenda. que até então 

.:nlio fOra uti!izado peols presidentes dà. velhã rejlubHca;:-
Concedendo aos militares ·um abono ao.s seus vendmentQS e ne

:::gando -ãos d~ igualmente neceS!itados identk.o faVor-; S •. Ei., em 
.que pese dizer, deu l,llD8 pr-Ova publica de fraqilez;à, além de que 
-COIIletteu uma !nqualificawl injustiça, hoje perfeitamente accentuada 
.em face das r~ do véto• que por--insuSsbténteá,' aemoostram 30-

:menre o iJlcontido duejo de menosprezar uma cia.sse laborio:sa a quem 
. ~ BrasU. deve uma graíule j:iártie- ile seu· pi'ôgrwo. Mas o que causa 
admiraç!o é que es.se véto pardalissúno, com que S. Ex. em tão 
:.mt o!soiâ -fóimialó'u 'à : .parte . do: PróJecto -~ ciamó" ficou 
~eritle ~o; eoba ~o': brilb:mté · cl!scursó protiunellfdo %lista ·Câ-
mara, pelo Deputado J o!o Mangabeira, discurso este que ~ Dialo'rla 
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~ t>uvit1 no Jnais ~ ~dO; "tál foi oa·iorça ·e a I~ 
'âo's càguuxe:írtOs de ql2 'o t>rador ~ i'nãp. · · · 

. ~ Cam2ra, órgâ.nizandc o Fl'oJttto ~ aboDó '}l'r'OVisOrio <h. .'ftti.. 
cimentos, para ·toào;s ·os~ -do ~' D m ~a 1lp ·pa;.. 
'1'<\g'rlniha t<> ..ro artilto "i1. 'ao ~ -que -o Si'. Prmderne da. Re,pu
NiC<~S. -em m.. merinXavel vtto. -procurou se -exutlar 'nOS dispoSitivQs 
"® -pa~apho ~ -dó mesmo =tigo . . ~e nada tem 1:0111 a goestão e 
·assiin pmctdtnâo invadir 2S· attrib~ do Poder l.eSJishrúvo. o ·~ 
~.mstitut: um v~rdaieiro perigo ,para o .regime. S . Ex • no uso de 
·seus ·dirêitô$.· -pOi:letia vttar -to'c10 ·o -proj«to e ~ u.-na parte deDe 
booeedo em um 1)anlgi'apbo -tonstitlldôual1Jne n!o se aplica ao caso. 

13e que 'ri::io ~ ~to de venciiDentos se deprehende .evi
dnltemeiJte éla ·leitura do . .artigo ·5" do pre:,~çto: *Os aboiiqs estatuüios 
-pOr esta lei mio ser~o conmle.rado's irreduc:tiveis e nem 'se applit:am 
~ caSios de ··licença, aposentaPorim. e refonuas 011 de xnootepio .e 
1Dek:J . ·=sçii:io- . 
. -O:mm pOis cons!tiercrr mCOO$titudoilal o projecto de lti for
~ jléia Gamara e somente ioroastitucional na ,part~ referente 
·~ciVis? 

Na forma do que p_.teceitua .. o paragrapho :ZO do artigo 41, n .. 
-metttu S. Ex. à!gmn .projedo .de lei, relativo ao augmeoto para as 
·fol:ças az:madas? E o 'CEl-SO da PoUda Militar e do .Corpo de Bont;. 
bêiros? ·Então um sünples offido do Ministro tia Ju:stiça encaml- · 
nbando relatorios dos colll!llalldos dessas corporações, consti~ um 
Pf'Oj~~ ae lêi? · 

· 'nio esatlà9àd;ts ficaram i!$ ~· do véto, que .não valerá a 
j!le!1'á t9ít<u'. néG5a déton:.sa <:baga que amda sangra e que ntlJito tempo 
vlwrci em ~ meil!iOria . Mas, 'rlO considerar o acto Jfo Sr. Pr~ 
dente da Republica, ama& . ~ ao Véto, ha aiguma c:ousa de· mais 

·fo~ que não pode .<:leã::«r de ser .Passado em re'Yista. 
S. 'Bx,, num~ monmrto d~ ·noss<düstoria. enc:amOu péla sua 

1iqu~g~ 'francà. . J't'r ·- luminosas prod~õeG ao Paiz, no pro
rugar ~ 80s jJOvemOs _passados, -tOda a granden e aspiraWó de 
nessa ·na~. Corilia'dos '·tm. suas ·promesSa:~, no muito q)le 
a«óeí;a v a, ~~e:~~ ·\:lo E~erdto Nacioual, 1"dddlou-se cotrtra seus 
stq'iéiiorei!, d11 OátPhro de 1930, para emprestar a S. Ex. o seu 
a~ · pela.s armas ·~ o có~ êis cólmlilançjas em que hoje .se .en .. 
}ciólltr.a. . . 

. São de <$U3 a1.1toria e,stas meu1oravei,s palavras: UEntre .as cousas 
de. 'ilaf;iíreZa pOBtie<.~ IJ!le désmerálizerabl o regime e concorreram par.! 
~ ·o mftlsiltltto revõluBóriario, a falta 'de comp~ens~ .dOs 
·~ · <feveres · ~tttdenaes por ·parte do Gongresso, nlo foi. certa-
-meia to· das ·me110res". · . . . · 

Ora. o vé.to·'Pari:f.ll fonriUiadô -~ S. ·Ex. se nos <1PreSei:tia ar.
tai!lel1te · ~ ~e ·tanto ·inaJS ·perigoSo~ porqtte a Camata. por ~éra 
~o·. -~ -~~de :~tfc:a, o téiido · Çrovado, lavn~u a SU<l 
à~. · entteganqc;.se . defmJti.Viunénte . .as m~ <lo ExeC:utivo, . reS.o! 
taurátido a'!~ a, ' gTMdes .. màles do passado. Pmgosi.ssiJlW . ainda. 
~ • .no eortár pà18waS; deótro de Ulll mê.si:® ·artigo, parag~p~ 
ou itens. · S. Ex. inaugura um precedente novo de prepotenda _que 
em qc~~nt<} ~. de regime . os sagaze.s po!Wos da Republica .Velha 
n:io ·1i~ c:Ot'á-gexn de :~~- · . 

. . Ve~dQ. .. parf:itJm• .. o . p~Jeçtq •. . iX>Iltn. os· t~lttQs cltarb>imos 
~~·.1:Ai:iStitülÇIO. -s . .ex·. itly.ade .. as .,âtidhwçoe$ .. d9 .f.4i.S!at:JvQ..~-: 
,Pç~Qq.~ -tio ~r dà'' ltepühlicà: · N~và. . Q . pn.uo~ ~.-}n~epCtti!Cii~. 
e' 1i~~ ·aos PPéle~$. , <inÇo~Q asSlill .::aos : .cav.iülíinos ~ ~ 
-tatitó CO!iiliatéu p-ara se âpOSSãr ·do governo.: ~. : : . ·: .: .. : · .. .. :. . 

Na liberal dtmocrac:la, o verdadeiro eSteiÔ, ·a fortálria. ·do ~ 
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~~· as~en_ta z:l~ , p~cipio . fl;ndamental da divi.:são e_ independ~~fl 
dos poderes·, agindo em e!!pheras · det~ad~. por autoridade_ P.~ 

,prla e em harmonia tal, que cada um. auxilie e .. se e,ntenda- com os 
.demais, para a collabciração de um. detel',tllinado fim. . .. 
_·· · Esse equilibrip foi rompido. O Legislativo vem de .s.offrer ~ 
:~eu -p~eiro ataque ;p~. parte dó_ 'Executiv?• qUe indebi~ente m
,tromette~se -em assumpto de ISua exclusiva competmcia, impondo a 
.&ua · vODtade, mesmo oom · prejuizo da pureza do 'regime, que .tod~ 
J uramos respeitar. · · · · · · 
:~ , . ·. Que ·a indepéndencia do LegiSlativo . nãO foi objecto de ~~~ 
'áeráção par parte do Presidmte; deprehende·se l~gicamente do fact<? 
.d.é, ·ao ser apresentada a' emenda da bancada .gaúcha, estendendo aos 
.civis uni abono áos seus vencimentos. não ter, como era de esperar, 
p Sr. Ministro da Fazenda, de ordem do Governo, remettido ~ ·esta 
:~ara; uma mensagem ar;onipanhada de qualquer relatorio, cofZ!9 
kràm· eis Míni.Stros das forças armadas e o · da Justiça. para est~4~ 
.. ~. Polici'l e Corpo de Bombeiros igua~ favores. Infelizmente, pesa· 
,nos diZer, ·em face ' da evidenCia ' dOJ factos, que houve uma preme· 
-dltaçao, eÍÍI n:io 'se ' COllceder aÓ· runcoOna]!sJlto civil, OS mesmos fa:. 
_y9res :. applicados aos . militares.. . . . · · . '· · · 
.:: &treta.Íito ao longo de nosso extenso Pai% • .Se faz sentir a acc;ão 
~dynamica ·de .seus· seívidore:; civis, num complexo · movimento de prO. 
1~c<;~ por : 1l1Íl labór int~D.So nas 4;.spheras de ordem sdentifica; a~~ 
.niStiativa, economica, .financeira e social. ' . . 
__ ,, Negar á cléWe dos servidores civis um abono piovisorÍo áoS 
~eu.s .v~cimentos sob pretextos . vagos c~ ~ constantes __ dq_' vétO 
.p.~idenc?al. foi uma inquidade ~ precedentes na histeria. da no~ 
~(iã republican·a. em que o principio da ,igualdade perante a lei .sem~ 
.J)re . foi .preceito fUndamental da Carta Magna. . . . . 
~ . ..... Não jUlge o Sr . Presid~nte da Republica, que esse seu .acto te.
.nha encontrado sympatbia no seio das . corporações armadas. Ao 
:Çõotr,ario;_ causou a maiS . de~j.agradav~ _das ·imp~essões, .porque denofa 
~a. fl;a~za por .parte de quem dlrlge os altos 'àestinos .da. ~~! 
,.,, . ~- forças al'Q3W, jãnJais .commetteriam a ~pjgnldade de. ser~ 
ylrem•Se das aruras que a Nação lhes confiou, para exigir augmento 
.4e Yénci,mentos. Para .honra de . nossa nadollalidade, as suas for~ 
~aélas,. Sempre que tiveram-ne~S..Sidade de.. usar de recun;oS extremoS; 
o flürain ao lado 'do Povo, combatendo. Por novos anseios_ de ~,. 
.dade e de progresso. . . 
~-; . ·.·N<t hora histórica_ de 7. de AJ;IrU de -831, a iS de Novembro ~e 
;l-~~9.. _ou em Outubro de -19~. !.'~Pe%Jdo os .sagrado$ laços- da . ~ 
_clpl.il:!a. affrontando impavidas os. perigos. e _as . .incert~, da , jornada, 
defenderam sempre os principias fundamenta~ _a· ;-·nadon~lidade, .. <:or,.. 
.r~p,o.aden® ~lm. â confiança do· Pov.o brasileiro!! .· . . 
. -· ;, ::co~6eS:-.cb.eia$ ·de. · glonas, . "dé, --~ powado memo;aveJ, não 
~-na. bQia, t)rese:ni:it marear-·-~ sua tradicii:mál-: homa, ·para ,üiglÍ' 
~~--:arixia8, · ~m .saérlfido do Paii ·e.-âúida 'e:itdusão de .Sus l.rmlll:lS 
cte . .l.ata~ •. : Ji~Íl: .augment:O de ,sâlari~ ~ : o ExerCito Vive~- o P.ow. ~ 
:Pilr~. ·.o Povo ~- .Saberá sempre. cumprir. a .sua nobre mWllo no $C_IO da 
fa_tifa·~ ~ · · · · · · · · · · · · - · · · · · · 

::.:· ·.-' ·&t1a ··~ 3essõe$;-27 ae Jimlio, de ·1935. ~:-Piink. To~~-- _; 
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·o Sr. Adelrrui/R~iJ __:·o- r~tado ·da. 'vdta~ '~r6~~ que o 
'f.a,s() ·-~~o, foi levado para _ _. o t~rreno politk.o.. · . 

~v );t ~R: .f~t#.r;>_. ~!I~ S. - ~ ~~ultado da. votação é de-
~~~raça:o pos1tiya .. de que al,nda exJStem na .Camara consdendas. 
~Y~ ~ !~ d~ qualquer facciosismo· politico.. . : 

? ~ :~:' J?is~ ·.a: Íér:'. s; .. ~l'~slde~1e~· ·um~· d~cl~~o .d:~ v'oto ·~ue env~ 
t,êi ._á :~esa.' (Lê} · · · · · · · · · · 

... :. 
· Vêm :ã Mesa a 5eguinte · 

D~ÇÃo llE VOTO 

'- , • I ' ~. . .• • - • • • • . • ' • ' ' • ' • • •• • • ' ' l 
: · Declaraí;!os; p~lo.5 ímperãtivos, • de · c;:itcumstaocias acepcl~ 

qüe votamos pela .apPrOVaçoo do projecto . da . <:amara dos Deputa~ 
·t , em .co~eque'nda, . coU:fra. o véto · opposto pelo honrado. Sr, · Pre-. 
~dé1;w . d~ .. R~plJbOca : ...-: .P.or tip! sentmi~. de· solidariedade com a.. 
~-'classe .. I N~. âttiti:de deve ser encarada. ~~.e ' sentido por~ 
!lao reveste eiva ~de · pártlaarumo. nem envolve desprestigio a . acÇao-. 
~ emjne;~te Sr. P~eGidetJt.e da . Rep!Jhlka 11 q~Jem :confiamo.s a reali
zação da promes,sa, ~lemneménte· feita, de. ~reàjustar" os vencim~tQ.S· 
~ funccionalisnio publico -civil. Queremos de~r claro que o .u.osac>: 
J#ocedlmento, hoje :.com~ .seínpre, será .de fundamental, . absoluta. . ~ 
:rTtstricta ·solidariedade · oom a nossa classe. · 

r.' . S~Ta aas Sess66. 26 d.e Junho. de l935 • .:.._ Ptmlo Martins.--:-: 
Thomj13on Flo~s Netto. - Mortte3 Paiva. - &rrelo Pinto. ·- NO:. 
gueira Pertit:lo • 

. . O~~ Baaeto .P"m~ (Pels. ordem). -. Sr-~ -~eidente, subscrevo 
a declara~ que acaba de ser lida · pelO eminalte amigo e collega de 
bom cada. ·Sr. Paulo MartfD.s. ·. . · . 
J · • -Ràtiflcaildo; . tnfi.etanto. como ratifico ossa . declaraç~ elMo êi• 
Mesa um . adpi~eilto; expond_o a rá!o pela · qual me . ausentei cb· 
teclnto, pór enteDder · qué ~ f~. a · votação em desacc~:)l·do com a 
leV (ú) · · · · ., .. ' ' 

V~:m -á mesa a. seguinte 

Xl~ÇÁO J)l!: ~0'1'0 . 
!:'" . . . ... ,... . ; :. 

. ... • • • • • # • 

· A mmha à ttitúde éontraria ao 'Wto é conhecida. . Basta reler
os disc:urso5, por mim proferidos. n~~: Casa e que se a~am .pubn~ · 
cados, na Í'Jltegra, no Díario do Poder Legi3/atlvo: . .. 

Entendo, porém, de que não Íõrci oh1ervado o absoluto ldgllJo: 
~ y,otç, -~~o que, antes. de ~ proc~d~ , ~ votação, lev~td .uma:. 
quest!ó de· ordem.. · P0r iSso, dmei de exercer o direito de vc~.. . . 

Subscrevo, porém, lrt totwn a declaraçao dos meus cutros ~ 
paobeiros de bcmcada, 

. Sal!" d~. Sessões, 26 4~ Junho de _ 19~?., - Edt,zanrfo ~ 
~· · . . . . . . . • . . . . . . ~ . . .: i~ . , 

O Sr. Bias Fortes (Peta orckm) - Sr . Presi~te n:!o sei quaf 
t~ o criterio adoptada- ·por V~ ,~x., , depoi.s de approyacJc? . o .. véto 
~to -~ Sr~ .. ?resid~~: . 4a :~~p~ca ao _projecú;l de. ~a)IJSI&..; 
melito dos vencimentos de dvi& e mUltares. 
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(. 

- S~6-

9 ·artigo -45, § 2", da ~1?:~·-.es~ce: 

O S~: . Presidmte - O art~ · 45, § 2" da Con.Stituiçiro, cftz: · · ·· · 

c.--· · · · · ·. ~ci~~~ o.. ·prc:~J~~ a·~ri -~"~~-~-;~ 
·· · sufnttemão; :cmitiO"· r1~ ·:trixJtr ~ 49.. ~ ~eQ.~~~ -~ 

/ . 
da_·,reabeJ:~~- dos_ tt.AAa.lh~ c6~. ~I!C#. ~q, ~- el{e:· a· 
~ ~c::i!· .. ~~e~:m~ ;!.PP!~~~(). - ~-- ·AAtivez; ~ . 

· - "Vota· da:. ~iart:t ~~ _ctÇs-~--~~~·-- NÇ~te ~. 
o- proJé'cro m.ã mirotid~ a·ó Seifadó FeQirat · s:e 1:6ft ~-
nelle collaborado • .• • · · 

. -
O projeec:to não foi mantido · ~ C'àm:aiá: · L(jgo; D~ tem de 

·!r ao Se.'lado . O . dispositl.'l/l.). co~"tltl;c:ioaal. ~da ·que o projecto seja 
remettido a~ Senado, . S2: porveüturil, mantíáó pela _Camara. Como 
~- ~~9. ~deu,. cl.~9P_P.arece, :a, ;e~s~4~e .. ~~ ÇQ~ qo f!~Utro 

-~~~. :vfs~ ' dfi,o, ·- ~~0.. me~(~uqç.: J.e#· p~_"-~--~~ -~; 
~~- . ·: 

' E àa ~ra . -~oÚ ltvàJif.. .. a ·s~·""· - d,_;.; ..... .,:;:.,i~ ·"!~ .a· ~- a, .. - · •. · -- .. :· ~ - --~ ~-- "'" - . ' 
~tt ~a.áb~. a ~i~r... · · . · ·· · . · .· .. · . . · ·· 

. . ·: · . ·. . • •• '· '!' 

· Er~içiO ciO·. ·.:eprUenfalite ela Cíúaara dOs Oeput'ado.s nâ ~*!t.. 
"Espeda] de lnw.stigação, a que se refe~:e o .§ 2• do art_. 58 da Coli.sti
:tl,)!_ç#9J •. 

: :. 3~ cH!Jieas3!0 cto ~ D'. -~A; - 4é- 1~ _@p; "lf:~ ~-
~-~~·de cMfP.dãs ~~· ca!iii#tb- -~. 

. ; . . . . .. . . 
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-dores, commissarios, etc.; tendo parecer com substitutivo da Com;. 
·::IIIÍ$ão de Estatuto; 

Jn discussão do projecto n. 34, de 1935 (1• legislatura), autt>o
,·.rizando a abrir o credito especial de 5. 000:000$000 para obras nas 
:::Linhas ferreas e tdegraphicas, no Estado da Bahia; 

I~ discussão do projecto n. 2H, ·de 193i, transferindo para a 
'União os <>erviços de Policia Maritima, Aérea e de Fronteiras, de 
.accordo com o a.rt. 5• alinea V e XI da Constituição Brasileira; 

J• discUS3ão do projecto n. 214~A, de 1935, autorizando a aber~ 
·tura do credito especial de 125:400$000, para attender ás exigeccias 
·do decreto n. 24 .462, de 25 de Junho de 1934; com parecer favoravel 
·da Com missão de Finanças e Orçamento; 

2• discussão do projecto n. 50, de 1935 {1" legislatura), deter~ 
-micando que o Thesouro Nacional pague a D. Leopolàica de Mat
tos Porto, viuva do 2• tenente Ezequiel da Silva Porto, a impor~ 
~anda de 22:110$000, de differença de pen:;ão a que tem direito; 
<:om parecer favoravel da Commissão da Justiça; 

2• discussão do projecto n. 294, de 1935, autorizando a abrir 
. -() credito especial de 48:000$000. para pagar aaos professores de 

desenho do Collegio · Pedro li, Enoch da Rocha Lima, e outros; com 
parecer da Commissão de Educação e projecto da Commlssão de 
FinanÇ.l6; 

Th;cussão unica do parecer n. 3, de 1935 (1" legislatura), ap~ 
-provando o acto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao 
ttrmo de contracto entre o Governo Federal e a Pan American 

.Airways. Inc.; 

ta discussão do projecto n. 9 de 1934, regulando o horario de 
trabalho nos serviços publicas (sem parecer); 

Di;;cussão ucica da indicação n . 2·A, de 1935 ( 1• legislatura). 
'inquiri.,do sobre a vigencia do Codigo de Minas; com parecer da 
'Commi.:;são de Justiça; 

3" diS4:ussão do projecto n. 79, de 1935 (1• legislatu.ta), conce~ 
'<lendo, com ordenado ou soldo por inteiro, a prorogação de licença 
<le que trata o § 2°, do ~rt. 19, do decreto numero 1-4.663, d~ 1921 
.e dá sutras providencias; 

1a discussão do projecto n. 226-A, de 1935, prorogando, por 
10 annos, d subvenção dada á "Amzzon Telegraph"; tendo pareceres, 
-c:om substitutivos, das Comm~ de Obras e .de Fm.anças; 

Oi.;cussão unica do requerimento n. 31, de 1935 .(1• legLsiatura), 
<lo Sr. J05é Augusto, de informações sobre o motivo que determicou 
a chamada de vario.; · offidaes do 21 o B. C . de Natal, a esta Ca-
pital. . 

Levant~se a Sessão ás 18 horas e 40 mioutos. 

FIM DO VOLUME 
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