
Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:36+ Pág ina 2 de 95 

REPUBUCA DOS. ESTADOS UNIDOS DO BRASi-L. 

ANNAES 
DA 

CAMADA DOS DEPUTADOS 
ORGANIZADOS PELA REDACÇÃO DQS ANNAES 

E DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

p- R I .M E I R· A L. E G i S L A T U R . A 

Sessões d~ 11 a 18 
de Junho de 1935 

BAPTISTA .DE SOUZA & CIA. 
st ..:._Rua da Misericcrdia. -·51 ·· 

_ Rio d.e Janeiro - 193'6 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 11:36+ Pág ina 3 de 95 

. .r ·~ ... 

.. -. , ',. 

•,' , , I .. : ·_ ~ .; l .: .l ~-· ::;- -~· t· ~ :).: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:36+ Página4 de 95 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 11:36 - Pêgina 5 ae 95 

INDICES 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 2810112015 11.36- Página 9 ae 95 

.· .. 

ÜIIDICE ONGMATICO -DOS DEPUTADOS· 

A 

Abguar Bastos - . Pará - 35,37, '39-40. . . 
-Abelárdo Marinho .'(.~. ~L de Albuquerque · Aiid-rade} - Pro
. · · fissões Libcrae~ - Commi~ão de Saude Publica - 20.0, 
. · .. 201; 202,. 203, 205, 206, 207-209, 228, 274, 322, '323.- 327 . 

. 329. 467. . . 
A~urcio Torres · {_'\. · F'ra:nds.::o T. } - Rio de _ Ja.neiro - · 

. Comrnissão ào Estatuto dos Fuuccionarios Publicos -
: Presidente ·da Cornmissão de Estudos da· Marin-ha '?l{er-

. cante -· 38. 199 .. 242, 250, 251, 252. 311 , 319, 422, 423, 
. . 424,i .425. 426, 427, 453, 454-.455, 466,_ ~i. 468, 480, 4$ . 
. . 486, .487, 488, 489, 492. . 

Acylino de Leão (A. de L . Rodrigues) :-Pará - 341-342. 
Adalberto Camargo (A. ·Bezerra C.) · _.:. <Empregados -Com

missão de Finanças e Orçamento - 156, 163-164, 236-239. 
Ada.lberto Corrêa - Hio Grande do Sul - 319, 320, 325, 326. 

. 328, 329, 330, 33!. 332. 333, 335, 338-340, 3:5~359. 424, 
4ô8-4o69. . 

Adolpho. CeJ.so: '(A. c .' Uehóa .Vav>aleariti) - Pernam:bttco -
226> 227, .228, 229, 230, 231,. 2S2, 233. 234, .235,. :363.-372. 

A.,...-é~or Mon,te - Pta~Y - Comnüssão de · ~ança Na
. - · -ci~m-al .:.:..:... 349. 3'59-360 . 
Alherto SO.rek - Empregados - ColiL"Dissão ~de: Legislação 

· -:Social - 156. . . · · 
A~elmar· R~cha· (A : _Soares da R .) - Piauhy-.:. 32; 175; 420. 

Alde-.-~pai<t '(A-. de Feijó S .,) _; P~r.nambuco - Commis
. · · são· de Cod:igo. :de. Aguas ...:.... . Vi~e-Presiden-te da Commis-

são . Especial: para· 'Estudo da Orthogr:aphia da Lingua 
:Sacional .- 229, 297-309-, 

Amar~l Peixoto .(A~gusto do ·A. P: Junior) _: Districto ~e..: 
deral - Commissão de. Fi)lanças: e . Orçamento _ , V1ce-. : -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:36+ Pág ina 11 de 95 

VI 

Presidente da Commis:;ão àe Estudos da Marinha M~r~ 
cante . .:.....- 133, 184, 319, 320, 321. 322, 323, 324,. 325, 326, 
i:-27, 328. 329, 330, 331, 332, 333, 3l5. 427. 

Antonio Carlos. {A .. C. Ribeiro de Andrada) - :\f..inas. Ge
raes - Presidente da Commissãú Ex~utiva - 4-5, 24. · 

'166; 217 .. 230, 238, 240, 243, 244, 260, 273. 277, 2&0, 288, 
297, 315, 331, 333. 337, 360, 3-61, 3'63, 371, 389. 4{}4, 408,. 
421, 427. 43S. 443, 447, 460, 4<i4, 465, 468. 469, 47L 479. 

·Antonio de Góes (A. de <G. Cavalcanti) - Pernambuco -
Commissão: :f;le C<:klig~: de· Agrias :-:-: .28, 3ft, 37, :39, 180, 
182, 228, 229, 232, 257. 251l, 308, &i~. 

Arlindo Leoni (A. Baptista L.) -!Bahia- 47, 182. 
Arnsldo Bastos (A. Olyntbo B~) ·- Pernambuco - Com-

missão de. Finanças e Orcarnento - . 133; . 
Arthur Bernardes (A. da Silva B.) - :\finas ~raes - 224. 

Arthux àa. R·o.cha (A, Albino do. R.) - Empregado - 2[}5, 
206. 

Arthur Neiva - Bahia··- Pri!siderrte da ' Commis:São ~e · Agri
: cultura, .. Industria e . C'ommercio ,..-- 348, . 

Ai'.th·u~ Sant~s; .(.~. F~rreira dos S.). - Par~ná - Commis-
.são· de Constituição e Justiça_:_· 286, 329-, 331, 337.·493. 

Arruda Camara (Alfredo <k A. C,) .-. Pernami:Juco ...,.;. 1.0 

Vice--PreSidente da Cornmi·~são Executiva ·- 443, - · ' · 
M~n'l~. ·TubiJi6 (João . A. de !l-loura T. j ....:_ Rio Grándé do 
· : · Sul ..:..,:: Commissã.o de Constituição e ~-ustiçà -:- 381:C 

Aliteli~ Leite -'- .São Paulo - C'omrnissão Especial p<ra 
Estudo da <Orthographb da Lingllâ ~acionai 00; 60, 
ô3, 200, 202, 204 . . . ~. . ' . ' 

B 

Baptista Lueardo (João B. L.) Rio Grande. do Sn1 -
J~ommi~ão; de. Sauqe ·Publica --' .311, 315-338. . . . .. 

.Barbosa:: Uma. {Alexandre Jdse · B·. L ... SobrinhO.) ,;_ · Pernam- · 
c >.h~~?~ 7 ·Commiss.ão .par~ elaborar·, 11, Lei , Qrga.nica do 

·Districto· Federal - 171, lí8. li~; 1SO, 221, 222,. 223; 224; 
.. 226, 240,. 247-~, 2,78·. -

:B'~r~et~· Pinto (•Edm~nd~ B. P.)- Funcc. Publico's..-:,. .:Com~· 
·. · missão do Estatuto dos Funccionarios Publicos - Com, 

· missão Pafà elaborar a Lei. Organica · do'· Disfi'iclo F(F 
-<':'&rãl ·- '47/52; .71,' 81; l65-16ii,· 185; 100, ·191> · 198~200. . 
. · ... '2!}2j ·203; ·204, 205 . .200, 207, 208, '242, 262, .273, .276:,..'378~ 

'~81, 403,. 421·4~. 463, 4?4~46~! :4~_6,: 491~ :492; :~494. .· 
B2r~oa Cassai (Annibal Falcão d~· .B. ·c.) ·- Rio GbÚ"ide do 
. ·· .<:sur.:.:;.>.252; 279'; ~U,' ·31!l~ s~o,,~21·, 323; 324; 325;· ~~; 328',. 
· ~· :..- · 829, ssa;'·332(33s, 339/3~, 423. 4·48. · · 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 2810112015 11.36- Página 13 ae 95 

. ·.· ... . :' : · . ~ ~ .··' . ·-.. . . 

. · nl~ Forté~ .<iose t:':ranclsco tr t:.) - Minas Geraes - 328, 
'· 329, '361, 422. ~26. 448. 452, '459, 481, 482, 483~ 484, 486, 

. :48.7, 488, 489, 492-494 . . . .. 
~~~- - de. Menezes . (Anto.nio B .. M.) .~ -Para~itia :~-~ 4o:4t' 
. ;:: 200·277, . .278; 279, 280. 281. 2.82. 283, 2~4, 28õl,, 2.86 •. 

. ~ . · ' · ·: ~ .... 
, '"! 

• I ' , • : . • o c 
· ;_ : 

Caf0 Pilho (João .C. F.) .:._Rio Grande d.; Norte ·- -4.·::Sup:.: 
· · :-pl~nte de Secretario ~ 274,. 275; _ 456. 

Candido P~ôa - Districto Fed~rGl ·_ Commíssão-· paTa ela· 
bo-rar a Lei Organica do Districto Federal - 319, 403, 
445. 

cárdosD Ayres (Adolpho C; A . ) :_ Empregadores - C(}m
missão de Estatutos da ,)f-arinha Mercante .__ 300. 

Ca~àoSo de MeÜ~ Netto (José· Joaquim c. de .. ~1 : · N.) -· M.oJ 
Paulo - Commissão de F:ina·n~as e Orçamento - 133. 

Csrlota· Pereira· d'e Qu_ei~oz - São Paulo - . c·o~issão· de 
· Saude Publica :__:_: 45, 162, 184. · · 
Ca-r:l~ · Reis (C. Huinherto· R. )· _: Ma-r;uihão' ._ ; c;nunis·sã~· 

oo Legislação Social - 337. 357-358. 426; 427 453. 
' , o • • , ~ , I '' o 

Carneiro de Re2ende .(José. C. de !R.). :- Mihas ·Geraes ~ 
~7 .. 318,' .. 338;· 

Co~u · da-Costà. (Yttrio ·C. da C.} -'ifatto G~os~o :_· ~~~·-. 
, . : ~ão de Redae;ção - 78. · . . · · . · . . ... 

· 'cteiiieiite: &ri~lir ·<c: ),L :Bitt~n~urt) - Ba:bi~- -- o;~s~· · 
· s?o de Finanças e Orçamento ;_ 167-177. . . 

~l-i8Úano ~t&ado~ <-c. !}fo:éteiÍ'o M.)· - :Mi·n~ Gera~'·__: 
·· .,. êõilimiSsão de Qb;:-a'S Pttblicas~ ''Th'ansportes . e <Commu- . 

meações · - Commissão pa~ elaborar a Lei · Organic~ 
do -Districto. Federàl' _;_ 278, 281. · : ·· ._,._ · · "' 

; i_ . -~- - .. • : : ·r~ -. -·· 

Daniel ~ Carva!ho <ID> sera.pião de·.c.) - Min-aS ~es 
- . Colll.IIrissão de Finenças. e Orçamento - Commissão 
de Codigo de · Aguas - _ 2!; 28, 133. · 

QeG,~.o.~~t~ B~cha . ..:.... Ceará ~ ~5,. 26, 32, 33.· 447 - 452;. · · ·;, 

Dt~z · ··JÍini~~ .· triopold.o D. : :Mari.~~ 'J .. ) . ~ · ~ ~:~t~. - CáAi~~na 
- Co'Bm,rlssão de Diplomacia e ~tado - 26. 28. 32, 52· 

. 64, :83, 248, ~3. 254, 255. 256, 273, 277, '304, 3(15, 339. 
-461. 462. . . . 

Domingos Vellaseo (:D. Netto :de V . .) - Goyaz .- Cqmnüssão 
.. . . · < ·:S~-;se~a~~~ ~~~i?na~- - - .34., )~~75,: 1~~··· 3&?::3.88, , ,~~~-

• . .. :;".: ... :. ;._, .... ~ ·~. J ;.; .• .;..' • ...... . 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 11:36+ Pág ina 15 de 95 

. •. 

I. 

··-. 

..... _.; · ... E· 

EduardD Duviviér ...,-- Hio de Janeiro - Corrunissão de In
. ·- ~ querito panf Pesquisar as Condições de Vida dós -na:.: 

. baHíérlores Urhli.nos e A~rolas ·-'-:. 32, 33'; 38, 39, 40,- 41 • 
·Enric:o Ribeiro .(E. R. da Costa) - Empregadas - Com

missão de Inquerito para. Pesquisar as Condições .de Vi
da do~ Trabalhadores Urbanos e Agricolas ·- ~83. 

EUI!'i_co ,de Souza .Leão ____:_ Pernamb!JCo ...,-- Çommissão .de .Di:-. 
· plomacia e Tratados :__ 83, 177-182, 21'8-2~5. · 247, 248, 

249, 250. 251, 252, 253, 254; 256, 257, 258,· 259. 3i7, -363, 
.. ; .3()4,.:365 .... 367, 368, 369, 370, 371. ·372. 

. F 
Fabio Arnnha (F~ Cirnarn A.).- São Paulo-- ~3, .55, 55, 
.. 57. 58, '83,: 64,_ 163_ . . . 

F~r~~es· Tavora ((~fanoel do 'Nascimento F .. T_) - Çeal:á 
· - Commissão de Diplomacia. e .. Tn\tados- -: 304. ~ ·. 

Figueiredo .Roddgues (:José Antonio ·de F .. R.) ~-·ceará----:--. 
· · Conimissão. de·. s~u<le -Public-& :- 449, 450; 47'5.- 479,. 489. 

·França · Fi.!h~.:(Antonio Ribeiro- F_ F.) -,--- .Empre.gada~s---' 
· COnirilisSão · de-FinanÇas' € . Orçamento ~~1?3. • · 

FraiiiCi~o Gonçalves - Espirito Santo- Commissão. ·de. To-
. · .:iUada de Contas :._ 144. · · ' : : · · · - . · ·· 

· Fran.cisc_:o M01fra _-,--- Empreg~-d~ - C:o~rss~o _de Ed~Õ . e ootura ...:....: .2o1, ,204. : · · . · . · , · . :. _ . . · 
Fr2!.ncisco_. Pereira (F_ Ferreira.· P _) · -. P-araná - .Go.!Í!mis~, 
· - sâi) "de {)fn·es Ptiblieas, 'Transportes e -CommwncaÇõe<; 

. .. ·· , -~-~.-'56,'57. . . " . . . . : .. 

. F~ed~~-i~Ó. Wolfienbuttel·:·(:é._ .. ;.!QãÓ·_ w ,) , _..::._ lu~·.Gr~de do 
Sul - Commissão de Toma·rla de Contas - 144, 485. 

Freire de Andrade (F~ancisco F. de :-\.) _:_ Piauhy ~ 358. 
Furú\do de Menezes {Joaquim · F. de !\L) ____:_ Minas· Geraes 

- 155~ 
.. ·. . .. ·-·:~ ~·-. 

Grat'uliano,· Bríto (G. da Costa.B.') ~- PaT~ha :.:....Có~uniS.:. 
. são de Finanças e Orçamento ~ 133. 262,. 263, 264, 257;. 

· .' 268,.:~9,.~·270, 271; ·27.2,~ 273,-·274; · ~75, 284;_' 285~: .2_&L ·'' 
•• • • •• • .• • •• --. • • •. •+, ·, ••• 

H ·- .... 
.~ . · ·. I : -~ .. _. .. . .•· . ' :· . .:.. 

Reit~ :.M.ài!i (H. da : SÜva: ' M:) .....:.. Peritiun.hc.eo 
.são de' Redac:ção ..:..... 78,. 380. 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 28/0112015 11:36- Página 17 de 95 

.1~ 

Henrique, :Dodsw.~rth . <a: .. di! . Toledo · l).) - ' Districto: E e
. . de~!- - 242 •. 37~. 443-447, 458. 400-462, .465. 

Henrique . Lage - niStrkto Federal - Conimissão de Es
tudo da M~rinha M&ca.nte - 3~, 217-21.~. 

B;yppolito -do'Rêgo (Manoel H. do R.) -São Paulo\ - 472-
'F9. · 

Koinero ·Pires :..._ B:Wia - Commissão d-e ConstituiÇão e ·Jus- · 
. tiça :...._ Comní..issão Especial para Estudo da Orthogra· 

· · phia da LiilgJJ.a Nacional - 168, 177. · 

Hugo Napoleão {.ff. N. do Rêgo) - Piauhy - Commi.ssiio 
· de Diplomacia e Trat<idos - 83, 359, 4~-431. 

J 

J.a~ro Fr:mco ~ São Paulo - Commissão de lnqucri!o para 
· Pesquisar as Condições de Vida dos Trabalhadores Ur· 

:bano:s e Agricolas - 198, 200-207 . 
João Cleophas .(J·. C. de Oliveira) - Pernambuco - 184; 

'227, 229, 230, 232, 234. 235. 308. 
João· Mangabeira - · Bahia - ·Commissão .para· elaborar a 

. Lei Org<mica do Uistricto Federal - Corrunissão de·ln
querito para Pesquisar as Condições de Vida dos Tra· . 
halhàdores Urbanos c Agricol.as - 389-404. · · · · 

João Neves (J. N. · da Fontoura) - llio Gr-ande do· Sul -
"•Leader" da Minoria - 445, 446, 470'.. · 

Joio Simpliéio· (IJ • .S. Alves de Carvalho) - ,aio Gl--ande do 
Sul - ·Pre-si~nte da Commissão de Finanças ~ Orça-

. mentq :- 133, ~9, 357, 432~ 
· ~~~-~A~iu~}o . (J. A. Bezerra -d~ ·Medeiros) - Rio Grande do 

. . . Norte- .,.- Commissão de :In@erito para Pcs-quis,at· a•s 
· · C.ondiçoês' de Yida dos Trab:lhad_ores ~ l;rb'!~os ... e A&ri • 

colas - 59, l0>9, 200. 203, 2~4. _ 25'3, 254, · 2;>.:>, .::ól6, 310, 
·. 399, 400, 444, 462 . 

José .Gomeá N. G. da Silva) - Parabyha- 262, 268. 

José Muller · (J . . Eugenio ·~L) - Santa Catharina - 59. 
JÓsé do. P,a~~c~io .. ~J. Joã~ do P .) ~ Empregados - c~·m· 

missão de Obras Publicas, Transportes e · Commnmca
·. ,. _ções - 23~. 24~:-244, 360. 

J()Sé·:Pingari!ho (J. Luiz da Silva P.) - ·Pará- 290. 

L· 

. -La~,~e-~ Se~~~f-:-:- São Pau~o ~ Commissão de Legisla,ção .. So· 
. cial -~ 448, 44~. 450. . . . . - . 
~~~JI) , G:alr~ _(~~.el L. .v. ) . --. . B~bia .,.- . Co_mmissão,. de . 

· Diplome.eia e Tf.a.ta..dos -,.-: ,83·, , . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:36+ Pág ina 19 de 95 

X··. 

Le"mga'uber· Filho· (Liu.lrindo · AugUsto ·t. :p .") ...:..:....·Rio .de ·ia·" 
neiro - Commissáo de Tomada; de Contas' ~ ·Commis-

. .são de Estudos .de Marinha ·Mercante - 3-4, 42, 1'44, 184. 
319, 334, 335; 336. . . <· .. 

Levl Carneiro __: Rio de ~ aneiro - Cúmmissão de Consti-
tuição e JustiÇa - 381. ' · 

Lima Teixeira (João de L. T .) - Empregadores .-·Com·. 
· missão .de Inq'uerito para Pesqtêzar' as Condições ·dé 

Vida. dos Trabalhadores Urbanos e Agricolas ·- 193, 

M 

Mngalhiies de Almeida (José Maria :\i. de A.) - :Mare.uhão 
- Presidente da ·C<>rnmissãó de Segurança Na<::~ona1 -
22-23, 1~. ' 

!rtanoel D~nias Ortiz - Emprcgadü'S ·- Comm.issão de To-· 
mada de Contas - 144. · · 

~...athi:!s 'Freire - P~rahyba - Commi.ssão de Redacção -
78. 380. ' . . . ' 

Matta Machado .(Pedro da ~1. ~[.) - Minas Geraes - 3'61- · 
363, 372.. ' 

Moacy~ Barbosa Soares :.... Empregador~s - Commissão de 
Tomada de ·Contas - 144. · 

Monte Arraes (RaymÚndo ·)L A.) - Ceara --' eommissão 
· 'Especial para Estudo da .Qrthographia da Lingua ·Nacio-· 

· · nal '- 449,. 4ãü. :. · · 

Moraes. Paiva (Mario de :\L. P .. ) ·- F~uecíonarios Puhli-. 
cos - Commissão de Tomada de Contas ---' Presidente· . 
.da .-Cori>..missão de EStatuto dos 'Funccionàrios Publicos 
~ .. 144, 2~8, ·242, 404-408. ' ' . 

N.· 

N~rão de ~ima (Francisco N. d-e L.) ~ .Minas ·aéraes· 
Commissão~de DiplomaCia t: Tratados -.: 83; 171. ·. · · · 

Nilo Alvarenga (Benedicto N. A .f- 'Rio d~ Janeiro - C-om· 
mi~o do Estatuto dos Funccion8rios Publioos· - Com7· 
mis-são do Codigo dE Aguas .~ 242. ' . . .. . -

Nogueira ·Penido (Antonio (Maximo N;. P.) - ·Districto Fe- · 
. dera] - Commissão de Tomada ·de Contas -..:..: (;Qmln1s
... são pa~a Eleborar a ·Lei Organica do . Districto Federal 
.: ....:.... :Commissão do Estatuto dós -Funcckma.rios' PQl>li.,, 

cos - 144. . ' ' ' . : . 

Noraldino Lima·- Min~ Geraes ....... -Genunissw·-do' :&tataio' 
dos Funccionarios Publicos ,___ ·242~· ·. . · · · . , . · ~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:36+ Pág ina 21 de 95 

Xl 
... . ··· o 
.()etavi~ ·Mangabeira '-.Bahia Commissão Especiai ·para· 

E-studo ··da. Orthographia da Lingua Naciona] - 445. 

O~on :Bezerra. (0. B. Cf!,Valcanti) - Parlllhybe. - Co~
. são de ~gislaçâ,o Social -. Commissão Especial par:< 

· .:EstmJo. da Orthographia da Lingua Nacional.~ 175, 272:· 
-Oliveira C~utinho .(Alberto de () ~ ·C.) .......:., Empregadores -

ÇiJmmissão de Diplomacia e Tratados - 71. . . 
Oswaldo Lima (0. Cavalcanti da Costa L.) - Pernamhuco. 

- Com."Uissão de InqJ!i!rito para Pesquisar ·as Condições 
· de Vida dos Trabalhadores Urbanos e Agricole.s - 37, 

41, 70, 182. 260. 277, 369, 370, 371, 372. 

p 

Paul<J Martins .(P. Dias •).f.) - Funcc. Pubficos - Commis
são de Estatuto dos Funccionarios Publicas - 242, 374, 
466, 472~ 473, 475,, 477, 478. 479-492. 493'. . 

Pedro Calmon --.:. ·Bahia - 182, 336, 339, 483, 484, 48o, 487, 
488, 489, 490, 491. 

Pedro Firmeza - Ceará - Cominissão de Educação e Cul· 
.tura - ·Commissão de Inquerito para Pesquisar as Con
dições d-e Vida dos Trabalhadores Urbanas e Agrícolas 
::.:....· 133. . 

Pedro Rache CP. Deinostbcnes R.2 -Empregadores- 193. 
Pedro Vergara ..,.- Rio Gra.nde do Sul - 202. . . 
Pereira. Lyra ('Jos~ P. L.) ..:__ Parahyba - 1: Seaetario da. 

• . . :.·.cc:>mmissão. Executiva- 261, 263,267, 276,. 277.;.287, ·433-
438 . 

. , Pinheiro' Chagas (Djalma P. C.) - Minas •Geraes - ~5(}, 
. 251; '259; 332, 495, 466, 467. . . . . . . 

Piinio Toudnho (P. Aives :\Ionteii·o T.) - Paraná - Vice
Presidente da Commissão de Segurança Nae.ional - 326. 

Prado Kell;;r .(José Eduardo P. K.) - -Rio de Janeiro -
494. 

R 
. ~· ... 

Raul Bitteneourt (R. Jobin B.) - Rio <Grande do Sul 
Gommissão · de Educa{:ão e Cultura - 457. 45!HM. 469-
~1. . 

Iia~(·F~rh~ndes .:.._ llio~ de Janeiro.·- ."Leader" da' !X!:aiori~· 
..:... .157-1:58." ~38, 45'?. 

Rego' Barros ··{sehastiãó "do .R. B.). ..... Perna~co - 180·.· 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2810112015 11 36- Pâgina 23 de 95 

.X.J-1 

Renato Barbosa - Rio Grande do Sul - PrêSidenie da Com·· 
missão. de niploni11cia· e Tratado ..:_ 30, :u, M, 5·5, 57, .. 
58,, 69, 70. 83. 159-162, 163. 189, 243, 246.-

Ribeiro·. J~nior (Alf.redo · :A.ugus.to · R.~ · J. ) - Amazonas- -'
Commis•são de Segrurança Nacional _ : 330, 337, 452·4S3, ·. 

' ' 492 . . . 

Ricardo .&ehado - .Empregadores - Commissão de Agri
. cttlrit'rà, Industria · e· 'Commercio - Commissio de· ·Bstu

. · dos · <la· Mari•n•ha ·:.\lercante __:_ 21. 
R.~berto Moreira (R. dos· Santos M.) ·--'- São·Paulo .....,:. 222. 

s 
: 

Salgado Filho (Joaquim Pedro S. F.) '- Empregadores 
·Commissão de Legislação Social- 29, 182-183. 193. 

Salles Filho (Francrsco Antonio Rodrigues S. F . ) ..:__ Dis· 
tricto Federal - Cornmissâo de Diplomada e Tratados 
- ·~a. 316. · · 

~v~rin.o Mariz . (S. · :Barbosa · ~l.) - P ernan:iliuco - 28. 39 . 
. 40, 221, 223, 224, 229, 230, 239-240. 254,' 255, 261. 

Teixeira Leite (Edgard T . L.) - P ernambuco Commis-
• são . de Agricultura; Industria e Comme>cio - Comnus
. ~ão ·de Estud<Js da :\fari·nha Mercante - · 24-34.- 64-71, 
231, 232. 360. 363. . 

Tbeoto1iio .Monteiro de Barros (T . M. ·de B: Fllho ). _; :São 
· ·Paulo· .:._ O:lmmissão· de :Educação e Cultura _: ~1; 425, 

426. . 
Tho~pson · Flor.es (Carlos T .· F. Netto) ·- Empregadores _,... . 

Commissão do Estatuto dos ,Fu,neciona·r.ios~ Priblicos- -
.;2fr4-, -237, ·242, 408-421. . ~. 476. 478'. 

U' 

·Ubaldo Ramalhete Espírito. Santo - Commissão de .. To-
mada de Contas - 144. 

v 
V.abrnte . . d~ ~ma .. (JOsé Mfonso V,. de . C.) Alagoas 

Gommtssaa de. tR.edacção _;_ 78; 247, mJO. 

V~ote ~f.ig11el . (V . . M: d;l Silva .Ahreu) - Goyaz ~ Com-
. · ·missão de Redacção - '78. · · · · · · · 

. . . ·· ~··- · . 
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Victor · :Rueaomano - . Rio GI'Qnde do Sul - Colllil!is.são de 
Obras Publi~s; Transportes e Communicações - Com
missão de Jnquerito para Pesquisa:r as Condições de Vida 
dos Tra•balhadores Ur.banos e Agricolas - 249, 252. 

Vieira 'Marques (José V. M.) - Mín~s Geraes - Preside'llte 
da Conunissão de Toma-da de Cont-as - 144. 

w 
W:ildemar Feruíra (W . Martins F .. ) ~ São Paulo - Pre· 

·sidentc da Commissão de Constituição e Jtt.~Stiça - 81; 
153. 360, 438 . 

Wanderley Pinho (!João W. de ATaujo P . ) -Bahia - ·44. 
55,· 138, 257, 328. 
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Acta (Rectificações á) 

Lemgr.uber Filho ....:... 3-5 . 

Domingos Vellasco .:...._ 74-75. . . . 

Barreto Pinto - 165~166. · 
Hugo Napoleão - 431t-431. · 

. Ajuda de Custo (Paga·mento de) - 7&-81. 
Alimentação do. povo brasileiro (A) - 24-34. 64 
Arma.da Naeionat · (Homenagtni á) ....:.. 22-24. · 

ADSeneia de Depat~dos .(Justificação de) 

Oliveira Coutinho - 75. 
· · O~aldo Lima - 7u. . . · 

·octavio da Silveira - 77. 
Jos-é :Pingarilho - 290 . 

· ·· Ribeiro·· Junior - 345 . ·' 

8 
Bandeira Nacional · (Juramento á) · - 138-142. 

~ Brasil. e U:-ugÍlay (Actos internadonacs celebrados entre o) 
. 81-129.- ' . 

c 
· · C&pitãe& ·combatentes dó Exér~ito - . ·77-78'. . . .•_. . .. . . . . . . 

. -·· 
· (!Odig& de· .MiQs (0) - ·151-1'55 . 

' comm~r~iO: n~ Norte 4() Pai: (O) .;__ 357~358. · 
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Compromisso e posse de·· Deputados: 

Antonio Xavier de ·Oliveira - Ceará - 235. 

~i~olau Vcrgueiro Cesar -:- 309. 

o 
D_eclaração de ·voto: 

Diniz· •Junior ...... !J)e ter votado· a favor "·do. requerimento 
·de urgenda, relativo ao projecto do Senado ....:... 458. 

Delegados distrietaes, . Commtssariog...inspectores e :eom.mis
sarios - 42-43, 315-338. 

E 

Emissão de .. bonus" ('Resg.:.te "do saldo da) 

:Enchentes no rio Parn.ahyba - 438.: 
· Enchentes do rio_.Piauhy (As) . - 359-3~0. 
Ensino Superior .(()) - 459-4-62, 469-471. . 

Escola Naval (fuM·mes de admissão· á) 7L 
· Exportação de fructas - 347.-356. 

r 
r 

· · Faculdade ·de ·Medicina da Ba:.hia - 190-191.• 

Immigrn-ção jap(lneza - 341-342 . 

Indicação~ 

431-438. 

' . i 

·N. 2-A, de 1935 -'- Inquirindo sobre a vigencia do Co
digo de Mimas - Parecer da Commissão ·àe Jus-ti
ça- 1~1. 

Informações "{Pedidos de) · , · -

Acurcio Torres · ___.. N;.' 32; , de.l935 .,.- {Ministerio -da 
.:\larinha) - Sobre se estão em -vigôr :óS·sTtiges ~s . 
371·387. 3.97, 282 e . "285, "do Decr~to n. 24 . ~8, de · , 
1934 - 31{). . . 

Abguar iBa'Stos - N. 27 . . de 1935 - . (Mi.n!~erio da .Jus· 
tiça) - Sobre a•s· 'providenciaS' pollciaes antes e <le" 

·pois do conflicto em ·Petropolis; oooor.rldo ··entre::ele
mentos ii~- Acçã,o !ntegralista. e Allian,ç.a -Nacional. Li· 
bertadora · - -34, 37-41. · · · · · · · · · . . 
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·Baptista !Lusardo e outros.- N. 33, de 1935 - (:'Ylinis
tcrio da Justiça) - Sobre qtml a quantidaqc c na
tureza de armamentos de que dispõe a •Guarda de 
Vigilancià ou a. Po~icia Münicipal - 311, 389. 

Café Fil:ho ..:._ N, 35, de 1935 - (Minis.terio da Guerra) 
- Sobre occorrencias no quartel do 21" B. C. 
455. 

Domingos Vellasro - ~. 26. de 1935 C\Iinisterio da 
· Guerra) ·- Sobre quacs foram os trabalhos da Com
missão ele Estudo eaviad·a pelp :Dep•a:rtamcnto de 
Portas e Navegação a região do Tocantins e Ara
guaya ,......_ 34, 387-389.) 

· João Cleophas - N. 28 de 1935 - (-Poder Executivo) 
~ Sobre S(.' no acco~do commcrci·al en-taholado. com 
à Argentina foi ouviclo o Ministerio da Agricultura 
e, no caso affirmativo. qual. o seu parecer a res-
peito - 183. 389. · 

'José Augusto - N. 31, de 1935 - ().linisterio da Guerra) . 
....:.... Sobre OS motiVOS <JUC determinaram O chamado 
a esta capital. de officiaes <lo 21" B. ·C., de Natal. 
Rio Grande do Norte - 310. 

Souza Leão - N. 24, de 1935 - . (1Ministcrio. das Rela
-ções Exteri'ores) - Sobre secretarias de 1~ e 2• clas
ses que servem ha mais rle tres annos na Secreta· 
ria de Estado - 41 . 

l.nforma.ções. prestadas: 

Associação Brasileira de Imprensa - Sobre <l camme
moraç.ão da Paz na America - 76. 

Cluh dos ·Advogados - Sobre a approva~ão do substitu
tivo of(erecido pelo Sr. Levi Carneiro. ao proj~to 
n. 114, de 1935 ..:.._ 346. 

Francisco Indenhoe Sobre o imposto de consumo ~re-
lativo ao fumo. no Estado do Rio Gr.~nde , do Sul -
(Req.' ) - 346. 

Governador do Paraná: - Sobre um exemp-lar da men
sagem daqucllc Governo apreseo,Lada á A:ssemhléa 
~gislativa - 346. 

. . 

Ministerio & Educação e Saude Publica - Sobre a ac
quisição dos livros e ob]ectos ode arte que' perten
ceram ao cscriptor H~mique Coelho Netto - 5. 

Ministerio da Fazenda - Sobre um exempla·r do proje
. · · cto n. · 275. de 1935 - 242. · 

Sobre o saldo das dotações orçamentarias e .'suas appli
cações :.._ · 34'5. 

.-.·:. 

Ministerio dá Guerra: 
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Sobr~ a exclusão das ·fileiras do Exercito; das- praças . 
. cujos nomes figuram no orficio n. 704·19. 

Ministerio da Marin:bQ: 

Sobre a legislação vigente da Ma.rínha - 5 . 

Ministerio da Ju$>!íça: 

Sobre o estabeledmento de normas para os officios <le 
tabelliães de 'Dotas - 76. 

Sobre a <:ompetencia d<1 Juiz de Menores para })l"ocessar · · 
e julgar as infracções de leis e regulQlllentos de os· 
si$>!encia c protecção .a: menores· - S45. · 

Sobre o mandato do Prefeito do Distríeto Federal -
290. . 

·}finísterío do Trabalho. Industria c Commcrcio - So· 
bre os empregados de industria e do commercio -
200. 

Yinisterio da Vinção e Obras Publicas - Sobre -a Com· 
paohia de Navegação do I.Joyd Brasileiro - 290. 

-1." Secretario do Senado - Sobre o projecto, d'aquella 
Casa, que abre um credito especial. para socco:m-~ 
as víctima'S das enchentes do r io Parnahyba, no Piau
hy - 345. 

Tribunal de C'ontas - Sobre o .registro ao novo éon
tracto para construcç-ão do Aeroporto do Rio de 
Janeiro, ne Ponta do Calabouço, pera· uso d& "P"a
nair do Brasil S. A." - 346. 

Tribunal Superior de Justi<;a Eleitoral - Sobre a trans
missão ao Sr . Getulio Vargas do carso de Prési
dente da R e publica· dos E. Unidos dQ Brasil - 20. · 

Instit'l!iç0es de Msistencia, Edueaçã.o e Cultura (As) 
43-64. 

J 

Jui~es e Proeur-adores dos Tribunaes da Justiça Eleitoral 
- .}29-138, 1B6-188, 313·315. 378·380. 

L 

Liberd.ad.e de lmoprel\ea.- :i38. 
Linhaa Ferreas e Telegraphieas no Estado da ·&hía (Ás) 
. 315-462-463. 

Lloycl Brasileiro (O) - 290·297 , · .. . 
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Mensagem do Presidenté da Republica: 

Sobre as obras iniciadas na 7.• Hegiã~ Militar_- 345. 

o 
Onze de Junho (Commemor:-.ção do dia) - 184. 
Orçamento do Interior - 361~363. 

p 

Pan Americ:an Airways Inc. (A) - 142-151. 

Parece:::es: 

N. 3, de 1935 - Approvando o :;,cto do Tribune.l de 
Contas que r-ecusou ·registro ao termo de contracto 
entre o Governo Federal e a Pnn American Airways 
Inc. - 142 .. 

Commissão de Estatuto do Funccionario Publico: 
Projecto n. 22-A. de 1935 - 42. 
Projecto IÍ. 13-A, de 1935 - 43·. 
Comrnissão de •Diplom:-.da: 
·Proj-ecto n. 80, de 1935 - 166. 
Gommissão de I""inanças: 
Projecto n. 65. de 1935 - 389. 
Commíss.ão de Constítuiç.ão e Jus-tiça: 
Projecto n. 59, de 1935 - 78. 
Indicação n. 2-A, de 1935 - 151. 
Projecto n. 83-A, de .1935 - 189. 
Projecto n .. 3-A. de 1935 - 340. 
Projecto n .. -4'8, de 1935 - 431. 
Commissão de Segurança N acionai: 
Projecto n. 75, d~ 1935 ··- 138. 
Pr:ojecto n. 23, de 1935 - 1&9. 

..· 

Paz entre ai; Riepublicas da Bolivia e Paraguay .(A celebra· 
ção da) - 157-1<64. 166-24~-244, 246-260 •. · 

P&litiea dos Estadoa: 

Bahia - 16-177. 
Pernambuco - 177-1&2, 219-23'5, 363~372. 
Par~byba 260-287; 
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Rio Grande do Sul - 338-340. 

Ceará - 447. 

J>retores no Districto Federal (Concurso para) 
380-382~ 

Projectos: 

189400, 

~. 3, de 1935 - (de resolução) - Enq-~.tadrando o arL 
149 do Regimento Interno da Ca.mara dos Depurados 
'llas disposições do art. 45 da Constituição da · ~e" 
publica - 375. 

X. 3-A, de 1935 - Pe.rmitÜndo aos empregados >de qul!--
. dros .annexos inscreverem-se em concurso· de habí

lit!lc;ã<i ou de entrs.ncia, inde-pendente rlc limite de ida
de - Parecer, com substitutivo, da· Commissão de 
J ustiç:\ - 1• ·discussão encerrada -<! adiada a vota-· 
ção - 340; votação .- 463; ·.2• discussão - 464. 

S. 5-A, de 1935 - Modific~ndo e ampliand~ certas dis
posições dos Decretos 22. 73i, d~ 1933, e 23,835, de 

. . 1934, relativos á -exportação de fruet-as - Pereceres 
das Commissõcs de Agricpltura e Finanças - 347. 

X . . 13-A, de 19·35 - Dispondo so.br.e a pr-omoção de de
legados d~trictaes, .commissar~os-i..n:spectores, com-· 
missarios, etc. - -Parecer; co111 substitutivo, da Com
missão de Est~tuto - 1.n discussão - 42; 2.• dis- · 
cus~ão - · 43.; contin-uação da. discussãO ·- 315; vo· 
tação, proj"ecto substitutivo - 463. 

N. 23, de 1935 - Dispondo sobre a graduação de .ofri• 
ciaes do Exercito e ·Armada - Parecer favoravel da 
C:ammissão de Segurança - 3.• discussão -'- 189; 
votação - . 387. 

X. 24, de 193'5 - (Emenda ·destacada e approvada do 
projectc n. 7 ·A, de 1935) - Regula.ndo a dis-tribui
ção de subvenções· á institUiÇões ~e Assistencia, Edu
cação e Cultura ·~ discussão csp·ecial; emenda - 43; 
emenda substihstiva - 4V; encerrada a · di-SéUssão -
64; . 

N. 34, de 1935 - Autorizando a a'bertura de eredito es
pecial pan as ·obras nas· Hr.has telegraphicas e fer· 
r~as no Estado da._.Bahia. - 2,• discussão ...:.:.. 315; vo· 
tação - .462; a-.•· discussão -- 463. 

. . . . 

. -·~}{ •. 42, de 1_93~ - Concedendo um· credito espeçiGÍ para. 
. . · - a iilstaU~~o .<!a cadeira de clinicá . na. Faculaade de 

Medicina da Bahia ·- 2. • discussão - emendas -
199; encerrada a discussão -:- . 191.... · 

" . 
N·. 48. de 1935 - Concedendo autorizaçâ<) ao Governa-' 

dor para .dar; . . gar.antia . a uma operaçao. de cr.edito 
entre o E$lado do Rio ·Granrle d 'o "Sul ·e o Bànco do 

: Brasil. destinctda ao resgatê ~ ~1de da er.ll55ãa de 
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«oonnstt, .feita peio mesmo Estado em 1980 - Pa~ 
re<;er da: Commi55ão ~ Jmtiça - 431 . 

S. · 59, de. 1935 - Fixando r-egras sobre o pagamento de 
· ajuda de custo a qúe se refere o art. 30, da Consti· 
tuição da :Republica - P~recer contrario da Com· 
missão. de Justiça - 78. 

N . 65, de 1935 - Dispondo sobr~ .o reajustamento dos 
funcciom•.rios civis e militares - Parecer favoraveJ 
·ao véto, da Commissão de Finanças c voto em se· 
parado, do Sr. Henrique Doosworth c outros, dis· 
oossão unica - 389; continuação de discussão -
464. 

· ·~. · 66, de 1935 - Approvando o Tratodo de Concilia
ção e Arbitragem celebrado entre o Brasil e o Uru
guay - discussão unica - 217; encerrada a àis· 
cussã<J ~ 2~8; votação - :t82, 

·~. 72, de 1935 - Regulamentando a producção de sei 
nacional - . 21 . 

N. 73, de 1935 - Approvando ·varios aetos intemacio
nacs assignndos entre o Brasil e o Uru.guay - 81 . 

·:'ll'. 74, d-e -19~ ·- Abrindo um credito especial, pa'l'a pa
gamento a J.uizes e Procuradores dos Tribunaes da 
.lllstiça Eleitoral - 129; 2." discussão - 186; 3.• 
discussão, 188; votação - 313; redo.cção final -

378 . 
.N . 75 •. de 19~ - Regulando o juramento á Bandeira. ?\(! · 

cional -'- Parecer da C-otnmissão de Segur.ança sobre 
a .c~n~ >em 3 ... <discussão - 138. 

· ~. 76, de 1935 ;.;_ Considerando dia feriado .n~cional .a 
data da chegada do Sr. Ministro das Relações Ex
teriores, de volf.a rla Argentina - 155. 

N .. 77, de 1~35 - Alterando o paragrapho uni co dos ar.ts. 
38 -e 40, do Decreto -n. 24. 694, -de 1934, -dilatando 

. por· mais 6 .. .lllff;CS o prazo para que os que se syn- · 
dicalizaram a·nteriormcnte ao referido d-ecreto., ob
nham a. eaTteira profjssional e os syndícatos respc- . 

''ctivos se adaptem á nova ·lei - 156. . · .. 
N. 79, de 1935 - Redacção par~ 3.• discussão dQ pro· 

jecto n. 122-A, de 1935 - 242. · 
' . 

N .. ·80; de ~~5 - Decretando um dia feriado .Nacional 
paTa commemorar ~ paz do Ghaco - Parecer da 

· Commissão -de Diploma.ciá - 166; 2" c · 3" discus.sões 
- 189; emenda substitutiva - 246; redacçá<J final 

. -247 . 

N. 81 , de 1935- Autorizando a abertura de .um cred.it0 
· · '. especi:al pam incl-!lmni.za:r ·o Estado de Per.nambuco 

· d~ des~sas realizada1i· no Patro-nato Agrieóla "João · 
,.çoln1.bm" - .35(3, · 

N. 82, ~ 1935 - ').!anda-R& -cane.e!lar, pa·l"a t<Odos os 
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xx·.u 
effeitos, ·-as ·faltas -não justifi-cadas·· e.· ·aUloroondo i! 
restituição .dos respectivos desc-ontos - 374:. 

N, 83, . de 1935 - Abrindo um credito extráordin-ario 
destinado a soccorrer as viclim·as das enchentes do 
rio Parnahyba, no Estado do Piauhy :- 4.38. 

N. 83-A, de 1935.- Revigorando o ultimo concurso paro ' 
pretor~s no Districlo Federal - Parecer favoravel 
da· . Comruissão de Justiça - 2... discussão - 1~9; 
encerrada a discus.<;ão e annunciada · a votação -
190.; votaçãÇ> -- 380. 

· X. ~4, de 1935 - Alterando o unno lectivc corrente 'nas 
ult.imas séries dos cursos de en.síno Superior uo Rio 
Grande do Sul, sem prejuizo de programmas c pro
vas escolares, marcados em lei - (Do ~nado) -
458; votação, 469 ; ·3.• discussão - 411. 

N. 122-A, de 1935 - Concedendo com ordenado ou sol
do por inteiro a prorogação de licença de que trata 
o paragropbo 2.", do art. 19, do Decret-o n . 14.6rul, 
de 1921 - Parecer da Commissão de Este:tuto do 
Funccion:~rio Publico - 2.• discussão; emenda; · 3:' 
discussão - -42. 

N. 1i9-A de 1935 ~ Alterando a cdade p.ara maQ-ieul:J 
dos éapitães e<~mbatcntes do Exercito, na Eséola 
do· Estado Maior - redacçiio final . - 77; redacçà o 

· final - . 377. 
N. 199, de 1935 _:_ Dispondo sobre a discriminação do.; 

circu·los profissionaes e eleição dos seus represen
tantes - ·(sem parecer) - 2.• discussão - 191; 
emendas substitutivas·- 192; emend~ n. õ - :!I 
encerrada a discussão, annunciá<la· a :votação· 
217.. . . . 

R 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (Accordo 
· co.m o) - 297-309.-

Ret".justamento de· vencimentos dos funeeionarios eiv~ e mi
lihir~ <0) - 389-428, 443-447, 464-·46~, 472-495. 

Requerimentos : · · 

Abguar Ba.~tos - Urgencia para dis<:ussã<J e votação do 
requerimento de in(ormações n . 27, de 1935- 37. 

Acur-cio Torres e outros - (Voto · de pesar) - 456·. 

Amaral Peixoto: 
. .. ' 

N. 29, de 1935.- Inclusão· na Ordexn do dia do projecto · 
n: 214, de 1934 - 1&4. . · 

N. 29, de 1935 - Inclusã-o na .Ordem do di~, -d~ projecto 
.n. :214, de 193'4·- .389. . . · 

·.' 
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X.Xt'II 

Barreto Pinto : 

Urgencia para discussão e votação {jo projecto n. 74, 
de 1935 - 185. 

Pedi.ndo a dispensa de impressão, da redacção final do 
proieeto n. 74.~A, de 1935 - 378. 

Dispondo sobre a discriminação dos circulos profissio
. naes c eleição ·dos seus representantes - 380. 

Corrêa da Costa - N. 25; dé 1935 - Inclusão da emen
. -du destacada do projccto do Codigo Eleitoral, que 
proroga o registro civil sem multa _:__ 41·. 

Eurico Ribeiro -· (Voto de peSar) - 183. 

José Augusto - (Voto de pesar) - 31{). 

Lcmgruber Filho: 

Urgeneia .para discussão e votação do projecto n. 13-A, 
óe 1935 - 41. . 

N. 30, de 1~35 - Inserção na Acta do artigo publicado 
no· "IDiario Carioca", do Sr. Eduardo M. Soares, 
sob o titulo "Pa-cem Habemus" - 184. 

Magalhães de Almeida e. outros - Pedindo que a Ca
mara. durante um· minuto de :; t., e em silencio, ren
da homenagem 'á Armada Nacional. na pessôa do Sr. 
Ministro da Marinha - 22 . . 

Matta· ':\~fachado - N. '34, de 1935 -·Inserção nos A.n
nacs, das "-Razões de voto" do Relator do Orça
mento do Interior - 372. 

Raul Fernandes: 

Pedindo se insira em act.a o intellJSo jubilo ·da Nação 
·Bmsileira, pela celebração da paz entre as Repu
blicas da -Bolivia e Paraguay -: 158. 

P-edindo seja nomeada uma commissão de cinco oDeou
tados que, em nome 'da Camaro, apresente cumpri
mentos ao Ministro M~cedo ·soores, por occasião d~ 
sua chegada ao Rio - 455. 

U~gencia par-a àis_çussão e votação do projeeto que alter"a 
. o anno lectivo, n·as ultimas séries .dos cursos supe-
riores, no Rio Grande do Sul - 457. 

Renato &,r-bosa·: 

(Voto de r!!gosijo) - 163; 
Urgencia para o proje-cto n.· 80, de 1~~5- 1~. 

S.algado Filho .;_ (Voto de pesar) - 182. 

Thompson Ffores - Dispensa de intersticio pa·rn. o pre· 
iecto n. 13-A. de 1~35 - 464. 



XXIV 

s 
Sal Nacional (0) - 21-22. 

T 

Telegtrammas: 

l)om Seba~tião Leme - l\gre.·deccndo os eumprimentos 
enviados ')Jela Camara, por occasião de seu anniver
sario - 77. 

·Getulio Vargus - Agradecendo as eongrat•ulações 
enviadas pela assignatura do convenio da pacifica
ção do eonfli cto do Chaco - 346. 

Trabalhado r n.aci onal (O) - 236-240 . 

Tratado de Conciliação e Arbitragem entre o tBrasil e o Uru
guay (0) - 217-218, 382-387. 

v 
V o. tos de pesar: 

Dr. Sebastião Cerne - 182-183. 

Dr. J.osé Pereir.a Guimarães Filho - 183. 
Coronel Leonidas Hermes ·da Fonseca - 310. 
José Leopoldo Tinoco de Azevedo - 453:-455'. 

Voto de regosijo: 

Por •haver cessado o estado de guerr·a no Cha:co - 163. 
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33.( Sessão, em 11 de Junho de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. A~TONIO CARLOS. PHESID-ENTE, 

E ARRUDA CA:\IARA, 1.• VICE-PRESIDENTE. 

,\.'s 14 hora>:<. eomparecem o,; Srs.: 

Antonio Carlos. EU\'alclo Lodi. Pet·ciira Lyr:l, Agcnor Habello, 
Edma.r Carvalho, Claro de Godoy, Lauro Lop~s. Ribeiro Junior. 
Deodoro .de Mendon<:o, Acylino de Leão, Clcmentino Llsbõa, Ge
naro Ponte, :\iagalhãE>s de Almeida, Henrique Couto, Eliezer :?>Io
reira, Godofredo Vianna, Monte Arraes, Alberto Rosell!, Ricardo 
Barreto, !'>!athias Freire, Botto de il:t:ene;:es, Ruy Carneiro, Antonio 
de Góe,;, Heitor :Maia, Alde Sampaio. Teixeira Leite, Simões Bar
bo~a. Valente <ie Lima. Amando F'<mtes, J. ;r. Seabra, Pinto D:-..n
ta~. Alfredo Masco.renha>~. >Va.nderley- Pinho, L~oncio Ga.lrão, Ra. .. 
z;had Cincurú. Homero Pires, Francis'Co Gonçalves, Henrique Do
d>!\~·orth, Amaral Peixoto, Sa:npaio Corrt!a, Acurcio Torres, Lt>t•·· · 
grubeL· E'llho, Bandeira Vaushan. Arthnr Bernardes, · Bía..« Forté~. 
Pinheiro Chagas, Pedro Al~i:!Lo, Clemente Medrado, Jo~é Braz, 
Theodomiro S:mtiugo, Arthur Bernaràcs Filho. Daniel de Ca1-
valho, Carneiro de Rezende. Chrístiano :Machado, l\iacarlo de 
Almetd:~. Matta ::"11achado, Pereira Lima. Waldemar Ferreira, {;o,r
doso de Mello Netto, Mae<!do Bittencourt, Laerte Setubal, Alve:. 
Palma, Jorg., Guedes, Gomes Ferraz, Roberto Moreira, Aur<;Iianu 
Leite, Justo de Moraes, Domingos Vellasco, Vicente Miguel, Ar
thu!' Santos, Pauh Soares. Francisco Pereira, Rupp .lunlol', Dinlz 
Junior, Carlos GomeH de Oliveira. João Carlos, Vespucio de Abrcl.l, 
Renato Barbosa, João Simp!icio, Frederico \Volfenb~ttel, Asca.Dll:> 
Tublno, Adalberto Corrêa, Fan!a Ribas, Sehastíã" Domin;ruf'.", 
Abel do~ Santo~. I-'rancisco di Fiori, Silva costa, Francisco )ioura, 
Alberto Surek, Damas Ortiz. José do Patrodnio, Ricardino Prado, 
Lima Teixeira, P€dro Rache, Baeta ~eves, Moraes Paiva (95). 

O· Sr. Presidente- A lista de presença accusa o compa
recimento de 95 Srs. Deputados. 

Estrc aberta a Sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (2." Secretario) procede á leitura da Act.,_ 
d<L Sessão antecedente, a qual é posta em discussão. 

O Sr. Lemgruber Filho (Sobre a .Acta) - ·sr. Pr.esldente, 
lastimo a a'Usencia do illustre Deputado Sr. Rego Barro~. reprL·· 
sentante de Pernambuco. 
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S . Ex., hontem, falando sobre a Acta. teve ensejo de tazer 
a!firma.ção a que não respondi immedhtamente. .PC'r suppôr que. 
S. Ex. não a deixQSSe figurar no -discurso. Com surpres ... e de
cepção, ao mesmo tempo, entretanto, ver!!tco que deste consta o 
seguinte: 

"Assim, eu não podia deixar de revidar o aparte ant!
pathico ou. quando menos, leviano, do nobre Deputado pelo 
Estado do Rio de Janeiro". 

Ora, S1'. Presidente, se leviandade houv€' foi dn. parte do r~>· 

pre~enta.nte de Pernambuco, que fez afCtrma.çi;W contraria á Ver'
<ladc, S. Ex., al!!Severo-o â Camara, naqt:elle momento não soube. 
com a devida dignidade, como o m erecia a Cam:tra, <!efender ;.;~ 
prerogativas dos Deputados. que nã.o podiam ser recolhidos ;, 
pri!!ào, graças ás respectivas Jmmunida des. 

S. Ex. permittiu que tre8 collegas t:ermanecessem nas emco
vias durante .seis dias, sem vir, da cadelra que :V. Ex.. Sr. Pre
::~idente, tíl.o nobremente occupa, lavrar teu protesto contra a ar
bitrariedade do Governo. S. Ex. resurr.iu suas providenclas em 
procurar o Sr. Presi-dent~ da .Republicll. e em uma palestra. qu~ 
<~~scon·heclamos por completo diz S. Ex. que o Chefe do Governo · 
lhe declarara. que o.ls-uem dissera ser t>m lega.es as prisões do11 
Deputados. 

Pois bem, Sr. Presidente, emquanto o Chefe tlo Estado asse
gura v a a S. Ex . que as prisões eram Legaes, o Sr. Mlnis~ro 
Vianna. d<> Castello mandava. seis dias deiX>Is. <tO Supremo Tri
hunal, em v irtude de halleas-carpus requerido. informações r-e
gundo as quaes o Sr. Mauricio de Lacl.'rda. havia s!do chama<io 
par~ prestar declarações, j(• as tinha prestado e n!!.o se achava 
preso . 

Vê, por conseguinte, V. Ex., Sr. Presidente, como se m~ntia 
na Republica V e lha: o Chefe do Governo assev er a que os Depu
tados estavam presos; o Ministro da Justiça ~ustenta que não 
o estavam. 

A verdade, porGm. ~ que o nobre repzesentante de P ernambucCJ 
naquella. occa.slã.o nã.o soubs defender 01 -digniC.."Ide da. Camat-a. 

O Sr. •Presidente- Attenção! 

A Mesa t em recebido por parte dos Deputados que se inscre
vem para !alar na hora do expediente constantes reclamações 
contra a violação do Regimento, consistente em discursos sobre 
a Acta. · 

Nos t ermos da. lei interna da. Camnra, o Deputado :!!6 deve 
falar sobre a Aeta. para :resta:belecer :t. 'verdade, se por acaso a 
mesma Acta !altar a essa ·verdade, ou r,ara completa.l-a se nella 
-existir a lguma omissã.o. 

Fóra de taes casos, usar da palavr::. s obre a Acta consUtuirâ 
violo.çã.o regimental, importando prejubo para os'- Deputados que 
se- tenham lnscrlpto para talar na hora do e~IX!ciient&. 

Peço, pois, aos pre7MOS colle!;'a.S au:t.iHem a Mesa na obser
' ·anc!a do Regimento, Jlorque, do contra!"io, dea.nte do regime ar · 
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b!trario dos Srs. Deputados, terá afinal de preponderar o arbi. 
trio do Presidente, o que me parece serli. um pouco verigoso. 
(Rí.ços) 

Assim, appello para os meus collegas, no sentido de n~ ra
larem aobre a Acta, a não ser para os flns regimentaes a qu-3 
acabo de me referir. Para outros ass'umptos, como o -de quf, so 
occupou o nobre representante do Est::tdo do Rio de .Janeiro. p6-
dem os Srs. Deputados occÜpar a tribuna r.a hora do expedien·.e 
ou em explicação pessoal, finda a Ordem do illa. 

Fa-;:o este appello 'fervoroso, no int:.Jito de evltar que a. Mes<Y. 
se vej.a. na contingencia de chama.r r.. ordem o Deput;Wo que- in
sista em infringir o Regulamento. 

Não havendo outras observações sobre a Act.a, vou dal-a como 
aprrovada (Pausa.) 

Em seguida, ~ appt·ov:tda a Acta da Sessã.o antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa.-se li. leitur'l. do Expedient~. 

O Sr. Pereira Lyra (1." secrl"tario) procede á lelturn. do se-
guinte 

EXPEDIENTE 

Do Ministerlo da Educa.r;;ão e Sau.Jc Publica, de 10 do cor
rente, remetttmdo dois das autographo.:l da re~oluçào le.gislativu, 
sanccionl!.da, autorizando a adquirir os livros e objecto:; de arte 
que pertenceram ao escriptor Henrique Coelho Netto. 

- Inteirada, :remett~n-do-se um dos autographos ao Senaõ.o. 

Do Mínlsterlo da Me.rlnha, de 8 do correntE>, enviando as se
guintes 

lNFORMAr;;Õii:S 

1. Em resposta ao o!ficio da refercncia, em que V. Ex. 
pede seja remettida ~- Secretaria da Canara toda a legisl~ão vi
gente de Marinha, tenho <l. honra de informar q'ue esSE\. legisla
ção está condensada em tres volumes e seus supplementos. O ;pri
meiro desses volum~ foi remettldo á 5ecretar~a da. Camara com 
o o!flcio n. 67, de 1930; com o officio n. 33, de 6 de Maio ultimo, 
for:un r!;mettidos os supplementos de> primei;:o volume e dois 
exemplares do segUndo volume. Quanto ao· terceiro volume, a Im
prensa Naval estâ. ultimando sua !dturà. e, logo que fôr impres
l'IO. será expe-dido um exemplar á Secretaria dessa casa Legisla
tiva. 

2. Reitero a V. Ex. os meus pro'.estos d~ elevada estima e 
distineta consideração. 

Em 8 de ..Tunho de 1935. - Henrique A;-istides Guilhem, :W!i
nistro da Marinha, interino. 
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1. Em resposta ao officio de. refermcla, em que Y. E:x:. so
licita sejam enviadas á. Camara rel~~s discriminadas relativa
mente ao pessoal do Ar3enal de MEU"inh13. do Rio de Janei.ro e Di
rectÔria. do Armamento que tem Uireito â. pe:-cepção de gratifi
cações addicionaes. tenho a honra de ~nviar a V. El.:. duas re
lações, ~e accordo com as indicações do pa.ra.grapho 3• do officio 
da, re!erencia. 

2. Reitero a v. Ex. os meus protestos· d·~ elevada estimn. e 
distincta considera~. 

Em 8 de Junho de 1935. · - Henriq:1e A:ri3tidcs G-uühem, Mi
n istro da Marinha, interino. 



Relações a que se referem as informações do Ministel'io da Marinha, publicudas no 
'•Diario do Poder Legislativo" de ; 12 de Junho de 1935 (Pag·. 1159): 

DIRECTORlA DO Altl\t.-\MJ~NTO DA MARI NHA . 

Relação doR opcmr!os que, de nccordo com o m•t . 2:! das Disposições 'fmnsitul·lus dn. Constituição da. Ropubllcn, 

tl'm direito ao a·eceblme.nto lle gratltlcnr,:ões n<ldlclonnefl, flUe deolxat·Mu de rcc~h~'>t· em ,·it·tude elo Decr~to n. 19.682, do 12 

de Jo.ncll'O de 1931. 
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I I I : J)lnrlns j IntiJOrtnn · I 
Classes 1 NomeM f Annos 1 Dlns 1 dn Gmt-j <"it1. )10 1' I• TolHP!l I Observações 

I I I I uclil. I anno I - --~ --

I I I I I I I 
Op. 1.. I Joiio ~~~ Souza Cm·mo .. .. , 1831 1 1701 1~200 1 20Hoool 204~0(101 At~ 19 do Junho do 1931, 

l I ' I I I I I visto tcA' tomado JIOs-

I I I I I I I se do cnrgo de mes-
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I I I I I I h c no dltl 20 dnqucl-
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l I I I I I I Je ntc.RU10 mez e an-
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I I .I I I I 
I I I I I I 
I · I I I 1·· I 
I I I J I f 

OJ>. 1:• J oscn•· Hen rique Pereira .... 1 19311 36SJ 1$400 1 511$0001 

1 1 1u::121 sas1 ~~4oo J r.12s4oa
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... 1. . . ·- .. . ..... ... _ _ .I 1oaa1 _ G~l ls-'ool 93ssool 
I I I I I I 
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Total 
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meado p ot· decreto 

d o 13 de Junho de 

1931. 

Até 8 de M:ll'CO do 

1933, vosptlra d e 5'1.1a 

apoaentadorht • 

DJrectol'la do Armamento dn ,Mm·lnha, em 22 de Maio de 1935. - · Alfonso F'. Macllaczo, c .. T. I. N. chefe do. DI~ 

v i sií.<T <111 Fuz~n<ln. - .U&e1·lo ele -Oliveira Tel/es, offlclal c_on t nblllHtn. 

óa 
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Relnl.)iio dos opernrlos que, de nccordo com o o.rt. 23 das Dlapooições Trnnsltoríns dn Conptltui!Jil.o da Republlca, 

tem direito ao t·eceblmento de gmtlflcn.çõea addlclonnes, fl\IO delxnrnm de t•eccher em virtude do Decreto n . 19.6S2, <le 1f 

do Janeiro de 1931. 

I . i I I i i 
IGrat,ndd.j Annos 1 Dlns 1 lm}IOrtnn- 1 Totnes 1 Observações 

I que re- I I I cln. )lot· I 1 
1 ccbln. 1 1 1 anno 1 1 

I 
Clns~es J 

I 
Offlclnn!l e nomes 

t.• 

I I I l I I I 
j Oftlclnn de let•t•ttmcntnrla.: 1 I ] I I J _ 

1 Antonio l&}les dos Snntos :. j 1$8001 1931! 141 26$2001 26$2001 Atê 14 de J aneiro do 

I I I .: I · J 1 1931, vespera do S'Uil. 

I I J j I 1 1 aposentadoria. 

I · I I I I I I 
i Domingos Franclaco de Pnuln. ·I 1$4001 1931 ,. 36ól 511$00()1 r 2 .• 

1 1 I 19321 asr.l 612$4ao1 I 
r I I 1933! 1581 221$2001 1:244$600 JAM 7 do Junho de 1933, 

I I j i J J 1 vespet·a de I!Uit nposen· 

I 1 1 1 1 1 1 tlu1orfa . 
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CIMilesJ Offlcinas e nome:~ jG':u.t. ndtLI Annos Dhw 1 lmt>ot·tun-1 'J.'o(,\es I Ol.ltlet·vaçues 3 
~ 

I I que l'e- I I I ela )lol' l I !:: o 

~ 

I 1 cebln I I I nnno I I . ·, 
~ 

I Oft!clna de. llmudot'e>~: I I I I I I ~ 
I "' 

1. • I Munoel l<'t·~nclsco Pinheiro . .. t 1$6001 19311 mj 1}84$0001 I "' "' 

I I I 19321 3661 585$6001 I ~ 
~ 

I I I 19331 3631 580J800 j I "' o 
I !< 

I I I 1934 1 2261 361$0001 2 :112~0001Alé 5 de ::Jetemllro . d~ ~ 

"' 

I I I I I I I IV34, vcs pera de flUa 
....... 

I r I I I I I n,posentadorlu . o 

1. 'I Annlbal Ribeiro da Silva • • ··I 1~80() 1 1931 1 211 37J800j 37~8001At~ .21 de Jnnolro de 
I 

I I I I I I ., 1934, veaJ>eru. de sun 

I I I 1 I l lnposontllilot·lu. 
I I 

2. • 1 José dos Snntor;o V1u:s-us , , ~·I 1~400 1 . 19311 3631 508f2001 L 
I I I 1932í 3641 509$6001 I 
I / I I 19331 3611 506$400 1 I 
I I I 19341 2421 3as,soo I l:S6t$0001Até 5 do Setembro do 

I. I I I I I .I 1934, Vo<>'l>era <le sua 

I . I I I I I I nposenlndorhL 
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~ 

I' ! que t·e· 1 I . I ela por I I' ~ 

I I ccbhL I I ! nnno I I ~ 

"' I § 

I I I 
\ I I I ~ ... I u; 

I Oftlclnn. de to1·nclros: I I I I I I ~ 
1 ... J Arthur .Augusto Porclrn .. .. , 1~8001 19311 ó61 100~8001 100$800 jA té 2õ ele Fcvereh-o 1le ~ 

I 
~ 

I I I I I I I 1931, \'espera de aua "' "' 
I I I I l I l aposentndorla , lt 

"' 
I "' 

1. • 1 Scbastliio Bl'Um dn Silva .. I 1$60(}1 19311 1681 268$8001 268$800 1Até_ 17 de Junho de 1931, ._. 
l I I I I I I vespera de sua -J 

j I I I j l I nposcntadorla. 

I I I· I l . I I I 
1. • I Oscnt• Gllt'cla •la S I!Vfl. , . "! 1$6001 193~1 2661 425$6001 . 425SGOO jAté 23 dn Setembro de 

I I I I l I I 1931, v espera de sua 

I I I I I I l apos('ntndorla. 

I Offlclna lle mnrclnelros: . I I I I I I 
1." j Abel Ca.semll•o 'Nnzeanzo . . .. , l$1lO()J l!l31) 2161 345~GOCII 345$6001Até 5 de Agosto de 1931, 

I 

I I l 1 I I I vespo1'a de S\1!1. ano· 
I 

I l I I I l I sentndoi'Ja . 
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I I I 19321 31:ill 512S400! I 
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L' 1 Guilherme Jos~ Pn..:· .. .. "I 1$4001 19311 3651 5 11~0001 I 

I I l 10321 3661 512$4001 I 
I I I 19331 366 1 511$0001 I 
I I I 1934j 3651 611$0001 , 2:045$4001 I dom, idem , 
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DoiR do .Minist erlo ela Gu~rra, d e 10 do corrente, envia.ndo a.s se
guintes 

INFORMAÇÕY.S 

Ao ~":xmo. Sr. Secretario da Cama :-a dos D~>PUta.dos . 

. Em resposta ao o!ficlo de- V. Ex. n. 704. de 4 do cort·ente, 
cobc-me d i2er: 

1.•, as praças cujus nomes figuram ·no citado ot'ticio numero 
704 foram e!fectíva.mente exclui das d~s fileiras do Exercito; 

2. •, os dlsposlth•os <~onstituc!onaes, :e~aes ou regimenta~s In
fringidos pelas rr..e.;mc.s praças, ~ão ': 

a) o de n. 74 do art. 33&, do Re,o;ulamento I nterno dos S e r
\ ' !ÇOS Geraes <los Corpos de Tropa~ oo Exerdto, C').Ue capitula com.:, 
transgresl!ão dlsclpl!nat· tomar parte activa. em manifestações po
litlcc- t)a rtidaria..q; 

b) o avíllo n. 1, de 10 de Janeiro ultimo. baixado em re»-
. posta á. consulta do ~ommand.-'l.nte da :;~ Região Milltar c publi
cado no Diario Of!icial, de 16 -do mesmo mez e anno1 que prohJblu 
expressamente a offícia es e praç:as to'IWlrcm parte em '71l4nitesta
ções publ>ca.~ <te ca~cter político; 

c) o a rt . 360 do mencionado Re:;ulamento, modifica<lo pelo 
Decreto n. 19.639, <le 29 de Janeiro de 1931, que manda. expulsar 
rlas fileiras as pra.<;as que commetterem actas J e indisciplina: 

d) o art. 162 da Con:stitulç;ão <la Republlca que de!ine :u; 

ror<;as e.rma'!!as como instituições essencia lmente obedientes n os 
::seus superiores ·hierlÜéhicos ·~ des tinando-.s!! a garantir os pode
re~ constituciona.es, a ordem e a lei: 

e) o .Paragrapho unico do art. 169 da Co!)stituiçào que per
mltte a exdusão, por motivo de interesse publiC'o. dos funcciona
riO!! p.ul:>licos que contarem menos de ilez annos d e serviço e!fe
ctivo e o parecer emlttido pelo Sr. Procurador Geral da. Repu
bllca · sobr e a appllca.ção aos sargentos do numero 6 do art . 170, 
não deL"'a duvidas quant o a applicabil!d<Jde do art. 169 do mesmo 
Titlllo v"ll :. 

3.~. · nilo me preocc upej em saber , .~e. al~m do cru-acter poli
U c-o. a manlfestac;ão· publica de que part.iciparam a.s referidas pra
ças. vi3ava a immediata !>erturbação da orde:n e das !nstitui
ç:ões, pQ:'que: 

G) presas· em flagrante. quando tomava.."n parte num comi
cio d e caracter poUtlco, en•. essa causa s ufflciente pa ra detenni
nar as r eferidas e::rcc!usões; 

b) os offlclaes e praça$ que tomarem part~ em comiclos pro
movidos por associações reconhecidamente dltfundidoras de ideo
logias contrarias ã. ordem e á lei que caràcterlzam a ·org~
<.:ií<> s ocial e::rcistento n o Brasil, commettcm, evidentemente, o me.ls 
grave acto de indisciplina que um soldado póde com.inetter, qual 
o 4e mal!itestar~ e ontrarfo ás insUt1.1i<;ões vigentes; 

· c) &ntre Ó5 actos ·atte!ltatorios da. ·digniaade· mtiitar, que de
·vem motivar a eJtpUlsão de praçá:s, ·consoante ·o : prescrlpto no 
a'rt. 36() do Re~:u1a.mimto Interno ·dos !':ervlc;os ' Gers.es riwdit'lca.do 
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"Pelo Decreto n. 19.369, de 29 de Janeiro de 193L nã-o podem dei
xar de figurar em prirn~iro plano as attitudes publicas que im
portam em ex:plic1ta abjuração do compromiss,o feito pela praça 
ao ingressar nas fileiras, de ·'cumpri.:- rigoro~•unente as orden:l 
das autoridades" e ·'defender as tnst!~uic::ões com sar.riCicio êa 
propria vida" ; 

d) em essumptos dessa n atureza não h::t. transigencia pos
slvt:l: ou 3l:l forc;:as armadas - cuja !i':lalldade precípua deve sel' 
a. manutençã.o do systema poUtlco-soclal vigente - são mantida~; 
ao serviço ·oa .,Nação, em completo alh•!iamento á.s paixões polit.i
<'a~. ou então. re talhadas pelo raccio:;.1smo. marr,r.arllo para a des
ordem ou para a oppressã.o. 

Reitero a V. Ex. os protelltos de elevada pqtim~ e mui dis
tlncta con~lderação. 

Rio de Janeiro, lll de Junho de 193;;. - Gen. João Gomctt. 

Ao Sr. Secretario da Camara dos Deputadn<;. 

Em Aviso n. 12, de 19 de Fevere~ro Hndo, r~~pondendo ao 
otrldo de V. Ex., n. 25, de 9 de Jandro ant~rior, o ~Unisterlo 
da C'~ue..-ra. !ez .vr.r quo não dispunha de meios Dará veri!Jcar qual 
o numero de o!ficiae-s e pra.;:as, que, com direito á quota de 20•1• 
sobre as respectivos vencimentos, por terem s~rvic;o nos Estados 
do Amazonas e l>1atto Grosso, Interromperam, em t empo e por 
m e'o habiJ, a. prescripçào quinquenna.l C?m que o mesmo -d.irelto 
teria incorrido. Dahi a !mposs!bllidad€> de attender. embora por 
estiml!l.tiva, á. solicitacão da Commlssâ.o) de J:<•Jnanças da Camar~ 
dos Deputados, com referencin ao q'U(tntum ~eessar!o para oc
eorrer ao pagamento da despes,~ decorrente com transrormac:ão em 
Lei de um projecto, - o di!- n - 24, de 19:'!4. - qu~ mn.nda interrom
)>er o Prazo dessa prescrlpç:ào. 

Posteriormente, em o!!lcio n . 509, d~ 27 de Abril !indo, trans
creve V. E:>.::. um ):Xlrecer da Commlssâ.:> de Financ:a.s, no qual, -
tendo tido sciencia de não serem possi·;eis os esclareclmentos so
l!cltados, mesmo por estímativ~ -, opina por que este Min!steriGo 
declare qual o montante c.:cacto daquel!a despe2a. 

Cabe-me dizer a V. Ex .. solicitando se di;:me dar sclencfa á. 
mesmo Commlssão, que, subsistindo a-s d1fticulda.des alludidas, nada 
mal!' poderá. s er, Infelizmente, accrescentado ao que já. foi dito a 
respeito. 

Reitero a V. Ex. os protestos de- c· levada e~tlma e mui dis2 
ti neta consideraç:ão. 

Rio õe .Janeiro, lC de Junho de 19l?5. - C''({'n. Joéio Gome&. 

- A quem fez requisição. 
Do Tribunal Superi?r de Justiça . E!e itoral, de 11 do corrente. 

nos seguintes .termos: 

''E.'Cmo. Sr. Antonio Carlos Rlbeirc rle Andrada. 

Tenho a honra de agradecer a. V. Ex.· ter-me, em ot!lcfo do · 
· S · do <:orrente, communicado haver tl'~t'nsm!ttld(l ao Sr. Doutor 

,.. Getulio Vargas o cargo de Presidente !!a . Republlca dos Est&dos 
Unidos do BTa.sil, em cuja 1m•estldura V. E~ . ~ achava,. Inter!-
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namente, dando tão grande brilho ao de'>em~nho ·de~~a alta tun· 
cção. 

Sirvo.-~ <h opportunida.cle para re'terar a V. Ex. o,. meu11 
:protestos da. m ais alta. estima. e distincta cons'.Qe~ão. 

Rio de Janeiro, 11 de Junho de 1935 - Jlcrtn.cncgild.o .no-
driguee tlc Barros» . · · 

IntetrMa. 

"E• lido e vai a imprimir para. ser :o-emett!do ás Com
missões de Agr-icultura, Indvstrla. e Commercio e de F lnan
c:as e Orçamento. ·de accôrào co:n o & ·p do art. 146 do 
Regimento, o seguinte ' · 

l'~OJECTO 

N. 72 - 1935 

(Pl'imelra. Legisla-tura) 

Rf'gulamenta a prod.u.cçiio de sal nacional 

(Agrlcutfura 15 e Finança.,; 108, de 1935) 

A~t. 1.0 Serâ. regUlamentada n pcoducçw, de sal nacion:tl. 
tendo em vista. a sua flna!!dade: A. como alimento do !tomem: 
B, como agente de conservação de carnes, seuo; derivados e con
servas outras; C, com() appllca.ve! a .outros !ins . 

§ 1." Quanto á. !inalldade A. ter-se-!1. em conta especial a at: 
sencia. de germens patbogenico.s; qua nto á. !in~1Jdade B, ter-~e-iio 
em ·conta e. rJqueza. em chloreto de sodi.:>. a b:l.ixa percentasem em 
ou t ros saes, a ausencJa de outros corpos, e e de gerrnens capa~s 
d& depreciarem os productos a. conservar; e as devidas dlmensõe~< 
dos crystaes l'le chloreto de sod!o: quanto á C, será exigido quCl a 
merC'.aàor!a seja preparada. conduzida e armazenada sem contacto 
com 'as de q ua.!idade.s A e B. · 

Art . 2.0 A devida l'~gulaJ:nentação caberá. ao Mfnisterlo d"' 
Agrle-ultura, por !ntermed!o do Departamento de Producção .Mine
:ral que prov11iencia.rá no prazo de 30 dias aPós a sancÇiio da 
presente lei. 

Art. 3.0 Pa.ra. attender á f.iscali:taçao tica c;:r eadn a taxa. ele 
um res.l por kilo de sal produzido. 

Art. 4.• o Governo Federal en trará em · arcOrdo com os t;o-. 
vernos d os Estados productores de sal P estes com os respectivo!'! 
municlpios, no sentido da ·regulamentação oo hyglene geral das 
salinas, e do · sal, e dos trabalhadores. 

Art .. 5." Revogam-se as d!spos!çõea em contrario. 

Sála das Sessões, 11 de Junho de 1'135. - Rioa.rà<J · Maç.Mdo . 
A. . .A.~'OOQ'eS, - A. Oerdoso A.wes . - Fra.ncisco dl lõ'«ni. -

Edmar O<J.rvalh-o . - '1'7r.ompson. Flores N_ettcr. - AaaJOOrto Ca.
marqo. - .<~:ug-wsto (Jor8ino. - De'1nGS ~- - ..t.rtlMtr ~ Ro· 
fha. - G:;atGQ· rJ.e Brito, - . .. &:z~t01lio Oa.rvalhG~. 
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Justificação 

De 'longa datá. os xarquea-dores do ·centro f" sul tio Pa iz. :.-e
cla.ma.m quanto â. · necessidade de provü!encia.s que tornell! o !:ai 
nacional capaz de ser utilizado efficientemente na preparac;à::> C:e 
carnes conservadas e couros. e allegam que s=ío forçados :1. usa~ 

sal de Ce.diz, onerado de impos tos a duaneiros, porque o sim !lar 
nacional, mesmo a baixo pre~o. é e.nti-economico. 

O assumpto tem sido debatido long>Lmente, ,, nada se fez _até 
hoje, para tornar utllizavel na salga d:\s carnes 0 pro:iuct0 na
cional. 

Ainda. n o Congresso R ural de 1932. no Rio Grande Jo Sul, 
!oram apresentados tres trabaJhos, nos ouaes ·são expostos os de
feitos do sal nn.cional, e indicados os 1:1e ios •:h- bene!lc.ial-o, tor
nando-o propr1o nos saJ.adelros. 

Por esse Congresso foi e mittido o voto em que se escl::t!"'~CC 
quE> o problema do a proveita mento do sal na<:ional n a !ndustrhl 
do xa.rque é de evidente relevancia par·~ a. eco"!omia brasileira, ~"· 
que o aproveitamento do sat nacional determinará a suppr~ssã.o 
da compra do sal de Cadiz, que ascende a 25 mil toneladas an· 
nualm.ente pelo Rio Grande do Sul; e evitará !l evasão de ..>uro, 
0 que além de favorecer a noss:;~. balança commcrcia.l, o.inca d·~· 
terminaria que vultosa. qua ntia tosse cwa.llzada para o Norõe~te. 
o QUe rortn.lecerla e. su~ capacidade 'lcquisitiva, bene!ici~nd) a 
<unbas as regiões. na c onstancia das 1 rocas das respectivas r.• r.,. 
ducções. 

E' certo, no entanto, que o producto nacio!lal póde apres~n
t a r-se em condlcões !avora.vels iJ. salga. Wl.s caxnes. Urge, portan
to, uma providencia. que regulamente a prooucção qualltatlva do 
sal em atten<:ão a·o emprego a que sej:\ destinada. 

O Sr. Presidente - :::stá finda a leitura do E xpedien te. 

Tenho sobre a mesa e VOu submet:er a '-"O•os O segUinte 

H~lJERIMEN'l';, 

Requeremos que, em homenagem á data e.!lntyer.saria da. ba
talha naval .do Rlachuelo, a Camara durante um min uto, de pé e 
em silencio, renüa. o prêito devido â. gloria dos berôes que ali lu
iar:lm- e venceram, e que s eja nomea.ãe uma commissão de cinco 
membreB, pa...-a levar congratulacõés â Armada Nacional, na. pes
·sOa ào eminente Sr. Ministro da .. Marinha.. 

Sala d.Eu! Sessõe-s. 11 de Junho <!e 1!135 . - Magalhães d.e AI· . 
m eida. - .d.mara! Peizoto. - · n oming,o;, Veffil..~co._ Ribeiro Ju-
n ior. 

O Sr.Y'~galhães d-e Almeida (Pela. ordem) - Sr. PreSidente, 
em~ra. se;ia.rDo.$ . um pa.iz à as mais nob:-es trad~~ões pa.clticas, Jã.
ma~s - devemos eSquecer as grandes data.~ que re~ordam e. ·bravura, 
.o ·. civiBmq de- heroioos. brasileiros . que tombara m._ em terra· e n o 
.mar,. -Iuta.ndo · pela Ra.trie.,. morre~do peia .. Bras:l." · 

Onze de Junho é .o grande dia da Marinha Nacional. 
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Recot'>da.I-o é reviver um pa.ssa<lo d~ glorias. qu·e devem estar 
perennes no cora.;;Qo e na memoria.. de todos nós. 

Em 11 de Junho de 1865 o~Xorreu o maior feito naYal brasi
leiro, e, encarado sob o ponto de vista propriamente militar, um 
dos maiores àa. Hlator!a. 

Naquelle ma. em PJachuelo, perderam a. vida. defendendo a, 

Pa.tria, cento e QUatro brasileiros, fJcq;:::do fer1dos cento e Yinte 
e tre.s e extraviados vinte, além de graV"es avarias soffri<L'l.s J!elos 
nos.aos na.yios. 

Em contraposição, os nossos adve!"sarios perderam mais de 
mil homens, quatro navios e seis bater!G.s fluctu~ntes. 

A simples recordação dessea numer.)" é feit'l. unka.mo:nte para 
renvlvnr a. m<lmorlu. dos presentes. 

Nilo preciso. Sr. Presidente, alonga--me em considerações em 
1~pu!u do requeriml'nto que, como Presidente d:t Commissã.o de se
~~uranr;:a Nuclonal, enviei á Mesa, tiio justo se me- afigura elle, 
peloH !leU>~ intuito~ e pela sua !llgnifiuv:ão. 

Níio quero, porém, ence~rat' estas singelas 'O<\h.vrn.s, sem ren
der. espedll.lmente, um preito de ~audad~ a Ea1·roso, Gre<>nhalgh c 
MP..rcll1o D!aa. 

O primeiro. velho cbe!e, inspirado. caltno e denodado, quo: 
venceu em R!achuelo e entrou para a Historh. consagrado pelo. 
sun tactlca de gue1-m, mai~ tarde repetida em Líss, por Teghetoff. 

O segundo, quasi crea.n<,;a., o Guarda-ma;rinba Greenbulgh, que 
morreu herokamente em defesa da bandeira do Brasil, hastead<l 
n.c.. t,'ll.l'angueja à,a Pernahvoa. 

O terceiro, Marcillo Dias. o indomito marinheiro, que escre
veu com o proPrio sangue uma pagina de gloria, c s:onbolizou o 
typo varonil das nossas guarnl<;:ões , 

Não podemos. Sr. Presidente, esquQcer O!; nomes dos nossos 
heroes e as nossas grandes datas civicas. 

A Mar1nba de hoje, corno a. de alltl"'ora, !oi sempre motivo 
de orgulho na.cl{lnal. 

Façamos, pols, neste critico momento àa vida. politica. mun
dial, votos nrdentes para que ella; continue as suas brflhantes tra
dlc1Ses de bravura, 11entimento de dever, cohesã.o e amor á. Patria. 

E n!1o é demais, Sr. Presidente, q~e todos repitamos, hoje ·e. 
sampre, c. phrllile hl.storicp, de Barroso, no momento decisi"o da 
ba.ta.lha. do Riachuelo: "O Bras!! esperct que cada um cumpra o 
seu dever." · (Multo bem.) 

Em seguida é approvado o r"~uerimento . 

. O Sr. Presidente - Em com~u"'ncia. do voto da cama.r~, 
convid<» os Srs. Deputaõ.os a se conser'l'arem <!e p,;, por um mi
nuto, para que por esta tórnia rendam<'s as h•:imenagens a.os he
:roe_• do Rlachuelo. 

O. Sr. Presidente, durante um minuto, de ~. no que.. é 
.. a.comtmnhad~ pelos Srs. Deputados e d~mais pessoas .. pre~ · · · 
'Sentes rende as homenagens requeridas. 
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O Sr. Presidente - Nomeio para. constituir a Commissã.o 
os srs. Maga~hã.es de Almeida, Amaral Peixoto, DOmingos Vel
la~co, Ribeiro Junlor e Ql.rlota Queira:>: . 

Tem a palavra o Sr. Teixeira Leite, prlmei~o orador 1n.scl'ipto. 

O St'. Teixeira Leite - E' sempr;{ cem grande const!"angi
mento, Sr. Presidente, que venho a esta· tribuna. 

E se o t~o. ainda. uma vez. é para o estudo õe problema que 
rer,uto do mais alto interesse nacional. Pe<iindo para elle a at-

. ten(:ão do.s Srs . Deputados, é apenas, como contribuição modesta, 
que desejo sejarr. ouvidas estas considerações. deixando que ou
tros, mais doutos e capazes, o esclar~t3.tn e ;, resolve.m. Ainda. 
nã.G se amortecerão as palavras com ·que na Assembléa Nacional 
'Constituinte foram pintadas, em côres tã.o vivas, a 'Situação real 
do homem bl'a$l1eiro. Nã.o mencionarei os n ... mes dos oradores 
que as proferiram, mas as recordo, para. lembrar que todos che
garem. no assumpto em a )>reço, a. conclusões eguaes quanto ao 
nosso baixo padrão <ie vida, da sa.1lde precaria da nossa gente e 
da sua de!lciencla alimentar. 

Povo mal alimentado - foi a con..:Ju~ geral. Mal (l!lmen
tado e sub-nutrido, mesmo nas classes abastadas, porque o bra
sileiro ainda não aprendeu a comer. 

Não basta comer muito, mas e preciso comer bem, õa.ndo ao 
organismo os e!ementos adequados ao r>erfeito E'Xercicio de Stla.s 
funcr,:ões, permitt!ndo-lhe o uso normal da vida. 

O verbo oracular de Alberto Torres e:ocpoz, em palavras !ncl
l!lvas. o estaóo das coisas e ntre nós: 

"O Povo bra.s!leiro não se alimenta.; a parte inéüi:~. da. po
vula;;ão, alimenta-se- mal; os pr<:prios abastados IIM · en
contram no Pa.iz muita coisa ctUP. entra na alimentação dos 
civmzados ou s6 as encontra de origem est rangeira e a. 
prec;:os carjssimos. 

Precisamos encarar e resolvflr, a.u te':'a. e praticamente, 
este problema elementar : fazer o P~>vo produzir seu ali
mento; fazel-o consumir e.l!mento ~ e !orte" . 

. Estas palavrlU! que. o grande fluminense, o maior pensador 
pol1t1co que já. .teve o nosso Palz, escrevia. ha um vlntennto, na 
"Organizaç~o Nwonal" , encontram ainda hoje, na realidaàe ·dos 
factos, provas decisivas GO seu acerto . 

O brasileiro continQa sub-nutrido, não apenas por motivos de 
ordém economica, como bem sa.l~ntou c grande mestre, mas so
bre.tudo, é bom que se r epita, porque não sabe comer . 

Basta recordar as propo•·ções mlni:m.a.s em que o leite, cujo 
consumo con stitUil um ind1ce de civilização, ê consumido n o Rio 
:!~ Janeiro: . 110 grs. por dia. e por habitante, e~ua11to em Bue
nos .Aires a mêdfá é de 440 grs . e nos Estadooo; Unidos, vai, con
forme as regiões, de 700 a. 1.000 grammas . 

A altuaçl!.o peora no resto do Palz e pa.ra citar apenas as cã
pltaes lembMre! que o c'onsumo do leite em Rect!e (; ·de ·60 . grs .. 
bem como em ·Manaus ~ em Victorla é de 30 grs. por l<abltante. 
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Tambem o cons umo do ~ixe, dá. a este. respeito numero:. 
signl!!ca.tivos: n o Rio, m éd ia por a nno. melo l-;ilo por habitante, 
emqua.nto na França é de dez kilos; na. Noruega, de cento e vinte 
kilo~. chegando o .consumo no Jap[o o. m 3.1s d·) <lu~entos! E isso, 
no Rio de Janeiro, o nosso nucleo pop,1laciona1 mais rico e edu
cado. E náo (; fóra de proposito recordar que alimentOJ! de pri
me'l:ra. 'ordem, como a castanha. do Par(\:, que tanto se approxlma 
da tirote!na da carne, são quasi d esconhecidos na maior parte do 
Pai:.:, emquanto encontra larg-a appl!caçãcl na. alimentação de 
povos a-diantados. 

Um notavel ~l:ltudo r ealizado, nesta capital, por Barros Bar
reto, actual ãlrector da Saude Public·a, Alexa nd.re ~toscoso e N. 
D. Soeiro, sobre a "Alimentação dos Escolar<·s", di:o:, depois d e 
menciona.r ·a sub-nutrição, "ha outros factores presentes e tão 
relevantes ou mais . q ue a pobreZA. Assim, se á pr~arlcda.de de 
recursos, devem . ser em s-rande parte attribu idos á.s de!lciencias 
do regime ::i.l.imentar, não ~ menos ve:-;W.de, q'ue á ignora.ncill, ít 
f alta de interesse e atê de bom senso. por falta dns pacs, dev(. 
Ctlbbr tambem enorme parcella de r esprmsabitid ... de". 

Mas não é ainda nas centros de maior densidade demog=phlca. 
que o mal se evidencia. nos seus aspectos m.a.is alarmantes. E' na 
g rande massa. das classes proletari<ts rura.es e cuja ellucac;:iio. nes
te sentido, preclsa. e póde ser feita. 

Falando a homons cultos, não me feterei. <"m lembrar, aue "<\ 

maior riqueza. de um palz reside, nem n::~o abu ndanci:l. de suas minas 
. nem nà reracidade do seu súlo, mas· no h om em que o habita.· E' 
por elle que se afere, em u ltiin::~. na.lyse, a potenciali-dade de um 
povo:· se fraco e doente poder~ ser . detent or -de · territorio dos 
ma:~ fertels e mais b em dotados , sob o ponto êe vi!:!t.l. mineral, e 

·ser apena.s urna nacionalld:lde inerme e desp~e>sivel. podendo ir 
da serv!dio economíc(l. á escravidão politica.. A hístoria e5tá cheü\ 
destes ensinamentos e· não m e preciso ~ecordal-os, ::~.bundantes que 
são na.s épocas do passa-do, no pres~nt~ actual, _em t odas a s . Ia . 
tltudes do nosso s lobo. E sú 1>óde s~r realmente vigoroso, um · 
}>0'\'0 que seja bem nutrido. 

O Sa. D~:l.!OCR.lTQ ROCHA }'~ . b~>n . instr' .!ldo. Sem lnstru-
cçi:.o e sem saude, não ha re.c;;a. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Concordo com V. · Ex. ; mas o 
nobre ·collega lia de mé permjttlr lembrar que um -::tovo póde .. ser 
muito Instruido e n il.o ser ~orte ; e terp.os díss -) exemplo nas In
diae, onde a é!ite possue cultura t ão adianta<'a quanto a .ceci
dental, e, no entanto, a população est(4 escr:a vízada., , rE;-duzido o 
paiz a feitoria pm· ?.00 mil in glezes, apesar de terem 350 milhões 
de habitantes! · · · 

' Considero em primeiro Jogar, antlM da. in!:trucção e <la edu-
cação, a Squde do povo .• . 

· Q SR. D&MQCRl'l'o .. RoCHA ..:.... . Col)Q!}Uei. a .. !nstrucç;ão em se
gundo Jogar. · 

O SR; TEIXEIRA LEITE ... oorque o homem ·forte, póde 
ganhar sua vida, sua ~ubsistencia, ser t~liz , a.o passo que se doente. 

··por mais instruido que seja,· nada é posslvel r ealizar. de utll e 
~r:noiente. . . 
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O SR. DlNIZ JUNIOR - D!f!lcU é criar ·uma consc!encta. sa.n!
tar!a SP-m oouca.cão -do Povo. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Digo mais: que a sn.ude não se 
manifesta tã.o sómente pela ll.Usencla de moJeetia.s e pela. sup
l'!"e!lsão das endemias, mas se verf!'ica pela. capacidade com que as 
populaç:ões supportam as doeno;:as e os es.forços cada dia. maia In
tensos, que a vida c!vilf2a<la exige do homem, na concurrencin. 
universal. 

E um dos indices mais slgn!f!catlvos àa. bOa sltuao;:ã.o da sa.ude 
de um POvo ~ o da durao;:ão da vlda humana: dos tres cyclos por 
que passa o homem, só no segundo. produz e accumula. riqueza. 
O inddviduo qufl desapparece antes de atttn;;ir este :periodo. p6de 
ser - e a EJOCUogia. q, considera como tal - um valor economico 
negativo, porque niio só a. socit:ldade perde o que elle consumiu, 
comprou ou delxou ele dar a PUa, sob forma de contribuiç:ão do 
si\U es!orço. o quP lhe caberia traZ"'!r. 

Uma estatfst!ca exacta. da duração da vida no Brasil nos d\.."'13. 
resultados Silm!f!catlvos. Os obtidos no Rio de Janeiro dão a esto 
respeito indicações impressionantes. 

No quadro comt>arativo da mo!"tallda.de accumulada. per de
cennio, calculada. percentualmente pela mortalidade total, no se
gundo e terceiro J>erlodo da vida.. entre as grandes cidades do 
mul'ldo - Londres, Berlim, P.a.ris, Leningrado, Buenos Aires e Rio 
d& Janeiro, ql!e Pedro Escudero PUblicou na sua obra, a conclusão 
demonmra. que nM tres cap1taes sul-americanas, .a maior parte 
doB homens deso.ppar~e na idade em que começam realmente a JJro
duzir. 

·com effeit.o, no Rio de Janeiro, ao chega::- aos 2S '!nnos, morre 
mais de.metade dos que nasceram, e S(l chegam, aos 59 annos. qua
torze pol" cento. As estatisUcas da mortalidade infantil, que tem 
na deiUclencla. alimentar e tambem na alimentação mal conduzida, 
seus factoree talvez os mais importantes apresentariam numero::~ 

altamente alarmantes. 

O SR. lmi>tOCRITo Rcx .. :ao~. - Devo dize!" a. V. Ex .. que fiquei 
assombrado com a estatistica da mortalidade infantil no Rio de 
Janeiro, occorrendo-me a idée ,de chamar o Rio a "Ci-dade de He
roães'', por haver aqui verdadeiX"a matança de !nnocentes. 

O SR. TEIXEIR:A LEITE - V. Ex. tem toda a razão. O !I 
numeras, 1nteliizmente, continuam bem altos. em materla. de mor
talidade infantil, na cidade mara.vUhosa que é o Rio de Janeiro. 

E' na verdade um dos tndJces mais signitlcativos• da efficlencia 
da luta social dos povos, pela saude a redllCç:ão àa morta1fda.dc; 
na prlimeira infancia. Cabe ainda recordar:, quanto é elevada não 
Só no Rio de Janeiro, mas ent todo o pa.lz, a mortalidade infantil. 

O panorama. da saude- (lo nosso Povo, que Miguel Pel:'dra sym
thetlzou na .ph:rase tão repetida, de que o "Bra.sn era um grande 
oospital ", está em.rettamente con(licionada â. alimentação defi
ciente. 

: Eu não sei ae, dentro da moderna comprebensão da scienc!a 
hosp!t:l.lar, as JJalavras do grande e saudoso mestre têm a mesma 
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actualidade, p orque, num hospital, o doente, alo;,n do dill.!:'l'lOxt ko 
que lhe tazem, r ecebe o tratamento de que carece. 

- Mas o certo, il que uma ~:t"a.ndc parte do nosso Povo bem me
recia a as-slstencia hospitalar e, tenho a imprcMão, que á nutriçã•.• 
impropria e insuiflciente !l~urarla wrno cauHa inic:ial de rnaiot· 
parte dos males que o a.ffll;;:em. 

Entre outra>~, citarei a tulx!rculo~e. (~ujas estatísticas cont i
nuam a larmantes c qua e!lt{c necessi ta ndo campanha tão energic:. 
como a que Re promOVE' contr:t a íehre amarella. 

As PE>r~entagen~ d:J pestP hr:tnca, entre nóR, seriam muito 
reduzidas, se o enfraquecimento orgunir.o não encontrnxsE' um 
campo a pto, para o seu des'!)nvolvtment o. 

A allmentaçüo precaria, nas épocas normaes, f ar;;..:ravacla. a in 
da., n os per!odoa de c rls('. Ind!ces dos mais '&'ignlflcatlvo~ des~a p~

nurlu. a limentar, foi a. epidemia de' hemera!opia, q ue é uma ma
nifest::u:ão de nv!ta.minose, obse-n·ada entre os flagellados da sec<'" 
do nordeste, em 1932 e 1033, no Rio Grande do Norte. que o Dr. Ro
ballnho Cavalcanti estudou numn. in t er essante mono~raphia. 

Este mnl, conhecido vul~armente por cc~ucira nocturna, appa
rcceu sob forma epidemica n<lquelle es'taclo c foi tamhem consta
tado no Ceará, Pern:1mbuco e Parahyba, consequencia <lu nutric:;ão 
in su!1'iclente, aggravada pela secc:l., tendo ::~ a.vitamin!Jse determi
nado esta cur-iosa 1'órma de c~gueira . 

Ag~ravado, apeoas, porque a hypo-nutric;i'lo .~ - por a>;sim 
dizer, a sltuac;íio normal do nordestino. E a :J.u::;enci:t do rachith!mu 
e a St.!:l. formlda,·el r esisten.,ía nhysica t em ,. s'U:~. explicação. se
g undo parece. na insolação in tensa d.e nonlestc , que a;::c como po
deroso fixador do cale Jo . 

Indicio ela. indol<> aff~>"tiva do no~su Pove. muito s"' t."'m pen
sad o n o F!rasl! no hom<>m doente. e. louvnvE>is "'sforço::; t t;m sid,_, 
feitos. para aSslstil-o " minor~r-lhe os soffrim e n tos . Voltem o.: 
'!.gora, decfd!d«mente, as noss:ls vh;ta .. !! para o homem são, au;;:rnen
tando a sua robu~tez physka. a su a capacidade de res i><Nr ft>< in
fecc:ões e ás mol~st\3$ P. tornai-o apto de desenvolver o rriaximn 
de es!~Jrco, P.m beneficio pronrio "' do seu paiz. Orientemo-no" n o 
sentido da anthropo-cultura par:!. a. par da co nservação da sa.ude 
obt ermo.&' uma raça forte e vigorosa. E, com este objectivo, exa~ 
. minem os e cuidemo:~, com decis~va energ-ia, do 4 ue h<'m se poderi<l 
chamar governo da alimentação, cuja importancia cre>;çc cada di<'l 
de !mportancia, e que come~a a. ser reconhecido como ·o probtem.:. 
basico da civilização . 

o S~t. DA;\'JEL DP.: C .\RVAL.HO 

aparte? 
V. Ex. dá Jic~nç:.t para ur.. 

O SR . TEIXEIRA L E ITE -- Com todo pra.z~r. 

O SR. DANIEl. oe C oi.P.VAUJO - Estou acompanhando com o m:tio:
interesse as considera~ões QUl' V . Ex. está. fazendo e ellas tn<.o 
levam a recordar um . estudo a que procedi sobre narre desses fa
c t ores - e lamento não ter V. Ex. re~erido: a ac<;fto da cachaç-,\, 
como agente dessa h yno-nut.rição. 

O SR. T ETXEIRA LEITE - V - Ex. te m tuua :~ ra.zã.u .. 
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O RR. DANmL DE CARVALHO - Fiz tudo, justamente, entre as 
nos'SaS populações ruraes, que conhecia, do interior de Minas e 
a:9 populaç:ões do Rio Grande do Sul, que fui examinar in. ~oco; e 
verifiquei que uma das causas da maior capacidade productiva, que 
reconheç:o, do peão. do lavrador gaucho, está na sua melhor ali
mentaç:ão. 

O SR. DINiz Jt:NIOR - Devido, princ!oalmente, á. acç:ão do 
ma.tte. 

O Sa. DA~>EL DE CARVALHO - Exactamente: foi o matte que 
livrou o oeão do Rio Grande dos malefícios da cachaça. 

O SR. TEIXEIRA LEITE- v_ Ex.,"repito, tem toda a raziio; 
todos cstrunoe; de accordo. 

A def!clencia alimentar do bras!Ieiro é muitas vezes supprida 
pelo alcool, Que o trabalhador, num instincto natural de defesa, 
vae proc,Jra~ por meio deste excitante. A sua solução é di!!icil é 
não escureço os obstaculos a transpOr. Não está, só como se pensa, 
quando se o examina perfunctoriamente, na dependencla, apenas 
d.'"l. maior ou menor capacidade acquisit!va do povo. 

Ha quem julgue - e eu já, fui deste numero - que bastar1ia 
·um simples 2.lteamenta dos salarios, para. que. immediatamente, se 
verificasse accentuada. melhoria. no padrão de vida.. imPortando em 
alim~ntaç:ão rnais sadia e abundant,e. 

E' a experiencia que está teita- e nesta Casa estão numeroso~ 
habitantes do - Norte e representantes de Pernambuco, conhee€
dores do as::.-umpto. que poderão trn.z~r seu depoimento a res
peito - ... 

0 SI\. AN"l'O:->lO DE GóES- Posso dar meu testemunho a V_ E::<:. 

o SR. SEV<:~Uxo MARIZ - Confirmo o que v_ Ex. está d·í
zendo-

O SR. TEIXEIRA LEITE - . , , '-" a exoeriencia que está 
fP.ita. com candusão bem diversa, num vasto tracto do territorio 
do :Paiz. ReferJnào-a, não me rno>·e outro intuito que o de contri
buir, -com a.s observações que trago, )>ara o encarninbá'mento de um 
problema da mais vital imnortancla para o Brasil. 

Habituado a um bruixo padrão de vida - com neco:;ssidades de 
:l.limentação, abrigo e vestuario reduzidos• a limites. cuja parclmonfu 
attinge a um minimo inacreditavel - o operario rural, de modo 
geral, não se alimenta melhor quando ganha .mais, porque, em ve?. 
<le trabalhar toda. a semana, reduz o seu tempo de serviço ao nu
mero de dfa..s necessarios para obter os recursOs para a sua mo
desta sub~istencia. 

E' a e)Cperiencia. que está feita; em larga pratica, em Per
nambuco. e que um iquerito, com o maior ri;:;-or effectuado, daria. 
os mesmos resultados -

Ha. um facto, bem conhecido em Pernambuco e que Hlustra e 
que serve de contraprova a esta asserção. 

De alguns annos a esta parte, os plantadore.s de canna, naquella 
:Estado, e talvez tambem no de ,Aiagôas, em lucta com a. escassez 
de braços, institutram o r~gimen, nos trabalhos agricolas·, t'las pe-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:36+ Pág ina 52 de 95 

-29-

quenas empreitada.s, o que é conhecido pelo systema de conta., nome 
dado ás tarefas, diariamente dlstri!midos pelos cabos e capatazes. 

Correspondem ao servlç;o que um homem faria em um dia 
pelo. regimen commum de trabalho. 

Raro porém é o o(>erario que nil.o conclue em poucas hora..o; a 
~ma tarefa. E - t; o que eu desejava salient:u: - :poucos são o~ 
que procuram augmenta-r o seu rendimento, effectuando nova em
preitada. A regra é deixar cedo o ·servü;o, abandonando o trabalho, 
porque já obtlvernm o sufficlente para as su~s despesas do dia. 

E' por Isso - a meu vêr um equivoco - pelo menos na.ra um-'. 
grn.nde região do pa!z. pensar que a rJ~açrlo cornpulgat"ia de un, 
se.larlo mln!mo cletermina•lRe immed!ata melhoria <1::1. alimenta~:fw. 
As causas• se pa.!õsar!am dentro dos quadros a qufe me referi; ., 
augmento de salarios equivaleria a. uma reduc<;iio de dias de tra
balho, reducc;ão que. verificada na. acti\"idade de cada tra.balh7tdm·, 
lmJ)ortaria no encm·eclmento da producç:ão em g:eral. 

Para que est..1. providencia surtisse res;ult.a.do, seria necessario 
e!ltlmular o alteamento do padrão ele vida. orien~ado por uma ver
dadeira campanha educacional. Em al~uns paizes. isso tem sido 
feito, com a modi!i=c:ilo do system<> (le pagamento reali~o em 
genet:os al!mentic!os e artefactos 11ara. uso õomestico, despertando 
novas necessidade~. no sentido de uma Yida melhor. 

Mas os resultados só lentamente se fariam sentir. Conhe<:o 
uma tentativa, realizada entre nós, por um esdn.recido proprietarl•:o 
rural e que, pelos ensinamentos f!Ue enC'err:,, merece detalhada 
men~ão. 

Alarmado com a pequen:L capacidade de trabalho de seus ope
rarias, resolveu vagai-os em parte em genews alimenticio,.. 

Importando, embora, num relat!vD augmento de salar>io, com •} 
fornecimento de producto~ bons, em vez <los deteriorados e de qua
lid:!.de !n!erior, e que elle entregava. pe1os pre<;:os <'lo mer~~do local. 
iniciou a e:x:periencia, cuja execução acompanhavá pest.'Oalrnente. 
com vivo intel'"esse em conhecer os resultados. 

A alimentação melhorou. com evidente .repercussão sobre o 
trabalho. Mas- e esta foi n. consequencia- os braços escassear:un 
na propriedade. Inquerlndo os motivos. recolbE'U aR ma.is variadas 
explicru;ões dos Que desertavam. 

De uns· ouvira que tudo era bom, mas que a aguardente· era 
pouca, e que de nada valia a bôa q~ralidade do xa.rque. e do fei
jão, se ~altava a "alma. da. comida'", q1.1e era a cacha.;:a; õe outToo 
ainda, na variedade píttoresca das coisas da deserção, que não lhes 
sobrava dinheiro bastante nara o jo;::-o do bicho. 

0 SR.. RAU:ADO FILHo - Se V. Ex. IDf\ permitte ... 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Com o maior Jlrazer ... 

O SR.. S.U.CJ.Po Fu .. Ho - .•. diria que esse systema. entre nós. 
só tP.m servido para. escraviZar o trabalhador rural, que !ica, inde
fjnidamente, preso aos propdetarios agricolas, como se tem obSOer
,·ado em diversos Esta<los; o operaria troca o seu serviço por 
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va:es que são de!:lcontados na& cooperativas; assim, nunca receb\l 
um r~al, ficando, 5'eJl1cJ)re, a dever ao armazern. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Estou. de accôrdo com . V. Ex .. 
mas me re1llro a uma experiencfu. feita com o proposito de :ne·· 
lhorar o padrão de vida., ;;ob o ponto de vista. alimentar e que er;.t 
o objectivo usado pelo proprietario rural a que me refiro. 

0 SR. HENRIQUE LACE - Em Santa Catharina, no Porto de lm· 
hituba, foi organizada u.ma. cooperativa, afim de evitar o au
gme"to de salarios, permlttindo do dinheiro do empregado, ou do 
trabalhador, seja rural ou de qualquer outra natureza, conservar 
sempre a mesma. capacidade acquisitiva. Quer dizer: nessas· coope
raüvas, quando os generos sobem. demasiadamente, de preÇo, são 
\'endldos com prejuízo. Posso mostrar a V. Ex. que num · m~vi
mento de 970 contos <le generos, 3Ó produziu num anno 19 ·conto~ 
tle lucro. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - O apru.•te do nobre De:Putad" 
e:s~larece o debate e vem trazer em meu apoio a idl;a que desejava 
ver defendida em todo o Paiz, no sentido de uma verdadeira carn
[lanha., que poderiam os chrunar de ·· politJica alimentar do . povo 
brasileiro". Mas essas tentativas, com o objectivo de melhorar ·o 
padrão de vida, ou pelo menos, melhorar a a.Jimentru;ão do povo 

·brasileiro,- "\'lia sendo postas em pratica, em pouco, em todo o. Paiz. 
Certo que nos centros urbanos, onde o operaria é mais educado, o~ 

resultados seriam diversos, bastando cít= os que obteve em Re
cife, a Pernambuco .Tram,vays, com. as suas cozinhas operarias, e 
a.qui no Rio, identicas organizações na ch::cinada cidade da Light, 
da Companhia Commercio e Navega~ào, em nwnerosas fabrica.~ 
n~sta Capital c nos Eatado::~. A verdade {, que o assumpto ·vae des
pert.::mdo interesse em f.odo o PaiZ. 

0 SR •. :fW!':"ATO BARBOSA - Y .. Ex. permitte Um aparte? H<!. 
n1ais um exemp10, que adduzirei: á. ViaGão Ferrea do Rio Gran
de do Sul, modelo que pôde ser imitado em. todo o Pa.iz. 

O SR. TEIXEIRA LElTE Eu lembraria, ainda ao Rlo 
Grande ào Sul, um caso notavel. por se tratar de organizaG1.i.O na 
vida rural, numa propriedade em. que se faz exploracão _agr!cola 
de ve.rdade, e cujo nome não me occorre, neste mo~ento, 'mas qu~ 
o nobre Deoutado Renato Barbosa poderia lembrar .. 

0 l'lrt. RENATO BARBOSA - V. Ex. que se referir â. Granja Ca
rola. organizacão tambem modelar. O trabalhador .recebe alimentu
çã.~ e tu~o o que lhe.~· índi:spensavel, fornecido_ pela Granja, ond~ 
encontra preços mais .accessiveis: firma nm contracto com a. 
Granja; esta Ih~. fornece terra, materlal para o trabalho e semen
tes: · industrializa-»e a colheita, e o producto. de5'Sa riqueza assim 
creada é dividido entre a Granja e c trabalhador. Ea trabalhado
res que entraram :pa-uperrimos e estão hoje com sua pequena for
tuna de 100 a cento e tantos contos d€t réis. A Granja Caro!~·- ê mo- · 
delar. r~lativamente a é!ssa questão. ho~e tão em vo~,' d~ concilla.
ção él.o capital com o trabalho .. 

. O SR. ,TEIXEIRA· LEITE :.._ Agradeç;o o .aparte e .fi<?a.ria pe
zaroso se não figuras..<:em -nestas· apreciaçÕes as. re!erencj,as a res
peito da. Cooperativa Ferroviaria do Rio Grande do Sul.e essa outra 
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organoi:l:ac;ão modelar, orgulho de nossa agricultura. que G n. Granja 
Carola. 

O SR. lU'lNA.TO BARROS.~ - Perm1tta-me V. Ex. que accrescente 
tarnbem outras organizações, como a do Prefeito Alberto Blns, no
tavel no particular. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Em Per-na.rnhuco varla.s creaçúe~ 
victoriosas têm sido realisada.s nesse Rentldo. Alguma>! conheço 
E'm pleno funccionamento e Que, em materia de cooperativas para 
fornecimento aos operarlo;;. diio uma. demonstração de que em 
todos. os pontos do Pa!z, de sul a norte, está se operando mn mo· 
vimento renov.anor. no sentido de melhorar a satl.de do operaria. 

Mesmo nas zonas ruraes et'Stã.o se realizando tentativas digna..~ 
de menção, pelo que se têm alcançr.do, por meio de armazens ~ 
cooperativa:;, para fornecimento de generos allnienticiQs e prQdu· 
ctos para vestuario. Conheço em detalhe o !unccionamento de al· 
sumas dellas, promovidas por usinas e fabricas de Pernambuco, 
onde. seja dito de passagem, vae merecendo cada dia. dos usi
neiros e proprietario:; ruraes, a. mais >!olicita. attençiio, a melhori~ 

das ccmdições do trabalhador rural. A verdade ê. porém, que lá, 
como em todo o Palz, mn_!t.o ha o qu"' faz<"r. 

Ha nouco:; dí;J.><, Helion Povoa. o illustre especialiata patncio, 
salienta.Ya o QUf' f, no Rio de Jan..,iro, o problema alimentar, ~ 

quero trazer para aqui o testemunho valioso deste Investigador 
autorizado : "Ha poucos d!as fui assistir. bem perto (o autor se 
refere ao Rio ~e Janeiro} o almoço d"' um neaueno gru:oo de ope
rarias, na sua maioria oossuidores de úm officio, o aue sempre 
significa já certo apuro profissional, Eram pedreiros, carpinteiro~. 
est'ucadores•. ladrilhelros, taQuelros, em numero de dezoito. As ta• 
cões :lnfrngiram a primeira exlgemcia de uma ração mesmô medío
cre. 

Já possuímos, contlnüa o mesmo autor, alguna dado;; hem si· 
.significativos de. questão alimentar da nossa Càpit.al. 

Por habitanh~ e por- dia. o Rio consome 93 f73,mrna.s dP. carne 
verde, 77 ~ammas de arroz, 75 grammas de batatas, 67 grammas 
Ci! feijão, 37 ~mas de farinha dé mandioca. 

:E, conclue, Q.ue estes dailos já. informam su!!icientemente sobre 
o quP. elle ·tão bem qualificou "de m:.. prlentação alimentar" da 
•nossa Cap!tà.J, que não são multo !'t..tperiores á.s de Recife, dentro 
dos mesmos quadros sociaes, de acco'rdo com os resultados obtidos 
num inquerito procedido pelo Departamento de Saude e Ass.lsten· 
cb de Pernambuco. então dirigido pelo illustre Dr. Decio Parrei
ras, nos meios operarias da capital pernambucana e que !oram di
vulgados ;num brilhante trabalho, pelo· Dr. Josu~ de Castro, um es· 
tudloso destes problemas. 

E'. umq. prova a mais, do acerto da.<: palavras de Helion Po
voa e de "Berard1nelli, no prefacio do livro de Escudero, de que, em 
sua quasi totalidade, "a alimentação do p;;.iz se processa ao deS'
abri~ da instrncção. da educação (> da !Pi. ~ 

Como aliAs .salienta multo bem o primeiro destes autores. qu€', 
nas zonas ri.Jraes, ~ mal se aggrava ainda. mais e que um moVi
mento renovador, em fa"·or de uma alimentação n;telhor, está. a se 
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impOr do norte ao wl do Paiz. Trarei agora o depoimento precio
so de um gt:an,je brasileiro, pela sua alta. autoridade moral, pelo 
valor do seu renome, como homem de soiencla, no Paiz e no enran-
geiro. · · 

Refiro-me a Arthur· Neh·a, que no seu relntorio famoso, dn. 
viagem emprehendlda nos sertôcs da Bahia, Pernambuco, Plauhy e 
Goyaz, desct'eveu com alarmante realismo a ~:~ituaçiio a.Ilmentat· 
do~ habitantes da t"egião: 

"Mesmo no verde, que exprime a fartura naquellas para!gens, 
a alimenta.cão da maioria da popule.cão ê mã e !nsuU!ciente. N:1. 
zona das caatingas a base é const!tulda pela carne de bode, farinhu. 
e rapadura. " 

E depois de desc1·ever a aliinenta.;:ão dos abastados, accrescen
ta; "Muito menos do aue isto, constitue a alimentação dos pobres 
habi!antes do r.tertão do nordeste; a fru~Udade delle~ ê !nevitn.
vel, onde. porém. ·a mlserla a.~sume proporc:ões dolorosas ê nas r:'e
giões bah!anas e plauhyenses, proxlmas a Goynz e principalmente 
no norte do ·Estado. onde grande n'Umero de brasileiros vive ao 
Deus dará, Procurando mel e comendo o QUe caço., sem Ela!, cozido 
simplesmente nagua. e acompanhado de arro:z quando ha. farinha 
e alJnln.s éOcos, quando é temPo. O sal, para. grande numero de 
bablta:ntes · destas regiões. não !' absolutamente utilizado." 

Eu quero dar tambem o meu depoimento pessoal, da surpre:oo;3, 
que verifique! ter causado, numa feira. do alto sertão de Pernam
buco, o· assucar cryatal branco, centrifugado, que . foi contundido 
com o sal. As populacões aJi sO conheciam a rapadura e os typos 
de assucar inferior, e isto, quando a. menos de trezentos kilotne
tros. no litoral. este mesmo a.ssucar era, nesta mesma êpoca, re
mettido ao extrangelro e vendido Hi, a preços de sacrificio, abaixo 
do custo de oroducc;:ão. 

Não · se trata. como poderia parec!i!r. de um preço excessivo 
inicial do ·assucar. uorque, mesmo quando .;; velldido pelas mais 
oaix:l3 cotações. como já tem acontecido annos seguidos, não . é 
consumido JXila.s populações do himterland, taes são :is di!flculda
des oppostas á. sua. penetração. 

E o mesmo se ver'dica IJ.i:ianto ao café e quanto ao sal, apenas 
para· citar dois .. pro~ uctos b.em br.asileifog. 

·O SR. Dl!IMOCIUTO R<lC:S:A. ·- O· ca.!é, no ser"tiio do· nQrdeste, r, 
bebida de urec:o prohibitivo. artigo de luxo. 

ó SR. TEixEIRA LEITE - .Álnda bP.:m ql.!e v. Ex. confir
ma as minhas palavras. ·De facto, verificamos que, no sertão au 
Brasil, principalmente no nordeste, o ca!é ê artlgo ·de llX!:o. 

I . 

O SR. DINIZ JUNIOR - Mas ha ainda luxo· roais notavel: quei-
maJ-o. 

O SR ALDElMAR ROCB:A ' - Em 1926, na. Madeira. Mamar!', pa
guei ca!é a 10$000 o· kilo. 

o· SR. ÊDUARDO DUVIV!l!:R - Não ha, talvez, especta:culo tr!Bte 
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üu auc ver, nn~< iJro.xhnlclo.uep.; ele on<lc fle que-Ima caí(', o~ pobre>~ 
clltnrem, nn poeira cl:l estrada, os griio~ que cn<-m dos c :trro>~ . 

O SR. TI-nXI~IRA LEITB Perfeitamente. 

I~' bem umo. Provn do que :;P c~tr1 verlficandrJ no C'ampo dns 
lll•tlvlda.deH econornlcnt~ llC! todos o.!; povos•: o homem moderno re
:-~ulveu, de modo quaHI ]Jertelto, o prolJiema lln p roduct;:io, m:-u; não 
n.lcn.nçou o mc!lmo P.XIto, no da. d!Htrihulcúo. 

Nüo estou. !4r. Pret<ldentc !azend•> obra de terrltorlsmo; saliento 
tilo M(,mento det~t.u. tribuna uma verdade bem conhecida de todos. 
que nüo é apena.s um mal hrasile!l·u, mae um mal continental. 

Todo>~ vó~ conhecei<.! Pedro Escudero , o eminente sclentista. ar
~;t'lntlno, a quem t:tnto deve o. schmcln rl:1 nutrição na Amerlca do 
:;;ui, o que J,:.:u::ü af!lrmaçüo jfc !ez. com Jlatriotica cora;;em, nn!'l 
}lra<;all puh!!cas de Buenos A!lrcs, ::tffirmn.ndo com desn.o>~ombro que 
o povo arg-entino era mnl a.llmentaclo, verda-de que. ~E'm fal,;o>~ m~
lindrP.!!, renetlu numa conferencia. f'nt:-P. nos. 

-E "Ln Prensa"', o grande or:;uo portenho. pela palavra au· 
torizadn de Escudero. iniciou uma energica cn:npanha, no pro
poslto de dar h alímentaç:i"io do poYo a1·r;entino uma orientaç;fto n L
donal e modernn. 

O Sr:. DEl\10CP.ITO RocHA - Ainda em soccorro da the~e que V . 
Ex . e·stá brilhantemer.te üe!endendo, quanto H. quest<'i.o aJ.imenta •·. 
de anvoltn. com a Peonomlca, tendo vindo iL baila o caso do café. 
quero lembra,. o do sal. Sou de um E:<tado productor r!e "'a!. Est·~ 

producto póàe se,. Y~ndido, no aterro da!> salinas. em Forta le7.a., a 
i2SOÓO a tonelada. No R io Grande dn Sul. norl-m. n:io p6de S€'1" 

vendido a 120$000, porque dá prejuízo. Veja V. Ex. a diíferenr;a: 
de doze para cenio e vinte mil r{,is! 

O. SR. TEI"-"EIRA LEITE - A~;radec:o muito o aparte de v. 
Ex. ·que dA. nm vnliv:'lo te~temunho em faYor do que Yenho di
zendo. 

Hn. um aphorismo brit.annico Que diz qu~ ·'a raça entra pela 
bocca" ... 

0 SR. DEMOCRITO ROCHA - Metade da raça. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - ... e cuja fiel observancia t f m 
sido urn dos maiores motivos de exito dos creadores inglezes. Dahi, 
a attencü.o dada a.o estudo elos alimentos, a sua composição. a suo. 
quantidade em que devem entrar nas J-:l.<)Ões. de accordo com as 
e:.-peciaes animae.!, com a ldn:ãe, o · sexo, a flnallda.de economica· a 
que os destinam. · 

Emquamto isto se !az para os irraclonaes, na Inglaterra e mes
mo no Brasil se pratica taes methodos de alimenta~ão na c reação 
de equinos_e bovinos -de ra-.as finas, nâ.o cogitamos de problt>ma, 
com todà a atten~o que elle merece quando se .trata do homem, 
que é par.a as nacionalidades a riqueza maior. . . . 

O SR. EDJTARDO Duvn'ER- Já que v, Ex. !ala em zootechni."t, 
permitto-me lembrar que no Brasil tambem ha outro grave erro -
o de cruzamento· dos mesticos, ·que Oliveira Vianna nos descrevE-u 
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tiio bem, mostra.Jldo a madra.ça.rJa do interior. E' uma dos ca.u!Jil~ 
da dtmtnuit;ão da capacidade de trabalho. 

O Sr. Presidente -.Lembro ao nobre orador que el:ltli fln
<la. a hora do ExpedJente. 

O ,'3R. TEIXEIRA LEITE - :o;es~<e caso, Sr. PreHidente, pe
ço n. V. Ex. me inscreva pn.ra. prollEip;u!r em e::pl!ca~:ão pe8soal. 

O Sr. Presidente - V. Ex. :~er~ a.ttendldo. Devo infor
mar. porl\m, que já exlste -um orador in~r!pto parn e:=:pllcaçuo 
PeSI!Oal. 

O SP •. 'l'EOCEIRA LEITE - A~;radecldu a V. Ex., (MulttJ 
bem; :Mt#to bem.) 

O Sr. Presidente ·- Tenho ~'Dbre a meNu r.lo!M requerlmen· 
toll que víio ser UdoA. 

São succestil vamen te lido!<, apoladoK e posto ti em di:<
cussii.o os t<egulnteR 

N. 26 - 1935 

Requeiro que, por intermedio da Mesa.. ~ejam pedidas ao Sr. 
Ministro da. Via<;:ão, as fn!orma.~;;ões seguintes: 

1) QuaeR !oram O!! .trabalhos realizados. pela Comrnissão de 
Estudo enVllada pelo Departamento de Portos e Navegação â re· 
gJão do Tocantins e AragUiiya, em Agosto do anno passado, >~ob a. 
(llrecção do engenheiro Candldo Lucas Gatfrée: 

2) Se foram de'l-"ida.mente prestadas afl contas de appl!ca~ão 
d11. importancla recebida para a reall2.ação dos mesmos; 

~) A Que conclusões pôde chegar a. referida Commissão e 
quaes- as suggestõeS' apresentadc'1.s sobre a possibilidade de serem 
adaptadas aquellas vlas t!uVllaes â navegação regular. 

Sala -das· Sessões. 11 de Junho de- 1935. · - Domi1lDos Vella.tco. 

Encerrada a discussão e adiada a. vota<;:ão. 

N. 27 - 1935 

· (1• legislatura) 

Exmo. Sr. Presidente da Ca.mara. dos ··DeputadoS'. 

o farto notlc!a.z:io dos jorn.a.es tornou publfuo e notorio os san
grentos successos boutem desenrolados em Petropolls, conS'I!q\lemte 
de aggressão a mão a~ada contra cidadãos peciticcs que realtza
vam um corn!c!o de :propaganda, apalados na liberdade de idéa:~ 

que lhes concedia. a Constituição "brasileira. 
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Tra t n.va-se de urna rc11nião em praça publica. elos adepto~ d11. 
Alllança Nacio nal Libertadora . Antes da ditn r eu nião o Sr. Se~ 

cretalio de:ssa organiZaç:ão communicou á Policia os seus recclos 
por uma Perturbaç:ão da ordem Por parte de elementob' da: Ac~ão 
Integrallsta, e, por is to. solicitava providencin!l pollclaes paru. o 

· caso. 

A policia, como r esposta, ordenou que todo>~ os elemento>~ :t l 
l!anc.istas !ossem revistados e de.sarmado~, cao;Yl r:onduzis~;em ar~ 
mas e prometteu outras manl!esta.<;õel:! garantidora>~ de o rdem. 

No emtanto, a m ultv.lão, que cornparecl'u ao comlclo, Col l<Ubl~ 

tamente atacada. a tiros. partindo o ataque d:• propr!a sêde dn. 
Acçiio Integrnllsta. _ F oram usadas sranu.dal'l, hom ha.-; e haln.s de 
!uzls. 

Pelo e::t;Josto verif!ca-~e quão ~noro!lw; c lnef!lcaze>~ ! oram a"' 
J)rovidenclas. tanto que nu m omento do cun!l·i<:tu nem fur<;ns suf 
fldentes h ou v~ pa.ra. debellal-{1 . 

ASSim llendo essa att!tude despertou o a larma na popuh~GÜO 
e como ~;e trata de duas poderosas orsanlzn<:Õt.'" esse ~"t:Jd(l u" 
alarma ))6de invadir outros nuclcos populosos. 

R equeiro, pois, n V , Ex, QUe ,:;~ja ~'llhm<'ttldu t1 "on,;!de•·,u::i" 
da Cu .. ~a o l:!eguinte pedido de 

Ao Bxmo. .Min i!'tro ela Jus tlç:a se õign(' ln!urmar quue::< a:-< 
pro\'ldenC'!as po1iciaes- ante~ c depois do con!lict o d<' l'etropol.i:L 
occorrldo ho!ltem entre elem entos dn. AC'<:iío Intt'l':ralistn. (• Alllan
ça !'\actonal Llbertador.t. 

Sala das Sessõel>', 10 de Junho de l!l35. - _.llwuar nasto11. 

O Sr- Abguar Bastos - Pec:;o ::. palà.vra . 

·O Sr. Presidente - N a !arma do Regimento, fi~a adiada. 
a discussão . 

. O·. Sr- Presidente - Está.· !inda a h orn. destinada ao Expe
diente-

V a e-se passar á . Ordem do dia. (Pa.1t.Sa..) 

Comparer:em m ai!' os Srs. ; 

Arruda Camara, Euvaldo Lod!, Generoso Ponce, Caldeira Al
varen~. Café Filho. Mario Chennont, Abguar Bastos, Fenelon 
l>erdigão, Carlos Reis', Agenor Monte, Hug o Xapoleão, Adelmar 
Rocha, F!"eire 'de Andrade, D emocr!to Rocha. F ernan"del! Tavot"a, 
Pedro F irmeza. Humberto ADdrade, Figueiredo Rod~igues, J osl.'< 
Augusto, Gratuliano Brito, J osé Gomes, H erectianc Zenayde, Odon 
Bezer:-a,. Souza Leão, João Cleopbas, Rego Barros, Ozot·io B orba, 
Arnaldo Bastos, Adolpho · Celso, Barbosa :Uma Sobrinbo. !Y!art-. 
Domlnsues, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Oswaldo L ima, 
Humber to :Moura., Severino Ma riz, Emilio .de Maya, Sampaio Cos~ 
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ta, Deodato Mala, Melchisedeck Monte, Manoel Nova.es, Clement~ 
Mo.riani, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, João Mangabeira, Ar
l~ndo Leoni, Magalhães Netto, Francisco Rocha, Octavio Manga
beira, Pedro Calmon, Arthur Nelva, Edgard Sanches, Attila Ama
ral, Asdrubal Soares, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar-, Noguelr~ 
Penido, Perefra Carneiro, JuUo de ~ovaea, Henrique Lage, Salles 
Filho, Joiio Guimarães. Raul Fernandes, Levi 'Carneiro, Eduard<. 
Duvlvier, Bento Costa, Ceaar Tmoco, Card11lo Filho, Nilo Alvarenga, 
Carlos Luz, Noraldino Lima, Martins Soares, Augusto Viegas, 
Joüo Beraldo, Jus~ellno Kubitschek. Vieira Marques, Negriio de Li
ma. Celoo Machado. José Bernardino, Slmão da CUI~ha., Anthero 
Botelho, Delphim Moreira, Abreu Sodré, Theotonio Monteiro àe 
BarroR, Santos Filho, Carlota Queiroz, Moraes Andrade, Gamu. 
Cerque!ra, Clnc!nato Braga, Castro Prado, Bias Bueno, Hyppoltto 
!lo Rego, Felix Rl.bas, Fabio Aranha, Jairo Franco, José Cassio, : 
Laudellno Gomes, Tr:fgo ·de Loureiro. Corrêa da Costa, Plii'I<Ío Tou
rinho, Josê Muller. Baptista Luzardo, Demetrio Xa.v1er, Anncs 
])iru;, Pedro Vergara. Victor Russo!Xla.no, Raul Bittencourt,· Barro~ 
Cassal, Dario Crespo, Aniz Badra, Pedro Jorge, Abllio de Assi~. 
Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira. Arthur da Rocha, Ada!berto 
Camargo, Mart!nho Prado, Ferreira Lima. Ricardo Machado, Oli
veira Coutinho, Alberto Alvares. Gastão de Brito, Vicente Gall!ez, 
Leoncio Araujo, Fra.nç;a Filho. Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, Au
gusto Corsino, Cardoso Ayres, Abelardo Marinho. Sylvio Leitão, 
Salgado Filho, Barreto Pinto. Thompson Flore~ (134.) 

Deixam de comparecer o.; Srs.: 

Josê Ping:~.rilho, A;;ostinho Monteiro, Lino Macha.do, Plre..~ de · 
Gayoso, Plinto Pompeu, Olavo Oliveira, José de Borba, .Tehovah 
Motta, Martins Veras, Samuel Duarte, Motta Lima, Orlando .Arau
jo, Mello Machado, Istdro de Vasconce1loa, Alt.amirando Requião, 
Lauro Passos, Prisco Paralso, Arnold Silva, Cand!do Pessoa, Her
mete Silva, Al!p!o CostaUat, .Prado Kelly, Lontra Costa, Levdndo 
Coelho, Adelio Maciel, Washington Pfre;~, Polycarpo Vfatti, Furta
do de 'Menezes, José Alkmim, João Pen1do, Rezende Tostes·, João 
Henrique, ·Bueno Brandão, Jacques Montandon, Paulo Nogueira, 
Oacar SteveDson, Barroa Penteado, VergUeiro Cesar, Joaquim 
Sampaio Vidal, 'llelxeira .Pinto, Meira Junior, Miranda Junior, 
Eoraclo Lafer, Ar.hur Jorge, Octavio da Silveil'a., Abelardo Luz, 
João Neves, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Martins .e Silva, 
ChrYSo.stom0 de Oliveira, Vieira Macedo, Paulo Asaumpção, Ro
berto S!monsen, Gastiio Vid1gal, V•icente Gouveia, Palllo Mar
tins . (57.) 

ORDEM DO DIA · 

O Sr. Presidente - A lista de pre..'lença accuse. o compa
recimento de 230 Srs. Deputados. 

Vae-ae proceder á votaçã.o da mate_ria que se ,acha sobre a. 
mesa e da constante da Ordem do dia. 

Ha aobrP. a rn<'sa " vou submett.er a votos o seguinte 
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Exmo. Sr. Presidente da Cntna.ra dos Deputados . 
Reauelro a V. Ex. urgencia. para a dlscueeão ~ votação de 

periodo de in!ormações do Sr. M!nistro da. .Justiça sobre ns pro
"'lidencia.s pollclae.a tomadas ante:~ e depois dos ultlmos ucontec1· 
mectos de PetropOIJ!l . 

Sala das Sessl5ea, 11 de .Tunho de 1935. - .1 bguar Bastos •. -
DeoMrO de Mcrnülnçn . - 111as Forte.~- - Acu1fno J.e(io. - ae
noro Ponte . 

Appravoào. -O Se. Presidente - Em obediencla. nu voto d:t Canmr;t 
\'OU ~ubmettcr a lmmediata. dlscussüo e votac;úo o requerimento. 

Discuurio unica do rcqucrimt:nto ?•. 27, ele 1935 
n• Lcui.!latura), do Sr. A~uuar Bastos, rlc i-nfri'Tnut· 
çi;e& ao .Ministcrw da J1t~otiça e Ncnocios Interiores. 
sobre ccontcc!mentoc· de Pctrotlolis (em .-!rtude . <lC 
urs-enda. ) 

O Sr. Presidente - Tem a palavr:.~. o !';r. Abg-uar B~tos. 

O Sr. Abguar Bastos - Sr. Presidente, j(t são do conhe
cimento IW. Canul.ru os acontec1meitto8 dese-nrolados em Petropolis, 
que tiv .. ra.m como con~equencia uma grave ~rturbac;ão d:~. ordem 
publica. 

E' extranho que taes occorrencias l'le hajam desenrolado d,L 
maneira por que o !oram, uma vez que, antes do comioio patroci
nado pela Alliança Nacional Libertadora, haviam sido solfclta.daf< 
pro\·ide ncias pollclaes. em Vil!ta dos Nceios, de que se a.che.vtun 
possuldos alguns membros do Diredorio daquella organização, de 
que a Órdem !esse, ef!e-cuvamente, perturbada.. 

E' extr=ho, Sr. Presidente, que nenhuma providencia tlol!
cia! houvesse sido tomada, aH!m de uma "medida graciosa, qual a 
de serem os adeptos da Al!iança Na.c!onal Llbertndora submet.tl· 
dos a. um exame de armas, que deveria, de pre!eri!ncia., ser !elttJ 
nos elementos aos quaes se prejulgavam motivos para perturbt. r 
a. ordem no com!clo annunclado. 

·E' extranhavel. a.i·nda, Sr. P residente, que, em pleno coração 
de PetroP<Jlls, houvesse uma casa onde se guardavam annas pro
hibidas. - sranadas, bombas, fuzis e outras. dessa natureza, - . 
pro.hibidas, repito, peia propria Lei de Segurança. 

Assim sendo, o requerimento, pedindo in!o::-rnações ao Sr. Mi
nistro .da Justiça, outro intt1ito não tem a não ser o de c;,ue seja 
fielme!l te · esclarecoldQ á Casa se as providencias !oram tomadas 
com energia:, a!lm de que a eamara posSQ saber até que ponto vae 
a fraqueza pollcla! no caso em apr~o. 

O SR. OSWALI>O LI:IIU - Mas, segundo dizem os jornae.s, os In-
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tegraUste.s usaram de um direito de legitima. defesa, pois que foram 
aggredidos na sua proprla sêde. 

O SR. ABGUAR BASTOS -' A Lei de Seguran~a. Sr. Pre
sidente, estabe lece que são crimes contra a ordem publica, além 
de outros deflinidos em lei, "fabricat·, ter sob sua guarda, possuir, 
importar ou exportar, comprar ou vender, trocar. ceder ou em 
p):'esar, por conta proprla ou de outrem, transportar, sem !lcen· 
c;a da autoridade competente, substanc!as ou. engenho~ exp!o.•lvos: 
ou armas utilizaveis como de guerra ou instrumentos de des
truição.·· 

Por conseguinte. possuindr) a Ac~iio Integrallsta, ~ob t!Ua guar
da., engenhos explosivos. de que fez uso, a. Camara precisa saber 
atE 011e oont.o vão as nrovi<l!mcias do Gover!lo, af•lm dP. Qt,ll? esta 
fique esclarecida relathrar.1ente ao cumprimento. mais ou meno~ 
fiel. rla LP.I <lA Se.c:uranca, no c;ue dP.t.ermina o artlJ::"o 13. 

-"'-inda mais, Sr. PrP.siclP.nte, nas dlsnoslr::õe~ g-eraes c no artl:;o 
47, dito a mesma lei: 

"Só o pmler publoico tem a prero~utlva de consti<uh· 
milicias de qualquer natureza, não sendo permlttidas Ol'

;::-a.nizações de typo militar, ca<acter!7.S.àa» por ,;ubordl
na~.'io hierarchlca, quadro~· ou formação.'' 

Vê-se, sr. Presidente, que a Acçâo Integralista e~ tiL, portan
to, inclu1du nas penalidades desse clispo~ltlvo, 

O Sr.. EDUARDO Dunvr~~R - Peço ao nohre Deputado permis•·à" 
llar:l. Uln õ.l.Partc. XU.o :;e ~-crifkou em Pctropolls um choque ele 
qualquer millcia inte_r;rallsta; houve. apenas, agitação de elemen
tos communistas, na sua mõr parte extrangeiros, que foram atacar, 
em sUQ. séJde, o Partido Integrallsta." De como se desenrolaram 
os acontecimentos não posso Informar com precisão, porque me 
achava: ern São Paulo. Do conhecimento, porêm, que tenho, pela;; 
l·igações telephonicas feitas pa.ra. Petropolis, po!."so affirmar qu-: 
houve apenas defesa de indh·iduos. oue se encontravam reunidos 
na séde do :seu partido, contra individuas trabalhados por elemen
tos commun~. na sua n1aioria eJttrangeiros, como di~'Se, porque 
a popula~ão petropolitana, sobretudo a !abril, ê essencialmente pa
cata. 

O SR. ACt'RCio TORRES - Ahi, estou de accordo com V. EX. 

O SR. ABGGAR BASTOS- Respondo ao nobre Deputado, Sr. 
Eduardo Duvivier. que não entendo bem suas palavras." de vez que 
:a. multidão que fazia o comício estava de.s:irma.da, não só por si 
mesma. como, tambem, por orde-ns policiaes. 

o SR. EDVAP.DO DUVIVIER Não sei se estava desarmada. Um 

!illio meu presenciou, Darem. o ataque á sfde do Partido Integ ra-
lista.. , 

O BÍL ABGUAR BASTOS - Assim, ê de extranhar que d<t 
sê de da Acç:ão Integral!sta fosse: ataCa. da uma multidão desarmada· 

Não se comprehende, portanto, como- o nobre Deputado pre-
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tenda. defender uma. acçã.o da qual resultaram mortel:l e rerl
mentçs.,. 

O SR. EDt.iAnoo DuVI''IEll - Não estou defendendo. 

O SR. ABGUAR BASTOS - . • . e onde tombaram tambem 
opera.r!os. que bem merecem a attenção desta Casa, porquanto so
mos representantes do povo. 

O SR. SE\"'imNo MA.I!lz - Mns que estão se~do illudidos por ele
mentos extrangefros 

O SR. ABGUAR BASTOS - E' preclso que V. Ex. apresente 
ti. Casa ·provas concludentes do que aft!rma. 

O SR. SEVEni::<ro MARiz - Desgraç:adamente. estamos sendo in· 
vadlldos por elementos extràllge!ros, que aqui implantam a desor
dem, prejudicam o nossl:> progresso e contrariam a tradição da 
n03sa histeria. 

O SR. ABGIUAR BASTOS - E' o que V. Ex. diz, defendendo 
talvez, um :ponto de vlsta -pessoal . 

. O SR. SEVERINO MARIZ - Não sou lntegrallsta - devo dizer a 
V. Ex. - mas acho que o tntegralismo. n P.Rte ponto, está de a c
cardo com a. orientaÇão do Brasil. 

O SR. ED'CAI\00 DU'\·"lVlER - Niio wu lnteg-ralista, nem tamJ>ou
co membro da Alllança Na.dona.l Liber-tadora e, por dsso, po~o fa.
lar ca:m isenção de antmo. 

O SR. ABGU.AR BASTOS - E' larr.e~t::tvel, ·Sr. PresidentE>, 
que se procure ainda defender causa absolutamente injusta como 
esta, porquanto della resultou a morte de um operaria e feri
mentos em pessoas pacificas, que estavam no com!cio, desarma
das, como estA provado. 

O SR. EDtrAllDO Du>'IVIER - Posso declarar a V. E:t. que urn 
filho meu qua:!i !of victimado. Deploro a morte do operarJo, a que 
V. Ex. se refere,. talvez extranho ao con!licto. Nã.o posso, portan
to, apoiar um facto dessa ordem, 

O Sr. Presidente- Attenção! EstA com a palavra o senhor 
Deputado Ai>gua!" Bru~tos. O nobre Deputa co poder:L falar poste
riormente. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Sr. Presidente, o requerimento 
em apreço tem somente como finalidade que o senhor Ministro es:. 
clareça a Casa. sobre aG' -providencias tomadas antes - porquanto 
antes foram requeridas á Policia medddas preventivas, medidas que 
não foram tomadas ...:.... e depois do confllcto, para que se possa sa
ber até onde vae ou não a connLvencia. do Governo nes:ses confli
ctos que se o:r1glnam contra niu.ttidões·lnde!esas. que avenas se 
orientam, com patriotismo, por uma causa justa, qual seja, a cau
sa iio povo, que ~. tambem, do proletaruado. 

O Sr. Eduardo Duvivier - Sr. Presidente, não vejo razão 
absolutamente, no requerimento formulado. O conflicto, que se ve-



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 2810112015 11.36- Página 63 ae 95 

-40-

rificou em Pe-tropoli:;, poderá. registrar-se em qualquer ponto do tet'- -
l·itorfo bra.Sile iro. ~ão houve descuido da policia, neste particUlar. 
Simplesmente, a. policia de Petri:)Jlolis, como a de todos os mundci
pio!l tluminens,s; não dispõe de grandes elementos, a ponto de po
der acudi!·, com a· necessarla urgencia, a movimento que avulte em 
s uas; proporções. 

O SR. ABCUAR BASTos - Xes te caso a policia devel"ia ter p:-ohi
bido o comício. 

O SR. EDUARDO DUYIVIER- O que se de~ em Petropolis 
foi apenas, como clisse, explosão de movimento incitado por el~
mentos extrangeir()s. Não ha ·população mais ordeira, mais pa
c l!ica, mais trabalhauora, no Brasll, llo que a daquella cidade. E• 
uma populaciio que zela, pactlcula.rrnente, pelos interesses do mu
nlclpio P. , a inda no ultimo p leito, rlt~q esse exemplo, a~remlando
se em torno de um partido municipal e votando ~m legenda que 
não era nem communista. n-em !nte:;ralista. 

O SR. Bono DEl ::>.n:::-:EZES - Y. Ex. é contra a lei de segu- . 
ranc:a? 

O SR. EDUARDO D UVIVJER- A policia já. a esta hora re
primiu o tnO'I.'itnento. E' questão puramente fluminense. Não . ve
jo por que motJvo se tornn. necessaria a. in tervenc;ão do Governo 
Federal neste -caso. 

O Sr. Botto de Menezes . - Sr. Pre.~ldente, não p r etendia, 
absolutamente, occupa.r a. tribuna. neste instante, ~· n~o verificaBse. 
que a massa trabalhadora, a massa anonyma das ruas, está e:rl

. gin<ia. de n ós, Deputados, com responsabilidade nesta. Casa, uma 
·palavra de sympathia e de combate ás v iolencias da policia. 

)}!as aqui' estou para dizer e proclamar, sem rebu~os e sem 
tergiversacões,. que combato a violencia.; ella ret>Qnte em ·Petro
polls, na Parahyba, ou em qualquer r ecanto do Paiz, e alcance 
pobres ou rocos, f elizes ou d~ados. 

Devemos sentir as lamentações dos opprimidoa, dos que cla
mam justica no deserto dos · bomens do Governo, e em vão impe-
tram reparações para tantos males e tanta injuatlça. · 

Então, a ·camara s6 deverA votar requerimentoS'' de informa
ções quando estas se rererirem aos grandes, aos poderosos. aos 
do'ILttn'Cs c coronei$ das s ituações privilegiadas?' Não, Sr. Presi-

. dente; attendamos á situação dos operarias· humildes, a:::~onymos 

constructores da. grandeza do Padz; olhemos para a massa sortre
.dora que se refugia nos lares <!e· trabalbo e acompanha o des'em'Pe
.nho das nossas responsabili&.des parlamentares, peran te a Naç:ão 
e peran.te elles. 

· O SR. E Dtr..I.RDo DUVIVIER - Y. Ex., assim, e:::q~lora: o CjiSO, .p ox
·que ninguem aqui atacou a popuiação,!abril· de Petropolis. 

O SR. BàTTo DE M:ENEZES .:._ EÚ ·n ão exploro · o caso por
que estou ao lado do Povo. V. Ex. ignora a situaçãÓ daquella 
cidade. · 

ó Sn. SEVERINO MARIZ- V. E~. permitte um aparte? V. Ex. 
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at!irma. que a policia de Petropolis tomou parte nos acontecimen-
tos que a ensanguentaram? 

O SR. BOTTO DE MENEZES - O que af!!rmo ê que preci
samos de informações para: averiguar os fact(1s ali desenrolados. 

Sr. Presidente, :;oeria possível que a Camara calasse diante da 
voz da opinião publica, relativamente aos acontecill}entos de Pe
tropolls? Nilo ·:representamos neste momentG um E:~te.do iSolado; 
somos parte integrante da communhão nacional. Se um operaria 
softre, jâ disse, seja elle da minha terra, de Petropoli~. Rio Gran
de -do Sul ou S. Paulo, que ~ voz do D~putado G acompanhe, o aju
de diante do soffrimen to . Devemos acom panhal-o. 

0 SR. EDUAR.DO DUVIVIER - Todos O acompanham. 

O SR. BOTTO DE MENEZES -Sr. Pre&'idente, desejava ll.,lle
nas prestar minha solidariedade ao requeriml:>nto, afim de que se 
restabelec:;a a. verdade .sobre os acontecimentos daquella ci<lade ser
rana. 

Em seguida, G ence1-rada a discussão e nnnunciada 
o. votaçiio. 

E' dadc como approvado o requerimento nume~o 
27, Cle 1935 (1 .. Legislatura). 

() Sr. Oswaldo Lima (Pela. ordem) requer vet'itica..;:ão da 
vot<tção. 

Procedendo-se {J, verificação de votaç;ü.o, reconhe
ce-se terem votado a favor 139 Sr:.. Deputados e con
tra 18: total 157. 

O Sr. Presidente - O requc~imento foi approvado. 

Pass-a-se á votação da materia constante da. Ordem do dia. 

Votação do requerimento n. 24 de 1935, (1" Lc-_ 
gi~!atur(!), elo ST. Souzq, Leão, ·ac informações, a.o Mi
nistro das Rela..ções Exteriores, soõre secretarlos e 
eonsuZ~s de 1" e 2" cla8scs, auc servem n.a nu:zis de 
tres amws na Secretaría de Esta,&a (discussão unica); 

.A:pprovado . 

Votação d.o requerimento n. 25, de 1935 (ln LC· 
oi.slatui-a), do Sr. Corrêa d-a Costá, para. que seja 
Úlc1uida. a. emenda destacad<l- do pr,ojecto à-o Ood!go 
Eleitoral,. que prorogá, o nrazo do 'registro civil sem 
multa (discussão unica.) ; 

Approvado. 

O Sr. Presidente 
~ votós o seguinte 

Tenho sobre a. mesa e You subroetter 

RElQü EEtiMENTO. DE t:RGENClA 

Requeiro urgencia paxa immedia.ta discussão e Yotação do 
projecto n. 13-A, ,de 1935, em primeiro turno. 
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Sala das Sessões, 11 de Junho de 1935; .....; Lem-grttber Fllho. 
Ama.rnl Peixoto Filho. - . Caldeira dt" .-tl1•arenua. - Barret() 

Finto. 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á rnaterta em discussão, 
consta.nte da Ordem do dia. 

2.• dis.cWJs{Lo do projccto n. 122-A, de 1935, conce
tlendo co-n~ ordenado o1L solà.o por inteiro a proroua
çiio de licença de que trata o 1)aragra.plto 2", do arti
tigo 19, ilo Decreto n. 14.663, de 1921; t~!lOO parecer 
na Comm.issão Especial de Estatuto . doso Fun-cctona-
rios, com emendas. 

Encerrada a discussão dOS arts. 1" e 2" e annur.
clada a votação 

O Sr. Presidente - A e> te projecto. a Commi><sào otfereceu 
a .aeguinte 

"Art. I~ licenças; e nas demals condições, serão concedi
das ao>< funccionar!os accommettídos de al!enac:ão mental de qual
quer g-enero, de cegueira ou de paralysla que o impossibilite de 
exercer as !uncções do seu cargo . •• 

Vou S1Jbmetter a votos o projecto, s::Ivo a emer,da. 

Approvados, successivamente, o.s seguintes e.rti
sos do 

PROJ!-JCTO 

N. 122-A -- 1935 

O I'oder Legislativo decreta: 

Art. 1.• A ororo;;a<;ão da licença de que trata o paxagrapho 
2. 0 do art. 19. do D~r@.to n. 14.GG3. dP. 1 dP. Fev112reiro d~ 1921, 
será tambem concedida, como as licenças anteriores, ce>m direito 
ao ordenado ou soldo por Inteiro . 

· Art . 2. Revogam -se as dispo..sic;:ões em çon txario. 

O Sr. Presidente - o projecto passa A a• discussão, indo 
antes á r~spectiva Commlssâo para· ser redigido. 

1" àiscnss{ío do projccto n. 13-A, de 1935 (1• Le
.Qislat~ra). dispontkJ sobre promoçó()ll àe àeleg:ldos dia
tri.etces, comm.iflsarios-inspectores, commissarias, etc.. ; 
tendo parecer com sub&titutivo da OrYmtmis.siio de Es
tatuto. 

·Encerrada a dtS<:ussão e annunclada a votação. 

Approvado o segl.linte 
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N. 13-A - 1935 

(Primeira Legl:;;latura) 

· Art. 1. • Os delegados di!:trlctaes, c-ommis.;ar!os-inspectores. 
<.'OmJnissar!os, escrivíies e escreventes, seriio promo,·Idor,• de ac
cordo com o dlSJ>osto nos arts. 4~6. 457 e 458, titulo XII, cap.. l. • do 
Regulamen to Policia.!, approv ado pelo Decr&to n. 24.531, de 2 de 
Julho ds 1934, obsel'vadas a.s condições cstabeiecida.s, no titulo IV. 
arts. 12 e 16. 

Art. z.o Ficam revogaua>~ as:· dispo~icões Pm C'ontrurio. 

O ::!r. Presidente - o P1·ojecto passa â. 2• di:scusl>àu . 

.Discussão CSDCCia.l do 1JTOjCcto 11, 24, de 1935, (1 1 

Legislatura), (emenda appro?J-adr;. e (z:e..,taca4.a do pro
ject<> n. 7-A, de 1935, 1.• LP.gislaturo), re!)'lilando a 
d!stNõuição de subvenções n. Institutições de Asswter~ 
CÍ(I., ;educação e Cultura. . 

O Sr . Presidente - Entra em di~~ussiio o projedu. 

Ha sobre a mesa emendas que ,-,lo s<'r lidas. 

São. successivamentt>. lida:s. apoí:.llla>< e enviadas !l 
Comtnissão de Finanças e Or~amento a.!l ~e~uinte~ 

(Primeira L cgislatut·a) 

(Discuss':io especial) 

N. 1 

S ubstitua-se o arti~:o 1• r>elo se:;:-uint<' : 

Art.. 1. • .1\.s subvencões e auxilios n quP. Sf' re(erem os Decre
tos ns . 20.351. de 31 de A&osto ÕP. 1931. 20.597. de 3 de Novembrrt 
de 1931, 2l.l43 (art. 11) de 10 de Mnr~u de 19::2, 21. 220, de 30 d" 
Março de 1932 e 23.071, d~ 14 de -~osto de 1933 e de outros eredítos 
ptJbUcos que se destinarem a Instituições parttculare.s de assis
.tencla. educa::ão P. cultura, serão distribuídos ·neln. Camara dos 
Deputados, na verba competente do orçamento da despesa pelo 
:>.:lini!!terio da Educa!:ão e Sau:de Publica e serão pagas, obedecidos 
os preceitos e verificadas as condJções estabelecidas• na presente lei. 

No art.lgo 3." onde se lê : "As insttituições que tiverem de re
ceber subvencão .Pela orlmeira vez deverão habilitar-se etc. " leia:
Se: "As instituic;:ÕQs, a que forem dlstribuldas subvenções pela pri
meira ·Vez. deverão, Para recebei-as, habilitar-se etc." 

No artigo 4• onde se lê: " .A.quellas que já tenham sido con
te-mpladas etc." - !ela-se: "Aquellas ins tituições que ja. tenham 
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sido contempladas na· d!s•tribu!<:iio pela Camant dos Deputados no;~ 

annos anteriores etc.'' 

Substitua-se o artig-o 5n uelo s~guinte: 

;; Art. 5. • Urn.'l. Comrn!ssão com posta de de~ )Je'ilsoa'l verdadei
ramente devotadas á e.ssistencla social " dfl notorla competencía 
nesse assumpto emittlrâ. seu parecer sobre o dlreito das institui· 
ções, a. !J:Ue tiverem sido dlstrlbu!das pele. camara. dos Deputados 
subven<;:ões e auxilies, de ·os receberem no seu total ou em parte. 

§ 1. • Cinco dos membros des~a Com missão, que prestará. ~us 
serviços gratuitamente, serão nomeados pelo Presidente da Repu
blica e cinco escolhidos pela Camnra doa Deputados, 5endo tres des
tes represen1antes da rila;íoria e dois da minoria da referida Ca-; 
mara. 

§ 2.• Esta Commissã.o, que !unccionará junto e em sala. de> 
Ministerfo da Educação e Sa.ude Publica, terá. a sua composição 
renovada annualrnente por no-..·os decretos de nomeação e nov::t. 
escolha é!:t Crnnara dos Deputados. 

§ 3. • :Nas suas decisões terá. sempre em ·vista. a Com missão a 
extensão e a lmportancia social dos beneficios prestsdos pela ins
tituição e a. sua carenc!a de recursos. Taes decisões ser-lo sem
pre fundamentadas. 

Substitua-se o artigo 6° pelo seguinte: 

''Al't, 6." O presidente da Commlssiio a que allude o artigo 
anterior, que· será escolhido por seus pa.res, organizarii, de accor
do com a.s decisões toma<las, a lista. dfis instituições que devem 
recebe!:' as subvenções e auxílios anterdormente distribuídos peln 
Cama.ra dos Deputados e seu · qua-ntum. Esta lista será remettida. 
ao· Ministro da Educação e Saudo Publica e, por ella., se regularãe> 
os creditos a serem abertos e os pagamentos a serem reali~dos. 

Paragrapho unico. O Ministre> da Educação e Saudá Publica· 
designa.rá. o funccionat-io da conta.b1lidade e do ministerío que ser
virá de secretario da commissã.o, correndo os processos e suas ve .. 
rlficações p~>la Dlrectoría de Contabilidade do referido Ministerio. 

Substitua-s"A o artdgo 7. • pelo seguinte: 

"Art. 7." Nào serão objecto ãe delf11eração da Cmnmissã.o, nero. 
poderão SP.r uor ella. cassadas. dimintrldas as subvenções ou aUXi
lios decorrentes de contracto ou e>lfriga<;âo ·do Thesouro oriunda 
ue lei anterior. 

Paragrapho unico. Estas subvent:ões ou auxiliog serão men
cionados em seu qua.ntum com e:x;pliclta citac;:ão dos contractos ou 
lei::! quP- 'l.S determinam e obrigam na l)roi>osta. para o e>rc;:aroentc 
da Educaqão e Saude Publica. 

Sala das Sessões, 11 de Junhe de 193ã. - Wanderlev Pinho·. 
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N. 2 

A~t. 2." Onde se lê: "desvalidos ou enfermos". ~uhstitu<\- fitl 

por ·· df!svalidos, . P.nf.,rmos ou ~em trabalho·· . 

A expt:essào ~sem trabalho'' , servindo de comple-mento a "des
validOs". é empregada aqui mais como previsão <lo que por n eces
sidade actual. Quasi todas as instituições Que d1io auxilio aos enu
merados no art. 2.0 attendem Igualmente os "sem trabalho " sob 
a del"ignaciio geral õ.e. pobres ou neces~ltndos . B "' cuWando cln 
problema, entre nós, antes de assumir- a gravlducle ('Om que já :;;c 
mostra no'Utros paizes, que podemos oln·!ar o ;.:;rande mal que e!l•~ 

uh i tem p~oduzido. 

Sala elas SF>s!lões. 5 dP. .Tunho dP. 1935 . - r:arlola Pereira de 
Queiroz. - _L · C. 3fnr'Q.es Andrade. - C. de ?lfcllo Sctto. -
Joaqui11~ A. Smnpaio V iáal. - H1tPTJolito do Rcoo . -Jair Franco. 
- Pa'Ulo Negreiros Fíl1~. - F. A. Santos Filho. - .Martlnho 
Prado. - Paul·<J ..tssumpÇtio. - .4.ure1iano Leite . - 1.'eixeira, Pin
to. - Gn.nw Oerauci.r a. - Ju~to el e Jforac.s. - ~111rc r ~ sodn!. -
'/'h. Mont('iro de J1."'T'Tos Filho. 

X. 3 

Ond~ convier: 

Art. O Go\·erno incluirá, na dis:ribui~ão das subvenc;õ~s par't 
v exercicio ele 1935. os estabelecimen tos de instrucçiio e carldad<'. 
do Est<'ldo da. 'Bahia, conlltantes da relaçll.o infra, com 'lS importan
<.:ias na. meo;ma. de~·i~nadas: 

_ Abrigo dos Filho o do Povo ...... . ....... ......... . 

Abrigo Salva:dor ....... . .... ....... .. .... ........ . 

Ass!stencia Hospitalar do"' La.z..'U·os ...•... · ..•• . .. 

Associ:ição Centro OPeraria da Bahia . . . ......... . 

Associação das Senhoras de Caridade . . . ... . . ... . 

A ~ylo . Bom Pastor . . . ....... . .. ..... ......... .. . 

Asylo Conde Perell"a Marinho . . . ...... : . . · ...... . 

Asylo de Mendicidade ..... . .... ....... . ..... . 

Asy!o dos Expostos . . . . ........... · . · · ... · ..... . . 

Asylo Filhas de Sant' Anna, Cacho(oira ........... . 

A.sy!o X. S . de Lourdes. da Fe-ira de Sant'Anna .. 

Asylo Santa Izabel . . . . . . . ...... ..•... . . ....... . . 

Casa do E studant e da Bahia .. 

Centro Beneficent g dos Ind!os, de Pontal do S ul .. 

~ 11 :OOOSOO!) 

l0:000$000 

:!V:000$00;) 

1 0:000~')()() 

:.!O:OOOSOOO 

20:000$000 

1o:ooosooo· 
2 ~ :000$000 

20 :000$0011 

12:000$000 

15:000$0110 

20:000$000 

;,o:oootooo 
10 :000$001) 
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Centro Operaria .Senefíceitte, Alagolnha.~ 

Collegio da. Immaculada · Conceí<:iio <1P. X. S . do 

Desterro .. 

Collegio do Carmo. Cachoeir a . . . ................ . 

Gollegio dos Orphãos de São Joaquim . . . ........ . 

Collegio X. S. da Piedade; Ilhéos . . . .......... . 

Collegio N. S. de Salette .. .... .. .. . . , ...•... ... . 

Collegio do ~agrado Coração de Jesus . . . ........ . 

Collegi.o Santa. Euphrnsia, na cidade da Ba.rrn .. . . 

Escola Cornmercial . . . .......................... . 

Esco~a de Bella>< Arte~ . . . ... . ... .. ............. . 

!'.:~cola Polytechnica da Bahia 

Escola São Vicente de Paula . ........ .. .. ...•. 

Faculdade de Direito ......... .. .......... . . . 
/ 

Hospital N. S. da Pi®ade, de Bomfim . . .... • . .. 

Jnstltuto de Protec<:ão e Assistenda á Infancia .. 

Instituto G€ographico . . .. ........ ............... . 

Jn~tituto Polytechnico 

In~tútuto São .Tos€' • • 

L i.<;a Bahiana Contr: •. a Mortalidade Infantil . . . .. 

.L:;ccu de Artes e orricü>>o: .. 

Lyceu Sale.siano do Salva<lor 

Montepio dos Artistas Cachoelranos · . . . . , . ..... . 

Montepio elos Arti~tas l<'elrenses . . . ...... . ....... . 

R~on!<trucção do Convento do Carmo, de Cachoeira 

Santa Casa de Misericordia da Bahia ......... . 

S:~.nta Casa de !\tísericordia, da cidade da Barra 

Santa Casa de Misericordia, de Alagoinh~ .. 

Santa Casa de :lHsericordía, de Belmont4:' . . . . . . 

Santa Ca~a de ?>!ise:-icordia, ll~ Cachoelrn . . . .. . 

Santa Casa de Misericordia de Cannavleir.a" ..•. 

Santa Casa de :\fi2ericordia, de' Conquista 

Sant..'l. Casa de Miser.icordAa, de Esplanada . . . ... 

Santa Casa de Misericordia, de Feira de Sant'Anna 

Santa Casa. de Misericordia, de IlhêOs .. -: ... . .... . 

Santa casa -de Misericordla, de Itabuna • . ..•..•.. 

Santa Casa de Misericordia, de Joazelro . . . .....• • 

6:0U0$0tlll 

12:000$000 

12:000$000 

20:000$000 

. 12:000$000 

20:000$000 

15:000$000 

12:000$000 

20:000$000 

lQ:000$000 

50:000SOOO 

15:000$000 

(;0:000$000 

15:000$000 

20:000SOOIJ 

6:000$000 

~o:ooosooo 

10 :OOOSOOO 

20:000$000 

20 :OOOSOOtl 

20: OOOSOOCJ 

6:000$000 

6:000$001) 

100:000$000 

50:000SOOO 

12: 000$00'J 

12 :000$01)() 

10 :000$00() 

15: 000~0 ~0 

10: 000$001.1 

15 : 000~000 

12:000$000 

20:000$000 

15:000$000 

12:(100$000 

12 :000$00() 
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Santa Casn. de ~llsericord!n. de ::\Iaragop;.Jpc . . . .. . 

Santa Ca5'a de Mlsericord!a, ele Xazareth . . . .... . 

~:'.anta Casa de M!~erlcordla. de Olh·eira de CamtJ!nhos 

Santa Casa. de Ml8ericordia. de Santo Amaro . , .. 

Santa Casa de Mlsericordla, de Siio Felix 

Santa Cao;a de MJsericordia, de Valenç:a 

SociedadP. São VkPnt.P. dP. Pan~o. d.- Itahuna ..... 

10:000SOOO 

H:OOOSGOfl 

1o:ooosono 
2U:noosono 
15:000SOOO 

10:000$000 

1>:000~!)()11 

Ru.la. nHs SP.~sõe:-;, 11 de .Junho flP 193~. - :lrli11rlo ""'"';· 

J ~tstilicaçii.o 

O argumento que se .::onslderou impressionante contra " di~
tt·ibuição das suhvençõ-.;s, por inicb.tiva du Camara, niio existe na 
hypothese . 

A presente emenda restrin;::e-SE> ao Estudo rl:L Bahia. Os !'•
tabelecírnentos que ell:l indica a bancada o"' conhCC"<', P, indepen
dente de qualquer co;;ítac:iio partida ria, ''" eonsider>L mp,·c:•e(lorc•-. 
ela referida suhvenf!ãO. 

~ão h a. -pois. nem in~eiencia. n~n1 partidari:-\mu ::o •• \:~(·na:-:. jcs
t!c;a. 

Sala. da!i' Sessões, 11 de .Junho <le 1935. - .1.rlinclo Leoni. 

O" Sr. Baneto Pinto )lronune:a um dis~ursn que não fui 
uublicaclo. 

Vem :l m.esa..r é lida, avo~r: .. H1a- e ~nviada it. Co.tH

missãu tle Finanças e Orc:amento :L se;;uinte 

EMENDA Ao PROJEC'l'o X. 24, DE lll35 

(Primeira Legislatur<L) 

(Discussiio ttnica) 

Emend'l. substitutiva ao projccto n. ~4 

Remtia a distribtdçc<o de subvcnÇÜI's c rwxiUos n iustituir;õcs dt· tt-'
.sistcncia, cducacüo e cultura. 

O Poder Legislativo decreta: 

.Art. 1." A d!stribuicão das subvenções e auxilios do Go,•er"-" 
Jo'ederal, a ínstitui(,:ões particulares de assi.stenc!a, educaçrto e c\ll
tura, obedecerá aos preceitos da presente lei . 

.Art. 2. ~ Só poderão ser contempladas instituições que se des
tinem a amparar os ·desvaH-dos, enfennos, ou sem trabalho, a ma
ternidade e a infancia, estimular a educação eugenica, ;;occorre1· 
as familias de p~:ole numerosa e proteger a juventude contra toda. 
e:>."Ploração, bem como contra o· abandono physico, mora.l e intellc>
ctual <.art_ 138, letras a a c, da Constituição ~'ederal), animar o 
desenvolvimento das sciencias, das artes, das letras e da cu:tura 
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em geral, proteget· o~ · objectos üe lnte!'e<J:;~e hlstorlco e o pat!\imo· 
nlo o.rth1tfco do Palz, bem como prestar 'nss!stencla ao trabalha
dor lntellcctual (art. 148, da. CDnstltutcü.o), e lncorpOrll.r o selvi
L"lla á. communhiio na.cfonnl (art. 5." XIX, letrn m). 

Para.~:ranho unico. Não terão dlrr>ito M instltulç:Gf!s que res
tl"!n~ir!!m 05! :<Aus bP.neflclos. ~pena.ll, aoH o;eu:;~ associados. 

Ar:t . 3." A instituição que se quizer habilita• ao recebimento 
df, subvencão deverfL, nes.qA sentido. requerer ao Ministro da Edu· 
cnc:ão ~ Saude PubLica, >~.tê' 30 de .Abi'll de cada anno, Instruindo o 
seu nedtdo. com os seguintes 'documentos: 

I. um exemplar dos · estatutos. do Re~llla.niento ou Regimen
tos vigen tas; 

II, certidão do registro ch·ll, :r>rovando que a instituição acl
ouiriu nerl"ona!idade .1miõica ha ·mais àfl dois annos; 

I II. certidüo da. collectol'ia. fede:-al do municiplo em que a 
instltui\:iio tive r sede, provando que não :recebe outra qualquer 
subven r,ão ou auxilio da União, nem disJ)Õe de recursos p:roprio~ 
:<Ufficientes par:~. o custeio das suas despesas e desenvolvimento 
dos seus serviços; 

IV, attestado passado pela autoridade judlciaria local, com 
fJr·ma reconhecida, provando que a in~t!tui\:;1io es tá em pleno :tunc
donamento e presta sel:'viços gratuitos .. segundo os. fins constan
te s de ~e·us estatutos, nttelltado que será fornecido, depois do veri
fi<:',ulo o relato rio, correspondente ao anno anterior. 

§ 1." Alem dos . documentos acima indicados, tratando-se de 
hospital ou de maternidade dever~ ser apresentado um relator1o 
l:orrespondente ao anno anterior, do qual cbnstarão: o numero 
de leitos occupados, enferma:rias, clinicas e demais elementos de 
apparelh:uncnto. Tra tando-se de amhulatorio c dispensarlo, o re

'·Jatorio d&YCI'á. mellcionar: a o•sanizac;:ão, assls tencla das clinica.i 
e respectivo movimento. 

§ 2." Em se tratando de institui..;ão d~ protecção a menore~. 

no relatorio deverá ser indácado o numero de acolhidos no semes
tre anterior, por solicltaçiio da autoridade judiciaria. competente. 

§ 3.<> Em se tratando de institulcão de ensino, de qualquer 
gráo e :-amo, o relntor1o de\'Crá mencionar: matricula, !requencia, 
aproveitamento do pessoal discente, idoneidade do pessoal docen
te, annexando exemplares dos prDgrarnmas, quadros de movimen
to de todak; as suas dependencias e outros qúaesquer elemento~ 

<lE'monstrativos da eUiciencia. e normalidade dos seus trabalhos . 
Quanto aos museus, o relatorio deverá indicar: o numero e na.tu~ 

reza das collec~ões, estudos · rE'.alizados, permutas de material e tra
balhos publicados e quanto ás demais dnstitui~ões educacionaes P. 

(:Ulturaes a r elevancia dos seus objeetivos e da. sua actividade e 
o resultado do appa.relhamento technico ou s(:ientifi.::o de que dis
puze.rem. 

§ 4." Não podem ser acceitos os attestados !ornecidos pelas 
nutoridades que pertençam á. Directoria. da instltui<;ão inter~a. 

5, • As instituições· com séde no D!str!cto Federal estão dis~ 
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pensadas d" aol"P.sentn1· llll pt<ovas a aue se referem os ns. I II 12. 

IV; entretanto. ISO poderão ser 1ncluldM n:t. proposta tle que trate. 
o artigo seguinte, depois de teito. n. tlllcal!?.ac:ão in loco, na tórmn. 
desta lPl. . 

G." O rP.auerhmmto para a h abllltnc;iio n. que s~ rAfer~> o 
arUgo precedente poder/1 ser encaminha do pot" lntermeõlo de qual
quer aut01·tdadP. federal. estadual ou municipn.l. 

Art . 4 _ • Até 30 de Junho de cadn. anno, o ~ovcrno :;ubmetterii. 
(, dcliberadio da Camu1·a dos Deputados a proposta. geral dos a.u
x!ltos Q.Ua devam ser concedidos. no exercici>~ subsequente, â.s ina
tituiç.:ões QUP. se e nquadram nas dis po.sl<::ões no art. 2. • 

i 1." E ssa. '!lroposota deverA se!' orzanizada por ordem :llphu
betlca., do nome. da. institul~,;ão, naturcz."l. dos servl~,;os . Estado e 
lccalidade onde tuncciona, devendo figurar, em columnn !>eparada 
de observa<::ões. as datas quanto ao merito do benefic-io j::i. con
cedido ou a ser concedido. 

§ 2.• Com a propos ta, a q u e se refere este a.rtigo, d evem ser 
encaminhados á Camara dos Deput.'\dos• os r espectivos processo~ 
de habilitação, d evidamente instruidos pela D!rectoria de Conta-

nilidade do Minlsterio da Educac;ão e Saude PubJ.lca, bem como se
rão remettídos, devidamente relacionados, os processos d e habili~ 
taçã.o que tenham s ido lndefetidos. de maneira que o P oàer Le. 
gislativo possa decidi!', em détinitivo, sobre a. concessão, ou não, 
do a uxilio por occasiiio de vetar a respectiva le i. 

Art. 5.• Na. proposta do governo, devem s er a inda incluidas 
:.s ins tituições que. em virtude de contract o ou lei anterior, te
uh3.ln direito á percepção do auxilio, mencionados. explicitamente. 
a natureza desses compromissos e Oll actos q ue os determinam . 
Poderão, tambem. ser incluídos os :iuxlllos aos E s tados que man-· 
t<!nham ~.-erviços de naclonaliza.çã.o de ensino, tendo-~e em ''!!<ta 
o numero P. a l"fficiencia das esçoJas. 

Art. s_• A distrúbui<:ú.o dos au:x:i!io!l será fei ta por meio rle lei 
ordln aria, tendo em vista os recurso$ que, para t.'ll fim, forem 
concedidos n a lei orçam<.>ntaria. e os <"-Ido~ veriCicado::; n o fim do 
t?Xercicío, os quaes serão tranEI!eridos e Incorporados au exerclcio 
se;;ulnte, de accol'do com o dispos to no art. 188 da Con!>t ltui<:iio 
F ederal. 

Paragrapho unico. Nenhuma subvenção poderá. exceder, an
n ualmente, de 150:0005, .e ~ distribuiç:ão será feita o.brigatoriamen
te: nois t.P.rc:os <'In. sua importancia t or.al. a inst!tui<::ões p a!'ticula
r es dP. natnrAza da.s indicadas no artigo 2 . • e nas " onóic:ões esta
b eleci-das pelo <!l.l't. 3.• o t erco ~sta.nte poderá. ser, tambem, appli
cado em auxilio ás associac;:Oes civis, que se encarreguem de- s er
viços officiaes de assist encia e cultura . 

.Art. 1 _ • As importancias concedidas, pela. C:1mara dos Depu
tados, para pa~amento de subvenções e auxílios, serão distribui
da.s-..a,o Thesoul'o Nacional. pelo Tribunal de Contas. a.tf 15 de .Ta 
ne~o de cada anno. 

§ l.o Os pagamP.ntos se;·ão realizados em duns pre:;;ta.ções se-
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mestraes, mediante. requisição do Ministet•!o da Educaç:ão e Sa.udc 
Publi= .. ~l'nclo uma. lol'(o an6s a sua flxa.<;ão. tdcando o pagament,~ 
da, segUnda presta~ão dependen<io ue flscal!;o.aç:ii.o no. íot·ma d·~>-·· 
ta !P-1. 

§ 2." MedlantP. autoriz~ão do Ministro. a requet·lmentu rh 
instituiç:ão, os pagamentos dos auxilio::~ noder:io Ner effectuado~ 
por intermedio das Delegacias Fiscnes dos Estados, (e!ta:.•, prevJn· 
ml'ntP. :1s ne~ssarías transferAncias d<> credito. 

·Art. s.o .O Ministro da Educaç:ão e Saude Publica. tende em 
vista a natureza da !nat1tulc;:ào beneficiada, flxaré. annualrnentf: 
o numero de vagas que devem ser poeltas á. disposição das nuto
r-ida.des judlciar!as ou administrativa" encarregadas doR serviço" 
d·<! assistencla social, devendo ser para Isso levadaF em conta a im
portancla. da subvenção concedida e a capa.cl<lade do estabeleci
mento. 

Art. 9n, Não seré. permittido com os recursos da" ><Ubvenc:;õ.;os 
!ederaes o paga=ento do pessoal superior da adm!nistra~:ão, não 
podendo exceder de 50% a quota destinada ao pagamento do pe>l
soal technico e s'Ubalterno dos estabelecimentos. Igualmente, nãó 
poderão se!" reali2adas despesas com a acquls1ç:ão de propriedade~. 
uestlnadas a ren<Ia, aDollces, acçõe~. titulos, ou com ;::ratH'àca~ões, 
rE>pre"sentaçõe>:~. festas e homenagens. 

P.aragrapho unico. As despesas com o desenvolvimento e :uu
pUação dos immoveis. onde funcciona a instituiç:iio, s6 serão per
mittidas desde que fique provAdo que dclles deva resultar maior 
efficiencla. para. os tins da mesma Instituição, que ficará obrigada 
a ampliar o:i benefícios sem direito a augrnento do auxilio. 

Art. lO. Todo>! os e::<ta.belecimentos que receberem auxilio!" 
serão flscallzados por intermedlo· do Minlsterlo da Ed ucac;ão. e Saude 
Publica. 

Art. 11. Para cumprimento do dispo~to no artigo anterior. 
o Ministro ria 'E<lucação e Saude Publica designará funcclonarlos 
federaes, esta.duaes ou munlcipa.e~. ·para inspecclonarem os estabe
lecimento:- que requererem ou forem c-ontl>mp1a!loo; <'om iluÕYE>n~ 

~ões. 

_.._rt. 12. Incumbe â !iscalizaç:ão: 

a} lnsp~c~ionar toda>< as dependcncias do estabelecimento, de 
modo a poder fazer juizo completo sobre as suas condiçõ'<!s de hy
giene e installação, bem como sobre a e!ficlencia de todos os servi
ç:<:>s, notadamente os Q.ue forem prestados gratuitamente; 

b) verificar soe o auxilio- li!. concedido foi dado em propor~ão 
aos serviços prestados e .se não observados pelos dir:gentes da ins
tltui~ão os dispositivos do regulamento, estatuto ou compromisso. 
podendo exiltir todo!'/ os elementos e informao::ões que se tornarem 
nece:1:sarios ,á. perfeita el~clda~ão .deste ponto; 

e) examinar os livros de receita e .despesa, matriculas, regis-
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_ tros e o utt·os q ue d•is-an1 respeito á vida inte1.·na do eJ<labelecimen
to, podendo tambem exisir 'quaesquer contractos, coml't·omissoso uu 
termos ue responsabilidade, dos quaes decorram onus ã institul!;ão . 

§ l". Essa fi•calização não dispensa outra qua!quet· á que e~
tejam suJeito~ o~ E>stabeleC'!rnentos. para o ~eu regulai' funccio_
namento. 

§ 2o. Da inspecçiio f eita em cad>l estabelecimt>Hto. lavrarfto o>< 
tunccionario" incumb-ido>< da mesma um relatorio c-it·cumsta ncind" 
que deverá ser apre,.entado ao l\llni.'lt er io da F.:duca<:fto c SaU(le 
Publica. 

Art. 13. Quando n" inspecções forem feita ::: no>< :1-Jst:~clcs , ou 
tuncc!onarios federaes designados, de~dc q ue pertenc:am a t'c;:Jat·
t!ção com séde nesta Capital, terão, além dos \'encimt>n tos e van · 
tag-ens de seus cat'gos, direito ao t ransporte m a t'itimo ou terrestre, 
a. uma ajuda c e cu,o~to até 500S. conforme a m aior ou m enor di><
tancia do local onde tiver- de ser- !eita a inspecção, e mais n. uma 
<ltarla, que não poder!i, exceder de 305000: 

Paragrapho un!co. Os fu nccionarios estaduu.e~· e municipucs 
designado!! para a. fiscalização, na · fó:ma do" art. 11. na>~ s.:des d;J.." 
proprlas Instituições. terão d-ireit o a u ma :;ratificação. a :-bitradn. 
pr~vlamente pelo Ministro da Educaçãc.. e ~ud;: Pu!Jli<!a, nii.o po 
dendo exced~r de 300$000. 

Art. 14. A.s despesas com a fi~~:alização ni'io J>l>tl{'m ('Xt-(• :ler, 
annualmente, a quantia de lOO : OOOSOOO. 

Art. 15. Quan do ficar con s tatada. pela. fis<:.u.I!za<;ão in /oco. 
que a s nbstituic:ão n ão sati,faz a s con<lic:iles exl;::idas ou não pre
enche os fins que ><e destina. serão s-uspen5<o~ os pagamentos do~ 
auxil!os. 

Paragrapho unico. A falta da Ch;caliza~ão in loco. de:;de qu~ 
se não verifique POl' cu lpa da administração da ~ocicdade, nãq se
r{•_ causa de lhe não conceder ou não pa;;at· a s ub,·em;iio . 

Art . 16. A s institu1çõe~ que, :t partir de 1936, forem cont~m
pladas na le i de s-ubvenções, ficam d!,.pensadas de ·apresentar 011 

documento::~ a que se 'referem o::~ numeros I e II do art. 2". desta 
ie!, quando tiverem de requerer 05 a uxilio,; eorre.!l!lonà() ntes aos 
ex ercicios subsequentes. 

Art . 17. Os auxlllos relativos ao exercicio de 193ã. Ber-J.o di><
trlbuteos de accorào com a lei n . 53, de 18 de Maio de ' 193;) e o 
prazo a .::ue se_ refere o artigo 3". nes te anno, f iC>'• proro~ado !\t~ 
31 de · .Tulho, 1\.Ss !m como fica prorog:tdo até 30 de Setembro pro
xlmo vindouro o prazo de que trata o artigo 4" desta lei. 

Paragrap!1o un!co. Os- s erviços o!flciaes a ctualmente mantido>< 
por quaesquer _verbas cuja applicaçüo ;; regulada pela presente 
lei, .e que nãÓ hajam s ido a t te<ndidos no Orçamento da Despesa. Pa:~ o 
exer cício de 1935, poderão ser, exclusivamente para este exerctcto, 
incluídos na distribu!c;:âo dos auxílios. 
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Art. 1S. Os na~;amentós referentes r1s subvenções de 1935 sO 
~1·ão requisitados ao M!n!sterlo da Fazenda, depois que t:orem 
approYadas as prcstaçlle~< de conta>< elo~< nux!llos concedi<los no>< 
exerc!c!os anteriores. 

Art. 19. O producto liquido annuu l du. 2'Emda de loterias deverá o;er 
nppllcndo integralmente em obrai! de caridade e !n~<trucçií.o, oh
Hervndo~< o>~ preceitos desta 1~1. 

Art. 20. Serão lncluldoB na distr!bulc;iio a ser nrocedlda em 
193ti os soldo!! da. Cai::m de Subvenç6e>~. 11.!1 rendas da. taxa sobre 
emb:u-cnçi:Ses e da>~ quotas de loterias não a.pplicndas <lt"!'lde o ex~r
clC'lo de 1 !134 • 

Art. 21. Revogam-se as diMPO>!l<:õc~ em c<mtracto. 

Sal.'l. das Sessões, 11 de Junho de 1935. - Edm.wndo Barreto 
Pin.to. (A emenda sul>stltutlva foi justificada da tribuna. reservan• 
~o-me o direito de comparocer fl Comm!ssã.o de Finanças, para 
tr:~.tar da matel"ia, n.'l !6rma ào nrt. 70 do RE'<;lmento ern ;iS'or. 

O Sr, Diniz Junior - Sr . Presidente, o !Ilustre collega. que 
me antecedeu na tribt:na. referlu- se a S'Uhvenções !eita.s pelo Go
verno Federal, a lnstitu!c;ões ou nucleo~ educativos, em que deve 
predominar o sentimento, o esplrlto nacional. Evidentemente, h<l 
nisto allu>:ão ils escola.s existentes nos :;ranrles nucleos colon1ae« 
do Paraná, Santa Cathar!na e R io Grande do Sul. Este ::u;'3umpto 
.; pacifico. Está. resolvido. sutnc!entemente. pelo patriotismo do>~ 

l{>s!sladores q uP n os ·PJCecederam nesta Ca.FJr> . 

Aproveito, por!!m. opportunldade, que s, me of!erece, para tm·
nar {tQue!Ie genero t1e consldérao;:õcs que: j~ trouxera ao conbeci
meuto da Cama.ra, desde que o nobre Deputado de São P aulo, Sr. 
F:lbio Aranha, dera certo aparte ao discurso do brilhante colle r;u 
paraense. Sr. AcyNno Leão. 

O Sr . Fabio Aranha, volvendo á tribuna, teve occasião de ne· 
gar paternidade ao ref&ido aparte. pelo menos - elle o disse, ele· 
gentemente - nos termos em q ue tol colhido pela Tachygraphla. 

Naturalmente, a minha vinda â tribuna, a primeira vez em que 
o fiz, obedecia á. necessida<le de esclarecer, como fõrn. pos;;;ivet. a 
situação colonial do meu E stado, em funcc;ão de algumas das pa· 
lav-ras corn q ue fôra. profel"ido o aparte. 

Precisamente o que me !mpression4ra tOra a presenc:;:a, ait, <1ú .. 
adverblos, cuja autoria S. Ex., hontem, tão dignamente negou. 

Acc~?ntuo, para que não reste mai.s du.yida na Camar a dos 
Sra. Deputados, Que o idioma que se fala, correntemente, no meu 
E5~tado. o idioma que oredomina P. nos identifica, naquel
le nedaço. do Brasil, o idioma usado em Santa Catharlna, signal 
dnconfu ndivel do nosso enquadramento na communhij.o nácional. (: 
o portuguez. 

Não . negue i.. nem poderia negar que, ·em Santa Cathe.rina, 
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numa. cert:J. zona, num determinado trecho se fale, tambem, -
notE> a cainara: tambem - a. lingtia allemã. Seria. obscurecer 
s!ttJação que o Paiz inteiro conhece, ser!a. querer negar n.o Brasil 
o conhecimento de facto histor!co que estã na consc!enc!n. de toda 
a gP.nte. Sabemos que somos Pa!z dl.' lmmlgraç5.o; conhecemos os 
motivos ~)elos que.es estabelecemos eBsas correntes imm!gratorla~. 
O Brasil, até hoje, nãC> se desmentiu a si propr~o. querendo nc~n.r 
valor aos immigrantes que recolheu e nucleou. 

Não foi este. positivamente, o objectivo do nobre collego. u.
Slio Páulo, cujas palavt'as, de grande ternura para. a minha. gente 
e d,) tl!.o clara admiração pelo meu torrão nata! rec<'bl gratamente, 
como se S. Ex. derramara sobre todos n6s fnrta e consoladol"a 
chuva de flores . 

• 
O SR. FABio ARANHA Muito obrigado a Y. Ex. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Não podemos. porêm, ficar neste 
as:r;('(;to lyrico da questáo. Esse problema. é uma rêde de dlff!
culdades ... 

O SR. PABio ARJI.NHA - Diria melhr>r se con~iden\ssc nacional 
o problema. 

O SR. DINIZ JU~lOR - O problema é nacional, diz o hon
rado collega. por São Paulo, vindo em auxll!o de :trgumentaçiio 
qU<:> eu proprio estava desenvolvendo. 

O problema é nacional, diz elle, mas eu não precisaria trazer 
pa•·a aqui, - transformando a Camara num ~cenario e.cademíco 
ou un!Yersitarío - razões po.rn um debate em torno dessas tão 
intrincadas a difficeis scienclas. a que denomlno..mos nnthropo-
sociologl:!. e anthro-psychologla. · 

Não necessitava, seg-uramente. para demonstr-ar o poder as;li- ,. 
~í!ador da nossa gente, ·da gente tradicional do Estado, da. gente 
quo:- primeiro o povoou, o dominou, que o incC>,·po:-ou ao patrimo
nlo nacional; não precl5a"a trazer, para. aqui, uma Lista táQ gran
de de nomes da sclencia, porque os Berna.rd, os Telesphoro d'Ara.n
zadí, os Madison Grant, os Topinnrd, os Cbantre são por demais 
C'OP-hecidos, pois estou-me dirigindo a UID(t a.ssembléa de homens 
cultos. Mas, se destaco uns dentre umo. floresta de tantos outros, 
é porque esses. precisamente, estudaram taes questêkls, encara
ram o problema. na sua feição mais importante, mais grave, con
siderando _ aquelles aspectos que mais interess<tm a nossa ethno
Logia ; porque estudaram o caldeamento das raças e sub~ raças de 
qu~ ~ultou o povo portug-uez, descobridor, àesbrave.dor e primeiro 
co!tmizador · do Bt-asil. Desses autores, cotejados, entre outros. 
com. Osborn, Payne, DaYison e William Ripley, nas :Raça.s d<t Eu
ropa, extra.hireis, au."l:i!iaàos. ainda, por :;'.fendes Corrêa, Ferra:r. de 
Macedo; Leite de- Vasconcellos, Carlos Ribeiro, em Portugal; Oli
veira Vianna. Fr6es da Fonseca. e Roquette Pinto, no Brasil; uma 
forte · esperanç:a no mais positivo melting-pot. 

Nós, em Santa. Catharina, onde são tão poderosos, tão no
rescentes os nucloos de colonização germanica, italiana, poloneza, 
a.ustriaca, ruthena. e de tantas outras origens; nós, aquelles de 
quem se poderia dizer o.s authen ti c os "barrigas verdes", descen
d•mtes desses prirneil'Os colonizndo,.es; nos. am:1.lgama bemdita de 
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açorianos e minhotos, sommando na nossa vidn. o destemor ocea
nlco de uns corn o bucolismo rt.õral de outros, dentro daquelle sce
na.rlo, ~ vista dn.s nossas angras, e até p<Jlo m'l.r de longo, sob os 
latinos pandos das nossas bal!etras e das nossas canOas de pesca, 
ou dolll.ÍnEUtdo, no planalto, tantas vezes, sob a invernia, âs ne
vadas bravias. a região por onde ~ es))alham os nossos rebanhos, 
- temos, naquel!a. tena, a mais perfeita e lucida conséiencia. do 
destino que se nos f!xou dentro da communhão brasileira. 

Os nossos antepassados, os portuguezes, mo!'tram-se-nos, hoje, 
U!"l dos povos, menos heterogeneos,. sob o ponto de vista sorna
tolog1co, e, no entanto, se lhe estudardes a forrnagã.o, acompanha
reis um dOs processo:.~, de fusão e !i!tragem. mais lentos, mais . 
d!fficels, de que ha noticia, desde as nevoas de um per!odo, quasi 
lendario, de que os proprios caatros, cito.níaa•e dvidades.romanas 
tinham Ionginq"ua. idéa. E, n_~c obstante. a raç:a inicial -;-- o lu
sitano - se reaffir-ma, cada. vez mais, sahindo dessa eláborao;:ão 
ma i:; nitldu, em suas caracteristicas. 

Somos ali, Sr. Presidente, em Santa Catharina. aquíllo que 
se poderia dizer, c que para nós é. -no sentido permanente da nossa 
"igilancia, a. voz de alerta de cada instante, de cada minuto; so
mo,; all1. Sr. Presidente, em communhã.o com o dO!ninador do 
pampa, o dextro e guapo gaucho. e com o paranaense, que fixou, 
na foz do Iguassu', o marco irretrata;-el da nossa soberania, a 
raça de fronteira, a. :raça sentinella, a cobertura da Patria. 

Mas, St. Presidente, qu-erendo detalhar o assumpto, devo dizer 
que teria. este de ser estudado sob multlplos aspectos, no sentido 
de lá, europeu, e no sentido de cá, brasileiro. 

Houve, efft?ctivamentc, na Allexn.anha, uma hora e$piritual 
direi melhor - uma hora universitaria. em que as theor-ia.s de 
Go1,ineau, que. não era ::tllemão e slm irancez ... 

O SR. RENATO BAilllOSA - Era al!emão nas idéa.s. 

o SR. DlNIZ JUNIOR - ... deram á raça teutoruca. um 
primado no mundo; ·houve uma. hora universitaria allexnã de que. 
por essa: es~cie de pan-germanismo my.Stlco, que acaba de de-. 
flagrar, he pouco mais de um anno, na grande nação européa. 
aquelle movimento impres:;íonantissimo, capaz de, mais uma. vez. 
deslocar o eixo da terra - porqu~ ê preciso comprehender movi
mentos, como aqu~lle, na sua !ei<;;ao que devemos chamar ver
da~leira.mente slsmica., porque não são movíment~s estreitamente 
pa.rtidarios, essa é a ~·eroa<:le. são" movimentos de consciencia na
cional, são as ondas humanas tangidas pelo ideal de revivescen
cl.a, de a.Uirmação de valor proprio, de predomínio de cultura e. 
até, confessemol-o com justiC:ú. em nome do direito dos povos de 
viverem ã. s·ua. propria image!l) - houve, dizia, uma hora. espi
ritual em que appareceram. na. Allemanha de entii.o, theoria.s como 
a do "Deutschtum" - theoria. que pQ<leriamos traduzir, simplis
tamE-nte, na e:x:pres~ de um pub1icista daQ.UPlle momento; se
gUndo a. qual onde existisse o idioma allelrliW ahi coexistia ~ pa- ... -
trl<~ allemã, completando o Chanceller de Ferro o conceito, com 
diz~r. luminosamente. no sentido egoistico de sua raça, mas como 
adverte.ncis. a. todos os povos, que a l!ngua era o verdadeiro ex-
·pae:r.te' da soberania de ·um povo. · 
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O SR. F'RANCJ:SCO PEREI~ - V. Ex. ha d~ permittir que eu 
ra.:;a. uma observação. Nessa. época, o "Deutschtum'', a que v. 
Ex. se retere, era quasi só europeu, devido ti. colcha de retalhos 
que existia na. Allemanha. · 

O SR. DINIZ JUNIOR - Evidentemente. Por isso eu dl>!o;": 
aspE-Cto de IA e aspecto de cá. 

Trato do assumpto, jugtamente. pa.rn di;!:er que não estou im
prc.v!.sa.ndo, Em :t.o:rno delle, esta oraçQo; nã-o sou improvisado~ 
~m relação c. e.lle, mau grado ~~teja a ma.! improvisar as palavras 
com que me dirijo á. Ca.mara. 

Por isso, mesmo, trago commlgo i·etalho<~ de jornue~ da pro
prl<~o .A.llemanha. com data. de 1909 - porque ainda tenho a co
l·ag<:m ae confessar minh!l. Idade. . . (Ri-so.) 

Jâ nos artigos, que escrevia, a esse respeito, no Correio da 
.Manhã, do Rio de Janeiro - artigos qne lá. eram transcr!ptos 
eu p:N)curava collocar o ]lroblema em seus verdadeiros termos; se 
hav.!a. o "perigo allemii.o '', para o Brasil, não se podia entender 
~orno tal a simples consequencla. da in:...dvertencia g-overnamental 
do nosso Pa!z. isolando, r.o meio da floresta, as immigrantes que 
recebíamos. ·(M1Lito õem..). 

O SR. RE:NATO B..umos.t - Aliii.s, foi o gra.nlle erl"o de technica 
th colonf~ção bms)le!ra.. 

0 SR. WANDERLll!Y PINll:O E está. continuando. 

O SR. FABio ARANHA - Foi exactamente a que salientei. 

O SR. DINIZ .JUNIOR - Se minha comprehensão do pro
blema nào fosse estrictamente esta, esta.riaroos nós, ca.tbarinenses, 
paranaeno;;es e gaüchos. lt Incorrer, pel:l. critica dos !a.ctos, num 
acto ela mais indisfal'!;avel injustiça para. com aqueÚes QUe são,. 
ao lado dos italianos, os mais. nobres, os mais altos, os mais fe· 
cunclos factores da nossa grandeza. (Muito bem.) 

Havia, taJnbem, nesse tempo. na Allemanha, quando· !aliava
mo~ aqui em perigo al!emão, um outro perigo allemã.o, no con· 
ceito delles, ·na sua intelligencia pa.-ticular,. tanto assim que, pela 
sua -declinação linguistica, d!stinguirun o deutschen-gefo.hr, do deut· 
sch·pefahr. Se aqui se falava em •que corríamos o perigo a.!lemão, 
para o Brasil, elles, do mesmo passo, ~ncara.vam. tambem, uma 
.. itl!ação que se poderia. entender como sendo a. de um peri.gu par-a 
o al!emão no Brasil, :pela absorP<;ã.o a que se a.rri.l;cava e porque 
elle, aqui, ficava. entregue a si me,.mo. com falta dG escolas, <lll 
asslstencla hygienica, em completo isolamento. Portanto, até mes· 
mo :ilab essa feiçào, a colonização allemã, no Brasil, em uma pre
occupa.ção, não·- s6 nossa, mas, ainda, dos governantes ou pensa· 
dores de IA, da patrla de orig<'m. O Sr. Fablo .Aranha esteve em 
Blumenau d epois de 1914 ... 

O SR. FAI!Io AR.I.Nll:A - Em 192&, 

o SR. D!NIZ JUNIOR - ... e a.Ulrmou que o depoimento, 
.qu.-.. nos dava, era po!' ter ouvido dizer a um velho à.l!emão. (No
tere. esse pa.:rtfcular -do informante.) Necessariamente, s6 o teria 
au,·ido dizer em portuguez ... 
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O SI!. FiiB!o ARANRA - Perfeitamente; isso em 1928. 

O SR.. DINIZ JUNIOR - ~azões tinha, asslm, o meu com
panheiro de OO.ncada, Sr. José Muller, quando, ainda. hontem, as
severava que, quanto á cidade de Blurnenau, o representante pau
lista estava equivocado, porquanto ali, desde 1914, já. se falava a. 
língua portugueza. A. prova disso i': que um velho allemão lhe 
prestáro, em portuguez, as intorma~ões que S. Ex. nos trouxe. 

O SR. FAEzo ARA:-.HA - Já.mais nexue i que, ali, se falasse o 
portuguez desde 1914. Di8.'3o que, ante:-lormente n e.ssa época, a 
língua offl~lal, empregada nos jorn~. utilizada, até, nos recibos, 
era o allemão. Xão asseverei que o facto se vei"!ficassc hoje. Re
Ce!"lu-.se o meu informante a l'poca antcrioT!llente a. 1914.; 

O SR. DlNIZ JUKIOR - :Ma~. Senhores. colhendo na ~ua 
pureza ~ sinceridade ... 

0 SR. f'ABIO ARANIIA ~es!<a que~tão, aliá>:~, t"stamos abso • 
lutc.mente de accorco. 

O SR. DINIZ JUNIOR - ... o aparte <lo nobre collega de 
São Paulo, .devo accentuar "O- seguinte. 

Effectiva.zn,nte, até uma c~rta phase de nossa vida de povo, 
as escolas -geralmente distribuídas no Município de Blumena.u -
e é p!"eciso dizer que qUaBi exclusivamente no Município de Blu
xnenau, apesar de haver outros mun!c!:pios importantíssimos tam
ber<J. de popula<:;ão quasi só de origem teutonic:a. - pela. llQSSa in
curia ... 

O Sn. Jo'Amo ARA:zo."EA - V. Ex. já. provou minh~~. assertiva, 
dizen-do que elles eram Jar;;ados lá, sem professores, sem escolas, 
sem nada. V. Ex. está commigo e eu estou com V. Ex. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Chegarei lá. 

Essas escolas, devido á nossa incuria, >;(i no Mu~icipio de Blu~ 
menau, eram 112. Chruno a attencão da. Camara para. esse nu
mero. VV. EE:x:. sabem o que .significam 112 escolas, num.. Mu
nic;pio, quando, na. Capital do Brasil, temos pouco mais de 212 
institutos de ensino primaria. 

O SR. AURELJA.-...o LErTE - Qual a população de ·Blumenau? 

O SR. DlNIZ JL"NIOR - Blumenau tinha, então, apenas, 
50 rull habitantes e S. M. o Kaiser-, de sua. iniciatb;a ·propria, de 
sun algibeira :tJart!cular. ~ubve~cionava 112 escolas. Por que? Sfm
plesm.ente por uma razão plaush•{>l. 

O SR. FAllto ARANHA - Queria, apenas, dar um aparte para 
meu esclarecimento. Desejo que V. Ex. me diga, com firmeza. 
se-, em 1914, havia escolas em Blumenau, que ensil:l.assem a Iin
gua portugue<:a. 

O SR. DINIZ .PUNIOR - Vou responder a Y. E..'!:. 

O Sn. Fil.ANCISCO P!>RE!RA - Estive numa escola. de Curityba, 
ten.do, antes, frequenta-do varias esta-bel<!cimento.s, atê o curso de 
gymnasio; ali fui aprender allemão, sendo que, nessa. escoia a.l.-
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lemã, me foi ensinado, em portugucz, o hymno nacional. E o 
me~:tre de pol'tuguez era o professur L oyola, um hrasi!eiro. 

O SR. DINIZ J~IOH. - AU!i.s, meu panmte. 

O SR. FRANCISCO PEREIRA - Por isso, é que era tão lntelligente. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Obrigado a V. Ex. 

O SR. FP..ANCJsco PER~>li<A - L eccionava.. fazia. muitos annos. 
o portugue:~:, em varias escolas allemüs de Curityba. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Agrade<;o ·o aparte de V. Ex. e. 
para não perder o fio do que .ia. dizendo. volto ao c;;:u;o das escolas 
~ubvencíonadas por Guilht>rme II. 

Por que existiam essas escol(ls? Santa Catb3t·lna kra um E s
tado cujos recursos não permittiam f osse substitu!da co.da uma 
del!as, por outra. creada pelo ~eu Governo. Seus cofres publico~ 

não poderiam sati!;(azer a essa exigent'ilL de nacionali:oação desse 
gr:-.nde antigo nucleo colonia l . 

O Governo central é q ue praticou uma. política erradissima: 
attrahia as correntes immigt•atorias, mandava abrir. dentro da 
flo!"esta, ampla clareir(l. (aliii.s , em geral, P<eparailil. pelo caboclo. 
que- !oi semp<e o batedor uessas penetrnç;ões par:1. o sertão invio), 
lança va. nesse cla ro, o tra.ç:l.do <los lares. punha-lhe a cabana de 
madeira. adjudicava-lhe a s a lfabs a!;ricolns e r,u:ia um contracto, 
com o colono. segundo o qu(tl, dentro d~ um <iete,·minado período 
de annos, elle se tornaria o proprieta.rio do lote, medi:t-nte o pa
:;amento que fosse estipula do, e f icava. por est.a forma simplist.'l, 
rcsc-lvido o problema da colonização; E' verdadt> que havia !;I"lln
c~s empresas colonizadoras, mais pre,·id(ntes, e que - (; preciso 

-·r.;,u~ s :: saiba - e ram. organi?~'ld(l >~ nos proprios pa!zes d e emi· 
;;ração ... 

O SR. FABIO ARANHA - Empresas conunerciaes . 

O SR. · DINIZ J UXIOR - . . . portanto, dos p aizes de que 
eram · originarios os noss os colonos: 

Não haviam de ser esses paizl'S, ne01 ha>·ia de ser o impe
raolor Guilherme a quem deixasse. não os adultos que tivessem 
emig rado, nms os !!lhos destes, que, em seus paizcs, t eriam es
colas, ficassem. aqui, sem ass!stenci<~. educa.th·a. Então, onde u 

Br:1~il não collocava e$colas, as co!locava elle, o Kaiser. 

E' preciso comprehender, com esse espirito de justiça, o pro
blema , ·a situação real que nos foi. crea da. 

De repente. houve como que um g!"ande r epellilo n o mundo; 
o n ·undo inteiro e.ccordou, numa. certa ph:tse da civilizac;ão - 1914. 

O Sn. R&..,;.ro ~RBOSA - Em 1914, começou o pesadelo: o 
m;;:nd.o acordou depois. 

O SR. DI~IZ JUNIOR - Alli, então, surg iram, n o Brasil, os 
... 'salvadores .. de Santa Catharina, do Ri:> Grande do Sul e do P a
ranâ. O Norte tivera. :;randes salvadores de outr"o genero; era 
prL·cisõ crea.I-os pa~ o Sul. E incidimos numa noÍ;:ão ;,.ertigínosa 
do problema educativo . Entendeu-se que se devia tornar obrigato-
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rio, nessas mesmas e.scolas, - foi essa :t primeira forma pela qual 
o llroblema foi encarado - o ensino do portuguez, da chorographla. 
e d~ hlstoria do Bra.sll . Com Isso, imaginavam os egreglos patrio
tas que estaria resolvMo. no seu aspecto oycllco, ó problema dn 
edu~açllo dos !ilho'!' dos colono~. Estar!a com isto formada uma 
mentalidade bra.sHe!ra para servir o Brasil! 

Mas, é preciso que se saiba não ser exaeto que, ao 18Jdo de!J
sas escolas, subvencionadas pelo·Governv allemã.o, ou pelo impero.
dor Guilherme II. em Santa catha.rtna, ~scolas aquellas que o no
br-e Deputado conheceu, como 'eu conheci a s italianas em São 
P~ulo, que tarnbem existiram em meu Estado, subvencionadas dai 
ref)to ooverno a'Ita.!ia. - não (: exacto q ue·, ao lado dessas escola.s, 
.não exisflssem· aquellaa que erea.ramof! · no numero em que a.s po-
deriamos ter creado. ··. 

O SR. RENA'l'O BAI!l3osA - Permitta Y. Ex. um a t>arte. Não ha 
du~rlda que isto constituiu, e ainda hak repre!lenta um p~queno 
Dllll. Digo mal, talando como riograndense, em face do grande bem 
qu~ os allemães trouxeram pal'a o meu Estado c da. civUí~ es
PlE'ndente que crearam, a l(:m du í'duC'ação que trou:l"eram, pelo 
exemplo, As popula~ões autochtones, apresentando, boje, â.queU~s 
<·entros, um indice de c rescimento que r. opt!mo, Igual ao m.elhor 
do mundo. De resto, devo dizer . que. quanto ã. colonização allemli, 
qu.; l: a. mais antiga, os primeiros colonos, que vieram para o -Rlo 
Grande, se incorporaram, nas Guerras Cisplatinas, âs !orcas bra
si!E'Iras. Não t s em emoção q·ue o declaro, exa.ltnndo, m.a.ls ainda. 
es&o .1.Specto singular da communhão I'Om a noss a vlda, partlc!
paõa pelas corr entes em!Í;ratorJa.s G.Ilemãs , c"ommunh ü.o que, estou 
certo, continuará., t>ara !el!cldaile do BrasiL 

O SR. DINlZ JUNIOR - :.!uito agradeco o aparte de V. Ex., 
q up. vem .. reeordar-me que, ao l:ulo .. dos 300 __ " barrigas-verdes ... sa
crificados, um a um, num desses re contros . tÓmbaram 100 jovens 
all<~miles, dos pr1meiro6 que a.]lortaram a Santa Catharfna . 

Mas, .Sr. Presidente, t ()(!ava eu num ponto que não era per
mitt5do detur passaJ:< tão ligeiramente; <· de que nós, nG Estado 
de Santa Catharina, nii.o houv.eramos cumprido; a t.: onde nos tOra 
po!!siv~l. o nosso d~ver, nesse" assumpto. Cito a circumstancla de 
qu~c>, eleito Governador do Estado, o venerando CoronE:I ViUal R..'\
mo.~. em 1909, multo antes, portanto, -de 1914, logo que, inter ro
gn~o pela imprensa, sobre seu programma. S . Ex. o retrato u , nu
m '!. sYDt:bese admlmvel. nestas duas palaYras: viação c educacão. 

Até a. collocação dos membros da t!(tuacã_o estA perfeita, Se
nhor Prel!idente: viação e educação; ab1ir o caminho e levar á. 
escola . E el!e cu.~prlu o seu programma. A rl!de · rodoviaria de 
Santa Catha.rina é verdadeiro padrão em que o Brasil poderia pro
curar o estimulo para a obra. de penetraçã-o dos nossos sertões. 

O SR. F ABio AXAN:HA - E' uma vel'dade, que ...-er i!iquei por 
muitos dias. 

O SR. DINIZ JUNIOR - .A escol:\, que lá s e installou. sur
g i-:. nos tennos exactos ; e~actos, não .~!go bem : s urgiu nos me~ 
lbCires termos d:l. quP. existia em São · Paulo, !)or'que . o primeirO 
cul~adc ~ Sr. Vldal Ramos foi Ir ú procura, naquelle Estado. 
vanguardelro admlravel da nossa ci...-illzac:ã.o, de pro(eesore!l do. 
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mais alta capacidade, que pudessem levar "' Santa Cathadno. 
aqui!lo que Miss Morgan havia levado '1 São Paulo, á sombra da 
ber.efica e patriotlca. administração de Cesario Motta e Caetano 
de campos. Che!lando esse grupo de educadores, partiu para. Sta. 
Catharina, e lá se radicou, Orestes Gui.rr-arães. 

O SR. JosE' AUGUSTo - Grande figura de educador! 

.o SR. DDHZ Ji:.rNIOR - E tão identificado estava, depois, 
com essa obra, e tão feliz ::;e encontrava no seio daquella terra, tãr> 
largos eram os resultados obtidos, e tal prestigio nu~ dera. para n 
desempenho da ::;ua missão, que Orestes Guimarães lii. morreu, de
poie de terminado o seu contt"acto com o Governo do ERtado, mui
tos annos mais tarde, e a minha ;;ente, os meus barrigas-verdes. 
grà.tos a elle. acabam de levantar-lhe um helio monumento. 

Foi em S.ão Paulo que fomos buscar essa ;;ente. Naquelle ter
ra, be-m brasileira, de Sant.1. -cat-harina, houve tal poder de attr:t
faç;o com a· urieza dos estadistas. Fac;o-o com o coração na~ miios, 

E' claro que, recordando este episodio da no:ssa vida, não ·J 

faço com a frieza dos estadistas. Faço-o com o c:)ra~ão nas mãos. 
os olhos voltados para a vos,;a terra, meu qUet"'ido collega de São 
Paulo, onde tambem íui buscar o pão do esplrito, naquella secul:u· 
Faculdade, que é uma tribuna de permanente exemplo de brasílí
dade, erguida diante da Naç;ão inteira. 

Quero, porém, declar:l.r que, quando o meu distincto collegu 
volveu ao assumpto, para retirar do aparte que dera ::~.quellas cx
pres~õcs que não lhe pertenciam, o meu q~erido e illus•tre com~ 
panheiro de bancada, o Sr. JosE Muller, lembrou a circumstancia 
de que -a presen~a de um batalhU.c do exercito. em Blumen'iu - n 
55 de Cao;:adores, se não me falha a memoria. - levara ·;lquella ter
ra um pouco desse espirit0 de bra;;ilidade, que ella, e os colonos ali 
residentes, sempre de~ejaram, llOrque precisam, para que po:;lsam 
dar desenvolvimento. pelo meno;:~, ao seu commercio, conhecer :1. 

lingua do Paiz em que vivem e que .:, o seu. A falta desse conheci
mento repres~nta um dcficit para sua vida economoica, um obsta.
cul? às suas transacqões com o resto do Pa.iz. 

O SR. JoSÉ MuLLER - Guardadas as de,.idas proporc;ões, rela
tivas á população, Blumenau r-, talvez, o municlpio qlle mais sol
dado;; fornece ao .EJo;erclto Brasileiro . 

. O SR. DINIZ JUNIOR - Re~iraram, porém, aquene· bata
lhão .do Exercito, não porque a população o houvesse desejado. 
mas, como o tinham mandado: sem a menor explicação. 

Em Jolnville, felizmente. ainda ha um batalhão do Exercito e 
eu querta que V. Ex., Sr. Presidente; cujo espírito se inclina para 
ess:es assumptos militares, tanto que teve a iniciativa de apresen
~r â. Camara um projecto relativo ás P.:Jiic!as - querta que V. 
E:s: .. "yisse ·que eslJ{!cie de soldados conseguiu o Exercito Nacional 
formar naquella. terra! 

Mas, para que pedir a: V. Ex., Sr. Presidente, e aos collegas que 
me escutam com tão grande bondade ..• 
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O Sfl. AURELIANo LEliTE - Que me!'ecem sua mustração e o , 
brilhantismo com que está estudando o assumpto. 

O SR. DINIZ .JUNIOR - Muito agradeço a V, Ex. 

. . . pax-a que convl<lar V. Ex. e os meus nobres· collegas a. essa. 
viagem, que, aliás, pode~a trazer ao esp1rito, de cada um, vivo 
exemplo de bem amar o Brasil, - se, aqui mesmo, na Capital da 
Republica, jt.. tivemos opportunldade de vei-os? Porque ê :Pre
ciso não esconder a esta Camara a a ttitude de um· allemão nato ... 
Quando se suppõe que Perdemos, para a Na<;;ão Brasileir_a, os fi• 
lhos dos colonos, de mim se apoS'sa grande emoção ao recordar a 
carta que e11, então director da "A Patria", recebi de Blumenau, · 
de um nlho de Luiz Abry. 

Se soubessemos lançar os o!hos para as nossas trad1~6es, se 
tiveramos olhos para. fitar nossos cumes historicos; se nii.o tivesse
mos num palz onde <lS es-tatuas Jazem abandonadas nos logradou
ros publicos - e isso não ê effelto da colonização a!lemã - eu d1-
ria, reterindo-mc a Luiz Abry: g-..Jardcm-lhe o nome, conservcm
:n'o nos coracões brasileiros, porque esse·homem, no seu lelto de 
morte, mandou-me di~r. por seu filho, imaginando que o. morto 
não o estava colhendo em suas asas, - mandou-me dizer que outra. 
"leva" já esta v a organizada. Sabem. VV. EEx. a que outrA "le
va" se referia. e ~>Se a.Ilem.ã.o nato? Durante a. guerra, fOra. elle pro

. curado por um ind·ividuo mysterioso, bem vestido, de optimas ma-
neiras, de bolsos recheados, que lhe insinuara. a. idfa. de que, tal
vez, houvesse chega<lo a hora dos allemães do Brasil, isolados 
nos seus n\lcleos, naquillo a que se chamava. a "Allemanhe. Anta.r
ct!ca", levantaram-se e, com a proteeçã.o de uma potencia estran
geira, que elle indicava, reclamar os seus direitos de auto-determi·· 

. "J1aÇ5.o; Que·· se lhes fixassem, definitiva."'nente, as fronteiras, dentro 
das quaes pudessem sobreviver, em mome dos seus· legitimo$ 
interesses de all<'miies. que haviam cx-eado uma civiliz:u:ão cs-· 
pecial no BrasU . 

Luiz Abry não foi murmul-a.r. ~las esquinas, que houvera. ' 
recebido essa proposta. Fez sentir "l es;;e enviado tão cercado de 
mysterio, que elle era demais em Blumena:u, porque estava en
ganad~. Não s6 os !Uhos -dos allemães e os seus netos, ere.m. bra
slleiros; elles proprlos, allemães natos tão radicados se sentiam ao 
Brasil. que nem sequer pOderia!P. mais · morrer l".G. Allemanha, 
vois, os poucos que o tentaram tazer. depois de cincoenta e até 
se~senta a.nnos de vida aqui tendo dlstribuido suas fo:-tuna.s ~
los herdeiros, reservamlo-.lle apenas a pnrte que Íhes desse pa.rn 
os seus ultimos die.s de e:rlstencla, tiveram de voltar, porQ.u& em 
tambem aQUi o logar de sua sepultura. E esse Lw Abry fel-o 
sahir de Blll.lllena.u, silenciosamente, sem ntoarda, .sem vii pa
tr!otice. Fol um dialogo que morreria l'!ntre os dois e do qual &6 
tive conhecimento, delle se me pedindo sigillo, q~ando Lu12: Abr'Y 
.se apre~ntou. no Rio de .Janeiro, trazen4o, para a Companhia de 
Carros de A.asalto, Ôs primeiros trezent-os guapos . rapazes, colhi· 
do:;: nas l!nbt.S coloniaes de Bhunen.au. Foi a. rel!po1<ta que, talvez
não tivesse "OCcorrido a muitos brasileiros. Esse homem não f~! 
'bm•ear ()B rapazes da cidade de Blumenau, porque jâ os conside-· 
rava incorporados â communhão brasileira, pois já tinham ~ 

-...., .. 
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hiclo da. escola. brasileira. Foi busco.I-o!C n...a pt·orundas linhas co-
. loniaes, justamente, entre aquelles quu o11tnvnm precisando de 

escola. naclonalizadoras, entre e.quetl~s qui:' nli.o tinham o tavor 
de escOlas brasileiro.s, escolas que o Gonn1o não lhes Unha dado, 
e que elles reclamavam, relegados que l'l<ti~Vnrn ao ll.bA.Ildono, na..~ 

mattas de Santa Cathar!na e Parnn~. grm;nl'l (I e::dguldade do 
'l'heeouro desses Estaãos. Nos nosSO!! u~l'lrlil'll mllltr..res. aqui,. no 
Rfo de Janeiro. ha>ia uma. tropa que IJI't•ntlh\ ~~ 1\ttllndi.o. ApeS<ar 
de outra. origem, apesar de não ter nPnhum trnr:o commum, ao 
vel-as marchar - louros, corados, vencl~ntlu r<ll\Uil•, esplendor das 
nossas paradas militares - tinha eu u lmprrAH!'lu de que estavam 
ali aquelles que melhor, que mals orgnlhOIIItnll'Oto pod11rla cha· 
ms.l' de irmãos; tão barrigas verdes Cllnu~ nou, tão nuthentica.
mo::~te brasileiros, <:Om<:> quaJ11uer dos d,• nr1;o~ luMJtnna, nascidos 
em santa Catharina. Elles sublinham. (< fncto. um trnco dlfferen
cJal; dizem-se . .sim, teutos-brasUeiroll t• no14 llll!Wllldnrt~m de luso-.;
br:tslleiros. ~Ias que importe. esse resto chl orgUlho de raça, por
que se Goblneu não é jurado como flt>i, L\ vr:•t'lndt! ê que, onde D 

elemento nordico penetrou, tambem Jll'no•tt•ou :1 ,c-lv1l!za-;:ão. O,; 
prc•prios' arias, segundo observaçô!.'M l1os lnl\IK notuvels anthrv
po-sociologos, quando a'-·ançaram eobre 1t ;E:ur(lpn, nllo !l:7..eram mais 
do qu-e reimmigrar. Os aria.s não ernm ~:onllo nor<l!cOB, que pene
traram. sob dif!et·entes denom!nacõe:~. L)rirneiro. J•rodsamente, pa
ra <' Ol'iente, até a Persia, até a Indla. onde dclxarnm o Sllnscrito: 
pelos Ba.!kans e, logo, sobre a Atlcu, !!obre o. 'l'racln., sobre a 
grande Grecia, possibilitando, em seguida, aqut>lle momento exce
pcional ~e cultur'a e arte, que é o m<lxirno e.~:Pit>ndor da .capo.
cidade creadora do homem e podendo o~ nllernile~ ele hoje dizer 
que A.rlstoteles e Platão eram teutl}es. 

Mas é essa penetração, tilo conhecido~. dt> todos nÓs, sobre a 
Italia, S()bre a r"ranç:a, sobre as regi~es dll.nuble.no.s, sobre a. Ibe
r,la, emfim; é esse nordico, que levou u tocln ))arte o accelera
mento do espirito, a cbreza da razão r;. o 1mpuii!O para dar e.o 
mundo os mais radiosos espectaculoa rl, clvlllz.'\c;:ao; é esse nor
dlco que habita. a m l nha terra, numn B''l'tlnde> extensa:o do seu 
ten·itorio. 

E ali, Srs. Deputados, como bem acl'entuou o illust1·,, collega 
do Rlo -Gl'ailde do Sul, Sr. Renato BarbOsa, Eolles estilo· a tr:!.balhar, 
a. cada instante, na labuta de cada hora.. cOniltitulndo exem.:plo ad
mlrave1 para todos nós, no afan de da~ no Bms!l a· face de um 
Povo senhor dos seus destinos. 

Bh1menau. Brusque, Joinville- e Sfl.o Leopoldo, se não me 
engano, são os unicos mu;nich>ios do Brn!!il em que !:!6 ha a.nal
phobetos naquella idad~ em que alndo. se nii.o pOde !requentar a 
escola. Foi por isso que disse ao Sr. Telzelrn Leite, quando 
abordava o important!sslmo problema da nllmentação do nosso 
Povo, QJle sim: S. E:.:. estava. certo, mll.9 que o erro estava em 
se desconjuntar o pl'obl(!ma, em isolar as etapas de um problernu 
qu<'" __ a!inat, é um s6: o pl'oblema do Brasil. As ~mmunlcasões 
trnrli"õ· a escale., e, com esta, é que virá a consc1encia sanitaria, 
sot, cujo influxo resolvet·emos_ o problema ela alimentação . 

. Que me importa .a mim que esses prosperas nucleos· de co
lonlzacão não fossem obra directa nossa, dos de-scendentes de 
a~w!'ianos e ni.inbotos de Santa CathaJ:'lna, que tambem 'temos a 
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no~Ea felç:ãe notavel nos fastos ·do Brasil, eguai á desses outros 
'gauchos authenUcos, tilhos legitimas dos nossos lagunistas! Que 
mr: importa nã.a tenha sido por iniciativa no.'lsa, se aqulllo ali ~ 
patrl.monio do Brasil, se é um palco permanente de trabalho fe
cu nClo, de creacão de rlg ueza? 

Já a-gora, então, ugrade~o ao nobre collega de São Paulo o 
ter-me feito voltar a assumpto, .que tem sido tão mal encarado 
no Brasil, para repetir que não .vejo tão grande perigo em se 
nuclearem os colonos por uma mesma )lnha <ic rn.<:;n. A falta. de 
assistenc~ á. colonização é que (; o mal, não o nucleo coloniado . 

. de uma mesma raç;a.. (.Muito lle·m). 

· · Estudando a. dl•ilização norte-americana, naquelle formida
val livro "The Pasain~; of the Great Race"', Madison Granté apon
ta. exacta.mente, como solução para o <'aso. o remed!o contrario 
ao que preconizou o meu illustt"e companheiro. 

·., Diz o notavel sociologo que uln certo isolamento e ume. li
berc1ade ao abrigo da concorrencia de outras raç<l.S, dur .... nte al
guns seculos, sii.i> igualmente uma condição muito importante para 
a ;:.daptação dos colonos ao seu novo meio. 

Etfectivarnente, uma das condições pa::-a que ~rta.s raças se 
de<>ioqucm.. essas que, bem ou mal rundam-ent:>.das no seu pre
conceito, se imaginam superiores, se raJiquem noutro sólo, é o se 
isolarem, pelo menos, tempora.-i.:.mente, vorque sã.o t"aç:u;, ou po
vo~. com uma dada consciencia hllitoricu. E que importa, senho
res que assim o seja, desde que o seu rend!m<:nto aqui fica e o 
tempo fará sua obra? 

Conscienc!a. historica, só a não possuem os povos· inferiores . 
Para esses, a 'historia nil.o é mais, tantas vezes, que a impressão, 
remettida· ao · íut\tro, Pelos proprioll actJres e compart'*l dos dra
mr:.s ou entremezes de uma dada épaca. Mas, sobre as suspei~õe~. 
a -veracl<iade ou o tumulto, int-erpretativ·~ ou testemunhal, da. exis
ten~:la dos povos, t•eside alguma coisa esplrlto Ol! ess!mc.iá do!l 
acontecimentos, caracterizando éras. extrainW> da cor.CUS.:io Cie 
far!tos e individuas uma i<·ltelligencia, que tudo a.pproxl.ma, e um 
sentido, quasi infle:tive!, que lembra. um syllogismo. Os. que se 
in.tegram nesse fio logico da "Qistor!a penetram, sensivelmente, 
nos seus quadros, arrumam um Jogar. ao lado dos interpreti?S ·do 
passado, mas entram, braço dado com elles, nas forjas do ama
n:hr, - encontram e participam da e-xpressão de Yida, que, na 
hlstoria, vae fixando, acima. dos homens e das suas lutas, a ra:W.o 
irremovivel, fe.tal, de todas as coiSas. A bi:storla se mostra ~ na 
fo:r(;a moral dos povos. Fomos o que sentimo::: que somos. PovJ 
frag'il, que erga tribunas :para allt.idir ás suas glorias, é ridiculo. 
Po1; que negat", então, aos que se sentem forte:; e grandes o 'lou
vor Qa. !SUa ra(}a, a fé que põem em s! proprios?-

Nã.o nos espantemos, portanto. de QUe. a consciencia. .bistorica 
que ·:se retrata na. attitude dos nordicos as leve a querer manter 
no habitat novo, que se lh.es proporcionou, uma vida que, se ·não 
é de isolamento da Nação que os acol~1eu, é, ao menos. de com
munbão mais estreita delle; :proprios," paro que possàrn viver uma 
vic~~ egual a elle.s. u:ina vlda. ao saoor do seu· espitito, da sua na
tureza. E o resto não ê a eiles que incambe, o resto cabe â. Nação 
que os recebeu, com aquelles elemen!os, aque!les recursoS que 
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não d&vem fnlta r nos nucleos colonltt.:s. recurso~ c uja. at,~eenc ia 

é de sempre,_ porque o proprlo meio - a llcã.o é d~ todos os 
tempos, ape.sa.r de scfentlstaa a.presSSJ-~;>s, qu& andam rebuscan
do, na. velha Grec!a, âs vezes, uma pbra.:~e para transformai-a num 
volume - a. int!uençin. dos cllmll.ll sobr~ os. povos é coisa. sabida . 
E' esta natureza do Brasil, a 1mposl~ii.o. o Imperativo categorico 
deflt& melo, que (ainda hontem, eu o d!z!a, procurando adocar um 
POilCO a rispidez do meu caracter em :tlgumas phrases de sauda
Çà() âs embaixatrizes d11. Italla e da F:ança) , é o de uma n a tu
r eza, tentacular, Irresistivel, este melo é que ex ercerá., sobre 01:1 

que o procurem, o fa~cln!o a. que nlnguem esco.pa. Qual o ho
mem que _poderá re.!llst!r ào sorUiegio <'.esta terra, que da.rli. tudo 
o que se qu!zer, e quando elle tenha a certeza. de que niio lh<' 
!~tar{l. energia para o trabalho. nã.o lhe faltará. o espir!to de ini
ciativa, e. coragem d e encarar a. vida nos seus problema'•, tra~o 
fundamental do carac tel' de allemães e ltal!..1.nos? Essa terra, po•· 
:d mesma, se os governos não dormlrerr.. é que ha de fundir essa 
raça no Brasil, dando-lhe a pbys lonomla L!e um Povo que nílo 
fol ·buscar na "cloaca gent!um'', mas. s!m. na~ dt\S melhores raças, 
o !un4!l.lllento da sua estirpe. 

Essa. propr!a te rra o meu lllustre col!ega d<:> São Paulo, trw 
gentil comno.sco, me fez r-ever. nitidamente. retratada nos meu~ 
oli:os, naquelle reca n to dE> 81\ntn. Cath~rlna, num punorama que 
é !l.e d isciplina, de ordem de trabalho !nceS!!ante. de pr_oduc!;ÜO 
mult!ltorme, porque ali se produ z et!Se tudo que as v!trfnes olo 
R!o exPõem - tanta!< vezes - com Hlqueta. ~xoticn .•• 

O SR. FABio AAANHA - Eu me !eliclto por ter proporciona do 
a V. Ex. a opportunidade de proferir t :lo bel4t e eloqu ente orac;iío 

O SR- .A.URELIA~o LEtTI> - üm h ym no ao br:~.sile.!rismo llo" 
filh os de Santa. Catharlna! 

O SR. DINIZ JU::-<IOR ... Jmnurama, senhores Deputa.do,., 
em que o rumor das usinas, das !a.brica.s, de milhares de moto
l "e!l empregados, d!o. a dia. no labor, ainàa mesmo d o..'< lares dls
pel'1'0a nas mais longas distan cias, (: um s ignal de que o Brasil 
v !ve e vai crescer: panorama em que se cinzela úma ;;ente -
p enn.ltta.m que recorde uma. pagina de saudade pa ro.. todos n6s -
uma gente ·que manda. para a glorlo.'1•.1 e tradicional FacuW..""I.do 
d e São Paulo - como é grato lembrar-lhe o n ome, agora, quando 
estamos ~m. campos politicos oppostos! - aquelle de seus estu · 
dantes, unico, .que, desde que se abriu a Academia.. reuniu nou• 
distlncta em todo o curso e.cademico. - Victor Konder: p:mora· 
m a. senhores, que nos dá uma raça que envio... .para aqui, agQr:t 
mc:smo. meus companheiros de bancada. esses dois caboclos lou
ros. Rupp Junior e Jo!>ê Eugenio Mullt>r. Panorama, ~uelle, Sr. 
P residente, em que a. ·pequena propriedade que. u todos curr.u lou 
- assigna.la.- um ·regimen em que o homem não é escravo do ho· 
m Gm ; ·panorama, e·m que as cioodes, pare<)endo ter nasci.do por 
encanto, -dizem a epopéa da luta com a natureza inextricavel e c 
1ndio vingativo; P a norama. em que, ainda agora, as c idades ex
surgem promlssor-.1mente , como exemplo digno de ser sesuido 
pelos que an1QJII. o Brasil e desejam engra ndecei- o e emancipai-o . 

·Honremos, n essa. gente, os que tão vlctoriosamente contribuem 
· para tornar-nos um grande Povo e urna grande Patria! 
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0 SR. FABio ARANHA - E amando o Brasil. 

Q SR. DINIZ J!UNIOR - E, como syntbese do que vai•'• 
aquella. grei, supervisionando o e~pectaculo luminoso de Blurne· 
na,., Brusque, Jo!nvll!e, S, Bento, Jarn.,"'U(I. e Itajahy, sinto avul-

. ta.r a. figura. grande como as que mais o foram no Brasil, desso 
udmlra.vel, subt!l, gloriol!o Lauro Muller - o mn!or estadista que 
a Republit:a revelou. (Palmas. O orador é t.• i-~;n.mcntc cmnp~i· 
mrmtailo.) 

Durante o discurso do Sl'. Dlllil!: Junior, o Sr. Antonio 
Carlos, Pr~;;sidente, deixa a. cadeira da. 1Jresidenc!a, que f! 
occupada 1JCio Sr. Arruda Camara, 1" Vice-Presidente. 

O Sr. Preside-nte - ~ãa havend.~ mal~ quem (JUf'ira us:u 
du. palavra declaro encerrada. a dl~cusso..o. 

O JJrojecto e cmenda~ \'ão á. Commigsào d~ Finan<:as e Orr.a.
mcnto .. 

Exgotacla a ma teria. em d!~cus~ü.o t1ou a !l:.tla ,·ra. para um•1 
e~plicação pessonl, ao Sr. Tc>íx~b1. Leite. 

O Sr. Teixeira Leite (Pctra cxplicaçcio JW.~soal) - Sr. Pre
~idf'nt.,, eu vinha fazendo uma ~érie de crmslderaç;lles parn. jus
tülc::u- um pro.lecto, cre::mdo na cidade do Rio de Janeiro um es
tabelecimento com o nome ele Instituto Xacional de Nutr!ç;"lo, 
que será, além de um centro de ln\·estlg~çües. um ol'gão de Dl:'ien
tac;ão e propaganda . 

A crea.,;úo que proponh-o não é nova; estabelecimentos con· 
generes existem, n::~. Europa, nos Estados T,;'nlclos e no JaJJÜo "' 
mesmo na. Amerka do Sul. onde o Instituto Municipal de Nutri
ção, de Buenos Aires, sob a direc.;iio de Pedro Escudero, vc·m 
prestando os mais assígnalados serviços [l. Argentina. 

Foi a. :;rande guerra, que determinou o movimento de intercs
sCl em torno do problema da. aUmentac;ilo, le\·ados os bclllgera.ntt<s 
PElla necessidads de retirarem o maior r:roveito dos recursos a li
mentares de que dispunham. E~te movimento não cessou desde 
então, e li!rn todos os paizes civilizados, tem ao contrario se ac
C€r.tuado. 

O J!!.~o tem o seu hoje famoso Instituto lmpe!'ia! de Nutri
ç1íc de Toklo, fundado por Tadasu Saiki e que póde ser citado 
como um modelo. Ahi se re,i.lízarn investigac;ões sobre às scien
cias !undamentaes da nutrição; o estudo dos problemas sob seu 
aspecto sdentifico e economico; e a es~tistica e propaganda po
pular, com um museu annexo, são energicamente conduzidas. 

Nos Estados Unidos, dado o espírito pratica elo seu :povo, os 
estudos sobre a ru!mentacão ta'maram um desenvolvimento con
sideravel, -não s6 pelos esforços do governo, por intermedio de suas 
estações eli:perirnentaes, como pela collaborac;ão das associa.;ões 
privadas. 

Se a acç:ão official ahi ê desenvol ,;Ma, a privada. é nota.vcl, 
no sentido de ensinar o povo a retir'\r o melhor proveito do que 
recebe como pagamentll do seu trabalhe. 

A Russia tem neste sentido desenvolvido uma obra digna de 
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ntt,.;nção com os seus Instituto~ de :-oo:tric:ão. entt·e o" quae.s se 
uesta.ca· o de Odess>~. di-rigido pelo pro~e.:!sor Cherhl>s. 

Outros :!oram fundados em Rostov. !>1o;;cou, Kie\' e LP.n!n
graco. 

No de Ode~!:la. c no de Roatov, com mais de .cluzen to;; investl:;a· 
doces, - medlcos. engenheiros e econom;~ta.s - o al!sumptn ê es
tuc!ado sob o ponto de ''lsta medico, industt·i<;.l c ~conomico, s•>b 
quFI elle se apresenta. 

Em Odesoo, !OI e·stabeleclda uma. secc;:ão de co:dnha. experi· 
mental, cujas a.ct!vldade:; ~iio dirigidas no sen•!do de d~tetmlnar 
a quaUdade e a. qua:1tidnde ode aJlment;> que exir,l.' cada pro!IS!<fLil, 
em relação ao e!lforc:o muscul:u·. etc. 

Revistas e publicações e~paciaes estão, hoje, dedi:·ad«" a '-' ·"''~ 
ramo de conhecimento, no~ prlncip:~cs pa!zes. 

O que existe a respeito, entre nó~ . .:; muito )lOUco c a. reí<!
rencla que !a<:o aos no!!SOK servio;:os <- mais comu uma. homen;,. 
gem aos es!or<;adoK dlrll':ente>< 1:' aos ~~n~ co!labor'ldor~~. que Gp(!

~ar da. dericienclv.. do~ recurso;~ de qu" th~pvcm. l.'ncontram no seu 
pr~.trloUsmo, animo )><'1.nl np;i!· com r~~ultados \)em ~uperlor~s ao~ 

:seua meios de acçil.o. 

Lembra o proje<>to, que o Institutr, ·tenha o ,;cu pesso~J t~h· 
nlco e administrativo reQUi!litado dos diversos mlnisterio..<~, quo 
possuem servicos de tunc<;ile~ congener<"~. apro·:eit:cclo>< s~dc, ma
teria! e in>~tanações fe<leraes af!ins. na Capital e nos Est.'ldos " 
obedecido o crlterio de especializar,iio profissional, n:t designa· 
<;:5.~ dos elementos technicos. 

Ter-se-4 asslm, com os elementos :H.:tunes, di~p<:rsos nos va
rio~ departamentos da administrnção. uma or.;anização capa:.: de 
reali2:ar as altas finalidades previstns r'irp. o Instituto. -· 

Como já mencionei, !;er~ um orgão de pesquisa e de Investi
gação e um centro propulsor de propa~n&t. 

Na primeira. série de suas o.ctividlld~:; teria de · estudar as nro
blemas de nutriç;ão, condlclonados ao meio brosilelro, r ea.llzando 
pesquiSas sabre <>s productos alimentare~ das diversas r e:;\ões du 
Paiz. 

Neste sentido - esta at!irmativa, ~mbora. pareça um ex:~s-- • 
gero. é apenas a e:xacta e:xpressào ~h. verdOOe - entre nós. 
quasl tudo est!i. por tazer. Não ha mu!t.:., o Dr. Franc-isco de Al
buquerque, Director do Labora:ario Bromatolo;;!l.'o da Inspecto
rla de Alimentação, dizia. com a s ua res~'onsabilldade e a sua au
tor!da.de que "os alimentos genu1nam<.:1;1te brasileiro;~ e!itào mul 
estt.dados" • 

De Alexa.ndr'e Moscoso. o reputado especiali:;ta em questões 
de Nutrição e que com tanto brilho e abnegação dirige o Servl<;o 
de !n!orma.ções, Propaganda e .E:ducaçiio Sanlt_aria, ouvi tambem 
as mais surprebendentes affirmaçi'iee. 

Tudo está por fazer. Niio existe estudo completo sobre o valor 
·nutritivo dos nossos principaes productos agn~olas destinados á 
alimentação, do n»atte, do café, da. mandioca., de quasi todos os 
nossos peixes e das nossas f r u tas . O _pouco qu.e foi feito está 
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dis)Hn·so. ~m pul;lka<;õcs esgoladas ; ou!:·o~ tralmlho:; fo1·am p ublí
•·ados em N>Vl~tos dO:! ch·cu!ac:ilo r Prluzüla e silo por assim d izer 
d~SC<>nhecidos. 

Impõe-s., umn. l•t>v1sün gc•·at do pouco (JUc exis te, npurandu os 
I'C'3Uitnclo~ e mO<lerni7.anào as conclusõe.;, á Jur. cht seiencia con
tE>n'.•)J!ll'anl'a. com os methodos de peKquit~.'l. uct.uae!<; "' u mn. bem 
"rle nta d:l invest!"a<:üo no Va!'to campo que hn pat·a estudar. tlo!! 
"?-"MO~< producto~. a come<:ar pelo café. 

Do nosso co.!é, t·~pit0 QU{• é a.penn!' C~Jnslclerado eomo um 
oiE'mento aux!ll-.tr <lo funce!ona mento do organi!lmo. ~entlo que 
autores lm, ccmo o Jlroíe,~o•· Sherm:m. qup na suu obra Foo<l 
:PI'l!cluct::<, ao referir-se á. ann.lyse de cinco nmostras de: cPr~al 
<'o!I'E'c E"sereve: •· A s lnfusõer'L ge nulnas C!' c:::tf(, e <ie c·hú, p raticn 
m e nt('. niio contêm elemento~ nutr itivos··, sendo, não ,·áro aquet
le con<lemnndo pel;~ C'.tfeina que contém e á q ual se <Lttt·lbut?m 
qualidades toxlc-as . 

Entretanto, peht quantidad ê> ele JH'oteina ~ que apre~(·nta mui · 
to se> n pproxlmn elo trigo. 

Trabalho rE'('entt;, c!fectua<lo e m Co~ta. Rica. salient;o que to<~'t 
('sta :.ulJstanc!a, bem como :u; .,.r,rduras que c ont?.m. e 4ut• raz~m 
<lo café um alimento 111? real valo t·. ::tão praticn.mc nt:.- p ·:on l idns, a..J 
s c•r. prepn.rnc1n. u twhi<la. que tka n::~ bOrra dn ca f (o moidu. e qu~·. 

urn:l ve~ prepa radn, ç, r]esprezndn como lnutil. -

Ale:.andt'f' ::\fo~Cn>Jo previu. ('om gr'l.ndc d~"::-ortin<J. o <'amp o 
().U ':' "c- abriria para o nosso Jli'incipal producto agrkoln. quan rto 
11nrn a "urt class1tica c:ào fossem tomadas como b;t;w, <I" <1uota.s ali
ntentnr('s que c:ul:t typo pude!<l:Je !o z·nP.C·er. 

Ahi estào um campo Ya~to. ~m benefid o da v r upa;;anda rl ', 
caff e novas · ·nossihiJl.da.cles · ]:a::-a · a ··sua e~p:msüo, um:~ veo;.;. que .. 
niic · to~se a pena.; bebiih dE" Ju"o llD.ra gent~ ric;t, ma;; alirr. ~ntc, 
excc-llente Para toda.~ a..« cla~se!l. oolo Hproveítamt'nto inte;::-r~ . do 
Sf:'t:s componentl'S. Por isso. h a necessidade de e"tu dal-o, 1 >~m 
('On.o ao~ outros Jll'oductog brasileiros . para que !ltl possa incl<:ar , 
N ml segurança. u s \'antagens <lo seu u.;o, as quantldacl~s em qu e 
deverr~ l'er utilizado nas rações. 

Como, de fac to, Poder formul 11r rat;ões alimcnt:'!.res qu e t êm 
d t' >ie r condicionadas (~ capacidade nutt itiva dos seus comtl•>nen 
te~. · !lem este conhecimento baslco? 

Sem !sso. é agir i'w; tontas. como se vai fazendo, no cor;;"ns •J 
de todos os que t l.'nho ouvido ~ e estão entre elles os m aiot'l..'<; 
e:;pl'cl.alis tas no O..'l..<;umpto, entre nós . 

Isto feito. ter ú o instituto a · seu cargo or~:aniz:J.r as raçõc~ 
ali'rlent-.J.re!-1 pat·a cada região d o paiz, dt> accorõo com ns e.it.t·
<;;õ('>,;, as profissões, a edade e o sexo, desenvolvendo a l;t•opaga:"tc1a 

. em todo o Brasil em fa~·or da aUmentaçao rncional do povo, f~
car:<'lo prt>Yist."\ . a crla<:ão, de ncc ordo com .as necesR!dades nos !las. 
de curs os de l.'ara ctE>r Rcienti!ico e pratico-populares, de caracter 
eeonomico-sockll e .o e nsino de n~ões· de nutri<:iio n:u1 es.,o la::; 
e iE'mentares. 

~ei<te ca.mpo, ha uma vasta obra a realizar. mas que P.Xlg e 
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u m ce ntro motor <l~vídament.,. app:u·elha <lo e <·11ju a"tuadi•) se 
faça ~t'ntir e se exerça em todo o pa íz. 

Mas, - e este defeit o prech;a ,;er evitado e t<•m sido u mL~h-o 

de 'tn succeoso de melhores lc16as entre nós - f indíspens."tv el q uE> 
se extenua., na re:.tlidade, por tooo o t~rritorio n:~domul e nüo ,.,., 
n~strinia a penas á nossa. capitó\1 11 a cluís ou tre:s nudeos m ais im· 
(lo;·tantes ·do B rasil. 

Por isso, previu o projE.'etn :~ func],u; iio a .. s:Jt•('UI'><ao··s ou fi 
liac,;, nas diversas regiões do Drasil. 

Certo, q•~e u. ol>n~ ào I nstituto ><e tle"dOhl"<H'fL crn rn~did:.~.>< •I" 
o ut ra or dem, que hão de .tlet' o pontndas e acon selhó'tdas - no s::u
.tido .de ser praticada eífectivamente a politica alimenta~·. q ue J)l"~ · 

ci=os e devemos \'<'!' realizada, sem esmnn•cimcnto:<. :>h•rHc>:" 
de- caracter economico e fiscal, taes como - ilp~na:< :para c11'\t 

uma lembrança. do que pocler!:t ser feit·) - a •·t>clur <:ão grnda tiva 
do~ Impostos de consumo e dos de <"il'cUll'\~ão - n o s e u ~entlclo 

mais amplo, que r ecaem sobt·e o~ genE"ros reputado~ hasícos p:~ca 
a alimenta.:;iio, lntlo at-' {L su:• total ext!ncçflo . 0\ltra~ m~did:t>< 

- vl~ando os mesmos fins - taes como a adop<_:ão dos mei?~ clt• 
concl.ucção, nas fet·ro\·las e nos transportes marltlmo", como s., 
pratico. para o le!tc. cxtehd!da » a outr.Js p roductos <le facil ch:Le
rloração, como a n trne, os lf't.:Urnes o as fru t a s, pa:·:.t fac ílilat• a 
·expansão do seu consumo ,. a sua ui:;trib'uíçfi o. nii.t> ap.,nas n:>s 
cc:·eanias du. capitul !lo pai?.. mas em todos os ponto" do tcr l'it•l· 
rio n acional. 

Malor~s facilid:~.des, na <'lrcula~ão de:;tes p r ou uc tos, <'!;;I"LIJL·

lecldas ta ri!ll.'l as mais l'edu zid:lS, .- fretes e access orloH tae" como 
·tax-as portuarias G despesas d e movim~ntaçU.o c - o que f mais 
importante - dar a. possibilidade üe uma larga penetrac;ão no i n 
ter:ot· do paiz; destes mesmos producto2. va.N.. qu0 não se repita 
o cas o do a.ssucar c:-ysta! 10er exportado paru. o extra n;;eiro a. pre
ço'! de sacrifício para o productor; emquanto nos sertue3 n o• d,:-;. 
tinos . não é sequer conhecido, como hn. pouco me t•e feri. 

E as enormes fogueiras d e café, destruindo milhares d e sac 
CU9, e mqua.nto o n ogso sertanejo e.pen:1.2 o bebe. em quantidar:!2 
minirna, quando o não desconhece i nt '!iramente. 

E o mesmo di·reito d o sal. tão abundante nas ><>d inas l'iogt'a n· 
den2es do norte, ~ que Arthul' Neh·a verificou ser c·onsumido em 
quantidade deficiente em Cel't>Ls regiões do palz. 

No ' Brasil - póde-se ::~sseYerar, sem receio de el't'O - qu e 
be., hoje, uma qua ntJdnde sufficiente de alimento pnra .tlu ppi"ir a s 
neces si.dades de u ma alimenta <;ão a!Jundante e ba ra ta do nog:<u 
J>OYO, 

O que cumpre é reali~..ar uma distribuição l'acion rll dest~s pro
duetos, facilitando a su::1 c irculação no t erritorio nn c!onal. 

Et!- :lão concebo plano de t·econstrucçã.o nacional que não cog-:
te de.-3tes i;lroblemo.s, como materia essencial, como costumam dize!· 
os ingle,..es, e· daqui faço um a ppello ao Senado para que o ~xo.
rnine·. com a sua. mais acurada. attenção. 

Nã.o tivemos ainda, entr e nós, propriamen-te, crise de des 
empreg-o, no sentido em que a sociologia e a economia a definem 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:36+ Página 91 de 95 

-68-

e :1 encaram, l3to t;, massa avultada, de hom':!ns , que dentro àe 
um mesmo paíz, pela ·cessação ou Pnt'<'ll~'sação vnrci{tl das acttvi
dac~es agrícolas, lndustriaes e commerciaes, não encontra po~si

hilidade de occupação i'emuneradora. 

O que se tern verificado no Brasil, (• uma m{L uistribui~:ão de 
mão de obra. occ<tsionada pekl. extensão do territorio nacionn.'. de
terminando a dlfflculdade de movimentação dos tra balhadores, ne:u 
serr.pre convenientemente infor mados das necessidade~ do mer<,arln 
do trabalho, e de outro lado as consequencias do e:xodo para a~ 

ddadeH - tencle:nciu. ver ificada em todos os J?:lizes do mundo -
e que, entt·e nós, é aggravado J}elo deSconforto da. vida rur:-tl. 

Dahi,. um excesso de desoccuJ}a.dos e desempre;;ados na..~ d
dacie:'l coincidir, nõo raro, com a falta de braçoo nus zonas r\,;'l'l
colas. 

Do que uffirmo, temos pro\·as, nestes dias megmos e m :p,;,• 
estamos v! vendo- Não ha. s~não algun~ m!:';zes, . f. era d~ t•"'a -' 
parte geral; a gt"lta· contra a crise do ~ksemprego, que se p!nta,_.a 
com cõres negras, com tristes ,.·aticinivs- Sem est:tt!st!roR, 'l;l 'J 

qu .. (> peor, com estati!lticas de palpita, <li:zi<t-><1.' e repetia-s;:> qu•· 
e.xi~tiam. no Bra..sil, para mais de dois milhões de uesempreg.Hlu~. 
(]ue os mais )lrudentes reduziam a. 500 000 e que ·um m:.llllf'"~L" 
rec~:-nte. escriiJto em pre~m:ão de ideologia a.vançadu. descr,,·:i:\, 
como multi-dõe~ €sfalma{]~~. \'agucando sem destino. pela \'a~tléJão 
do territoriu na cional. 

Bastou, entt·etanto, que o l'Ythmo da producção s'" accentua,;;;z,, 
para que toda esta pseuJo mul_tidão de sem tr ... ba.lho fosse prr•m ·
ptamente absor\'ida; que os salarios subissem rapidamente e co
m~r:Gsse. nas la\rouras do sul e do norte, a grita c ontra. a c;·:~c 
bemdita da. falta. de braç os, e que já 1c\'C ate> repercussao n•,;::. 

Camara, ha poucos dias. 

É' 3. melhor prova, de que o J>roblema. do desemprego nün 
tem. no Brasil, :l.. acuidade apavoronte q\õe assume em outroo pai
zes. O que teina!;' (:, ao contrario. Ca!)acldade para, dentro <Íú 

nosso territorio, :(brigar. uma avultada ropulaç"n de .accôrdo c .. t•. 

<.i. possibilidade alimentar, calculada com os actuae•· pt'ocessos r1c 
trabalhos economlcos. O crescimento d<> nosso Povo está se nl'~
ranC:o de modo s ensível e que li intere'.>~ante r .,,·ordn.r aqui: 

A popula\:àu do Br-a~il era: 

Em 1808 
Em 1872 

Em 1890 

Em 1900 

Em 1920 

Em 1930 

Em 19J2 

~ ••••••••••••••••••• o •• o o •••• o o •• o '": • 4. 000.000 

lO. 112 _ 00•1 

14.3::3.000 

17-318- Q(l.) 

30.635.G(,1 

'. - -- - .. - ... - -. -. - ... ---.-- •.•... • ..•• ) 40.272. Q(j(; 

42.00Q,;Iúi) 

~ para a qual ooncorreu - é hom salientar e annotar - no j1e

riodo de um seculo, de 1820 a 1932, a immig.i'ação. ar,c-no.s Ciltn 

4.1')00.000 homens. 
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A clen:;idade territorial do Bta .s!l, i><to 6, til' numt·ro de hahl 
tantes por :kllome tl·o quadrado, era; 

Em 187~ 

Em 1890 

Em 1900 

Em J910 

Em 1920 

Em 1931 

Em 1932 

1, t~~J 

l.(i~ '' 

~Me 

~. 1110 

4,XS~ 

5,('1 G 

A nossa mêdJa. n.nnual de augmento demog raphic0 tem !<ltlt>. 
nestes ultimes 70 annos. <lt> cerca de 3°)' - c:>re!!clmento s~m f,>J
vida Auspicioso - e ho.Y-' í',:;tamo~ colloca<los no t'..t!c-imo lo~: \ t', 
entre o;~ pai7..e!l mui:;; povoados do mundo: 

1.• - China, 452 milhi:-cs; 2." - Io1cias B~·itannica..~. 35:? ; :1." 
Estados "!inldos. 124; 4." - Russa Asiatica. 93; 5." - Ru~>'li:l 

Europ~a. 7(); 6.• - Allemanha. Gõ; 7." - Japão. G5; $.• - t n,li;-, 
Oriental Holla nde:ta, GO; 9.• Grã-Bl'-:!tnnha. ~4; 10." - Br:~><l'. 
4-1 'milhões. 

lia nesta enumenu;ão uma lição que devemos ter sempr·> 
presente ao es)>ir!to; f! que alguns paizes. apesar de sua a\' Uitatl:• 
população, perderam ou :L sua liberdade economic.~ -ou ,L s ua li· 
bel'Clade- política. A Chln:t foi a presa facil <h. ambição europ~a. 
ret::llhada pela intriga internacional. <iividido. ~m rf'publicas: a~ 

lndi:ls, transformadas em fei torias lnglezas e que, pela llerda du 
su~ independencla, . politl.ca., figuram . nos . mappa.s com ·o rotulo ,Je 

· éolonlê. britann!ca. e o mesmo succedendo ás Indla.s Orienta; '1, ~c h 
o "coittrolew economico e politico da H•lllanda. 

Esles factos, Sr . Presidente, nos devem d~ixar bem avisados 
de qu e nli.o hasta ter população avulta,ia. como oi; qua trocentos 
e C'incoenta mnhões de chineze;~ ou 0.; 350 milhões de hindu's, 
porque um povo ·vále não pelo numeN. mas p ela qualidade de 
SE'US ·habitar.tes. Lembremo-nos sempre de que os 2()0.000 ingle 
ze>~ que existem nas Indias, dominam polltlc:tmente e ex plm·a rn 
economicamente a massa. !mmensa. dos nativos do paiz . 

Tempo houve, no continente ·en1 que ,·h·emos, que corriam . 
como ouro de lei. a s palavras de um e,;>ndista argentino, segu ndo 
11.s quaes " .governar era. povoar" . · 

0 SR. RENA"C'O ' BARBOS" - V. Ex. permitte u m aparte? 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Com multu prazer . 

O SR. RE~ATO BARBOsA - E elle a·~cr~scent.:t.va. mais: gover* 
n~u· é J•ovoar. E povoar. para nós amel'icanos do s ul, com rac;aJS 
nor.ã!cas. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Ag1·~dec:o muito o aparte de 
Y. Ex. !lf~s é exactameríte esse ponto de Yi!lta que precisa ser 
defmido e. sobretudo, comprehendido p~los n ossos homens de go-
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verno, de acc01·do com as necessidades do nosso Pai.z, evita~a a 
intraducção de immigrantes de raça.s inassimllaveis. 

O 8R, OswALDo Lr::.r4 - V. Ex. não aetende. esse ponto de 
vista das raças nordicas. 

O SR. RENATo BARBilsA - Falava ~obre o ponto de •>'ista. da3 
nec~ssidades da Argentina, país foi o organizador da contextura 
pol:tico-juridica daqúelln nac;ão. Ainda hoje s~ repetem os ensi
narr.entos que Alberdi deixou como loglcos, opportunos e necee
s:J.Mos.. 

O SR. OswA.LI>o LIM.\. - Para nós será preferive! a m<;:a la
tinu. - portuguezes e italiano~. 

O SR. TEIXEIRA LElTE - E' preciso esclarecet· que os 
cor.ceitos de Alb-erdi devem ser ap:plica.1os ode accordo com o to:m
po e com as latitudes, mas, é pl'ebiso que não se deturpe, com um 
criter!o simplista, o conceito que ellas encerram e que se penR~· 
.qu0 bastaria encher de gente o nosso terrlto~io, nara. que esti
vessemc.s realizando um programma de go-.rerno. Pouco importa 
qu~ o Brasil possa comportar novecentos milhões de habitantes, 
d~ ac::cordo com o. capacidade· alimentar do seu territorio. O que 
lmporta é Que - muitos ou poucos - sejamos um I'ai:z livr•;, 
uma nac;:ao !orte, capaz de defender a sua integridade, de manter 
:1 sua. autonomia.· ec::onomica e sua liberdade política e ser, real
mente, se~hora de .sua .terra e de sua gente. 

Cuidemos, para isso, principalment~ do noss'l Povo -- l'<Jl.·

quo o problema da população ;; o problema fundamental, G;:) CJUe 
dependem a riqueZ-a,· a moralidade, a independ,mc::ia e a propl'fa 
ex!stencla nacional . 

.A obra que se nos antolha é 1mmensa.. Maiores, J)or!';m t:L!
vez. ja, reaUza.mos e, Para não recordar senão uma, menciono n ex. 
tlncção da febre amarel!a, éí.u.e, ainda no começo da nossa .gt!raçiio. 
el"a Jabéo lnfc.rnante da nossa terra, prete:cto para, detrac:al-u. "' 
cujo desappareclmento teve sobro a. vida do nosso Pa!z conse
quencia.s que não :foram avaliadas no. seu justo valor. 

A obra que aponto ao patriotismo e li visão -esclarecida do go
verno· seria oopaz de encher de gLoria toda uma. geração. Temos 
homens capazes de empr-ehendel-a, faze:•do do instituto. cuja fun
dação proponho, o Manguínhos da Nutri<;:ão Nacional e que seria, 
para o problema da aUmentaçã.o, o que roi para a medicina ex
perimental, a. grande crea<;ã.o de Oswaldo Cruz. 

:>.1uito :se exalta, Sr, Presidente, entre nós. o Brasil. 

E a mystica da Patr.Ja se concretiz:1 na exaltação da sua ban
ô?h'O., na do heroismo de seus filhos,. na da e:xhu'beraneia de 5ua 
natureza, Presidida pelo brilho do' cruzeiro do sul. 

· Pensemos, porém, no Brasil de uma. fórma mais objectiva, 
cui<l.ando d08 problemas da terr6. e do homem - da terra que uma 
cultura in~satà tem submettido a um verdadeiro regim~n de pi
lhagem, e do homem, que ··tem. sido tlo lamentavelmente aban· 
dona.do. Presten1os assim, ao· nosso Paiz, um asslgnalado serviç.ó, 
levantandó bem alto, como aqui jã. foi dito, a. temperatura das 
as~!rações n~ionae~." (Muito l>em.) 
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O Sr . Oliveira Coutinho ( Para ~XJllicaçc!o JJC.•~oal) - Sr . 
Prr.J>ldente, direi n.p~nns pouca.;; pula,·r·-4~. mo.>smo porque estamos-
já •·m · ! 1m d.n. Sessão. ~ 

N'o dia em que se commemoram gl.>riosos !.~item cl:L nos~a :'>IH
r!nha do Guerra, quer!;;:., juntando as minhus congratulações á~ · 
d e todA a. Cnmara, pelo he!."olco aconte~lmento que a datE~ reme
m ora. fa.zer um p equeno appello a SS. EEx .. os Srs. Mini!'ltro 
da Marinha. e dlrector da Escola. Naval . em !a.vo1· ele e.lguns pou 
co-;, pouqu!sstmos, jovens compatrlcios n ossos, que estão na de
p endenc!a do assentimento de SS. EEx., para reaür.arem aquclle
"~hlo conselho dos marinheiros de outróra: "Cumpra cado. um 
c seu dever". 

Esses m oços, tendo p restado exames dà Escola ~aval, ol.l
Uvera.m média acima de cinco. Como o rna;,;lmo da média 6 10, 
se consegu iram m a is -de cinco têm merecimento, )lelo menos , :~u

p~;>rlor â mfd!a. 

Ha ainda a n otar que o maxlmo de notas obtidas fo i oito. 

Nessas condições, foram adtn.ittidos 25 a tumnos. havendo 16 
outros que pretendem ·seguir a carreh·a naval mas que. t odo,;. 
excepto um, se não entrarem este' ann r.- , estarão privados de se
guir a carreira de sua. _ pref~rencia. 

O E=o. Sr . :Ministre> já tem um decre to por s. Ex.. rf!(e
rendado, autorizando a amplia~ão do numero de vagas. Sem -clu
' 'ido., seria injustif.icavel amplial- o incC'fin!damente; mas, não ;; 
esse o caso, wwa a pequena proporção <los canrlidatos, e , demais, 

· ,.;,da um a.cto de jusÜça. · · · · · · 

O que se pede a S. Ex. e no Sr. Director da Escola Naval. 
;; que proporcionem admissão á.queUes nlum.nos que tiveram mé· 
õla acima ode cinco e que completam es!e anno o limite de idade. 
Ao que estou inCormado, com essa proYídenc la, o n u mero d e m a
t riculas se elevaria. a 41. sendo, assim, pequeno o a u g'lllento, con
sideradas as co:~dic~s do ensino . 

De,·o dizer, Sr. Presidente, porque gO!Sto de fa lar á Caman1 
com toda a !ranqueza, q u e t enho entr<?. esse~ jovens alguem 11-
!Wdo a mim pelos laços do sangue. 

O SR. BARP.ETO PI!'.'To - V. Ex. <~st:t defendendo uma ce. u~a 
juc;ta. Conheço o caso. 

O SR. OLI'VEIRA. COUTINHO - Tenho exercido altos car-
~o!'l · n a administração, nunca pleiteei .':avor a lgum para _algucm 
d::: .. minha fam!lia. Não pleiteei e n unr-:t pleitearei . P or !sso. eu 
não pediria a admissão de qualquer dos candidatos. 

Faço est e appello justíssimo. no intere:;se de. desen volvimento 
da futura Marin-h a de Gut>rra., depen.1ente dessa mocidade. aos 
Srs . :Ministr os da. Marinha. e director da. E s::ol:\ !'\a vai (.'l:l ui to 
be?ll.; mttito bem) . 

O Sr. Presidente - Vou levan t9.t· a S!'ssão. design andc:>
parn a de amanhã a. seguinte 

.• 
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ORDEM DO DI.\ 

Voto.çilo do t•equerimento n. 26, d~ 193G, (1• leglslaturn) de 
lntorrnru;ôes sobre O! trabalhdi! reallzil.tlos pela Comm!ai!Ú.O ~o 
Estudos da região de Tooont!nz,~ c AragUILYO. (cU.tcUBIJãa unfca.) ; 

s• discussilo do projecto n. 23, de 1935 (1.• legislatura), dla
ponco sobre graduacil.o de officla.c1.4 do Exercito e Armada; com 
parecer. fn.voravel da. Commls~ão de 9:!guro.nço.; 

2• diBcussão do projecto n, BB·A, ele 1935, revigorando o ul
timo concurso para. pretores no Dlfltrlcto Fcdl'ral; com pa recer 
fnvore.vel da Comml.sslio de Justiça; 

2• dlscu!!sílo do projecto n. 42. de :r 936 (1. • ll'glslo.tura) , con
cedendo o credito de GO:OOO:SOOO pam n !nstallnçii.o da cnde!ra de
cllnlca. na. Fa.culda.do de Medicina da. Bnbla; com substitutivo rla 
Comml5i!ão de F1nnncas e Or~amento; 

2• dlscuasllo elo projecto n. 199, C!e 1g35, d!Spondo sobre a 
<liSC1'iminaçã.o dos clrculos p rorisslonne., e eleJc;!l.o dos seus re· 
pre!'lentantes (sem parecer); 

Discussão unlca. ao projecto n. 66, d e 1935 (1." Legislatura). 
npprovando o Tratado de Conclllac;ão e "\ rbltragem celebrado entre 
o Brasil e o U ruguay. 

Levante-se a. Sesllão fts 17 noras e 30 minutos. 

• . 
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34" Sessão; em 12 de Junho de 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS 

A 's 14 horas, coniparecém os Srs.: 

Antonio Carlos. Arruda Camara, Envaldo Lodi, ·Pereir:t J"~·ra, 
Agenor Rabello, Gimeroso Ponce, Edmar Carvalho, Claro de Go· 
doy, Lauro Lopes, Cate Filho, Ribeiro Junior, :Mario Chermont, 
Deocoro de Mendonça, Acylino de Le1l.o, Abgunr Bastos, Fenelon 
Perdigão, J~ Pingarilho, Clememtino i Jsbôa. Genaro Ponte. ::\fa
galhães de Almedla, Henrique Couto. Carlos Reis. Eliezer Moreira. 
Godofredo Vianna . Hugo Napoleiio, Adelme.r Rocha, Freire d e An· 
drade, Democrlto Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, Hum.~ 
berto Andrade, Monte Arraes, Figueiredo Rodrigues, Martins V{:
ràs, JosG Augusto, Alberto Roselll, Gratuliano Britto, .Tos~ Gomes, 
Mathias Freire, Herectiano zenayde, Botto de Menezes, Odon Be
zerra, Ruy Carneiro, Souxc, L etio. Jollo Cleophas, Rego Barros, Oso
rio Borba, Arnaldo Bastos. AdolPho Celso, Ba!'bosa Lima Sobri
nho Antonio de Góes, Mario Dornlngues, Domingos Vieira, Arthur 
Cayal<:anti, Heitor !l-laia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, · os ..... u!do 
Lima, Hum·berto Mouro, Simões . ~arb09a, Severino Mariz, Emilio 
de Maya, Valente de Lima., Sampaio Costa, Deodato Maia. )!el
chlsedeck Monte, Amando Forites, Manoel Novaes, Clemente lfa
riani, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho • .J. ;r. Seabro., João Manga
beira, Pinto Dantas, Alfredo Mascaren~as, Arlindo Leonl, Maga
lhães ' Netto, Francisco Rocha, Octavi•.• l'>Iangabeira , Wanderley 

· Pinho, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, ·A.rthur Ne-iva. Rnphael Cin
curã.. Edga.rd Sanches, Attila Amaral, Homero Pires. Asdrubal 
Soares, Ubaldo Ramalhete, .Jair Tovar, Francisco Gonçalves, Pe
reira Carne ti-o, HenriQue Dodsworth, Ama=-at Peixoto.. Julio de 
Novaes, Henrique Lage, Salles Filho, Sa.mpab Corrêa, João Gui
maráes, Raul Fernandes, Le,·i Carneiro, Ed1lardo Duv!vier, Bent~ 
Costa, He1'IIlete Silva, Acurcio Torres, Cesar Tinoco. Alipio Cog
tallat. Pra<lo ·Kelly, Lontra Costa, Ca rdlllo Filho, Nilo Alvare nga. 
Lemgruber Filho, Bandeira Vaughan, Arthur Bernar:des. Carlo~ 

Luz. Noraldino Lima, Bla.s Fortes, Pinheiro Chagas~ !1-:tartins Soa
res P edro Aleixo, Clemente Medrado, Josê Braz, Theódomiro San-· 
tiago, Adelio Maciel, Augusto Viegas. ,Toão Beraldo, Arthur Ber
nardes Filho, Juscelino Kubitschek, Da!'liel Carvallio. Carneiro de . 
Rezende,· Christiano :Machado, Maear io de Almeida., Vieira Mar
ques, Negrão de Lima, Celso Machado, Matta Machado, Simão da 
Cunha, Anth~ro Bot~Jho, Delphim Moreira, Abreu Sod~ê. Pa.ul.o 
Nogueirt\, Peroira Lima, · Theotonio :Monteiro de Barros, Walde
mar Ferre ira, Santos Filho •. Carlota Queiroz, Moraes Andrade. 
Cardoso d e Mello .Netto, Clncinato Brnga, Castro Prado, Macedo 
B!ttencourt. La.erte Setubal, Blas Bu_eno. · Alves Palma, Hyppolito 
do Rêgo, . Jorge Guedes. Felh: Ribas, Roberto :-.torelro., Aureliano 
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Leite, .Fabio Aranha, Jairo Franco, José Cnssio, Domingos Vel
Jasco, La.udelJno Gomes, Vicent& !'vl!gue1, Trigo de Loureiro, Cor
rêa da Costa, At·thur Jorge, Plinlo Tou!'inho, Arthur Santos, Pau-
la Soares, Francisco Pereira, Rupp .Junior, JosG Muller, Dlnlz Ju
nior, Dorvnl Melchia.des, • carlos Gomes de Oliveira, J<>ão ·Carlos 
R'l.ptlsta Lusn.rdo, Vespuc!o de Abr:eu. Renato Barbosa, Deme
trlo Xs.vier, Annes !)ias, Pedro Vergara, João Simplicio. Fz:ede.ri· 
co Wolfenbuttel, Victor Russomano, •. · Raul . Bittencourt, Ascanio 
Tubino, Barros Cassai. Dario Crespo, Adafoert0 Corrêa. Fan!a 
R!ball, An!z Badra, Sebastlilo Dom!ngu~ll. Abel dos Sant(JS, Pedro 
.Torg-e, Francisco di Flori. Austro de Oliveira, Silva Costa, Adal
berto Camargo, Alberto Surek, Damas Ort!z. José do Patrocinio, 
Ric:lrdlno Pru.do, Martlnho Prado, Ferreira Liina , Ricardo Ma- ; . 
chado, Oliveira. Coutinho, Alberto Alva;es, Lima Teixeira, P auio 
AssumJ)I;ão, Pedro Rache, ·Gastão de Brito, Roberto SimonsFJn, Vi
cen~ Galliez. IA!oncio Araujo, Franço. Filho. ::vroacyr Darbosa, Ar
lindo Pinto, Augusto Corsino. Cardoso Ayres, Baeta Neves, Abe
lardo :\1a.rlnho, SylVio Leltilo, Salgado Filho, Paulo :Martins, Mo-
rae~ Paiva, Barreto Pinto, Thompson Flores. (233): · · 

Deixam de comparecer os srs.: 

Caldeira. Alvarenga. .Agostinho Monteiro .. Lino Machado, Age-
nor Monte. Pires de Gayoso. Plínio Pompe-u, Olavo Oliveira., José 
de Borba, Jehovah Motta, Ricardo Bal:'Teto, Samuel Duarte, Motta 
L ima, Orlando Araujo, Mello Machado, I.zidro de Vasconcellos, Al
tamira.ndo Requ!ão, Lauro Passos, Pri·sco Paraíso, Arnold Silva, 
Xogueira Penido. Can-dido PessOa. Levindo Coelho. A.dello ·;o.raclel, 
'\Vashins'ton Pires, Polycarpo Viott!, Furtado de :\1:e.neze:;J, J'oso; 
A.lkmim, João ·Penido. Jo~ Bernardino, Rezende Tostes, João H en
rique. Bueno Brandão. Jacques Montandon, Oscar" Stevenson, 
Bá.rros Penteado, Yergueiro Cesar, Gama Cerqueira. Joaquim Sam· 
paio Vida!, 'l'ebceira Pinto, Gomes; Ferraz, Meira Jundor, Justo de 
~torae':s, Miranda Junior, Horacio La.!er, Octavio da Silveira. Abe
lardo Luz, João Neves, Eurico Ribeiro, Ermando G<>mes , Martins e 
Silva, Cbrysostomo de Olive-ira, Vleir:a Macedo, Gast.ão Vidigal, Vi
cente Gouveia. (54). 

O Sr.· Presidente - A lista de presença accusa o .compareci
mento de 233 Sra. Deputaãos. 

Está a berta a Sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (2° Secretario.) procede â leitura da 
Acta. da Sessão antecedente, a qual ê posta .em distussão. 

~ O St. Dontingos Vellasco (Sobre a Acta) - Sr. Pres idente. 
, }ledi a palavra apenas para envl.ar á Mesa uma recti!ica c:ão á 
~cta, nestes termos: 

"Sr. PreHdente. Não ,; posslvel deixar sem réPlica immed!ata 
as informa~·Jes prestadas pelo Sr. M;ini.stro da Guerra sobr e a 
exclusão de sarg ent os do Exercito que compareceram a uma rE>
uniiio promovida. pela All!an<;a Libettadora. Sem me ater aos dis
positivos regulamentares citados por S. Ex., ·porq u e, acim~ do 
R. I. s . G., impera a Consutuic;:iio -quero resaltar o equivoco do 
Sr. :Ministro da Guerra a o inv ocar o art . 162 da Carta de Julho 
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para jusbificar seu acto arbitrario. Dlz S. Ex.: "o art. 162 da 
Constituição da Re:publica que define as forças armadas corno 
instituições essoenclalrnente obedientes aos seus superiores h!erar
chicos ... " Esqueceu-se, lamentavelmente, S. Ex. de que o art. 16!! 
esta-oelece tal obediencia, mas dentro d~ Lel. Lá. está, na verdad<!. 
escrlpto: · "As forças arrna.das são instituições nn.c!onaes perma
nentes e. IlENT!lo DA LEI, ess'enclalme11te obedientes a seus superiore!'l 
h!erarchicos. ·· E' o mesmo conceito j(c ln~cripto no art. 14 da. 
Constituição de 18Sl. A clausula r::Cntro rk!. I.,eí re)lresenta. a ex
t!ncção da degradante obe'ã.iencl~ passiva que tanto enxovalhou a 
V·!da miLitar-. O m!lltar é obediente, dentro da Lei. Esta, a doutrina 
àa obedlencia leoal que vigora nos palzes organizados. E, dentro 
da Lei, llOdern os :;ar~ntos ter act!vldn.de poliUco-part!dar!n.. Dt!U· 

lhes a · Consti!:ulção (art. 108} o direito polit!co, ~~'to I', o direito 
dE\ votarem, o direito de sere!n P-lc:>ltol'l e o direito de, na qualidade 
C:e ele!tore~, const!tulrem partido pol!tlco (arts. l6G P 167 do co·
d!go Eleitoral). Deu-llles ainda a constitulc:ão (art. 113, n. 11) o 
ulrelto de 'le reunirem sem arma.~. para. a propaganda de suas 
!déas. Süo üireltos inherentes ã, ~ldadan!a. A Const!tulçiio só vecla 
a activldade polltlco-part!darin aos juizes (art. 66). Todos os de
mads ele!to~es podem exercei-a. Inclusive Oll m!lita.rel'l. Ha mesrn., 
a clrcumstancla. de ter a Assembléa Constituinte repell!do o § 2" 
uo art. 78 do Ante-projecto que prohlbla ao militar !azer parte 
de agremiações politica.s. Repellindo-o, a Constituinte firmou a 
doutrina de que ellc pode filinr-se a nartidos. como qualCJ,uer 
eleitor'. 

Nestas condl~ues, o sa r-gento quP comparecer a uma reunião 
pol!tica, exerce ülrelto que a Constituição lhe garante_ E ninguem 
pode ser punido por ter f eito o que a lei ccmsente. 

Deante .de tudo i~so, f irríso!'io nretendcr o Sr. ~linistro da 
Guerra justificar a exclusão dos sargentos com artigos do R_ I . 
S. G. e avisos de ministros. como se elles Úvess'em força para. 
qualificar de acto de indisciplina o que a Constituição da Republ~ca. 
declara que é um direito. 

s,-. Presidente, affirrna-se por ahi que é preciso fort..:llecer a 
disciplina do Exercito. Não sei atG onde isso é ver<bdeiro_ lncon
testavel f, porém, que a disciplina militar se impõe principalmente 
pelo exemplo de reslJeito á lei Que aos subordinados dão· os chefeo;. 
Não será infringindo a Constituição. corno acaba de fazer, que o 
Sr _ General João Gomes disciplin().rá o Exercito. O me-nosprezo 

. aos direitas que a lei assegura aos subordinados. ainda constitue 
o mais subversivo exemplo de indisciplina." 

Em seguida, é. approYada a actn da se~·.,;.íio antecedente_ 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lyra (1" Hecrcta.rio) procede i'L leitura do se
guinte 

E:h.'"PEDIENTE 

Do Sr. Oliveira Coutinho, de 11 do corrente, .communicando 
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que, Por' motivo de· força maior, deixa· de comparecer ás sessões 
dP. 3 a 8 destP. me:>.:. 

Do Sr. Oswaldo Lima, de 11 do corrente, commun!cando que , pvr 
motivo àe molestia, não corno~receu ás sessões de 8 e 10 do cor· 
rente. 

Do Sr. Presidente do Senado Federal, de 11 do corrente, nas 
'set;uintes termos: 

''Exmo. Sr. Dr·. Antonio Cados Ribeiro de Andrada. DD. Pre
sidentP. da Cnmara doS Deputados. 

Cumpro o ;;rato dever de o.ccusar a recepc;ão, ag-radecendo :•. 
gentile2a de V. Ex. da. Mensagem parttcipando ao senado Federal 
ter transmlttido ao Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas, o car~o de 
Pl·esidente da. Republica, que V. Ex. vinha exercendo, Interina· 
mente, por motivo da retr:lbui.;;ão o!rtcial, feita por S. Ex: das 
vlsitas ao Brasil. pelos Presidentes da Argentina e do Ul."uguay . 
• 4.ntonio Mctleíros Netto, Presidente do Senado Federal.'' 

- Inteirada. 

Do Min!ster!o da Justiça e Negoc!os Interiores, de 4 do cor
r e nte, remettendo do!SI dos autographos da resoluc;ão legi!'!lativa, 
sancclonada, estabelecendo normas para os otf!c!os de tn.belUães 
de notas. 

;__ Inteirada, remettendo-se um <los autographo.~ a.o Senado. 

Da Associação Brasileira de Imprensa, nos seguintes termo><: 

··ruo de Jane!:-o, em 12 de Junho de 1935. 

"ExceUentiss'!mo Senhor Presidente da Camara. dos Depu
tados. 

A .A.ssa<:iação Bra.sileira C.e Imprensa e o Circulo de.la Pl:'ensa. 
tomaram a si a commemoraçiio da Paz na America. com o .seguinte 
progr<tmma, que Vossa Excellencia. e seus pares reconhecerão que 
é do alevantamento morar e de ídealismo, como não podia deixar 
de ser, partindo de jornalistrul do Brasil e da Argentina.: 

"O Circulo de la Prensa de Buenos .Áires e a Asso
ciação Brasile-ira. de Imprensa, nesta hora de jubilo para ã. 
humanidade, l:'esolveu dirigir-se ·:::. todas as instituições co
irmãs do Continente, para ql.le seja decretado d!a de festa 
na.ciona.J. a data em que cessarem as hostmdades; que na 
hora aa suspen5ão do fogo. na. linha de batalha, reptquem 
os sinos dé todas as igrejas; que em todas as escolas e ins
tituições de ensino se façam cursos al!uslvoo• ao. aconteci
mento: que conferenctstas occupem os micl."opho:nes, para, 
por meio do radiotelephone, irradiarem conferencias, nas 
quaes se faça a apolo~ da paz: que todos os actos publicas 
s'ejam iniciados com canções patriotica..s, e que os jornalis
tas se reunam na mesma hora para celebrar ·o aconteci-
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mento e rcnffirmar~m seu compromi><>'o <1!" honra para ><em
pre e sempre pugnarem pela paz,·· 

Acontece, entretanto, Excellenti>l~imo Senhor l.~resillente <la 
Cu.mara dos Deputados, que a decretação do ferlo.dv no Brasil de
pende ue acto le,;hdat!vo, pelo que me dü•ijo a Vossa Excellencia, 
qUe já di><>.'~ . que ··não "~' póde governar sem imprensa .. , af.im (le 
<l.Ue, com seu lncontrn~tavel prestigio, encaminhe f1 Camara. este 
!ledfdo, que certamente merecerá. o U.(lOÍO de todos os !eg-isl:tdnrc~. 
a!!rn d11 que ~eja votado hojP. mesmo; feriado. 

Aproveito o ensejo para rl'iterar a Vo,.;o;a l·~xcell<>nda os pro
testos da minha estlm:t f' respelto:-xt consider:H;:1o. - Jlerbc:rt 
J!oses, Pre!i!dente. ,. 

- SobrP. a mesa. Publiqu.:--se. 

Tele,t;'I'amma: 

lJrbanu - Pr<>sident<> Cnmara Deputados. 

\~iv~unente glaato per cort(lse telegntmma. prc-g-ulc l"ing!·a.~iatc 

p1·ofondamente mio num!' Camcra Dt'putntc per ~lentime!Hl man;. 
fcstati nel voto e,;;pre~so per a.mbasci:itrke alla quale "ono lieto <11 
trasmetterla stop con clefcrenti ossequL - Hn7Jrrlo rtwtalu]Jo. 
Ambasc1atore ItaJ!a. 

- Inteirada. 

t:'rbano - Pre~ldenle Ca.mar:t Deputados. 

A Vossenda rogo queirn acceitar tran~:mitti•· nuh:·e Camat·a 
Deputados as e::.:pressões. mais sincera,; uc meu pro!Ündo reconhe
cimento pela. honrosa distinc .;:ão voto re;;o:;ijo pa~<sa;.;-em meu annl
VE.'rsarlo episocopal .. - C.:;.rckal nom S'r·bastiiio I.n11c. 

- Inteirada. 

De Gua.ra.t.l.ng1:1-et1t, lO de Junhu - PJ'e><iàente Cama r a D<'!'ll
tados. - Rio. 

Communico n, V. Ex. que por motivo \·lugem :w Esta<k> •lUC. 

represento não comp:uecere1 fts sessões d.:>><t:t sem:~n:t. Sauda~õe~. 

Octa-vio da Silveira. 

Q 

Inteirada. 

E' lida e v~•i a impl'im!r a se~uinte 

N. 78- 1935 

(1.• Legislatura) 

R.edacção fina'l do pnJjecto n. 1í9-A. de 193<>. <J!IC altcriL a idcul•: 
para a ?IUJtricul<L âi:Js catJiW.es co-n~batentes tlo E:ccrcito. na 

Escola ·ao :Estado Maior. 
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(Segurança 22 -- 1935) 

O PodP.r Le~;l.slat:ivo deereta : 

Art. 1 .• A idade m=lma. para a matricula de capitães da,. 
diversas armas do Exercito na. Escola de E stado M a ior fica ele 
vada rie 36 para 40 annos. 

Art. 2." Revo~;am-se a.s disposições• em contra r io. 

Sala da Comrn!l'são, 11 de Junho de 1~35. - Valente de L imn; 
Presidente . - Vicf?7l.tr. Jlfi011d. - CoTrêa ·aa Costn. - Hcítor Ma.in . 
- JlfothiM Freire. 

São, ::cucce,;~~;l\·amcnte, }!doa e vão a imprimir os seguintes 

PROJF'..<:TOS 

(1.• L«!~l!llatura) 

N. 59 - 1935 

l·'i:ra rr..'P"a-~ !<Obre o 1>aw~mcnto da oju(Ia de custo · c que se rctcrr. 
o art. 30 da C'on.stitttição rtq. R cpubZiC!t. com. 11arrccr contrario 
da l'dmm-issiio de Constituiç-ío e Justiça. 

(J ustiça, 64 - 1935) 

(1.• Legisla tura ) 

l. A ttrihuiu {, Constituiçãp, no art. 30, aos Deputados ··uma. 
aJuda d<.' custo J)or S'i!ssão leg-lslath·a.", recebendo elles, adema~s. 
durante a rn(::<m:t. ·•um subsidio pecuniario- ·men~. f ixados uma 
e o u tro no ultimo anno de cada. legislatura. para a seguinte ... 

Propõe o projecto n. 59, de autoria do Sr. Edmundo Barreto 
Finto. quanto ao pa,c:-d.mQn to da ajuda de custo, a s eguinte regr:-d.: 

"No inicio de legi<~lntura, a ajuda de custo a que :o;e 
refere o art. 30 da Con:o;titu<iciio da Republica. setii. paga 
depois de prestado o compromis~!o e desde que o diploma do 
cu.ndidato eleito já tenha sido· julgado, e m grão deflnitiYo. 
pelo Tribunal Superior de J u stiça E leitoral. .. 

Des tina-se a. proposição, como· de seus termos resulta. estu
bt>lecer o momento em que deveré. ser effectmftlo o . pagamento 
da ajuda de cu::;t.o ao Deputado recem-eleito. 

2. Adquire o Deputado <Mreltos e soffre r estrtcc;ões• em sualõ 
actividades tanto · que lhe seja. expedido o diploma, que .é o seu 
titulu de e!eição. 

Desde a expedi<:ão do diploma, p r'!lceitua o art. 33 da Consti
tuição, nenhum Del>l.ttado poderá.: 

a) celebrar contracto com a administração p Ública federal, 
estadual ou · municipal; 

1J) acceita.r ou exerce r ca1·.;;o, comm-issão ou e m p rego publico 
remunerados. 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 2810112015 11.38- Página 7 ae 92 

-79-

Llrlto lhe !'lerá, no entanto, mediante llcen~a prf\'ia du. Ca
mara, desempenhar mi~~iio diplomatica, ou e:xerce1• o cargo de 
Mlnl:-~tro de E !!tado, independendo a nomeação daquella llcençn . 

Em uma e em outra hypothe!'le será substituído pelo su pplente . 

Deo:de que, puretn, :;eja empoS>!ado. nenhum Deputado po 
derft ; 

.:.) .Ser -director. J)roprietal'io ou soc.io de empre:sa. J;ene!iclu<la 
com privilegio, is enção ou favor , em virtude d e contra.cto c om ;l 

a <lministmção publica: 

b) ~c€!upat· €!a r go P1!blico, de que seja demisslvel tttl nutnm,· 

\ c) accumular um manda to c om outro de carac ter · legh'lutivu, 
f e det:al, estadoal ou municipal; 

cl) p,atroc.ina li causas contr a a Enião, os gstados ou Mu
nic lpios. · 

3. Posto haja imposto o brigac;ües e concedido d i•·eitos a " 
Deputado desde que tenha sido d iplomado, niio lhe assiste dircit•~ 
ú. ajuda .de custo. nem ao s ubP:idio. senão depol!i de empossar- se . 
Blle receberá a ajuda de cust o , segun do a. .pratica de h•1. muito 
obsen'ada. ~órr.ente depois de seu empossamento e, d~sde e n tão . 
'·por sessão legls lath·a"; ella constitue, em Yerdn<lc, uma pm·te rh 
L'emunera<:ão. que a União lhe paga, adject:~ ao :<Cu :;ub~idiu . 
Destina-se ella. diz-se. a compensar-lhe as desnesa.~ de mudan~a~. 
de V·la~ens e de ln~tallac:ã.o no Rio de Janeiro . .Mas a Con st i tui<:iio 
não tez a mínima dlst inc-:ão: a. a juda de c u sto, que se cuncé::le :tu 

Deputado \·indo d() Am:t7.onas ;. da me~ma q uantia. que a att ri
buida ao de i\H:na:> Geraes ou de i)Üo Paulo, c, n inda, a m esmi:<:-:lmn 
r•ercehida pelos repre;;entantes do Estado do Rio de Jan eir o e elo 
Di'ltrlc to Federal. embora domiciliados na cida de maravilhosa em 
que está loc:aJ.iZo.da a Cam.ara dos Deputados . 

4 . ~rantem o J>ro.iecto n . 59 aquelh p ratica. : a ajuda de 
c usto " ser[i paga. depoiH d~ p r e s tadu o compromisso ele pos~e . •· 
Formulou, todavia, um adminiculo a esse preceito não c:on t('stallo 
e_ não inobservado: "desde que o dip:oma do candidato eleito j(L 
tenha ~ido julgado, em ~rao definitivo, pelo Trihunal Superlm· 
de J ustíQa Eleitoral.·· 

Não & jus tifica esta sug~e:>tão. 

5. .ApprovÇ>u a Cama.ra dos Deputado ><. r ecente m ente. o pro
~· jecto modificado t· rlo Codigo Ele i toral. convertido na. le i n .. -+8, 

de 4 de Maio de 1935. 

Estabel~ceu·8e, no art. 155 daquelle Codlgo. que, ter.mina do o 
tra balho das turmas .::.puradoras , reunir-~e-á. o Tribunal. pa ra re
solver as du~·.idas não decidid a s e os recurs os que lhe tenh am 
SidO interpostOS'; para verificar O total dOS VOtOS "alido~ a pu
radOS, entre os quaes se incluem os em bran co, determinar o:< 
quocientes eleitoral e pa.rtida rios e , pOr ultimo. p r oclamar o:; 
eleitos. 

Feita essa p r bclamac:iio. entretanto, o ·Tribunal. verificando 
que os votos das .secções annulladas e daque llas cujos eleitores 
f orain ;impedidos de votar po derão :1-lterar qualquer. quocien te 
par tidado, ou de cidir da eleiçÕ.() do candidato, o r denará no\'as elei 
ções. 
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E s t... resolu<:ilo não lm;><><llr{l , to~ayia. aos D<>putados el<~ltos 

" e-xerclclo do mandato. 

l:l' o que e:stá dito .no art. 157: 

"Conte,.tado o dipl~ma, ~ emquanto, }lat·o. a>< eleiGõc:; fe<leraes 
ou <.>sta tloae.:, o Tribunal SuJJerlor, ou paro. as mun:lclpaAs, o Tr!
bUJULl Re!;'lonal· não decidir o recurso, r>odcrít o diplomado exer · 
cer o mandato, em toda a s u a plenitude.·· 

Tüo ~putado, deadc que eleito, como o que mais o ·seJã. per
mltte o Codigo, exvre!I:!S.mente, ao cujo dlploma tiver sido con· 
te~<tado, o exerclc!o do mandato. "em toda a sua J>lenltude " . at.; 
que a decl•ão do recur~o ou o resultado da eleição supplement.ar 
lhe ~t.>j:t des!avoravel. 

:-;ü.. :<cria equltat!va, Jlllra. nüo dizer que .:oeria injus~a. a lei 
que, concedendo tal direito ao Deputadó, ~ujo diploma tiveR.'>'" 9ldr> 
<!Ontestndo, · lhe dltflc'ultasse o exercle!o dei mandato. que lhe !ol 
nm!er·id<l. negaru1o·lhe os recursos 'P&;rn. que pudesse €'Xercel-o. 

G. Cumprchentler-~e-ln o dl:>positlvo proposto s~ !os>.'€' intult<'> 
du se u autot· o de Impedi>· a posse do Deputado eleito. ·mas <le 
<llt>loma t·ontestado ou s ujeito a i n fiuencla de nova elei~ão, ne
gando-lhe, expre•sam<'nte, o direito ele exercitar o m andato. 

E mais lo!;"lca s eria, tamhem. accentuando que. no ca:>n tle. 
L·<'nuncla, lmpedlment" ou morte c:Io Deput:l.do, durante o periodo 
ICJiiSintivo, ·ni:io teria v s·upplente, qu., lhe ~UJ>prisse a vaga, di
re-ito a ajuda de c usto . 

A denegacão <la. a j uda de custo :to Depuudo eleito. que, put· 
motivo independe nte de sua. vontade, Yiesse a r•en!"r " mau<lalv. 
iilll)Ortaria. numa aggravação de onus. que constituiria, evidente· 
mente, um castl~;o . 

7. No intuito de niio :iggTavar sobremg,do o erario publico 
com <.~ pasamento <1~ mais de umn. ajuda d e custo a novos Depu
tados. durante o mesmo anno Je:;islativo, a Crunara <los Deputado~ 
approvou, não ha multo~· dias, o proJecto ri . 15- A, da 1935, <!Ujo 
att. :r a~si:n se exarou: 

"A:; sobras apu!<lda,;. mensalmente. de ntro das consignac;õe< 
d..cretadas. no pa=ento ·do subsldin da Deput.-ulo:< e Senadores. 
tcrilo pa.rn cada ca. ..... -.. <lo PQder Leg is•i2.1>l vo a se~uinte appll
ca<:ão; 

a) Jmoamt>1l to ,]a aj-utla d~ CU3to a 1t.OVOS J)czJ~,tad-Os ou E:t:

nndnrcc." 

Xào exls te . "m tacs condí<;ões. com·enien ci:t <la '1l'Provac:iio 'do 
art. 10 do projccto n . 59. 

8. Á\ssim se r edigiu o sei.t par a.grapho t.inico: 

•·o Deputado que, ll<J. mesma sessão Je&"lslaiiva., !Or e!eito se
nado:·. não tel'á. direito ao recebimento de outra afhda de cul'oto. 
além d::.qa.,na. ·que tiver sido paga. nn Camara. ~ 

Em t a e• termos, a ~ua inconstitucionallcla de é m<tn ifesta, pqls 
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o art. 8!l, § 2 .. , da Constltui~iio . · di><PÕt•, exprel'>Wtmentc>, de m>~.

n~ir::t cont raria: 

·•os Sena.dore,; tf'm immunid.:J.de~. sub>!idlo e >J!o::.<: ~, de c usto 
identlcos ao"' dos ,Deputados e e.;tii.o s uje itos aos me~mos lmpe· 
dimentoH e incompatlbiHda<les." 

Importaria a acccita~1i.o daque!le paragra.pho ('nl fazer a lei 
ordinari:t. restr!cç:lo expres~;L a um texto çonstitueional, d!stin
g~.;!ndo, onde eolle não dis tin.;:-uiu, restrin gindo, onde clle não re>s
tring:u. 

Se· o Senador t~m ajud:l. de cu~to !dentica ao do Deputadn 
pouco importa tenha el!e, ou não, como Deputado durante a 
me:<ma sestlào legi'llatiYa, recebido a ajutla de c usto a que, com0 
D eputado, Unha. direito. 

Recebendo, l'm l>or; durante ::t mc~m:1. ses:;ão le:;i>;lativu. a 
ajuda ue custo. que a Const1luição m :mdou pa~ar ao Senador. o 
De putado, que Sena dor fúr eleito, receher(L te;:::!timamente o que, 
<Ir- d ireito; lhe pertence. 

!l. .Assim con ;;iderando: 

X_ 73 - 1935 (Ser!t public:Hl•J dt>poi,.;): 

A Commiso;ào de ConstituicflO c Justl~n. (, de J)at"ec·et· q ue o 
J)rojecto n. 59·. <lE>sta le:;isln.tu n t , de que SE' trata. <IE'V(' >'et· n• 
j~ita-do_ 

Sala da~ Se~sõe~. ll ele Junho de 1935. - ~·a1c1.cmar Ferre ira. 
Pres•!denle e Relator. - Levi Çarnt'iro. - CarlÔs Gomcs ri<: Oli· 
t't'ira. - "11'thur Fmztos. pelas conclusile~. isto ;;, tão ~<<>mente pela 
inconl;tituc!onalidade. - llnm<'ro Pirc.~ . - Pedro .A. Icixo- - no
m.innos Vidro, - A lberto .·\ l1:nrc.~. - .1sca.11io THllhw . 

l'llOJl:X."l'O X. 59, DF: 1!135, (l,• LEC!SLA'l'l'l~\), A Qt;F. SE mYr:r'j: O I'AI<ECEt: 

Art. 1-" No inicio de legislatura. ::t ajudtL de emito a. que se 
refere o art. 30 da Constituição dn. Rep ublica ~<l'rft paga depois de 
prestado o compromiRSo de posse e de!?de que o diploma do can
didato eleito j<'• t enha sido julg::tdo, (',m ~ráo definitivo: pelo T ri
bunal Superio r de .rustir,:a Ele itor::tl. 

Paragrapho unico. O Deputado qu~ .. na m esm!l. sess5o legis· 
lativa., fôr eleito Senador não terá direito :lo r ecebimento de o u t r '1 
ajuda de· c usto, a lém ~daquella que tiver s ido paga na. Camara. 

Saia das Sessões. 5 de Junho de 1935. - EdJnll?ldo B a.rreto 

Pint~ . 

(P rimeira Legislatura) 

,X _ 73 - 1935 

A7Jprova t'arios actos interna.cio:taes assig11culos entre o Brasi l 
c o Ut·uuua1.1 
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(Diplomacla ;, de tnõ .- 1' lel:i~latura) 

O S1·. l'1 e~,ldente d:1. RepubHca submette {L com.::::h.lera<;ão do 
Podt"t* Ler;h;lativo as CÔ!)ia~J authenticaàus doB ~ep;utntes .netos 
internnclonaeH, celebrado' entre o Brasil e a. Rer>uhlica Oriental 
do Vru;.:-uay: 

1) Convenio pn.ra a. fixar;:ão do estatuto dn. tro.-.teira (" re~

vectivo ProtoCollo Addiciona.l. assignadu~ em :M-ontevidéu. a 20 •te 
Dezembro de 1933; 

2) TratadÔ :Je extradh.:ãu, a.5S'igonado no Río de J~nelro. ;].. 
6 dê Outubro d<> 1933, e ·~<"s[lêeti\'O Protocollo Addicional. timbem 
as~i>;nado 110 Rio de Janeiro, a 22 de Agosto de 19H; 

3) Conven"iu paLa a revisão do~ texto:;! Ue ensino de historii't. 
e gco:;ra.IJhia, a..s5lgnada em l-Iontevfd~o. •a 20 de Dezembro+ de 
B33: 

4) Convenio sobre cxposic:ão de amostras e vend'l Õê productos 
na.c[ona.es. a·~.s1gnado em Monte ..... ·i<.lEu, a 20 d~ IJe;c:;embro de 1933; 

5) Con\·enio de intercnm.bio arti.stiC<l, ~ssigna.do en1 ~Ionte

vid<-o. a 2Q de Dezembro de 1933: 

6) .Accúrdo IJ.ara a permuta de publicat_:õe~. a::;si~·na<lo em 
~lonteddGo, a 20 de Dezembro de 1933: . 

'7) Convenio para. o r~>mento do turi:-omo, assi!;nG(lO em :\Ion
teYid~o. a 20 de Dezemh,·o de 1933. 

OR actos aci~a. r-eferldo:c:; silo enviado;.; á Ca.mara com a..';' re~

pPctiv~s expo~i~ões de motivos. nas quae~ ,•i:·m expostos .o~ fun
damento s concernentes a cada ca~o. 

A le-itura attenta dos corn~eniu~· celebrar.lo.s nul:-1 convence ·](~ 

Que todos elles foram inspirados em sentimento da mai• pura. 
cvrdia.lidadc continental e Ue que re~o~vem. de torrna sa.tisfaetori~. 
<I uestõe~ relevantes para os paizes ~igna tarios. 

A Commiss•do opina, C'm co:nsequencia., pela approvação õ.e:sses 
n.ctoH, isto é, p&la. sua rotWcação por parte do Poder Lel:'islativo, 
submc!.te-nào {L apreciaç:5o dn. Cama.ra o seguinte: 

I.lE l03i) 

-·1JJpro-z.:a 1.-·a.ría~ actng intcr11acio1zaes cclr.brafla.o; rntrc o 

' Bn:r..ail c o T:lr·u.guay 

Art. 1 u Ficam approvn.dos os se-guinte-s actút.' internacionaes, 
celehrados entre os Estados Cn!dos do Brasil e a Republica Ori
cntul <lo t:ru~uay. 

1 ") Tra ta.do de ex.üadiçãoj bem como respectivo Protocollo 
Ad(licional, as~i~naUo no Riu de Janeir o, em 22 de- .. .\.gosto de 1934; 

2") Convenios: 
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a) EstHhelecenclo a t'QI'i~ão dos texto;,• de ensino de hi>•toria c 
geographia, asslgna<los em Montevidfo, a 20 de Dezembro de l!l3:l: 

b) Determina.ndn n. fi-xaçiio de normas no Rstatutn da fron
teira e respectivo protocollo addicional, assignados em :.rontevidéo. 
<t 20 d~ Dl'zembro de 1933: 

c) Di,.pondo sobre expoo;i<.;ão 
duetos nacionae~. a,;~Jgnado em 
de 1933.: 

de amostra~ e 1·cnd;t tlc pro-
1\Iontevi<lfo. a 20 de Dczemlwo 

d) Fixando o intercamhio :1rtistico, m:sign:J.do em ~rontevidfo. 
a 20 de Dc7A?rnbro de H33: 

c) Dispondo ><obre o fomento <lc tu1·ísmo. a,;sí:;nado em ~\for.
teddéo, a 20 de Dezeml.J•·o de 1933. 

3") Accordo ]lara p('rmuta. d.e public;<cões. assignatlo em Monti
viMo, a 21l de De~emht·o de 1n33. 

í3ala. da Cornmís><iio·. Pm :i dP Junho tle 193:;. - Henato B~trlw
·•a, Presidente. - Xcr;rtio cÍc J.íma., Reh;ttm·. - Dini::: .Junior. ach;,.n
do que d<wr>r:L >'!Cl' ouvid>L a. Commis~úo dA Scguran<:::l. );aciona! 
ponto de vh•!a que mantenho em todas as q llestõcs de fronteira. -
Eurico de ."'o11Z(1. D.-iio. d e arC'ordo com u voto do D"llUt::ulo DiniY
Juninr. - Sa/les Pi!llo. - Htrno :YaJJolcrio. - Leoncio Galrri~. 

Bcnhore:s mcmhro>< dn Poder L<:>,;islntiYo. 

De accordo <:>om u pn:<:eítu constitucional ~uhml?tto á vossa 
cunslderaç:lo, ncompanhada;.• <1~ exposi<;õe~ ue motivos. um;c pa.ra 
cada caso. as copias authentir.adaR dos seguinte~ actoR internacio
n:tes. celebrados e~tre o P,ra~il e a RepU1llica. Oriental do l"ru
;;uay: 

1} Convenio Pai'<'\ :1 fixn<::flO (lo c:;;ta.tuto da front~ira c re"<pE'
ctlvo Protocollo Addicion31, nsKignado~· em l\.rontevlclEü, a 20 de De-
7.t>mbro de 1933; 

2\ Tra.t.adc <.1"' .-.xtradl<:iío, assi;;;nado no Rio d~ Janeiro. a ll de 
outubro de 1923, e respectivo Protoeollo Addk:ion<tl, ta.mhem a,_,,;_ 
gnado no Rio ne Jane-!ro a 22 de Agosto r1e 1934; 

3) Convenio par~ a revisão (los textos de ensino ba hiRtoria e 
geo;.."l'aphia, ass1gnado em MontiVlidEo, a 2() de Dezembro '<le 1:133; 

4) Convenio sobre ~xposiçilo de amostl'as e venda de produ<:to~ 
_l:lacionaes, assignado em Montevidfo, a 20 de Dezembro de 1933; 

5) Col:lvenio de intercambio artístico, assignado em Montevi
déo: a 20 de Dezembro de 1933: 

6) Accordo nara a permuta de publicações em Monteviàêo, a 20 
de ])ezembro de 1933; "" 

7') Cou'\.'enío para o fomento do turismo, assignado em Monti
vidfo, a 20 de Dez:~mh~o de 19n; 
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niu elE> Janeiro. de 7 de :\!aio de 1935 . - Getulio Vargas . L . 
A. ã~c.:: CH). -Em 30 de A bril de 1935 . 

~XPO~IÇÕF:S DE M O'l'IVO 

A S. Ex. o· Sr . Dr. Getulio Dornelle!< Var~tS. Presidente th 
R eDuhllcn· dos E stados Pnldo!': do Brasil. 

Sr . P r tosidente: 

Tenho a honra de pa~'!:lar ás mii.os de V. E x. a annexa copia 
authent-icada. d o Convenio de Intercamblo artl::;tico. asl!igna.do en
tre ·o Brasil e a Republica Orienta l do 't:ruguay, a 20 ·de Dezembro 
de 1933, nfim d'.! que. se V . Ex. julgar opportuno e conv'.!niente, 
JlOSS:l. submette!-o á. deliberação do P oder Le~!slntivo, para os cf
feitos d e su a r atificaçã o. 

:? • -'1.~ rclac;ões Q).le unem o Brasil e o rru;;u:ly >W.o· intimas c 
gera.es, e preoccupa~ão constante tém sido d03 Go\·ernos, que s e . 

hfto su ccedido em ambol! o >: pab.cs, não só estreitar. mas a~nda a pr i
morar es:ms relac:ões. 

3. O Convenlo e.m apn.l<:O representa um aporfei<;uamcnto es p tn
tua l no commet·cto de todo g-cnero que deve ligar e t ão f-=lizmente 
une a s duns nacões, e e!.'le no•·o v inculo dará, es tou certo. Mluta,· 
impulso á necessaria comprehensão e conhecimento !ntelle('t u a l 
<lo~ dol>! povos, cuja solida riedade, em t odos os ca mpo:'! das acth·i 
da<les humanas, cada dia mai~· se amplia e cons olida. 

4. Alt:J.mente h onra aos estadistas brasileiros c urug-ua:;o~ :L 

pac:t un.<;ão deste Con,·enio destina do a estabelecer um noYo !a<;o 
que li~ue os dois povo!'> pe lo culto c n o s entimento de admira-;iio 
das crea<:õe~ e da expansão da arte em todas a s ;;uas manifest ;>.
çõe.< . 

. Aproveito a opportu nldade par-a reoit erar a V. Ex. os prote~

to:; rlo meu mais profundo t·éspeito _ - .José C'nrros de Jfaccdo Soa
rEs. 

LA/ 540.GO ( 44 ) - Em 30 de Abril de 193:i . 

A Sua Excellencia o Senhor Doutor Getuli<> Dornelles Va1·ga:;, 
Presidente da R em u blica dos E s tudo;; C n idos do Brasil. 

Senhor Presidente; 

Tenho a . honra de p assar á.s mãos de Vossa Excellencia a ·a n 
n exa cópia authenticada d :> Cc~venio para o Fomento do Turismo, 
assig:n~o entre o B r asil e a Republica ·ori~ntal do 'C"~us-ua.y, a 20 
de Dezembro d e 1933, afim de que , se Vossa Exce!Iencia julgar op
port uno e con·\'eniente, o su bmetta á a pprovação do P ode r L€'gis
la t1vo. para os et!elt os · d~ S'U:l. r a tificação . 

2. A proximidaee dos dois pa!.zes, a benignidade do inverno 
no Brasil f\ a d o verão n o Uru gua y, a cordial intimid'a.de das rela
lções de todo genero exis tente entr e os dois povos, a. conven!encia. 
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inilludivel ue fomentar o conheC!imento mutuo entre rts popula
çÕEs de ambos os Estados. o interesse reciproco, que se evidencia. 
de 1ncentiv:~.r as correntes turistlca.s que se e!<tabelec<!l'nm tntrc 
_as duas Capitaes e a realidade presente. que 1·eve!a o volume jf~ 
a,•·uitado dessas correntes. constituem algumas da!l razões que 
levaram os doi~ Governos a. ajustar este Comr.enio e a parecer-me 
indicado seja elle remettido ao Poder Legi~lativo. que. seguramente, 
não de!xll.rú de reconhecer-lhe as altas e louvan!is finaltdaõe~. 

Aproveito a opportunidade para reiterar a Yossa Exce!lenc i:l. 
o~ protestos do meu mais pro!undo res]leito. - José C"arlo.~ de .lia
cedo Soares. 

LA./541. (44). -Em 30 de A bril de 1935. 

A Sua Excellen~n o Senhor Doutor G"'tulio Dm·nelles Varga><, 
Prl'!'llõente da Repuhlica elos Estado~ t.:niilos do Brasil. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de pas&'lr ú!" mãm; de Vos:sa F.:c<:~:llencht a an
nexa cópia authenticada do Gon,·enio para a revisão tlo:< te:<tn.s ele 
ensino do Historia e G~ographia, as:>ig-nado entre u Bra.sii e a. R<'
pubUca Oriental dQ üruguay. a. 2() de Dezemhro de l!l33. af.im <lP. 
que, SP. Vossa Excellencia julgar opportuno c conveniente. possa 
!<ubmettel-o il. <.leliberac:5.o do Poder Le~islativo, para o~ effeito~ 
de llU::t. ratifica~ão. 

2. A· historia e :t seo:;raphia do~ povos. sobretudo d:tqudlcs · 
cuja vida e cujos tl'rritorios .se !oram formando dentro de um am
biente de controversia.s, fruto de hera.n<:a elas lutas motivadag pe
las preten~ões das Corôas ile Portugal e Hespwnha, c:uja historia 
e cuja geographia se entrehçaram. em a:;itações intestina.s. para s e 
dividirem com a form~ão das respectivas Jt:lcionalid.ades. cujo.; 
factos e cujo=< lindes são o producto d~~ ·defesa. e da conYeniench 
das proori;ls soberanias. cujos annaes e cuja.::; fronteiras reYelam 
todo um passado de ::tSpira~;õê!!, natural é que projectn.m ainda hoje 
reflexos de todas essas circumstanoias e estejam me,;mo um pou
co impregnadas do atavismo ancestral, das pugonas transportada!'/ 
p('!Os portuguezes e hespa.nhoes para a nossa America.. 

3. Não serenaram ainda, 3.0 sor.ro amortecedor do t~mpo. os 
enthusiasmos proprios dos homens destas terras, e de estranhar 
cão ~ que escriptores e geographos. l evaàos por n.:~.turaes impetos 
de J;Jatrlot!smo, procurem exaltar c- nacionalismo e a ra.Ga exagge
rando feitos h:lstoricos e direitos territorúaes em detrimento .dos
m esmos sentimentos do o utro povo. 

4. O grão de amizade, de cCJrdiai .e franca a.prox·im:tçiio que _ho
je ll'Ile os dois povos, obra de ~stadistas patriotas ao mesmo tempo 
que a.mer!canistas, não comporta mais o enalteciniento desmedido 
n:~. .h1stor1a nem na geogr:.o.pi1ia., e , como Vossa Excellencia. se desi
gnarA veri!lcar, este Convento tende predsan:1ente (t. revisão dos 
textos de historia e geographia., tendo em mira a ill u.;tração da~ 

novas ger!l.l:ões. 
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i>. Níio f cab~~el, dentro da amizade sincera que lign as popu
lações do Brasil e do t.Truguay, que, nBB escolas de um e outro palz, 
se constitue a exaltar a lmag!n;tção juvenil e a. ::~.rraigar no coração 
e no espirito dos futuros cidadãos, brasileiros e uruguayos, as im
Pressões, nem sempr~ exactas, que deixaram dlsldlos .lã. dirimi
dos. 

6. Não cogita· o convento .em apreço ~enão dos textos escola
res, ficando amplamtm te aberto o campo á.s indagações, criticas, es
tudos e cogitações phllosophicas dos erudltos e curiosos, como bem 
ccrresponde â. elevaçã o moral clos povos cultos. · 

Auroveito a ooportunldade para rP.!tP.rar a VOl3sa Excellencla 
os proteÍ<tos. do meu m ais profundo respeito. -José Carlo8 de Ma- · 
cede Soares. 

LA/471. (44) - Em 2 de Maio de 1935. 

A Sua ExcelJ.encio. o Senhor Doutor Getulio Dornelles Varsa.s. 
Pred dente d:. Republlca dos Estaclos Un1dos do BrasU. 

Senhor Presidente: 

Tenho a. honra de passar ás mãos de Vossa Excellencia a a.n
n ex a. cópia authenticada do Com.·enío .para a permut:l. de publica
ções ., assignado entre o Brasil e a Republica Oriental do Uruguay, 
a 20. de Dezembro de 1933, afim de que, .se Vossa Excellencia julgar 
opportuno e conveniente, possa submettel-o á. delibera~ão do Poder 
Legislativo para os• efteitos de sua ratiflc~ão. 

2. E' do conhecimento reciproco !!os dol.:l povos, da facil\ca 
lle com que cada um possa perceber a s n.c tlvidades do o utro, q1.1e 
permittldo seric espera r a consolidação dos esforços em que ambo5 
cs Q{>vernos se acham empenhados para crystallizar a politica que 
abrande todas ru; o.sp!ra~ões, que a traternal collaboraç;ão e a.. b ôa 
vizinhança. oi nspíra:rn ~ r equerem. 

3. O Convenio em apreço tende precisamente & divul~;ac;ão das 
rmblicações officiaes do Br~ll no Uruguay, e, reciprocamente, ns 
da Repuhllca Oriental no nosso Paiz. 

Aprov eito a. opportunidade ps.ra reiterar a Vossa. Excellencia 
os protestos do meu ma is protundo respeito. -José Carlos de Ma: 
cedo So.arcs. 

LAI831,3. (44l _; Em 2 d" Maio dt>: 1935. 

A Sua Excellencla o Senhor Doutor Getulio ·Dornelles Yarg<.:!!, 
P residente da Republica dos E.~tados Unidos do Brasil. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de passar ás mãos d e Vossa Excellencla a an 
nexa cópia authentica do Convenio sobre expos icões de amostras 
.é venda de productos nacionaes. assignado entre o Brasil e a Re-
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PUblico Oriental do Uruguay, a 20 de Dezembro de 1S33. ·afim · ele 
que, se Vossa. Excellenc!n. julgar opportuno e éonvenlente, poss.'l. 
submettel-o . A dellbera<;íio do Poclet· Legislativo, para o~· e!feitos 
de suu ra t1tlca<:ão. 

2. lnt"'n~o e semp1·e en!>lcente se apresenta o int~1·camblo 
commercla! entre os doi" )JUizes, cujas aptidões cllmutetrlcao; e va
riedade de produc<:Üo e u.cth·lclades se en trela<: um e se completam; 
como um !mperntivo natural se apres·enta pa.ra ambos os G over
nos fomentar esse commerclo, tornando cada vez mais conhecidos 
em um os progres.\los de toda a sorte, que se real!zum no outro , ta
cil!to.ndo ainda as opera<;ões comrnerclaes e .nenli'um vehiculo mais 
indicado, que a ft·equencla perlodlcn da exhlbir,ão dos r esultadok 
n.lc.nn<:ados. 

3. A essa valiosa !inalidade, .Penhor seg-uro de aproxima~üo 

effeetlva emtre os doi!! pov os, tende este Convenío, que propugn:t 
pelas exposições de amostras e venda de productos nadonaes. 

Aproveito a opportunidade Para reiterar n. Vos~a Excellenci::\ 
os protestos do m eu mai!' proCun<lo respeito. - José Carlos de 3fa

. cedo Soares. 

LA/014. (42) (44) - Em 6 de Maio de 1935. 

A Sua Excellencia. o Senhor Doutor Getulio Dornelles Varga::~ , 
Presidente da Republica dos Estados 'C"nido~ do Et·asiL 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de pa::;ti:u' ús mãos de V.ossa Exccllen cia as ::.n
-ncxas cópias a uthenticadas' dei Tratado· ·ue E:rtra.:HÇão, asslsnndo · 
no R!o de Janeiro, entre o Brn..~n e o Uruguay, a 6 de Dezembro 
de 1933, e do Protocolo Addic!onal ao mesmo Tratado, firmado 
tambem no Rio de Janel!-o. a 22 de Agosto de 1934, afim de que , ~e 
Vossa Excellencia julgar opport-uno e conveniente. os submetta · 
á deliberação do Poder Legislativo, paro. os etteltos de sua .ratl!l
ea.<:iio. 

2. O Tratado em apreço vem substituir o de lgual natureza. 
que ce1ebrámos com aquella Republica a 27 de Dezembro de 1921, 
ambos denunciado:;,• pelo Brasil, a 19 de Dezembro de 1916 e res
pectivo Protocollo Addlcional, de 7 de Dezembro de 1929, e revigo
rados por ·proposta do Governo Uruguo.yo, parn. regerem a-s n ossas 
relações com aquelle ·pai2: anúgo, em materla de extradição; a t.r: a 
entrada em vigor do novo Tratado. 

3. Como, porêm, o artigo I do 'Tratado em e:mme incluia os 
naciona.es entre os crimimosos :Passtveis de extradição, dis'Posltivo 
qlli': passou a collidir com o estabelecido na alinêa 31 do artigo 113 
da. Constituicão Federal. necessarl.o se fez regularizar a materia , 
resalvando o ;J:-eceíto consUtuclonal, éiahi o Protocollo de 22 de 
Agosto de 1934. · 

4, Tendo em vista a intensidade das relações entr~ os dois 
poYo5, e. extensão e o povoamen!o, as facilidades Q.e communic>~

c;:ões e a densidade do trafego nas zonas da fronteira commtmi, e 
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as consequentes peculiaridades proprJas dessa vizinhança, o Tra.~ 

tado e o Protocollo, que _ora submetto á alta apreciação de Vos= 
Excellencia.. procuraram ap_erfelc;or a legislação Internacional v!
:;cnte entr-e o.s do:is · paiZes, tornando os respectivos processos mais 
exPeditos e mais eff!cazes as suas normas·. 

6. Á prati<:a demonstrara qu~ o Tratado anterior se resentia 
de. defeitos, que, não raro, entravavam a acçãD da Justiça. Paten
teou-se, assim, a con••enienc!a de se ·estabelecerem novãs regras 
pelas quae& se fizesse ef~ectiva a assistencia que os dois Estados 
se devem mutualflente, melhor apparelhando a Justiça, para evi
tar a impunidade dos criminosos a.ue a ella tentem suotrahir-.se 
pela. ·.ruga. 

Aproveito a opportunida..de para reiterar a Vossa Excellencia 
os protestos do meu mais profundo re>s!Jeito. - José Carlos de Ma
ceclo Soares. 

PROTOCOLLO ADDICIONAL .AO TRATADO DE EXTRA
DIÇÃO BRASILEIR0-1JR1JGUAYO-

O Presidente da Rep\.lblica dos Estados Unidos do Brasil e n. 
Presidente (la RepubÜca. Oriental do 'C'ruguay, com o Um de pór 
o Tratado de E:J~:tradic;ão, celebrado no Rio de Janeiro entre os dois 
p:llizes, a. 6 de outubro de 1933, em harmonia com as ]eis internas 
de ambos. ~solvera.m firmar um Protocollo Addicional ao mesmo 
Tratado e. para· esse :rim, nomearam seus plenipotenc!aros, a sa
ber: 

O Presid~nte da ·Republica dos Estados 1Jnillos do Brasil .. ao 
"Senhor doutor .Joslé Carlos de ·Macedo Soares, Ministro de Estado 
das Relações Exteriores; 

O presidente da Republica. Oriental do Uruguay ao . Senhor 
·Doutor Juan .Tos~ de Arteaga, :!.\-Uni:stro das Relações Exteriores; 

Os quaes•, depois de haverem trpcado seus respectivos Plenos
Poderes, achados em bOa e devida. fôrma. convieram. nos seus arti~ 
gos seguinte: 

Artigo I 

As _partes P.Ontra.cta.ntes não são obrigadas a entregar uma á 
outra. os seus respectivos nacionaes, nem a consentir na passagem, 
em transito por seu terrítorio, de nacional entregué a uma del!as 
por terceiro Estado. 

Artigo II· 

A. Iiatnraliza<:ão posterior á pratica do delicto que servir de 
fundamento ao pedido de ertr.adlçáo não constituirá obstaculos á 
e11trega. do inculpado. 

Artigo III 

·~o caso de não extradição· de um nacional, as autoridAdes do 
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J)afz em ·QUe O crirnA foi comrnettido, "PrOdUzindo as llroVru, em que 
se fundarem, poderão õenuncia.l-o ás autoridade~ judiciarias do 
pa1z de · refugio, que submetterão a pes50a processada aos seus 
prop1ios tr!bunaes, nos casos em que o permfttarn a~· suas leis. 

Artigo lV 

As partes contrnctantes ·concordam em substituir Pelas dis
posições do presente Protocollo Addicdonal as que autorizam a ex
tradição de nacionaes e o transito de nac:ionaes extraditado~· no 
Tratado de Extradição entre as mesmas C(!lebrado no Rio de Ja
neiro em 6 de outubro de 1933, o qual fica em Yigor em toda>; as 
demais d!sposic;ões. 

Concordam ainda. em que as disposiçõe,; deste Protocollo Ad
d!c1onal !icarão ~endo parte inte!n'ante do ref~riào Tra.taào ele Ex· 
tradição. / 

Artig-o V 

"~s di:;poBic;ões do artigo J~...:YII do citado Tratado de Extradição 
serão applicada.s ao pres-ente Protocono Addiciunul para regular as 
condiçõPs rie sna ra.tificacão. \'i~~ncia. clurar.:ão " denunci:l. 

Em f{: do que, os Plenipotenciario>; acima, indicados assig-nam 
o .presente Protocollo Addidonal, em doh~ exemplares, cada um do:< 
quaes nas llnguas portugueza. e hespa.nhola, e lhe~ appõem sem; 
respectivos se !los, na cidade do Rio de .Tane!ro. D. F., aos vinte e 
tres dias· de agosto <lo anno de mil no;·ecentos e trinta e QU::t

tro. 

(L.S.) Jooé Carlos de Macedo soare.~. 

(L.S.) Jua.n José de A.rtea.ga. 

E' cópia authentica. Secretaria de Estado dás Re1acões Exte
riores. Rio de J'anPlro. D. F .. P.m de Maio dP. 1935. M. Fer
nanãe8 Amaral. Chefe do Sen·i<:o dos Limltes. e Actos Internac!o
naes. 

LA/257 (44) - Em G de Mato de 1935. 

A Sua E::::cellencia o Senhor Doutor Getulio Do1·nelles Vargas, 
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

Senhor Presidente: 

Tenho a. hom·a. de passar á.s mii.os de Vossa Excellencia a. an
nexa cópia a.uthentica.da do Convenio, asBignado entre o Brasil e o 
Uruguay, em M:o~tevidéo, a 20 de Dezembro de 193~. para a fixação 
do Estatuto judd!co da Fronteira entre ·os dois vaizes. bem como 
a. ·do Protocollo Addicional, assignado na mesma cidade e no mes
mo dia, pelo qual o Go·verno do Brasil concor<la com o eventual 
aproveitamento do rio Negro, afim de que, se Vossa. Excellencia 
julgar <>PPortuno e conveniente, os submetta á. deliberação do !'o
der Leg!slat.lvo, para. os effeit9s de sua ratifica<:ão. 
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2. Como indk'l o J·e~pectlvo pnmmbulo, este Governo co:-res
ponde aos desejos de ambos os Governos de evitar quaesquer cau
sas de desintelll!:;cnciu. na· fronteira cormnurn e fnvot"ecer quanto 
posslvel as bOas relações de vizinhanca exWtentea entre 08 do!~ 

paize"S. 

3. Os tert"itorios ·e as actividades .de a:nbos os Estados. na fron
teira, se entrelaçam e se confundem de t?.! sorte, que s•6 um .regi
me P-special. qual o estabeJecido no Convenio em. apreço, poderia. 
regular de fórrna amistosa e correspondente á intensidade e coràia· 
iidade das relaçÕes que unem os -dois poV'os e governos. 

4. Es-tas peculiar!dàdes, propdas da vida commum em que se 
movem as populaçõPs fronteil:'as, divididas apenas por Unhas qÜe 
marcam as soberanias de duas nações, for;un a-s que ~nduziram 
os dois Governos a substituir o regimen vigente, senão de divergen
cias e antagonismos, pelo menos susceptivel de provocar deljintel
ligenclns e incidentes, em vista da dualidade de re:=ras a que ~e 
tinham de ::;ubrnetter as autoridades dos doís Estado.s. por outro 
q_ue associando a accão d!l ambos os .a::;rnpos, melhor procurasse 
eorresponder ao Imperativo palpitante. que decorre da pro.pri:~. 

realidade. isto é, da corrununhão dos interesses e da convivench 
intimo. e diuturna das populacões e activiõade& que se desenvol
vem nessas regi~s. 

5. O Protocollo Addicional representa a conf!rmac;ão de dou
trinas e preceitos estabelecidos pelo Direito das Gentes e corres
po.'lde ás justas aspirações dos d1rígente::t uruguayos e das povoa
ções q·ue IJOdem ser beneficia.d&J; pelo eventual aproveitamento das 
aguas do rio ~egro. 

6. Estes dois actos, que attestam uma vez mu.is a cordialida
d~ ~om QUA o Gov~rno do Brasll se' pre<X:cupa. das suas relações de 
l>Oa vízinhanc;a ('Om o Uruguay, con~t!tuero u·m novo testemunho 
da orientaeão trafl.ca da nos53. política internacional, q_uo tende á.o 
C()n,.-raçarnento. das nações, pelo respeito dos seus direitos e pelo 
aran de intenl':iticar 'lemt:re mals ·o perfeito entendimento entre o~ 
r-ovos chamados a •·fver, a trabalhar e a progredir dentro da hz.r:
monin, collaborac;ão e cot"dial convivencia. 

Aproveito a opportunidade para reiterar n Vos!O'a. Excellencia 
os protestos do meu mais profundo respeito. -José Carlos de Ma
ct.>ào Soares. 

co:NVEz.>IO PARA A FIXAÇÃO 

DO ESTATUTO JURIDICO 
DA FRONTEIRA ENTRE O. 

.. :BRASIL E O URUGCAY 

O Chefe do Governo provisorio 

<b Repll.bnc~ dos Estados üni· 

dos do Brasu· e o Presidente da 

Republica Oriental do Uruguay, 

CQNVE~IO PARA LA FIJA,

C!ON DEL ESTATUTO J'G

RrDICO DE LA FRONTERA 

<ENTRE EL 'CRUGUAY. Y 

EL BRASIL 

, · .. 
EI·:P:residente de la RepllbU~ 

ca. Oriental del Uruguay y el 

·:rete Qel Gobierno ProY!sional·de 
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desejosos de · evitar quaesquer · 

causas de des!ntelligencia. na 

:tronteira. commum e :tavorecer 

quanto posaivel as boas rela
ções de vizinhaça existente en

tre os dods paizes, reaolveram 

celebl;'3l' um Convento, no qual 

fosse estabelecido o estatuto ju

rídico· ~e tal :fronteira; e, i>ara 

esse fim, ·nomearam seus Ple
nfpotenciarios respectivos, a 

saber: 

O Chefe do Gover·no P:roviso

rio da Republica dos Estados 

Unidos do Brasil .ao Senhor 

Doutor Afranio de Mello J.'ran
co, Ministro de Est..1.do das Re~ 

iaçõe& Exterlores; 

O ·Presidente da Republlca 

Orien!al do· Ur11gua.y ao Se~or 
Doutor .A.lbe~o M ané, Ministro 

das Rela.cões ~::tteriores ; 

Os quaes, depois de haverem . 

exhlbldo os seus Plenos Poderes. 

achados em boa e dev!da for
ma.. convieram nos seguintes 

artigos: 

ArUgo I 

Os Estados contractant~s 

obrigaram-se a conservar as es

tradas de rodagem e caminhos 

que atravessem ou aco.rnpa
·nhem a fronteira conunum, 

bem como as obras que se en-

centrem em ·seu percurso, 

mactendo-as de a.ccordo com flS 
.!lece!3Sidades do transito e me

lhor~o-a.s quand~ os dods Go
vernos j ulguem conveniente. 

la Repübllc::t de los Estado>~ 

t'nldos dei Brasil , en el deS(!O 

de evitar cualesqpler cau:.'a. de 
de-olnt~ligencia en la frontera 

corntin y favorecer cuanto se•~ 

posible las fJ uena.s relaciones de 

vecindad existentes entre los 
dos par:ses, res olv!eron celebra~· 

:un Convenfo en el cu al queda

~e estabelecido el estatuto ju
ricüco de esa front~ra.; y, parot. 

csl:! !in, nombraro·n como Plen i
potenciarios respectivamen te ; 

E! Presidente de ta R epilbUca 

Orient al de! 'C'rugua.y a Seiior 

Docto; Alberto Man!.', Mfn.ls

tro d e Relacione!< Exteriores ; 

el Jefe élel Gob!ern o Provisio

nal de h RepO.bllca de los E s

tados t:nlilo.'< del Brasil a l se
iior Doctor Afran!o de ::\1:ello 

Fra.nco, :\Ilnlstro de E:!ltado de 
Re~aciones Exteriores·; 

Los cuale.s despulh; de habt>r 
exhlbido los respectivos Plenos 

Poderes, hallados en buena y 

debid!l. forma, comrialieron en 
los sigulntes a rtículos: 

.Articulo r 

Los E s tados contratantes 

contraen la obli.gaci6n de con-· 

servar las carreteras y camiJnos 
que atraviesen o acompalien '1a 

frontera comOn, como tamblên 
las obras que se hallaren en s us 

.recorridos, mamteniéndolas de 

acuerdo con la necesidad dei 
trànsho y mejorándolas cuando 

lo::~ Gobiernos lo ju:oguen ' con· 

ven1ente. 
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Art!S'O li 

Para: effeltos do artigo ante

rior, conB!dera-se que uma es
trado. ou cam!nho acompanha a 

fronteira quando o seu eixo não 

esteja. a maia de tres kitom~tros 

de dlatancta da linha diviso

riu.. 

Artigo lU 

A. coaversfu) ou melhoramen

to das estradas ou caminhos 
cuja I.!nha mediana, como sue

cede com o actual corredor in

tcrno.cio1u:l, ora coincide com a 

fronteira, ora !JCnetra ,no terri

torio de urn ou de outro Estado, 
incumblrá aos dois Estados, nas 
partes em que houver tal coin

cldencia ou no>< crúzamentou 
com à tronteira. . O respectivo 

trn.ba.lbo poderá se:- executrulo 
pelo Governo que tiver tomado 

a sua llnlclatlva, m!UI somente 
~ devo!s de entendimento com o 

outro Governo e approvação, 

por ambos, do orçamento dali 

obras a aer-ern realizadas. As 

despesas occasionadas por taes 
ol>raa serão pagas )>elos dois 

Governos, em t'onna proporcio
nal á.s superUcfe>J territortaes 
a ttlngida11. 

Artigo IV 

O trafe_go e o serviço ~Uclal 
e aduaneiro das ·estradaS, camt

nbos e pontes da !rQnteira ~
rão regulamentados por acco~-

Articulo II 

Para los etectos del articulo 

anterior se considera que una 
carretera o camlno acompa.iia. 
la. ·frontera cuando su eje no 

est~ a mâ.s de tres kflómetros de 

distam c ia de la Unea d!visoria. 

Articulo lil 

L<L conse'ryación o majoJ:a

rr.iento de las carreteras o ca- · 

mino::~ cuya l!nea :media como 

sucede con el actual corredor 
internacional, coincida unas ve
ces con Ia Crontez-a. o penetre 

otras en e! territorlo de uno o 
de otro Estado, incumbl'râ a. los 

oo:J Estados en laa partes en 

que exl.stiera tal coincldencia 

o en los -eruces cem la tronte

.ta. El r~spect!vo ti-abaJo po

drã .ser ejecut:tdo por el GQbiel"

no que hub!era tomado la ini
claUva. pero sólo después de 

entenderse con el otro Gob1er

no y ser aprobado por · ambos 

el pr('supuesto de las obras o. 
realizar se. Los g-astos ocasiona

dos por tales obras será.n paga

dos por los dos Gob:!ernos, en 

pt·opordOn a la super!icie ter
ritorial comprendida. 

A~:Uculo lV 

E1 tráríco y los servicios PQ

llclal y aduanero de las carre

teras, caml.no!'l y puentes de la. 

frontera, serun reglamerita.dos 
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dos especla.es entre os dois Go

:verno~. 

Artlg'O V 

O reglmen jurldlco da vlo.~:üo 

terrea da tronte1ra. contlnuo.r(L 
a ser reg_ulado pelo Convenfo 

eSJpeclal de 15 de Maio de 191~. 

, cujus regra"' ~rerüo appl!cn.da~ 
a outras estradns de ferro que, 
porventura, venham a. ligar 

ponto~ dos terrltorlos do Brasil 

e do Uruguay. 

Artigo VI 

Toda. a largura das estradas 

ou caminhos que Cil!nclda m 
com a fronteira poderá. ser uti
lizada por pessõas procedentes 

de qualquer dos d oís Estado~. 

sein necessidade de passaporte 

ou Sllvo-condu•:to. 

Artigo VU 

A o pessoal de amb.os os E sta

dos Incumbido dos :;ervicos de 

segu rança publica, vlgilancia da 

fronteira. altandega, correios, 

telegraphos, telephon<!s e saude 

publica, ser[t permlttldo, quan
do transitar no chamado corre

dor lnterriacfonal ou nos tre· 

. chos de estradas ou caminho:! 

que coincidam com a tronteirn., 

o uso dos respectivos unl1'ormeli 

e do competente armamento re· 

sulamentar. 

Arttgo Vlii 

Os as-entes· da. autoridade de 

por acue1·d o!< CNJ)CCIIale:oJ entre 

los d tH< Cobler.noll. 

Articulo V 

I::l r<·~lmen jur!tllco do la. vl:t

l!clnd fenca de Ju. !rontero. con

tlnuuJ'ú. r e"lumcntúndose tlOr 

E'! Convenlo eHpeclnl del l G de 

Mn>·o de 191:l, CUYUH re~;ln..~ >Je· 
:·(tn npllcadu:~ a outros ferrocar
rlle:~ que vlnlesen a Jlgar puntos 

de lo,; terr itorlo>< del B rrulll y 

dcl l ~ruguay. 

Artic ulo VI 

Todo e! ancho de las c-arre te

ras o camlnos qu e colnclda :n <'On 

la frontera podr:i ser utill:7.::tdo 

por persona procedente d e cunl

quier de lo.s do..~ Estados, s ln 

nE>Cesidad de- pa&apot·te o sah·o· 

conducto . 

Articulo VII 

A I )ler:!i'Gnal de ambo:; Estado9 

adscripto a .)os servlcios de .se
S1Jrldad püblica, vigllancln. de 

la !rontera, aduana, correos. t e

léc;ra!o::~, t elHonos y salud pü

bllca, cuando translten por o?l 

Jiarnaõo corredor internaciona l 

o en los trechos de carreteras o 

ca mino.s que colnclõan con la 

fron ter a. el uso d~l respecti Yo 

uniforme y del correspond!entc 

.,_rmamento reglamentruio. 

Articulo VIII 

Los Agentes de la autortdad 
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ambos os Estado~ poderão pro- de :unbos Estados podr:l.n pro

ceder a.os actos l"elativos ás suo.s ceder a loA actas relativos a 

funccões em toda a. largura do sl:ls funciones em todo el ancho 

corredor intel"na,cional ou -do!'! de! corredor internacional o de 

trechos de estrada ou caminhos los .trecho5' de ca.r-reteras o cu

que coincidam c~m a :fron~ira minas que colnelda.n con la 
-e deverão prestar-se auxilias fl·ontera. ~ d~herlin prestarse 

rri utuos. Quando taes actos f o- mu tu o auxilio. CJ.Iando tales 

rem exercidos contra nacionaes ., .actos fueran ejercldos cootra. 
do. outro Estado, os ditos Agen~ nac!:>nales de! otro Est!aldo dic~o~ 

te<~ deverão proceder, tanto !lgentl!s deber{ln proceder: en lo 
quanto possivel, de accordo com 

as autoridades -deste ultimo. 

Artigo JX 

Parallelamente ao&- segi.llmen

tos rectillneos que consti

tuem a ·unha. divisaria entre o 

marco 11 prin<:!p.al e 49 inter

media, com excepçã.o das zonas 

urbana e suburbana, e a uma 

distancia de vinte e dc1s metros 

de cada lado da. dita di'' isoria, 
os propr.ieta.rios deverão levan

tar aramados em frente âa 

respectivas• proprle<tades , 

Artigo X 

o corredor Internacional,· que 

po:,":ible, <le acue-ruo con las au
toridades de este \11Umo. 

.Artlculn IX 

Paralelamente a los segme-n
tos rect1lineos que constituyen 

l~ lfnea. divisaria entre el marco 
11, principal, y 49, intermedio, 

con excepcfón de las ::onas ur- · 

banas, ·y a una. d1sta.ncla de 22 

metro.; a cada lado de d!cha di

visorla, los . propietarlos debe

rán lcvaatar alambrados fre-nte 
a tas respectiva.<; propted 1des. 

Articulo X 

El corredor internaciorutl. 

ficará definit!vamente consti- que quedará defin!ti'l."a.mente 

tuido da maneira. indicada no constituido en la. ~arma indicada 

9-.Ift!go anterior, 'tem reg-~en· 

identfco ao das demais estradas 

ou caminhos fronteiriços. Os tre

chos do <:arredor internacional 
qué actualmente se afastam da 

ca.racteriz;ao;:ão [)<Jáerão ter suas · 
· · dimensões reduzidas' de accordo 

. êorn as neces~ldades do tra.ba
~ lho. 

en el . art!culo anterior, tendrá 
r~gimen juridico ·idéntico al de 

las demã.s .ca.rreteras o c~~.mi

nos fronterizos. Los trecho:;· 

del corredor iaternaclonal que 

actualmente. se apal:"tan . ne la 

lfnéa de caracterización, po

drán reducir SWI d!mensiones. 
de acu_erdo con las lllecesidades 

de! trAfico. 
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Artigo XI 

~o futuro, n1i.o J)Oderá 11er 

elevadll. nenhuma conRtruct;:Ü<' 

dentro da fnlxt~· de 14 metros dP. 

largura, n que ~>~ refere o nrt!
,;o 9u, 

.1-~m qualquet· outro trecho da 

!ronte1rn, não serü.o pennlttldns 
nova::~ con~trucções ou recons

truccc;ões a menos• de dez me

tros -da linha di\'lsorta. 

A construc~ão · de estradas, 

caminhos, pont2s e meios de 
passagem de qualquer naturez:l, 

através da fronteira, não pode

ri• s<:>r feita senão mediante ac

cordo entre a.s autoridades com
p etentes dos dois Estados e d~ 
conformidade com o artigo li 
cta Convenção d,e_ Cara.Cterlza

_çiio, ·ass!gnada a 27 de Dezem

·bro de 1916. 

Artigo X III 

.A, pedra e a areia n eeessarias 

. A cons trucção e melhorament.Os" 

. das estradas e .demais ,oqras · 
.acima referidas po<Ierão ser ti-

. radas do corredor internaciona l, 

5'Zgundo as conveniencias do 
. serviço e comtanto que não pre
judiquem o seu e.stado de con- · 

. serv!L!;iio. Os · dofs Estados de~ 

·.verão conceder as mawres .!;:.

. cllldades para os transportes no 

interior das zonas rron te-iriças ao 

material 1ies•tlna.do a taes cons

trucÇões ou melhoramentos . 

Articulo Xl 

En e! .futuro no podr>• 1:-
\"llllllll'~~<e nlngunn construcc!(>n 
dentro de la fnja de 14 mett·oc; 

de ancho a que se reflere C">! 

articulo IX. En cualquler otl"t• 
trecho de la !rontera no se p~r

mittirâ hacer nue\'a" eon~:tr(ic 

clones o reconstrucciones '1. 

meno" de dlez mt>tros c1e la l i

nea divl:wr!n. 

Articulo XII 

La con strucción de carreteras. 
caminos. puentes ·y medias de 

J)esaje de cualquier natura.le:;n 

;~ t r a yes de la froritera, no po
drà hacer.sl? sinú mediante a cu ·

crdo entre las nutoridades com
petentes de los dos E stados y 

de conformidad con e! articulo 
2.• de la Convencl6n de c&.ra

cterización firmada el 27 de Dí
ciemhre de 1916. 

Articulo XI li 

L:!. piedra y ar:?n a necesaria>< 

a la construción y mejoramien

to de c:..~rreteras y demá.s obra:< 

ya. referidas podrAn ~er sacadas 

de! corredor Internacional d;, 

acuerdo coii la conveniencia ele! 

~J<!rvlcio y siempre que no per
judique ::;u estado de conserva

ci6n. Los dos Estados deberán 

conceder .Jas rnayores t:!,cilida des 
para el trans !)orte en e! Interior 
de las zonas fronteriuts del ma
terial destinado tales constru c

ciones e mcjoras·. 
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Artigo XIV 

.As autoridades dos dois Es
tados que fo~em enetlrrega.das 
dos trabalhos acima cspecifi

. ca.dos poderão communlcar-ae 
<E:'n.tre si, sobre !lBSe assumpto, 

directamente e por escrlpta. 

.Artigo XV 

.A,3 autoridades competente= 
dos dois E~tado~ procederão c0n1 

todo o rigor contra os indivi

dues que commetterem ãepre
da<;õi.>s em marcos da fronteira 
ou s!gnaes _ geodeslcos, appl!
cando a taes individuas os dis

posi,tivos pena.es respectivos. 

Artigo XYI 

O propl'ieta.rlo do predio on

de se ·achar um signal geodesi

co · de alvenal'ia ou ·concreto, 

s~rã response.vel pela conse:-

va~ão do rne=o. 

.Artigo ).."VII 

De dez em dez anr>os, depo!o; 
de "prE'vlo entendlm<'nto entre 
os dois Estados, (,~e(.I,Õ.Os _de
signal'os por cada um <'E~les pro
cederão. conjunc~msnte a .uma 
inspecção geml da fronteira, 

para os fins i:ldicad." no arti
gO seguinte. A . prir~l.eil'a ins
!Je<:çll.o rea!lzn:o:-s(!-á. . em 19 40. 

Artigo XVIII 

A commissão mixta de inspe-

.Articulo XIV 

Las autoridades de los dos 

EMt~dos que :ruerun encargada~ 
de los trabajcs más a::-riba. es
pecificados poc;lrâ.n comunlcat·

!!e entre sl, sob.l.'e ese II.Sunto, 
dlrect!Ullente y por escrito. 

Articulo XV 

Las autoridades competentea 

de los dos Estados procedrá.n 
con todo r!gor contra los indi
viduas que cometan depreda

clones en marcos de la tron

tera o en los sefiales geodê

sicos, aplicando a estos indiví

duos las. disposlciones penale<> 
<espectivas. 

Articulo XVI 

.. .Et pt·oprietado del pre<lio 

donde estuviese un seíial · geo

do;alco, de alban!ler!a. o de con

creto, serã. responsa.ble de la 

conservac!ón de .In misme.. 

Articulo XVII 

Cada diez anos, despu·és de 

p~:~v!o entendl.miento, los · dós 

:l!:stados procedrã.n conjunta

mente, por media C.e Delegad,:,s 

de6ignados rsor cada uno de ei
los. a tlna inspecc16n general de 

·la.' frontera ·para los· fines · Jnd1-

cados ·en ·el artSculo sigulente. 

·La prlmerÍI. inspección se reali

:r.arã. en !.94~ •. 

Articulo xvnr 

La. Com.isi6n mixta de inspec-
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cção te.rá p or rniss.' .> : verificar 

o este..do de tcdos ,· ~ m a·rcos, 

t:mlizas, bolas e den:c.l:. signaes 
da fronteira; aàn;n•: \' as medi

das ~ecessariu."! pat·l ~e reme
diarem as lacunas :porventura 

encontra~;j provider>.clar so

urc a pintura, rebocc . concer

tos e demais r~pa·ros necessa

t·ios 1'1 conserva~ão dos <lltos si

gnaes. bem como so~r" o res

tabelecimento do t reche; de ca· 
t·acterização que poi·. ;.r.tura te

n ha sido dese'.l.racterizado. A 

mesma commissão t t.rá •ambe m 
por m issão verifici~r os even

tua~ deslooomentos d<•s leit os 
dos cutsos d 'agua :n J percurso 

da fronteira e !aze- proceder . 

qu::mão nece~sario, :t. rectifica

<:ão de plantas oll: m.; ppas d:1 

fronteira . 

Artigo X~.<:: 

Oada um d'.ls c!<·l~ :Bs lados te
rá o direito de dispor de metA

de da o.gua que corr(' nos cu,·

sos d 'agua da frontf :ra . 

Art igo XX 

Quando o es~:lbelecimento de 

uma 1nstallaçã:> p:~r,1 aprov~l
ta.men t o de agu;..s fôr suscepti

vel d e acarretar .nc><li!icaçi.:~ 

sensível e durave l no r egimen 

do curso de um r io f r onteiriço 

ou que corte a front'>!.:~. o Esta
do contractante, que- pretender 
tal apróvei~nt·l. J:Zân reallz:~ 

rã. as obras nece.:;:;.,~~.u: para 

dón tenor:~ por mi,;il\n: verifi

<:ar el estado ue todos los mar
cos, baliz..n.s, boyas y demá.s se

nales de la frontera; adoptclr 

las m edidas necesarias para q•; e 

se remedien las omisiones que 

se pullleran encontra1·; disP·•

n e l' lo relaUvo a la pintura, ::e
hoque, composturas y t-epara

c!ones n ecesarias a la. c õ-n ser

vaciôn de dichas senales, como 

tn.mbiên n l restablecimlento d 'll 
t recho <le caracterizaciõn que 

se hubiere descar«cterizade. La 

mlsm.. Comlssiõn tendrâ. tarn

l>it·n Por roisión verificar los 

eventuales desplazamlentos do 

los lechos- de los cursos de aguu 

e n el rccorl"ido de la tron tera y 

h'lrit proceder en caso ~ecesa

rio a lu. l'Cctific:tciún de los p la

nos o m;tpas de la fronter::t . 

.-\rticulo XIX 

Cad;~ u no de los dos Estados 

tendrún el derecho de disponer 

de In mitad de! agu a que corre 
en los cursos de agua de k 

:frontera . 

Art iculo XX 

Cuando el e.stablecimiento de 
una. insta.laciõn para a.provecha

m!ento de aguas fuese .susceptí

ble de acarretar modificación 

sensible y durab!C' en el rêgi

m en dt:l curso de un rio :!ron
t e rizo, o que corte la frontera , 

e l Estado contratante que pre

t endiese ta.l aprovechamiento no 

l·ealiz:~.rá. las obras · necesarias 
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iS~o :-<ntes de se põr à~· accor

do eom o outro Estat!t) 

Artigo XXI 

.<.::ada Estadu cont!'~Ct:<nte fa

rá em s~u propr>e> lt;,rl'itorio o 
serviço de }Xllicia rias aguas, 

corri a5 limitações o..::-Mgnalad-:ts 

n os differentes reP,"im~ms !,• 
ft·onteira vigentes, .de accor

-do com os !nstrument'J" lnterna
çioniles que lhes s~.~au ar>pli

ca v e i". ::-<'os ca_so~ err. qUe o 

t'eJ;"ímen adaptado· sr•Ja o 00 al

veo ou da comrnunldade das 
u.gua!i, a juri.sdicçilo de cada rí

hcirinho ehegam até ~- margem 

oppostu, mas sem a:<,an!:ar a 
sua rmrte terrestre. 

Artigo XX::I 

O direito de pesoa ·"'·-'·rã exer
d<lo pelos · riacior.a<·s Çe e;ad:L 

E:;tado nas aguas ,:e zuas re~

pectivas jur!sd!cções. 

Artigo XXIIl 

0» funccionanos Qa•·, nos ter

~os do presente C?r.v"n!o, fo
;·em encarregados i'os tt·aba

lhos de conservação ~ p 1elhora
mento na fronteira. <.ommum po .. 

· .:lerão •. tanto quento o ex!girem 

.as suás actlvidade.õ, circular li-. 
v~emente ao longo da mesma 

fronteira e transpô!->. tom qu~.~

quer ponto. 

A.nigo XXIV 

Quando um dos ·~o·~ Est~dos 

para ella antes àe ponerse de 

o.cvec·..lo con C'1 otro E;;tado 

Articulo XXI 

C;~da Est..·•:do contt·,~ tante hará 

en su propio territorio e! ser

vicio d{' policia de aguas, con 

las !imito'1.ci<mes inàkadas en 
1o~ <iiferentes regfmenes de 

frontera vigentes. de ac:uerdo 

con Ias Instrumento.; interna

_cionale" que· le sean :l!::l_i<>ab!e~. 

En los casos en que el rêgímen 

<!.dopta<:!o sen el de! ú;veo. o à~ 

comunidad de aguas. ', jurlsJi

cí6n de cada ribereiío !legará 

hasta. la margem opuesta, pe:ro 

sín alcanzar a su p~tt.:, terre-s · 
tre. 

Articulo X/::01 

E! d('n~cho de pes~.::>. será. ejer

cido poJ:" .los naciona~..-s de cad?. 

Estado en las a::;nas de ~us re~· 

pectiva." jurisdicciones. 

Articulo XXIU 

· Los funccionar:los que por lo.~ 

términos dei presente convr,ni•l 

fueran encargados de lcs. tra

lx'l.jos de eonservact6·.J y mejo

ranúento en Ia. trontN·n co!nl'tn 

podrá.n. tanto como !•J exigie
l·an. sus activ!dades. c.Hular· li

bremente ·a lo largo e,,, 1a .mis

_ma !rontera y transpornerlà en 

cualquier punto. 

'· Articulo X"-1 \ '' 

Cuando un0 de lo~ tlo~ Esta-
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julgar necessario occupal' os 

· ...-er;ices de triangu ~ •. çâ.o locu

Ji!tilllos JJO territono de. outro, 

afim de realizar verilicações ou 

outras operaç;ões s"'melhantes, 

o primeiro levará :$Hl ao co

nhecimento do segut,(c- e, uma 

vez obtida a sua it(t~uls~cencia, 

fará pr:3.t_ioor as op?.rarões q_ ue 
deseje, em presença Q(' um agen

te do Governo do E:stado, r;m 
cujo territorio ('!steja locaTizado 

u dito vertice. 

Artig-o X...XV 

O presente Convenio entro.rá 

em vigor trinta. días depois de 

e!fectua.<!a a troca das rati!ica

çõe.:s. sua duração será por 

tempo indetenn.!nado e só po

derá cessar ou modiflcar-~e de 

accor.:io com pr\ivia declara~ão 

de u~ das Alt:tS Partes. con
tratantes, á outra, com anteci

pação mlnima de um anno. 

Artigo XXV1 

A troca. da..s ratificaçõe:l do 

prese:1te Convenio devera effe

ctuar-se na cidad~ do Rio de 

Janel.!"o, D. F:, dentro da. xnaior 

brevidade possível. 

Em tê elo que, os Plenipoten

clario5 acima. indicados assigna

ra.m o presente Convenio em 

dois ex~mpl=es, cada um dos 

quaeB. nas línguas portuguew.. e 

b&spanhola e lhes appuzeram 

seus respectivos sellos, na. cida

de de Montevid~o. aos vinte 

dias do mez de ~mbro do 

anno de mil novecentos e trin

ta e tres. 

dos considerara. nece.,ario oc·~tt>a.J' 

lo~ ;-értices de trJwlg-ulación 

ubicados "n tenitorio det ou·o, 

con el fin de realü:ar verifica

ciones o otras opera.ciones :le

mejantes, e! primem pondr&. estu 

en conocimiento de! o,.'1,-undo y, 
una vez obtenida su acquescen

cia, hará. practicar l:\~ opera<;io

·nes que des~ en p· < sencía d~ 

un agente de! Gobi<!:·no de! Es

tado en cuyo territorio esté ubi

ca<lo e! Yfrtice. 

Articulo XXV 

B! pres~nte Convenio entrani. 

en visar a. los· treinta dias de 

efectua~o el canje de las rati!i
caciones del mbmo; su -dura

cióh es por tiempo indetermi

nado y sólo podrá. cesar o mo

di:Cicarse Pl'evia manifestaclôn 

d& una. de- las .Altas Partes di

ri~ida. a la. otr::~. con una ante

dpación mfnima de un afio. 

Articulo XXYI 

El ca.nje de las ratificaciones 

del presente Convenio tendrá. 

lugar en la ciudad del Rio Ja

neiro. D. F. , a la mayor bre

vedu~d posible. 

En fe de lo cu~l los Plenipo

tenchl.rios aniba indicados fir

maron el presente Convenio en 

dos ejempla.res, redactados am

bos en espa.ii:oJ y portug'l;:és, y 

los sellaron con sus respectivos 

sellos · en la ciudad de Monte

vídeo a los veinte dias de! mes 

de Diciembre del afio de mil no

veciêntos t1·einta y tres. 
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A.franio de Mello Franco. 

Alberto . Maiié. 

J'~Ol'OCOLLO ADDlCION AL AO CO!>· 

\ 'ENIO J'Al~ A FIXAÇÃO DO ESTA-

TUTO .J URrDICO DA FRONTEIRA E~-

TI<E o BRASIL E O V!tUGUAY 

J!:m seguida ii. as.slgnatura do 
Convenio Pare. a !!:-;:ação do e~

tatut.:> jurldico da fronteira en
tre o Bras il c o Uruguay, os 

Plenlpotenclarios , sua Excellen
cí:~ o Senhor Doutor Afranio de 
:'.1 ello Franco, pelo Brasil, e Sua 

Exce!IE>ncia o Senhor Doutor Al

bel'to ~lafié, pelo cruguay, con

vie ram em ~stabclecer o se

guint~ Protocollo ad<licional ao 

referido Convenio, cujo eitlgo 

unico tem a mesma força e va
lor que os at·tigo~ nelle inclui
dol:<. 

Art igo unico 

.Em complemento ao artigo 20 

do mencionado Convenio, fir

mado nesta mesma data. fica 

entendido que as obras de apro

veitamento do Rio Negro que 

o Governo do Uruguay ven~ 

a realizar, seja em conformida

de com os actuaes estudos, ou 

com outros, têm o accordo pré

vio do Brasil. 

Em fé do que, os Plen1po1en
ciarios acima indicados firmam 

o presente Protocollo addiclona.l, 

que cntrarii. em vigor ao mes
mo · tempo que o mencionado 
Convenio, em dois exemplares, 

· redigidos ambos em port1:1guez 
e h es;Janhol, em l'>IontevidéO, aos 

Alberto Mafié. 

'"lfranic .de Mello F1·anco. 

PROTOCOLo ADICIONAL AL C OJo."VE· 

NIO P ,\JU !..A FIJACIÓJ:\' DE:I; }::$· 

TATUTO JURII>ICO DE LA FRON· 

Tb:RA ENT!ll: E.'I, URUGUAY y EL 

Bn .~ .. iiL 

A continuaci6n de haber fir
mado el Con~enio paru. la. f!ja 
dún del Estatuto Juridico de la 

Frontera entre e1 Urúguay y el 
Brasil. los Plenipotenclar:!os, Su 

EXCI!lencia. el seiior Doctor AI· 
berto Mané, por el Uruguay y 

Hu Exccleneia el Senor Doctor 
Afranio de ::\1ello Franco, por 
e! Bra.sil, convinleron en asen

t:J.r e! siguiente Protocolo Adi

c ional a.J refer!ào Convenio, cUYo 
Artículo t;nico tiene la mlsma 
fuerza. Y valor que los Articulas 
<.>n l!l ins ertados. 

Artfculo unico 

En ampliaclún del ArUculo 20 

del Conven!o mencionado, !lr
mado con e-sta m isma. fecha, 
queda entendido que las Obra>'~ 

de aprovechamiento del Rio Ne

gro que realizare e! Gobierno 
dei Ur:uguay, sea de .. conforml
dad con los estudios actua.Jes, 
sea con outros, tlenen el a.cuer
do previo..del BrasiL 

En ·!e de lo cual los Plenipo
tenciarios ar.rlba indicados fir· 

man e l presente P rotocolo Adi

c ional, el que entrarâ. en vigor 

al mismo tiempo que el Con

'l.'enio mencionado, extendida en 

dos ejemp!ares y reda.cl:a.dos, 

ambos, en los idiomas espaiiol 

y português en Montevidéo a 
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vinte dias do mez de Dezembro 

do anno de mll novecentos e 
trinta e tres. 

A.tranio de Mello Franco. 

Albe~o Maiié. 

· \. .t 

TRA'I'ADO I)E EXI"R.Al>IÇ.ÃO ENTRE O 

BRASIC.. E O URUOUAY 

O Che!e do Governo Proviso~ 

rio da. Republlca dos E stados 
Unidos do BrMII e o Presiden

te da Republlca Oriental do 
t:rug-uay. convencidos da neces
~lrlade de ~e assistirem mutua
ment~ os dois palzes na rem·é'>:> 
siio do crime, e certos de que 

s6 ;>oderão conseguil-o por 
melo · de normas, d e applicacão 
!acll. e que- attendam [L pecu

liaridade das suas condições de 
v1z!nhança. resolveram celebrar 
um Trotado de Extradição e, 

pura esse t im, nomearam seus 

Plenipotenciarios respectivos, a 
saber: 

O Chefe do Governo Proviso
rio da Republica dos Estados 

Uni<los do· Brasil, ao Doutor 
A!ranío de Mello F ranco, Mi
nls.tro de Estado das Relaç(}€s 

. Exte riores. 

O Presidente da Republi~ 

Oriental do Uruguay, Senhf?r 
.Tuan Carlos B lanco, E mba:llm.
do!" Extraor..iinulo e Pienipo
ten ciarlo no Brasil; 

9s quaes, depois de se have

rem communicaào seus P l-:;r;os 

.Poderes, ach!l.dos em boa é d~
vida !órmn., ·convieram nos ar

tigos seguintes : 

los veinte dias de D ic!embre 
d el afio mil novecientos treln to. 

y tres. 

.d..Z berto .ll.f aiié. 

"lfranio de :Jfello Franco. 

TRATADO Jll:: EXTilAlliCIÓ!o: EXTRE EL 

BP..ASII. Y EL l .'RUG t>Al." 

E ! Jefe d e\ G·obierno Proviso
l"io de h Repüblica de los Es
tados L'nido::s dei Brasil, y el 
Presi:ienll' de In. República 

Orit>ntal de! Uruguay convenci

dos de la n ecesidad de aslstir
se mutuamente lo~; <los pai~E>s 

en la represiún dei c r imen, y 

se~ut·os de que súlo podrân con-· 

s eguil"lo los dos E::stados p o!" me

c io d~ normas, de !ácil aplt(;:t

c i6n, qu e- a tlendan n las p t-cu

liaridades de kls condiciones de 
veclndad de los mismos, resol

vlcron celeb rar un Tratado de 

Extradici6n, ~-. pa1·a ese !in, 

nombrar on ;~us re,;pectlvos Ple

nipotencinrios, a saber: 

El Je-fc de! Gobierno Provi~o

rio de la Republfca de l os Esta

tios L'nldos de! Brasil al Senor 
Doctor Afranio de Mello Fra11-
co, :"1-!inistro de Estado de R eln 
clones E xteriores . 

El Presidente de la Republicn 

Oriental de! ür-uguay al Sefior 
Doctor Juan Carlos Blanco, 

Embajador- Extraordinario y 

Plenipotenclarlo de! Urugua~· 

e n Rio de J aneiro: 

Los cua.les. clespulis de haber
se comunicaclo sus Plenos P o
deres, ballados en buena. y .de

bida. fo r ma. convinieron en los 

artfculos siguientes: 
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Artigo I 

As Pártes oontracta.ntes obl'l• 
gam-se a entregar um.a. C1. ou • 
tra, mediante pedido, nW! cou· 
di<;;ões do I>resente Tra.ta.do, t.• 

de accordo com as !Ortnll.!ldn· 
des Jegae:J adaptadAs (ltn ~~~·111. 

um dos dois Estados, as p!!~:m''" 
de qualquer nacfona.J.idado t)tl<' 

)>rocessadas ou condernnuthll 
pelas autoridades jud1clUl!~ ~lu 

llm ~elles, se encontru.rllm nu 
territ.orio do outro. 

Artigo li 

.Autorizam a extradlçii.o mt 

in!raccões a que e. lei do EK~il· 
do requerido imponha. peno. do 
um :1nno ou mais de pdBil.O 

comprehendidas não s6 a auto
ria e a co-autoria como o. ten
-tativa, a cumplicidade e o em• 
cobrlmento (recepta.cão e !avo• 
reclrnen to) . 

Artigo lli · 

Não sera concedld:~. u. C!'xtru
di<;;ão: 

a.) quando o Estado roque• 
rldo !~r competente, ISOf.>Undo 
f!lla 1eglsl~, p1:.rs. juJsnr o 

dellcto imputado ao individuo 
reelamado: 

õ) quandQ, IJelo me11mo ta
cto, a pessoa, cuja. e:tra<Ucil.o 
!oi pedida. já. tiver sido julga

d~ no paiz requeddo: 

c) quando a pre9CI'IP<:ã.o da. 
acção ou da pena se tiver ve

rlflca.do segUndo as le!s do E:3~ 
tado requerido ou do requeren-

.Arttculo I 

1.1111 partes contratantes ·se 

l'lllnprometen a entregarse, me
•llunt•.J pedido, en las condicio~ 

111'11 •lei presente Tratado, y de 
IIL'U•·rtlo con las formalidades 
h•Úal<!l! a.dopta.das en cada uno 
1\1• loH dos pa~::oes, las personas 
111• cuulquler nacionali~ad que. 
lH'UCC!sa.da..\! o condemÍdas por 

lnl'l llUtorlda.des judlciales de. uno 

Llu lu~ llos Estados, se encon
t rm·t• n t-n el terri torlo del otro. 

ArUculo II 

Autorizai! la. · extre.dición las 
!n!J'acc!ones a que la. ley del Es
tado requer!d() imponga pena do 

un ano o ma.s de IJris!On, com
prcndh:los no sólo los autores 
y lua co-autores slp.o tambU:n 
IIL tentativa.. la complic!dad y el 
oncubrlmlento. 

ArUculo II! 

No se cuncederá. la extradi

c!ón: 
a) cuando el Este.do reque

rido ruera competente, segtín 
:su legislac16n, para. juzga.r el 
delito imputado a! Individuo. re

clamado; 

b) cuando, por el m!smo he
oho, la. persona cuya extradl· 
clOn !uê ped!da, ya. hub1era. aluo 
juzga-d'a. ~n el pe!a requerido; 

o) cuando se bubier~ pre
scrito la acción o la pena. da 
acuerdo con las leyes del pa1s 
requerido. o de! pafs requerien-
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te. o.ntes de chega.L· u.~.> (;ovenl .1 

. do pai~ requerido o pedido d.., 

extrudlçào ou de pri::.iio pro

vlsor.-la, pa!"'.J. !ins de ex!:r.-aiii-

cç;ão; 

d) quanao a pes~oa. reclama

da t!ver de comparecer no Es
tado requerente, perante tribu

nal ou juizo de excepção; 

e) quando u intrac~ão !O r do 

naturezn. política, de ordem pu

ramente militar, ou contra .a. 

religião, ou de imprensa. 
.A a.llega~ào de !im ou moti

vo pollttco nü.o Impedirá . e. e:<"
trad!~ü.o .se o !acto constituir-_ 
:rn·inclpalmente !n!rac<;ão c:>m

m um, da lei penal. --

~e.! te t!aso, concEdida a L·X

tradi~ào, a cntreg!). d::. pessoa. 
reclamada flc-ur~l. dependenrl.) <le 

com.prom!.sso, por parte do 1-:~

tado requerente, de que o ftm 

ou motivo polltico não cu.'lC<Jr

rerá para a~gravnr a pena)l

tlade. 

Compete exclusivamente 'l.!; 

autoridades do _Estado requeri
do: aprec!c.ção, em esp~cle, do 

caru.cter da infraci;il.o. 

Quando a pena que deva ~~r 

applic:.tda. ao réo tOr a pe~ de 

morte, o Estado que houv~r 

concedido a extra<llcão poderá. 

exigir que lhe seja. appl!cadcc a 

pena Jmmeàiatamente !n!erJ,,r. 

Artigo IV 

O pe<lldo de extradição será 

te!to por via diplomatica, e fng

truldo com O:< seguintes do

cumentos : 
à) tratando-se de processa

doM: mandado de prla!l.o ou acto 

t<·. ant~~ U.e ll"~,;at· tl pedido d<J 

JldSión [Jl'OV!!>orla para. los !ines 

di; la extrad!cló n o e! de e:xtra
dldón ai GobJerno det pa.fs re

l!U~rlllu; 

d) cuando la persona t"ecla

rnada. tuvlera que compe.recer 

••n el paf>~ requerlente, ante tt·i

hunal o juiclo <.!e exctlpc!õn; 

e) cua:tdo la ln!r~lón tuer<~. 

rle na turalez•• pol!tica, de m·

rlr>n puraml"nte ml!Jto.t-, tontra 

la ;·eliJ;it.n, o de !mprenta. 
La alcsnción üel !!n o motlnJ 

11olltlco no Jmpedirrt la extra

d!cl(,'l. Rl P! hel!ho const!tuye 

prindpalm<;nte !nfruc!6n com.ün 

do h ley penal . 
E:n este ca>m, eonced!lla. la 

extrctdic!ón, lu. entre1;a <le la 

nersonu reclamada rlepender{~ 

del compr-omlso. pOr parte de.J 

I!;stado requet·Jente, de que oi 

fin o motivo pollt!co no mot!

v:t~á la agravaclón de la pena

l ldacl-

E~ de exclu><i..-:~ cornj')etenc!a 

de las autoriclaue~ dcl pa!s re

querido l:l Qpreclación, en espe

cle, dcl cn.rll.ter de la. infraci6n-

Cuando la penfl que huya de 

aplic:u-se al reo aee. la de rnuer· 

te. el Egta.do que otor.;a la ex

tradlclón podr{L exigir sea ~u

~t!tuid;t por hl pena ·Inferior !n

mPdktta. 

.Artículo IV 

E!. peuidu de extradiclón se 

hará por via' dlplom~t!cu. e .ins

truido con !O!; ~lg-ulen tes do

cumentos: 

a) trata.n-dose de procesados, 

mandato de pt·í~íón o acto ju-
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judlclarlo equivalente, este. ~ 

aquelle E'rnanados de juiz coc
petente e devidamente tuiroa
mentados ou acompanhados 1e 

. l>e<;a. ou peç:as do pr~sso onde 
se apontem pelo menos lndlc1o3 
veh~mentes da crlmlnlllldadc 
ar'l!u'da. c que tenham serv!.~o 

(;e base- legal ao mandado de 
~Jl.l~Üt'; 

b ) t:-atando-se tle conde-
mnados; senten~:a condemnato
rla pam!Clda. em julgado . 

diclal equivalente, emane.dos és
tos de juez competente y debi
damente fundamentados 0 acom
panados de pl.eza o pfezas dei 
oroces~o donde se encuentren 
por lo m enos lndfclos seguros 
de · la crlmlnaUdad argulda. y 

que hubleran servido de base le
gal al mandato de pris10n: 

b) tratâ.ndose de condena
dos: sent enc!a condenntorla. eje
cutorlada . 

. 1. Essas petas serão juntas l · Estas p!ezas se adjuntaran 
em original 0u em cOpia authen• . , en orlgin::.l o en copia a utenti· 
tlca, e dever:io conter a Indica- ca, Y deberá.n conte~er la. lnãi-

ç5.o rt !=<:lsn. do· faeto !ncrlmina · 

do, d., Jogar e data. em que c 
mesmo foi praticado, e serão 
acompanhadas de copias do~ 

textos legaes app!icavefs â es

pecle- e dos relativos á presc ~~
pçao !lena.t e da condemnação . 

2. Semp:e que fOr possh·el. 

juntar-se-ão a. esAPS docum~nt<'s 

os slgnaes caracteristfcos e a 
photographla d& pesslla. recla. . 
mada e quaesquer indlcaçõe-; 

que possam facilitar a sua. lei <1:

ti!icao;:ão. 

3. A i nda quando possi•.·el, a s 
peças justlficativas do PE<tido de 
extradição serão acompanha
das de sua tmdu~çll.o na ltn~a 
do Estado r equerido . 

4. .A r el?essa, por via dlplo
ma.tica, do pedido de extradição 
constituirá pr.o•·a allfficiPnte ,]~ 
authentfcidade dos documen,os 

apresen tadoa em ' seu apolo, 'J:; 

quaes, dessa. fórm.a, se:-."io ha
vidos por legalizados·. 

cación· precisa del hecho en que 
se cometló y estar acompana

àas de copias de los textos le
<."nles apllca:bles al caso y de los 
relativos a. la prescripci6n de Ia. 
aclón penal y de condena. 

2. Slempre que fucra po~i-

ble l!e adjuntartL'1 a. eS\:ls do

c umentos las se:iía.s ce.racterls
tices y la fotografia de la pe:::-

sona reclamada. y c ualquier 
indicaciOn que pudlera facilitar 
s u identíficaciOn. 

3 . Cuando. fuera posible, las 
piezas justificativas dei pedido 

de extradiciOn se a.compaiíaran 
de su traduciOn en la Ien gua 
de! Estado requerido. 

4. La remls16n, por via di

plomática , del p edido de extra

dición. constituirá prueba sufi
ciente 'de Ia. autenticidad de los 

document-9s presentados en su 
apoyo, que, en esa forma, se
rán <:onsiderados çomo legali

zados/ 
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Artigo V 

Sempre que o julgarem con

veniente, as Parte::~ contracta.ntes 

poderão, para t!ns de extradi· 
ção, solicitar, uma a out!'a, que 
se proceda ~dmln!stratlvamen

te a prisão provisorle. do incul
pado, assim como a apprehen
são dos objectos concernentes 

11.0 crime a elle l~putado. 
O !)edldo de que trata a ali

nea precedente só poderá ter 

andamento quan-do delle consta
rem claramente a existencia. de 
sentença. condemnatoria. ou or
dem dt> prisão contra o inculpa
do, uma e outra emanadas de 
jui;~ competente, e a natureza 

do crime imputado . 
Esse pedido será feito de Go

verno a Governo, d !recta.rnent~ 

por via postal ou telegraph!ca, 
. por suas autorida.des ~udiciaes, 

por meio de r espectivo Q.gente 

dipi()JIK!,tico ou, na falta. deste, 
pelo agente consular. 

A prisão provisoria serfl. man

tida por sessenta dias, e:onta
dos do em que houver sido ef· 
fectuada, e dentro dos quaes o 

Estado requerente deverá apre

sentar ao J!:!:nisterio das Rela
~ões Exteriores do Estado re

querido os documentos a que se 
retere o Artigo IV deste Tra
tado. 

Em caso de urgencia, as auto
ridades policíaes dos Estados 

cont~actantes DOderão proceder 

,â :~~risão preventiva do incul

pado e â ~pprehensão dos obje

ctos. concernentes ao crime :.. 
. elle imputado, a.tte~dendo a. pe
dido escripto, transmittldo por 

Artreulo Y 

Siempre que lo conslderaren 
conveniente, las Partes contra 
tantes podrâ.n, para los tines d e 

la extraà!c!ôn, solicitar una. o. 
otra que se proceda. administr(\
ti\·amente a i:~. pris16n proviso
rla del inculpado, as! como a la 
apreherudón de los objetos con
cern1entes nl delito que se le 
imputa. 

Solo se !)Odre. dar trâmite al 
pedido de que trata. cl p(Lrra!o 
precedente, cuundo por t.l cons
tará claramente la e:ocistenc!a. de 
::~entencia de condena o de or
den do prlslón contra e! incul· 
IJado, una y otra emanadas de 
j uez c:ompet~nte, y la natura

leza ele! delito imputado. 

Ese pedido .se ho.rfi. de Gobier -
no a (;{)bicrno, directament~ 

por vfa pos tal o telegráfica o 

por las autoridades judicia.les o 
por medio de! representante di· 
plomattco respectivo o. cn l!U 

detecto, por el agente consu

lar. 
La. p r is!On provisorla ser!\. 

mantenida se><enta d.las conta
dos desde el dia. en que hub!e
l'a sido efectuada, y dentr o de 

lo~ cuaJes el Estado r~quer!ente 
deberá prcsent.a.r ai Ministerio 
d~ . Relaciones Exteriores de! 

E stado requerido los documen
tos a que se refiere e! Artículo 
IV de este Tratado. 

En caso de· urgencia, las au
toridades policiales de los Es
tados contratantes podrâ.n pro
ceder a la. pris16n provisoria del 
inculpado y a la a.prehens16n 
de los objetos concernientes al 
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·via postal ou telei:-raphica, de 
. um chefe de policia ou autorida
de reaponsavel de policia local 
do Estado requerente. 

.A prisão provlsoria nas oon
dlçoes da alinea anterior não 

·i!oderct. durar mais de oito dia:~, 
e, dentro desse prazo, o pedido 

tla. autoridade policial que a 
provcx:ou será confirmado pelo 
agente diplomatico acreditado 
no Estado req ue:ido, ou pelo 
:.gente consular com jurisd1cçilo 
no Jogar da detenção, em com
rnunicac;ão e::~cripta dlriglaa á 

policia 1~1. 

Dentro desse mesmo :tn•azo de 
oito dias, o agente cUplomatico 
ou, n9. sua falta, o agcnta con
·sular deverá,. formular reJ;Ular
mentc. per~ni:e o Ministerlo das 
Relações Exteriores do Estado 
requerido o pedido de prisão 
provlsorla do inculpado, par::t 
!ins de e::o::trad!câo. 

Satisfeita essa formalidade, a 
prisão será. mantida pelo tem
po que !altar para completar os 
sessenta dias de que trata a 
allnea 4.• deste Artigo. dentr,:, 
dos qun.es devera. ser apresen
tado pedido formal· de. e:riradi-· 

c;:ão nas condições do Artigo 
precedente. 

Os funcciona.!'los de policia 

ou qua.esquer outras pessOas que, 
amparadas no que dispõe a 

alinea 5. • do presente Artigo, 

commetterem abusos serl!.o p~
s iveis das penas . estabelect(las 
na legislaçã o do seu r especth •o 

delito imputado, · atendie_ndo a 
p edido escrito, transmitido por 
v!a postal" o telegráfica, de un 
~te de policia o a.utorlda.d res
pons able de polida. local de la 

parte req uerlente. 
La pris!Cm provlsoria en la.s 

condiciones del plin'a!o anterior 
no podr(i durar más de cx:ho 
d!as. y dentro de ese p~zo. 
e l pedido de la autor!d:!-d po11-
cla.l q ue la provocO seri ·con!Jr
m ado 110r el agente diplomático 
acreditado en el Estado reque
rido o por el agente consular 
con jurlsdlciOn en el lugar d e 
la detención en comunlcadón 

escrita dirigida a la poll~ta lo-· 
cal . 

Dentro de e!:le mismo plazo de 
ocho dlas el agente diplomático 
o ~n &u defecto el a gente con
Hular deberâ. formular reS".llar
mente :mte el :M.!nisterlo de. Re
laciones Exteriores del Estado 
r equerido el pedido de pr!slón 
p rov1sorla. del inculpadl) para 

los tines de la extradicion. 
Cumpl!de. esa · rormalidad, Ia. 

pris i6n serã. man~eruda por e l 
tiempJ que faltare para comple

tar los ses enta dias de que tra
ta el incis o rv de este articulo 
y de ntro de los cue.les se de

berá pres entar el pedido formal 
de extradición en las condicio
nes d~l articulo precediente. 

Los·1'unccionarlo.s de po11cra. o 
cuo.tesquier outras personas que, 
ampa,ada.s en lo que dispone el 
im:!so·. V de! presente articulo, 

comeUeren . abusos. serán pasi
bles de la s pena s estâ.blecidas 

en la Jegis laciOn de su respecti-
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pai~ para os casos de abuso de 
autoridade e usurpa~ão de- fun
co::ões publicas. 

Artigo VI 

ConcedLda. a extradlt;ão, 'l pc~
t~Oa recla;nada será. ·Jl()Stll ú. di>'

posição do E~tu.do reqc.t~t': n' ''· 
afim de ser rernettido p<t~.l o 
referido Estado. 

Se, dentro do prazo de .:!0 dl:-:z· 
contados a partir da commun!

cação para. esse effeito, o ex
traditando não tiver sido re

mettido para. o Estado r·~crue

:rente. será. posto em lib~':'~.a.de 

e não poderá ser d~ novo pr~tn 

pelo motivo que ser\•iu de fun
damento ao pedido de C' .::t. t . 

dfção. 

Artigo VII 

A entrego. do e."\."tra-dita!l:io, 

depois de concedida .a e:rt:aul
ção, será. adiada, sem prejulzo 
de sua ef!ectivldade : 

a) quando elle estiver, :>ar 
outra lnfraccã<l sujeito a. ac-;ão 

penal no Estado requerido; 

b) quan~o sobrevier gril.VO 

·· enfern;Jdade <lue imyeça o :;eu 

transporte parn. o Estado :·e
querente. 

Artigo VIII 

O inculpado entregue em vir

tude deste Tratado não poder!i: 

ser julgado por intraeçã.o ou

tra. que não a que motivou a 

extradiçã.o nem reextraditado a 

terceiro paiz que o reclame, sal
vo se nillso convier o Estado re-

vo v·o~.i~ pa.:-a lu~ casos de a.bu~ 

MO de uutoridad y usurpación ·da 

funcclon es p11 b li c as. 

Artículo VI 

Concedida. la. cxtra.dlcl6n, 1:.~. 

tlersona reclamada será puesta 
a d!sposición de! Estado req_ue
l"lente, a. fln de ser remitida. 

a.l referido E>~tada . 

Si, L'entro del plazo de veintc. 
dias, contados a partir de la 

comunico.ciôn hecha para ese 

fin, P.l r~o no hubler-a sido re
mitido al Estado requeriente, 

Her-á puesto l'n llbertad y n·j 

podrá ser detcn!do nuevamente 
por el motivo que slrv!ó de run

damonto a! pedido de extra.di

ción. 

Artfculo VII 

Lo. cr.trega do la pcrsona re
clamada después de concedida 

h c~tra.dici6n, ser{~ demorada. 

sín perjulcio de slÍ e!ectividad: 
a.) cuando estuviel·o. sujeto, 

]'lot· otra infracción, a acc!6n 

penal en el Esta.do requerido; 

õ) cuando sobreviniera. una 
grave cnfermida.d que implda 

su tt·ansporte para el Estado re

queriente. 

A.rttculo YII! 

El inculpado entregado en vir

tud de este Tratado no podrá 
ser juzgado por otra infraclón 

que no fuera la que motiv6 la 
extradici6n, ni vuelto a enviar 

a un tercer pafs q_ue lo recla

me, salvo si en eso conviene el 
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querido, ou se o inculpado, po-s
to em liberdade, permanecer 

voluntttrlamente no terrltorlo do 
Estado requerente por maia de 
trinta dias. 

Artigo IX 

Todos os obiectos, valores e 
documentos que tenham rela~ão 
com o cr-ime e forem encontra
-dos em poder do extraditando 

no :::.cto de sua. capt1.1ra. ou da 
appreher:são de sua bagagem, 
serão entregues, com o mesmo, 
ao Estado req_uer-ente. 

Os objectos ou valores, que 

~e encontrarem em pOd~r de 

terceiros, tambem serão appre

hendidos. mas não serl:io entre
gues l:enão depois de resolvi.:J.n,s 

as excepções porventura oppos

tas pelos interessados. 

A entrega dos re!eridos ob

jectos, valores e documentos 

ef!ectuar-~e-ll. mesmo no caso 
em que, depois de resolvida a 
concessão de extra.dfç;ã.o,' não 
:poss~ eS;ta ser executada em 
razãÓ de ruga ou morte do in
culpado. ou, ainda, em conse
quencla.. de outro :!ao;to q_Úe lhe 

im:pe.;a a execução . 

Artigo X 

O extraditando que, depois . 

de entregue ao Estado reque
rente, lograr subtrabir-se á 

acçâo da justica e ~ refugiar no

vamente no territorlo do Esta· 
do requerido, ou p0r elle pa::lsar 
em transito, .será. preso median

te pe(lido tormulad.o por via 
diplorriatica ou consular, e de 

Estado requerido o si el incul
l>Udo, vuesto en libertad, per
manece voluntariamente en e! 
krritori<> del Estado requer!en
te por má>:! de treinta ãfa:s. 

Articulo :!:X 

Todos los objetos, valores y 
documt?ntas que ·se n:;Iacionen 

con ~~ delito y se enéontraren 
en poder dei reo en e! momen
to de su captura o de la apre
homsión de su equipaje serán 
entregados con !'I miamo nl Es

t,tdo requeriente. 
Los objetos o valores que se 

encontraren en podt-r de terc~
ros t::mbi~n ser~n aprehendi

dos pero no .se entrega.rán sin6 

d~spuês de resueltas las exce-
pciones que pudiera."l oponer 

los interesados. 
La E-ntrega de los objetos re

feridos. valores y documentos 

~~ e!i!ctuarâ. lo mismo en caso 
cn que, desput;s de resuita. la 

concesi6n de la extrad!clón, no 
pueda. ésta cumpUrse en razOn 
de la :fuga o de la muerte del 

inculpado, o también, por- otro 
hecho que le impida su realiza

ción: 

Articulo X 

El individuo reclamado que 

después de entregado ai Estado 
requeriente lograra substra.erse 

a Ia ;:tción de !a justicia y se 

refugiara nuevarnente en ter
r.itorlo dei Estado requerido o 

' pasar-:1 por él en trâ.nsl.to, será 

detenido mediante pedido for
mulado por via. dlplomatfca o 
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novo entregue sem outra>< fot·

malldade~. 

Artigo XI 

Quando o pedido de extradi

ção fOr denegado sob a alle;;a

çào de vicio de forma. serão os 

respectivos do"o:mentos restitui
dos l'l.o Estado requerente com 

indica~iio do tundamento da de
nEJ-gaçiio. 

Este facto não obsta a •·eno 

vnção do pedido, devidamente 

ittstruido. cabendo ao E stndo 
requerido ajuizar da convenien

cia e opportunidade da prisão 

Jlreventiva do inculpado duran

te> o novo processo. 

Az·tígo XII 

Quando a pessoa, cuja extrt•
<liçao pt>dida n a conformldild() 

do presente Tratado, !Or Igual

mente reclamada por um ou va
rios outros Governos, proceder
se~.:.. da maneira seguinte: 

a) se s e tratar do meSino 

f acto, serr~ dada preferencia a.o 

Jledido d o paiz em cujo t errlto

r!o a infra.cção hOUVer sido com

rnettida; 

b) se se tratar de factos di!

ferente.s, da..'~se-a. a preferencia 

:l.o pedido do Estado em cujo ter

ritorio houver sido commettidn 

a infracçã.o mais grave, a j uizo 

do Estado requerido; 

c) 8e se tratar de tactos· que 
o Estado requerido r epute de 
igual gravidade, a pre1'erencia 

<·ommla t· y ~ntt·egado nuevct-

m ente :<in otnu; íormall<lades. 

Artfc:ulo XI 

Cua1:do el J><·dülo de extracH
dOn f uero\ denegndo de forma. 

los respectivo,; documentos i'oe

r í'tn restituídos ai Estado L'Cque
ricmte con incUcac!On ele! fun

damento de la dencg-adún. 

E ste hecho no impide la l'ei

ter:tc i6n del pedido, dPI>hlamen 

te ln!itr ulclo. siendo comp:LtliJie 

al Estudo requerido el juzg:ll' 

la ~·onvenicncia y oportunidatl 

lle la prislón preventi~·a ele! in

C'ulna<lo durante e! nucvo prn

CCllO. 

.\ rticulo XII 

Cu:tndo h persona CU)':.L ex

tl'Hdiclón, peüiQa de conformidad 

~on ~1 pre~ente Tratado, f lH!!'Il. 

recl:l.m"-da. i;;ualmente por uno o 

va z·ios otr·os Gobiernos, se pro

cederá de la manera siguien

te : 

a) si se tratara del mismo 

hech o. se dará preferencia a i 

ped!d.> de! pais en cuy o t errito 

r io se bu blera. co):llet ido hL in

fr acclón: 

b) s i se tratara ele h e chos 

diferentes, se dHrá prefe rencia. 

ai pedido de l Estado en ç u yo 

tenitorio se hubiera c ometid o 1,~ 

in!racciôn m a.s grave. a juicio 

del E >!tado requerido; 

. c) si se tratara de bechos 

que e! E stado requerido repnte 

de i;::-ual gra v edad, la pt•eferen-
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se1·ã det~rminad" pela !>rlorfdu

cll' do pedido. 

Nas hypothe~s d~ letras u 
e c, o Estado requerido poderA. 
nu conceder a e:::üradid'io, esti
pular como condi~ii.o que a pes- · 
~.<Oa reclamada seja ulteriormen
te reextt·aditada. 

Artigo XIII 

Quandu convier, um do~ E~
tados contractantes poder~ en
Viar tto outro, com prévi<l ac

qulesc':ncia. deste, agentes dev!
dnmente autorizados, quer para 
n.ux1llnrem o reconhecimento da 

hlent!da(\Q do inculpado, quer 

l>:tra conduzil-o. 

'I'aes agent~s ficarão subordi
natlos (lf> autorida des· do territo
rio em que a;;iram. 

Artigo XIV 

A permissão de traru:;ito, p elo 
terrftorfo de uma das P arte!! 

contractantes, de pes.soa. entre

S"Ue por terceiro Esta~o á ou
tr:~. P:ute, será concedida me
diante simple!l apresentação, 
por via diplomatica, de um dos 

doc;.~m<!ntos mencionados no Ar

ti~:"o IV, letras a e b, que con
têm os requisitos a que se re

!ere o inciso 1, excePto Se se 
tratar de cidadãos pertencentes 
ao paiz d~ trans!to, ou de cri

me não prêVisto que não se oppo

n~m ao transito graves moti

\ ' <'S de ordem publica. 

cía. se1·á detennlnada por la 
prlar!dad del pedido. 

En lo.s h !pótcsls de las letras 
b y c el Estado requerido po
drt, :ti conceder la extrad!ci6n, 

estipular como coneición que 

la persona reclamada sea u lte

riormente reextradita.da. 

Artfculo XIII 

Cuando convin!era., un(' de l•Js 

dos E stados contratantes po
llrá <:nviar al otro, con p rêv!o 

consentimento de este, agentes 
debidamente autorizados, ya sen. 
para ayudar en el reconocimien
to de la !dentida.d del in culp a
<lo. ~ea para conducir-lo. 

Estos a;;entes q uedaran su

bordinados a las autoridades del 
t errltor lo en que actuaren. 

Artfculo XIV 

El permiso de trá nsito por el 

terr!torlo de una. de l::.s Partes 
contratantes, ·de personas ~n

trct;adas por un t ercer Estado 
a ptra. Parte, será concedidO 
l)1ed!iante . la. simple pre5enta

cl6n. por vi~ diplomática, en ori
ginal c. 'en r.opia. a utên tiCa, d o;: 
uno· de los documentos mencio

nados en el A~:t!culo IV, letras 
a ~· b, conteniendo ios req!Jfsi
tos a ·que. se refiere e! in ciso 1, 
excepto que se trata J e ciuda

oanos pertenecientcs ai pa.fs de 
trânsito o de c rimen no previst.:> 
en este Tratado y 5ietnpre que 

a ,c llo no se opongan grave, mo
tivos de orden p11blico . 
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A rt!;;o XV 

Q\1ando, em processo penal, 
motivado por infracção que au
torize a ex'tradi>:ão na forma des
te Tratado, se tlzer necessario 
o depoimento ou a citação dl! 

testemunhas que lõe encontra

rem no territorlo de urna das 

Parte~ contra.ctantell, as!:!im co

mo qualquer outro acto de ins
trucçilo, a autoridade judic!arla 

compdente d <O uma uellas pode

r~. para esse errelto. expedi<· 

c~rtl~ roga.torla, PO!" via diplo
matfca, i'ts autoridades da outra 

Parte. E ssa rogatoria deverá 

ser a companhada, sem pre que 

ror posliivel. de traduq;ão em 

portu g uez ou em cast elhano, con

fornHl haja de ser executo.dn 

no Brasil ou no Crul;au~· , 

Artigo X \ rr 

As despesas c om a captur:;t, 

manutençã.o e extradiç:5.o do in

culpado. a té â data da sua re

missã.o, f icarão a cargo do · E s 

tl\do r equerido; as posteriores 

· - corre:-ão ~or conta do Estado 

r equerente. 

As d espesas com o transito, 

;>ele ter r itorio de uma das Par~ 
t es contraetantes. de pessoas 
~mtregues por t erceiro Estado 

á outra Parte, cab&rão a esta, 

Os .gastos decor rent es da. exe

<:u çüo de car tas rogatorias, ex
opedidas na for ma. do· artigo pre
c~ente, ficexão a car go elas 
justiças depr ecadas, salvo qua n

do se tratar de pericias crimi-

.-\rtl<:ulo X\' 

C uando, en un pt·uceso ]Jennl 

moti\'ado por infración en l<L 

forma de este Tratado, s~ h l

clera r.ecesariu la declaraclón o 

la <;itad()n de testlsos que so 

,·ncontraran e n tcrl'ilol'io o.lc 

una d~· .l<ls Parte;; cvntr<ttante,, 

u~r como cua!qult:r unu acto dt> 

1n~truc10n. la autot'lclo,d jU<li

c-ial com petente rlP uno J>Odrí• 

t•X\)('dir a! tl~l ott·o d~ lo,; E~t:t

<los <·ontratnntes, para ese ! in. 

por v!a <lipl~mútica. una cartu. 
rogatoria que debút~f&. acompa

ita.rse, s iempre q ue fuera posi
ble, de 1:1. tradu ción en port u

g uês o en c~1.stel1a.no, segtin ten 
;.;a q u(.' ~et· eje<:utadu en d Bnl

~il O E·n í"l eruguu~·. 

Al·ti~.:ulo XVI 

J ... n>< l.w.st os de ~·nptm·a, mnnu 
tenciún y extradición det reo. 

hasta la techa de sua remi~ión , 

quedar:tn a cargo de! Eswdo re
querido; las posteriores corre

'l:á n por c uent<t de! Esta do t·e

'l ueriente , 

Loll 3">Ll:ltos de . tr·ãnsito por 

el t err itorío de u na. de l;.u; Pal·

tes contrat.1.ntes . de la;; perso
nas entregatbs por· un tct·cer 

Esta1o a la ?tra Parte, incum

blnt,n a é s ta . 

Lo.: ~stos :·e!>ultante!> de la 

ejecuciõn de las cartas_ rogató

r ia s ex pedidas e n la. roi-ma del 
1\rtículo precedente qu edar á.n a 

cargo de la j ustlcia que recibe 

el e:xhorto, salvo c uando se tra-
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na.es, com·met·ciaes ou meilico

Jc~;aes. 

Artigo XVII 

O pt·esente Tratado será, ra

t!Clcado, depois <ie preenchi

das :l.s tormalidades legaes em 

cada um dos Estados contrac

tantes, e entrará em vigor dez 

<l!as ap6s a troca das- ratificn
<:lles, que de~rá ef:llectuar...se 

o mais breve vossivel em Mon
tevid~o. 

Vigorará. llOl' tempo indeter

minado até um anno depois de 

sua •lenuncia por uma ou outra 

àas Partes contractantes, o que 

Jlode rfl. verificar-se em qualquer 
momento. 

Em fé do que, os Plenipoten
ciarios acima indicados assi

;::;nat·arn o presente Trataüo, em 
dois ext>mplares; cada ·Um dos 

quaes nas línguas J:lOrtugueza e 

hespanhola. e lhes appu:roram 

seus respectivos sellos, na cida

de do Rio de Janeko DF. aos 

seis dias de Outubro do anno de 
·mil novecentos e trinta e tres. 

-(L. S.) A. d.e Mello Franco. 

- (L. S.) J uan Oarlús Blnn-

co. 

COXVENIO EXTRE O BRA

SIL E A REPU:BLICA O. DO 
URUGU:AY PARA A REVI

SÃO DOS TEXTOS DE EN

.SINO DE HISTOR!A E GE0-
1GR..!,.PRIA 

A Republica dos Estados 

Unidos do Era~il e a Re
publlca o. do UrugUay, anima-

tar·a de perlcias crimlnales, c:o

merciale:; o médico-legales. 

Articulo Xv"'I 

E! presente Tratado será ra
tificado •. después de !lenaõa.s laa 
formalidades legales en c!Uiu 
uno de los pafses contratantes 

y entrar~ en vigor diez dias des

pués <iel canje de las rn.ti!ica

ciones. que deberli. e!e~tuarse a 
la brevedad en Montevldeo. 

Entrará en vigor por tiempo 

indeterminado hasta un afio 

despu~s de su denuncia por una 

o otra de las Parte.s contratan
tes, que podrá verificarse en 

cualquler momento. 

En fe de lo cual, los Plenipo

tenciarios arriba indicados f ir· 

maron el presente Tratado, en 

ilos ejemplares, cada uno de los 

cuales ·en las lenguas portugue

~a e espaiiola. y le ;pusieron ~u~ 

l·espectl vos se!los, en la ciud'l.d 

de Rio de Janeiro DF., a lo>:~ 

seis dias de Octubre de! aiio 
mil novecientos trefnta y tres. 

-.(L. S.) - .L ck Mello Fran

co. - (L. S.) Ju.an Carlo~ 

Dlanco. 

CONVENIO ENTRE LA RE
PUBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY Y EL BRASIL 
PARA LA REVISION DE 

LOS TEXTOS DE- ENSE
NA.NZA DE LA H:L.STORIA 

Y GEOGRAFIA. 
' 

La Rep(Jbllca O. dei Uru

gua:y y la Repu_blica de los 

Estados Unidos dei Brasil. 
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da; do dese-jo de Hlnda mal!'l es

treitar as relacõe>< de amlznd" 
{JUC a~ u.ne, convencida~:~ de que 

esga amizade mttll'! St' con

Ho!ldar{t pelo pc:·fclto conhC'

clmez:!to que tenham O.H novn~ 

gt'raçôe!-!, tanto da ,~;cogrnphlu. 

como da hlstot·ltl <le >~\lnM res

pectiva~ patriaM, C'Xpur,c:-:ulo~ rh• 

ens1no daq uelle" top!cos que re

cordem palxile'l fle (•po~aK JJre

ter!ta><, qUUndo alndtL nun ~e ha

\'lam !PerfelW.mentc consolida

do o.H nllcet·ces <.le" suas na,clo

nalldade~ fiels ao voto em.:ltt!

do pelo l Cong-res~o de Rlsto

rla Nacional, reunido em Mon

teyideo, no anno de 1928, re"!ol

verarn celebrar um Con\·enio 

para a revisão dos textoo de 

ensino de hlstoria e ,;eogrn!)hia 

.e, para ess'l! fim, nomearam seu..; 

Plenlpotenclnrlos: o Chefe do 

Gov~rno Provisorio da Republi

ca dos Estados L'nidos do Bra

sil ao Senhor Doutor Afranio de 

Mello lo~ranco, Il!inistro de Es·· 

tado das Relaç:õe3 Exteriores e 

o Presidente da Republlca O. 

(\o Uruguay ao Senhor Doutor 

Alberto Mané, Ministro das Re

la<;ões Exteriores. 

Os quaes, depois de se com

municarem os respectivos Ple

nos Poderes, que toram acha

dos em boa e dev:da :forma, 

convieram no seguinte: 

Artigo I 

O Governo da Republiea dos 

E3tados Unidos do Brasil e o 

unimudas pot• e\ dc-seo de e~tre

cllat' ;~.1l·n m(u< lns relaciones 

:~ml~tm•a~ QUe la~ unen, conven

cidas ele quo csa ltmll'ltad fiC con

:<olt<lal'ft mfl,; por E'1 JlC'rfect(j 

conoe\mlento que ten~nn la:;

nucvas generaclones, tnnto de 

lu. geografia como de la hlKtorla 

<IP ~us rc~pectlvas patrla>"~, de· 

purantlo lo~ te>xto!'< de ensciian

'"" <h• aque\lm; tf•plco .. que re

cuenlcn paH!OnCH de l':poea>~ pre

t{-rit;Ls, cu:Lndo a!ln no >.e ha

hlan perfectamente rnnsolid~ elo 

l<~i clm!cnto~ de sus nacionali

dades, flelcs :tl voto <>mitido por 

el I Congreso de Hlstorla. Na

cional, reunido en Montevid.:;o 

en el n,iio 1928, rosolvieron Ck'

lebrar un Convcnio par:~, la r<'

vh,J(m àe lO!i textoH ne em;eí'íanza 

<le hlstoria. y p;eogra.fi<L y, con 

es.: !in, nombraran sUl'l Plenipo

tenciario~·= el Presidente de h 

Replibli~L Orielltal del Uru-

gu:w, al Seiior Doctor Alberto 

1\lafif~ :\flnistro de R€'laciones 

Exteriores, y cl Jcfe de! Gobier

nri J?rovilsorio de la Repüb!ica. 

de los Est:Ldos Unidos dcl Bra

sil al• Seiior Doctor A!ra.nio de 

:\-!ello Franco, Ministro de Esta

do de Rel<J.clones Exteriores; 

Los cuales. después de comu

nicarse los respectivos Plenos 

Podere:;~, que fueron hallados en 

bucna y debida forma, convi

nieron en lo sigulente; 

Articulo I 

E! Gobierno de la Rep{lblic::~. 

Oriental del Uruguay y _el Go-
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Cavemo (la Republica O. do 

1J rug-utly fat·ii.o prooeder a. uma 

revisii.o dog textos a-:Ior>ta.dos pa

ra o en>;ino da· hlstorla nacío~ 

nal em seus respectivos paize;i, 

e.xpurgandq-os d'aquelles · 'topi

Co3 que sirvam :para excitar no 

animo desprevenido da. juventu

cle a advet·~-LC a qualquer povo 

amerlC"ano. 

Artigo II 

O Governo d a Re:publlca dos 

Estados Unidos (lo :Srasil e o 

Governo da Republ!Ca O. do 

Uruguay farão rever periodica
mente os texto!! adaptado, pa

ra o ensino da. geogra.phla, po.n
do-os de a~cordo coro. as mais 

r.nodernas estatll'!ticas e procu

r;wdo e!lt:tbele<:er nel!es uma 

noc;ão appniximada da riqueza 

e da · capacidade de producção 

<lo>l ·E:stadcm Americano.s. 

Artigo III 

O I>re::;ente Corivenio ~et'á. ra

tificado dentro do mai.s breve 
pl'azo possível e suas rati!ica
!:Ües se traca.rã.o no Rio de J;t

neiro, D. F., continuando elle 
em vigor indet!.n'idalnente até 
ser denunciado por uma das 

Parte» contractantes, com seis 

rnezes de anteci'pal;âo. 

Artigo IV 

Qualquer Estado' america.

llO . que o desejar poderá adhe-

hierr~o de la RCl)1ibllca de Jn1 
:r~stados Unido/i del Brasil ha

I'{tn que se pro<:eda. a. un:l revi

:,~ión de lm> texto~ adoptado:> JN

ra la enscfian:ta de ln historh 

n~cional en sus respectívÕ:; [>al
:~es d~?U\'andolO>~ de uquelJo;; 

tópico.~ que sirvam para e"cl· 

tar en cl ú.nimo despre\'cn[<11l ,;(, 

la juventud lu. aversión a <!:tul

qu!el· puc-bl<} amencano. 

E! Gobierno de la. Repüblic.'\. 

Oriental del Uruguay y el Go

b!erno d e la Rep~bllca de los 

Ef!tados Unidos del Brasil barán 

rever, periódicarnente, los tex· 

tos adaptados para ·la enseilall

za de la. geog-ra!ia, pon!ê-ndolo~ 

de acuerdo con las má,s moder

nas e:statistlcas y procur~!ldO e:;r

tabelec.er en ellos una ncci6n 
aproxlmada. de la riqueza. y de 

la capacidad de prod11cdón ,1.:. 
los Estados americanos. 

Articulo lii 

El ))i'esente Con v enio será. ra.

tüicado dentro dei más l>rç,·e 

plazo possivel y sus rati!ic!lcio

nes se canjearán en Rio de Ja

neü•o continuando t;J en vlgor 
b'ldef!nidarnente hasta ser de

nunciado por una de 1~ Parte-; 

Contratantes, con seis meses ele 
anteci]Jación .. 

A1'tiCUIO 1V 

Cualquier E:stado americ!l.r.c 

que lo deseara 'Podr~ ,;aherir a 
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t'lr a e~lle Canvenio, annunclan

do eBBe ~eu proposlto .ao MinJs

t.et<ío d.aa Rela~ões ExtE!I'lore:; 

da Re:publlca. O. do Ur!lguay. 

cada adhesão só se !ará effectl

·,·a. de!)ois de com ella se mo>!

trarem de nccordo os Governo~ 

da._ Republlce. dos Estados Uni

aos do Brasil e dos outros Es

tadot~ que na occasião sejam 
jlarte ne3te .Converno. 

Em fê do Que, us Plenipoten

ciarlos acima referidos ass!gna

ra.m o presoente Convenio, em 

dois e:>cemplares, nas linguas 

oportugueza e . h espanhola, e 

lhes a.ppuzeram os respectivos 

sellos em Montev!deo aos vinte 

dias do mez de Dezembro do 

:1onno de mil novecentos e trin

ta e tres. - (L. S.) AJ'ra·nio 

de Mello Franco. -

{L. s.) Alberto M(l?ie. 

Co"NYEXJO &l'>'Trui: o BI~SIL E: A RE

PL"BLICA O~"'r.\L DO URUOUAY 

SOB!Ul. EXl'OSIÇÕES DI'; AMOSTRAS Jo: 

VENDAS D(,J PE\ODUCTOS NACIONAES. 

A Republica dos Esta~os vni

dos <lo Brasil e a. Republlca O. 

de- Uruguay, desejando promo

ver a appll'oxímação commer

cial ~da vez maior entl:'e os 

dois paizes, convencidas da ne

cessidade de~ robustecer e as
segurnr essa. orientação por 
actos concretos, resolveram ce

lebrar um -Conv-eni0 relativo â 

exposição de amostras e ven

da de productos nacionaes e, 

com esse !im, nomearam seus 

plenipotencta.r:!os: o Chefe do 

Governo da Republic:i. dos Esta-

e:<te Çonvenio, anunçiaJ"Ldo su 

pt'Opósito ai Mlnlsterio àe Re

laciones Exteriores de la Re

:p1ibllca Oriental de! UrugU"-Y· 

Cada a<lbe><ión solo se hará 

e!ectiva. despuês de que con ell;,~. 

!:!e mue~tren õe acuerdo los Go· 

bler.nos de la Reptib!ica de lo.• 

Est:ldos Unidos del Br~wil y doe 

los otro~ Estados que, en el me

mento. >;ean parte E>n est~ Con

vento. 

En fe de lo cual, los Plen!

pote.nciarJos arriba re!erido" fir

maron e! pl'esente Convenio, en 

dos ejemplal'es, en lo.s len~;uas 

esp;Li\.oia y portu~ue><a, y le>< 

PU!'lieron sas t·espeo::tivo~ senos. 

en Montevideo a los veinte <ilax 

del mes de Diciembre de! afio 

mil noveciento~ treinta y tre,.. .. 

- (L. S.) A.lbcrto .'l:ta1ié. -

(L. S.) "l.franio de Jfcllo Frra,. 

co. 
Ca!i'VBNio E;r-;:T>:~ J,A. Rf:l'URoLICA 

0. DEL Uat:CUAY Y Elo BRASIL 

SOBRE EXPoSJCIOXI::S DE MliEST!US 

y VE?-.'"DA PE PRODlTCTOS. N•\CIO

N'ALES. 

La RepubliC<t O. de! l:ruguaY 

y ia. Republic.a de los Estado~< 

l-"nídos del Brasil,. en el <le~o de 

promover la aproximación co~ 

mercicl siempre may"er entre !os 

dos paises, conv~rot'i•las •k la 

necesidad de robustt""":er y afia.n

zar i!Sa orienta::i( •t Jlül' ~,cto,; 

concretos han resuelto celebrat' 

un Convenio t'elativo a. ~xtJo~i~ 

ciOnB:;; de muestras -;..· ve-nta de 

productos nacionales y, eon esc 

· fin, nombraron su:s Plen.ipotcn
ciarios: el Presidente de ]a Re~ 
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dos l" nitlo~ do Bl'a>lil ao Sen llot· 

Doutor A(runio de Mello Fran

co, :\iin!stro de E>~tado das Re

lações Exteriores, e o Presidentt~ 
da Republlca o. do 1Jruguay a:1 

~enhor Doutor Alberto Mafi~. 

Mini~tro rlaid Relac:õe" Exterio-

0::~ quaes, d::pols de "'e com
municarem o&' respectivo~ Ple

nos Poderes, que foram acha

dos em boa e devida forrn~ 

<'c,nvieram no seguinte: 

Arti<;"O l 

O Governo da Republica dos 

Estados "Unidos do Brasil in..s

tallará. na cidade de Montevi.

dl:o um Salão de exposição de 

amostras e venda permanente 

de seus productos nadonaes; e 

a mesma ins'tallação e com iden

tico fim, o GO'Iterno da Repu

bliea o. do Uruguay fará no 

Rio de Janeiro. D. F. 

Arti_go II 

o~ pt•oductos destinu.dos a 

essas exposições não J:asarão 

direitru. aduaneiro!;', nem ou

tro qualquer Imposto ou onus 

fisca..l, entrando no 'Paiz como 

amostras sem valor; todavia, 

no cas'O de venda, ficarão su:iel

tos ao paga.znento dos direitos 

de- importação e de consumo, 

pela. forma. a ser combinada en

tre a.s autoridades f1,;caes dos 

dois paizes. 

t>ubllca O. de! Unt[.:L~~-; al S~

nor Doctor Alberto Mafi~. :\11-

nlstro de Relaciones ExlC'r!o~es 

y el Jefe de! Gol:llerno Prm·:.~o

rlo de la Republica. de lO'l J·;~t~

du>t Unidos del Brasil al S'!iior 

Doetor Afranio de Me11::> Franw, 

Ministro de Estado d:! nnlado

ne3 Exteriores; 

Los cuales, despuéso de ilal>l)r

se com un!cado sus r e.,pecU \'OS 

Plenos Poderes. que fueron h<:.l
lado» en buena y 'Jeb~1a. f•)t!lla, 

han canYenido en lo siguiente: 

Articulo I 

El Gobierno de b Repuhl!ca 

O. de! Grug-uay in!l~-llarA cn :a 

ciutlad de P.io de Janeiro c.m 3a-· 

lón de exposición ·b mue.;1r~.~ 

y vent-1. permanente de su.:; PI'O

ducto~ nac!onales; y la misma. 

instalación y ton el mismo !in, 

el Gobierno de la Republi<''l. de 

los Estados Unidos dél Bra.sí! 

estabelecerá. en la ciudail :iC' 

Montevldéo. 

.Articulo II 

Los productos destinados a 

esas exposiciones no pagarán 

derechos de aduana, nl otro im

puesto o. re<:argo fisocal, entran
. do a! pais como muestras sin 

va:or, ~ menos que !leguem ·:l. 

ser ve.ndida'l, caso. en que sera.ll 

recaudados los derecbos de im

portaciõn y de ~onsumo, en la 

forma: que se combine entre la.9 

autoridades fiscales de amboH 

p~ises. 
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Artigo IU Articulo IIJ 

A venda. dos ,productos não se La venta de los produc:to~ 

poderã realizar senão a reta.- unicamente podrli. real!zar~c ai 

lho, tão s6mente como =a de

monstração pratica da~ quali

l!dades e >do custo do art!go. 

As condfções de venda de 

por menor, solamente como un:L 

demonstrac!ón pratica de las ca

lldaues y dl"l co!!to de! urUculo. 

L~ concUclones de ~·entl:. de 

taes ;productos serão objecto de tales· productos se1·an objeto de 

regulamentação especial e con- l'eg:lamento eo;J)cc!al y concor-

corda.ndo os dois Governo~;~. da.nte de los do~;~ Goblernos. 

Artigo IV A1·ticu!o IV 

A os expositores será cobrada Se enhrarft a los expc~itores 

uma. pequena commissão de una moderada com!:Mm de yen

venda destinada a cllstear o:; t.'t, o:lestinada a costear los pts

gastos com a manuten~üo dO!$ tos de mantenlml<mto de los 

Salões. Sn1ones. 

Artigo V 

Os Salões de expooição e ven

da ficarão sob a immediata.. di

recc;ão, fiscalização e responsa

bilidade dos Consulados Geraes 

do Br.:t.sll em Montevidec e da 

Republica O. do Uruguay no 

Rio de Janeiro, D. F., e sob a 

superlntendenc!a das respecti

vas Embaixadas nessas capitaes. 

Artigo VI 

Os Governos do Brasil e da 

Republica. o. do Uruguay :fi

·xarão os recursos necessa.rios á 

installação dos soeus salões de 

eXIJos!ção e venda, e regulamen

tarão devidamente o seu tunc
ciona.mento, de modo a poderexn 

os mes'mos fornecei' quaesquer 

infot'mações s<:>bre os productos 

Articulo V 

Los Salone.s de e:xposiciô.n Y 

venta quedaran bajo la inme

diata direciún, fiscalización Y 

responsabilidad de los Consrula

do,- Generale.s de !a Republica 

O. de! Uruguay en Rio de .Ja

neiro y de! Brasil en !'.!ontevi-· 

déo y bajo la .superintenden.ci:-. 

de las respectivas Embajadas en 

esas C:\pitales. 

Articulo "\'I 

Los Gobiernos de la Republi

ca. o. del Uruguay y de! Brasil 

arbitrarán los recurSI::ls necesa.

rios para instalar sus Salones de 

exposició.n y venta, y reglarner..
tarãr. debidamente su funcio

namiento, de ~odo- que puedan 

s~mlnistrar los informes que se 
soliciten sobre los productos ona-
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naclonaes, com a garantia do 

testemunho officlal o da. com
petencia technica. 

-Artigo VII 

o presente ConvenJo entrará 
em visar trinta diaa deyol.s de 
trocados os respectivos instru
mentos de ratif!<:Mão na:- dda
de de Rlo de Janeiro, D. F. Vl· 

clonales, con- las garantias de la. 

i nf'ormac!On ofiCial y la compe· 

tencla. técnka.. 

Articulo VII 

El presente Co.nvenio entrarã 
en vigor trelnta. dias después 
de canjea.dos los respectivos Ins· 
trumentos de rat1fica.cl6n en 1:~ 

cludad de ruo de Janeiro. Estará. 
gorarâ. por um anno, cons!de- · 'e.n vigor por um afio, co11slde· 
ra.ndo·se ,prorogado por tac1ta randose prorrogado por taeittL 

reconduecã.o· até que seja. de.nun- reconduclón ha.!lta. que -~a. de· 
clado por qualquer das Partes nunciaco por qualq)lier de la.H 
contractantes, mediante notifi
cação prévia. de tres .mezes. 

Em :!é do que, oe Plenipoten
cla.rios acima nomeados fir.rna
ram o preaente Convenio, em 

doia e%emplares, nas l~ 
})ortugueza e hespanhola, e lhes 
appuzeram os respectivos senos, 
~ Montevtdeo, a os vinte d.la5 

do mez de Dez:embro do anno de 
mil novecentos e trinta e tres. 

(~ . S.) Afranio de Mell'> 

Franco. · 
(L. S.) Alberto Ma.>i.é. 

CONWNlO ns lNTI!lRCJ.lld:Blo AR't!S

TICO EZ.."l'RE: O ~n.. E A EEPU • 

l!LICA 'o. DO URUOU.A.Y 

PIU'tee Contratnntell, por medln 
de notl!lcaci<ln -previa. d~ trea 
meses. 

En !e de lo cua.l, los Plenipo
t enciarios arriba mencionad()s 
flrmaror. e1 presente Convento 
en dos ejP.mplnres, en las len
guas espanohi y -portuguesa., y 

les pusleron tos respectlvosr eel· 
los, en Montev:ldeo. a los velnte 
dias de! mes de Dlclembre del 
afio mil noveclentos trelnta ').' 
.tres. 

(L. S.) A.lberlo Maii.é. 

· CL. S.) A!n~nio de Jfcllo 

Franco. 

CONVI!INIO 1>11 ·INT!.IICAll<tBIO All'l'I.S

. TICO 1!lN'X'REl LA REPUBLICA. ORIEN

TAI.. I:>EL UltUGUAY y EL ·BRASIL 

A RepubUca. dos_ E stados Uni- · La. Re])ublica Oriental ·de! 
dos do Br~sil e a Republl~ O. Uruguay y Ia. . R epubllca de tos 
do Uruguay _:no animo em que Estados. Unidos del Brasil, _en 
se encontram de procurar por el ·ÍI~imo en que se encuentra.n 

. todos os mei~s aper!eiçoar . às. de procurá:r por todos los medios 

relações de amizade que tão in· perfecclanar la.s _relaciones de 
t!mamenie .as une·; convencidas amlstád que tan intimamente . 
de que Pelo. conh~cl.mento de las une; conven!!ldas de que :por, 

I 
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seus artistas melhor podE'rão os 

seus povos a valiar a !orça. de 

1deallsmo que oS' anima e julgar 

do udlantamenio que já. attin
giram no campo dns artes, re• 

· sol\·era.m celebrar um Convento 
~ !.ntercamblo arUetlco e, pa

ra Elllse.fim, nomearam seus Ple
Dipotenclarlos: 'o Chefe do Go· 

. verno ProvlfiDrio da Republlca 

doe Est.a.doR Unidos do Brasil 
ao Senhor Doutor A!ra.nlo de 
Mello Franco, Ministro de Es· 

ta.do das Relações Exteriores e 

o Prea!dente da. R epubllca O. 

do Uruguay, ao Senb.or Doutot· 
.Alberto Mané, Ministro das Re

lac;;~ Exteriores; 

Os quaes, depois de EJe com

munlcarem os respectivos. Ple

nos POderes, que !oram acha· 
. dos. em boa e . devida .fotmã; 

convieram no seguinte: 

Artigo I 

O G<lverno da Republica. do,; 

. Estados Unidos dO Brasil rea
lizará.. annua.lmente em· Monte

vtdéo e o GOverno da Republl· 
ca o. do Urugua,y' no Rio de 

J'a.neiro D. F.. uma exposição 

el conoclmlento de MUM art111tns 
podrân sus pueblo!i apreciar me
jor la !uenm. de idealismo que 

los anima y juzga.r e! adeln.n· 

to que Yll- tuvleran en el ca.mp•J 
de 18..1!1 artes, resolv!eron ·celebrar 

un Con'\·enlo de Intercamblo Ar

tlstlc0 y, con e~e !In, nombrn
ron sw.~ Plenlpotenciarios: e! 

Pre~ldentt> de 1:1 Republica 
Oriental dei tíruguay al Seiior 

Doctor Alberto Mané, ~lnistro 

de Relaciones Exteriores, y e! 

.Tefe del Gobierno Provisorlo de 

Ia Republ!ca de IOlS Estados Uni

dos del Brasil al Seiíor Doctot· 
.A!t·anlo de Mello lo'ranco. Minis· 

tro de EE>ta.do de Relaciones Ex

t eriores; Los cu ales, despuê6 de 

comunicar-se los respectivos 

Plenos Poderes, que tueron en• 

.. centrados en buena y debida 
forma, convinieron en lo Hi· 

guiente: 

Articulo I 

E! Gobierno· de la Rept.iblie<~ 

Oriental <lei Urusua:; realizai"~ 

anualmente en Rio de .Janei· 
ro y el Gobierno de la Republi· 
ca de los E stados Unidos de! 

Bra..sii en Montevideo: una expo-
de bellas artes e arte& applica· sicion de belas artes . y a rtes 

'- ·das, deStinada. a fazer conhece · aplicadas, destinada a. hacer co

as· · prodnc~ões · culm1nantes de nocer las produciones culmi

seus ~U.stas e de ~ns ra- nantes de sus artistas Y de a!-

mos de sua industria.. A "Expo
S'Ição brasileira." em Montevideo 
serâ organizada â. fiWl. custa pela 

Eséola Naclonal de Bellas .A:r· 

tea do .Rio de .lameiro D. F .• e, ...... . 
peia. mesma for.ma, a " E%J>Osi· 

ção ur~" no Rio de .Janei-

gunos ramos de . ·su industria. 

La "Expos!ciOn Urug'Uaya" en 

Rio de .Tal.\eiro será. organizada 
a su . costo por el Cii"culo de 

Belas Artes de MontEwideo Y 

en la misma forma la "Expo91-
ci1n Br:tsilt>iía '' en :Montevideo 
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ro D. F .. pelo Circulo de Bella!; 

Artes õe Montevidéo. 

Artigo Il 

As expo~!ções constarão de 
obras ' de arte e de artes appli· 

cadaa nas indu~triaf>l, com sec~ 

ções de livraria, mobiliaria, ce

ram!ca.. bem como uma espe~ 

cial de projectos architectoni~ 

CO$, 

Artlgo lii 

Durante o tempo que durar 

a Exposição, serão realizados se
manalmente concertos de musi
ca nacional, dlzendo~se confe· 

renctas oobre literatura e ar

te e fazendo-se demonstraç~es 

a. respeito de :festas e bailados 
tradicionaes. 

Os gastos de orga.nizaçao e 
policia da Exposi<:ão serão fei~ 

tos ·pelo Governo do pai~ onde 
ella se reali~r. ·o qual arreca

dará. a. :lmportancla dos respecti~ 

·vos Ingressos,. a.reándo com qual
quer eventual defic!t. 

Artigo V 

O Governo do paiz que pro

mover a Exposição custeará o 

.Pot· la Escuela Nacional de Be
. Ias Artes de Rio de Janeiro. 

Articulo n 

Las exposlciones constarán de 

obras de arte y de at•tes apllca
das a las industrias, con secio

nes de libr-os, muebles, cerâmica, 

a,;l como una especial de proye
cto~ arqu!tectónicos. 

Articulo III 

Durante el tiempo que dure la 

Exposlción, serán l'i!'al!zados se

mll.nalmente conclertos õé musi
ca naciona-l, dandose con!eren

cia:! sobl'e llteratura y arte y 

haclendose demostmciones re
lativas a fiest.as y bailes tradi
cfonales. 

Artículo IV 

Los gastos de orga.nización y 

vígilancia. de Ia Exposici6n se

rán hechos por el Gobierno · del 
pais donde ella se realice, el 

c'ual recaudarã. el importe de los 
reSlJectlvos !ngresos, carga;ndo 

con cualquier deficlt eventual. 

Articulo Y 

El Gobi~rno del Pais que pro

mueva. ~ Exposici6n co::.tear[\ 
transpo::-te dos volumes a ella el' transporte de los volumes a 

de11tin8.!ios até á capital do ou- e!la destinados hasta la capital 

tro paiz, e egualmente os gas- dei oti-o pais y, egualniente, los 

tos de ;·!agem e permanencia ~tos de viaJe y permanencta 

.de todo .o JlE!SSOal, inclusive ar- .de todo er' personal, inclusive 
tistas e conferencistas, que se · artistaS y conferencjas, que se 

julgar nece3Sario lev;u- para a juzgar necessarlo - llevar ·para 
outrà capital. la otra capital. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 11.38- Página 49 ae 92 

-121-

Artigo VI 

O Governo do pai2 onde se re
alizar a Exposição compromet

te-se. a desembaraçar, livres de 
direitos aduaneiros ou <le qual

quer outro onus os volumes a 
ella. destll)ados e, uma vez ter
minada. a expoàição, a reembar

cai-os . nas mesmas condições. 

Artigo VII 

o presente convento ,serâ. rati
ficado e suas rat1!1~<5€s se 

trocarão no Rio de Janeiro D. 

F., dentro do mais breve pra
zo posslvel, continuando elle em 
V'Ja:or indet!ntda.mente até ser 
denune1&do por uma das Partes 
contracta.ntes, com seis mezes 

de antecipação . 
EnL!ê do que, os Plenlpoten

c!arios acima referidos a.ssigna

ram o presente · Convento, em 
dois exemplares, nas Ungua.s 
portugueza. e hespanhola, e lhes 

Articulo VI 

E l Gobierno del pais donde se 
r ealíce la Exposici6n se com
promete a deSl)achar, libres de 
derechos aduaneiros o de cual• 
q uier otro gravame los v.ol(i

menes, a ella destinados y, una 
ve:.. terminada h Exposici-ón, a. 

t·eembarcarlos en las mismas 
con cliciones. 

Articulo VII 

El presente Convenio 5erá rati

ficado y sus ra.tiflcaciones s e 
C:l.njearán en Rio de Janeiro 
dentro del más breve prazo po~ 

aible. continuando él en vigor 
indefinidamente hasta ser de· 
nunciado .por una de las Par tets 

contratantes, con seis meses de 
antecipaci6n. 

En fe de lo cual, los Plenipo

tenciar1os arriba referidos tir

maron el pre~te Convento, ~ 
·dos ejemplares , en las lengua.i 
espailola y portuguesa, y_ les 

appuzeram. os respectivos sel- pus~eron los respectivos sellos, . 
los, em Montevldêo aos vinte en Mo.ntevlMo a los veinte dias 

dias do mez de Dezembro do an- · de! mes de Diclembre del aiio 
no de· mil novecentos e trinta. . e 
tres. - (L. S.) .Afranio de 
Mello Fra.'T!Co. ~ (L. S.) Al

berto Ma.iíé. 

Plll!!.ICA O. DO URUG'tJAY PARA 

A. Republica. dos Estados Uni
dos do Brasil e a. Republica O· 
do · Uruguay, no desejo que as 

mil nove:cientos treinta. y tres. 

- (L. S.) Alberto Maií.é. -
(L. S.) Afranio de Meno ~nm~ 

co. 

ACUE:ROO lil:l."rRE !.A REPUBL!CA 

ORJENrAL nm. URUGUA Y y Et. 

DRAS:U.. PARA EL CANJE DE PU· 

B1.ICACIO:sES 

La Republica O. del Uru
guay y la Republlca de loso Es
tados :Unidos de! Bra.sil, en el 

anlma de um maior aperfeiçoa- deseo que . las anima de una· · 
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mentu na Jnformaçiio a res

peito <'lo !lUas actl v!d!l.des a fim 

de melhot· Me C'onhccerem seu» 
po\'os, certa>< de que eSf'e co

JJhN:Jmento ".'e lograr{• facil

mente de!"Cle que existam em 

nlbllothf'C:l!! do Bra.sll e do Uru

;.-uny secções el!pec!aes a que 

sejam remettlda.s todas as pu

bl!c~ões o!!lclaes _ ~obre o Uru

J.:\U!l-' e o ~11. re5olveram ce
k>brar um sccordo para permu

ta de ;mblleaçõe~ f', para es~<e 

fiín. nornearan1 seus Plenlpoten

c-ial1o~: o Chefe do Governo 
Provisorio da Republica. dos E s

tados Unldos do Brasil ao Se

nhor Dolltor Afranio de Mello 
Franco, Ministro de Estado das 

Relac;ões Exteriores, e o Presl

·<lente da Republlca. O. do Uru

guay, ao Senhor Doutor Alberto 
--:Maiié, Ministro das Relações Ex

teriores; 

Os quaes, depois- de se corn

munlcarem os respectivos Ple· 

nos Podere!! que foram achado,; 

em boa e deVida forma., convie
ram no 6egui.nte: 

Artigo I 

· Haverá na Bibllotheca d:> 

" Itarnaraty e na Blbliotheca Na

cloraal do Rio de Ja:neiro, D. ,F,, 

.u:na :1ecção dedicada H. Republl
ca O.. do üruguay _ 

Artig-o li 

Baverã. na Bibllotheca do Ml

nlsterio das Relações Exteriores 

da Republica. O. do Uruguay e 

m~-tyor perfeccl6n en la. in!or

·mncWn respecto de sus aetlvi
dades a t1n de mejor conocerso 

su:s pueblos. convencidas de que 
ese co.noclmiento se logrará. fa

cilmente de!!de que exlstan _en 

Biblioteca&~ dei Cruguày y del 

Bra.:1il seccfones especlales a. las 

que Hean remttidlls todas las pu
bllcaclone!! - oflclales sobre el 

Bral:!ll y el Uruguay, resolvle

ron t"e!ebrar un acuerdo para 

la permuta (]e publlcaci~~s y 

con ese !in nombra.ron sus• :ple

ntpotencla.rios: el Presidente de 

la RPpublica Oriental del Uru

~uay a! Seiior Alberto Mafiê, 

Ministro de Relaelones Exterio
res y el J e!e del G<:lblerno Pro

vi:.sorío de la Republica de los 

Estados Unidos àel Brasll, a1 

Seiior Doctor Atranio de Mello 

Franco, Ministro de Estado de 
Relaciones Exteriores; 

Los cuaJeS', desp'*s de comu
nicarse los respectivos Plenos 

Poderes, que fueron encontl"ados 

en huena y debida forma, convi
nler on en lo sigulente: 

Articulo I 

Habril en la Biblioteca del 

M!nisterio de Relaciones Exte

riores de la Republlca. Oriental 

dei Uruguay en ~a Biblioteca. 

~acionai de :Montevidêo uma. 

~ecclôn dedicada ai Brasil. 

Articulo II 

Hal:>rá en la· Biblioteea de 

Ita.maraty y en · la Biblioteca 

::-racional de Rio· de Janeiro una 
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~ Biblfotileca Nacional de Mon- seccl6n dedicada a la Republica 

tevidéo uma. .sec~ão dedicada ao Oriental de Uruguay. 

Brasil .. 

. Artigo III. 

Para a !na~ dessas 

secções, o Governo ila Republi

ca dos E13tados Unidos do Bra

sil e o Governo da Republica. O. 

do Uruguay compromettem-se a 

fornecer uma collecçâo de obras 

capazes de d{u" a conhecer a 

ideologia. que anima seus ho

mens de estudo e de sclencfa. 

Artigo IV 

A partir <le 1. o de Abril ue 

1934, os dois Governos Be com

promettem a fazer. fornecer ás 

missões dJplomaticaa bra.alleira 

em Montevldéo e urugua.ya 

no Rio de Janeiro, D. F., 

tres exempl.a.re5 de cada uma de 
suas publicações 0 rt1ciaes e de 
tooas aquella:s que forem edJta

daa com seu auxilio. 

·· Artigo V 

A Bfbliotheca Nacional do Rio 

de craneiro, D. F., e a Blbliothe

ca. Nacional de Montevidêo en
trarão em accordo para. 'manter, 
com a. deseja.vel frequenc.ia, o 

serviço de permutas de obras 
·edit:).da3 ·no Brasil e no Uruguay 

e <le copias ou photographia.s de 

docmnentos que p_ossa.m. ter .in· 

teresse para a historla.. amerl
·ca.na. 

Artigo VI 

O presente Accor:do será rati

ficado e suas. ratifica~ões se 

Al'ticulo Ili 

Pam la inst~la.ción de e:;as 

secciones, el Gobierno de la Re

publica Oriental de! Uruguay 
y el Gobiemo de los Estados 

Unidos del Brasil se compro

meten a proveer una colecc16n 

de obras capaces de da.r a co

nocer la ideologia que anima a 

aus hombres de estudio y de 

cienc!a. 

Articulo IV 

A partir del 1 . o de Abril de 

1934 los dos Gob!erno:~ 'se com

prometeo a hacer proveer a las 

m!siones diplomá.ticas uruguaya 

en Rio de Janeiro y brasilefia en 

Montevfdeo tres ejemplares de 
cada una de sus publica.ciones 

o!iciales, y de todas aquellas que 

fueren e<litada'! con S'U auxilio. 

Articulo V 

La Biblioteca Naciunal de 

Montevideo y la Biblioteca Na

cional de Rio de Janeiro entra

rán en acueruo para. mantener 

con la deseable !recuenci<:t, el 

_serviclo de canje de obras edJ

tadas en el Uruguay y en el 

Brasil y de copias e fotografias 

de documentos que puedan te

ner interés para ]a hi:lltoria a

nlericana. 

Articulo VI 

El presente Acuerdo será.. rati
ficado y stis ratificaciones s~ 
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t rocarão no Rio de Janeiro D . 
F., dentro do mals breve prazo 
posslvel, conttnua:ndo elle em 

>igor- indef!nldamente atê ser de

nunciado por- uma das Partes 

cMtractantes, com seis mezes 
de a ntecipação. 

Em fê do que, os Plenlpoten
cíarios acima. referidos assigna

:ra.m o presente · • .\.ccordo, em 
dois exemPlares, nas lingua>< 

~>ortug=a. e hespanhola. oe 
lhes appuzeram os respectivos 

sellos, em Montevidêo, aos vin

te dias do mez de Dezembro de 

mil novecentos / trinta e tres. 

- (L. S.) Afranio. àe :Mello · 

Franco.-(L. S.) 4.lberto Maiié. 

canjeara.n en Rio de Janeiro 
dentro dei ml\.s b r eve pla2o po

slble, continuando el en Vigen

cla. .indefinidamente hasta. ser 

denunciado por una de las Par

tes co.ntratante~. con ~ls meses 

de anteclpac16n. 

En fe de lo cual, lo.s Pienl

potendarios arriba menclonados 
:flrmaron el presente Acuerdo 

en dos ejemplares. en las le!l
guas espanola y portuguesa, y 

los sellaron en Montevideo a. lOS 

veinte õlas del mes de Dlciem

bre de! ano mil noveclentos 

trelnta y tres. - (L . S.) Al

berto, .Maiié. - (L. S.) .A.fra

niQ rTc .Mello Franco. 

cor-•vE:s"lO E:NTRE () :SIUSrt. E A JIE- CONVEXIO ENTRE LA REPUBLICA 

l'!J'BLlCA O. 00 URUGTJAY P-'R.\ 

O FOl!.Ul'i.'To DO TURISMO 

.A RepubUca dos E stados Uni

dos do BraJtil e a Republlca. O . 

do Uruguay, convencidas de que 

o turismo de ::'e\ls na.clonnes 

multo pode ~ontlibuir para a 

maior a.pproximaçâo de seus po-

ORIENTAL DEI. UI!UOUAI" m. IJRA• 

SIL !>ARA EL FOMX.N'To l>E'L 't'U 

RISMG 

La Republica O. del Urusuay 

y la Republica de los Estados 

Unidos dei Br33U, conve.ncldas 
de que el turismo de sus naclo

nalel:l mucbo puede contribuir 

. vos, (!ando-lhes a conhecér não .. para la mayor aproxima.ción de 

s6 s uas con~lções d::o vida, como 
egnalmente permlttindo, pelo 

sus · pueblos, da.n~oles a conocer 

no solo stu.s condiciones de Vida 
contacto mais assiduo, uma me- como permitlendo egualmente, 

th or comprehensão de seus mt~:- por el contacto máo3 aslduo, una. 
tuoo interesses, resolveram ceie- . l!l~or COillDL'ens16.n <le sus mu

brar um Convenlo para o fo- .tuo's intereoos r esolVieron cele

meJ1to do turismo e com es~<G brar un Convenlo para el fo-

. fim nomearam seu3 Plenipoten

ciarlos: o Chefe do Governo Pro

v!sorio 'da Republiea dos Estados 

Unidos do Brasil ao Senhor 

Doutor A!ranio de Mello Fran

co, Ministro de Estado das Re-

mente del turismo, y, con ese !in, 
nombraron sus Plenipotencl.a

rios: et Presidente de la Repu

blica o . de! Uruguay. a1 Se-

. iior Alberto Ma iié, .Mini&tro de 
Relaciones Exteriores y el J e-
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Iaç:ões Exteriores. e o Presiden • 

te da Republica o. do Uruguay 

ao Senhor Doutor Alberto Ma

né, Ministro das Relações Ex

teriores; 

Os quaes, depois de se com

munlcarem· os respectivos Ple

nos Poderes que foram acha

dos em boa e devida forma, 

com·ier:tm no seguinte: 

Artigo l 

O Gover.no da Republlcn do!': 
Estados Unidos do Brns!J e o 
Governo <la Republica O. do 

fe de! Gobiet·no Provisor:lo de la 

Republlca de los Estados Unido>' 

del Brasil al Sei'íor Doctor Afra

nio de Mello Franco. Ministro 

de Estado de Relaciones Exte

riores: 

Lo>< cuãles, de,muê:;~ de comu

nicar;;'e los r~;spectivos PlenO~< 

Poderes, que fuero.n encontra

do~ en buena y debida formn, 

conYinleron en lo slgulente: 

Articulo I 

El Goblerno de In Republlco. 

O. de! L"ruguo.y y el Gobierno 

de la Republlca de los Estado~ 

Uruguay se compromettem n l "-nldo;; de! Brasil xe compro

providenciar para a S'Uppressão rneten a gestlona.r la supressión 

de qualquer imposto ou taxa QtH~ de cuo.lquler !mpuesto o tasa que 

grave a sabida ou a entrada de ;;ra\·e la .salida o entrada de tu

turistas procedentes dos seus ristas procedentes de su,• pal~es. 

respectivos paizes. 

Artigo li 

Cada uma das Partes contra

ctantes providenciará, em con
sequencia, para que os nac!o

naes da outra, de ambos os se

xos e de Qualquer edade que 

·não sejam imm1grantes e pro

cedam d!rectamenté do temto

rlo uo seu paiz de origem, pos

sam penetrar no !Seu territorio. 
mwlldos apenas ·de passaport:e 

nacio.nal valido, acompanhado 

Articulo II 

Cada una de la~ Partes Con

tratantes tomar.ii en con.secuen

cta las providencias necesarias 

para que lo.s nacionales de la 

otra, de ambos sexos, y de cual

quier edad, que no s~an inrni

grantes y procedan directarnen

te del territorl0 de su pais, 

puedan penetrar en su terrlto

z1o munidos sol:unente de · su 

pasaporte nacional vâlido, a-

tão sdniente dos documentos sa- cornpaiiado SÕ!o de los documen-
nitarios_ 

§ 1. • Tanto os paS&aportes 

indlvidua.es ou. conectivos, co

mo os demais documentos dos 

turistas. sérão 'lrisados gratui-

tos s'anitarios. 

l." - Tanto los pasapori:e-s, 

individuales o colecti'vos, como 
los demás documentos de los 

turistas serll,n visaC!os gratul.-
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tamente pela autoridade consu

lar. 
§ 2. o Só excepcionalmente po

derio as autoridades censula· 
res exigir outros documentos, 

quando tivet'em .razões para. sue
peitar que o portador do passa
porte {: lndese:lavel, seg)lndo ~ 

leis do paiz a. que se destina.. 
§3. o Tal é:ldgenc!a niío poder~ 

entreta.nto ser feita, em caso ai· 
gum, quando se trotar fle pes

.soa. que exerça alto cargo publi
co, ou de elevada. representa.;:ão 
social, ou apresentada. por qual

quer entidade turiStlea. de re-
. conhecida. Idoneidade . 

§ 4 . o O "visto" do p=.;ai>ort~ 
de turt.sta, que tem preferenc!a · 
sobre ·qualquer outro acto con
sular. e que poderão ser conced!

dú independente}J'Iente da pre

sença no Consulado do porta

dor do passaporte, será. . valido 
por . tres mezes, tfndos os quae::~ 

poderá. ser ainda :re.novado pelo 

pra2o maxhno de tres mezes, 
pela ,policia. do Jogar onde 6'l 

achar o .turista, a qual, por sua. 
.yez, poder&. ·pedir o Hvtsto" pre

via das autoridades consularsos 
no pa.iz. que emittiu o passapor
te. 

§ s.o cada· passaporte de 

turista levará em Jogar visivel 

ao lado do " visto." a indicação, 

com carimbo, d!l palavra Tu; 
rl&ta.. 

~ 6. • Os . pedidaà de " v isto_" · 
ps.ra. ta~ passa.prirtés poderão 

aer feitos .por intermedio. das 

~ompa.nhia.!J de navegação ou 
agencias de turismo, ás quae:s 

tamente por Ia· autorldad con

sular. 
2. • - Só lo excepcionalmente 

podrAn las autoridades consulá
res exigir otros documentos. 
cuando tuvieren razones · para 
aospechar que el portador dei 

pa.sa.porte es indeseable, segun 

las Jeyes de! pais a que se des'" 

tina. 

a. • - Ta! e:dgenc.ia. no podra., 

entretanto, ser hecha en J~lngun 
caso, cuando se. trate de pel"SQ

na que ejeru.. alto cargo publico 
· o de elevada representación ao· 

cial, o presentada por cuclquier 

entldad de turismo de reconoci
da ldoneldad. 

4. • - La v1saci6n dei pasa~ 

porte de turista, que tiene pre

!erencia sobre cualquier otro 
acto consular y que podrá; ser 

concedida independlentemente de 

Ia presencia., en el Consulado, del 

portador del pasaÍX>rte, serA vali· 
da· por tres meaes, despu6s de 

los cua.les podrã. todavia ser re
novada J?ór un plazo mâl:imo de 
trés meses, por la poUcla. de! 

lugar en que se eneuentre el 
turista, la cua.l, a su vez, pa
dt'á. pedir Ia. visaciOn ·previa de 

lu autoridades. consulares d.ét 
pais que em!tió el paaaporte. 

5-.o - Cada pasaporte de tu

rista nevará. en lugar 'Vi.sible 

al lado de la. yisa.cióx la lndl- _ 
ca ción, con sello, de la pal9bra . 

Turi&ta. 

6. o ..-- L os pedidoS! de visacitln 

para taleso IPasaportes podrll.n 

!*r hechos Jl(lr lntermedio _de l.as 

compaiiias de nave~c16n o 
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o!! Consulados fornecerão as !ot·

mula3 1mpressas neceasa.rlal-1, 

dispensando-se, egualmente, pn

ra taes pedid?s, as photo:;raphla~ 

exlgiãas l)ara os demais. 

Artigo III 

Cada uma daH Partes Con

tractante:s recoulH~ce o direito de 

livre trans<ltO', por todo o terrl

torio de Juried!cção federal, es

tadolll ou provincial e munlci

.Pal, dos vehi.culos de turi:Bmo da 

outra Parte. 

Os governos elos rlols palze:s 

provtdenclarã.o junto aos gover

nos e autoridades dos Estados 

res'Pectlvos; para o cumprimen

to dos compromial!Os decorren

tes deste artigo e do artl.go 1. " 

-deste Convenlv. 

Paragrapho unlro. O uso e 

a regulamentação de uma cha

pa internacional para os auto

moveis e· de uma carteira inter

nacional de automobllis~ sel"ão 

objecto de posterior ajuste en

tre as orga.n:l!zaçôes automobUi:s

Uéas do&' dois palze:s. 

Artig-o IV 

'Js gove!'nos dos dois palzes se 

obrigaJil a favorecer um accor

do subsidiaria 110 presente CQn

venio, para regular o transito 

.de aviões e dirigíveis, c~ pas

sageiros e correspondencias, ex

clusivamente. 

ngenclull de turlsmo a laR cuales 

!o>l Con~ulados sumtnlstrll.rán la!'! 

formula>! impresus neC~Bilrlas, 

dbpen>lándo~'e. e~;ualmente, pa

ra tale" pedidos, la~ totogrttfiltS 

<-xlgldat~ pnra lo.11 demfl.s. 

-~ rt!culo JII 

Cada una de las Partes Con· 

tratantes ~econoce cl clerec!lo d~ 
libre transito por todo el ter

ritorio de jur!sdíclón federal, 

e>~tauual. provincial y munlclpal 

de los vehiculo!; de turismo de 

:a otrn. Parte. 

Los• gobiernos de ·los dos pa.f,ses 

geO'ltlona.rân de los goblemos y 

autoridades de los Estados o 

prov!nclas y munfclplos respecti

vos el cumplim!e-nto de los com

promisos derivados de es;te arti

culo y-del articulo I de este Con

\'enio. 

Párrafo unico. El uso y l:~ 

reglamentactón de una chapa In

ternacional pnra Joa automóvi

Jes, y de una Ct!dula Internacio

nal de autQmovillsta serãn ob-. 

jet() de po:;terio1· ajuste entre 

las · organizaclones automovl

li"ticas de los dos paises. 

Articulo lV 

LU5 gobiemos de Jos d05 pa.l

:;~,; se obligan a propiciar un 

acuerdo subsidiario del presente 

Convenio para r_eglamentar el 

tran,ito de avlones y diriglbles, 

con pasajeros y correspondencia 

exel usivamen te. 
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Artigo V Articulo V 

Subs'idlariamenfe a este Con- subsidiariamente a este Con-
venio e afim d <e facilitar semvre venlo y a {in de :Cacilitar siem

o intercambio turistico, realizar- pre el íntercambio turistico, :se 
se-á com a. passivel brevidade r ealizará a la brevedad poslble 

uma conferencia de tecbnicos una conferencia de t écnicos 
aduaneiros dos -dois paize.s pa

rã. <:Omblnar as bases de um re
glmen adua.neiro similar, relati

vo ás bagagens de turistaS~ dos 

paizes <:entractantes. 

Artigo VI 

No asentido de incrementar . o 
movimento turistico entre os dois 
-pa.lzes e, de um modo geral, fa
cilitar o cumprimento dos com

promissos de<:errentes deste 
Convecfo, os dois governos pode-

aduaneros de ambos palses para 

combinax las bases de un rêgi

:men aduanero similar, relativo 
a. los equlpajes de t uri stas de 

los pa!aes contratantes. 

Articulo vJ: 

Con el fln de fomentar e1· mo
vimlento turlstlco entre loo dos 
pa!ses y, de modo general, !aci

l!tar el cumpitmlento de los com
pro:misos derivados del presente 

Convenio, los dos gobiernos po-
t-ii.o cada qual recorrer á. col- drán, cada cual, recurrir a hl. 

laboração das organizações de . colaborac10n de los ol:'ganlsmos 
turlslno dos seus pa.lzes. 

O Governo do Bra.sil &nvidar:\. 

esforços para. promover a te

der~o das oriamzw;ões turis
tic:as do paiz, ou poderá. accet

.tar, nesse ca.ra.cter, alguma da.e 
orga.niiações jâ, existentes. 

O Governo da Republfca O. do . . 
U ruguay considera que a ~.sa 

:ttna.Udade correspo.nde a Com
mlsaão Nacfonal de Turismo, 
com séde em Montevidêoé 

Á.rtlgo VII 

Qualquer ESta.do americano, 

que o de8ejar, pot:W:-à ad.h.ertr a 
este Convento eomm unicando 
esse seu propos!to ao Mi.n1sterio 
das R elações· Exteriorea da Re
p_Übllca. Oftoental do Uruguay. 

de turismo de .sus paiBes. 
El Gobierno dei _BraSil ee es

forzaré. para promover la federa

ciOn de los org&.nl!lmos turlstl• 

cos del pais, o oodrá. aceptar, 
en ese caracter, cualqu!er de los 
or-ganismo E! y a e:x::llrtentes. 

El Goblerno ·de la-Republka 

Oriental del Uruguay conslde- . 

ra. qu~ a esa. flnaJ idad corres
ponde la Comisión Nacional de 
Turísm() con a.tliento en Monte
vídeo. 

Articulo vn 

Cualquier Estado · americano 

que lo,. lkseare podrá. · adhertr a. 

este conveni~ comunicando su 
propOsito ai Ministerio de ~ela
clones ' Exteriores de la Repu
bllca Oriental del Urugua.y. cada 
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Cada. adhesão só se farii. effectl· adhesi6n solamente se hará efe

va depois de com ella. se ma:ti- ctiva después de que con ella se 

!estarem de· accordo os Gover~ manl!estaren de acuerdo los Go

nos da Republica dos Estados biernos de la Republiea de los 

Unidos dp Brasil e dos outro~ Estados Unidos de! Bra~>~il y de 

Estados que na. occa.slã.o sejam los otros Estados que, en esa. 

parte neste. Convento. ocaslón, sean parte e·n eJ<te Con-

Artigo. VIII 

o pr.esente Convenio será. ra· 

titicado e suas raUtlcac;ões serão 

trocadas na cidade do Rio de 

Janeiro D. F., dentro do mais 
breve pràzo possivel continuando 

elle em vigor 1ndetinidamente at~ 

::~er denunciado por uma das 

Partes Contractantes, corn seis 

mezes de ante ·edencia. 

venio. · 

Articulo VIU 

El presente Convento "et'á ra

tificado y sus ratf!icaciones ~~ 

canjea.rãn en la ciudad -de Rio 

de Janeiro dentro dei mful bre

ve pla.zo posible, continuando êl 

en vigor indefinidamente hasta 

ser denunciado por una de la.3 

Partes Contratantes, con seis 

meses de antecipación. 

Em fé do ,,ue, os Plenipoten· En fe de lo cual, 1os Pleni-

ciarlos actm'a. :eferldos a.sslgna- potencla.rios arriba. referidos f!t'· 

ra.nt ~> ;presente Con venlo;· em · 
dois exempla.res, nas llngua<~ 

portugueza. e hespanhola, e lh~s 

appuzeram os seus respectivos 

sellos, em Mo.ntevidt'!o, aos vin

te Q1a.s do mez de Dezembro do 

a.nno de mil novecentos e trin

ta e tres. - (L. S. ) Afranio 

de Mello Fra.nco. -

(L. S:) Alberto Mafie. 

ma!:'on el pre5'3n te Conven.io, en 

dos ejemplares, en. las .Jenguas 

espa,ii.ola. y portuguesa, y 1es 

pusieron sus respectlvos sellos, 

en Montevldêo a ·los veln te dias 

<lel mes de Dic!embre-· de! ano 

mil novecientos ireinta y tres. 

- (L. S.) Alberto Maiié. -

(L. S.) Afranio de Mello Fran

co. 

(Primeira Legislatura) 

N. 74 - 1935 

Abre o credito e11pecial de 1.468:000$200, pera Ministerio da. Jus
tiÇa para. pagar a. Ju::.:es e Proc;ttradores elos 7'ributWes CUt 
JUBtiça ElflitCYral. 

(Fi.nançae 9.4. de 1935 ~ 1." Legislatura) 
...... _. 

Em mensagem de 30 de Maio de 193G, 0 Sl'. Presidente da 
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Rt:Publlca solicita as necessarlaa p.rov!dtnclas no sentido de ser. 
o Poder Executivo autorizado a abrir um cr&d.lto espeCial ·de 
9C~ : 10.0$200 para accorrer ao . pagamento de-subsldios e outras van
hgens Que, por torça. do credito legislativo n. 5, de 24 de Jan~iro 
de 1!135,' coznpetem aos juiie.s e . procuradol'es dos .Tribunaes · da 
.Justi~a EleitoraL · 

' 
Na (!Xpo.s1c;:ào de motivos do Sr . Ministro da Justiça e Nego- · 

ele><~ Interiores, remettida com a mensagem, ~ justi!ica.da plena
rn~nte a nece::~s1dade da. abertura · desse credito. Autorizando o ai
tir,-o 9 do Decreto legislativo n. 5, de 1935, o- custeio ds despesa. 
ne-llc estipulada ~la verba "~-judiciaria". verltJcou-se que a. 
del.'pesa era de 962:400$200. 'l'endo de pronunciar-se a respeito, 
o MJz:ústerio da P'amenda. informou que a rendn. do: "t&.xa. judicla.
rl~ ·• esta estimada, no vigente exercício, ~m 400:000$000, facto que 
levou o Tribunal de Contas . a: <declarar que não podia ser aberto 
o r.:!!pectlvo credito para· custeio ao. despe!!Q. porque ·os recursoe a 
qu!' se rf'!ere à autorização legL'I!at1va são lnsu!!icientes. 

Esclarece a e?tpostçü.o d~ moti'l-·os: 

•·ver1!1ea.ndo-se que a. renda da ta~ judiclaria (estimada no · 
corrente exerciclo em 400 :000SOOO, embora. não a.ttingl.Slõe annual
mente. no perlodo de sete annoo, a e!lsa importancla, pois s6 pro
dtl21u 297:164$106, em 1926; 307:419$591, em 1927; 331:609$481, em 
1928; 383:104$329, em 1929; 331:897$809, em 1930; 366:122$470, em 
1931 E' 29á:718$704, em 1932)' niio é mais destino.dà a rins espe
clae!l e está actuahnenie incorporada á receita para attender à ·· 
de~pe~ geral, D!)S termos dÓ -e.rtlgo 50 da · Constitulcão da Repu
bllca. não 6 possivel abrir Um Cn!dlto especial, ·por ·conta desse 
t itulo· parelal da. R~eita". . · · - · · 

A n eoessldade d& abe-rtura de credito é imperiosa ·como . bem 
ac-<:entua a. exposiçlo do Sr. :r;nnistro <ia Justica. e -~egoclos Jn-

'-terlores . . · 

Estudando a demon.stra.ção da. des~sa.. que . ac~~panha a men'
sagt-m, · verlficou o relator· um equivoco, nas alinealÍ: -:- "Para
subsidio ~ 7 jubes. em 48 S essões ordl.narla-9, a. 120$ (art. · 3.•, § 
3.•, do Decreto · legútla.tivo n • . ;;, de 24-1-935), 40 :826$000· ~, e : ~Para 
:g.ubsldlo ·a. 7 jubes, por mais 24 Se~sões. ordinar!llli, em <época. de 
a·pu_ração (art. 3 .do DeCreto !egi~lativo n . .. 5, de .24-1~935) •...• 
20:160$(}0_0". Devem ambas ser su~stltlJidas pela seguinte : - "Pa· 
ra ·subsidio ·a. 7 juizes, em 144 Sessões ordlnarias a 120$000 (art. 
3.~ ~ §· 3.0

· do Decreto legislati~·o n . s, de 2-4-1-936) ' 120 :960$000, o 
quP. eleva o credito de zns.Ss · 60 :480$000. · 

A · mensagem refere·ae. ao credito especla\ de 962:400$200, 
quando a. despeoo por ella mesma f!DUnclada é de 1.407:520J200, 
porque deduziu de·ssa itnporta.ncia. 445:120$000 de credítos cons.t~ 

. gnados no orçamento . vigente, verba 15 - "Jusd~ lj:lleftora.l" ~ 
consjgnaçãÓ : ~ "Pesa~'.' . · . · . . ·. · · 

Tratando.;.sc. de .. um c~ espeéle.l, abe~to para. ~r· pa.
gamentO:s do. e%erciclo de 1934 e 1935; não pàrece razoavel a de
dllccã.o proposta, Prerertvel ê deiw em'.ser · nO: ·Thesouro/ Nacio
nal a lmportancta . de 445:120$000.- abrindo o credito esPecial . de 
.1 . .407: 520$200. 
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Nesse sentido oi~ereço li CommlzJ6ão de Fln11n<:a.s · o ~egulnte 
projecto de. Ief: 

O Poder Legisle.Uvo decreta: 

À.rt. 1.9 ·Fica aberto o credito especial de 1. 468:000$200 (mil 
quatrocentos e se111enta ~ oito contos e duzentos réis), para. at
tender âS despesas com exec•lcão do Decreto legislativo n. 5, de 
24 de Janeiro de 1935, a8$n discrl.m1nadns: . 

a) Tribu114l 8U1Jerw.r d~ oiU8tlça 
Elcft01"(J.l: 

Para subsidio á 7 Julze", em 4 sessões 
o~dln~trias, a 80$ (anteriores ao 
'Decreto numero 5, de 24-1-9:15) ... 2:240$000 . 

Par11 ·subsidio a 7 juizes. em 144 set!Sões 
ordtne.ria:l, a 120$ (art. 3", § 3• do ' De· 
ereto legislativo n. 5. de 24-1-935) .. 120 :960~000 

Para representa(:ão do presidente (art. 
3.•, § 4.", ·do Decreto legislativo n. 
5, de 24-1-935} .. .. . .. . .. .. • .. .. .. . C :000$000 129 :!!00$000 

· b) Trilmnae.s re_gionaea:· 

Para. cada tribunal: 

Para aubsidlo a. 6 jubés, em 4 
.aessõee ordi~, a. 60$ 
(a.nterlore8 ao Dec. Ieg. n. 
5. de 24-1-935) . . . .. . • . 1 :440$000 . 

Pará subeJdio a 6 juiZes, em 48 
eessões ordfna.ria.a, a. 100$ 
(art. 3•, · § 5.•, <to Dec. 
lec. n. 5, ·de .24-1-935) .• 28:800$000 

P~a.. -represent:açllo do pre-
s idente; (art. ao, § 5.0 , do 
nec,. leg. n. 5, de 24-1-935) 3 :600$000 

33:840$000 

·lmportancla total p.• 22 Tribunaes Reglo· 
naes · (ZO Estll.dos, Dlst.ricto Federal · 
e Territorlo do Acre), a r& .• · • •..•. 
. 33:840$000 • . • . . . • . 744:480$000 

Eventuae3: 

Pt>..:r~ pagame11i9 :de. su})aidlo, por .sessões 
dos· Trlbuna.es . 'Regfona~ em êpoca 
de apura.;ão ·(art. 3", § 2. •. do De- · 
eretO iei. n. s: de 24-1-935} 20;000$000 ~4:480$000 

. :· · c) ·• M~niSt~ Publica: 

Ve-ncimentos· do procurador no Trlbun,al 
Superlo~ (art. 4.0

, lt~tnl ~'.do Dec. 
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leg. n. 5, de 24~l-9Sií); (!e 17·9·984 a. 
31-12-935 • 46:4()0$000 

lcE>m, do procurador no Trlbunnl Regio
nal de São Paulo (art. 4.", letra. b, do 
Dec. leg. n. õ, de 24·1-931í); de 26·9· 
S34 a 31·12-&36 SD:BU$100 

Ide-m, de Minas Geraes: de 2-10-984 a 
31-12-936 • 29:935$600 

Idem, no :Rio Grande do Sul: d~ 30-10· 
934 a 31·12-935 28:129$000 

Idem, da. Bahia; de 4-10-934 a ·31-12-935 29:806$400 

Idem, do :Rio 4e Janeiro: de 2-10-934 a 
31-12-935 29:935$500 

Idem, de. Pernambuco; de 18-10-934 a 
31-12-935 • • - - 28:903$200 

Vencimentos· do procurador no TribuDBl 
Regional . do D~trlcto. Fedé.ral {art. 
4.•, letra. õ, -do ~- Jeg. n . .5, de 
24-1-935); de 23-10·934 a 31-12-S';l5 28:580$600 

Ide-m, de SaD:ta. Catbarina (artigo 4, •, 
letm c, do Dec. leg. n. 5, de .24-1-
935); ce 9-11-934 a 31-12-936 20;600$000 

ldem, do-Cearã.; de. 16-10-934 a 31·12-93!1 21:774$200 

Idem. do Paranã.; de 12-10-934 a 31-12· 
935 .~ • '· 21:967$700 

Idem, do Esp!rtto Santo; de 28-10·934 a. 
31-12-936 • • 21:677$400 

1Í:leln. da. Pe.rahyba.; de 12-10-934. a Sl-
12-935· • 21:919$400 

Idem, õo lUo Grande do Norte; de 16-
10-934 a. 31-12-935 • .21:174$200 

Idem, do Para.; de 9-10-934 a iu-12-935 22:112$900 

Idem, do Maranhão: de· 16-10-934 a. 31-
12-935 . -. • . . • 21:-~74$200 

Idem, de Sergipe; de 19-10-934 a. 31-12-935 21:.629$GOG. 

ldf!'m, do Plauhy; de is-10·934 a 31-12-93& 21:629$000 

Idem, de .Alagôa.s; de 18-10-934 a. 31-12~ 
'935 • • . • 21:677$400 

Idem, de G<lye.z; de 29·9-934 a. 31-12·935 ._ 22:600$000 

Ic-em. de :Matto Gr~o; de 27-l.:}-934 a. 
31-12-935 . ~ . • • . . • . • 21 ;,_2~0$9_00 

Idem do Amazonas; de 31-10~34 a. 
31-12-935 . . . • . • . . . . . . ' - 21:{)48$400 
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Idem, do 'l'erritorlo do Acre; de 14-12-934 
G. 31-12-93~ • . - . - . . • • . • 18;811$000 574:320$200 

1.468:000$200 

Art. 2.• Para. custear as despesas decorrentes da. presente lei, 
pod~rt. o Poder Executivo realim.r as nect:Ssarla.s operações de cre
dito, . até a. lmportancla nella menclona~a.. 

Art. 3. • Rev_ogam-se as dlsposl<:ões em contrario .. 

Sala. da. Conimlmo de Finanças, 12 de Junho· de 1935. -João 
8!mplfciQ, :Presidente. - Oardoao de Mello Net~, Rela.tor. - PerU'o 
Fl1'171e1:4. - Gratlüia-r.o Britc. - Fra?I.Ç<i Filho. - A.-m<JJM B411-
tna. - Dankl ~ CBr-valho. - Amaral P~ow Fflho. 

MIIINBACEM A Qt11!l S1ll ~ O PARECliR 

Sr.s. membros da. camara. dos Deputados: 

Tendo presente a inclusa exposl<;ão, em que o Ministro da. Jus
tlçe. e Negoctos Interiores demonstra a. lmposslbilldade -de ser a.ber-

, to. com fundamento no art. 9.• do De<:reto leglala.t1vo n. 5, de 24 
de Janeiro de 1935, o credito . preciso para· attender a.o pagamento 
de aubsldlos e outras vantagens, que, por forc;a. do mesmo decreto. 
competem aos juizes e procuradores d06 Trlbu1UI.i!s da. JusUca 
Eleitoral, solicito-vos, á vista do disposto no art. 186, § 1.•, da. 
ConstltuJcão,- as necoosaria.s providenc2as, no sentido d& ser o Po
der Executivo autorizado a abrir u-m credito eapecla.I de novecen
tos e sessenta· e dois conto.s quatrocentos mn e duzentos réis 
(962:400$200), para. occorrer ao referido Pe,gamento, na. con!or
m!dade da detJl.i>nstmçru) que acompanhá a. Inclusa. exposlc;;it.O. 

R~o de Janeiro, 30 de Ma.lo de 1936, 114° da. Independenda. e 
.;7• ._da Republica. - .A.nt.:mio Carlos Ribeiro de Ãft~ada. 

EXPOSit;ÃO DI!: MO'l'IVOE 

E:xmo. Sr. Presidente da Republlca: 

Autorizando o art. 9.• do Decreto legislativo n. 5, de 24 de 
JQnelrO de ·uas, a. . abertura. do credito necessarlo â. execuÇão. do 
~esmo d~to pele. verba. 'l'axa. Judiclarla. QSte MJnlsterio veri
ficou,- conforme · a. incluSa demonstração, importar em novecentos 
e sessenta. e dois contos quatrocentos mll e duzentos réis .• · · · • 
(962 :400$200) o cre1llto preciso e . tez, então, as consultas determl

·.nacas pelo artigo 93 do·Regulamento ~ral de Contabllidade Pu~ 
·bllce.. 

o Mintsterio da. Fazenda informou nada ter a. oppOr á aber
tura do citado credito, pori.dera.ndo, no. t:mtanto, que a. renda.· da 
taxa judlc!arla. está. · estimada. no Vigente orcamento da. Receita, 
á6mente ne. quantia. dé quatrocentas contos de réis (400:04l0$000), 

· havendo o Tribunal. de Contas resolvid·:. não poder ser aberto o • 
alludldo Óredito porque os recursos, a: Que se .refere a autorlza.
<;ão l.egiSla.tlve., sã() tnsut.tlclentes nara custeu a despesa. segundo 
ronsta. · da.s cópias ;Juntas.· · 
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. Verificando~ -que a r~nda da taxa jul'Uc!ari& (estim.e.ó.a. no 
~urrente exerctêlo em 40Ci:OOOfOOO, embora. nAo' atUngisae a.nnual
mente, no pertodo de sete annoe, 11. e!JIM. lmportancla, poà 116 pro
lluzlu 297:164$106, em 11'126; 307:419$591, em 1927; 331:609$481, 
Pm 1!121!; 883;104$329, em 19Z9; 331:897$809, em 1980; 366:122$470, 
em 1931, e 29[;:718$704 em 1932) não é mais destlnada a fins es
pPCIR.t>H e etJtA actu.a1mente incorporada â. -receite. para, a.ttendeT 
A de>~PeBa. geral, noR termoa do art. 50 da ConstituiQio da. Repu
bl!ca, não é posslvel abrlr um credito especia.l, por conta. desee 
titulo pn.re!al da. Receita, 

Assim, para. a execu~:;ão do Decreto n. 5, de 24. de Janeiro de 
1935, conViria. solicitar á. camara dos DeputadOI! autortzaça.o para 
abertura do cted!to especial, na importancla de no-recento9 e ses
R~nta e dois contos Q.uatrocentos mil e duzentos réis (962:400$200), 
adma. indlco.do. o que submett_o A consideração de v. Ex. 

Rio de. Janeiro, 30 de Maio de 1!J.35. - Vicente Ráo, l\fini.!tr_,.~ 
du. Ju8Uça o: Negocias Interiores. 

Demonstração do credito riecessarlo para attender á. deepe8a 
rom a execu~iio do Decreto legislativo n. 5, de 24 de .Te.neiro de 
1935; 

Trilmna.t Superior de J-ustiça, E~i

toral: 

Para subsidio o. 1 juizes, em 4 sessões 
ordlnarilus, a &O$ (anteriores ao De-
creto n. 5, de 24-1-935) .. • . . . 2:240$000 

Para subsidio a 7 · j~l~s. em 4S sessões 
ordlna~. a 120$ (art. ~.·. § 3.•, 
do "Decreto l~g. n, 5, de- 24-1-935) 40;320$000 

PAra subsidio a 7 juizes,· por mais 24 
- sesSões ordfnar.tas. em época 'de 

apurações - (artl~ 3. •, do Dec~to 
leg, n: . 5, de 24-1-935) • • . 20:160$000 

Pal:"a re-presentação do presidente (art. 
3. •. § 4. o, do Decreto leg. n. 5, de 
24+93.~} . : . . . • . . . • 6:009$000 

'PribU1UU'11 reJ7f,onaes : 

_Pa.ra...Cada. tribunal: 

Para subsidio ~· 6 juizes, em 4 
seSsões. ordinarias, a. so$ 

.. (a.nterJores ao Dec. leg. n. 

',I 

5, de 24-1-986) • . • . . • . i :440$000 

Pi'rft. ~ubstdto i f> juiz~. em 4-S. 
. sef;!lões ord!na.rias; a ioos 

(art. 3•, i' ~.·; do - nec .. 
l<?g, n. 5, (Íe 24-1-9~5) _:- .28:8~ÍJSOOO 

!>ara. - represe~lio do ~pre~. "'" ; 
- sidente, (art. · 36 ". § 5.~ ~ do 

·. 

sa:12o;ooo 
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Dec. lego-. n.· S. d·e 24-1-935} :::ecosooo 

3<1 :840$000 

Importancla total ·p.' 22 TrlbunaeJI Regto
naeH (20 Estados,. Dllltrtcto Fedem! 

. ~- T10rritor:lo dó Acre) , a réis •• : .•.•. 
. 33:840$000 • • . • • • . • • 744:41<0$000 

~ );,.;me~.: 

~l'll. péÍgamento de ~tUbllidio, por sessõel! 
dos Trlbuna.e!l RegfonaeM. em ~poc..'l. 
<le ãpurao;ão (art . 3u, § z.a, do De-
creto leg . n. 5, de 24-1-935) . . . 20:000$000 i64 :480$000 

llini8_terio Publico: 

VPnclmentos do procurador rio T r ibunal 
Superior (art. 4.0

, letra a. do ·Dec. 
leg. n. 5, de 24-1-935); de 17-9-934. a. 
31-12-935 - . . . . . . • • • . . . 46 :400$000 

Idem. do r>rocurador no Tribunal Regio
nal de São Paulo (art. 4.•, letra 11, do 
Dec. leg . n. 6, de 24-1-935) ; de 26-9-
934 a 31-12-935 . . . . 30:333$300 

icP.m, de Minas Geraes: · de 2-Í0-9i4 a -
31-i2-935 • . - - . - - . . - 29 :9&5$õ00 

ldP.m, rio Rio Grande do Sul; de 30-10-
9'3-il a. 31~12-935. • . .. . - • - - • 28:129$000 

Idem, da Bahia; de 4-10-934 a 31-12-935 29:806$400 
Idem, do Rio de Janeiro; de 2-10-934 :1 

31-12-931; . • • . • . •• ·. • . • . • • 29 : 935$500 

TdO?m; de Pernambuco; de 18-10-934 ,\ 
.. 31-12-935 • . : . • . • • . . . . 28:903$200 

Ve"fime-ntos do procurad~r no Tribunal 
Regional do Distr:lcto Federal (art. 
4.0, ·latra b. <io Dec. '!eg. n .. 5. de . 
24-1:935); de 23~10-934 a 31-12-935 . 28 :_580$60G 

Úe~. - ~e; ~ é'atharina (art1a:o 4.•. 
·letra ··c, do Dec. · 1eg. n. ,s.-de 24-1-
. 9aS); de. 9~Ú-934 a. 31-12-935 . < . ~0:60G$00G 

. Idem, d~ c~râ.: .·.:& ts-io-99.4 ~ 31-12-935 . · -~l:p.~$2oo 
!dem. do' PR.ranA; -de 12-10-934 'e. 3l-12-

. "' 9.35. : • •. • •. :· .• • ' .. . ·. . . 21:967$700 

- Idem, do Eaptrite> santo ; de 28-10-934 a : · 
- ,3.1-12-~3& .· • • . . . • • . .. . . . 21 :'67-7$400 

. Idem, d8. ~yi)â; de U-~~:.934 a 31-
. . ' 12-935 . . o • • - o ~ - . • . • • • .. • . • • • 21 ;919J400 

: Idem, do -Rio Gl'aiÍde· d~ Norte; de 16~ · 
c.o. -:" . ·, •to-914 ~ ·Sl:-12:935 •• •• · · · . . zi:774$2oo 

...... ._ :_..;. 

· .. . , 
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Idem. do Paill; de 9-10-934 ·a 31-1"2·935 · 22:112$_:900 
Ic!em, do Maranh.A.o ; de 16-10-934 a 31- · 

12-936 • . . . • . . . • • .• • • • . . 21:774$200 

Idem, de Serglpe; de 19-10-934 .a 31~12-935 21 : 62~$009 

Idem, do Ptauby; de 19-10·934 a 31-12-935 · 21:629$ooo· 

·!dem, de AlagOas; de 18-i0-934 e. 8"1-12-
935 • . . • • • • • • • . • . • . • 21:677$400 

Idem, de <klyez ; de .29-9-934 .a.. 31-12-985 2%:600$000 . 

Idem, de Matto Grosso; de 27-10-934 ~ 
31-12-935 . • . • . • • . • ' 21;240$900 

ldem: do .Amazonaa ; de 31·10~934 a 
31,;12-935· . ' • • • . : • . . • -. 21:0{8$40& .. 

I<!ffll, do Terrttorio do Acre; de 14-12·934 
-a 31-12-936 . . . . . . • • . . • . 18 :871$000 

Á deduzir: 

CreditóS consfgnadoo no · or~nto 
Vigente, A. verba n. 15 - .Jus
~ Ele~toral Co~o 

"Pessoal": 

Triõttnal 8t~.perlor d4 Jtlo8tlçG Elei
toral: 

. ]">(lra subefdio de . 8 membros em . 52 ses-
sões, a 80$ · • • ·: • • . • • • • SS: 280$000 

Tnbtm~ Repicm«es Eleltof-<zes: 

Para · subsidio de 6 membros em· 52 ses~ 

,574:320$200 

1.407:520$200 

sões, a 60$, para 22 tribWl&es • . 411:84o$ooõ 445:120$000 
-· f, 

-962: '400$200 

.Importa ·a presente demonstra.g'ão: em nov-ecentos e sessenta . e 
dois cont\)s quatroeentOs mil e duzentos '1"é1s: 

. Prlmeira Secção .. da. Dlrector.le; . de Contabillda.de . da &icreta.: 
.· ria · de' Estado da ;Justiça e Negoclos Interiores,. 28 tJe :MaiO ·de 1935. · 

. :,;.. · MQrlQ IM'bõa, 1• 'otflcl:il.: - · Vlsto, ·J) • .d.?'iwra.l :-~. 1° ot
- :ti~laJ •. . 'pel'o âtrector; da SeCção.· ~ ViSto, . Pefeira. .iunior, dlr:-ector 

·;;éral~·· · ·· · · ·. · 

.. ._ .. 

. -
. ;: 

. . 
0 1iX5tlW.(> . 'N. ~ -:".;· DB ~4 .·DE -J'~. DB. l~35 

.... .. . • ·-
. Df~;tiõe sobre ·o ~~~o d:Js _corpos tiJ• MJnsa~erio ~bÚco 'Elei• -_ · 
. . fqral e tfia o aubsi&o e .outras .. vantBoen8 'Gol J'UfZes .e .::P,.6;" : . 
- 'curadOre•:··; .. > · · · ., · . 

. -..:.: ... 

-· · .. 
. . __ .::.-

... \ . -'-.. 

·. 
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· o" Presidente da Republlca do! Est'.ldos Unidos do Brasll: 

Faco 'saber I'! UI!' 11. Onmara dos Deputados, exercendo . cumula
. l.!vR.mente ae funcçOeR <lo Senado, que lhe !ora.m conferidas, pelo 
art. 2• das Dlsposi<:Oe8 TriLnl!itorias da Constituicll.o da Republl
ca: decretou e ~u ~~nncclono 11. rei!IOlucão se&'ulnte : 

Art. 1.• Vetado. 

Art. ! .• · Vetado. 

Art . 3." Podet•ú . o Tribunal Supel'lor de .Justiça Eleitoral, de 
nccordo com n11 necesslds.df's do servic·.,, a 'u1zo do Presidente, 
realizar até tre-!1 8eP.aões ordlna.rias por semana., 

f 1.0 Os Trlbuno.cs Regtonaes effec~ue.rão uma sessão por 
sP.mana.. 

§ 2.• Na época da~ apuracões, poderão ... de 6-ccOrdo com as 
necessidAdes de .se-l'viço, a. juizo do Presidente, reallza.r até tres 
~~~ssões ordlnarla.s por semana. 

I 3. • Os Juizes do Tribuna.) Superior vencerão, par presença., 
P.m sessão oro.tiMU'ia. cento e vinte mil réis, 'e os juizes dos Tri-· 
b\tnaes R eglonaes, cem mil rêls. -

§ 4.~ O Presidente do .Trlbui16l Su;:>erior de JusUça Eleitoral 
percebem, alí.m àruluellà 1mportanc1a. por se9S!io ordlnaria a. que 
corr.,parecer, mais sela contos de réis divididos em' quotas de 

·. 500$000 mensaes, para repl'e!lenta.çll.o. 

§ 5. • . Os presidentes dos Tribune.es Regionaes p~rceberã.o na!! 
me!.'mâs condl.Q(Ies e para o mesmo fim mais réis · 3:600$000, dl
•"ididos em quotas men.saés de 300$000. 

Art. 4.0 -es · membros do Mlnisterlo Publico E leitoral perce
\ \ h<.'rll.o os seguintes vencimentos annuaes: 

\ I a) ;procurador no Tribunal Superior . •.• . . . . . . . . . 36':000$000 

{.b) · Procuradores nos· Trlbunaes ~gionaes do Dis- · 
. ; tricto Fed&ral e nas :zonas de mais de 100 mn 

··· ... eleitores.. . . . . . . • .. . ........ .. ... • ......... . 

c} Procuradores:. nas demais Tribunaes · Reg:lonaes 

24:000$000 

}8:000$000 

Art. 5. • Os cargos do Ministerio Publico da. Justiça. Eleitoral 
. ·~o . incompativc ls com qualquer outra tuneção publica remune
rada e perma.n~nte: _excepto ás· do ~iaterlo . . 

· . Art: 6. • Os cargos do Minlsterio .Publico da Justiça Eleito·. 
· ral sll.o lncorrlPe.tlvels com a a.d vocacta , perante ·a. justiça, com-· 
.: muai no J:Oro· dvel ou· "commerclal. · 

~. 7,• . Os Presidentes doa Tribunaes ~gionaes designarão 
funcclonarios ·da. :r:espectiva. secretaria. para. servir j unto â. pro
'curádoria, .de accôr~o com o seu .reglrilen to, e mandarão. fornecer 
o · m~~--nec~rl.o ·ao e%pe().iente . ~ mesma. Procun:.<lorl:i. 

· ·. : .Art. · 8. • . 0:11 · ·membros do Mlnleterio Publico . Eleito~l serão 
. · substitu'i<los .· no_s • seus impedi·mentos, llcen~· e . r~rias; · por· ba<:ba-

\ . 
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r,.!~ em direito com .. ós requú:litos exlJ;idos pelo ·artigo 58- tio Co
·1l:.;o Elcltot"a.l, designados pelos presidentes dos 't'ribunaes. · 

ATt. '9." Fica o Podex- Executl~·o autoriUtdo a. 'abrir o creditO 
nE>ris;;at:io â. eltecuc;ão. da presente lei pela verba - Ui.xa judlcla
ri;t, ....:._ desde- a. data de. sua promulgac;ã.o, e mais· os vencimen
to~ dos· Procuradore~ deSde a SUa nomea,çii.?. 

Art. 10. Revogam-se as d1spostç:õe::~ em contrario. 

Rio de Janeiro, 24 de J4nelro de 1935, 114° Ih. lndependenda 
e 47~ da Republlca. ·. 

(Primeira Legialatura) 

~ .. 75 - 1935 

Gllll'UUO V ARGAB 

'Vicente Rá.o. 

Rrpulc, o Juramento d Bandeira Nadonar i7!.8titfL{(k) pelo § 1.•, do 
art. 163, da Oonstlt1tlçoá.o; com ~cer dq, O&m1mmão de Be
gu.ra11ça sobre a emenda em s;• 4-hctulsão. 

·(Projecto 236, de .1934 e .183, de :1935 Seguran~:a 18 

1.~ Legislatura) · 

EMI!l:NDA .\.() ' PIIO.t=l N. 183, DE 1935, A QUE SE RSFEill!: O PAlil!ICER 

.No ~ · 2.0 do art. 3." Supprima.m-se as palavras: "e _paga \lm 
.mil réis de custa."_. 

Acc~escente-!je no art. 4.• a palavra "noinlnalmente.. antes 
rl"l expreB.!lâo ."convocados ·• -

Accrescente-ae ao art. 7." deJ)Ois da ·pala.vra. "certificado" 
.a e:xpressâo "gratuito". 

Sn-pprimam-se no § 1.0 Íle art. 7° as palavras· ."que" e "levará 
sello ~ial de 10$000 (de2: mil réiS)" . .. :. .. · ' . -

. SupJÍrima.m~se no .§ .2" do art. 1" as e:s:pressõeS "'e Pl!ga ~ _ 
, multa. "de -200$000 (duzentos · mU réis},. recolhida pelo lntel.'essado 
á j::olleetol:ia 'Federal, mediante . guia · da Circumscripc:ão -de :Re-
crutamento' .. ,; ·- · 

'Süpgrtmií.-se o.§ 3." do art. 7.• . 

.. ·'Sala das ·.sessões, 1 d{> Junho de 1935. - · W.:amderleil Pinho. 

P..\REC!m 

. Sou.:de·.ixu-ecer· que seja acceita. a. presente emenda, com. ex
·-cepÇão-:aà pai-te relativa, ao § ·2~• do art. 3.•, pÓI!ii- n~·é. justQ que 

. · · o escrlv!.o 'do·· :Regil!t:ro CIVil ~nba · os seus. encat"gos _ acc~idc).s, 
. sem ·-o'iltra rén:inneraçio: . 

. · .. -, 

·.:~ 
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A. paga é muito mod:tca e está . ao alcance de· todos os bra-• 
. silefros. 

Sala das Sessões; .1 -de Junho de 19~5 .- Ma.ga.l7tãe& de Almeida. 
A,oenor Monte, Relator. - Pli?:t-io Tourinho. com restricções. 

-'--Ribeiro Junior. - Dorva~ Melohiade11, com restlrlcções. -Hum
berto Moura • ....;. Do.mf,ngos Ve!Ja.Bco. 

PROJE(:'l'O. 183, DE 1985, EMENDADo EM 3.• DlSCUSSÃO 

O Poàez: Legislativo decreta.: 

Art. 1.• TGdo brasileiro é ot>r!gado ao jur:tmento á :&1.ndei
T:l. Na~!onal, na fôrma e sob as penas desta lei. 

Art. 2.~ Prestam o juramento á Bandeira Nadonal. de ac
cOrdo .com os regUlamentos militares: 

a) os clda.dãos incorporados ao Ex•3rcito, á Marinha e âs po
Hcias militares; 

ll) os alumnos dos colleg!os m11!tares, quando conclulrem o 
curso; 

. c) os que ·recebam instiuc~ào militar nos. estabelecimentos 
C! vis de educação; 

d) os que · pertença.m ~ escolas de !nstrucção militar. 

Art. 3. o São. obrigados a. Inscrever-se no cartorlo á 0 Regis
tro Civil no dfstrlcto onde ~side~. afim . de proferirem o jura
mel! to á. bandeira nacional: 

a.) os cidadãos que não tenham sido sorteados ou não foram 
eonva;cados para. o aervico . militar; 

b.), os que consegUiram isenção do mesmo servi<» por qual
ttuer ~?Uvo excepto o de t~ca.pacidade phystca; 

e) . ~. · em geral, todos os brasiJ.eil:'os 'de sntbos ôs sexos que 
ainda não. tenham pJ:<estado o Ju.=mento .á bandeira nacioná.l. 

. 1 1. R Essa; tnscrtp~:a:o serll. !eita. no prlmef·ro semestre do an· 
no immed.lato a.O ·.em que- compl~m <JB homens 22 annos e as 
nmlheres 20 anno.s de edade, e deverA conter nome por 'E>xte11so,. 
tma~ão ~ data ·do nas~imento. · 

§ · 2.4 .. O et~erivão do · Reg.!s~o Civil dará ao !nteres3211o, m.e
d.lânte requerlinerito ·verbal e paga um· mil reis de custa,. certi
dão dessâ. Jnscrlpeio: 

ÃxC 4." . Feita.: a inscrit>cão, que. · sç encerram, a.nn ua.lmente, 
·no • dia 30 de Junho, serão conVOcados os fnsc;:oiptos, ·PÓr edftaes, . 
pari> . . Que n~ diâ. 7 de· Setembrc> compareçam e.o Jogar e a. hora 
Pt"éV!Iunente d~os. ~1m de .PreStarem o comprom!sso_~ Ban~ 
d.ekà 'Nacional. em acto . solemne e com a. presença da~ autorida
des cfv.ls e nlilltares ~ 

· J?aragrapho · unlco. A convoca.cão serA. feita: 

""'-'' 
c.). pelo commf:Wflanf.& do COI'J!O de pateht~ ma.i.S elevada, 

·(mde se aqu~~ ·unidades do E:xer.cito ou ela .)da.r~; 
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. . "'b) opelo direetór ·de repartição mUit:ar, onde não .houver tro
·ba .do Exere~to ou da Ma;rlnha; 

. c) . pelo comma.nda.nte de unida.des . das policias mWtaxes, na 
falta- das autoridade!! acima. enumerãdas;' · · · ' 

d) pelos juizes de direito, ·n·a sMe das comarea3; .}lelos jui
zes muruclpaes na séd-e ~os ·termos · e pelos juizes distrlctaes, no8 
districtos, quandÓ a:hl não e~stirem unlda.de5 ·do E:zercito, da. Ma
rinha e das policl.a.s mlllt:ires, nem .repartlcões :rnilltu-e!3. 

Art. 5. • Diante do pa.vU'hão nacional e observado o ceremo
. n!al prescripto -para o compromisso á. Bandeira nos regulamentos' 
~o Exercito, será. lido pela, autoriàade convocante e repetido pelos 
compromisaandos o seguinte juramento: , _ 

· "Prometto servir ao lka.sil, na. hora da. alegria. e na. hora do 
soffr!mento, no dia da· -gloria e no dia ão sacrificio; 

Prometto respeitar a. Liberdade, a .ru~ça e• a Lei; 

Prometto defender, na sua pUl'eza. o lega,do moral, e na. sua 
integridade, o patrtmonlo territorial que recebi dÇ>s meU!! ante
passados." 

Art. 6.0 Os nom:es dos que- prestarem o· juramento serilo 
pelos or!lciaes do Registro Civil remettidos; G.té 31 de Dezembro, 
á Circuiill!cripção de Recrutamento, afim, de servirem para. a ve,;, 
riflcar;:âo de que trata o art. 7.• e serem relacionados, os dos !ho
mt"ns, como . reservistas de 3. • categoria. 

Art. 7.0 A Clrcumscrtpção de Recrutamento, mediante re
querimento acompanhado de. certidão de qus trata o § 2.0 do .art. 
!t0 e . feita. a verft!ca.ção de que o nome do interessado consta da· 
·lista enviada pelo ca.rtorio do R.eg!.stro Civil, ~â. e.o ~equerente 
nm· oertfficado de que prestou juramento A Ba.llõ:Gira Nacione..l .. 

§ L • Esse ·~rtiticad.o que. pa.m. os homens :rerâ o de reser
v!stá. d~ 3.• categoria Ieva.râ. -sello especial de 10~~0 (d~. ~ réis). 

§: 2." Aos· que não tenham feito inscrlpcáo no Pl"aZZ do § 1.0 

do .art. 3.• s6mente se ·concederá. o certificado depois de :Prestado 
o juritmento :ê, Ba.Jldeire,.. Na.cio~aJ. e paga. e. m,ult& de _200$000. (du
zentoS mil réfs), recolhld& pelo iriteresaado é. Collectoria. Federal 
mediant& guia. da. Ciroumscripção- de·. Recrutamento. .... . · 

.. . §.,s.<A;s. quantla.s de que tra.tam· os pamgrâ.phos anteriores 
seri.ó · destinadas á.. constituição de um tUndo eapeclal· para. a. -re
no~l'l.o do materlâ.t do Exercito e da. Marinha, ·a. -eriterlo do Con~ 
s~rho ::,superior da. Segurança.~ Nai:!onal. 

: :Art. s.• · Nenhum 'brasileiro poded.·. exercer funcr;:ã.O publica 
·~lectiva. . ou de nomeac;ll.o, oti-· qua:lquer p~flssã.o liberal, sem ll.~o

·-var- ·que .: preatou _juramento i Éa.ndefra Nacional, :rià :fórJnã. pre-
scripta 'nesta. Lei~ · . ' 

Paragraph.o unico . Toda.. au'ttú·idade que d~r·' posse de func~ 
~áo pubUce.. a bras.l.leiro de quil.lquer · Be%o ou· ·Jhe · regtStrar o di-. 
plom&- de profissão llberal, sem â. prova de' que prestou jura.Ínen~ 
-to · fL.. Bandeira Nacional, indemniza.rá.; no prlm.eiro -eallO, a fazenda ·. 

'. .publlcil. dos- renciJnentoo 'OU· . subsidias. . po:rv~ntura. recel>ldoa.:_ . 
. _-........ ......... 
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·pelo que lllegalmente · empossou e pagará, no segunde> ·caso, 
multa: de um Jll€z dl) seus vencimentos. No. relncldencia. sotfre-

• r!l pena de demlssilo, mediante processo adlninistrativo em que lhe 
se-rã ·garantida. ampla de!eéa. . 

. Art. 9.• Todo aquelle que, provadamente, não estiver quite 
com as obri-gações J)iuoG. com a Segurança. Nacional estatuida. nesta 
!.e!, ·sera. suslienso de. suas funccões publiCas tederaes, estadoaes 
ou municipaes. atê que sane a !alta. · 

Art. 10. ·Perderão seus direitos .polltlcos os 'brasileirOs de 
ambos os sexos que por motivo de convicção religiosa, phlloso
:!lhica · ou poUticà, se · eximirem das obrlgaç:~s Impostas por esta 

, Lei. 

Art. 11. .A.s disposiçiJe.s desta Lei não se appllcam aos que, 
11!1 presente data, houverem ultrapassado a eda.de :tUada no § 1. •, 
do artigo 3. •. 

Aort. 12. Revogam-se os disposições em contrario. 

1) O juramento é. bandeira. ne.c!onal to! instltuldo pelo § 1.• 
<lo art. Í63 da Constlfuiçã,o de Julho, que assim ee redige: 

"Todo brasileiro ê obrigado ao juramento á bandeira nacional, 
. ns. f6~a e sob as penas da. lei" . 

2) .Os Srs. Ministros de Elltado e diversas pessOas gradas 
· . re-presentaram á. camara. dos Deputados, lembrando ·a.· convenien

cla. de ser reallzada, no dia 7 de Setembro de cada a.nno, a. ceremo
nia. -do juramento á. Bandeira e ap~senta.ndo a t6nnula. do com
promisso. A Commi1ssll.o de Segurança. Nacle>nal deu pe.recer no 
sentido de que as suggesttses deviam ser aproveitadas em lel que 

,'. cutdaase do 8.88Wllpto. O a.rt. 5.0 deste projecto a dopta a fórmula 
e a data sug:g&"ldal!l. 

3). 1\tfas -o juramento á. Bandeira, embora. de elevada expres
sio civlc:a, não teria etrtclencla, se a lei nJio o entrosasse no me
canismo milltar do PaiZ. Foi o que procurou hl.zer este projecto, . 
conj~tido-o- com a lei do serviço militar em vigor. 

, 4) Os r eservistas do Exercito são de tr-es categorias . A' 
primeira categoria pertencem os ·que prestaram seus serviços :no.s 
unidades do ·Exercito; f!. !egund&, os que receberam instrucção m i

. Utar · nas escolas de reservistas (tlro!'l de guerra. estabelecimentos 
de ~uca<;ão, etc.), e A terceira. categoria pertencem os demais 

· bi-culile!ros-, aptos para o serviço, . nilo incluidos nas categOrias a.n
. t erlores. · 

Dahl se ~"ê a dift!culdade com que luta o recrutamento mi
litar para relacl()nar os reserviStas de .3. • ca.tegcrfa. o projecto 

· procurou fSil:er do juramento A bandeira. um meio etffciente para 
- 'Je consegulx- ess& object!vo . · · 

·~ ·As p éna.lida.des dos arts . s•, g•_, 10• já. estão coDBignada.s 
· · em -lei ou na. proprla. Constltulcão. Os arts. 9• e- 10 correspondem, 

respec_tivamente, .á let ra b do art. 111 e ao §· 2:0 do···art.· 163 da 
. Constituição. O art. 8• jâ faz parte· da. lei do !'lervtc;:o mil:itnr, ha-

o 
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V("D.do·· aJ>enllill - uma altere.cão quando v~da o exerclclo de ·prot!Js- 
silo liberal o&.I)S que :nAo tenham . preata.do . o juramento 4. Ba.nclelra. 

,N:aclonal. Isso, aU!ls, -decorre _da. pr~J)rla. ConaUtl:llcio- F<ederal .; 
Como ae sabe, G u ü go . 133 da. nova ·carta. tunda.m~ntal nacto~· 

· zou o ~xel-clcio das •profissões. li})eraes . Dk o artigo: 
- · · · -'" EJC:ceptuados q;uanti>s' exerÇQn~. · legit.lli141nente pr:o!Iuôee llbe· 
ra~ na ~tll 1la." Cons*Ulçlo e _os casoa de rectproc1dlld6 lnterna

doriat admttttdos em lei; soril_ente poderio ez&rGel-as. Os bràsneJ.ioos 
, nnto5 e os naturalizados que tenham pre.tado aerviço mUltar ·ao 

J?.rasil : nãc sendo pennttttda excepto aos bra.aUelrtlll na.tos; a re
vaüdação dê dfptonui.a protlt<sfonaee ~IX'itldO« • por lnstlmt·os es-
u-a.ngeu-Os de ensino". · 

· Em consequencb. deMe dlspoeltlvo, de\'r rnbfor &Ofl brns11ei• 
ros diPlomados em proflsa~o Ubernl • . no l11do da,. vantaceDII da 
nacionalização, a exigencln de <'Umprl~tn n11 obt•llrac~ell ptira com 
3 Se~nm~ Nacional. tm-po~U\11 1\ todo• 011 col4n44o•. 

6) A necess:!dade de registro ., outl'l\11 m~lw de que trata 
~ p rojecto estão de accordo com 1\ no\·~ 1~1 do ~~ervlço militar. 

7) Á Jsenc;ão 'do art: 11 e necetanriA, parn que o novo Ins 
tituto .se o:rganize sem a" ~rturbllc:~ flUI' Atorlnm enormee, se. 
<"esde logo. se e:rtendesse ft todos 01t cld'tdll011 a obrlPCilo de pz-e~
+arem ó juramento â: ba.Jldel-ra. nalllonat, 

O Intuito do projeeto, e.lém de regular uma dla);)08lc;A.o ConsU
tuclQnal, rOi .aproveitar o juramento {o bandeira -nacl.Ónal como um 
instrumento 1)3.l'a -tomar ·mait~ eft!elente · a tornu.Ção da~; re~Jerva.s 

· • ~ nossas tor~ arma-das. -
.Sala das Sê$$Õea, 22 de Dezembro de it34. - Dmninqo• vez.· 

PAAKCI!R • 

N i 3 - 1935 

.1pprovc. ·() acto d:o T rilnmBl ·d.e COfl.tN Que ~C1l•oa - re~~Wtro a.o
tP.Mno ·<Ce comf"Geto entre o Governo FetkNI.l c a l>cn-A-me-
rican· ÀiriOO:~~.r Inc. · · . - . . . . 

· <T<~ina4a. de. eontee · .•. 1.• Jefl.tJa.tÚra.> 
·- . . 

· · O 'l'rlbtllUI:I ·de Conta!J, . pelo oftlCfo .n, l . lOl!·P•Iti, ele 15 c! e 
··Mil. lo P- !_,. -. commuDlca a.· Ca.marn do• Deputadoa .que, em •esaio 

... ,..e 20· de··MarÇG do c or rente anno, recu110u tealllt:'O ao tAu1no de 
· -~ontrá.cto celf!br-ado ~Dtre . o Governo FCHleral e a "Pan American 
Al~;- Iilc. " , ll&l'S. a COD8trttci:io, no Aeroporto do Rio de la.-· 

. netro. _ á Ponta._ do .. ca.Ia"bouço;. das matallaçl!e• J)revtstaa no a:rt. Sl 
. ci<\ ª~to n~ zo,1li4. -de .6 de . .Jan~Jr9 de 1932; para uso da con
(!esE!iollaiia, dá Pallair , do· Bràail S: ·• A.. e de outraa- ~preaa.a 
que, de. -'l000r'do com··. a mesnia. eoncessfo.narfa, obtiverem . autor! -

.· zs~io_.":pilci iÍet!as se··' üünzarern; ·. ' . .. · . . . ~ .· -
: -:~ - -~ ·decisão" foi man~- ·em· seSSão de 13· dé- Ma io ultlltio, 
· ~bre ó pedido de ·reconsiàe-Í.-a~ relto .;pelo Mlnisterl() ela. ViaÇão 

. . ~--..Obras Publicas,- no aviso n . 953, de 29 de· ilaiço. - . .. 
- · · :A -~ cre 13 -d.e Mato,-mantendo o recu.a do rejpstro, .teve . 
. :ro!llo : ·fundanlento _-Os ~oth:os. constantes . do voto do. .S r. ·l'dl~stro 

- , ··: Rt>lator.. asslbl ··.conceblilo: · • -
. .. " l"rop01iho- ,q~· s~ nlAJltenl:la a recu~~a <te re~atr~ : ·~rque ·a 

> • 
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lsençã.o .. .()e lmpol!tOI tl!dOtBC!II I! munlclpae.s concedida na clausula 
15 não .encontra npoln no nrl. ú3, clo decreta· n. 20.914, de 6 de 
Janeiro ··~e 193:?. 

a) · POl"Q ue nrlo lll' tt•n t1~ d(' fl<'todromos, etc . , da letra o, do 
mesmo artigo; 

o) ' porque IUI lruttl\llll<:&t-11 n !lerem feita!! pela conces.sionarla 
n.'lo se destinam n u11o 1•ubllr.u «" l'llm dot Pan American e Panair. 
ll'so resalta de todo o r~t,..StuPn do contracto, e ainda mals ev:l
rlente se torna com ~ l•ltllL'I\ da clausula 28, em que se prevê 
fniiâs sem e}lolo no dl!l(!rl'to n. 49, art. Lq) novas e lguaea ins
:aUa.çoos, e!IIIUI, 11Im, l'li."•Unudnll a. ut!l!zação por quaesquer. aero
naves. 

À1nda 11e reCUII/1 Pfii'QU(': 

I - N~ e•tnndn Juntn IL\J processo a planta do aeropol"to, 
não se pôde 11a~r 10 u. areu eoncedida foi tirada. da parte reser

. ,-~da para lruttaJla~ ck11 empresàa autorizadas a funccionar no 
Paiz, tudo na fOrma do 1\rt, l.D. do decreto n. 49, citado. 

II ·- PorQue n cluu.~uln :!8 1'/~tabeicce, sem apolo nesse de
ct·eto cltado, umn. opçllo paru n concessão de nova arca. em que 
a. coDCI!sslonarta tttrltt nov~ ln11tallaç~s para serém utilizadas 
r>r•r quaesquer aeroni\VeN·, !'Ondlclonada ft utillza~ã.o no contracto 
que se viesse a. l!'lltabttl~r • . 

III · - PorQUI' 11 olttuxuln 29 obriga o Governo â oonstru. 
cr:ão de obrlLII de llt!ICUrn.nc:n. do plano d'aglla, destinado ao uso 
conimum de ihydro-avf&>ll, <'orno quebr~-mar e outras que !orem. 
juJsadaa neceuarla111 (quem julga? o l'}overno, a concesslonarla. 

-ilu ambos em conJuncto?) no de.!!lenvo!vlmento geral do aeroporto . 
. , E~~ claUIIUla. importA em 11ubord1nar a ·obra principal, o aero
'·'1 pór to. a uma. lnlltallacllo H<'Unllarla e particular~ . . , 
'\ 

, ' . Junto ao proct-1110, encontra.~se um requerimento d:1. "Pan 
Am~lcan Alrw11y11, lnc. ". • encamlnha_ndo á Came.ra dos . Depu · 
tido$ um termo de de>llltencfa do contracto em apreço. a.ssigna.do 
·~m 17· de Ma!o d() corrente anno, entre o Mln!,terio da. Via.;:llo 
e Obra.B Pllbllcna ~ a. ·referida Socledaãe Anonymoa, com 'O fim, 
~oru:onne peCie, de evltiU' . o pronunciamento do Poder Legislativo. 

Ha, tambem h)cluso, um outro offlr.io do :rrlbunal de C6ntas, 
sob o li. a;I58-P•85, de 31 do mez passada. em referencia ao de 
n. 3.102: citado, comm.unlcando que,' <>m sessão de 27 do dito 
mez, . resolveu; pre11mlnarmente, ·recusa-r registro ao t.enno. de 
1,emstenchl. acima 9l1Udido. · por Importar o mesmo em resctsllo 
do contrac'to, cuja· execueiio eãt{t ·suspensa até o pronunciamento 
·~esta-~cama.ra. 

•' ~~~~amente ao pedido da. "Pe.n American Alrways, Inc.>, 
na~ ha a reaolv.er. 
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A esta. CoJ:UIIissAo cabe a.predar os actos do Tribunal de 
Contas· e man1f~tar a sua opinião eobre elles . 

.Pelo exposto e considerando procedentes e.s razões apresEm-
. tadaa e que determinarem a decisão da.quel!e Instituto, opina. a 

<:'ommi!ll!láo que a mesma. seja. mantida. pela ca.ma.ra, bem como 
. !1. que se refere ao te-rmo ~ deslstencia, por Isso 'lUe, seftdo con
s\<l.erado pela ConsUtui<;;Ao pet'!eito o;~ ac.abado o contracto quando 
registrado pelo Tribunal de Contas, ~ tnadmfssiver· a 'rescisão -do 
inexistente, 

Sala. daa Commlssões, 10 de Junho de 1935. - Jooé Vieiro 
.'rfarque$, Presidente. - .Mario ,ele M~es Paêva, Re1a.tor, -Ma-
110el Da?tUU; Orlíz. - MOClC'Jir Barbosa. S·oa-ru. - Froncisco ,Gcm
!;alve9. - Lemgrubet" Filko . -Frederico Wolf!en'lmttel. - 'Ubcll· 
tfo R4nl4lhete. - Nogueira Periido. 

Deereto ri. 20.914, de G de Janeiro de 1932. · 

Regula e. f'xecu<:llo doR servit;Ós aet"onautlce>s civis . . 
• . ' ... • ........ i· ........... .. .....•... . . .. : . ................... _ .. 

Art. 53. são considerados de lnteresae publico e !ica.m isen· 
to.:. de impostos federaes, estadoa.es e mun1c1paes: 

a) , os aeroportos; 

b) os aerodromos, os t errenos e as editlc~s das eacow c!-..1s 
àe aetonauttca .e das fabricn6 de aeronave; 

_ c) as ulstitult;:ões . para ab rigo, reparação e abastecimento de.s 
aeronaves, quando exploradas para uso publico· ou para os ser
viços dos conceaelonarlos naclonaes. d& ·linhas aerea.s; 
~ · 

· 'CJ) as. demais . orgalW:a.ç~s do serviço .aeronautico de utill
dade publlca. 

- Paragra.ubo unlco-. ·os ·materia.es importados do extmngelro 
._p:u:~ ·o estabelecimento e ei~loracão <%as organizações esJ)ecWcá
da~ n este artigo e O.s destinadas aoS sernços Qa.s Unhas a.ereas de 
.transporte púolico sob . a responsabUidooe de concessionarlos _na· 
dcnaes gozarão da8 reducções ·<:o~ no art. 3.0 da. Iel n." 
;; ~ '353, de 30 de Novembro ·de 1927. 

Decreto n. 49 , de 15 . de 'Fevereiro de i93S • 

ReServa,· no plano geral do Aeropol:to do Rio de Janeiro, u;na 
á.rea para suas .tnsta.l1e.ç1!e8 accessor.las e a.s das empresas autori
Zadas · a tunccionar- no BrnsU, · .e · dá: outras . providencias. 

Art •. 1.0
• Fi~ reser~. no plano \gerat do . Ae~oporto do 

Rio de J aneiro, uma ã.reS.. Po.ra. as suas lnstaUB.llrles . accessoria.s e 
as das empresas· a.utorizli.das' a tuncclonar no BnisU, de confor·
T•lldade com o qüe disPõe o citado art. 31 .do decreto n . 20.914; 

· .te 6 de Janeiro de· 1932, de ·accor!iO com a plalita. que coil\ e:rta. 
h:tixa· rubricada pelo director Geral do E;r;;pedlente da. Secretaria. 
de· Estado. do Minfsterlo da. Vla~ e Obras- Publicas. 

'· 
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Termo de CcmtrGCto - MmWtcrio da. Viação e Obras Pu.'bUcaa -
mrectorl4 Geral ele ContabiZklade 

Termo de· c011tracto entre 'o 0<-verno Federal e a. '·Pan .Amerlcan 
Akways, Inc.", Sociedade Anonyma, com .sêd~ em Novà. York. 
n.utorizada a tuncctonar no Brasil pelo~decreto n. 18.768, de 

· • 28 de Maio de 1929, para a construc~ão. no Aeroporto do Rio 
de Janeiro, na. Ponta. do Calabou~o. des !nstallações previstas no 
art. 31, do decreto n. ·20. 914, de & de Jan~iro de 1932, p6.ra 
uso da. concessionaria, de. "Panak do Brasil S. A.'', e de ou
tMis empx-esas que, de accordo com a. mesma cor.cessJonarla, 
obtiverem autol"izacil.o pa.ra dello.s se utilizarem. 

Aos vinte e sete -dJas do mez de Fevereiro, do o.nno de mll 
noyecentos e trinta. E" ctnco, presentes na Secretaria de Estado da 
'Via~:iio e Obras Publicas, no Rlo de .Janeiro, os Senhores Dr. João 
~rques dos Reis, Ministro de Estado dos Negoc!os da. Viação e 
l)r .. :-aa PUblicas, e Ca.uby c . .Araujo, x-epre:sentante Jegal!nente cone
~ltuido. con!orme procurao;:llo que exhiblu e que fica a.rchlva.da. 
neste Mlnisterio. da ·• Pan Amerlca.n Alnvays, Inc. ", Sociedade 
Anonyma, com .sêde em No"a York, autorizada a funcciona.r- na. 
Republica pelo decreto. n. 1!1.7S8, de 28 de Maio de 192.9, declarou 
o mesmo Senb.or Mini:rtro que, na conformidade do decreto n. ·49. 
de 15 de Fevereiro do corrente anno, fica contractada. com .a su
pr!lcltada com:panhia. a. eonstrucçã.o, no Aeroporto do ruo de Ja
m•iro, na Ponta do ~labouço, das !ns.t.a.llal:ões prevista.<; no ar
tigo 31 do decreto n. 20.914, de 6 <!e Janeiro de 1932, mediante as 
seguintes clausulas: 

Clausula· primeira.~ A ''Pan Amerlca.n Nrways, Inc.", So
ciedade Ananym.a, autorizada a funccionar · no Brasil pelo decreto 
n. 18. 768; de 28 de Maio de 1929, obriga-se a construir no aero
porto do Rio de Janeiro, A sua custa e ·na âr:.a •rectangula.r a.dja.
cente ao mar de 125 x 170 metros, nos termos do decreto n. 49, 
de l5 a·e Fevet"eiro do corrente anno, as: lnstall~ões vrev!stas no 
art. ·-ai do decreto ri.. 20.914, de 6 de Ja11eiro de 1932. JJara. o uso 
<la conces8tonaria da ''PanaJr do Brasil .. S. A. e de oútra.s em
presas que de accordo com a concessionarla· obtiverem o.utorlza.
ção .Para dena.s se utlllzarem. . · 

• Clausula. segunda - A "Pan America.n Airways, Inc ... , deno-
minana contractante nas clausu!.E!.s que se seguem, fica obrigada. 
3: appi!ear nas :lnstaua~s de que trata a clausula. I, 0 que com
prehenderão um hangar, com dep~ndencias :Pa..ra. escrfvtorios em 
suas atas. uma. rampa. e pl1!os de cimento para .manobra. das· aero
nav-es; a. importancla de mil e oitocentos contos de rêis .• ~ .•.• , .. 
(l-.800:000$000)' •. e ma.ntel·as , em perfeito esta.dc> de ec>neervacíio-·e 
f~nccionamento ll~lo prazo de. ttillta (31)) ~nnoa, findo 'o qual re
wrterão ao domlD!o dlrecto da União. 

Fica entendido que como indemnizat;:ã.O da dita. impottancia 
de 1.800:000$000 e das despe'sas. da -eonseorvas;ão das installagõês, 
a contractante terá. .o direito de utilizai-as, livre de qualquer onus, 
'd~rante o dlto-·prazo de tl.'inta a.nnos. 

Clau.sula. te-:ceira. - o terreno destinado á construeçã,o dils ins
ta.ÍJ.ações. cóm .a área de 125 x 170 . metros. será entregue. á con
tractante ·dent:r~ do prazo de trinta (~O) ~las . 

. Clausula quarta - A contr2.etante · tlca obrigada ;. inlcia.r a. 
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construccto das lnstallações dentro do prazo de sessenta (60) dia.S • 
• t cvntar··da data em. que lhe- .CGr entregue, denmrce.da, a a.rea; ·de 
que trata a clausula. .I;· a tUi<l ·mterrompel-a. por mais de sessenta 
c.tlO) dias consecutivo,!!, e a conclull-a no prazo m~mo de um (1) 
anno a conta.!:" da. data em qUe tOr Iniciada. · 

Clausula. quinta ~ AB .plantas, orçamentos e especitt.cações 
do todas as ob!'e.8 e Jnstallações deverân !'ler apresentados a~ Go

. Vf'rno pela contractante, que ·se obrlga a executal-e:s de accordo 
com o qué fOr approvado, fiCando respons.avel pela establl1da.de e 
~r!ei~ã.o das obras e lnstalla.ções durante o ]lrazo !ixado no Co
d!eo. C!vti, ·bem como obrigada a re<:onst-rutr ou refazer por . suri. 

·conta as que apresentarem de:l'elt!;)s de· execur;:iio verlJ:!cad<>~ pelo 
· Dt>p!!.rtamenti> de Aeroiw.uUca. Civil. 

Correrão igualmente por conta. da contr&ctante as de~~pesa.s 
com a. elabora.çilo das plantas. orçamentos e especlticac;:ões da11 
~bras e iiiSta.llações a executar. 

. Clausula. sexta .:..::_ A contractante poder{(. sub-empreitar a. exe
cu~ão das obra11 ~ 1nstalla.ções, mas ne836 caso submstir.ê. 1r>te~al
rnente a sua. responsabilidade perante u Governo, que se enten
d<>rl't exclusivamente com e. contra.ctant~ eobre .trxlas as questGes 
•1ue Se relacionarem com taes obra.s e lnstalle.ções. 

Clausula setl.ma. - Al5 Jnstalla.cões 116 serão CÕn.elderadas ac
ceitaà depois de submettidas as e%J)el'Ü!nc1o.s e demomtra.ç11es exi
gidas pelo DelJu.rtamento de Aeronautlca Civil. pa.ra veri!jcar se 
M"ltlstazem.. Aa e.Blleclflca<:Oes approva.daS •. 

Clausula o1tava - Alêm das obra.s e insta.Uatôes de· que eogim 
este eontracto a contra..ctante poderâ executllr ontral! ou ampliar 
a.quella.s; mediante prév.ia. autorização do Govern~. e approvacã.o 
por este das plantas e espectf.lc.ações, mas -em-~o algw:n a con
tracta.nte terá direito a. qualquer indemnlzação pelas deepesaa que 
·!I:!:E>r além. de l.&oo:ooo$ooo; de. que trata .a ~laueula .Il. embora. 
·..:ss:is no'l.-as obrwJ ou ampllações tiquem 1ncorporads.s, .desde logo, 
·.Pa.ra touoa -();f etreltos, As obras e 1n!ltallacôes !e! tas !nlclalmente. 

· Cla118ula nona - Conclui das e accettas. as obriul .e !nStallações 
.d€-. que trata este contracto; o Departamento de -~erone.utica. Civil 
~· o EU:'I'Olamento de todas a.s 'bem!eitorias·, com a .amnstencla. de 
um representante. da Dfrector!a. dp· Domlltlo ·da. tJniiQ .e. B,nnual-· 
mente en'VfaX~Ihe~á, e.té o dia. trizi'ta. e um. ·de M.arÇo,.·um , arrnla~ 
menta addlclonal ··das nó'l.•as ·'bernteltoria:~ ·que · acaao. ··tenham à!do 
'!elta.s no a.nno anterior em Virtude ·do disposto na claus'ula ante-
cedente. .. · . . · . · · · . · · · . 

. . . Cta.umla· aecilna ,_·A conservação das -obras .e .l:riata.llações. fi
cará a cargo da co.ntractante, techní~ ad~tra.tiva .e ..financei
:rlmlente, sob a 'tiseslizs.ei!O: .do Departamento de AeronautJca .Civil. 
obrigando-se a contractante a. m~m.tel-M em. perlelto .esmcio· <ie· 
colO~rvação e ~ncclonii:meilto e a. entreg!il-as nesaas:eondições ao 
dóverno·, · .tindo: o J)I'az<J ilo · e<Jntre.cto" . · · • · ' 

Paragra~ho unico. Se, )ntimada a. .tazer- 9-il.alquer .trabalho.~u . 
obra ·de reparaÇão· necess:aria· â segurança e oonse~ão das. lns
tailaç&s, -de~ 6 conti-actante de. cumpTlr ·a··orden:J.' no· :pra:;o ~ue 
Ih~: fl'lr :ma.rcado. tendo em Vista. o. traba1ho··.(m obra:: à ·exe.cllta.J:. 
DOc!erá .O .Governo. ma~dar : e::~:e.cútal-·o por outrem,.· por. CQDta. 4ll. 

., 
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cqnt~tante; e .. se- . ea·ta . se r.ecusa.r ao pagam~nto da:; respectl vus 
d~s-pesas; · o GOverno mandam· descontar a imp_ortancia deeta.s da 
·c~ut::.ãÓ a que ·J3e retere a. cla.usulà. x:iav. · . ·- . . . . 

Clausula declma primeira - Na execução e na .conservação das 
obràll ~- installaçlles de que trata ·este contracto, a contractante 

. f!.~a. · ob~~a. a. empregar pessoal teebnieo, administrativo e ope
rarlo · brasileiro na :t:l'o})orCão e:rtl.Pula.dll. · nas leis nacionaes em' 
relacão ao pessoal extra.ngelro. 

Clausula. decf:m,a. seguJ].da. - A fiacaJ!zacão de todas as obras, 
instai~ões e serviços de. que ,trata este contre.cto, :etca. a c8.rgo 
<í-:J Departamento de . .Aeronautlca Civli, com o qual se entenderii: 
~~ente a contractante sobre os ~ssumptos concernentes {J. 

sua e:z:ecu<:ã.O. 
Clausula dcclma. terceÍr~ - A administração do aeroporto re

gulará. o accesso âs inatallaeõe.s da. c.ontractante, tanto pol' mar 
Ci>rno por terra, das aeronaves, co pessoal, do ::naterJa.I e do co:n
bustivel, I) qual fica ·a.ssegttra.(!o l!vrernente, sendo igualmente !a
·CUlta.do. sem vrejuJzo dos aem~:os · gera.l;ls. do ru;~roporto, o estac1G
nam-ento. as manobras e .. o enooihe das aeronaves da contracta.nt.e 
., da Pana!r do Bras!l · S. A. na superficle da.g-ua co~!ante co:r:n 
a a.reS. referida na. clausula printelra.. 

Clausula. decime. qua..-rta - Oa .sel'"Viços de vig.llancia. na área 
cedida· serll.o mantidos pela contracta.nte, podendo, entretanto, o 
r•eparta.mento de Aercmautlca._ ~!Vil, ou a admtn1stra.<:ão de> aero
·porto, intervil' quan-do julgar neceSBllrlo para !ezEtr o'bserVll-!' a. 

. -crd~rn, disciplins, -e eeg-ÍJ.nnç:a no aerQ-pQrto. 

Clausula. decimá. quinta - Na · v1genc1a. do coniracto, a con
tractante não ficará. sujeita. ao pagamento de qualquer ~ pelos 
.!!&rviÇOS executados _ JlOr' seu pesao:tl e . c'om seu apparelha.men'to, 
T:a ~ óe que tnta o contracto. inclusive na . rampa., em bene-

. t!c!o proilrio e da Pa:'lair do Brasil, S. A. 

1_-._ Ambas. as soc!eliades terão, porém, de pagar as taxas ,de utl-
l!Zação. que vlgorarem _no aeroporto do Rlo .. .de Janeiro para. os l!-el'-

: yiçoo que ~ão tore-m cona!deradoti_pr1vatlvos ds.8 empre~ de tta.ns
pt.rtes aereos, e- não poderio ~imfr-se· da utiliza~ do a))pa.relha.
m~nto e. tacilldades do aeroporto destinados ao uso cqmmu)ri e obri
€;atorlo,. como pontes, plstas e . outras irutallações para pouso e 
part!ful. das aeronaves. embarque_ e i:lesembarqué de ·passageiros, 

. -~ . Car,;.a. e descarga . de lllercad4?r:IM,• . 

P::lragrapho muco. .As installações de que trata este- con-
:t.~c:to .ficam ~se11taB de_ 1mp~tos . !-ederaes e . munlctpr::es. 

Clausula dee!Im8. sexta - ·A ·-contra.Ctl!nte obriga-se a observar 
':-e··tazer observàr·pol:' i3eus }>repostos aa 'leis.·e· regula.lnentos- brasl
'l~Jros em vigor, .e que vierem a.-- vlgocar, ~ a cump·rn~s fielmente. 
I,;valmente' obr~-se a contra.ctante; p<Jr · s~ e. po-r seus · p~postos, 
il. ·cumprir ·1'1elmente···toc:las' as 'disposições do .decreto ··n;. 30o.914, 
de 6 -d~- Janeiro de 1932,: e do- Reg-lllamento· para os Serv!coà C vis 
':ti' Navegação .Ael'ea, na forma do art. 5.•)' desse decreto •. bem. ·-como 

. tÓdas. 11!!_. lnstruêç;ões qu~ .. e:;iste%%1- oU ·vierem a existir,· referentes. 
-. .'<Ju . _iipi)Ucavels ás lnstallai;&e ~ce~ssoriãs dos ae~;:oportos, desde 

·- qu~ Iúio contrarlem ,o ~lsj:H>,!Ito. nesteõ · ci:rnt:acto, e . a p~estar as 1n-": 
''--. 
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fo~JJ e t:ornec~r <li!!. dados nttlnentes aos llUlsmos ·serviços, ·que 
lohP torem requislta.dr;~S pelo De~tamento 4e Aerouautfc&·. Civil. 

Clausula deelnm aetlma - Findo o pr~ de trinta. (80) annos 
reverterãO ao domln1o dtrecto da. União, independente de qualquer 
"tnllemni2:a.çiio, todae as 1nstaJiacOell e bemteitorfas que tenham· Bldo 

, fo:!ltas na área cedidü., exceptuadas. as _peçu e apparelbos nellas 
· ~positadws ou gUardRdaa · e os macbinhuno11 que nn.o forem necea
sarios â movimentação ou conl!erva.c;Ao da3 dltss fnstalla<:~s e bsm~ 
ff'itDrlaS e que, por rs.eo, não tenham sido arrola4Qs na. t6rme. do 

· dli!POBto na clausula. :nona.. . 
Igualmente rev.erterão ao · donún!o directo da. UniAo todas as 

! n!Jtal.Ja.çôee e bemfefl:orlas P.e () cuntracto ·fOI.' resclncllc!o; de ac~ 
~>orÇo ~om o que eatfpula a clnueule s3gu!nte e se.ila 'paragrapho·a. 

ciausuJà decima oitava. -· o Gov.erno podt!~ reac1Ddir o con- . 
tracto, decorridos os sel11 (6) primeiros annDA• medta.nte ·aviso pl'ê- • · 
vio ·de um (1) unno, QUe farâ. depols de expirado aquelle periodo. · 

· Jnde~ndo_ .a contractante, nesse caso, da. importane!a correa
pondente. a· t:tn trinta,é.vos U!3ll). do custo das 1nstaJta~ por 
~ a.nno que faltat- para coml)letar o 1_1~ de trinta tmnOB_: 

· § 1. •. Se> o Governo por motivo superior de ordem J)llblica. 
tiver ,de rescindir o contra.c:to a.ntes de decorridos os sele pr\melros 
~tnnos, ·p&garâ., prêvtamente,, A cont.-actante, além da 'l.nd,eu:mtza.. 
t:ãa. na ~e acima eate.belec1~. a importancla. que mr :fixa.ds. ·me
dlante accot'do, ou, na falta deste, por a:rbitramento, para. com
PE'IlSa.r os prejtrlzoa ilecorrénte& da. tranaterencia. dos seua serviçoe 
l!igo de lnlcio para outro local, concedendO...lhe, ne~e caso, o pi;"B.Z) 
m1nlrno de UÍ!l (1) a.nno x-u-a eesa tran.sterencia. 

§ 2.•-. Se em qualquer tempo depois de decol'Tf.dos os sela ·(6) 
priple1ro8' annoa, por força de qualquer Ie1, Qpp!ica.ve1, a.o aero
POrto 4o Ri() de· Janeiro, na Ponta do ~uço, a. contra.ctante · 
não pader , ->ntlnuar a. uUUzar as in$tal~~ J)ara o fim. jirev!sto 
nn contraéto, . o Governo o rescindira, na. con!ol'inlda.de desta. clau-
m~; . , 

§ 3. •. A cÓntractante tXxterA. :r-escfndlr o· contractC> em ctual
quer tempo, tn&ll. nesee ca.so, não. te·rn. direito ai ind~ de' 

· ~cie. alguma, · 

CJaul!lulà. dectma. nona·- Em qualquet tempO e · po1"'· motivo de 
~ri-a, aeiurança nacional, . oii conimoção b].tema. ~üe, e.. Jul.zo 
dn Governo, .. exijs. o· seu controle' d)recito .eob~e a.S_· inma.tlaç~s •. ' po
derl! _ser .. decretada. a. sua occupa.cão. tempo11U'Ia". 

,' . ', _. ' ' . •. - '\ . . -
Paragnipho unicci. Verificada essa.· hypothere, o pTàzo do 

contracto ficará. dila.tado po.r tantos·~· quantos duràr· a oo
. Ct.!.piu;:ã.o e s. contracta.nte ttld; d!reito a.)lrna.''il:!~em.n~; fixil.da. 
-por -accordo- ou, na· falta. _deste. l)OT· •fl.lobitramento,- paza coo;c;pepeal
. os • .J>t"eiuizos . della decorrentes, · attendendo-se .. â: tônDii. de que e. 

.· mesma se re~r. é tendo- igua.:Qnente a: . con.tr~tante . o direfto . 

. · d!"• · reSçindfr~ o. cóntracto, 'na. contol'nlidnd&. do, ·.dfsp<lsto ·lm. ·clausula ' 
dE'Cima. oJtava; .,se ·essa. oocuP!iéa.o .se :J)ro.loilga.r pol'. inafs: de \un 
e.=o .. : . . .. . . . . . ··''. . ... ·'· .. :." ... . . · 

Claua~la VigesJnía ·- o "eonti-à.cto 1nc~r~erà. em ~uc~o.ãiie e : 
-~ta.. ~~â 4ecretada. tieÍ~ oóverno independentemente ·de Jn~)J.a... · 

· ..ç>to_ ~ud!cial, em- qÜàiq~r 'ilní ilos . segi:i;n'tés caàos :· ·- · - • , · · · 

' · 
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1. •. se a. contract.ante transtel"'..r o contra:cto, no todo ou em 
psrte, .sem prévia. autorização do Governo ;. 

2. • se concluir. ~ prévia ~p~rovacão do Governo, aju>~tes ou 
t::onven1os ·relativos á utilização ·das 1n5'tallações ou se utilizal-a~ 
}>ara !1m dlverl'lo do que eHtü expres~tmente determinado ~neste 
con~o; · 

a•, se a contitruc<,:!io das ln~tallaçõe~ nã"<> tôr ·iniciada dentro do 
prazo estipulado: !!e :u~ obra>< t!c•trem para.lysnàas por mals de 
.sessenta (60) dias. ou Pe -niio e~tiverem t'Oncluldas d'9ntro do prazo 
de·t (Um) -anno. salvo motivo comprovado de torça maJor: 

4". se a contracta.nte talllr ou entrar em ·uqutdaç:ão: 

5", ae a contractante deixar de cumprl.r a~ e~tlpula~ões do con
tracto .depoiS/ de mult<'l.d:t relterad:une-utE' · pela J'elnc!denc!a na 
mel!ma falta: 

so, se deixar de !nteJcrar n cau<:ii.o no praw f!x~do na clau
sula. vige>li.t~;~a qUinta, 

Paragra.pho unlco. · No cnso de cnduciunde do contracto. a con
tractante J}erderft .a. cauç:1o em favor da. l'':t!llenrla. Nacional, pa!'<
samdo ao dom!nlo d!recto da UnHio todas a>~ installacões e bemtei
torlas. com as excep'c:õ~>>< mencionAda>< !Hl cl:tU'<U)fl vlgeslrna setirna, 
e Cll.bendo i't-cO'!ttr:tctante a pena" n J:nportancia corregpondente~ a um 
tri·ntA-ávo~· (1/30) do· cu~to · d:l~ 1n~<tnllr.<:é'le.- por annn q\1-e faltar 
para completar o prazo df> 30 :mno>1. 

Clau,.ula vigeslma ptirnelra - As· questões cntré u Govetno f' 

a contra.ctam te relativa>< li con:struc<:ão e á.. ut!it?.acão das insta!Já.
c::ões ·e 3..ll qlie diss-erem re~pelto á intelligencia de qualquer clau
sulil., do pi·e11ente · contracto. serão >iubmetti<l:ts pelo Departamento 
de Aeronautlca Civil. i'L autmi(];lde sup;>rior, que a:< ·resolverá. com 
prorn:ptiM() •. .. 

Se a arre~da.tarta mio se conformar com a deciHão dada, ,.;e
guir-se-ã..em ,)ti ma .'instancia o arhitramentu, dP. accú:rdo com o. 
disposto no Codigo Civil. 

F iça. cnt~ndldo que as questões previstas · ou resolvidas em 
.clausulaB. do ~ontra<:to, como ·multao:;, rescisão e outra.~. não são 
co~mrebendidas na deternün.aGil<' -tles.t.u. clausul'l, prevalece~do como 
definitiva· a dec1são do Governo· em. taes caso ... 

· Ii;u!llme-nte !íca entendi{io' que nas questões que se· relacio
ri~rem, dii·eeta ou tridll·ectamente,. com o u~o pela "Panair do Br..t• 
sil. S. A. ", d!W insto.lla<;i'\€-!l da' contractante, ~ómente esta. ser!i. 
aé!mlttiàa a tr8:ttir " dis-cutir com p GuvP.:tnu. . 

Cla.usula vlsesima. segunda - -Quaesquer outras questões que 
porventura ·. sejam suscitada.!' na execução do pre<lente contracto 
~eriio- sempre decididas . pelo~ . 'l'ribu:oae_<i Brasileiros e o fOro 
pru::& todas· ;:;..~ qt."estões j udiciarias cn tre o Güverno e a contra.cta.nte, 
sejc, esta autora ou ~ê. serú. o !ederal; ·elegendo a ~esma .. parn este·. 
fim. seu domicilio ·Jegal,. a .cidade· do .Rio. de Ja10elro. 

·. Ciausilla vig-esÚna terceira·- A contractante não poderú. uti- · 
,lizar. n·~ lnNall.ações. de qúE> trata este conb:acto formulas im
'P_r.~iv3 ou lnstrucções .ao pessoal redigidli,S unl<;llipe'nt~. em I~guas 
extr.angefràs, nem empregar "qualquér' -destaS, sem a. justaposio;jão; 

..... ' 
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aa· iradu~c;ii.o em v~!rnaculo;.na.s tndí~ôeiJ óu tabolcow•. cr.uér :pai-a 
. O publico, quer para o prop:rio pessoal, bem como· ·em dQClltnentos, 

pl!lllltas. orçamentos .. espec~.flcações ou quaesquer outros papel!! 
attinentee a servlc:os· dessaS' inataJlw;:ôes .. Em um e outro casos 
deverá. prevalecer deat:ru!adamente o . texto verna.culo, podendo .. o 
Departamento ·de Aeronauttca CtvU exigir a sua moõUtcaç:ão quan• 
4o onã.o o julgar correcto. 

Clausula vtgeBima ctua.rta -Para garantia· an. execul:âo do con
t.racto depooitou a (!Ontractante no Thesouro Nacional uma caução 
de ~5(}:000$000 (cfncoenta contos de réis}, em titules da Divfda Pu-

• bJica ·Federal, ao portador, cna con!ormldade õo.'Decrei:o n. 19,987; 
· de 13 de Maio de 1931, tendo apresentlldo -'o reapectlvo compro
v~mt'e que: flc.'l. · ann~xadó ao pro<:ei!S>o· de que trata o ;presente · con · 
ú·acto - o ~onbeclmento •n.12.496/12, de 22 de Fever-eiro do cor
rente anno, paii.'!ado pela Thesourarla ão Thesouro Naclorial. 'A re
ferida. cau~ão será restltulda â. contractante findo o contracto e 
a restituição se tarA em titulos, conforme . tol depO:Sftado no· Thc
~ouro ~aelo~. 

Clausula : vlgesfma a.ulnta - Pela lnobservancia. õa.s condi
ções esUpulada.s nert.e contracto, nca a contractante su;elta a 11mn. 
multa -,de 500$000 (quinhentos mn réJs) a õ:000$000 (omco contos
de' réis), a -qual. s~rli. fmpost.a pelo Departamento de Areonautl-::n 
Civil. com recurso, sem· etfelto su-spénsivo, · para o ministro da. 
Yt.acão e Obras Publicas. As multas que não !orem pagas dentro 
do ·prazo de cln<:o diaa dll1nt1m~ii.o. serão descontadas da caução feita 
pe:a; contractante, que fica. obrigada a lntegi-al-a· no prazo de õez 
(10). dia$ depo1a de intimada. 

Clausula. vigeslma aexta - Todos O;J. prazos fixados neste con
trac_to serão c_ontado!t da dõ!,ta do seu· registro pelo ~ib\lmal àe 
Contas. 

Cla.usuta ·.v*sima. setirna. -·A contractante niio. póde tl'a.Ilaterlr 
.eRte,contrac~. no todo ou em parte, "'em pr~Via. autort~ci<l .do Go
. Vel'Tlo, e qualquer acto Que a contcact.a.nte praticar com es!le . :t'im, 
sem i.quella ap}lrovacão. sel'â nllllo de pleno dire~to.' . 

. Cl~J,.usula v!g~f'lma oltava -·No correr dos~~ primeiros cinco (5) · 
•uu1w do eontracto, a c<rntractante terá o dlrelto de opção· para fazer· 
na8. mesmas condiçÕes es'!:!pula.das 'neste con tracio outras · inst(l.I
Ia.<iões na ã.I-ea. contigUa de. 125 x 120 · metros, ced!di!. na con:tormt· 
dade do 4ue determina.. a cláusula. Primeira do presente termo cte · 
contract~i. ~s.sas _ installaçõea serão destinadas, -porém,' a util!~. 
~ de qua.esquer aeronaves, sendo ti.xado''no novó ~:ontracto o· 
r.e~en de ut1JIZ3.Ção. · · · · . . · ·· 

ClausÚla. vtgeSima. n.ona ....: F'lca. entendido que o· Gove.tmo pro- . 
v!dene!a.rá a éonPtruccio jle todas. aà obras .. neceasa.rtas ã. . seg1.1~ 
J:!L'[IÇS. do. i)!ano: d'agua:desti~do ao UsO cornmum de l\ydl'O~a~;. 
como quebra-mar- e outras que forem jÚlgadas necesEiarias .. no.des-~ · 
-envolvjmento do ]l,l-ojecto _geral do aeroporto. · . · , 

. Clausuia.. trlgesima.-"--.·o coritracto só se tornara. eiceq'úivel de-:. 
· pC-is de. l'~Strndo pelo· Trtbu.na.l ·de CPntM, não se· responBa.bfl'. . • · 

zando· o GOverno· :POr- iriderin1izru;ão alg'.lma, se e!!Se Instituto. lhe ãe- · 
n~· 'registro, . : . . ·_, ' .. ' . . . . 
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Ctu.utJuhL trigt>s1ma pl'lmeb:a - E>rtundo o p1·esente contractu 
Rujefto. ao ;;ello proporcionn.J, na .fórm~t da Jegfsla~;ão em vigor. 
}lagou 11 contractante antes da reBJJE>r.tJva asslgnatura. na Recehf'
dorla. do Dlstrlcto Federal, a lmportn:ncla devida, no total ue cfnco 
contas qulnhento!! e clncoenta mil rH" (5 ;55(1$000) conforme re
"cibo por cheque - Serle A - da referida Repartição. numero 
qua.trocentoH e set:: (40í), documento este que f:.t.z parte do pro
cesso deste· con tracto. 

Clausula trtge~lma segunda - De accOrdo com o que está Jn·e
visto na. leg!sh.;;iio so('Jiil. referente á. perc~ntagem de ernpregadu>< 
brasileiros, nas obras da contract.:mte. obriga-se esta .a ma·nter 
sempre dois terços (2/3) dE' naclO<!laes nas citadas obra:; e, bem 
a~~im. CllmPrir ;ls demaL<; dispo.s1<:15e:s do Decreto numero vinh' 
mil duzentos e noventa e um (20 .291), .de doze de AgoRto de mil 
·novecentos e trinta e urrr. e o :tue determina o arti~o cento " trintu. 
e seis da Constituição Federal. Por assim h a ve1·em accord"'do, 
mandou o senhor ministro lavrar o :Presente termo que. uepoi.·, de 
lido e por todos achado conforme, assigna com o referido re,presen
tante da "Pan Amerlcan Ai:rways l•nc. ·~. Senhor Cauhy C. Araujo. 
com as testemunhas doutor. Jos(; BaptJsta de Macedo Gu!mariie"· 
dlrector da 2• ~ecçáo da . Directorla Geral de Contabilidade, Julio 
Oomes Netto. 2" o!ficinl e, commfgo Oscar Ramos, 3• ufficial, que o 
e~r-evi. Secretaria de Estado da Viação e Obras Pub!icas, no Riu 
de Janeiro, em 27 de Fevereiro de 1935. ~ (Sobre estampllh<L'3 fC'
dP.rae~ no .valor total d~" r~Is 11}8S200. Inclusive o ~ello dP· Edu
cação <" Saude Publica.) Asslg<nados. - ,Warqu<'~< dos R(•is. -
Cauby C. A.raujo, - JOlÍO Bapti~<ta llt• Jf<:crdo G•dw(LT<Íl!S. - .fulio 

, G om.rs Netto • - O scc.r Rcr.m os. 

E' !Ida. " vai a. Imprimir n W'~Uíntf' 

· .. . INniCAÇÂO 

o.• legislatura) 

Inauir., sobre <1 vioencia da Codípo rle Mi1WI1; com Jlfl.rrcrr rla· 
Commíssiio de Justiça. 

A indlcac;ão n. 2. presente. ·depois ·de varias consideram da. em 
que retere as. àlspcsi.;;ões constituc1onaes sobre a exploração <k 
minas P, .jazidas mtnera.es, e dta o Decreto· n. 24. 642. ~" 10 de 
Julho de .1934, que ccmsubstancia o Codigo âe Mina.~. sug~~re du
vld~U~. quanto li . constitucionalidade deste Decreto. por só ter elle 
sido puQUéido a 23 ·de Jul,ho. de 193~, isto i!, quatr-o dias depois 

·de promulga·da a Con3titUi(;:ão .. 

. · E conclue: "Indico _!lue. seja ouvida a Commissãa d<!' Consti
tui~i,o e .Justiça sobre se · 0 Decreto n. 24.642,,Íle 10 de Julho de 
i.934." cie\·e s~r inc:uido emtre os actos do GOverno Provlsorio .,ppro-
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v::.dos pelo art. 18 àas Dispo:;;içõ~s Transltorbs e se. port.:1.nto. 
d~Ye ser considerado em pleno vigor~ " 

'l'rata.~se, sem duVida, de uma consuita. 

Preliminarmente, enteildo que as commlsRõe><, P hem nME'Im rr 
CUnara~ não .são orgã.os consultivos. 

O art. 173 do Regimento define a tntUcaçria !'orno ~endo a pro
posl.ciio com que um Deputado l:!Uggere á maJnU'etltac:iio da Ca~ 
mara ou de suas Commlssões gobre determinado a.>isUmpto • 

. O tenno ·· assumpto ~, por~m. tem uma significação vaga e que 
~ amplia até o Infinito. 

O "as"Smnt>to". portanto, que o Regimento vl.l!a, EIÓ pôde ser o 
da. competencla ou a.ttribulç:ão da Camarn.. como a.lU..S o fixa o 
§ 2o do art. 140 do mesmo Re~mento. E em face da ConstituiçãO 
e elO!> pr(I!ICfpfoR geraes de direito Const!tlJciOn9.l nii.o ha como attri• 
hulr-lhe runcçi5eH consultlvll.ll. 

A Ca.mar11. f um dos podere!:! da sobera.nla e as Sll!l3 dellbera
~,;ões devem ter o cun~o da autoridade que lhe é peculiar. E essa 
autoridade· deve Impor-se pela Qbri:;atorledade das suas resolu
c:ões. Opinar f!obre a const1tuclona1ldade ou não ·de um acto é agir 
in·nocuamente, o· qu'e não se coaduna com a natur-e~ e os fln3 do 
Poder Leg1s~atJvo. E tanto mais assim E', Q.U~to a outro pod~r 
pollt!co - o Jud!ciarlo. compe!e dizer em definitivo des~ aspecto 
<: em especie, salvo, nos termos ~o art. 11 da Constituição, a attri
l.Jui<:ií.o <>sÍ>eclaliss!ma do Senado para declarar a e.xiste~cia da bi· 
tr!buta~ão e determinar a qual dos tributos cabe a preva.lemd.a . 

G p~cú da Cor:nm!~. que acabar!a. sendo um<~. del!ber~ão 
da. Ca.mara. não teria nenhuma autoridade de poder publlco. porque 
havia de deixar ao arbltrlo dos lnd1Viduos. o acatai-o oU: nii.o. 

Não vemoR J)():- Jg,«o. como a Commissão ou a Ca.mara pode:rá 
declarar pura e simplesmente. que tal acto ou lei (! ou não cO'n~ti~ 
tucional. como pretende a indicação em tel-a. 

Ao dema!~. ~er:la perniciosa a or:fentA!:ão que tornru;~e as Com
rnisRões orgáos consultiv.os pois que, sobretudo quando :se Inicia :. 
vgencla da, nova Constituic,;ão. as consultas poderiam constituir 
avalan~h"' de .. virtuadora. da~ n~~ flna~1dades e obrigações pre
cipua:.'. 

A indica~ão. por{'m. aponta um inconveniente da lei n. 24,642. 
d(> 10 d<i' Junho .de 1934 - ê o da. e:z:igu!da.de d!! prazo de um anno. 
eHta.heleddo no art. 10. pa;-:t que O~< propr:!etarlos de jazlda<'l e la
vras as declarem ao ·Governo FederaL 

Xão temos duvida· em acceltnr a convenlencia de modificar a 
lei viJ;~nte ,·om um proje<:to de lei que prorogue aq1.1e11e pra:to . 

..... 
A·sslm não entre~os no merlto da -lndicacíio, mas acceltemos, 

seni · duvl~a implicitamente, a.· con~t!tticionaltdaàe' do .Decreto 
n .. 24. 642. 

E s6 nes!a. opportunida.de e em fuce do projecto que apresen~ 
tamos $e poderl..a su!::cita.r discussão sobre o aspecto constituêion1al 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:38+ Pág ina 81 de 92 

-:!53-

desse decreto. Pensamoll que, desse modo. procurando ser· uut, a. 
CommiE~o firma uma orlenta~à.o doutrinaria. 

Assim ~oncluindo. a Commü;são: 

L" Niiu entra· no merito rla indic~çiio pru]Jo:<ta; 

:!.u }~.r.l'e~enta o se~uinte projecto de lei: 

A1·t. 1.'' I·"ka proro;;ado até lO de Julho ele 193~ o pr;uo 
fixado no ;lt·t. lO do Decreto n. 24.642.. de lO de .Junho de 1934. 

Art. 2." RevoJ.dt·m-:-;e a:-; di~Po"it:ões em contrar-to. 

Sala da.~ :";e:<~õe:<. 11 de> Junho d<' 1!135. - Waldrm.ar Fc1'"rdra. 
Prer:;iile-;>te. - Garfll.• Gt1111r.• rk Olit:dra. Rel:ttcw. - /,"1'i r.ar
nciro ... t>ela concl.u,;àu. O narE'c.:>r. offerecendo o prujecto >;uprn, 
conclue, implicit:tmentr .. pdil ronstitudonalidnde. Pm ~;lohu, <lo Co
dlgu ele ~Iin:t/, ü;to ~. q u<· o n10~n1o CodiJ.(u ni"Lo {· irH~on~titU<~tow:ll 

pelo muth·u <·on:;tnntc (l :t inrl!r:;H;ão. 1•:; p()t" outt•o latlu a:<><im ~" " ' ' 
.que. como· tive en;;E'!jo de dP<'larar, a nossu Commi,.<iiu devf' apt·e· 
cíar .a~· inrllc.:l.qõe>< sohre r-nn~titucionali<lade t]uan<ln c-><:.as po~>t:un 

conduzir á elahor:u;:io cl <> I Pi. ou ft revo,:;-ac:ão de ~ei. !•],..ta fln:tlidl~<l!' 

e!<pecifiea da nossn :t<'tivi!l:ult> h:t"ta punt distingui,· H àprecia<;.iio dr
conotHw::lonal!dadP 'lU<> tP.nham.os de fa:t.<>r. do '1'~<' <':Lh<" ao PndPr 
Judiciarlo. Este tl('t'ide. :qwna.-. casos <·oncreto~. para salvag-uarrl:l 
Õk odlreitos individu~e~. pnr· ]lrOYocat:;!'io dn int~r-cs~ado r~:-4íJ~;~tivn. 
- Arlh11r l'larrt.os. peta <'<•nclt~><i'i(l. - Homero Piro,. pela conl'lu,..1o. 
- ])omingos 'virlra. pPh <'On<'luSâo. - P('(l:ro Alci:ro. com a >~e-
~uintc dc-clarM:iio: A" in<~i<·:tt;í>e>< t'e('lanl«nl p:u· .. cer da::< C<>m:mi><
sões a que são di~!,rihuidas. B:s"e parecer· pódE' me><mo <•oncluir 
por um projecto <l~ lei ou rN<()lur;ão (art. 174 do Rf':.,":imento lo
terno.). de ID()do que :1 Commis"iio não !le \'., nunc;t <cximir-lle, em 
ta.ce <lc um;.~. indi"ao:;~o. d(• ma;t!!estat· ~ua opiniüo, .Ic l'E>spumle•·. 
emfim. á.'> consultlts porventura dcntru d:J..< indicao:;õ«s conti~a><. 

"1. A.lv'lrf'x. PE':a conclusiio. - _.t.~ca.•tio '1'u/li7IO. pela c;onclu;.ão. 

I.~:::ISLA(" ÃO CITAOA 

E: o ::<e;;ulnte o a1·t. lO do !)('ereto de 10 de J ulho de 1934. o 
q;.~.e faz referenda o proj~cto: 

.Art. 10. 0,; pruprietu.rios da..~ ·jazirlas conhecida .. -< e os intere"
sados. na pesquiza e lavra de !la~ por quaLquer titulo v"-lido em 
dir.:>fto serão obri:;adu" a rrutnifestal-as dentro <lo ·prazo de um 
anno. <>ontado da àata '<la rmhliea.;ãn <l<>>'tl' C'oàig-o ~ na ,,pguinte 
!órma: 

.I. terão que produzir. cada qual P<>r· ':'i. uma justifir:a<:iio nn 
juizo <:lo fOro da situação ·da jazida. com assi~tencia ·do orgão do 
Mtnieterio Publico. con~istindo dita ju5tifica<:ão, para uns e outro><. 
na. prova da existencia, natureza (' condic;ceo; da jazida puz· teste
lll.Unhas dignas -de re. e da ex.istenci.a, natureza c> <"Xtem.•J.a dos seu,.; 
dir~itos sobre a jazida pot• documentos com e!ficiencia probatoria, 
ilevendo entre;::a.r-se ú parte os ·autos independentemente de 'tras
lado: 

n. tel-ão que nüreSe<!ltar ao Governo I<'ederal a justificw::ão ju

" 
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uld:·l <lt> <1 ue trnta o n. 1 e mais os dado>:~ sobre a exl!itencla, na• 
hl;t·:~;, e <·undl<:lil'H d:t jazida de que.~ occuparn oH numeraR ~e
gu!nte::~; 

li I. <>m '"' tm.tnndo dA m!nn: 

a) e~tado. comarca, munlc!pio, 
tt-rraH Pm quP. 'esti\ Hltuada. R. mina: 

diMtrlcto 
~ 

e denomin:'l(;ào 

b) breve h!stor!co da mina. desde o Inicio da explorliGão, ou, 
pelo menoH,· mós u~Umos annos: 

c) breve des'Crlp~ão da"! lnstal!a.ções e obra:< de arte, subter· 
ran~us e superficlae~. destinadas á extrac<::ão e ao tratamentr, do 
mlnedo; 

d) quantidade e valor do:s mlneraes ou dos metaes extrahidos 
e nmdidoH amnualmente, desde o início da explora!;ão, ou, pelo' 
1nenos, nos ultimas annos: 

c) nome da empresa que a explora e a que titulo; 

f) nome ou nomes dos proprietaríos· do !<(I lo; 

lV, em ;;e. tratando de jazida: 

a)· estado. comarca, m11nicipio. districto e deno.minação da:s 
ter1·as em que está situada a jazida;, 

b) natureza da jazida. descr:1pta em condi~ões .de poder ser 
~st.a ~laF'SI:!'lca.d~ dP accôrdo ~om o art. 2°: 

·c). prova~ da existencia da. jazida, a saber: 'um caixote eom 
n.mc.>stras do mlnerio (em garrafas, se se tratar de !<ubstanc!a, H
qu'!U.as ou ;;-a.zosns), planta da jazida (embora tos>ca. mas de prefi'
renc!a em escala metrica), e, 'sendo pos:dvel relatorios, parecere~. 
photogoraphiri.s e mais esclarecimentos Mbre a. e:ri.stencia da. jazida: 

r!) modo de occorrencia. da jazida, 1sto é, deserlpção (quanto 
maio; minuciosa, melhor). da jazida e sêus arredores, e a l<.rea. 
embora approxlmada, em metros quadrados, occupa.da, pela. jazida, 
os ,;cus aflotamentos, onde quer que o mlnerio seja notado á sim·· 
pies vista ou por excavaçõcs superflclaes; 

e) situação topographica da jazida, isto e, distancia e obsta· 
culog de commqalicação a vencer entre a jazida e ~· càminho ma.IB 
protimo, naturezk. desse caminho e sua distancia até encontrar o 

·ponto mais . .acr::essivel servido ·por es'lrada de ferro ou de rodagem 
ou· por porto de embarque em rio ou ma.r, e, sendo possivel, uma. 
pla'nta ("mbora tosca. ·de pret:'erencia.' em escala metr!ca) que re
presente (} que acaba de ser dito; 

f) nome 0u nomes dos l>roprietarioa, do sólo e do& intel."eo;>l3.do~ 
na· jazida. a. outro titulo Que não o de propriedade, e a que titulo 
o são. , .. 

JN))IC';J.ÇÃo ?., l>F. .1935, L" U:X>ll1LA'I'tr!U. A QUE SE REFERE O PARECER 

Pede ser ouvida a Commissão c'!e Constitl.lic;ão e Justlç:a sopre a 
vigencia do Codigo d~-·Mf:las. 
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Considerando que a Constituição de 16 de Julho dt• 19:l4. :substi
tui-u. quanto â. propriedade dos depositas natura~" <'le riquezas m!· 
neràes, o systerna de accessão pelo de' ~eR mdUu .. , ; 

ConE'lderando que o art. 119 dessa Carta· Polit5cu. faz depeml-'l •' 
de concessão o aproveitamento industrial ãas m!na .. c jazida~ alnch 
qúe de propriedade particular; 

Considerando que o § 6". dei>Se mesmo artl~:o dhipensou rl•• 
concessão a explora<:ão da..« minas em lavra alndn que proviROrla
mente. suapensa; 

Considerando que o art. 12 das Disposições Tr::ms!torla~. po-· 
rém, sujeitO. os particulares ou empresas que já exploravam a In· 
dustr.ta. mineral, á. regU!amentac:ão dn mesma Je!. podendo l"l"r t·"
vl:rtO::J os seus contractos: 

Considerando que o Governo Provfsorio baixou com o Decreto 
n. 24.642, de 10 de Julho de 1934, sob a desi!':nat:ii.o dn Codlg-o à~ ; 

:M:inall, uma regula.mentac:ão completa elo a..<~sumpto; 

E' que neSsa lei (arts. &•, § 10) exigiu, para que tosse restH>l
tado o direito ele propriedade <lo dono da jazida. ou mina. a manl
testação dn mesma. dentro do prazo de um anno presteg a fin
dar-se; 

Conside~ando a n~ess!dade da pn>rogac;:ão des~ 'prazu. "!m vi!itU. 
da pouc.1. publ!cfd:u:le d:tdà ao Cod!~o ll da3 grande>~ exfgencla.~ eA

iabP.lecldae ne1o mrsmo para a lnscriPdio dllR jn.zid..'ls: 

Considerando a duvida que JlG.;a Mbrc a ,-f~encia desse ó"
creto do Governo Provlsorlo, pOrQue. embora datado de 10 de J'ulho. 
s6 foi publicado no mario Of.ficla:l dE' 20 daquelte mez. isto (o . 

quatro dias apõA a promúlsa<:iio da Constltulc:ão. não ~endo. por
tanto, conliecldo pelos ConsÚtllfT\te:; que approvara.m, pe1o art. n 
4ail Disposi~ões T ransftorla·3, os netos do Governo Provlsorio : 

lnOlco que seja ouvida. a Commlss.ilo de CoMtituh;ão e Jus
tfca., se o Decreto n. 24.642. de 10 de Julho de 1934. deve ser in· 
cluldo e ntre os actos do Governo Provisorio ·approva.dos pelo 
a rt. 18 da.s D!sposlo;:ôes Trans lt.orta.s e . portanto, Oeve ser consi
derado em pleno vigor:-. 

· Sala das sessões, 15 de Maio ele. 1935. - F·1~rt~lo d;' !lt'e11ezr.~. 

E' lldo e vai a imprimir para ~er remettJdo 4 CÓmmissáo 
de Constituição e Justiça, de accOrdo com o § 3o do art. 146;. 
do Regimento .. o seg:ulnte 

I'ROJECTO 

· (1. • Legislat=> 

~. 'T6 - 1935 

Co-M"tãera tlia de ferWi/() naciàna;~ a; ãata ãa. ckeqa.M do Senhor Mi· 
n~tro da.s Re1aeões Exteriore~. de 110~ta- ãa. Republfca Argentina. 
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(Jus:Jc:.n. 72. 1• le~latur"' 

O Poder Legislativo resolve: 

Art. . 1.~ E' <'onsidemdo rif> Festa Nacion.a1 - D1a da Fra
ternidade Continental_ - a data do regresso, a esta Capital, do 
Sr. Ministro das Rela<;õc:;> Exter!o~:;, Sr. D~. Jo•é Ca.rlo.S de Mil· 
cedo Soare"' que, sob O'l ap}llausos da Nac;ão Brao.ileira, acab11.- d<' 
promover a paz entre a Bolivia e o Paraguay; 

Art. 2" . Revogam-se as disposiqões em contrario. 

Sala dao. Se.•sões, 12 de Junho de 1935. - Jfrla.lberto Ccvma.rpn
Silvr; C:ost(t. - .Austrn ri<c Olivdra .. - nMila8 Urti:t. - F1'ti.T>• 

ct.sco de Mou.ra. -- Frll?lci:<co di F'iori. - Artítur .A. Rocha.. -
SebMtião Dcrminuues- - Edmundo Ba7'reto Pinto. - •Moraes Pa.wa. 

E:' l!do <> vnl a 1mnr1mir ~ara >ler reme~Udo a Com.: 
mi!-lsã.o de Legisla c;ão Roda!, de accôrdo com o § ao do 
art. 146 do Reglmento. o se~;uinte 

PROJ~ 

(Primeira Legl!dR.tura) 

N. 77 - 1935 

A ltcra 0 pa-ragrapho 1Htico do art. 38 e art. 40, d.o Decreto 11. 

24.694, de :1.2 de Julh-o ,u 1934, ãfl<ttan<kl par mcis aeiB me::e~t 
o pf'Gzo pa-ra. que os qúc .!(' syndica.lizara.m- ante~te cw 
referiilô decreto obtenh.4m a cCJ.rteiT'l- p1'ofisaiona% e os .!1/MI·. 
ootos Te81JcctWos se adaptem á 'M>'V'CJ. lei. 

(L. Social 22, óe 1935 - P Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. J. • Fica dllatado por ma.ls sei.~ mezes, a partir de 12 
de Juilfio ru-·· 1935. o prazo a. que st; retérem o. paXagrapho unico 
ao art. 3S e a.rt. 4(), do Decreto n. 24.694. de 12 de Julbo de 
19:W.· 

Art. 2-" Revogam-Se os disposições ern conti'arlo. 

Rio de .Ts.ne!ro, 12 de Junho 'de 1935. - AlOe-rto 11-u:rek. 
A.d<Uberto CO/TTULrgo. - .Stlvq, CostCJ.. -· A.ustro de OU'Veira. 
Salgado Filho. - Ricaràino Pra.dQ. - Damas OrtW;. - Arth'll-7' 
A. Rocha. - A l>el ooa Ban-tas. - A.Wio 4' ÃB3is. - ·Pedro J or
ge.- F'l"anci8oo de )}[011.ra.- Pro.nciac() di FiM-i.- Sebastião Do-

;;-mfn_g-ues .. - Eri-rr.::;- CarJ;a.l1W, 

J'IUitificru;;ão · , 

Está devidamente ·comprovado ser jmpo9Sivel a. a.d.a.pta~âo d~ 
c'>'tatutos -de todos os syndicatas· reconhecidos pelo Decreto n. 
19.770, de 19 de Março de 1931, á nova lei de synd:.ica.lfzaçã.o, no 
curto prazo estabelecido e já. prot'Ogado, uma vez até 12-7-9 35 . 

. " 
Procurador que sou de algumas de-.lenas de Syndlcatos, ten-

~o acompanhado o andamento dos processos no De-pe.rtamento 
Nacional d<) Trabalho e constatei sei- im_possivel satisfazer a .. exi-
gell;ciS._ no prazo que determina. ·a .lei. · 
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Decorre u.lnda e. c!rcumstancle. eap<'cial da constituclonallza
di.;) dos Estado,_. e como prescreve a Ca-ta Magllli. que serli. atten
C!Idn a Representac:1l.o Prof!>Jslan;;J,l depois de serem promulgadas 

H.>l ''on~tltu!<;ÕE'H f"Rtndoneg, e como diversos Estados já e>Jtiio com 
•:s suua corwtituic:õea promulgudas, teriio, portanto, que proceder 
!mmedlatamente às eleições claasistas de accordo com c quto o 
'l'rlbulli'J Super!Ór de Justiça Eleitoral determinar. 

Rio de Janeiro, 12 de J"unho dé 1935. - Alberta S'Urek. 

Leglslnçiio citada; 

Para.grapho unlco do art. 38 e art. -lO do Decreto n. ~4.694, 
.c:.., 12 de Julho de 1934. 

~Art. 38. 

'".Pu.l-u.graPho unico. Os socios dos syndicatos de empregados 
Já. reconhecidos, que não tiVerem carteira. pro!issfonal, deverã.o, 
gob pen.g. de serem exclu!dos, legalizar a sua s!tua<:ií.o dentro do 
prazo de se.ls mezes, contado;; da d~1ta da. publ!cru;ão deste de
cre-to". 

-Art. 40.. Fkam assegurados os c1ireitos dos syndicatos re
ronhec.ldos nos termos do Decreto n. 19.770, de 19 de Marce> 'de 
1.931. devendo elles, dentro ~e seis me2e~, contados da publicação 
desta lei. adaptar se·us estatutos. ~s disposi<;Oes do presente de
cre-to"". 

O Sr. Presidente - Estft tlnda n leitura do E:x:pedlente. 

O Sr- Raul Fernandes (Pela orrl("m) (Movimento gerai de 
'Litf"rição.) - Sr. Presidente, pedi a palavra !laru justificar. em 
hrev.ee tennos. a. seguinte indicação. que tenho a honra. de sub
metter á. Casa: 

''Requeiro se insira. em acta que a camara do~ Depu
tadas exprime o intenso jubilo do. Nacilo Br-.uúleira pela 
celebração da paz entre n.s Republlea.s dn. Bolívia e do Pa
ra.guay; 

Congra.tula-se enthusiastica.m.ente com as nações pa
raguaya e boliviana, e com QS respectivos gOVernos, por tão 
tellz acontecimento; 

Mani!esta. aos governos mediadores e· aos seus illus
tres representantes, a mais intensa admir~ão pelo enge
nh() e tenacidade com que se devotaram nesta conjunctura 
hiStor-iCa., ao Ideal de fraternidade continental; 

AgradeCe ·ao SJ'. 'Getulio Vargas, Pres!den~ da Repu
bUca, e a,o Sr. José Carlos de Macedo Soares, Ministro das 
Relações Exterior~. as b&n<;ã.os que attralllrá sobre () Bra
sil o. feliz desfecho da med~ão pacificadora, na qual con
correra.m ambos com intelligencla e pe.l"Severança, augmen
tando. o lustre da nos.sa. tradi~ diplomatfca e cotrespon
dend~ a. vocaçll.o profunda. do nosso povo. 
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Sala das Sessües, 12 de Junho de 1935-
na.ndea'. - Ren4to Barbosa." 

Sr. Presldente, poucas palfvras mui!! ])ara justificar a ind1· 
cr.c;i\n, oxpUcada e justifi~do. Pelos seue proPT.Ios termos. 

O dia de hoje, no melo das trevll'S, <!as anguat!as e das pre
l'lcc:upo.cões em que a humanidade está. mergulhada, abre um halo 
luminoso, !na4iado pela p~u; que desceu sobre ~ois povo~. os 
quaes, ha tres annos, se dllaceravmn reciprocamente na. mc.Js 
>;ll.ngrenta das guerras contlnentaee. 

Niio podemos delxu.r do ter uma v ll!iio retrospectiva. para o 
Pl!pectaculo explendente de bravura eo r~lstencJa com que Pa
r:')guay e Bollvla eepa.ntnram o .mundo 

E se um epll'lodlo historlco os prodlg1os que ambos operarwn 
JlUdcW:!em recordar, ne~ate ·momento eu me volveria para. as car
Jm& deoe11~ruda8 dos uhlnno11 do genera! Ma.rguer!te, que ,'86 des
pednçavwn, succ(:.I!Slvamente, contra ns couraças a:llemàs, a.rran- -
c:tndo ao Rei da Pruss!n a Jegendarln. eYclamaçll.o: "A h.! leB 111"G-
1.'t:B /Jf!1tlln • 

Deixemos cnlllr no domlnlo do paSJsndo esta. v.lsào de epo~ 
mu gnltlca a qup.I, entretanto. é tambem uma vfsâo de ca.ra.nto~ 

nho. _ da guerra, que exalta o!l povos ma~:; que tiS miies detestam. 
\-·oltemo-nos para os dtil:s d~ hoje, que sãA> os dtis da paz (A.poia- · 
do11l, com admiração redobrada, porque esses dols :povos, se ro
rnm valorosos na guerra, mo.lor valor demopstraram lncllnando
'lf' nos conselhos da. amlsade e sellando urna paz honrosa, umo. 
11:1~ sem v!cto:t"ia.. (Muito õem). · 

Era. justo, ta.mbem, t1vessemo~ umu pa:la.vra de ét.dmira.çà.o 
protunda e Intensa pelos· es!orcos devotados e persevere.ntes dos 
g:>~·ernos mediadores, que todos elles corri!sponderaro a.os tdeaes 
de frate rnidade, que unem os povos da America e · se restauram 
rlepois do lamenta:vel parenthesis encerrado com ,! ellc!dade no 
rlla de hoje _ 

Dando a. cada um o que lhe pertence, não podemos deixar de 
olllar, com orgulho e com n.gTadeclmento, para os nossos. (.A.~
doa)- .Razoave l se ta.zia puzessemos em relevo e. cooperação que 

. com os demais governes teve o do Brasil, na pessoa ·de seu egregio 
presidente. o qual lançou com sua prese nce., e com · a amblencm. 
que ella. suscitou, a semente que ora !ruti!lé.a. (m111ito bem) , e na 
pessoa. de :;ett dl{:rno ·e. Illustre .. Minl!!tro das Relações Exteriores, 
cuja tenacidade, tacto e ·intellige;ncla, fortificados :Pela confiança e 
pela inaplre.~ii.o do Che!e do Estado, Qã.o 'à dlplomacla do· pa!z um 
novo lustre e correspondem, d amaneira á. mais grata ao .coracão 
br·a.sllelro, á arraigada. v.ocação oocl!!c:~. do nosso po'l'o . (M«ito 

· i>em; 'tnUUo bem. PaJma~r. 0 orGtJo.t- é -vf'L:C?nente CIU!i:l)rimentado.) 

Vem ã xnesa o · ses-ulnte . 

REQ'GJ;:RI!.tli:NTO 

. Requerem.os se insira em ac~ que a Camara dos Deputados: 
· Exprima o intenso iubllo da Nação :Br~le~ra pela. celebração 

· C.1.. ll~ entre as Republlcas da "Bolivla e do Paragun.y; 

Congratule-se enthusiastkame_nte com a.s nações paragiiaya ~ 
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boliviana. e com os respe<::tlvos governo:<, pot· tão feliz aconteci
mento; 

. Mani!este aos governos mediadores "' aos seus illustres reprc
!<entanteil n. mais Intensa adm!ra<:ão pelo engenho e tenacidade com 
que se devotaram, nesta. conjunctul'tl hlstorica, ao ideal de frater
nidade continental; 

Agra.deça ao Sr. Getulio Yarga!;, '·Presidente da. Republlca, e 
a~· Sr. José Carlos de Macedo Soares, Ministro· das Rel.aç<les Ex
t€•riwes as benç&os que attrahlrá sobre o Brasil o feliz desfecho 
da mediação pacificadora, na qual concorreram ambos com intel
!!r,-encla e perseveranc;Q, a.ugTnentando o lustro da noa.sa tradtçü.o 
d!plomatlca e correspondendo á vocação profunda. do nosso Povo. 

· Sa.la. da.-s .sessões, 12 de .runho de 1935. - Rauz FeTnnnãcs. 
Renato BarbotJa . 

O Sr. José Augusto (Pelu. ordem) - Sl'. Presidente, u mi
noria .parlamentar, pela minha palavra, ve~no neste momento, as
~ociar-::~e ás manife-stac<les de regos!jo tra?.idas á. Cll.mara por tn
t~rmedlo do eminente l'ead.er da maioria, o ::lr. Deputado Raul F et·
nandes, pela. termlnac;:Ao do conflfcto do Chaco . 

. somos, St·. Presi<lente, nó~. os paizes sul-americano!!, todos. 
~t'm excel>\:d.o de um só, membros de urna m esma. famllta. familla 
que queremo~ cada. vez mais !ra.ternahnente unida. 

A terminação do con!licto do Chaco, a. paz estabelecida entre 
:o.s -duas nacões irmãs e amigas, Bollvl.a e Pnraguay, re.percutiu 
intensamente no meio brasileiro, e tOdos nós, da ·maiorl(t ou da 
minorin. cida.dãos do Brttsl! e da Sul-Amerlc:~., nos sentimos -pos
suidos do mesmo regosijo, da ·mesma tnten>:~a. satlstação, por vet· 
Qlle no continente colombiano, nesta hord., só ha Jogar para os 
!deues de concordia e de frnternidade, que foram . sito e hl!.o de ser 
sempre, ne~te hemtspherio, os suprt-mos lnsplradort-s da nossa cQn
ducta e d«?S· nossos o.nse!os. (.1-Iuito bem •. ) 

Com estas palavras, Sr. Presidente, venho tra:.:.er os · applau~ 
sos da minoria â.s palavras do eminente lea.der da maioria, na tra

.. dncç:ii.o dos sentimentos de fraternidade que animam a todos os 
braslleil'os e o. todos os habitantes <la America do ::>ui. (Palmas. O 
ornr!or é cumprimentado.) 

·o· Sr. Renato Barbosà tPcla ordc:m) - Sr. Presidente. · Srs. 
Depl.ltados, nós. os brasileiros, <)esta tribunu e ne,.;te .in~tante, pc.
·4~>rnos ~alar ao mundo. 

~ã.o é pos:;~ível passe slrenciÓsa, por inexpressiva, . a · victoria 
qUE' os homens de bOa vontude alcan~aram, .re:tliza.nd9 a pa:?; do 
Chaco, n11. cidide .. de Buenos Aires • 

. Esse aoontecimecto, Sr. Presidente, tem projecção que exc<!de 
os nJ!ittes ·da pollt'ica internadonal, porque assume" aspectos ver-

, :d_:!.de.iram~nte iithuritcos. · · 

:· . ·Quer parecer-me -que. ~<qui, neste- continente, não haja duvi~ 
r;~ferenci.aes quanto â.s glorias de um Nawleão ou aos laureia .de 
um '\'\'ashlngton. Tudo indica que somos :os -cultores da. paz . .E' a 
.nossa ._~,·adlção quem no!-o afflx:ma. 
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Quem diz guerrã:'diz escravldil.o, pobre:sa, m!seria.. Ha um alvo 
occulto, sempre attfngido pelos canhões que detonam: é a. liberdade, 
grande :poder creador de riqueza. Grw;:as, a!nda., a ella podemos al
_Ce.nct\)rar o nosso pensan1ento americano e conquistar esta._ paz. 

Toda a h!Jltnrla da pol!tlcn internacional braslleira ~ wn con
juncto, uma' successão de acontecimentos, que se procedera:m em 
~pocas ditferentes, mas que, todos, tiveram o mesmo sentido: a so
lu~iio p:u:lffca.. a ~olução pelas disciplinas Jur:ldlcas inte!"nacionaes, 
C!as nossas questões de fronteiras. 

Convém, e o momento é a Jsto pJ:'opicio, que ev{>quemos, nestes 
instantes, alguns homens, a quem devemos a formação da nossa 
r..ac!ona.lldade. Seja o prim~lr0 nome da nossa. evocação - Tavares 
Bastos. · 

Havia-se realizado o Congresso de Vlenna, e os pa.ize~'< lá. re
r.resentados t-esolvera.:n a intet-naclonallzaçã.o do commerclo atra
vE!s dos grandes rios. O Imper!o do Brasil obstinava-se na. polit!ca 
rlos tempos colonlaes, e, numa acçilo contradictoria, forcava as 
aguas do Rio -da. Prata por necessidade Imperiosa, ao mesmo tempo 
que fechava.· o estuar!o do Amazoila.ll ao commercio e á navegação, 
quando :P~B como a Colombia, o Peru• e a Bolivia, em· solicita
ções reiteradas, pediam ao Brasil· que lhes facilita.sse a navega,cão, 

· para que, por intermedio dos tributarias daquelle rio e das· sua!\. 
proprlas aguas, se pnzessem em communica<:ão com os outros po
vos. 

Tavares ~tos ·roi um dos homens que melhor estudaram e.s 
questões das nossas fronteiras. Em pleiU guerra do Pa.raguay, re
ferindo-se, em trabalho memoravel, ã. situação do Chaco, teve elle 
o seguinte vat!c!nio: "Se, depois desta. guena, o Governo do Bra
"'!l não promover um entendimento entre a._Bollvia e o Para,"'U!ly, 
no .sentià<> de que sejam definltiva.Inente demarcadas as fronteiras 
(!eSses paizes, na. região do Chaco, este serâ., dentro de panca tem
po. um pomo de dlscordla. ·e motivo de !nqu!etac;ões para: a America 
do Sul". 

Senhores, ha quasi 100 annos eram proferidas estas palavnll! 
no Parl.ament()·Bra.silelro-. Infelizmente, tinha e teve razão o grande 
Tavares Bastos. · 

A po!ltica iniciada na !!na! do Segundo Imperlo e contin'uada 
pf'Ios homens da Republica, ...., aquelles 'a quem confiAmos os des
tinos ·da nossa política. internacioruü, - é .um padrão de gloria para 
o Brasil, porque tudo fez no sentido da Pa.z •. 

Jã ao tempo do governo do grande Prudente- de Moraes, o !leU 

Ministro das Relàções E~eriores, o ·Sr. Carlos de Carvalho, resol
via com a Inglaterra a. questão· da Tiha da" Trindade, sob!'e a qual, 
por lnterferencla do Rei de Portugal, em !i de Agostó de 1896, re
conhecia a passe de!1nltiva do Brasil. 

. Vieram, miais . tarde. as questões com a Guyana Inglez:a. e tive
mos, em· .Joaquim N31buco. a.-q·uelle fidalgo athenlense, a interieret~
cls. que; se não importou nu~r.a ""Vctorla. I1111.terial, pa:ra ·os interea
Sf'S do-Brasil, deixou; no- entretanto, no :Seu gesto, :a sua. .tenacülade, 
nas expressÕes .superiores em que coilocou. a. questão,· uma condu
c ta a :seguir pelos· nossos diplomatas.· 

Tivemos, Em seguida, o Amapâ, onde, por mediação do Pre.si-
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dente da. Confederação Suissa, recorremos, tambem, ~- arbitragem, 
resolvendo este caso no tratado firmado eni :1 de Dezembro de 
1900. 

Depois, o T-ratado de Petro:polis; e toda essa sfrie de solugões, 
t1io digne.s e tão .nobre2, iniciadas. pelo B!L!·ão do ruo Branco e con
tlnuada pelos seus dlscipulos. Porque, Senhores, para mim. Rio 
"Branco fez uma escola. Dahi têm Sabido os grandes generaes da 
Pàz. Nlnguem mais do que elle enriqueceu o precioso archivo das 
nossas tradições diplornatlcas. 

Tivemos. maís tard,.e, ao tempo em que dirigia o Ministerio das 
:Rc:>!acões EXteriores o eminente Sr. Octavlo :Mangabeira, a ~atl· 
f!cacã.o do tratado do Peru', e dos tratados de :fronteiras com a 
Bo1ivia e com o Parag'uay. 

Naturalmente, commetterei e. !alts.. de esquecer muitos que 
d~vem ser lembrados, mas, pelo rnenos do alguns, quero ·dizer-lhes 
os nomes: Lauro Muller, Nilo Peçanha., Felfx Paeheco, Afranio de 
Mello Franco, que realizou, tambem, o mi!agre <la. paz em Lecticia. 
Agora, abordemos mais especialmente o trabalho realizado pelo nos
so Ministro Macedo Soares. Elle se !ez na Argentina. E' preciso 
que se comprehenda que o povo argentino, realizador de uma civl
!.izao;:ão explendente, ê um povo" pacltlco. A formação politico-juri
dica da Nat.:ã.o Argentina, e!.la a. deve ao grande humanista Alber
dl. o socioiogo. o político que deiXou directrlzes !undamentaes que, 
ao seu tempo, eram inquinadas como de pura ideologia, mas qu~ 
estão constituindo hoje a norma de conducta dos paizes americanos. 

Dizia Alberdi sobre os neutros: 

"Os neutroa que não sabem a.rmar-s~ para impOr a paz 
em sua ·deresa, merecem perder a soberania, que não sa
bem de!enoer nem fazer respeitar. so a incapacidade phy..: 
sica p6de ser a . sua excusa, porém. !;lendo elles a. maioria 
dos povos de um continente. a sua impotencia. nasce do seu 
isolamento e da .sua. desunião, o Q.Ue quer dizer, de uma 
!alta. de que são responsave!s elles m!!llmos ante a civiliza
cão commum e ante o lrteresse bem entendido de cada um. 

A neutralidade que não é armada não é neutralidade, 
porque a. ·sua. debilidade a submette ao bell!gerante. 

<.:omo não existe ·arma capaz éle substituir á. união em 
poder, e. neutralidade sem sempre uma. chhnera, se não fOr 
a attitude geral commum do mundo inteiro, ligado ou en
tendido para esse fim por um pacto taclto ou expresso. 

OrganiZemos a neutralidade, porque s6 assim a paz do 
::nundo terá. perdido os seus aspectos de chlmera. 

E' cada ·vez mais forte a "Jiga.cão universal que prende 
pOVOS, paizes, continentes. Uma guerra ê um attentado â 
sociedade humana universe.l, 

NOs, os e.m.ericanos, demonstramos agora que -vamos 
adquiri!:! do o sentfmilnto do !JUe somos no mundo. 

O dlreitJ) deve ser como a gravitação, diz Alberdi, ter 
unidade univel'3al. · 

.A · America, pela pa.Z que realiza, pr4t1ca no=s de 
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uma. ·instltuicão de a.utortdll.de commum, que creada, 'serâ 
a lei permanente e supretna. da. Humanidade". 

Sr. Presidente. .A. pa.z deixou de ser uma.. asplra.cllo pare.. se 
.tornar um acontec!Jnento. Parecia. não .ser :possiv~l alcançarmos 
vlctorta. tão almejada, em f!We do mallogro de tantas tentativas. 
O véo de tristezas que ensombrava o . corat;:~ americano, que Vi· 
n-ha sendo tecido através de dias, mezes e annos se tornara. denso. 
de mais. Deveria lrupressionar, por certo o quaüro da contradlccão. 
Ao mesmo tempo, no continente, dois pai2es em. guerra., com fron
teiras confinantes CO'Ill outros que confraternizavam pelas visitas 
trocadas entre os ~us Governos. Estas ceJ:Imonias i~ternac1onaee, 
tão tocante~ e de tamanha. slgnif!cacão muito perderiam em, since
r idade e brllho, se não tivessem como romate a glorb e su::xe ll,:z 
do dia de paz que !estejamos. : 

·Regosijemo-nos com o · Paraguay e a Bolivia. 

Regosljemo-nos com a. .Argentina., o Úruguay, o Chile e o 
P~ru•. 

Regosijemo·nos com os Estados Unldos. 

Regosljemo-nos com toda a .America . 

. Rogosijemo-nos com o nosso Governo e com o nosso Povo . 

' A.s no99El. alegrias invadem as trontelras, dilatam-se pelo Con-
tinente o a.trc..veesa.m os ma.res. 

Sr. Presidente. Eu tulo posso esquecer o nosso Chauceller, 
o Dr. :TOSé Carlos de Mecedo Soares. Elle !oi o realizador desta 
zrande pagina de -gloria. para. a. nossa. diplomacia. Um instante 
houve em que, de sue. bocca, dois· ·vocabulos prot:erldos, annuncia
'\.-atn ao Mundo que da Amerlca. Partia. o sentido novo de uma 
c!Yill.zacão. Pace.m c.bemu.a. 

E lle foi a. screnid®e, a. . dec!.SAo, a !inne=, a. _ continuidade. 

Por elle e com elle estiveram toda. a nos!le. seculai' tradição, 
a nossa honra.. a nossa cultura, os nossos sentimentos. P or elle . 
o BrasU de hoje juntou ma.1s ·um. pouco de glorla ao nosso Brasil 
do pas.sado. · 

.E ' necessario que se demonstre quando tornar ao selo da. 
Paf:rle. que tanto dignificou e volta ~m mais engra ndecido do 
que to1. (P~ .. O. O'I'Gdo1' é vWa.mente euml1)~hn.e11-tado. ) 

A Sra. Carlota de Queiroz (Pela. ord.em.) - · Sr . Presi
dente, como unica. represent!!.nte femlnl~a nesta .As.semb!ée., não 
pol!Sc. . deiXar de trazer a palavra. de jubllo da Mulher Brasileirc.. 
pelo resta.belec1mente da. . paz no continente americano, cam a as
stgnatura. da. tre&"U& de Bueno:s . .Aires. A poUUca de confre.terni
:ção a.merlcaJll!. · tem encontrado na mulher de todos os pal.zes 
~ Amertca .'uma grande . collaboradora. E' · justo, portanto, csue 
e.qul . f ique asslgnala.da ~ a parte que. toma. neste aconte
c:!inento, de grande reperctis&ão para a po~tíca pau-americana, . a. 
Mu!her Bra.sile1ra. (PCJlma.t. ) · 

Y<'!m á. Mesa. o seguinte 
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I!EQtJERIMBINTo 

Requeremos que consulUI.d:L a. Casa. sejc. levantada a Sessão 
cE' hoje em regos1jo pela a.ssignatura da paz, q\le tez cessar o 
estado de gUerra no Cbaco . 

Sala das Sessões, 12 ode .Junho <I e 1935. - Renato BarboBa. 
- .Dínfz Junior. - Domingo, V cllaao-'. - La.11.(]elino Gome a. 

O Sr. Fabio .Aranha (Pela ordem) - Sr. Presidtmte, acabo 
de ser, neste instante, destacado para profet'ir algumas palavrag 
sobre, ta.lve:.z:, o maior acontecimentb a que pudessemos assistir 
no anno de 1~35, quero dlzer, a. cessatãa da luta no territorio do 

.Chaco. 

Senhores, ê de justiça que citemos, neste momento, com a 
calor e com o apre~o que elle merece, o nome benemerlto do MI
nistro Josê carlos de Macedo Soares. 

Nilo desconhecemOs/ Sr. Presidente, que era preoccupa~;ão 

dhlturna do Embaixador Macedo Soare:; o objectivo que hoje 
vem de aloo.nl:ar com a. collaborac;ão indispensayel dos seus es
:rurc;adoa companheiros. Sabemos que as consequencias lnelutaveiS 
rla guerra: a miserla, a desgraça, a pobreza, o cataclysmo que 
dt>aaba. sobre as nações. 

Os nossos applausos repassados de emocã.o e de alegria. ac 
Ministro Brasileiro, q'ue, tomando á sua conta o pensamento do 
Governo e os anseios da Nação Brasileira, realizou a. cessacão da 
luta. no Cha.co, conquistou a paz, a harmonia. continental! Isto 
basta. pare, sagrar um homem. A diplomacia bra.9llelra ergueu-se 
alto um pouco, approximou-se llla.l.s de Deus na sua missão de p.a~ 
e coneordia.. 

Por amor -da. vida e da dvillz~ão contemporanea cessa. o !ogo, 
voltam os homens ~ individualidade humana. A.l!sim seja para 
sempre ! (Pal17Kl.l!. O oratlor é CW7111J'Timenta.à.o. ) 

O Sr . .Adalberto Cama-rgo (Per.a. ord-em) - Sr. Presidente. 
é com ind1zlvei satlsf6.!)1LQ que os tra.b.:i.lha.dores brasileiros vêem, 
ai!nal . . cessada a. luta cruenta. do Chaco. E essa nossa sat!sfa<;;ão 
é tanto _malor quanto veritlcamos que coube a um brasileiro, dos 
mais dignos, a tarefa de levar a bom termo as negociacões ten
dentes a e:xtl.nguir a voz da. metral-ha que ha mais de tres annos 
vinha. ensa.ngUentando o solo da livre Amerlca. 

· Era. uso dos antigos romanos marcar com uma. pedre. branca 
os seus dias de glorias. Pois bem, Sr. Presidente. marquemos com 
u;rria pedra. branca esse dia. trlumphal de hoje, dia em que o nome 
bemdlto de nossa patria extremecida, mais e ma.is avulta no con

-ceito doa povos civillza.dos. 

Por um iniJtallte ensarUhemos as armas das q uestiunculas in
ternas, e irmanados, brasileiros do norte, brasileiros do sul, bra
Sileiros 4o centro, saudemos com e:ttusã.o d'alma esse patrlcio !l
lustre que, após porfi!Uio. labor. conseguiu conquistar a. victoria. 
final, 

Até que em:!im, Sr. Preeidente, vemos o Itama.raty retornar 
RO seu verdadeiro campo de accão. Neste instante, como num 
sonho _de luz, parece que estamos a sentir e a. vêr, e;ntre nós, a 
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figura immortal de Rio Branco, saudando os que. tiio dignamente, 
-souberam. conquistar mais urna. c~rOa de touros ·l)a.ra a noSS&. 
te-rra. 

E neste hora cheia. de alegria, neste instante unlco na. ·vida 
do Continente· sul~americano, quando a -voz lutuosa do canhão 
emmudeceu, para dar loga.r ao som arg.:mteo e ·doce dos alnoo en
toando a :Ulelu1a da. paz, não· nos esqueçamos dos que !oX'Elm lm• 
mo lados nos campos da. batalha.. 

Seja, pois, para elles, neste momento de vibração, quandv 
toda · N'~J.~:ão Brasileira. jubilosa sa'Qda a paz anhelada, a nossa 
sentida saudade, a· nossa reverencia, concretlza.da num protesto 
vehemente contra todo a.quell.e que porventura ~rocure ainda. en
sanguenta.r o aolo do nosso Continente. CPalmG.!. O orador e 
czrmp1'im.entado. ) · 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requerimento 
Ótferecldo pelo Sr. Ra.ul Fernandes e outro . · 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Em virtude do voto da Ca.rnara, ap~ 
provando esta. mocã.o, terei de transmlttlr despacha telegraph1co 
âs pessOas que na mesma são enaltecidas, dando-lhes noticia deaoo. 
homenagelll • · 

Vou submetter a votos o requerimento apresentado pelo Sr. 
Re!lato Barbosa e outros, 

Approvado. 

O Sr. Presidentf> - Em obcdlencia ã delibera(:ào da Ca
rna.ra, -vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã a se~ 
guinte 

ORDEM DO DI.A. 

3." diacussã.o do projecto n . .23, de 1S35 (1.• Legislatura), d1s~ 
pondo sobre graduao;;ão de otfic!a~ do Exercltt> e .Armãda.; com 
p.arecer !ovoravel da Commisslío de Segura.Jlça; 

2.• dlscussl!.o do projecto n. 83-A, fie 1935. revigorando o ui~ 

ti mo concurso 1para pretores no Dl:>trl.cto Federal; com parecer 
favoravel da Comm.lssã.o de Justi~; 

2.• discussão do projecto n. 42, de 1935 (1." LegiBJa.tura), cor.• 
cedendo o credito de 60 :OOQ;OOíl para a !nstal!ar,:ão da cadeira 4e 
dfnlca na. Faculdade de Medicina. da Ba.hla; com Súbstltutlvo da. 
çom.missã.o de Fi.Da.nocaa e Orl)alnento; 

2.• discussão do projectO n. 199, .Ue 1935, dispondo sobre a 
dl!!crlmfne.c;:ão dos circulas l]rqfisslonaes e eleição dos seus repre
sentantes (sem parecer); 

Discussão unica. do projecto :n. &6, àe 1.!l35 (1." Legislatura), 
approvando · o Tratado de ConcUia.ção e .Arbitragem celebrado entre 
o Brasil e o Uruguay. 

Levanta-se a. Sessão âs 14 horas e 55 minutos. 
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35.• Sessão, em 13 de Junho de 1935 

.PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, 

E ARRUDA CAMAR~. 1• VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, co:nnarecem os Srs.: 

Antonic> Carlos, Arruda camara, Pe•·elra Lyra, Caldeira Alva
renga, Ed~ar Carvalho, Lauro Lopes, Ribeiro .Tunicir, Mario Cher
mont, Deodoro de Men-donça, Acylino de Leão, Abguar .B:!Stoa, 
.JosE! Plngarilho, Gena.ro Ponte, Henrique Couto, Gooorredo VIan
na, Ruga Napoleão, Democrlto Rocha, Fernandes Tavora, Pedro 
Firmeza, JosE! Borba, Gratullano :Brito, Jos~ Gomes, Mathlas Frei
re, Herectla!no Zena.lde, Botto de ~~enezes, Souza Leii.o Heitor 
Mala, Valente ode Lima, Deodato Maia, Amando Fontes, Clemente 
Marlanl, Pinto Da.ntas. Alfredo Mascarenhas, '\Vanderley Pi
nho, Leoncio Galrão, Homero Pires, Vbaldo Ramalhete, Henrique 

.DodsWorth, Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Candido Pessoa. 
sampalo Corrêa, Arthur Bernardes, Blas Fortes>, Pinheiro Cha-

. gas, Pedro Alebjo, ·Clemente. Medrado, José Braz{ Theodonúxo 
santlago, Augusto Viegas, Arthur Bernardes ·Filho, Daniel de 
Cat'Valho, Carneiro de Rezende, Chdstiruno Machado, Ma.carto -de 
Almeida, Vieira ::'lfarques. Matta Machado, Rezende Tostes. Perei
ra. Lima, Theotonlo Monteiro de Barros, WaMemar Ferreira, AI
res Palma, Jorge Guedes, Roberto Moreira, Aurellano Leite, Do

nllngos Vellasco, Laudellno Gomes. Vicente Miguel, Arthur Srun
tos, Paula Soares, Rupp Junior, Jo~ Mu11er, Dorval Melchtades, 
Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, João Slmplicto, Frederico 
W"ol!enbuttel. Aacanio Tubino, Dario Crespo, Adalberto Corrêa, 
Fanfa. Rlbas, AJniz Badra, Abel dos Santos, .,'\.b!lio de Assis. Anto
nio Carvalhal, Austro de Oliveira. Arthur da Rocha, Franci.sco de 
Moura, Adalberto Camargo, Alberto Surek, Damas Ortiz, .:fosé do 
Patroclnlo, RJcard!no Prado, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, 
Aiber~o Alvares, Lima Teixeira. Moacyr Barbosa, Baeta. Neves, 

·.Abelardo Ma.:-inho, Salgado Filho, Barreto Pinto. (102). 

O Sr. Presidente - A lista de pre:sença accúsa o compare· 
cimento de 102 Srs. Deputados. 

Está. aberta a Sessão. 

Val-se proceder a leitura da Acta. 

o Sr. wuro Lopes (Bupplente, servindo de 2U Secretario) 
procede á. leitura· da Acta da Sessão antecedente, a qual é poeta 
-em discussão. 

O Sr. Bar.reto Pinto (Sobre a Acta) - sr. Presidente, de-
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'POSse do jornal official da Casoa. ver!!ico q_ue, na hora do E:xpe
dlente, da nossa sessão de hontem, roi lido o parecer da. Collllllia
são de Justiça, acerca. do meu ·projecto fixando regras sobre o pa
gamento da ajuda. de custo. 

Esse parecer saiu truncado na Acta, de vez que, na pagina. 
n. 1.191, prJmeira columna, vemos, 1110 item 9: ".AEsim conside
rando: N. 13-1935 (Serâ !)UbUca.do depois). A Comm1ssão, etc.?' 

Quiz o Bom Destino que uzn grande mestre, não WaJdema.r, o 
"mais notavei dos inaigra.ves de Bra.ndeburgo, ~ dynastia asca
niana. fundada por Alberto, o Urso", mas o grande mestre do di
reito patrio, Sr. Waldemar Ferreira, a.vocaase o julgamento .do ca
S<>, quiçá. por esplrlto de s~:>lida.riedade a um ca.thol:ico homony.mo. 

O fundamento do parecer contrario ao projecto, sobre o quaJ 
falo rectificando a Act.a, já. produziu os seus e!feitos, com o fim 
que tinha em v1.sta, porquanto, antes da lei, a.hl temos a :jur.ls
prudancla mansa e padflca: <leputado promovido a. senado!:' quer 
dizer' institulc;;i:>es de candade contempls<las com auxilias e sub• 
ve11ções. (RiBOS.) 

Bem sei que a Co=issão de Constituição e Justiça, ao dls• 
cutlr o parecer, não examinou sob o aspecto da moralidade o pro· 
je<:to. 

Pedindo, portanto, Sr. Presidente, a ;rectiffca~o da. Acta para 
que ~ja ll'lava'm.ente publicado o parecer que .aahi.u truncado, valho
me do ensejo para dizer que me curvo X'espeitos:unente, multo res
peitosamente; diante da opinião eroit+Jda. pelos doutores desta Ca.sa.. 
maa pre!er1re! em q1.1alquer conjunctura, em. qualquer circums
tancla, entre os prilllcipfos da moral e os da. Constituição, prete
rirei os primeiros - exemplo, aJ1á.s, ja. dado por V. Ex., Sr. Pre- · 
sidente Antonio Carlos, quando, na Republica velha, passou d~ 
Deputado a Senador, não recebemdo nova ajuda de cuato. 

Q Sr. Presidente- O nobre Deputado serã. attendido. 

Em seguida, é approv.ada a Acta. da ;'lessão ante
cedente. 

O Sr. Presidente- Passa-:se á leitura do Ev.>ed!ente. 

O Sr. Pereira Lyra (lo S,eCf'etario) declara que não ha Ex
pediente a ser lido. 

· Vai a imprimir o seguinte 

"?~W•= 
N. 80 -;- 1935 

Decreta um dia. 'de teri4ào 124Clon.aZ para co71U!nem.orar a paz do 
Ohaa> 

(Da 'Com missão de Diplomacia 13 -~ • Legislatura) 

O Poder Legislativo resolve: 
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Fica. 3.utorfza.do o Presidente da Republica a decretar um dia 
de festa nacional, em commemora~ão da paz cetebrada. entre a>! 
Republica.s da Bolívia e do Paraguay, tanto quanto possível coin
cidindo com a <lata escolhida. para identic.a. commemor~ão por 
outras nações americanas. - Renato Barbosa-, Presidente - Oli
veira. Coutinho. - Hugo Napoleão. - Diniz Junior. - Eurico 
Jifouza. Leão. - Neurão de Lima. 

O Sr. Clemente M.e.riani Sr. Pre~idente, perdõe-me V. 
Ex. e a Ca.mara. se, num momento como este, em que as nossas 
almaB se ·rejubllam com a paz' que se desfralda sobre a!'< terras 
americanas e os nossos espirftos se preoccuprun com os graves 
problemas nacionaes, exigentes de todo o e.sforç:o, todo .o devoUL
mento e todo o patriotismo dos representantes da Nação, perdoem
me Y. Ex. e a Camara. se venho malbaratar o meu tempo e o dos 
Srs. Deputados. numa esterl! expllcação quasi pessoal. (Não 

c.poiaào11). A isto me abalan(lo escudado no testemunho de V. Ex. 
de que desde a instaJlac;:ão da ASSembÚ!a Constituinte. nunca a irni
dativa de um debate ·dessa especie partiu da ban~da a. que pl'!r· 
ten(lo, embora a elles jámals fugissemos . A Isto me atrevo na es
perança de que, de uma vez por todas, ccms!ga. definir a repugnan
da com que assumimos essas just!ss!ma.<~ attitudes de defesa. 

Sr. Presidente, ha tres dias, quando !alava, na hora do expe
diente, o .Sr. Deputado Seabra, tive opportunldade de declarar-lhe, 
em aparte, que, não nos lnteressaJildo a sua opinião pessoal, sobre n 
individualidade do Governador Juracy Magalhií.es, sentt.a.-me, entre
tanto, no dever de ccmtestar os tactosr. por S. Ex. invocados. em 
contraod.!cção com a. realid11.de. Achamos perfeitamente natura' e 
mesmo prot'undrupente humano que o nobre Deputado ~íi.o morra 
de amores pelo Governador da Bahia. a quem attr!bue a respon
sab!Udade de não haver C'-';hldo os fructos, que esperava e já. pre
Ubava., da revolução de 30. Mas não poderlamos admlttlr que 
factos objectivos, de.fonnados no seu juizo pelo prisma d<L paixão 
através do qual os enxerga, .fossem, sob esse as'J)ecto, apresenta
dos á Carnara e ao Palz. 

Por esse motivo, tivemos necessidade, eu e alguns companhei
ros de bancada, de rectiflcar pontos do discurso do nobre Deputado. 
Succedeu, porlim, Q.Ue, Interrompida a sua exposiçii.o pelo termino 
da hora do expediente, S. Ex .. ao reencetal-a, para explicação p es
soal, abando:10u esta tribuna, qÜe declarava, Inicialmente, ser a da 
srua. preferencia e antigo uso, para occupar a opposta, manifesta<n
do. assim. visivelmente e confirmando-o com paJavras, como de
pois vim a. veri!icar, o desejo de fugir ao debate, que provocara. 
Niit.• seria. generoso que :fossemos perturbar a reallza<:ão da SUá. 

tertulia, entre amigos. Prefez:i aguardar a publicação da palestra 
no Dic.ri<> do Poder Le{li8l<t.tivo, afim de sobre ella dizer o ctue me 
:parecesl;>'e 'l!eceaSario. . 

Não serâ muito. A!ora a.Precia~:ões pessoaes, a que, como já 
disse, não damos importancta, e as classicas lamurlas por motivo 
do habito dos quies o saudoSo\:> Conselheiro Ruy Barbosa dlz:la -
"cbega a ser choricos", o discurso do nobre Deputado é a L'eedi
<:áo, ainda em peor forma. -dos outros com que perturbou os traba
lhos da As,;embléa ·Nacional Constituinte e da passada JegisJ.atu-
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ra e que tiveram immedtata re_sposta do.s Deputados Medeiros· Net
to, Edgard Sanches e Homero Pires, a.s deste então :rartament41> 
documentadas sobre os factos do seu governo, que S. Ex., de cujn .. 
facllida.de em injuriar os adversar!os ainda ba poucos dias a. Ca
mara teve a mostra, se considerou por ellas Jnjurlado e, receloso de . 
nova ser!e, nem apartes admitte daquelle Deputado. 

O SR. HoUI1l!lO PIREs - Apesar de ter m udnrlo de tribUI!Ia.,. 
citou-me nominalmente. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - E• !nutil, portanto: voltar 
ao assumpto. Se, no instante decisivo que vivemos, ha quem te .. · 
nha. ·gosto e lazer para preoccuper-se com essas quesotiU!Ilcula& 
de campanario, remetto-o â collecçii.o do.s Di.ariD11 da Assem.bléa 
C'onstituínte e do Poder L~UiBla.tioo, onde aquelles discursos se
acham publicados. 

De::~tacarei, ·=sim, apenas, alguns pontos, para .. edlflcaç:ão da. 
camara. 

Logo no inicio do seu Íll;!curso, diz o nobre 'Ueputaeo: 

"Sr. Presi.àent~ ouvi dizer desta tribuna: primeiro 
que se devia con.s.lderar o passado como uma pagina virada.; 
segundo, que devemos marchar daqui por dlante. O passado, 
porém, € que lllustra o presente; o passado é a tradíçful, ~ 
não se .pode bem julgar do9 factos senão N)Correndo â. t=di
l:àO, não para os reviver. mas para. trazer os bons e::remplos, 
afim de que os gOVernantes actuaes os slgam. 

Esse s:Ystema. que tenho .-Isto aqui, de defender a vlo
lencia. em razão da. v!olencla. passada é um mão systema. 
um sYstema desgraçado. Não é logfco, porque r-epresenta a 
propria con1tssã.o da vlolencia.. " 

Ora. nunca ninguem aqui defendeu a violencia, a.rgumen~ 
do com as vlolencla.s do passndo. O que aempre se tez aqui, espe
cialmente, nós bahia.nos, no nosso caso particular, foi, ou nega.ndv. 
as violencla.s actuaes, ou mostrando que nenhuma responsabili· 
da..de tiveram nella. as autoridades publicas, demonstrar, .. por cima. 
disto, que aos accusados. esllecialmente ao nobre Deputado, faltava 
autoridade para esse mister, pelo triste paSsado de vlolencias .QU~ 
carrega comslgo. 

Não tratarei aqui deste assumpto, salvo se a issO me !orca· 
rem. Estou documentado. Quem tiver interesse em se inteirar do 
assumpto leia, no .Diario iUJ Poàer Leuui1a:two de 11 de Setembro 
de 1934, os discursos do Deputado Homero Pires e_ os documentos 
que os intruiram. 

Outra. clrcumsta:ncla dígna de inencão são os 'lapsos de memo· 
ria, frequentes no nobre. D~putado. .Jâ. de uma. feita. affirmol). 
aqui desta tribuna que não. ba.via. apoiado a candidatura do Sr • 
. Pedro Lago ao Governo .do Estado. Agora, afiança. que não estava 
na Bahia mo dia 25 de M:ar<;o, da.ta em que se passou uma sceua. 
-quasi bucolica., que S. Ex. descreve nesses termos: 

"Sabem os collega, o que ;ão os ~igos ursos. . • Eu· não 
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estava Zá, ne-m fazia parte do Governo. Narro o que consta. 
DUB3 QU tres pessoas iam dispostas a apartear os oradores 
que falassem no comicio. Um imprudente deu um tiro para 
o ar, estabelecendo tumulto na multldil.o. Foram disparados 
diversos tiros, resultando ficarem ferld,:,s os senhores Cal~ 
mon, Lago, Medeiros Netto e -Simões Filho, que defendiam 
a candidatura do Sr. Ruy Barbosa.. " 

Está mais ou menos de accordo com o que descreveu na occa~ 
sião S. Ex .• em telegramma da Bahia, demonstrando que lã. se 
achava <naquelle momento,. ao contrario do que hoje af!irma. 

Dlss.e então S. Ex., .conforme se pode ler- no "Imparcial" 
àaqul, de 29 de Março, em telegramma: 

" Reina aqui a mais absoluta tranq uilliàade. Depois 
successos dia 25, que tora-m rapidas (aprecie-se o qualifi· 
cativo) nada mais houvP. que perturbasse o socego publico. 
- Seabra. 

A ~ena, entretanto, foi bem diversa. Não a quero relembrar, 
mas poderia, se acaso fosse contestado nesse ponto, ler a sua des
<:ripção tal como a fe z: uma das victimas da tragedla, hoje com a.s
~ento nesta Casa. 

E , em consequenc!a. dé tamanha selvageria, o Supremo Tri
bunal Federal concedeu ao Conselheiro Ruy Barbosa e aos srs·~ 
Miguel C211non, Pedro Lago, Simões Filho, Lemos Britto, Pires 
de carvalho, Medeiros Netto, Vital Soares, Altamirando Requiiio, 
Americo Ban-eto, Homero Pires, Alfredo R-uy Barbosa. e varios 
çutros, a fina flor qa lntelligencla e da polltica bahianas um na~ 
lleas~corpus, no relatorlo do qual se poderiam tambem encontrar 
:palavras que consUtuirlam eterno vilipe-ndio para a politica que 
então dominava na. Bahia. 

Tocarei no terceiro ponto. Sr. Presidente. A certa altura do 
~eu dl&eurso, diz o nobre Deputado: 

"Assim ~ que o a.ctual Gove=o da Bahia obteve cerca 
de cem mil contos do Governo Federal, e, de todo esse di· 
nheiro gasto, apenas resta um signal - o edlficlo que lá. está 
substitulnll:o o Theatro São José (aliás São João, gloriíicad.o 
por Castro Alves e Ruy Barbosa), é destinado .;,. Secretaria 
da Aw!cultura". 

Ora, e:x:ceptuaàas algumas centenas de contos, ·que o Go~ 
'Verno Federal applicou por inte:rnJ.edio do Governo do Estado na 
aas.lstencia dos fla.gellados da secca de 32, sob a forma de aber· 
· tura. de est:ra.da:s carroça.veis no nordeste do Estado e de um pe~ 
queno auxilio para a campar.ha contra os bamdidos .alienigena.s 
. que lnvadirrun o nosso territorio, !;OStaria que o ncbre De!lutado 
-dissesse quando foi e que quantia foi que a Bahia, na. lnterventoria 
ou no G<:lverno do Sr. J'uracy Magalhães. jamais. recebeu qual~ 

-quer aUJdllo do Governo Feàera.l. 

S. Ex. ouvfu falar na ·coisa.· E. "homem de breveso analyses"-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:40+ Pág ina 6 de 124 

-170-

como dizia um seu correl1glonarlo, tomou à nuvem por J11no. Quer 
referir-se, sem duvi-da, aos emprestlmos a.o Banco do Brasil e a. 

, Caixa Economica. e á.s quantias -recebidas dO Departamento d() 
Ca1ê. 

Explica.l-o.s-ei. 

A lavouro. do caca.o ~·tviá abandonada, explorada ~ espÓUada. 
Em ·todo o per iodo de doze e.nnos do dominio do nobre Dep':ltado, . 
O!,! Impostos sobre esse producto cresceram inintenupttamente. 
E:a, entre os Deputados actuaes e não C:os nossos correllgionarios, 
que:n possa .con!trma.l-o. 

O Governadot- Góes Calmon ~duziu. os. impostos. Mas o Go
'V~?o!"nador Vital Soares, para garantir o !1nanclamento de ·um em
prootimo Interno, elevou-os novamente. A lavoura poude suppor
tal-os porque em .1928 foi o periodo ·das grandes valorizações. 
Poude mesmo assumir granaes compromissos confiante nos preço• • _ 
elevados do producto. 

Ma.s veio o bom de 1929. 

Os fazende!!"Os foram reduzidos á miserla.. Começ:aram as exe
cuc;ões. SO o Banco Economico da Bahia e as fi!"Irul.S Wildberger 
& Cia. e Tuã.e, Irmão & Comp., as realizaram no valor ae mi
lhares e milha.:e:s de cGntos. 

Foi quando o nosso collega St". Arthur Neiva, então interven
tor, ~n~ou a.'l bases do Instituto de Cacão. 

Deu-lhe como recurso para ·sua· nobre funcçllo uma. taxa d~ 
2$500 por sacco de cacâ.o e::t]lortado, destacado dos impostos vi
gentes. Conseguiu-lhe um emprestimo de réis lO. 000 contos no 
Brmco do. Brasil. ' 

A obra. começou a produzir resultaclos. Lutava, porem,· com 
od:-~lciencia de capitaL E'oi quando o ~pitiio Juracy Maga.!háe11, 
já interventor no Estado, conseguiu com a Caixa Economica. um 
6mprestimo de 40 lT'..il contos, com o qual resgatou o anterior dG 
Banco do BrasU. 

A garantia desse emprestimo, do qual o Instituto sõ recebéu 
até agora 25 m,n -contos, ~ a. mesma. ta::m., que rende a.nnuallnente 
cerca de 4 mil contos. Como se ·vê, excellente, sem .contar o aetiV& 
do Instituto, cujas letras hypothecaria.s, a jl.!!'os de s•!•. são dispu
tadas na. praça e estão . sempre actma. do par. 

A organização do InstitutO ~e Ca.cáo jã. vem. sendo estuda.<ia 
IJelos Institutos congeneres do resto do Paiz, do Norte e do Sul, 
para se~ imitaiia .. 

Não !a.z muitos dias. de um dos mais progressistas E13tados da 
l!~eder~U.:ão recebi pedido de .-estatlsticas, relatarias, documentos re~ 
ferentes á orga.nização do Instituto de Cacáo, a!lm de sobre elle 
l'fer calcado instituto semelha.nt~ •. 

Se tosse nec~sarlo um · te:JtemUDho ·do que é a obra. realiza,d&. 
por eSSe estabelecimento_&! credit~:>, eu não quereria outro senãe> 
os· artigos ed!torlaes 'Pll'bUca·dos no jornal ".A ·'l'a.rde ", dos dra.s 

· 4 e 5 de-·Ja.neiro do anno corrente, onde. se descreve o rejuvenes
~únento .~ o crescimento .ua. zona do cacã.u na Babla, desde a ins-
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talla.<:ll.o do instituto e seus servl<::os roãovlarlos annexoH e sub
siiUn.rloe. 

Aqui . estão esses a!'tigos, que poderfü ler, se fosse ~ecessarlo. 

Outro emprestimo, de que teve necessidade de lançar mão o 
interventor Juracy Magalhães foi para as obras de sanee.mento 
-da Bahia, que S. Ex. ;lã. encontróu iniciadas. Haviam essas obras. 
"3ido encetadas no governo Vital Sonl'es, contractadas com a mais 
Honea. firma brasileira esl)ecial!zada no assumpto - o escrtpto
rio Saturnino de Brito, que resolveu problemas dif:!lcillmos em 
varlos Estados do Pa.tz, inclusive l?el:'nambuco, Rio Grande do 
Sul. ·como põde testemunbar o :nobre leader da. ~espectiva bancada, 
<''em Minas Gern.es, em varios municipios. 

As obras estavam interrompidas no momento da Re'l.·olução 
. ~e 1930, por falta de recursos para levai-as avante, em conse

quericia da depressão financeira. e econom1ca em que se achava 
o Estado." 

Não poderiam, porém, conun·uar suspeil3as, pela falta qua.si 
absoluta. de agua, de qu~ se resentia a ('apitai e que já. trazia os 
);)POr~ effeitos pe.ra. a sua propria situaçã.o sanitaria. 

O governo <!o Sr. Juracy Magalhães teve, pois, necessidade, 
então, de contrahir emprestimo de ~e<: "mil contos, no Banco do 
Brasil. para a realizaÇão complementar dessas obras, empresti01.o 
-que vem sendo, perfeitamente em dia. custeado pela propria ren
<!a d(L Re.partiç;ão do Saneamento, e com elln.s já dispendeu cerca 
::!e ~inte mil contos de réis, numa das mais grandiosas realizações 
-que, no genero, se p6dem encontrar em todo o Paiz. 

Foi, tam'bem. augmente.da a conta corrente no Banco do B-ra.
:sll, que era de 12 mil contos e passou a ser de 20 mil. 

Por que, porém, se fez.estc au;;mento? Fez-se po!"que, .ao as- . 
sumir o Governo, o interventor Juracy J>l'a.g-a!hães encontrou o 
func-ciona.llsmo publico em atrazo de cerca. de oito mil contos. A 
lniciatlva. desta providencia !Ora tomada pelo seu o..ntecessor, o 

· ·xeneral Re.ymundo Barbosa. S. Ex. n!l.da mais fez que compl~ 
tat as medidas já tomadas e. com. a importancia, resgatou todos 
()9 vencimentos atra::ados do :funccionalisroo, que se acha, hoje, 
perlelta.mente em dia, âsslm como tambem rigorosamente em dlu 
()S compromi.sse>s do Estado PEU"a com o Banco do Brasil. 

Temos, por fim. as restitui~ões real12adas pelo Departamenta 
Nacional do Café. E!ltas, porêm, não são dinheiro da. União nem 
de nenhum estabelecimento de credito; são, sim, dlnhelro do agri
eultor. do productor bahiano, como, entre outros. bem podem as
severar os nobres representantes de Minas. que goza de identicos 
direitos, do Espirito Santo, do Paranã.. de todos os Estado.s ca.te
ei.ros, ·em sutnllla., salvo Sã.o Paulo, que, como compensação a ha
ver aberto mã.o de tal direito, tem o a~rviço de seu emprestimo 
rle 20 milhões de libras custeado pelo Departamento. 

O SR. N:OORÃo DE LIMA- E' verdade o que diz V. Ex~ 

O SR. CLEMENTE MARlA.N'I - Siio dinheiro do agricultor 
bah~o e a elle revertem sob a fôrma. de serviços na. zona ca-
!eeiTa.• 

. Eis, poU!, em que foram appiicados os emprestimos. Quanto· 
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aos 1mpo!ltos, é preciso não ter olhos da vêl" para. negar a sua. 
bonesta. e util appllcação. J:l. não :rnlo da reS"Ularizac;ão oCb. divida. 
tluctuante, que em de cerca de 50 mil contos para um orçamento 
pouco superior. · 

J~ nllo falo do resgate de emprestimos a. prazo de seis me-
7e-s, com juros de 18·o/c e garantia. de !'.pollces na. proporr;:ã.o de 
2 112 para. 1. Mas invoco as realizat;ões materia.es , Centenas de 
ldlometros de rodoviaa. Dezenas de pontes deo cimento armado. 
Trinta. grupos -escolares, mats do qu~ em todos os governos ante
r.tores. Quando, a.o tempo Co nobre Deputado, as mobilias escola
res .Iam a leilão na Al:randega, por falta de pagamento de arma
zenagem, :fusUflca.ndo e. :phra.se de Ruy: "Na. Bahia de hoj~; multo 
mais se cuida. das estrebaTJ.as de forca.. do que· da inatruccã.o da 
mocidade". O edifleio da. Secretaria da. Agricultura, a. Escola de 
MenCires, dots centros de sa.ude, um abrigo ·ma.tema,l, .umà: p&U
,:~oniére, um 'Pavilhão na maternidade, um no Hospic!o de Alie
nados, o Bosplta.l de Prompto Soccorro, no valor de 1. 500 contos, 
fá. em concorrenc!.a. e o Hospital de Clinicas. para o qual o Es
tado entra. com tres mil contos, em estudos para. ·a. construcção, 

E' natural que S. Ex. nada disso veja. Porque nada õ!Bso 
recJ.llzou no !ieu governo. Pela assfstencia publicn.. o que S. Ex. 
!ez foi atra!J!ar as subvencões das casas de caridade, fo1 apoderar
se- dos dinheiros de orphãos do deposito publico. !o1 sus:pend&r o~ 
pa!;'(Unentos da. Caixa. Econom1ca, com sncri!iclo de vluvas e me
nores. Pela educa.c;ão, !oi deixar professores com cinco annoe de 
atraz:o e desapropriar a cnacara em que :tuncc1onava o Gymna.sio 
Bahiano. o mesmo que tôra de Ab!l!o Cesar Borges e era. õe João 
Florencio Gomes, para nella instal!B.r as coudeill.rias da Policia. 

· E agora, Sr. Presidente, para patentear é. Camara os pro
CE-ssos õe que se utilizou o nobre Dej)Uta.do, um ultimo e::::emplo. 

/ 

A certa. altura de seu discurso, diãse~·s. ·Ex.: 

O SR. J. J. SEABRA - "A. dadlva da Ba,hfa ao Te
nente Juracy foi em paga da trahi~ !elta ao General 
Wanderley e coneequente assassinato deste. L1 daquella. tri
buna duas cartas, do capitão Lobo, dl:~endo textualmente 
que quem ajudou a. assassinar o seu irmão Paulo e o ~ne
?<e.l Wanderley :tôra o Tenente .Turacy, que, nesse dia, esta.. 
va de serviço no quartel na Parahyba. Quem o disse !oi 
o capitã.:> Lobo". \ 

. I.. . . ". 6... • • • • 10 I'" 'l: •• 9. 

"o SR.. ;r. ;r. SEA.BRA - o Sr. Juracy Magalhães era. 
pessoa. de confiança. do General Wano.erley, ere. quem guar
dava. o que.rte1, como oWCial de d13.. Pols bem, !oi elle quem 

· mandou abril:' as portas do q'uartsl ao po\•o, ·quando assassi
nado o General Wanderley. Pergunto: ..... é :possivel justi!lcat:' 
tal procedimento de um tn.ilftar para. com seu general, ou 
isso é a.cto de trahição' m.Iseravel, iridlgna., innQmina.vel, que 
inutil!=ria. qualquer soldado para o resto da. vida?" 

ComeÇarei moatrando o a!JPt!Cto geral da questão: o :s&nbo~ 

Seabra. não . .se cansa de iblasonar dos seUs titulos de revolucio-
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n::tr!o. A suB alma, numa únagem que nos recorda os seus tem
no~ aureos de "cornucopla do Altl!!!lmo·•, velo desde 1922 com a. 
bandeira revolucionaria de Curltybe. até o Amawnas". 

Os seus àJscursos, as suas prêgac;:ões contrlbulram p~ra for
mar o espirJto rsvolucfonarto, para. crenr o ambiente que deu em 
re~<uttado metter-!'le o Drot>rk> Exercito na Revolu~;ao. 

Aasl~ agindo, querendo a Revofuc;:úo, havia. de querel-a em 
Blltl<~ consequencias, Inclusive 11 morte dos q-ao :-eslstl!!.'lem, e na:o 
:foram poiJce>s. e podiam ser mais, Polfl não ho.vln. de suppOr que 
e!lt!'e ~ autorl<ia.des ·bra.sUetraR e I!Obretuclo no selo das suas 
classes annadas, n!lo exlstlss<lm homens capu2:es de pOr a honra 
e o brio acima da. vida. 

E agora, comp a. Revoluc;ão mlo lhe sa·hlu ao gosto, verbera 
I)S o!!lc!aes que se levantaram contra os seus commandantes, !leis 
ao Governo, e o menos que delles exige ê que se sacrl!lcaasem na 
Retesa desses mesmos commandantes. 

Positivamente, S, Ex. cont1nun, em log!ca, !lel dlsclpu!o de 
Frf't ~rt:nd!o. 

Depois, ha urn as~cto mais elevado dB. questão. o sacrlrt
t'!o de um sentimento moral. embora respeltavel, não pôde ser 
julgado em absoluto. moas dean te dos motivos que o determina
ram. Se estes !oram be.!xos, v!~. indignos. impõe-se a <:ondemna
<;a.o. 

Mas se a causa está. num sentimento moral mais elevado. en
tão tanto maior o mérito do agente quanto mais profundo o sen
timento violentado . A hlstoria está cheia de exemplos do sacri
tlclo de· grandes sentimentos morae!l a c>utros mais elevados, so
bretudo. o patriotismo o a piedade rellglosa, sa.hlndo de!les os seus 
autores engrandecidos. Abra.hão, J ephte, Judlth. Agamemnon, Ro
racio, Brutus constituem exemplos corr1que1ro~. A tragedia del
le!! se aproveitou e Eschy!o. Sophocles. Eurtpedes, Corneme e Ra.· 
cine. os justificaram perante a mais remota posteridade. Xa hls-

• torl::t de Noruega. Ibsen encontrou exemplos semelhantes. porque. 
em v~rdade, e. ex.l.stencla de homens capazes de taes sacri!Iclos 
é o melhor lndlce da riqueza moml de uma nacão. Roma, que era. 
prodlga delle!l, na. Republlca, já os não encontmva na dellque:t
c~ncla do Impsrio. 

A r&gra é esta, pois. Cesar, sem duvida, a. conhecia quando 
no Senado Roma.no, defendendo-se dos conjurados, cobriu o rostr• 
co::n a. toga, ao ver. entre os dos a.ssasstnos o punha l de Brutu.s. 
- Ta.:nbem tu, meu !l!ho? Conscio de que em homem de tat in
t"'gTldade, Só a conv1cçã0 de estat- · a serv1ço da Patrla, lhe ar
maria o braço contra o amigo, conformou-a& com o destino e ro
lou aos ~ da estatua. de Pompeu. A regra é esta. ~us, elle . 
pl'oprto, ea.ntiffcou-6, lmmola.ndo o seu amado filho, pelo amor 
<m humanidade. 

Asafm, se !oi p elo amor da Patrfa (e todos !>oderii.o contestai-o, 
menos um revolucionado authentico, como o senhor ~abra. a!· 
tlrma .ser) que os ot!1ctaes se levantaram contra os seus aupe
rlores, o seu ge11to foi nobre e tanto mo.ls nobre quanto malor es
tima pe~soal tivessem a. seus chetes . 
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Até ahl o aspect<» geral e moral da questão. Agora, o seu M• 
Pect(l pa.rticular. · · 

Accusou o Sr.-Seabra, desta. tribuna, o então Interventor Ju• 
racy Ma.gal:hl!.es, de haver sido o autor da morte do ~neral W:&.n• 
derley, de quem, no seu dizer, era. ajuda.n~ de ordens, ot!icia.l de 
cOnfinaça e axnlgo tão intimo, que acompanhava sua Exma. tn• 
milla. ao theatro em Recife . Fel-o baseado em carta do Capitão 
Lobo, irmão do Tenente Paulo Lobo, morto na mel!llla occo.alão, 
embora em c!rcumstanclas dlf!erentes . 

Direi, de passagem, que o capitão Lobo nilo se encontrava na. 
Pa.rahyba., no momento em que esses casos occorrernm. Poeterlor• 
m ente conservando-se fiel a suas 111~. foi suspeito de se ter en• 
volvido numa das conspirações em que :ot tertU o per!odo do · Go· 
VE>!'no Provisor!o e transfeÍ'ldo do bata.lh!l.o em que aervta. lltl. 
Bahia. onde era Inte rventor o capitão Juracy Magalhães. Empres
tando a este a. responsab!Udade desse facto e vendo nelle, dentre 
os oft!ckl.es do 22• B. C. da. Parahy'ba o que mais se elevara em 
consequencia. da Revolucão, nlto duvidou de attrlbufr-lhe a morte 
do seu irmão e, ~or extensão, a do general Wanderley. 

Mas. no dia segUinte ao em Que o deput.cdo Seabra teve a. 
earta.-denuncia do capitão Lobo, subia a esta. tribuna. o deputado 
M~delros Net to e dava conhecimento ê. Casa da. seguinte- decla
radi.o: 

"Nós, abaixo aasignados, daJ:nos nosso t est-amunho de que. no 
levante do 22• B. C .• o então tenente Jure.cy l!o!a.galhàe.s não ac
tuou no sector em q ue morreram o general Lavanêre Wan-der ley 
e o tenente Pa ulo Lobo. -Capitão Jur~r <Le Bi=tlrrÍ<7. Mameã.e . 
T enente .llg!Mc BCU"Ma Ribeiro. - Tenente Paulo ' CtYrdleiro de 
1Jfe11o" . 

P or outro lado, um filho . do general Wanderley, digno offl· 
C'ial da. nossa Marlnba. de Guerra, escr~veu ao Sr. Seabra. 11m3. 

carta ~ q ue contestava formalmente o. versão de crrl e o capi~~o 
Jura.cy Magalhães h _ouYesse, em algum t empo, cultlva.d.o relac;<"'lll 
n 9. sua tamilia. 

Que fez o Deputado Sea.bra -r Metteu a carta. no bolso, e con· 
t!nuou o. vehicular a. lnfamia, num livro que publicou e agora, no· · 
vamente, da tribuna, sem adduzir uma. ·prova. A muito custo, 
á vertado, como confessou, pelo commanclante Wanderley, · decla· 
rou um dia. de passagem, que reeebeu a carta, havia muitos me
z~- e q ue as e.llegada.s relações eram itrexistent es. Mas, agoro. 
volta á. ba.llela de ·que "o Sr .. Jura.cy Magalhães era pessoa de 
· con!ian~:a do general Wanderl~Y" . · · • 

N§.c poderâ provar, entretanto, qu~ o gen~ral tivesse nelle 
m ai!l confiança que em qualquer outro officla.I sob suas ordens . 

.A verdade é que o então· t enente Juracy Maga.lh112s foi levado 
desta. Capital, onde serna no 3.• R . I , para ' a Para:bylxl., com 
m ais nove o!!ic.kl.es de élite, pelo então general Mauricio Cardoso .. 
Apresentou-se em Recife ao general Wanderley ~ seguiu imme~ 
d iatamente para a . Para.hyba, onde passou· a servir no 22• B. C . 
Nunca estreit Óu rel~ões com o ge.nen.l W anderley, com quem, 
~m toda a sua vida. de militar, teve espaçados e b reves contactos; 
m as estimava-o como offlcial dlr;no ·e em vez de ser o seu ll.l!MS· 
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::;!rio, como pretende- ta.zer acredUar o honrado Deputado, !oi Quem 
ao sabel-o ferido providenciou em seu benetlcio, entregando-o aos 
cuidado.s, infelizmente lmproticuo.s, do melhor cirurgião da Para~ 
hyba. 

Com o Sr. Seabra hc. que Inverter os systemas normaes de 
prova . s. Ex. af!lrma: o ne1:usado te rã. de S& de!en<ier . 

.ra. !I n declnrac;:ão d~s . o!!Lclaes que !oram parte aaUenta 
no levante do 22• B. C. Poderin tlraT do ·nvr., do Sr. Adhemar 
Vlda.l, sobre a. Revoluçllo de 30, a descrlpção da scena. 

O SR • .Al>amMAR RoCHA - T enho conhecimento de que o ca· 
plt4o J~acy Magalhães não esteve presente. 

O SR. CLEMENTE M.ARIANI - Agradec;o o aparte de V. 
Ex. 

O SR. ObON BllZ!IItltA. - Dou no mesmo aentido o meu teste
munho pessoal. 

O SR . CLEMENTE MAlUANI - .Acceito com pra2er o tes
temunho de V. Ex. porque !oi um doa clv!s que, com o tenente 
.Agildo Barata, atacaram e consegutriun tomar o quartel do 22• 
B. C . e um daquefle.s que se achavam quaai presentes no acto 
do ferimento de que resultou a morte do general Lavanêre vVan
derJe;y. 

V-erl!ica-se -pelo livro do Sr. Adhemar VldQJ. que, emquantr, 
o .grupo do tenente Agildo Barata e dos civis, entre os quaes f,<l 

encontravam os Srs. Odon Bezerra e Ruy Carneiro, hoje Depu
tados pela. Parahyba, procurava realizar a prisão dos o!!lciaes no 
pavimento sUJ>erlor do qUartel. . . 

O SP.. OnoJS" BEZE!!RA - O general Wanderley foi ferido era 
p!ena luta. 

O SR. CLE::VIENTE }.1ARI.ANI - .. . exe.ctamente. como con~ 
"equencia natural da revolução. :!\!as, dizia. emquanto isso se pas
sava, o então tenent-e Juracy Magalhães occupa.va posto a.rris

.caco, di.Uicll, de grande responsabilidade, no pateo interno do 
qt!a.rtel, de onâe deveria procurar impedir a communicaçào entre 
si das varias com:panb!as, e, se necessarlo, atacar o adversarlo 
com a tropa a. ~a dispOsição, reforçando o movimento que estava. 
sE-ndo emprehendido pelos ditos oUicla.es e civis. E se ainda tosse 
n~ce-ssam ma.!or documentação a este reepelto, depois dos t est e
munhos dos nobres Deputados, poderia. ler uma carta ~irig!da 

pelo Sr. Irlnêo Jotf!ly, a qual l:ncorpomrei ao meu discurso, e 
onde aquelle honrado representante parahybaoo. de cuja varonil 
figura não se e~WZuecerã.o .todos os Deputados que vêm da As
sembMa Constituinte, nega torme.lment;o qualquer responsabil1da· 
de dlrecta do Sr . .Jurac.y Magalhães. na morte do general, La
vanêre Wanderley . EU~, na sue. integra: 

"R1o, 28 de Agosto de 1934 . 

lllmo. D:-. Homero Pires. 

Sauda!;ões. 

· Respondo á. sua carta de 25 do corrente, <:!m que pede 
que diga o que sei da partic!·Pac;lto do major Juracy Ma-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:40 • Página 12 ae 124 

176-

ga.lhães Ila.S mortes do general Lavanêre Wanderley e te
nente Paulo Lobo. 

Ligeiro accldente por mim softrldo retnrdou esta res• 
posta. 

Conhecedor da revolu~ii.o o. estalar, nllo estava, com· 
tudo, senhor doa detalhes do plano, e nem eabta. quaee 8.8 
figuras mJllta.rea e civis que devl!un agt: no prlm~!.ro mo· 
mento. 

Logo na mndrugadl!. de 4 de outubro, soube que u1n 
grul)o de civis, commandados pelo tenente .AgUdo Barata, 
a.ssalt(u·a o quartel do 22° B. C., para etrectuar a prisão 
do genera.l comma.ndante e .demnts otflc!aes não compro:. 
mettidos com a revolu~ão. 

Emquanto os a.asaltantes subtllll'l ao andar superior, or.• 
de foram feridos ou presos &-eneral e otticlaea, ·o então te
nente Juracy permanecia. no andar terreo, la. trente de pra
ças revoltadas, ou procurando revo!tal-as. 

Na Pa.ra.hybn, nunca. ouvi accusac;:õcs ao major Jurs.• 
cy Magalhães pelas mortes do general Wanderley e tenente 
Lobo, e nem era posslvel, ec Vista de estar elle em lofl;'lr 
dlr!erente. e ter sldo a missão de prender Ós otf!claes a 
outros confiada.. Os contraries ti. revolu~ã.o l)6dem fazet' uma 
accusaç;ão, tomando as mortes como. consequencia della. mas 
nuncá uma. a.ccusa~ão de responsabllMade directa. pelo des
eMpenho de missões por outros cumpridas, e SO elles pode

r-lo .dizer se as oondl~ões especiaes, em que estavam, exi· 
gia.m os sa.criticlos feitos para. o trlumpho da. causa. A ve•
da.de ê que o coronel :!'t!auricio Cardoso e um companheiro 
do tenente Lobo, .além de- outros, tiveram suas vidas r es-
peitadas. · 

Queira. fazer desta o uso q, ua }he con vi~r . 

. Do criado e amigo - lrin.éo Jotfil-zr. 

Temos, Por fim, o testemunho do proprio general Wanderley: 
Com a superioridade de uma nobre alma. e a clarividencia dos mo· . 
ribundos, as suás ultimas palavras foram, segun.-:> o sr . .Adhemar 
Vidal: 

- . "Coruiequencias da oolitica. " 

E estas palavras não se dl.rigem por certo aos jovens officla.... 
sonhadores de um futuro melhor para a Ji>atria.. Mas visam dlrecta.
mentEo os poilticos sem. fé e sem lei que, para. satisfazer ambfç;ões 
pessoa.es, lançavam o Pai.z na. fogueira da Revolução . O Sr. Depu
tado Seabra é multo mais attmgido por ella.s que o capitão Ju· 
racy Magalhães. · 

. Não auYido, entretasnto, ite Q.Ue O nobre Deputado J. J . Seabra. 
dentro de mals alguns dias s uba novamente a: uma. destas .tribu
nas e, sem adduzir qualquer novo documento nem qualquer outra 
argument.:Lção, conUnue a. attribuir âquelle Capitão a responsabi
lidade por esse facto. 
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O SR. HQMJ>Ro PIRES -:- Conte com ist.o, na certa. 

O SR. CLEMENTE · MARIANI - Mas, neste c=. a Carnara 
'do$ Deputados tem desde já. os e1ementos necessarios para julgal-o. 

Sr. Presidente, detenho-me aqui, vê V. Ex., yt; a Camara, 
como o nobre deputado vem explorando· o caso da morte do General 
:w'and~rley. Pouco se lhe dá. doa !ncommodo3 que proporciona a 
uma digna fa.milia ainda moralmertte enlutada. Pouco se lhe dú. 
<le envenenar a alma de um of!iclal, avivando-lhe a chaga do amor 
fraterno ferido; 

S. Ex. é homem para que não existem armas prohlbldaS. 

Por que assim age, entretanto, o nobre deputado? E' um vici" 
que traz do pel'lodo republicano em que dominou. Ent.'i.o, a poll
tica dos Estados, sobretudo a da Bahia, se !azia na capital Fe• 
~erõl.l nos vestibulos do Cattete. Pela mií.o violenta. do Marech:~.l 
He.rmes subiu ao governo da. nossa terra . Pela mão do Preflidente 
Epitacio elle voltou"' acceltando accordos Ignominiosos, "POr for!:a 
dos quaes asseg11ro que nenhum dos Srs. Deputados acceltarlo. um 
Imperio. Tenho-os aqui comm!go e podere! !e l-os, se alguem o 
desejar. · 

~as hoje, guando os m enores Estados da Federa~ão: Serg-ipe. 
AlagOas, Esoplrito Santo, Santa Catharlna e Rio Grande do Norte. 
escolhem os seus governantes sem interferencia extranha, é julgar 
muito mal da Bahia, ~ntreter sem elhante juizo temeratio . 

.A polltica da Bahia hoie se faz e terá. de se fazer ê na Bahia.. 
Ella t em hoje, o seu orgão polltico ·local onde. pela primeira vez, 
na &ua histeria, salda de urnas livres, tem assento uma opposi!;ãO 
relativamente numerosa e virulentamente ag11errida . Ali!, sob a 
dlrecta fiscalização de uma opinlii.o ·publica, que tem ao seu alcance 
todoS' os elementos de convicção. G que devem ~er debati<ias: as suas 
questões loc.aes, tal como succede nos Estados conecios de suas 
responsabilidades e de seus direitos na Feder:~.ção. :!\ão serâ C'ltn .. a. 
nossa cónnívencia, que, co.."'llo outróro, elln voltar4 a. ser o prato 
apimentado com que se desper ta o paladar embotado de um publico 
âvido de sensações . Temos em mais alta conta o se~ conceito, o 
seu renome, os seus destinos ·e o :JOSS'o mandato. (Palmas.) 

() Sr. Souza Leão - Sr. Prclddente, o "1eader " da. bancada. 
perna.mbu'ca.na., nosso eminente collega deputado Ba.rbosn Lima. 
é, sem favor, uma das mais fortes expresaões da geração que et>'- · 
tuda.. (Apoiaclos). O magnifico dlséurso littera:rio que ha cinco ou 
seis dias S. Ex. proferiu desta tríbuna, consolidando ainda mais 
os seus credltos de famoso orador, não podia, sem desprimor por 
Jla.rte da opposição pernambucana, deixar de ser commentado, o 
que importa. em demonstração do mosso alto apreço. Esta a ra
zão, Sr. P residente,. por que vencendo · os temores que me · causa a. 
tribuna, que }l·ara. quasi t()dos é um motivo de deleite e até de 
g lorias, mas que constitue Pa-ra mim verdadeiro sacrifício, vim ren
der-lhe esta homenagem-. 

o sit. R~ItBOSA LIMA SoBRINilO - Obrigado a v. Ex. 

o SR. SO"L'"ZA LEÃO - Quando o deputado Barbosa Lima 
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Sobrinho frisava, com sua. fina. ironia, que o !ogar do nosso bri~ 
lhant~ cúllega, Sr. João Cleoph~. estava. marcado entre os depu~ 
tados da maioria da balncada pernambucana., admiradores da sua 
obra juntO ao interventor Carlos Cava.lca.nte, eu· me lembre!, se
nhOres, pelas mesmas razões invocadas que o lagar de S. Ex. es
tava na. minoria parlamentar, ande S. E:z:. encontra exaltados ad
miradores. 

O Sx. BARBOSA LlMA so"BRINHo - Mas r.ão· apo1amdo a candida
tura do Caott.ào J"oão Alberto. 

O SR. SOUZA LEÃO - Não tem fmportanc!la.. Se V. Ex. es
tivesse em Pernambuco, provavelmente teria apoiado. 

0 SR. BARBOSA LIMA SOBRIZ..""Ho - Posso garantir a V. E::::. 
que nii.o. 

O :SR. SOUZA LEÃO .....; Depois veremos qUe V. Ex. deU um 
11asso mU.Ito mais largo do que eS!õ'e. 

Um homem politico que abandona as po:\~ões de mrundo, des
cendo das alturas para a planlcle, onde vem pelejar contra. os m(t.o.!.S 
governos. não pôde, lealmente, ser taxado de incohe~nte •. rncolle
rencia ê sahir da planície -para as posições de mando, a. não ~r que 
se guarde na subida a. independencla necessarta e a fidelidade ás 
idéa.s e opiniões. • 

Castellar, quando de certa. vez, qul.z !denti!lcar a dlfferença. 
prorunda que existia entre o Ministro da -Justiça e o das Obras 
Publicas do Governo Provlsorlo d.a Hespanba, disSE:: sahir do 
Ministerio da Justiça e entral:' no Minlsterio das Obras Publicas é 
como sahir do Brasil e entrar na Slberia. A natureza estabelecei~ 
graduações para o <:alar porque a natureza. não quer que uma enti
dade, embora seja. de bronze, tenha. estas subita.s mudanças." 

Entre, os livros que a revolução de outubro estimulou a "Verda
de" sobre ella, da autoria do 'lloSso il!uatre collega. Sr. Barbosa Li· 
ma,-é sem duvida nenh-u:>=; senão o melhor livro, o documento maia 
famoso. 

O Sr. Washington Luis não podia encontrar historiador ma.is 
desapaixcmado para o seu attrfbulado governo. 

São do livro em apreço esrt_as paJa.vras: 

"No (Joverno do Sr. Washinpton Luis deixou-se -margem 
ampla ao exercicio do direito de reunião; c; lí~erdl:;de ae impren
sa entrou ~ dos seus pciiodos ma.is tranco a e mais seguroa.-

Temos, pois, como certo, sr. Presidente, que mão se pode negar 
ao governo do Sr. Washington Luis ~ sua flncontestavel feiçií.o 
libe:ral. 

Quem o diz é o Sr. Bal:'bosa Lima.. leader da. bancada per
nambucana; e o Sr. :Barbosa Lima não é um homem cap~ de 
renegar as $U.as idé'as! 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRIN:S:o- Declaro frV. Ex. que mante
.nho á mesma opinião a. respeito o~sse ponte. e. antecipando uma 
resposta mais ·detida que lhe terei, naturalmente, de -dar, affirmo 
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a V. Ex. que, no momento de s<er convidado a cooperar com o 
Partido Social Democratico de Pernambuco, nlludl â. minha act!
vidade de publlclsta e subordine! q11alquer aç~ttru;;iio de minha 
pa,rte á manutenç:ã"O de meus pontos de vista antigos em relaçãrJ 
á realidade brasileira e á bistor!a pollt!~a dos ultimo.s tempos. 

O SR. SOUZA LEÃO -Fico com os pontos de vista antlgo9 de 
V. Ex. e me separo do,; actuaes, porque acbo os antigos muito 
mais interessantes. P or isso, eu os estou citando. 

O SR. BARBOZA LIMA SoBRI:-<Ho - São opiniões, naturalmente, 
de accordo com as preferenclas de cada. um. 

O SR. SOUZA LEÃO- Nenhum documento sobl:'e a revoluc;:ão 
poderia ter tido maior resonancla. no palac!o do Cattete, do que o 
9eU livro. O Sr. Joiio Neves escreveu o "Accuso", CUle, como era. 
de esperar, mereceu os .o.ppls.usos de quantos o leram. Mas, o 
leader da minoria. sobre ser polltlco, advogado e nota, ·el parlamen
tar. tem com a situar:ão domi'l'lante incompatibilidade essencial. 

Foi S. Ex:. o São João Chrysostomo da "A111ança Liberal" o 
a sua. mil.o deteve o Sr. Getulio, segundo os oous proprios dizeres. · 
"pela. aba do jaquctão, para que não desertasse o bom combate 
e se não acarne!rasse. tlmido e anependido, ns. grei of!ic!al do 
passado, que hoje malsina, quando era bc:mtem, com uma teimo
sia inacredita.ve1 e inexcedivel 1'alta de visão, um dos seus s ervido
res incondlcionac~" . O testemunho de S. Ex. poderia ser inquina
do à e SUS'Peic;;:ã.o. 

Ma.s com o Sr. Barbosa Lima não aconteci:~. a mesma coisa. 
E' S . Ex. quem o diz n uma expresSiva <:arta. ao Sr. Carlos Caval
<:ante, publicada !110 "Jornal do Brasil" de 30 de Abril de 1934: 

" A pol!tlea não exerce sobre :mim nenhuma seduççã.o, 
pois sei o que ella custa de transi;;encias c de ca'(litulaçõe~. 
num paiz que ainda se orienta segurndo fort;a.S e motivos su
balternos, absolutamente pessoaes. Dalll minha reseM•a. a 
m!nha. indifíerença intima pelos cargos politicos que reputo 
postos de sacriflcio para os homens dignos, quando não venham 
em condições de independencia a bsoluta que as'Segurcm a li
vre expansão de uma actividade patrlotica. " 

0 SR. BARBOSA LIM:A SOBRI:-.Ho - Vê V. Ex., com a minha. 
decla ração prévia. que resa.lvei essa ~inha condição. 

O SR. SOUZA LEÃO - E stou com o es~::riptor Barbosa 
Llma Sobrinho. 

0 SR. BARBOSA LIMA SO!w.lNHO - E eu a mostrar que O escri
ptor não está em contradicção com o Deputado. 

O SR. SOUZA LEÃO- Com a insuspeiçã.o de um observado r 
que .se não a cha fisgado por nenhum interesse proximo ou remo
to, o s·r. Barbosa Lima deu o seu depoimento. 

Num Palz. Sr. Presidente, em que os est!mulos não pudessem 
~ais -do que o ra.c!ocinio, os interesses mais do que as idéa.s, os 
episodlos que a assistenc:ia vai conhecer, teriam a. 'I(Írtude de mu
dar' "o eixo da poiitica nacional! " 
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Vai falar o escriptor Barbosa Lima. I.nvoco a attenção da. Ot
tnara: 

_ "Accentuou-se, nessa. hora, a palitica de .Jane&> do Rio 
Gra:cdc. A. corrente pacifista insistla. nas suas ãeclarações 
tranquil!izadaras, ao mesmo tempo que a corrente revolucio
na.rfa. el:;ecutava o lllan'o d~ luta. Mas entre os dois acampa
mentos, bavia uma separa~:ão total." 

UM SR. DEPliTAD<l_ - O autor não nega a historla. 

O SR. SOUZA LEÃO - Estou com o escrlptor. 

O SR. R~o BARROS - Por ora, o orador estã lendo uma parte 
da livro. 

O SR. SOUZA LEÃO - E' um depoimento que invoco para 
concluir. 

O Sn. ANTONio DEl GóES - Est!l. lendo com o Intuito de desco
brir uma incoherencia. do Deputado Barbosa L! ma Sobrinho. 

O SR. REGo BARRos - Isso se ver1i. no !im do discurso. Por 
.emQuanto, o orador lê um documento. 

O SR. SO"C"ZA LEÃO- Parece-me que é um direito meu. 

O SR. A-NTONio D!!l GóES - E eu estou descobrind() apenas a 

lntenç;ão. 

O Sn. BAliDOS A. LDU SoBRINHO - Observo ao nobre orador que 
não vim aquJ julr;ar a. .Revolucão 'senão com o mesmo l)onto de 
vista .com que escrevi o livro. Se se apresentar, nos debates da .. 
Ca.mara, qualquer questllo em Qlle a. Revolução de outubro tenlla 
de ser novamente julgada. eustentarei o meu ponto de vista. 

O SR. SOUZA LEÀO - Desejo mostrar o ponto de vista de 
1l. Ex. em relac_:ão ao Sr. Getulio Vargas. 

0 SR. B..umos.t LI~A. SOBRINHO - .Acredito, aliás, que a Ca
mara não se coonverterã, 'llum Instituto Historko, p=a o julga
mento de Deputados sobre assumptos passados. 

O SR. REGo BARROs - A Camara. não pode abandonar a Hiatoria, 
mesmo em questõ~s polltlcas. 

O SR. Rumos<~. LI:rrtA SOBRINHo- Neste ponto, VV. EEx. terão 
ta.mbem de ficar em desaccordo com o leader da minoria. que nea
=>a occasião sustentava o po<nto -de vista da Revolucão' de outubro. 

o SR"· REGO BARRos - Não iml)Orla.. 

O SR. SúUZA LEÃO - Estou a tazer a reclame do livro do 
Sr. Barbosa Lima Sobrinho, porque, na minoria parlamentar, ha 
muita gente que o não _conllece. · 

O SR. BA!UWSA Lnu SoBRINHo -:- Agradeço a reclame, mas 
estou prevendo a conclusão que V. Ex. quer tirar. 

_o &R. SOUZA LEÃO - Estão no seu direito, como estou no 
:meu, lendo o seu livro, que é uma. pagina !iteraria. interessante, 
tanto que occupa quasl todo o meu discurso, visto cQlllo entemdo 
que sobre a Revolução de outubro !oi esse livro o que de ma.ls 
originai se escreveu. 
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Contlm.Iava o Sr. Barbosa Lfl:na Sobrinho; 

"Os paci!is'tas não conheciam a e:xtensiio dos compro
missos· dos revolucionarias . .;:orno estes tambenr ignoravam 
o vulto e a importancla. dos ·pactos de entendimento. Entre 
uns e outros, o Sr. Getulio Vargas cumpria a funcção de 
isolador impedindo o curto circuito das correntes electricas. 
Deixava seguir o .r;eu curso a preparaçãq revoluci-onaria. E, 
para não se expo,-, encarregava-se de dissimular os prepa: 
rativos, manobrando velhos e experimentados politicos, co
mo quem movesse os boneco~ de um theatro de ma.rionettes. 
O Sr. Paim t.ranquilli.zava o Sr. "Vasnlngton Luis; o Sr . 
.Toáo Simplicio, s-ecretario do Estado, ficava encarregado do 
commandarrte da. Região, general Gil de Almeida, que de 
facto, até o ultimo momento, deante de todos os preparati
vos Q.ue se faziam no Rio Gramde, deixa.va.-:Je ficar inac:tivo, 
confiante na resistencla e nas manifestações do governo gau
cho. Cartas vinham do Rio Grande, es'J)ecíalmente para des
fazer duvidas que pudessem apparecer. Accresce que tanto o 
Sr. Paim, corno o Sr. João Simpl1cio são homens de indis
cutlda lealdade e conseguiam e;xi.to completo na sua missiiO, 
pois que eram sinceros no apolo á causa. pacifista.. 

Ao mesmo tempo. entretaJnto em que elles asseguravam 
a intenção de paz do governo gaucho, o senhor Oswaldo 
Aranha ia promovendo as ligações revolucionarias. O Sr. 
Getulio Vargas estava ao corrente da acção de uns e de 
outros. ·conhecia os compromissoa do Sr. Aranha e a acção 
dos Sra. Paim· e Simplicio. se algum delles reclamava con
tra o exaggero do che!e da corrente contraria, o Sr. Getu
lio Vargas o tranquilli.zaria; 

- O Paim estã:""cego! diria elle ao Sr. Aranha. 

- Coisa do Aranha, explicaria elle ao Sr. Paim, ou ao 
Sr. Sfmpl1cio. 

De resto, a acção das duas correntes faz.ia-se, de facto, 
·sob a responsabilidade ':Pessoal e exclusiva de seus .promoto
res. O presidente do Rio Grande continuava de parte como 
um :Uel de ba.lanc;a, que espera pacientemente a acçã.o do.; 
carregadores de pesos. O prato que predominava e= ailn
da. o <la. paz. Quem saberla, entretanto~ se os guerreiros não 

. conseguÍria.m tanto elemento para o outro :prato, c:;ue o fiel 
:Pudes.se acompanhai-o depois, opportuno e discreto? 

Canta-!WI que a 3 de Outubro o Sr. Simplicio· rec.ebera 
ainda telephonema do general Gil de Almeida fazendo recla
mações e pedindo providencias relativamente a episodios 
que já se prendiam â. revolução. Correra o secretario da Fa
zenda do gcrirellllo gaucho a palacio, tranamltUndo a.s.susta
do o recado e as 'reclamaç;ões. Q Sr. Getulio Vargas-ouVia 
com o mesmo agpecto, de sempre; como de costume, promet
teu providencias. NiSso, ouvia-se um grande clamor, o es
trondo de tiros, o pipocar nervoso da. tuzilarlâ. ·O sr. Sim
pliéio Ievanta-se, surprehendido, e procurava. aahir, rrui.s o 
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Sr. GetuUo Vargas o dettnha, sorrindo, como e:m qualquer 
outra occa.s!ão: 

- Não vá. Slmplicio. E' a revolu~ão. 

O SR. OswALOO m:; LlHA - Isso demomstra que o Do~tor Getu
lio Vargas é homem forte: seu sorriso continua, mesmo no meio 
~ fuzilaria. 

'o $R. PRmmmtr!l - Advirto ao nobre orador es'tar finda a. 
hora do Expediente. 

O SR. SOUZA LEÃO -Pediria, então, a V. Ex., Sr. Presi-
dente, inBCrever-rne para expllcação pessonl. . . 

O Sa. PRESIDli:N'I'Iil - V. Ex. será mscripto. 

O SR. SOUZA LEÃO - Agradecido a V. Ex. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submetter 
a. votos conjunctamente, por se tratar do mesmo assumpto os ee· 
&"Uintes 

ReQUeiro a inser~ em Acta. dos nossos trabalhos de hoje do 
um voto ~e peza.r pelo fa.llecimento do 11\ ustre advogado Dr. se: 
bastl.iio Cerne. 

Sala da.<t 51eAAI5es, 13 de .Junho -de 1935. - Salgado Fi!ilo. 

Requeremos qae seja Jan<:ado em acta. um voto de pra!undo 
peza.r pelo falleclmento do Dr. Sebastião Cerne, llius tre jurista e 
a.ba.llzado advogado, a quem a morte surprehendeu ns. tribuna fo
rense em pleno exerci elo de sua nobre protlasão. 

Sala das Sess~s. 13 de .Junho de 1935. - Peà.ro ·CahnQ7;. . 
F. Mag(J.lháes Netto. - Clemen.te Mariani. -O Sr.· Sa")gado Filho (Pela ordem) · - Sr. Presidente, auc-
cumb!u hontem, quando no exercicio da sua nobre profissão, um 
lllustre advo~o do Dllltrfcto Federal, o Dr. Sebastião Cerne. 

Nascido ma Bahia, onde se formou, foi advogar no Estado de 
S~ Paulo, transferindo depois sua. banca pàra o Districto Federal, 
onde hontem na trJbu:r.a. jOOlc!aria, no m.om9nto em que defEI!ldia 
uma. ca.uaa no ma15' alto tribunal da Justiça. Local, teve morte 
instantamea. o digno e nobre collega. 

Como não se trate de um nome ob~uro; mas de uma lntel11-
gencla. invulgar, eernda. por ·vesta cUltura jurldl~ e llteraria, eln
to-me no dever de requerer a inserc;:ão, na. J..cta de hoje, de um 
voto de peza.r por tão infausto fs.llecimento... · 

O SR . . ARt.Im>o LEoNI - Acto de notorla justiça.. 
I ,. 

O SR. SALGADO FILHO - . . . tanto mais quanto Ql!e en
controu a morte quando, com a sua smcerldade habitual 9 com o 

' I 
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brilho com que costumava 111ustrar os debates judicianos, se batia 
em ultima lnsta.Dcia por uma causa a que dedicara todo o esfor~ 

ço ·e todo o presUgl.o do tSeu nome. 

Tenho por conseólllnte, Sr. Presidente, que, como advogado e 
como brasileiro, cumpro um dever ao pedir esse voto de justiça 
pelo falleclmento vrematuro de tão !!lustre e joven col!ega. (\Mui~ 

to b~.) • 

Em seguido. são .a.Jlp!"ovados os requerimentos dos Srs. 
Salgado FUho e P.edro Calmon 6 outros. 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa, e vou. submetter a vo~ 
tos o seguinte 

1\EQU&RlMEN'N 

Sr. Presidente. A 7 do corrente, fal!eceu nesta capital o Sr. 
Dr . .1ollé Perelrll Gulma.rüea Filho, nome Intimamente ligado a altos< 
e impot-tant1111llmo!l llerviços â causa publica. 

Delegado do pollcia. durante mais de um quarto de seculo, o 
morto, da.da. a. sua. comproya.da competencla e zelo, foi por mais ae 
uma. vez convlclo.do a. assumir o esplnboso cargo de delegado au
xiliar desta cidade. 

Em 1930, depois de um gesto de reconhecida tnjustlça dos po
deres. o Dr. Perel.ra Guimarães foi lembrado pelos dirigentes de 
Minas Geraes, t>ara uma. da& regiões policia.es em que foi dividido 
o Estado. 

Como .a.quf, o e:xtlncto deixou lá um luminoso traço de seu 
Inequívoco sentido patriotico. 

Requeiro que se consigne na Acta dos nossos trabalhos d.e boje 
um voto de profundo pesar da Camars. dos Srs. Deputados. 

Sala das Sess15es, 13 de Junho de 1935 - Euric.Q Ri'beiro. 

Apl)rovado. 

O Sr. Presidente 
que vão ser Ut'lou. 

Tenho sobre a ,mesa requei:imentoa 

Silo, eucca,alvll.tnente, lidos, apoiados e postos em dis
cussií.o os HB'Uintea 

N. 28- 1935 

(1~ Legislatura.) 

Requeremos, POl.' !ntex-m-edio da ~esa, que sejam solici~ 
informações ao Poder Executivo se no accOrdo cor:amercia.I enta~ 
bolado com a Argentina. fof ouvido o Minlsterio da Agricultura ·e, 
no caso affirma,tlvo, quw o seu parecer a res.Pe!to. 
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Sala. àas Sessões, 11 de Jtmho de 1935. - JGrio Cleoplr.a$. 
A:lde iilam.fla!o. --' E~rlco Bouza Leão. 

Encerrad:~. a discusiião ~ adiada. a votacão. 

N. 29-1935 

(1• Leglslaturn) 

Requeiro a inclusão na ordem. do dia do prGjecto n. 214, de 
1934, que providencia. sobre a competencla da União para prover 
aos serviços de pollcla marítima. e portuaria, art. s•, n. XI, da . 
C01nst!tuição Brasileira . 

Sala das SessõeS', 13 . de Junho de 1935. - A maral Peixoto. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

E' lido, apoiado e enviado á Commlssã.o Executiva o se
guinte 

REQUERIMENTO 

N. 30 - 1935 

(:J.a Legislatura) 

Requeiro. a inserção na Acta dos trabalhos da Camara do ar
tigo publicado no Díarío aariooa, de hoje, de autoria do Sr. José 
Eduardo de Macedo Soares. sob o titulo "Pacem bal:lemus"" . 

Sala das Sessões, 12 de_ Junho de 1935. - Lemgruber Filho. 

A Sra. Cárlota de Queiroz (Pela. orcem} - Sr. Presidente, 
t enho o prazer de communicar a V . Ex. e á. Casa. que a Commis
'são nomeada pa ra representar a camara nas solemnida.des de 11 
de Junho desempenhou-se dessa ~ncumbencia na. fôrma dete~tna'- · 
da. 

O Sr. Presidente - A . Cama.ra. tica inteirada.. 

EstA finda a hora destinada ao ExPediente. . . ' 

Vae-se passar â. Oroem do di.à. (Pau.3ct.) 

Compa.recem-mals os Srs. : Eúva.ldo Lod1, ~neroso Ponce, 
Claro Godoy, Catê Fllho, Fenelon P~dtgão, Clementino Lisboa., 
Magalhães .de Almeida,. Carlos Reis, Eliezer Moreira, Agenor Mon~ 
te, Aldemar Rocha, Freire de Andrade, :S:umberto Andrade, Mon
te Arra.és. Figueiredo Rodrigues, José . Augusto, Alberto R oselll, 
Odon Bezerra., Ruy Carneiró, .João Cleophaa, · Rego Barros, Ozo
rio Borba. Arnaldo Bastos, Adoloho Cel-so, Barbosa Lima Sobri· 
nho, Antonio de Góes, Mario Domingues, Domingos VieJra, .A:r
thtir Cavalcanti, Al-de . Siunpa.io, Teixeira. Leite, Oswaldo Lima, 

- Humberto Moura., SimÕE!s Barbosa, SeYerino Mariz, Erri111o de 
l!aya, Melc~isedek ·Monte, · Manoel 'N ovae~! Pedro -'LagO, Luiz 
VIanna Filho, .J. J. Seabra, .. João Mamga.betia, Arlindo 1,;eon1, Ma
galhães Netto; Francisco Rocha, óctavlo .~abeira.. ·Pedro Cal
mon, .Arthur Neiva, ·Rapho.el Cincorã., Edgn.x-d SÚches, Attilil. Ama-'· 
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· ·ral, Asdrubal Soár-~. Jair Tova.r, Francisco _Gomça!ves, Noguel
r-a Pen!do, Pere!ra. Carneiro, Henrique Lage, Salles Filho, .João 
Guimarães, Raul Fernandes, Levl Carneiro, Eduardo Duvivier, 
Bento Costa, A~urcio Torres, Cesar Tinoco, AÚpio Costallat, Pra
do Kelly, Lontra Costa, Nilo Alvarenga, Ban.C:f$"a, Vaughan, Car
los Lw:, Sampa!o Costa, Noraldino Llma, Martins Soares, .João 
Eeraluo, :ruscellno KubltS~::hek, Negrão de Lima, Celso Machado, 
A'Ilthero Botellio, Delphim M:oreira, Abreu Sodré, Paulo Nogueira., 
Carlota. de Queiroz, Moraes .Andrade, Gama Cerqueira,- Cardoso de 
Mello Netto, Cincinato Braga, Castro· Prado, Macedo Bittencourt, 
Laerte Setubal, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, F elix Ribas, Justo 
de Mor-aes, Fabio Aranha, .Jayro Franco, José Cassio, Trigo de 
Loureiro, Corr<;a da Costa, Plinlo Tourinho, Francisco Pereira., 
Din12; .Junior, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, Demetrio 
Xavillr, Annes Dia:!, Pedro Vergara, Victor Russoma.no, Raul Bit
tencourt, BarroS/ Cassa!, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, ~bas
tião Domiongues, Pedro Jorge, Francisco dl Flori, Silva Costa, 
Ferreira -Lima, P~ro Rache, Ga.stão de Britto, Roberto Simonsen, 
Leoncio Araujo, França Filho, Ar-lindo Pinto, Augusto Corsino, 
Cardoso Ayrea, Sylvio Leitão, Paulo MarUns, Moraes Pafva, Thom
l>sOn Flores ( 129) • 

Deixam de comparecer oa Srs.: .Al;enor Rabello, Agostinho 
Monteiro, Lino Macllado, Pires de Gayoso, Plinio Pomveu, Olavo 
Oliveira, Jehovah Motta., Martins Ve.-as, Ricardo Barreto, Samuel 
Dua.rte, Motta. Lima, Orlando Araujo, Mello Machado, bidro de 
Vasconcellos, AltamirandÓ Requiãc, Lauro Passos, Prisco Paraiso, 
Arnold Silva, Hermetê SUva, CardUlo. Filho, Lemgruber Filho, L-e
vindo Coelho, Adello ·Maciel, Washington Pires, Polyca.rpo V!ottt, 
Furtado de Menezes, Jo~ Alkmim, .João Pem.tdo; José Bernadino, 
Simão da Cunha.. João Henrique, Bueno Brandão, Jacques Mon
ta.ndon, Santos Fllho, Oacar Stevenson, Barros Penteado, Verguei
ro Cesa.r, Joaquim Sampaio Vldal, Te1Xeira Pinto, Gomes Ferraz, 
Meira ,Junior, Miranda Junior, Horac!o La.fer, Arthur Jorge, Octa
Vio da 'snveira, Abelardo Luz, ,Baptista Luzardo, João Neves, MaT
tins· e Silva, Cbrysostomo de Oliveira, Vieira Macedo, Martinho 
Prado, Paulo Assumpcão, Vicemta Gall!ez, Gaatão Vldigal, Vicen
te Gouveia (571. 

. ORDEM DO DIA. 

Q- Sr. Presidente - A Usta de presença accusa o compa
recimento de 230 ·Srs. Deputaãoo. 

Ha sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

·Requeremos urgencia- para a discussão e vótação do projecto 
n. 74· de 1~36. 

Sala. das SesSiôes, 13 de Junho de 1935_. 
Pinto. - Pcrc!ra. Lira.. - McwaeB Paiva. 

Edím"'nào &!"reto 
Pedro A~o. -
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Ama.t'lll Petzoto Faho. - Ditnlz Junior. - Cardoso 'de Meno Net
to. -Lauro Lopes. - Domin.IJo.t V~Zasco. 

Approvado. 

O Sr: Presidente - Em obedlencta. ã. deliberação da casa.. 
TOU submetter a inunedlata discussão e vota.çãd o projecto. 

2•. discussão do projecto n .. 74, de 1936 (1& legiela.t.ura.), 
·abrindo o credito espoolal de rc:!Is 1.468;000$200, pelo Mln!s
terio da. Just!ca, para/ pag&r a Juizes e Procuradcres dos 
Tribunaes da Justiça. Eleitoral (em virtude de urgencla). 

Encerrada a dlst!ussão dos arts. 1•, 2<> e s•, a.nnunclad!r. 
a votação • 

A.pprovadc:s, successlvame:tite, os seguintes artigos do 
: 

N. 74 - 1935 

(la Legislatura) 

9 Poder Legisla.tivo decreta.: 

Art. 1 •. Fica. aberto o crédito especial de l. 468; 000$200 (mil 
quatrocentos e sessenta e 01to contos e duzentos réis), para. at
tender .ás' despess.s eom execução do decreto legislativo n. 6, de 
24 de ·.Janeiro de 1985, assim dlscrlmlna.da.s: 

~) Tr!bu'II.<U Bw-perior de Jus· 
Uça Eleitora.~; 

J:>ara subsidio a 7 juizes, em 4 ses
. sões ord1narlas. a so= (anterio-
res ao decreto numero 5, de 2~-
1-935) • • • • • • • • • • • • • ••••.. 

Para subafdlo a. 7 juizes, em 144 ses
sões ordJnarla.s, a. 120$ (art. 3°,. 
§ ao, do decreto legisla. ti v o n . 5, 
de 24-1-935) • • .. .. • . .. •• 

Para representação do · l)residen
te (art. a·. § 4•, do decreto le-. 
glslativo n. 5, de 24-1-935) 

!i)' Tribun<le9 reg!oMes: 
Para cada tribunal: 

Para subsidio a 6 juizes, 
em 4 sessões ordi
na.rias, a 6().1: (ante
riores· ao dec, leg. 
n. 5, de 24-1-935) .. 1 :440$000 

Para. subsidio· a 6 juizes, 
· em -48 ·sesSões o~-
- riàs, á 100$ (ari:. So, 

§ .. &•, .óo. dee. leg .. n. ' -' 
5;·· de 24-1~93.5) ... ·. 28:300$000 

2:240$000 

120:960$000 

129:200$000 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 2810112015 11:40- Página 23 ae 124 

Para repl'(osenta.ção do 
pr.eeidente,. (art. 3°, 
§ 5°, do dec. leg. n. 

- .187-. 

6, de. 24-1-935) 3:600$000 

33:840$000 

Importancla total para. 22 Trlbu
:naes Regionaes ( 20 Estados, 
Dletricto Federal e Territorio 

· do Acre), a reis 33:840$000 .... 

Ev~mtttaea: 

Para. pagamento de subslãlo, por 
~s6es do~ Trtbunaes Reglo
ne.es, em época de apura.~ão 
(art. 3°, § zo, do decreto leg. n. 
6, de 24-1-935) • . . . 

c) Mmillterk> P".l.'blico: 

Vencimentos do procurador no Trl-
. bunaJ Superior (a.rt. 4'. letra. 

a, do dec. Jeg. n. 5, d~ 24-1-
935); de 17·9-n4 a !ll-12-935 .. 

Idem. do procurador no Tribunal 
Regional de São Paulo (art . 4", 
letra b~ do dec. leg. n. 5, de 
24·1-936); de U-9-934 a 31-12-
935 •.• ~ • . • • .. .•.. 

Idem, Minas <kraes: de 2-10-934 a. 
31-12-935 . • . . . . • . • •.•.... 

Idem, Rio Grande do Sul; de 30-10-
·934 a 31-12-!135 .. • . .. .. •• 

·· Idem, da Bahia.; d e 4-10-934 a. 31-12-
935 •• ••••••• ;, •••• ••• •. • 

Idem, ·do Rio de .Ta.nc!ro; de 2·10-934 
.a 31-12-935 • . .. .. .. .. .. .. 

Idem, de Pernambuco ; de 18·10·934 a. 
:n-12-935 . .. .. ·. : ... . .. .. .• 

Venctmecntos do procurador no Tri
bunal Regional do Dtstricto Fe
deral (art. 4o, letra. b, do dec. 
leg .. n . 5, de 24-1-935>-'; de 23-
10-934 a 31-12-9:16 . • • . 

Idem, de Santa Catha.rlna; (artigo. 
4°, letra. c, do õec. leg. n. 6, de 
24~1-935); de . 9-11-934 a. 81-12-
1935 .••.•. ·•. . . . • .... 

7U:480$000 

20:000$000 

4~:400$000 

30:333$300 

29 :935$600 

28:129$000 

29:806$400 

29:936;500 

28 :~03$200 

ZO ;600IOOÓ 
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Idem, do cearA.; de 16·10- 934 11. 31-
12-935 • • . . . . . • . . . • • 

Idem, do Parama.: de 12·10-934 a 31-
12·935 •.• .. ••....... ..• • 

Idem, do Esplrito santo: de 28·10-
934 a. 31-12·935 • • • • • • • • • • • • 

!dem, da. Parabyba; de 12-10·9"34 a 
31-1.2-935 • . • . • • · ••• • . . • • •• • 

Idem, do Rio G1"9.Dde do Norte; de 16-
10-934 a 31·12-935 . . . • • . , • . • 

Idem, do ParA; de 9-10·934 a 81·12· 
935 • ••..• • . • . •. . .• . .• 

Idem, do Maranhão; de 16-10-934 a. 31-
. 12-935 . . • • . . • • • • . . . • . • 

Idem, de Sergipe; de 19-10-934 a 31-12-
9õ5 •• • • . •• ••• •••• • • · •• •. 

Idem, do P1auhy; de 19-10·934 ·a 31·12-
93õ ••• •• • .• . • •.•••. • . 

Idem, de AlagOas; de 18-10-934 a 31-12-
936 ••• .•••.•. • . • .••.. • • 

Idem, de Goyaz; de 2S·9-934 a 31-12-
936 •.• , •. .••. ••• • .. •• • • 

Idem , de ·Matto Grosso; de 27•10·934 a. 
31;.1.2-'935 . . . . . • • . • • • • . • • • • 

Idem, do Amazonas; da 31-10~934 a. 
31·12-935 . . • . . . . • • • • • . ••• 

Idem, do. TerrltorJo do .Acre; de 14-12· 
934 a 31-12-935 . . • . • • . • . . . . 

1 

21:7745200 

21 :961$700 

21:677$400 

21 :919~400' 

21:7U$200 

22:11Z~9~ 

21:774$200 

21 :629$000 

21:629$000 

21:677$400 

22:~00$000 

21 :240;900 

21 :048$400 

18 :871$000' 574 :320$200 

1. 468' :000$200 

Art. 2. o Para. cus tear . as despesas decorrenterl da presente 
lei, ooderli. o Poder Executivo reall2a.r as -necessar.a.e operaçl5es. 
de cre~ito, ate a. importancla nella mencionad.a.. 

Art. a~ . Revogam-se as dli!poslçlSe:s em" eontrarfo. . 

O sr·. Presidente.- o proJecto passa â. terceira d1.scuesão, 
~ figurara. na pl:'O%ima Ordem do dia, em virtude .de urgenc1a.. 

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

RéQuelro urgencla. pa.ra o prcjecto n . 80, de ,1936. dà Com
missão de _Diplomacia. · 
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Sala. da.a seaa~s. 13 de .Tunho de 1935 . - Renato Barbosa.. 

Approvado. 

o Sr. Prc:!sidonte - Em obedlencla á del!bera<;:iio da casa. 
10\lbmetto á. immc..dta.ta dlscuesão e votacão o pro;lecto. 

2•. cllscussc!o ào projecto n. 80, àe 1935, (1" leg!slettu.rn) 
decreta,ndo um cltn de Ferkido Nacional para · commemorar 
a Pa:;: ào Uhaco (em virtude de urgencia.) 

Encerrada. n. dlscusRão do art.lgo unlco e annunc!ada a 
votaçíio. 

· Avprovado o eegulnte artigo do 

PRO.Jlri'O 

N. 80 - 1935 

(Primeira legislatura) 

O Pode: Lei;ialati v o resolve : 

Fica autorizado o Presidente da Republ!ca. a. decretar um dla. 
de !esta naclona.l, em commemoraçíio da paz celebrada entre as 

.Republlcas da Bolfvia. e do Paraguay, tanto quanto poaslvel coln
ctdindo com a data escolhida, PB.:'a ldentka. commemorac;ão, por 
outra!! na..c;:ões amêrlca.nas. 

O Sr. Pl'esidente ·- O projecto passa â 3•. discussão e fi
gurara. na. nro::dma. Ordem do dia. 

'Pàssa-se á. materla constante da Ordem do dia.. 

a: d.íscwrsrio do ;pro.fecto -n. 23. de 1935 (1.• Zeais
ltttura), ã'-';P&nclo tobre ora&wu;Xio f)e ofjkiaes dio. Ez~ 
erc!to e .Armada; com parecer favora;ve~ da Oomm!8-
o~rão de Segurança. 

EncelTada a. di&cusaíio, ficando adiada. a. vota• 
o;:ã.o, M. :torma. do Regimento. 

2" d4aCU886.o do p1'&jedo n. 88-A, de 1935, revt
oor-alrl,c/Q o uZUmo concurso p(lra pretoret~~ flO D!str:c
to ll'edet'nl; com pa1'ecer fo.vorwel da Commissão ck 
.Justiça. 

O Sr~ Pr~idento - Entrá em discussão o art. 1.•. 

Ha s~;~bre a mesa e entra conjunctamente em discussão o se~ 
_-gulnte 

Requeiro que o projecto 11· 83-A, de 1985, volte á. CommissãA 
de- Justiça per conter neUe · ma.terla !nconstltucional (art. a• do 
l!t-ajecto), sem prejuizo da discussão. 
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Encerrada a discussão, ficando a.clli1.da. a vota
ção. 

2." discussão tlo 'J)roject'o -n,. 42, à~ 1935. (1.• k1· 
gislc;tura), conceàendo o credíto d.e so:ooo;ooo p<III"G a 
iMtaZ'úWã'D dG ~!re de clmka. na Faculda46 de 
Medicina da Bahfa; com :~ullstitutívo da Oo'Tili7ÍrMt8IÍJO 

~ de Finançll8 c OTça.mento. 

O. SI'. Presidente - Ep.tra. em disc:~ssão o art. 1 •. 

· Ba sobre a. mesa dua.s emendas que vão ser lldas. 

São, successiva.nlente. 11~. apoiada8 s envl.a.da.s 
á. Comm!S3ão de Fina.nçaa e ·Orçamento, as seguintes ~ 

LlllcU!l:SDAS Ao• PROJFX:TO N, 42, DE 1935, (1," IDJISLA'l'URA) 

N. 1 

Onde convier : 

Art. . . • O Governo fica autorizado a ent:rar em entenc!imen-· 
to com o Instituto de Proteccão e .Assiatencla á. In!ancia ·do Rio 
de Janeiro, para conclusão do Hospito.l Inta.ntU dessa Instltuf
.;ão, de.spendendo, desde já,, até a importancia de 200:000~000. 

Sala das Sessõea, em 13 de Junho de 1935, - E<!mumdQ Barreto 
Pinto. 

J ustificat;áo 

o "Instituto de Protecção_ e Ass!.atencia á. ln!ancia. do ruo de 
Janeiro" •. que os maiores e mais fecundo::~ aerviç;oa de a.asiatencla. 
e de t>roteccã.o A criança tem prestackl ha mais de 36 ann03, tol, 
:!'orça é con!esoo.r, o verdadeiro iniciador do movimento em pról 
dos pequeninos e de suas genltoras," esparóindo nas suas 25 fi
llaes, Delo Brasil a!OI:So beneficios a mais de mero m11bão de crea.
. turas com -soccorros que jã montam., em calculo tnl.nllno, a. ::na.1s 
· de 44 m.l.l contos de réis. 

Essa. institulc;ito benemerlta, que tanto vem concorrendo ll6X3. 
o progre5.9o de nosso povo e ~ra a melhoria. & nossa situação 
social, esUl. passando a.s maiores vic!ss1tude3 e, :ses'undo consts., 
ameacada. · de cerrar suas poi:'ÚUl, se em seu auxlllo não correr o 
Poder Pub].ico para que possa. o bumanitarlo ·Instituto proseguir 
Da sua soenda altruiatica e frutuosa ao Paiz. .Alêtn disso. ainda. 
não conseguiu ·até hoje concluir o seu ho3pital, c01n capacidade 
para maia de 100 crianças, POI." absoluta. falta de J:"ecursos. Nesta 
q-u.estão de_ . as.sistencia hospitalar-, no Brasil, · a. verdade ê esta: - · 
temos doentes e não temos hospitaes. 

Sala. das Scssõee, em 13 de Junho' de 1935. - Edmu-ndo &r
~eto Pinto. 

N. 2. 

Subonitua-s~ o a.rt. 4 . •, :pera aeuutnte: 
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"Os recurso.s necessarlos ao financiamento do encargo ora. 
cr~ado ao Thesouro Nacional correrão por conta do saldo da. 
e%tlncta Caixa de Subvenções" . 

.Sala das Sassões, em la de Junho de 1935; - Edmund(l Bar· 
reto P1nto. 

J 'UBttticaçáo 

Reporto.me a.o que declare! no pleoorlo em se.ssti.o de 11 de 
J'unho corrente (pa.g. 1135 - 1.• columna.). Imposs!vel custee.r 
um:t desJM!sa nova por conta de uma ~ que jâ. toi incorporada 
â. receita geral, como ·foi sUf'gerido pela Commtssão de F-!nan;;as . 

O saldo da. Caixa. de Subvencões, consoante Informação o!ti· 
<>\?.1 é de 940:000$, sem levar em conta. as q uotas de loterls.s (V. 
a:-t. 11 do decreto n. 21.143, de 10 de Marco de 1932, appro>~O 
p::lo art. 18 da. Constltui;;ão Federa.]), que pertenciam ~ referida 
Caixa. 
. ·Parece que o saldo da referida. Caixa de Subvencões pode ser 
aproveitado, para despesas dessa.· natureza: de vez que os servi· 
Ç')!l otric!aes, neste exercido. pod~rão correr por conta. da verba 
de!'ltlru:tda. a au:'dlios. Dada. a exlguidade de prazo de que dlspo
nh!\ - vlsto que a discussão é encerrada ainda hoje - ·deixo de 
fa:.~er outras consider!l.ções mais detalhadas que levarei pessoal· 
rnE>Dte á. Commissão de Fine.n.;:as. no momento opportuno, cz·t-i 
do disposto no art. 70 do Regiulento em vigor. · 

Sala das Sessões, em 13 de Junho de 1935. - Edmundo Bar· 
reto Pinto. 

LECL'3IJ.CÃO errADA 

Decreto n. 21.143, de 10 de Março Óó 1932; 

Art. 11. O producto liquido annual ti<' cada loteria deverá. set' 
.lntegra.lmente applice.do em obra s de carldade e fnstrucção, não 
st~ndo lici~o á. União; nem aos Esta~os, e. partir de 1 de .Janeiro 
dà. 1933, rev!gotal·o para qualquer outro e!!elto á. sua receita or
<,:3r.-•. entaria. 

Constituição F eder al 

Disposições Transitorlas (art. 18) 

"Ficam approvados os actos ·d o Governo Provlsorio, Interven
t(lres :Federae.s nos Estados e mais delegados do mesmo Gover
no, =e:i:cluiaa qualquer ·a.preclaçii.o judiclaria dos mesmos actos e 
~cs sel,ls et:teitos... • 

· ....... 

Encerrada a dis cussão dos arts. 1." a s.•. ficnn· 
do adiada a votação a tk que a reter ida Commis~ .dê 
pareei!r sobre a s emmde.s otterecldas. . 

2.• ~scu.asão ào projeeto n. 199, de 1935, disl)on
IW sollre a. discriminação. aos circules profi8:awn~s e 
eleição !Ws seus. representantes (s~ parecer). 

o: Sr.· Presidente ·- Entra em. discussão o art. 1•: 
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Ha sobre a. mesa um requerim-ento e varlas emendas que 
vão ser lidas. 

São, .succesaivamente, lido o requerjment~ e as 
· emenda.à a.poiadas e envia.àas a. COmmissão de Cons
tituição · e Justiça. as seguintes 

EMEIN'DAS StiBST'I'l'UTIVJ.S AO PROJECTO 1'<. 199, 01\l 1935 

(2.a discussão) 

N. 1 

I 

Substituam-se no art 2.•, Circulo II, as palavras: Pl!Ultastex
te!s- :Plantas saccharinas - Plantae oleaginosas, pelas -seguintes: 
Cultura de canna de assucar Cereaes texteis e olea
ginosas. 

II 

•Substituam-se no art. 2. ", Circnlo II, a.s pala.vt"as: Cultura. d,e 
. cereaes, das a,mylacM.s. das r~culenta.s e das !orrage!ras. Horticul
tura. e fruticultura e cultura. do. rumo. o elas seguintes: Cultllra do 
ca.C>li.o, :rumo. fruticultura P. das a.myla.ceas. 

III 

Substituam-se no art. 2.0 • Circulo IV. as palavras: Eseencia2 
!lorestaes. MaterlaS odorileraa e ta:Õnosas. Madeiras. .:Sol"l'3A::ha. e 
Dl::ttte.- pelas. seguintes: Cultura. do ctleo, ça.stanha11 do Parâ., c.~a 
da ca.rna11ba. borracha, babassd. rnatte, madei::-a.s e esaencias flo- · 
restae!l. ' 

IV 

Accrescente-se no final do art. 3.0
, Circulo Vl, o aeguillte: -''in· 

dusive alcooi motor" . 

:v 
Accrescente-se no :final do art. 6. 0 , Circulo I. o segui!). te:· ·"e 

Odontologia". • 

VI 

S\Í.o:prima.-se no a.rt. G.0 , Circulo IV, a Palavra: Odontologia.· 

' 

Seria injllSto e pouco pondez-avel que se não. fizesse menciona
!lo o caca.o no projecto em ap~o de n. 199-1935. uma. ·vez qu.e ' 
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um dos nossos princloaes productos. lh:ado c:om o P!<tl'i ~o c:ommer
c lo naclo::1al e externo. 

O cacã.o f,, SP.m contesta<:ões . um do:< prodnctos que ·SP têm 
me ntLdo com ma:ior estabilidade no mercado brasileiro de expor· 
taqão. alcanc:;ando, pa ra melh<lr c:orrobor~tr a assertiva. o segundo 
lugar na. collo~ em valores dos prod~ctos exportados no quln
quennto de 1929 a 1933, isto regularmente, t endo o café se tixado 
em prjmeiro Jogar. · 

Vi~to está., por consequencia, a sua. inclusã.o no projecto, .as· 
~!m com.o os productos e:z:tract1vos do Norte, o ·ba'bassü; a · cast-'l.· 
n!l~ do Parâ. e a cêra da ca.rna.Qba, que estão tendo uma grande 
ae<>ettacão nos mercados e!!transeiros e que disputn.m umA opti
ma co!loca.ção entre. OS D.I'SSOS grandes productos. 

Consequentemente, seria po·uco louvavel q ue .taes lavouras 
nf.() pudessem . ter os seus representantes na Camara Federal. 

Tendo em mira estaa ligeiras considerações, é que achei por 
bf,m incluU~os nos circulos do citado projecto, visando a.sslm tão 
s6mente uma. maior equtdade. 

Sala das Sessões, 12 dA .Junho d" 1935- - I..ima. T eizcira . 

. ~. 2 

Leia:se o paro.grapho uni co do art. s•.: 
uNão poderão.' e leger delegados-eleitores os syndicatos que 

não estiverem. reconhecidos na. fónna da lei. com a Q.ntecedencia 
minima, de dois rumos da ~Aspcctiva eleição." 

Juatifical;ão 

Sendo a. representaçã o u ma decorrencia de profissão, é in
d!Ppensa.v el que o syndiooto seja. uma e~preasão della e não so 
orgn.nize exclusivamente para tins ele!t oraes. 

Sala da.s ~essl:les, 1Z de .Junho de 1935. - Salgado Filho. 

N. 3 

Nci pa.ragrapho untco do artigo 8. o, diga -se dois mezes em la
gar· de seis m ézes. 

Jwstif i cação . 

Na.da. ha. que justifique uma. separação tão longa entre o re
coDbeclmento do syzidiooto e a sua cap:tcidade P.ara. cumprir um 
dos seus deveres. 

Á justificação da &m enda. reside, portanto, n a. :falta de j'usti
t icação do excessivo. j;ll-az-o· cons.ign <ido no projecto. 

·Sala das Sessões, ·12 de J unho de 1935. ·- Pedro Rache. 
L f'C.ncio o . .ârau;o. ~ .F1'a1IÇ(I Filho. ~ M00<;11r .Ba.roosa Soares. 
- ArlindO· ·Pinto. - A . Oardo8o Á.:lf7'eS, - A. Alvares. -'- A ugusto 
Cc;rrino. Barreto P into - ·L. B aeta N eves. 
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N. 4o 

Art. 1.". § 1.0 l':ucorlmll·I!P. a naliwrn "tmrtlda;:!u" 

E' ellu. demecesaarlu, desde que a cxprel!sil.o "representação 
polltlca." abro.nge a representaçilo pnrt!llarlll. 

Art. 2.o Passará a ser aflb'!m redl,R:Jdó: A co.tesorln. lavoura. 
o :recuaria. se dlacrlrnlnarA em sete clreulos profiuslonaes, ser.do 
quntro de agricultura e tres de pccuarll\, relat!\'os a: 

I - Cn!é e chii. 

II- CacAo e aasucar, 

lii - CereAes, pl11ntas t exte!l!. olcn~;"lnosas. 

IV - 'Rorracha. mAttA 11 mRdA!raa, essenciaf.' P. materl~<s del
las derivadas. 

V '- Horticultura, trutlcultura. e :fumo. 

VI- Ga.do. 

VII - Caça e cr!~ã.o, ex clulda a de gado, pesca e pisei~ 
ct·ltura. 

Ju stificfu;á.o 

A mra.ior dl!!iculdade do projecto está na discriminaçã o dos 
c!rculos. Toda a classifica!;ão é mais ou menos arbitraria e de
p!'nde do criterio adoptado. o s ubstitutivo a.o ante-projecto dS. 
C'!onstituiçll.o ma.nda"·a. que as disc rlmlnações attendessem á.s con
r..-,Y.ões technicas, economicas ou e.o criterlo de :finalidade das pro~ 
fis.:sôe:. Taes criterios a,preeentam deficiencias, r esulmnte.. das 
difficuldade;; riP. se determinarem. noríl prP.Cisão, as mencionadas 
<'O!lnexões e entrelaçamento. ' 

Parece que não se pode dei= de a ttender ã. lmportancia 
cconomtca. das aétivida.des agricola.s, industrlaes ~ colJl.'ID.etcla.es. 
di,qt!ngÚindo, tanto quanto possivel, em circules . especia.es, a s 
maiores e mais dif!undkla.s. para. que e!las possarr. ter, necessa
risunente, a sua r epresentat,:ão. Obedecendo a eBte crlterlo, !<11 
qn.: se destacaram em ctrculos especlaes as ma1ores actividades 
amcolas e oP.cu.arias nacionaes. A ssim, terão ell:;.s segUramen
te os seus rP.presP.n t.a.ntP.s. A d!stinccão entre gado :m.aior !l 

. menor, do P.rojccto, não parece acertali3. e ])rat!ca.. 

Ao art. 4. • a.c.:::rescente-se o seguinte artigo: 

"Os clrculo5 enumem.dos no a.rt. 2.• e art.. 3.• e seus pa.ragra.
phos abrangem. ,Qualquer a.ctivídade crofiasional que seia afim 
das actividades nelle.s me!lcionadas". , 

A .<! P.num .. ra.cÕf>s do;' arts. 2.• e 3.• do oro:!ect.o não são, nem 
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podern set· ta..=ti\·as, porque, na impu~sibilidaüe üe se menciQnii.
J'Pm expressamente. sem excepção de uma sO, todas as actlvfda
de~, õah! resultari..._ muitas del!as ficarem inexplicavelmente ex• 
clnlda.s da lei. 

Art •. 6. • t'i~ará assim redigido: 

·• .A categoria, profissões iiberaes e funcc!onru·io~ publ1cos, ::!e 
disc·rfminará. em oito circulas profl!;slonaes. cabendo a cada um 
<!elles um Deputado, a saber: 

I - Advocacia 

li - Engenharia, inchJsive agronomia. 

III - Medicina. 

IV - Odontologia e veterinaria. 

V - Imprensa. 

;.-"I - Artes e letras (escriptor'*!, artistas). 

VII - Funcciona.r!os publicas federaes. 

VIII - Funccionarios publicas estaduaes e mun!clpa.es. 

JU!IH!icação 

A agronomia deve figurar ao lado da engenharia, da qual ê 
ramo, e,. não, juntam.ente com a odontologia e veterlnaria.. 

Tres circulas foram reservados, no projecto, ao !unccionalis
~o. Dois bastam, divididos entre o funçcionalismo federal num 
c!rculo, e funccionalismo estadual e municipal noutro clrculo. Fl
carào atte-ndldos as artes e as letr-as, totalmente esquecidas no 
projecto. 

Art. 8.0 s·ubstituam-se estas palavras "devidamente reconhe
cidos pelos Trlbunaes Reglonaes" por estas: "cujos títulos forem 
e-.q>ed!dos pelos Trlbunaes Reg:!onaes ". 

Justificação 

Os delegados eleitores recebem os seus titulas dos' Trlbunaes, 
ee-~und~ o art. 11. U.se-se. portanto, das expressões technicas. 

Ao art. 8.0
, para.grapho unico. Accrescent~se: "Só serão re· 

conhecida~ como sYnd!catos, na forma da lei, as organizações de 
cat'acter profissional, com objectivos permanentes e :t!n.s exclua!~ 
vamente assoc!atlvos em defesa de interesses de cl~se". 

Art. s.-, § 1.0 rediia-~ assim: "A assemblea geral para as 
elt>!Cões do delegado eleitor deverá, ser convocada por meio de 
aV<.5o publicado, com antecedencia de 15 dias e por tres vezes, no 
jornal offic!al do logar da séde do syndica.to ou a.ssoclaçi!.o e, na 

· :falta, em jornal local ee grande circulação, declarando-se expres~ 
samente no aviso o fim -da. convocação. 

1 Just-sticaç;ão 

.O prazo de 15 dia~ e a :t:epetição <lo aviso t&m por fim tor
.r::o.r a reun11Lo do conhecimento de. todos os interessados. 
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Art. ·g,•, §- 2.~ redija-se a.Sl!!m: uA votacão obedecei:&. ao se
f::U!nto proceseo: 

I - Ao penetrar, cada um por sua. vez, no recinto da mesa. 
o eleitor receberá uma •.sobrecarta aberta e vazia, rubricada pelú 
presidente da mesa., e passarli. aG gabinete !ndevassavel cuja por
h ou cortina devorA ~ar-se em seguida; 

li - No &ablnete indevMsave! o eleitor collocarã á cedula 
:rechada nn. urna. e, em. seguida, lanca,rá a sua ass!gnatura. na lis
b. dos votantes . 

.Art. 9.", § 3.0 ficará. nssim redigido: As cedula.s serão Impres
sas, dacty!ographada.s ou mimeograpbadas e a urna, ·techada e 
la<"rada, terá. um unico orificlo jlestina.do A. entrada dns cedulG.!l. 

A a.purac® seguir-se-~ immediatamente á votação, devend~
se lavrar uma. acta. circumstanciada que será obrigatoriamente 
ass!gnada. pelos mem'broa. da mesa e, facultath-amente. por qual
quer associado ou syod!cato presente, 

r tlUBtificaçá<J. 

E~ de grande utilidade e segurança. deixar no projecto esta
belecido o procosso de votação ·e apuração, para evitar CJ.Ue ta.es 
a<'tos s~j= deturpados. 

Arf. 9.~. § 4.• !lerá. assim redigido: "Cada ~yndicato ou a.sso
cl.açiio elegerá um só delegado eleitol'. Este deverá ser membro 
ef:!'ectlvo, 'ha m.a1a de um e.nno, do ~yndicato ou associaçáo que 
o eleger. 

~u<Jtt}icação 

Impede-se, deata m3.Ileira, que sejam delegados eleitores pes
soas não -pertencentes ao synd!cato ou a.ssoclal;:ão ou para estes 
entradoa nas vespera.& da. eleição. 

Art. l.O. Accre.scente-se no !inal estas palavras: "devida.m'fln
t~ a uthentica.dQS pela mesma". 

No n. I - supprimam-se estas palav1'as: ''devidamente au
thenticado.s pela. dlrectoria". 

~U<Jt1ficação 

O fim da emenda. é o de authentic,ar todos os documentos en- . 
vlados a.o TribunaL 

Art. 11, ~ 1.• ficará. ass1m. redigido: "Não havendo impugna
cão, o secretario o certiflcarâ •.. " 

.Tu:atificação 

A emenda é de l"edacl)ão. simplesmente; 

Art- 11, § 3." Ficará assim redigido. ou mell'tor, · &'Ubstltuido: 

"Ha.veo.do -impugnaçáo, depois de ouvido o Procurador G(.>ral 
dentro do prazo. de cinco dias, serão ouvidos o delegado cujo ti
tulo foi imvugna.do e o syndicato ou associado q,ue o elegeu, no 
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prazo commum de cinco dias, indo, em seguida, os GUt!ls conclu
SO!" ao relator, que, no prazo de tres dia~. os enviará â. mesa para. 
julgamento". 

O delegado e o syndlca.to ou associação devem ser ouv!dos 
1•ara melhor esclarecimento do processo e tacllidade do julga
mento. 

Art. 12. Suppr!ma.-se, porque é des'Ileccs~ario de><ta.cat· um 
caso de nullidade, e substitua-se por est'o"Utro: "Serão nullns as 
ele!cões que contra.vle:.-em a legislação em vig-or. Anm1llada a elel
çãc-, poderão o Tribunal mandar renoval-a, ::te houver tempo para 
a renovação". 

Art. 13. Substitua-sf! oor P.st'outro: "A~ (,lel<:Õt>>.' dos r~lll"e

s~:ntantes das protissões serão realizadas para. as Camares Es
tadu~s. nas cap!taes dos Estados e, para. a.s Camara.s · Municl

:paes, na s€!de dos respectivos municiP!os. Al:l primeiras serão rea.· 
ltzadaa perante tnesa.a constitui~ por nomeação do Presidente 
do Tri·bunal Regional, que ta.mbern nomeará. o pres:!d~nte das 
mesas ele!tOraes dos mun!.clp!os. 

Os dem.a.i!l membros destas mesas serão nomeados pelos res
pectivos pres!d~ntee. 

Ju.sti./ic<u;ão 

Flca. melhor explicado o processo de eleição para a represen
t:~ç:ão profissional nas camaras Estaduaes e Municipaes. Para. 
eRta.s ultimas as elei~:ões devem ser realizadas nos rn unicipios e 
não> · na.a capitaes dos Estado.s, para evitar a deslocaç;ào dispen
d!osa. dos uelegados eleitores._ 

O artigo 17 ficará ru!sim : 

ugó ·poderão ser eleitos representant(os por um grupo e circu
lo protissional os bra.sileir~ natos, alista.dos eleitores e maiores 
de 25 annos, que pertencerem a. uma. associação ou syndicato 
COitlprehendido no mesmo grupo e çirculo e estiverem ha. mais de 
dois annos no exercício da. profissão". 

J =ti!icc.ção 

Visa o dispositivo, na. 2• parte, fazeL" com que os represen
tantes saiam necessariamente dentre os associados do grupo e 
drc!ulo qu<l os elegeram. 

Ao artigo 17, pa.ragrapho unico, accrescente-se: 

A prova do exercicio da pL"ofissão poderá ser feita com· é.t
tt stado da autoridade judJ.cial ou policial, da direct()ria. do syn
d!ce.to ou associação ou <Í.o director da empresa, fabrica ou offi
cfna em que esteja trabalhando, ha mais de dois annos, o inte
ressado, devidamente reconhecida a !frma do attestado". 

O a7t. 18. deverâ ser substituído por este: 
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"Serão eleito~ os que ·obtiv-erem maioria absoluta. de votos 
Ya.lJdos e a-purados. Servirão como supplentes, em ordem decres
C(>nte, os m:lil:l votado"' qu-e se seguirem aos eleitos". 

Jwrlifi.cação 

:Oetermlna-se ahi, claramente, a ma.neira. de se conhecer os 
eleitos e seus supplentes. · 

Art. 19. Accrescente-se este· artlgo ao projecto: 

•· Todos os c:>.sos omissos referentes ã.s elel!;:ões, a.:pura<:ilO, 
proclamação, recurso!! e ao processo em geral serão resolvidos 
pe~n Tribunal Superior de Justiça Elelt•Jral. que poderá. baixar as 
!nstrucçõe5 nece!!sarlas, com obedlenc!a., sempre que possivel, do 
C<>l!i;;o Eleitoral". 

lndica-se a maneira segura. de se resolverem os ca.s<>s omls-
sos. 

Salsl. das Sessões. 13 de Junho de 1935. Jairo Fra-nco. 
Gama Oerq'Jieira. - Paulo Nogueira Fillt.o. - Á'ILrel~no Leite. 
JoJJé Qa,sio de Ma.cecLo S·oa.res. 

REIQUERIM:1'1N'l'O Ao PROJECTO X. 199, DE 1935 

Requeremos o adiamento da. 2• discussão do 'projecto n. 199, 
:l~ l9S5, dispondo sobre a à is cr iminac,;iW dos c!rculos pro11selonaea 
e ~leic,;'"-u de seus representantes, até que haja o pronunciamento 
da. Comm!Ssão de Constltuicã_o e Justic,;a. e da Comm!ssão Espe~ 
C'ial · do Estatuto do Funccionalismo, para. dizer, esto. ultim.a,. 
quanto li. parte rererente á representação dos servidores publi
cos na Cumara Federal e nas .Assembléas Esta.duaes. 

Sala das Sel:lS~S, 13 de Junho de 1935. Edmu1ldo Bar-
ut>.> P•nto. - Thompson Florell Neto. - Nog'IUJÚ"((. Penído. 
Po1tlo Martins. - .More1es Paiva. - João Oa-rlos Macha.do. · 
P<•dro .R4che. 

O Sr. Presidente Tem a palavra o Sr. Barreto Pinto. 

O Sr. Barreto Pinto- Sr. Presidente, o art. 23 da Carta 
Constitucional estabelece: 

"A Camara dos Deputados compõe-se de representan
tes do po\·o. eleitos mediante systema proporcional de su!· 
;Cràgio •mlversal. igual e· directo, e 'de representantes eleitos 
pelas organizações profissionaes, na forma. que a lei in
dicar". 

Para · regulamentar esse â.isposltivo consUtuci~l, o Sr. Eu
vall!o Lodi, e1n 12 ode Maio do ~orrente anno, apresentou o pro-
jf'ct0 cuja discussão ora é à.nnunciada, blseanclo...se no preceito 
d<> e.rt. 45, o qua.l diz que qualquer projeeto pode~ ser 1ncluid() 

.· 
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m. ordem do dia, independentemente ele parecer, desde que trans
corra o pm7..o de 60 dias. 

EBBê pro.fecto, St·· Pre!<idE'nte, foi aPprovado E'm primeit·a 
dl!'cWlsã.o. Quanto [1. segunda, porém. podemos observar igual cri
t~rio, dada a relevancia do assumpto. 

O SR. ACL'"RCIO ToRRE'/ - Quando ha pedido ile inclusão de 
projecto em ordem do dia não (, para que nelle "figure tão s6 · em 
primeiro turno, e sim para seguir todos os tramites reglmentaes. 

O SR. BARRETO PINTO Sei perfeitamente e V. Ex . 
.como O'l)eroso representante que \':, acompanhando p~n pa.ssu o 
ll.ndamento da ord-em do dia. desta Casa, deve ter noção perfeita 
de que o projecto em aprec;o jâ.. foi approvado, unanimemente, err: 
1. • discus.s11.o, ha poucos dias. 

O Sll. Aetmcro ToRREs - E )}(idP, :11;"01'<1. SPt· apPrGvado .,m ~e

gunda. 

O SR. BARRETO P I!'<TO- Mas é o que nã.o es•tou de accordo. 
Por isso, estou !undam.entando, justificando um requerimento no 
sentido de que os orgãoq technicos da C::tmar;L sE' pronunciem sohre 
o asRumpto. antes da vota!)fio. 

O SR. AcuRcro ToRr!E,.....Segundo ouvi, V. Ex. e,..t,;. na supposi
,;;;ão dA aue o orojecto. não tendo parecer no 1>razo regimental. verr. 
á. ordem do dia, a rP.QTJerimento. mas, votado em primeiro turno, 
pi)r P.XP.rnplo. <>llP. não 1"em andam<>nt.o nos turnos suhsequente><, 
sem Que novo reQnerimP.nto se.la f&ito. 

O SR. BARRETO :piNTO - Bem o sei mas não tendo sido apre
!;entadas .,m.,ndas. em PrimP.iro turno. oois nE>llE> apena~ são exa
minadas a "onstitucionalidade " a utilidadE' du materia orferecid:l. 
nos termos do Regimento. independente de requerimento de qual
quer Sr. Deputado, o projecto teria de ser, como !oi, incluldo nn 
Ordem do Dia, para segunda discu~são. Mas, a votaç:ão dev" ser 
adiada. 

O SR. ACURC'to ToRR:eS - Seria absurdo viesse eu sustentar 
em plenarlo, mesmo em aparte, ser contrario á. ida de qualquer 
projecto â. Commlssão Technica, para que a mesma opine a res
Jleito. O que digo é o seguint~: 

Havendo re<Iuerimento, pedindo inclusão de projecto na Or
<iem do l)ia, o mesmo dahi por de.ante, segue os tramites regi
:u;entaes, sem necessidade de qualquer (;Utro pedido. 

'O SR. BARRETO PI~"TT - Estou defendendo, repito, um 
'l'equerime:õlto em virtude d-e haver sido incluído na ordem do Dia 
].'l'Oi-ecto sobre o qual ha necessidade imperiosa. de serem ouvl
'Uo~ os orgâos technicos da Casa. 

O SR, AetrR<:Io TORREs - E' justamenté n~s~e ponto qne es
tou P.m desaccordo com V. Ex. O proJecto de•·e f(gura•· na ordem 
do Dia, uma vez que !oi a.pprovado em primeira discussão, medi
.3nte requerimento. 

O SR BARRETO PINTO - Mas,· na ordem do dia, em se+ 
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gundo ·turno, encontra-se o projecto. Nil.o devemos -entretanto, 
approval-o .sem um exame previ() da..s commisaõee. Esse ê o m~u 
llonto de vista. · 

N-estas condlcões, Sr. Presidente, eatou certo ode que o meu 
requerimento, que V. Ex. acabou de annuncie.r, sera. app:t-ovado 
pela Camara., tratando-se, como se trata., de uma providencia 
multo justa, (MU-ito bem.) 

O Sr. Jairo Franeo - Sr. Presidente; 11 com attenção 1> 

projecto do llluatre Deputado, Sr. Euvaldo Lod!, aobre a dlscr!
mlnacão dos circulas protlstslon.aes, para o ette1to da eleição dos 
represen ta:~tes de protts~es ás Camaras ·federal, estad uaes e :mu
n!clpaes. 

O assum!)to ê de grande lmpor1:alncia. e apresenta ·s~rk.s di!· 
:f'lculda.des, quo; augmentam A vista da falta de :parecer das Com
mtssõe!l competentes, a res:pe!to do assumpto. 

Assim. sendo, resolvi apresentar algumas emendas ao proje
cto. O ponto cullnlnante e mais dff!!cll da. materia ê, precisamen
te, a.quelle que diZ respeito á. discriminação dos circulas profiss!o.;
naes propriamente dita, e isto porque toda a quall.!lcação é mala 
ou meno·s arbitraria e depende do cl"iterlo que !le adapte para elia. 

No substitutivo ao ant~-projecto de Constituição :roi apresen
tado, como crlterio para esta. dtsorimtnação, o que deteriDirul.sse 
·Connexii.o technica. economlca, e, tambem, attendesse á. !inalida
de daa profif.tsões para esta classificação. 

Devo dizer que este é o criterio que encontrei ta.moom adapta
do :num trabalho do lllustre Deputado. Aoolardo Ma.rlnho, que ê •. 
diga-se de passagem, um dos crentes nas virtudes da 'l'EPresenta
ção nrofi!lsional nas Ca.ma.ras. 

O SR. J"oS!fl At!<lUS'l'O - E' o leader .• 

O SR . .IAIRO FRANCO - E' mais que um crente: é o ~ea--
t].er ••• 

O SR. A.BEI..AAoo MARL"<HO -V. Ex. estâ. bem certo disso? 
O SR. JAIRO FRANCO - ... porque pensa. que a revreflen'

taçã-:> J)rof.ls.sional J)óde supPrir victos e defeftoll que o!ferece . a re
preSentação politlca DaB Camaras. 

Devo confessar a. S. Ex., com inteira. sincertd3.de, que não. 
me al!sto entre os crentes da reUgião ·que pretende sanar :m.ultos 
dos vicies , das nossas a~semblêas politicas através da representa
ção ])rofissional. 

Mantenho re!lervas a respeito dessa. representação, reservas que 
levanto sob o ponto de vlsta exclusiva:!Xlente doutrlna.rlo, porque se 
lanQaS.Semos os olhos para os elementoS' da. :r-epresenta.ção :proOS$1o
nal na actual Camara, teria.mos, como tenho, de ·reconhecer que 
todo$' ·elles são :verdadeiros e~poentes d~ intelligenc!.a., de cultura. 
e de patriotismo. 

o' SR. AmmLIANo Lrilrr!ll - Apela.do. 

O SR .. JAIRO FRANCO - Não ~. .porém, opportuno per
-dermos tem:Po com a dlscull!lão propriamente da excellencia. O'IJ 
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não da representação profissional, porque ella está conSia.grada no 
nosso Estatuto PoUtico. 

Trata-se de :regulamentar, ou por outra de, por lei ordina.:ria, 
tornar C<~ss!vel essa rt:~presentacão. 

Assim, temos de entrar no estudo da materla. e todos, de 
boa vontade, precisamos concorrer com a. nossa collabo;:-ação Pa::'8 
resolver o assumnto. que, como accentuei, é sério e inçado de dl:t
ficuldades. 

Por f!lso. apresentei emendas, algumas de méra redacção, ou-
tras com rP.soelto ao arnago da questão. · 

Declare! que a. maior dltflculdade estava na. d1scr1mlnação, 
exacta.mente: dos clrculos nrofiss!onaes. De facto, a. difticulda
<le é enorme. 

A.gsim é que, quanto á. categoria "Lavoura e Pecuaria" , apre
se.ntel emenda que moill!lea JJrofundamente esta cla.sai!icação e 
enumeração, porque não me apego com enthusiasmo ao cr!ter1o 
o:iast connexões technicas ou · economicas, visto como apresenta.m 
~nas enormes embaraços. 

O SR. AsELARDÓ MARI::-o<Io - V . Ex. dA licença para um apar-

U ? ' 
o ~R .. JAIRo· FRANCO - Com todo o nrazer. 

O SR. ABELARDO MARINlio - Essê criterio da dlscrimina~ã.o dos 
elrculos de aooordo, successivamente, com as connexões technlcas, 
economicas e de méra finalidade. eu Unha apresentado quando es
perava que a '!'epresenta.c:ão prof!Ssionallsta na Camara tivesse nu
m ero da cadeiras muito maJor. 

Devo dizer a V. Ex. que temos apenas 29 c!rculos e, portan
to, não é possivel, absolutamente, discriminar esses circulos pelo 
cr:lt.er:lo que V. Ex. enunciou. Em todo caso, tambem preparei um 
substitutivo e nelle, como tima orientação para essa diS'Crlminação, 
digo que, 119mpre que posslvel, a dlscrlminação obedeça a esse cr1-
ter1o. Restunindo: en:i face do num·ero exlguo de cadeiras reser• 
va.das ao suftragio prot!sslonallsta, não é posalvel ·wstentar tal 
P.rinc!pio. 

O ·SR .. JAIRO FRANCO - ·Agradeço o aparte do mustre Depu
tado, que constitue uma coliaboração para o estudo e resolução do 
Msumpto. · 

Dizia eu que não me apegava. ao cr!terlq das condições techni
eas ou ecooomicas. porque elle. apresenta s'l!ria clltficuldade e por
que E'.SSe entrelaçamento technlco ou econom!co ~ sujeito a. mu
tações e dlfferenças continuas. Ha profissões que podem, em 

. (leterminado :mamento·, apresentar um entrelaçamento economi
co e. por força das clrcumstancias e àas proprias contlngenclas hu
manas, se ata~ completamente de outras. 

Criter:lo lembrado ~ tambem o da ·final!dade das proflss6es. 
Offerece, porém, inconvenientes, como aUlis succe-derà <:O'm tode 
e qualquer que se adopta.r para este assumpto, porque, como· dis
se,· a clB.ssificaçã.o é, maia ou mEmos, arbitraria . . . 

O SR. FRANCISCO Mou!!A - Como toda classificação. ·, 
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o ·sR. JAIRO FRANCO - Foi o que disse, n. principio. 

O SR. ABELARDO 1LuuNHo ~ Não ha. ahl classificação; ha um~ 
distribuição. · 

O SR. JArRO FRANCO - São 'subt!lezas ... 

O SR. ABI!:L4Rl)Q MARX:a~o - AbsolutaJnenta. Ha. dif!erenca en..: 
tre classiticação e d!AtrlbuJtii.o. Posso fazer uma. distribuição l!em 
cla.ssi!Jcar. 

O SR. JAIRO FRANCO- De modo que me lembrei, como cri
teria e. adaptar, de attender á. im:portancla economtca de ceftas 
proriSsõea em rela.ciio A ecooomla nacional. 

O SR. AB.E:LARIÍo 'MARlNRo - Esse criterlo fere a Constitui-. 
çlo. · · 

O SR. JAmo· FRANCO - Não posso comprehender que uma. 
discri'nlnação se !ata da. qual resulte, . por exemplo, ::~ão terem os 
p lantadores do café, do algodão ou do ca.cAo, a sua representação, 
por estarem lncluidos. no mesmo circulo, com outral! protlssões. E' . 
possivel que a ma.lorla dellas os absorva de todo, impedindo que 
tenha.nl seus verdadeiros representantes na. Camara·. 

O SR. PEDRo V'EROARA. - Essa discriminação deverã. ser feita. 
{1 :~ :tcco~do com as forças economicas do Palz. 

O SR. JAIRO FRANCO - Conres.so que o crlterlo é bom 
apcmas Telatlvamente, e está., portanto, sujeito a. criticas. 

O SR. BARRETo Pnrro - Ao s er ~dlgido o preceito constitu
ci<>nal, houve grande precipitação, não h a d uvida. 

O S&. Am:I:.A.RDO MAniNHo - .A argumentação de V. ~- tinha 
:('a?..ão de ser se, p elo espirito da Constit ulcão, bÕuvessemos estabe
lecido a representação de. interesses. Devo dizer a.o nobre Deputado, 
])(lrque á.companhei e.:ste' a.ssumpto d e 1:1erto, que a Constituinte nã.o 
qui:;~ crear tal r epresentaçã<l. E a prova de. ciue não qu!z é que, 
havendo uma emenda, se me não talha a mero.orla, ·do Sr. Euvaldo 
Lodi, em que S. Ex. mandava. que se resei'VQBse: a repre.sentacll.o 
profissionallsta p~ as principaes actlvidades econon:i..lcas e cul
turaes; essa emenda não vigorou, sendo ·destacadá a palavra "prln-

. cipaes", rejeitada depois na votação. O que a Constituição esta
b elece, embora nã.o dê esse nome, 'é apenas o su!f!:'S.gio protlssio
naEsta. Sendo ass im, perde, de muito, a. classl!ica.çã.o on a distrl
buicão, porque todo elemento qu.; fOr proft38lonal e que fOr eleitor, 
no suftraglo universal, participar!!. da ele!çã.o. 

O SR. JAIRO FRANÇO - Como . disse, <1 criterlo aqui !em-. 
b!'ado tem os .seus defeitos; não o pude desp:.esar, porém, diante da. 
ci::cuDlSta.ncia que me veio ao espirlto de não ser pos.sivel que, na. · 
r epresentação profissional, perante uma Came.ra.. principalmente a. 
:f,ederal, delx:issem de figurar representantes directoa das .actlvl-

. d ades economicas ·primaciaes do P-..Jz .• 

O SR. .AURELIANO LElTI!l - E' um ·novo ensaio . . 

O SR. AliE:t.ARDo MARINHo - O nobre orador ha ·de concordar 
·cummlgo em · que, se essas a.ctividades ~onomlcas são assim tã.o · 
vultosas é se têm tantos · elementos que a clla.s· se liedicam, eaee~t · 
el<?mentos se . d?vem organizar politicamente e pleitear~ através do 
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,-oto popular, cadeiras na repre«entação política, que sejam a e:~t
Pl'P.SBilo de sua. toroa. numeriea. 

O SR. JAIRO FRANCO - Parece que do e.]liQ.rte do. nobr-e 
Depu!:ado resulta o -enfraquecimento da :representa<:ão profissional .. 

O SR. JoSI!I' AUGUSTO- Cre!o ~ue S. Ex. estA ma.rcbando pua 
a representa~:ão pclitJca •.. 

O SR. l3:AR~mTC PIN'l'o - O aparte do nobre Deputado ~ multo 
:!.:eldoso .•• 

O SR. JAIRO F'RA.NCO - Dar-se-le. o desprest.lglo dJL l'!lpre
llenta.ção profissional caso as maiores forças i!conomfca.s do Palz, 
P8-l'a s& defenderem, tivessem de recorrer â repr&Sentacã.o pollt.ica. 
Em segundo logar, ha. o perigo lembrado pelo Sr. Deputado Jo!!ê 
Augusto, qual o do nobre collega, crente sincero e admirador 11-
l~stré da representacão profissional, estar caminhando para a re
llr~sen~ão polft!ca. ... 

O SR . .Allbt..uWo MARINHo - Esttl. me parecendo que nem v. 
Ex. nem o Sr. Deputado José Augusto <:~pprehenderam bem o que 
eu disse. A!!lnnel, primeiro, que a. representação profisslonalista. 
nlto é abgolutamente ~presentação de interesses; segundl), que, em 
uma representação qualitativa, não podemos estar levando em con
ta o numero dos elementos que se dedicam a -determinadas acth-'1-
d<!des economlcas. Declare! entào que, <;e esses elementos são tão 
vultosos a.ssirn, nada mais racil do que se organizarem, pol!t!ca
mente, ·para. conseguirem, através do ''oto propotclona!, Jogares 
(llW aejam a expressií.o de suâ. fot•ça nt:merica. O que V. Ex. 
adeantou. ·bem como o que aparteou o nobre col'>:gj., nada tem 
com· o que avancei. 

O S. JAIRo FRANCO - Dadas as difficuldades dos crite
rios de classificação, achei que, depois da enumera<:ã:) .desses t-ir
-culos, devia ser incluido no projecto di!lposltlvo que estabe:ecesse 
~;ue os círculos citados nesses arti-gos ~ paregr3.Pt103 abranges
sem qualquer activldade profissional que seja. affim da.!! nellea 
mencionadas, porque ê impossivel a enumeração taxativ:\ i'!~ te~ t:as as profissões ou aC'tt•ridade-s que r>osoom C8.b->r- 1w~ i'llversos 
circulas. . ' 

o SR. JosE' AuGI.rs:ro - V. E:x. não a.cha. injusto que haja 
l)rO!!saões sem a respectiva t:el)resenta<:ão? 

o SR. JAIRO FRANCO - :Iras todas o ter.ão, C•m virtude 
dessa minha emenda, porque, sendo os circuloG das duas prir<tei
r'l:!' .categorias, lavoura, -pecuaria. e industria, ern nuiner;-o de 7, é 
1mposslvel dentro delles citar todas as actividades que nel!es 1JOS
~.m esta·r incluic:ia.s. Dahi, depois dessa enumeração, q•Je ú !ndia
IJE>D!!avel, mas que terã. de ser tor;-çosam.-E'nte exempliflcau~·:t, sug
g~r!t' eu, em outra. emenda. que os cit'culos o.branjam quaf:8q!l·~r 
actividades profisslonaes affins da.s 2.ctivió.ades ne!Jes mencionadaE. 

E' a miice. maneira de .se encaixarem dentro dos circulas. to
d.>.s as actlvidades profisslona.es. 

O SR . .AB&lt.ARDo MA.l!IN:B:o .- Folgo em ver quanto V. Ex. es
tuàou o asaumpto. Em meu substitutiv(l. ha exactamente disposi-
ção que conduz ã. me.sn-..a finalidade. · · · 

·O" SR. ·JAIRO FRANCO - Nem podia deb:ar · de· ser, pot'qua 
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no projecto, ora em discussão, a enumer&.ção, por exemplo, da. in~ 
<!u~trla. textll e.brs.nge diversas actlvida.des, mas, necessariamente, 
fOra dessa dlacrlmfnacã.o permanecem outras, porque, afinal de 
contas. o poder de previsão humana é muito relativo. Ao elaborar 
uma. lei, nlio é poselvel ao legislador prever todos os casos, d1v1-
s&.s. subdlvislles e aubtllezás que possam e devam estar 1ncluldas 
na sua alçada.. · 

0 SR; AURIIILL\NO I..mmi: - A léi é generlca. 

O SR. JAIRO FRANCO - Na categoria. das profissões 11b,;
raes. apresentei emerula, modificando a classlticacão dos c!rculos. 
Ast>1m, os oltõ circulos .eã.o divididos da. seguinte maneira: 1°) ad
vocacia.. E' natural esta preferenc!a, numa assembl~a de bacba-
~ls ••• 

O SR. AURE:LIA:!'JO LEITE - O orador é ad·;ogado ... 

·o SR . .JAIRO FRANCO - 2") Engenhana, inclusive a.grÔ
n.,mia, porque é esta ramo daquella.; 3") Medici:õla, odontolog!~ 
vetertnaria; 4°) Imprensa, s.rtes e letras. · 

Aqui, devo --fazer um parenthesls, :PaTa dizer que o que me !ez 
l'.l:nbrar os e3crlptores e artistas !oi a leitura do notav~l traba
lho do Sr. Abelardo Me.rlnho. 

s•) Funccionar!os publicos federoes, e.stadoaes e mun1c1Paes. 
No projecto . ha. tres circules dest1naúo.5 a funccionarios. divi~ 

d!ndo-o-s em !ederaes, estadoae.s e muniçipa.es. AChei "que era 
muita coisa. para ós !unccionarlos . 

O SR. BAJUtl!lTo Pzl.."TO - Interessa-me a. eJtpllcaçã.o desta. parte. 

O SR. JAIRO FRA~CO - O projecto cogita.va, repito, de trea 
circules pa:-a. os !uncc!onartos. · Reduzi-os a. dois, separando os 
tederaes dos e.stadoa.es e municipaes . . 

o SR. TBoM:PSoN FLoRES :,....- o tunccionalismÕ estadoal e mu
nicipal j.4. terá. repre9en~ nas Assem-bléaa Estadoaes e Conse-
lhos :Munlcil)6es. -

O SR . .JAIRO FRANCO- Vejo·que o nobre colle~a estA. com-
. migo. Destaquei- precisamente os federaes. · 

O SR • .T!Í:o:m>soN FLORI!lS - .Mas os federaes devem ter maior 
r<:pl'esentaçã.o, 

O SR . .JAIRO FRANCO - Tel:'ão E:-lles o maxlmo de repre-
S('ntaç~ que possam ter, destacados cotrlo ·ficam, num circulo. 

0 SR. THOMPBON FLoRES - Podem su~dlvidi.r-se _. 

O SR. J AIRO FRA...~O ~Não é possivel. , 

O SR. FRANCISco MoURÁ.- Podem ~r-ãlvididos em civis e mt-
l~tares; ·será um cr!terio . · · 

,. - . . O SR. JAIRO FRANCO - Continuando, Sr. Presidente, dtre1 
ISI'lt'em e.sses os reparçs que tinha a. apresentil.r ao projecto, quanto 
A crassWcação dos círCulos profissionaes. 

. As o_utra.s· emeil.da2 minhas dizem Tespeito mais ao processo elet-
, tÕral, para a · escolha. dos delegados-eleitores e. "depois, dos repre-

• senta.n~és - profissioriaes. . 

Assim, achei iogo que se deveria, pl:'ecisar cla.ramen~ o ·p_ro-
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. C(:;sso de escolha dos dcles:a.dos-eleitores. .;,, em artigo e seus para
~ITal)hos, descrever todo esse processo, que, de accordo com a 
Constituição e com o no:~sso systema ele!lornl, deve ser feito pelo 
voto dlrecto e secreto. 

O Sa.; BAruu!:To Pll\"TO - A!!às, as ultJmas elei~lles foram fei
ta.s com esse criterlo, de voto dJ.r~to e secreto. As inatrucções de 
11 õ.e Setembro de 1934, do Tribunal Superior, determinaram ta
Jatt1vamente esse. maneir<:l., e posso Informar com conhecimento de 
CR.usa. que a.s elelo;lles veritlcadas em assembMas gera&s sem ob
servancia. do ISiglllo do voto fo!'am annulladas e renovadas. Po
deria cita!' cásos de São Paulo em que a.:; eleições do grupo de ln
dustria e comtnerclo foram todas annulladas. 

O SR . .TAIRO FRA...ll;fCO - Tudo lsao vem em abono do meu 
cutdado, ao tra.ça.r ~ processo de escolha. dos delegaüos-eleitores. 
Para lsso, na minha emenda, tre..nscre\'i os preceHos da lei eleito
ral adaptaveis As eleições de delegados-eleltorea e que digam res
peito ao :propr!o a.cto eleitoral. 

Assim, eetabeleco que o voto obedecerá. ao seguinte processo: 

"Ao penetrar, cada. um por sua vez, no recinto da Mesa, 

o ele!tor reeel'erá uma sobrecarta" ... 

E por ah! alêu. 

Esta. é a essent:ia do voto secreto. 

O SR. Bl.luu::'ro PINTo -V. Ex. tem toda razão; apenas ratl
flça c:llsposições ~xistentes. 

O SR . .TAIRO FRA.."'CO - Nessas condições, isso tem, necea-
St•.r.!elnente,. ciue figurar na. Iei. _. 

O Sa .. ~DO lfA.R-'NHo - .Aliás, V. Ex. podia têr-se líroi
tJ>.do a dizer: no tocante ao voto secreto prevalecem os arts. 100 a 
105 do Coillgo Eleitoral • 

. O SR. .JAIRO FRANCO - Acho n>..a.is pratico e mais pru
dente e, ao mesmo tempo, attendendo ás tino.lidades da. lei eleito

. ra.l, este artigo, mesmo porque se trata de legi.sla.ç:l.o toda especial, 
··para eleições espedaes, como são as de dfO>lega.dos-eleitores referen
t~s a syndicatos e a.rssoclar,:ões de o_perar!oo, que devem receber uma. 
l<:r a mais completa. e clara . 

. O SR. BAl!BEl'O "Piwro - A Commis.sã.o, a. qual foram dados 
poder~. julgou-se incompetente para elaborar a lei sobre ·a repre
l!lentação profissional. 

O SR. JAIRO FRA..~CO- Tenho emende., finalmente; relativa 
a. certos cuidados, J)Ossiveis para. evitar <?Ue venham e. votar, nos 
GYDdiaatos ou a.ssoê!ações, pessoas para elles ~ntradas na vespera, 
com o objectivo de tazet< ma.ssa eleitoral. 

O SR. BAlUlE'l'O PIN'l'o -Não se fe:~; tal nas elei~ões de ·.Janeiro 
dE:Ste anno. Só tomaram parte nas asse-m'bl~as gerMs os associa
dos .ou syndicallzados admlttidos a~ a. data. !ina1 para o reccmhe~ 
cimento dos' syndlcatas. · 

o SR. Al!TlroR Roc:<U - E ainda .mais, com exclusão dos ele-. 
mc-ntris estratJgelros. ·. 

O SR. BARREro Pn."'l'o -E dos ana1t~habetos. 
'-... . 
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O SR . .TAIRO FRANCO - !.sJto não significa que eu esteja. 
a criticar a <>rganlmt:ão relativa. aó processo eleitoral vigente. 

O S~t. B.uu~m-o Pr:sxo - A repreS<!ntaçlto protlsslo!lal está sa
til'felta com a colla:boração de V. Ex., representante politlco. 

O SR . .T.AIRO FRANCO- As emendas .-e!erentes a. este ponto 
coJJstitu<:!m cautela. necessar1a., para que a representação prQ:fissío
nal· .se revista do verdadeira caracter que deve- ter, isto é, traduza, 
na realidade, a representação dos profissões. 

As emendas por mim suggerldas sobre o assumpto são as se~ 
guintes; 

"Só serão Teconbecldos, na tórma da. lei, os ayndicatos 
e organ!zaç1Ses de caracter profissional com obJect1vo exclu-
sivo da defesa. dos int:eresses da classe". ; 

Devo dizer, entretanto, que ~ trata de repetição do pa.ragra
pho uni co do al.'tlgo 1. • do Decreto n. 22. 653, de 20 de Abril de 
:!.933, que ampliou o prazo de reconhecimento, pelo Mlnl.aterio do 
Trabe.lho, dos aynd!catos e associações com dll:·e1to de voto nas 
ele!.;:ões que Iam proceder-se. 

A outra emenda é esta: 
' 

"Cada syndicato ou a.ssoclação elegerá. um s6 delega.do
eleitor. Este devera. ser membro ett'ectlvo, ha mais de um 
anno, do syndicato ou as.soclaç1l.o que o eleger". 

~u propo.s.lto é claro: fazer com que o delegado-eleitor que 
vtü eljcolher. futura~nte, o representante .seja. por sua. Yez, um 
rc·presentante legitimo e I'eal do ayndicato que o elegeu. 

O SR . .ARTH'O'R Roc:aA - Como está e:xpt'esso na lei. Esta a.in
<.:t~. di7:: com mais de dois a.nnoe de exerc!clo da. profissão. 

O SR. BARRETo Pr~'TO - V. Ex., nas suas emendas, faz uma 
consolidação da..s in.struccões baixadas, em relação ao assunipto, 
pl'los poderes .competentes. 

O SR. .JAIRO FRANCO - A resp6ito da. eleição dos repre
s~ntantes, apresentei, tarn'bem, emenda.s cestdna.das a acautelar tal 
ITpresentação. Uma del!as é a seguinte: 

"·Só poderã.o ser ~leitos representante.s por um grupo e 
circulo -profissional, os brasileiros . natos; e.Ust..dos eleitores · & 

maiores de 25 annos, que pertencerem a uma associação ou 
syndlcato comprehendido no mesmo ,grupo ou circulo e ~s
tl-verem ha mais de dois annos no exerciclo -da protlssão" • 

O prazo de dois annos, eu o estabeleço para os representantes 
· prof!sslona.es e não para os delegado5"eleitore·s. 

o liJR. B.ARru!n'o .PINTo :....;_ . Se ainda fosse tempo, seria caso. d~ 
V. E::oc. estabelecer, tambem, e!!!!a exigenclà. .• -para os d-elegados-elei
tores; 

O SR. .A.mli.AIU)o 'MMuN:a:o - Tomaria. a liberdade de suggeril." 
que V. Ex. riscasse a pala.vra. "circulo" porque, dizendo "cida
dãos cQJnprehendidos no grupo que ·os elege". terâ. dito tudo. 
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O SR. J'AIRO FRANCO- E' uma.reüundancia, não ha duvida. 

O SR. ABm.ARDO ;):I:AIUN:ao - Allâ.s, está na Constituição • 

O SR . .:rAmo FRANCO -Então, o vicio é constitucional .•• 

Depois -de algumas outras emendas, mais attinentea ao processo 
e â. redac<;ão, termino com uma. suggeslã.o no sentido de que o 
1,11imo dos artigos, á semelhança do proje~o ·Euvaldo Lodl, esta.
lbéleça "<;zue todos os casos omissos referentes á.s eleições, apura
ções; reclamações. recursos e aos processos em geral, serão resol
vidos pelo Tribunal Superior de .Tustlça Eleitoral, que poderá baf
ur a.s ir.strucções necessa:rias, com observancia, sempre que pos
sivel, do Coàlgo Eleitoral". 

E' um dlsposltlvo natural, que dispensa q_uaJqiler justl!icação. 

Ra. outras a. qu.a nã.o faço referencla, umas, como disse, por 
serem propriamente materta processual, outras por serem de re
d~cç;ão, e, finalmente, pot'(lue nll.o desejo demorar7me mals na 
tribuna. 

l"enso que. desta maneira, concorri e colla.horeí- para que o 
;:srojecto seja, cuidadosamente estudado pela Camara. uma vez que, 
sendo el!a de importancia relevante, se apresenta em :plenarlo sem 
!J<:it'ecer de quaesquer das Comm!ssõea. (Muito bem. Pa.lma.ç.) 

O SR. lülELARDQ ::'.!ARI~Ho- Sr. President-e, longe estava eu de 
~~parar, quando, ha quatro dias, usei da. pe.lavra a proposito deste 
me~mo pt"Ojecto n. 199, que tão depressa. voltasse elle a figurar na 
Ordem do dla. Surprebendi-rne hontem, ~o ver o reterido projecto 
entre as demais matarias constantes' da Ordem àog nossos tmba
lhos. Surprehendl-me tanto ·mais quanto não encontro justitlca
tlva para o ac;:odamento. para a :pressa, com que se pretende ela
br>rar mna lei que l!ó terá. _appl!cação pratica daqui a JlOUCo rne
no9 de trea annos. 

Jâ tive, entretanto. um relativo consolo. neste momento, ou
vindo o nobre orador que me precedeu e que dernonstre>u ter dis
pensa-do a.ttenção ao assumpto, examinando-o em quasi todos os 
~eus aspectos- e, o que é mn.ls interessante, ter sido o primeiro 
Deputado f6ra daquelles que comrnungam com o Ideal proflsslona

.l!sta, que qulz perder algumas horas dos s&Wl a!fazeres estudando 
mataria relativa ao sutfrag!Ó profisslona.lista.. 

O projecto em debate, como disse outro dia, mantem, se não 
incentiva, todos os vicies a que a Iegisla<:âo do G<>verno Provlso
tio -para eleição da Constituinte e a. legislaç:ã.o de emergencia da. 
Justiça eleitoral deram Jogar. 

VerificAmos que á. sombra da !el improvisaram-se syndicatos 
m'!ramente burocrat!oos e para. tins tão sómente eleltox-aes. 

O SR. BAR!lDl'o PINTo -A que período V. Ex . .se refere? 

O SR. ABELARDO MARINHO - Retiro-me ao que se tem 
Pú~Sado depois '(!a. Iegislar;ã.o do Governo Provisorlo. 

O SR. BAlmE'l'o PINTo - Aos syndicatos improvisados apôs a 
"Bleição da Constit"ul.nte? 

O SR. ABELAl?..DO MARir-."'HO - Sim, a. existente, ã. do Go
'V~rno Provisorlo e á da justlca eleitoral. E, .coisa absolutamente 
lmprevlsivel, crearam-se tambem profissões at~ então désconbe-
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cldaB, como, Por e:r;emplo, a dos patrões-feirantes de peixe, a doa pa.:.. 
trôes-:feirantes de verdura, a doa pe.tr~·felrantea de :trutas ... 

O SR. BARRE'l'O Pll'n'O - Deve V. E~. ta7..er justh:a. {!. tnll.o dá
ferro que negou approvaçã.o a essa. fabrica & syndicatos,_ mão ql!O 
resistiu galhardamente como V. Ex . belll sa:be, nã.o permittlndo 
que ·esses aynd!catos' feitos no papel tomassem parte nas el~!ções. 

o SR. A.BELA.."JUX) MARINHO -.,. Se o aparte do nÓ'b1'ê col• 
1ega encerra, de facto, uma verdade. esSe aparte confirma a crltfca 
qu~ vim apenas esboçando, porque sign!tlca que, dentro àa legis~ 
ll'lcii.o eleitoral protlsslonallsta. vigente, à .rustlça e o Minfstm:·Jo do 
Trabalho tlvera.in d9 reagir com m!o de teno contra esSes abu~ 
SO.!I e vielas a que acabo de me referir viclos e abusos :fartamente 
pt"ev!stos por mim ~ diversos trabalhos e discursos na Constf-; 
tuinte, vic1os e abusos con!1nnados pelos que ~reclsarn ser atas
t'\dos .<la legislac;ilo eleitoral pro!lsslonallsts.. 

Não devo repetrr argumentos ap1'êsentados pelo nobre cotlega. 
flUe me precedeu na tribuna, mas quero chamar attenção tmra esse 
da proll!e:rw;ão das a.ssoclaçtses de tlns etettoraes e para esse ou
tro. da. mysti:flcaçll.o de profissões que não ex1stem; desejo sugge
tlr medidas no sentido de evitar que taes ...tetos se t"eproduzarn. 

Quero crer qu~ se determ!na.ssernos C!Ue s6mente e.a profissões 
r~gulamentaélas :por lei, de a.ccordo <!Om a COnstltulçã.o, pudessem 
ele:;er Deputados: se crcassemas condições que tornaJ:~sem real a 
vidA. dos syndlcatos, e ma.ls ainda, o seu funcclonamento. _t_ena,mos, 
t:~lve2:, afastado os maiores dos l)etigos e defeitos maiores da re
p•·E'~enta~;ão pro.tiss!onalista. 

PodeT-ee-ia, no tocante a impc.ssib!Htar a prollteraçào de s:,rn
dit'atns. exigir que a associação, para. obter a sua Inseri~ com 
fln~ eleitoraes. tivesse um numero mlnlmo de componentes, de ele
m~ntos d4t pro!!ssã.o, numero mlnlmo es~ que poderia ser arbitra~ 
de> em ao•1• da TlOPUlac;lto local profissional respectiva. Pode_r-se·if. 

·exigir quo a. :l.!lsocinc;5.o tivesse ainda pattimonlo. patrlmonlo esse 
que nã.o setia exceSBivo corresponde-s...':e a 6 .000°! 0 da mensalidade 
d~ um dos seus associados. Poder-se-la e;d.gir que es11e. assoclac;ã<J, 
ao requerer sua lnscrip~. mostrasse que se achava :flnanee!ra
mc>nte hab!Ut.a.da a Cilstear ou a preencher _a sua. quota no custeio 
na<! despesa.s com as eleições protls.'l.lonal!stas: poder-se-ia exigir · 
alr"~> a associação tivesse. pelo menos. dois annos de existencla, e 
t}ue neste pertodo tivesse funccionado regularmente como tal, be.s
thr.do que os seus membros se houvessem reunido em sessão, ao 
menos utna vez por mez, e,· finalmente, Sr. Pre.stdente, levando em 
C()nS!deração que ·a representação proflsslonalista ê qua11te..trva. e 
ni!.o quantitativa e que a Constltt.:iç;1to estabele~ Qt.:e elle. d&verã. 
se:- feita por elelc;âo lndlrecta. em g!.'â.os ·success!vos, e que aa or
·ganliac;ões proflssl<Jnaes terão. voto Igual e não proporcional : po
~er-se-ia detet"mine.r um systema de crivo que viesse reGuzir a 
massa votante, desde a associação profissional atf d. ·convenc;ilo fe
Ciera.l, em que cada gl"Upo eleitoral deveria escolher o seu Depu-

~··· ' Neste sentido, Sr. Presidente, elaborei um :substitutivo que 
passarei ~ mãos de V. Ex. 

Devo accrescen.tar .que tenho notado Interesse· sensive~ da. Ca
rna.ra, relativamente ao s.ssumpto, e, ainda, que. e. minha impres-
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síio no tocan~ á. op!niii.o dos nobres collegas, quanto ao projecto 
199, é que o meemo nii.o satisfaz nem as aepirnções dos legionarlos 
dos i<iea.e.a pro!issiona.l!staes, nem aoa desejos daquelles que, em• 
bora 11eus adversa.rios, querem uma. leg!11lac;ão feita em bem da. 
collectlvidade e não ao sabor e em beneficio de determinadas entf
dacles eollecth•as ou lndlvliluaes, 

Eram essa11, Sr. Presidente, BJI pa.lavras que julguei necessarlas 
pronunciar, ao apresentar o substitutivo que, nesta occaslão, t&nho 
n bom·a de enviar ll. Mesa. 

Vem â. Mesa, I! lida. apoiada ~ enviada. á Comm!ssão de 
Constitu!ç:ã.o e J'ustlça a · seguinte· 

llME:NI>A A.O PROJElCTO N, 199, DE 1935 

(2.• discussão) 

N. 5 

Rubstitutivo ao projecto n. 199, de 1935 

li'~pula a. tllscrimin.açrio dos cireu!os proflslrionaeR e a etek;átl t!os 
])~putados rf<'<~ p1'ofi..MÕC8 

TITULOS PRELI:\UN ARES 

Art. 1.• Os Deputados das J)l'Of!.ssõt':!. em numet'O equivalente 
a uin quinto da representaçã.o popular", serão eleitOil pelo modo ea• 
t:tbe!'eeidc. nesta. lei. POt' !IUffragio lndJrecto das nssocla~ões pro· 
ffEOs!onaas (Const., art. 23. § -3•). . . 

.Al't. 2.• S6men~e poderão eleger" Deputados n.s pt'.•)tis..'llSes cujo 
&:l:e!"Cfcio esteja regula<lo por lei na !6nna do art . 121. § 1.'', alfnea. 
i da Constit uição e da presente lei. 

Art. 3.• Nos t ermos do art. 109, d::L Constltul<;io e conforme o 
d i:o;posto na presente lei. todos que.ntos exer<:am uma. profissão são 
ob:::i~d.os a. votar nas elelc;õés ~os· Deputados das pt'oflssões. 

Paragrapho unico . o exerciclo .do voto na escolha C.os Depu· 
t:\dos das prOfissões entendet'·SE>·â J)Or voto prof!sstonall.sta. 

Art.· 4." Para exercer o voto protlss!onallsta, tGdos quantos 
te!lham uma profissiio deverlto pertencer a associac,:ão profl.ssional 
i:nve'stlda de capacidade eleitoral na fOrma prescrlpU!. nesta lei. 

Pars.grapho un!co. A capacidade eleitot"al serA. adquirida me· 
diantE! ·registro nos · Tribuna.es Reg!onaes de Justi~ Eleitoral, com. 
r~o~urso para o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral. 

Art. s.• Para effelto da eleição dos DeputllJdos, as associações 
p:-oflssionaes serão agrupadas nas quatt"o categorias seguintes: 

a) ··Javoura & pecuaria; 

b) induStt"ia; 
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c1 commerclo e ·transportes; 

cl) profis.sões Jiberae·s e !uncclonarlos publlcos. 

(Const. art. 23, § 3.•). 

Art. 6.• O total dt> Deputados ·'das categoria~ re:l'eridas nas 
alincaa a, ·b e c, do artigo precedente será de ae18 seUrnos da repre
s~nta.;:ão das protissões, distrlbuldos 1gu9.lmente e ntre ·etlas (Const. 
ar~. 23, § 4.0

). O setimo restante caberá. á. quarta categoria.. 

Paragraph() u!Íico. Quan-do () total de Deputados das profissões 
n~o !Or exactamente divisive! por eete, a quarta categoria será ac
cre~clda. de Deputados em numero correspondente á !racçãD. 

Art. 7 .• Cada. categoria. ser4 dividida. em c!rc"ulos pro!is13ionaea 
em numero correspondente á metade dos Deputadas que lhes · caJba~ 
atlm de assegurar aos empregados representacão eS"Ual à d,os em
pregadores. (Const. , art. 23, 1 4.0 ). O numero de clrculos da. 
\l.Jarta categoria corresponder{~. aos dos seus Deputadoa. 

P a.ra.grapho unlco . A discr!mina~ã.o dos clrculos pro!lssionaes 
~erá feita de modo a a.esegurar a representacão b.s act1vidadee eco· 
nc..m.icn.s e culturaea do P aiz. (Con.st., .lrt. 23, § 7.•) . 

Art. 8 .• cada c1!'Cul0 pro!lssiona.l das tre3 primeiras ea.tego
rl~ se!'á dividido em dois prwpos eleitorae11 ; um das aasocfagõe.s de 
&'liprega.dores, outro das assocln.côes de empregados. (Const., art . 
2:!, § s.•). Na. quarta categoria . o grupo eleltoml eera. o proprto 
c irculo pro!!l'Sional. (Con.st., art. 23, § 5°.) 

P ara grn.ph0 unlco. C ad:l. g rupo eleitoral t erf\ direit o a um 
~putado . 

Art. 9." As alf;iOCia<:õe~ protist>ionaes de cada (TTupo eleitoral, 
rnedl.n.nte su!!ragio · ~ecreto, egua.l e indirecto .em grãos s uccessivos, 
na forma àa presente lei, escolherüo o v rupo àe cZelepaoos que ele
ger{• o Deputado res 'Pectivo. (Const. artigo 23, para gl'apho s.o). 

Art. 10. Os can didatos a Dep:utados das profissões deverão ser 
i<nllcriptcs no Superior Tribuna l de Justiça Eleitoral até noventa 
d1a.a antea da data. marca.da -para ns elel<;:ões dos delegado>:~ das à.s!IO
cia.ções pro!issionaes . 

.Art. lO-A. ·o voto pro!lsslonallsta é obr!ga.torlo pa r a. todos .que 
e:xerçB.nl urna pro!!ssão observado Ó disposto nos arts. 4° e 5• do Co
ulgo E leitoral. 

TITULO PRIMEIRO 

CAFlTUt:-0 I 

Da _ constit1tição da.11 allsocia..ções pro!18Bionae3 

Art. 11. A aSSÕciaçii.o pro!1581onal serâ constltulda de lnd1v1duos 
de uma mesma. pro!iS'Oão, domlcUiados no municiplo ·e m que ella.. 
tem sua Mde, resalvada' a h ypothese dos artigos 16 e 17,· e terá. co
mo finalidade principal a d efesa dos Interesses economicoa e pro
:tis:.ton aes dos :~eus a9.!oclados. 
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Art. 1~. ~a" profhsões comprehendi<las nas categ-orias a. r, e 
c, referidas JlO art. as as!!oc1a<:õe:~ de empreg-adores serüo dls
tlnctas d.'\s associa~;õe~ de empresado~. ><endo p roh ibida:'l :ts a:sso
ciações mlxtas. 

§ 1 . 9 Serão considerados ta.ml>em empregadote>~ os que exerce
r em E.. profissão por conta proprla, sem ~ubordlna<;ÍlO n outrem. ain
da que ·n ão tenham empregados no SP.U serviço. 

§ 2. • Os que trabalharem pot" conta prorrla poderão Her cornsi
der<ldos como empre~dos, se for m ais assemelhada á destas a sua 
condição S'Oclal .e a1<s!m o preferirem expressamente . 

Art. 13 . Para eon;;Utu ir-se, a associ:H;ão ficarA f>'Ubordinada r,~ 
aegulntes cond!çõe.<<: 

I. Ter, de assoclnd<>R. pelo m enos dez p or cento elo numero to
tal de indivlduos <1omtc11l>Ldas no mun!c!Üio e que ah! exerçam a 
pro!lssão a que se reporta a o.ss'Ociaç(lo, observado o dispos to nos 
art.s . 15 n 1 R. 

Paragrapho unlco . U m !ntl!v!duo póde pertencer a duas ou mala 
a~ociações da mesma profissúo, mas para eC!eito do presente al'
~o "ómente em uma dellas será. computado. 

II. Dos eS'tatutos; constarem, al(:m dos requisitos Integrantes 
da personalidade jurlcllca. na fórma. da lei, as condl.;:ões de a dmi:>-

. são do soclos; o modo de escolha dos · orgííos dirigentes e dos rc
presentam.tes: a maneira de sua adm!nis;trac;ão ; os deveres ·e di
reitos de seus socios ; as sancc;ões penaes em que os mesmo!~ po
derão incorrer , e a f órma de constltul~áo e de admlnistra~ão do 
patr!monio social; a. ex:lp:encla da. qualidade de brasileiro nato 011 

naturalt7.ado, contando dE>z annos, no mlnlmo. de reRidencla no 
BJ;as11. para o, exerc!cto do9 cat>gos de admlnl~trac;úo c represen
tação; a prohiblção da manutenção de llp:al)ões lnterna.c!onaes, com 
\-l.nculo de disciplina e dependencb. 

Art . 14 . A percentagem referida no art . 13-I ba :'!cn.r-se-á no~ 

dados ot!!claeS' fornecidos p elo Mln:sterio do Trabalho, lndus
trla e Commerc lo, mediante certidão. 

A1't.. 15 . Níio t~rá existe nela le~J para os fins de."t a. lei 'L 

associação cujo n)lmcro de associados, mesmo representando a per· 
centagem e:xlgtda no a rt. 13-I, seja interio!' a trinta para a cla!>'se 
dos empregados : a dez para a!l cllii9NeR dos empregadorea, dos 11-
beraes e dos !uncdo!'Ja rlos publlcoa. 

Pa.ragrapho unico. Para a classe dos empregadores, além do. 
condição exigida no p re!\'en te artigo (15), os membroR da associa
ção deverão proYar que, reunidos, tem a. seu salarl0 ·trinta em· 
pregados pertencentes fJ. assoclat;ão const!tui<la. na torma da pre· 
sente lel. 

.Art. 16 . Os que, em um munlclp!o, exe:-cendo determina da 
·pr-ofissão, não possam satls!aze r as ex.lgenclas dos arts. H-I c 15, 
de.-erão filiar-se á. associacào profissional que tenh;~o S(;de na lo· 
calldade mais proxima e designar rnandatarlo que os representa 
nessa. sociedade.~ 

Art. 17. Os que, em um Estado da Federação. ~xerç:arn de-
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term!nada. profissão e não possam satisfazer as e::::!gencias dos 
arts. 13-I, 15 e 16, deverão !!Har-se :l associação pro!iss!o1Ull que 
tenha ~de no Estado mais proxlmo e designar mallliatar!o que os 
represente nessa sociedade. 

Art. 18. Para preenchimento da condição contida nos arta. 
13, I e 15., serão computados os l.ndividuos a que se referem os ar
tigos 16 e !7. 

Art. 19. No caso previst0 nos artigos 16 e 17, attingindo os 
que, fóra da &t'de da assodação, exercerem profissão legal, .o ~nu
mero exigido para constituição de, associação, poderão elles des
ligar-se e fundar sociedade á. parte, salvo se, pela reducção do 
numero de associados, a primitiva associação dei~r de satisfazer 
os r-eaulsitos legaes. (Arts. 13, I e 15 .) · 

CAPITULo II 

Da reuu101mCntaç<i.o elo exercicio pro/iss!onal 

Art. 20. De.~tro do primeiro semestre que se seguir â. sua 
fundação a associação profissional deverá. enviar á. Camara doa 
Deputados um a.nte-projecto de lei relativo á profissUo dos seu<> 
associados. 

Paragrapho. O prazo estipulado neste artigo para as associa
ções existentes contar-se-á da data da promulgação desta lel. 

Arr. 21. A. COmm!ssã.o Executiva da. Caní.ara enviará ímme
<ijatamente o ante-projecto á. Commis.são de Legislação Social 
que, se o tomar em conaider~ão, dentro de dez. dias promoverá. R. 

. '3Ua publicação no Dia.rio dQ Poder Legf81<Uivo e ll!O DWI"io O!fickl.l. 

Paragrapho unico. No Dierio Of/i'-'ia-1 a publicação ta.r~e-!l. 
duas vezes por semana, durante 90 <1laa, afim de que os Interessados 
mandem. s'Uggestões á. Commlasão de Legislação social. A Com
missão Executiva. solicitara, dos governadores que os · orgãos o!fi· 
claes dos respectivos Estados, á semelhança do Diario Ojfici41, 
-publiquem . o ante-projecto ou mot!ciem que o mesmo está sendo 
publicado no Diario Of!ícia+ :para receber sugge&tõea. 

Art. 23. "Esüio isentas da e:xigencla cçntidã no artigo 20 as 
associações de· funccionarios publicas e as que ja. tenham regula
mentada -por lei a profissão dos respectivos asst.cia.dos . 

. .Ü(b q!l4lifi<xtção, · do registro e da insCTipçã.o oos a.seociaçõe.s 
pro ff.8sicln<res 

Art. 2.4. Cumorido o disposto no artigo 20, a.· associação re-. 
quererâ á. justiça eleitoral local a sua q~lficaç:ão, apresentando a: 
~ocumentaç:ão segUinte: 

1 . o Duplicata da acta de fundação, contendo aasignatura. ·dos 
fundadores .. 
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2. • A certidão referida no artigo 14 ou na hypothese previs
ta no art. (Disposições Tran8!tori~) os documentos• citados nesae 
mesmo artigo. 

3. • Lista dos associados, authenticada pela directoria da. asso
cia<;:ão, contendo os nomes, nacionalidade, edade, pro!lssão ou oc
!icio, estado civil, reaidencia, ind!cru;:ão <la fabrica, emprego, ser· 

· viço, repartição publica ou local onde trabalha; 

4.o Em relação a cada associado: attesta.do de que o mesmo 
exerée a prof1ssâo; firma-do por uma ou mais· das entidades se
guintes: autoridade jud!claria, prefeito municipal, presidente da 
Calnara Municipal. chefe de repartição publica, prepostos autórl· 
zados pelo Ministerio do Trabalho, lmdustria e Commerclo. o at
testado podcl:'á, ser auppr!do pela certidão do pagamento regular 
e opportuno do imposto da industria e profis~o. nos ultimas dois 
annoa .. 

5. Q Gm exemplar dos estatutos devidamente authenticado pela 
directoria. 

s:• Gm exemplar do Dia.rio O!ficlal ou do Diario do Pod-er Le· 
gislativo ·em que se publicou o amte-projecto referido nos arti· 
gos 20 e 21: 

7. • Na hypothese do art. 23, refe•encia do nume•o do decr-e
to que regulamentou a pt'Ôfissão, bem como do numero do Diario 
OJ!icial em que se · encontra publicado. 

8. • Ce~tidã.o do registro das esta tu tos no cartorio competente 
ou prova <l.e que ê syndica.to legalmente reconhecido. 

Art. 25. A Justiça. Eleitoral lo~! da•â. um prazo de trinta dias. 
aos interessados, para apresentação de imlJugnações. Findo o 
prazo e realizadas as diligenc.las necessarias, o juiz de~paehará 
tundamentadamente o requerimento de q.uarmcação, sendo ad
missivel r~>curso oara o Tribunal Regional, se Interposto dentro de 
quinze dias. 

Art. 26. Term!naao o processo de qualif!~ção, dar-se-:1 cer
tidão da. mesma aos interes$do" e reroetter-!'le-ão os autos ao Tri· 
bunal Reg:icmal, onde ficarão archlvados. 

Art. 27.- Fica creado na· secretaria-de Cad!J.. Tribunal Regional 
um reg'J.Stro especial das associações profisslonaes que tenham sé· 
de no Estado ou circumS'Crípção juridi!lccionada pelo respectivo 
Tr!b~nal. · 

Art. 28. A inscri~ão no re~tro de que trata o artigo Pl:'e· 
cedente serâ Tequerida. ·ao Tribunal Regional, mediante petição 
oque sera. entregue na secretaria. do Tribunal _atG um anno antes 
do d1a. marcado para a eleição do Deputado do grupo eleitoral a que 
l)ertence a associação requerente. 

Art. 29. A assoeiação para ser registrada deve!'á satisfazer as 
seguintes condições: ' 

1.<) Ter obtido qualificação cb.m opporturni'C!ade, na forma dea
ta. lei. 

2.• Contar no minlmo dois annos de existencJa legal e de 
reri1ar !unccionamento. 
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Paragrapho unlco. Será considerado regular funccionamento 
a. realim<;ão de uma sessão mensal, pelo meu os. 

3, • Ter patrirtlonfo correspondente, no ~nlmo, a cinco m1I 
vezes a mensalidade de um dos seus as&'Ociaãos. 

4.<> Ter de associados, pelo memos, t-rinta por cento do nume
:ro total dos indiViduas ctue, domiciliados no mllniclpio, aht exer- · 
çam ·a. profissão a que ee reporte a assoclaçã.o. 

Paragrapho untco. P ara preenchimento da condição contidA. 
neste artigo, sterão computados os tndlviduos a que se referem os 
artigos 1-6 e 17, nos casos previstos nestes a rtigos. 

s.• Exercerem 09 0\Ssocla<los profissão cujo ·exerclcio se a.chA 
regulamentado· oor lei. 

6. • Achar-se h~bmt.ade. a vrovér á.S proprias despesas- e a par
ticipar do custeio das despesas decorrentes das eleições pro!lt;Sio
nalistas, na. !onna do arttS"o . 

.Art. 30. R ecebendo um pedido de inscripção, o Tribuonal Re
g ional dará aos Interessados!, para impugnações, um pr= de ses
senta dias, tindo. o qual proferirá. uma decisão, facultado recurso 
para o Superior Tribunal de Ju~Uça Eleitoral. 

Art. 31. Feito o registro, o Trll:iunal ·Regional communicará o 
mesmo ao juiz eleitoral do munlclplo em que. tem sêde a. associa
ção e ao Superior T r ibunal de .Tustl~a Eleitoral. 

Art. 32 . O juiz eleitoral do znunic!pio fará. inscrever a asso~ 
clação na I!S'ta das associações do mesmo grupo eleitoral. 

CAPITULo IV 

Da aiscr.minação dos circu!os pro!~Bionaett, ãn. COn8tituição d()g 

gru.pos eleitorctes e dos grupos de dekga<1os 

Art. 33. Cada. um~ dee ca.tcgorlas reíeridas cas .alinea.s a, 
b e c do artigo 6. • será. dividida em sete clrc-clos proflssionae~ . 
A categoria contida. !la allnea d terá. olto circulas. 

Tal).to qua nto possivel, a discriminação dos circulas ~nspirar~ 
se-á, su ccesslvament e, mas convenc~:>és technlcas, economlcas ou 
de .simples fina lldade das profis sões ·. 

Art . 34. São. os seguintes os circulas profiSstona.es: 

-AgrlcultJ,lra e Criação 

1 - Acti"Vidades a~arlas, re lativas ao ocaff . 

2 - ÁctlVidades a.grat"lá.s relativas â. cao."Oa de assucar .e 
mandioca. 

3 - Actív ldades agra.rias re là.tlva s á . borracha e â. carnauba. 

4 - Actlv idades agrartas :relatlvas ao · aJgodão, á. herva-matte 
e ao !umo. 
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5 - Acth1dades agz·arlas relatlvll.S no cncúo, no" cerro""'· fLI4 ~-e
mentes oleagJnosa.s e ~ Cz-utJcultura. 

G - Actlvldades rela.Uvaa ú. pecuo.rla . 

1 - Activldades :rela.t!vall li. nvlcultut·n, pl~rc!cultll'rn. Pt'~cn 
e caça, 

Inl!ustrlM 

1 - Inàus!rla de :constr·ucc;;ões fmmobll!a:-fa.s. mohlliarlas a 
r~lativas n. transportes terrestres, m:u-ltlmos, tluv!ae~ e aérMs. 

2 - Inãuatrlas m etallurgicas, n.rtlstic:l.s e <le ;·tdro e ceram!c:J... · 

3 - IndustrJas tex~e111 e de veJ<tuarlo e toucador. 

4 - Induatrle.s concennentes a alimentação. 

5 - Industr.ias e::rtractlvas, c h imlcas e do !u:::no. 

G - Industrias relativas ~s necessidades collectivas - ga.z; 
luz, força, agua, e&gotos, telegraphos, t e lephones, radlo, correios, 
etc. (quando em mãos de particular), servlço domestico {srupo 
especial por analogia). 

7 - Industrias relativas ás <necessidades sanitarla.s, culturaes, 
lntellectuaes e á publicidade. 

Commercio e Transportes' 

1 Commercio varejista. 

2 Commerc1o atacadista. 

3 - Commerclo e:xportAdor. 
4 - Seguros, corretagem,• ba n cos e cas..'ls de cambio. 

5 - Transportes terrestres em gera l (C!xciuindo os tlo gru
po .seguinte). 

S -- Transportes fettQvlarlos ·. 

7 - Transportes marltimos, fluvlaeSI e aéreos. 

Profissões Liberaes e Funccionarlos Publlcos 

1 ;__ Educação, (magisterio) . 

. 2 ·- Letras e artes ( escriptores, jornalistas, artistas, etc.) . 

3- Direito. 

4 - Medicina e Saude Publica. 

5 .:..._ Engenharia.. 

6 - Servico publ!co milltar. 
1 - Serviço publico ci'Vil (não Incluindo o grupo seguinte)

~ - Servi<; o publico de natureza. technfca. 

Art. 35. Cada um dos vinte e um prlmelro.s circulas será di
v1d!().o_ em dói:s. gruPoS, na :forma do art. s." Cada um à os oitO.· 
ultimas ·-c.lrcalos equivalerá a. um grupo eleitoral. 
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.Art. S6. cada grupo eleitoral de associaclles pro:!'ta&1.onaee- ale
gera. = grupo de delegados que devera. escolher um Deputado . 

.Art. 37. Para o Um previsto no artigo precedente c~a. asso• 
clação elegera. uma delegação composta. de tres membros. 

Pa.ra.,'"I"apho untco. N€ata eleição, cada. associado vota.rê. ape
nas em dois nom@s. 

Art. 38 • os delegados• das assoclaçõe3 ode uma. :mes!na. protle• 
são deverão réuntr~se em convenção ;pro!i&Sion<;l, para escolher 
o delegado da profissão. 

· A.-t. 39. os delegados das profissões componenten de um gru
po eleitoral de associações, reunidos em convenção municipal', e!le{)
lherão o delegado municipal do respectivo grupo. 

A.l't. 40. Os delega.dos municipaes do grupo eleltoral, reuni
dos em convenção estadoal, escolherão o delegado-eleitor desse 
grupo. 

A.rt. 41. Os delegados~leitores do gt'Upo eleitoral, reunidos 
em convenção :!'eiiera.l, constituirão o arupo de dcle.gculo8 Q.ue ele
ge-lá. o Deputado -do re~tivo grupo eleitoral de asSÔciaci5es pro• 
!1ss1onaes. · 

TITULO SEGUNDO 

C-U'ITULO [ 

Art. 4c2. Obedecerão as eleições para a camara dos Deputados 
~ as Assembl~as Esta.doaes ao · system.a de eleição mcurecta. em· 
grâos successivos. voto egual e secreto, absolutamente inàeva.ssa
vei. Para as Cruna.ras Municipaes, 'a eleição se rã., porém, indirecta 
simples, mediante ~·ato egual e secreto. 

Do voto secreto 

.Art. 43. As eleiçoos profissionalistas são ·regidas pelo disposto 
no artigo 83 e J)aragraphos do Coillgo Eleitoral. (Decreto n. ) . 

CAPrruLO III 

Art. 44. S6mente- poderã.,) con~:orrer ~ eiei<;ões candidatos r:e
~os mediante requerimento <ie, no minimo, z por cento das 
assóciao;:ões do grupo ·eleitoral, que hajam obtido inscripçã.o no Re
gistro Especial <ie que tra.ta. . o artigo 2 7. Os candidatos a delega
do de associação ou a delegado da. :Prot!ssão · serão regimadas. 
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medlantn r.:~q~l1r!m(!nt0 de cinco m11mbros d11 uma associa~o da. 
d!ta pro!!ssão. 

Art. 45. Far~ee-11. o reg1atro doe candldn.ioe: 

§ l.o A mandato leg1alat1vo: 

a.) nas elelçOes !ederaea, no Superior Tribunal de Justfçs. Elei
toral, até' dez mezeEI antes da data mareaéle. para real!za.cão dellas; 

b) nas ele1çGes estadoaes e municipa.es, nos Triounaes Reglo- · 
naes de Justiça Eleitoral, até seis meze.s antes. 

§ 2. 0 A mandato eleitoral: 

G) Os candidatos a. delegado de associações serão inscrtptos 
na secretaria da associa~;ão até dez dias antes do pleito res
pectivo. 

'b) os cam.dida.tds a delegado da profissão e a delegado muni
cipal do grupo eleitoral ·serão inscriptos no juizo eleitoral a.t~ 
cinco dias antes do pleito respectivo; 

c) os candidatos a delegado estadoal do grupo eleitoral serão 
inscrfpto.s até cinco dias antes do pleito respectivo. 

CAPITULO rv 

Da. ekpiõi!iàa.de 

Art. 46. A. elegibilidade dos ca.ndldato~ a mamdato legislativo 
e eleitoral l)rofissiona.l1sta é regida pelo disposto no Codigo Elei
toral, artigos 101 a 105. o mandata.rio prof:lsfllo:::ta.I'!sta, eleitoral ou 
legislativo, deverá ainda :pertencer a uma associação comprehen
dida. no grupo que o eleger, 

Art. 47. Os delíctos commettidos em qualquer das pbases do 
processo eleitoral paxa a escolha dos . representantes profiesionaliS
tas, quer em Telaçã.o ti. elelc;ão destes, quer em rela~ão a.s dos de
legados das associações e dos grupos eleitornes, serão processa
dos e punidos de accordo com o que dispõe o Codigo Eleitoral 
de 1935. 

Em 13 de J'mlllo de 1935. - Aõe!ardo Mari-nho. 

Em seg-.:~ida, é encerrada a discussão dos a.rtll. 
1.• a 19 do projecto n. 1~, de 1935, fica.n4o .adiada. a 
votacão atl! que a referida Commlssão dê parecer !SO

bre as emendas orte1-ecldas. 

Dlscu~são unlca ao projecto n. 6G, de 1935 (1 .. La~ 
gtsla.tura),. · a,pprovando o Tra~ de Conclllação e 
Arbitragem celebrado entre o Brasil e o Uruguay, 

··e Sr. Presidente - Entra em dlscllllsão o projecto. 

Tem a palavra. o sr, Henrique Lage. 

O Sr .. Henrique Lage- Sr. Presidente, congratulando-me 
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cem as quatro nar:Cles que asstgna.ro.m hontem a 11a.2 ne. Amerlca. 
do Sul, venho lembrar a grande responsabilldade que l)esa sobre 
ella.s, no sentid~ da rea!Jzadio de uma obra duro.dour~ de ur.üão e 
concordl:l. dentro doe seus Interesses communs. 

A. unlce. arterta indtspenaa.vel a. eei!B. n.pproxtma.cão é o Rio da. 
Prata, !onnado por ~res braços de rio, que ligam essas republice.s 
entre si e cuja bacia abrange urna vasta região summamente rica. 

E' através dessa via de communlcação, e somente através 
della, que se terá de t'azer a defesa completa dos interesses da 
America do Sul, do poato de v!lilta. ·commercial. 

Constitue, por conseguinte, um aspect~ !mportant1BBimo da 
· paz firmada em Buenos Alres, o melhor al)rov~!tamento dessa. 
rêde fluvial e o estabelecimento de mais rapida.s llgações entre 
esses pa!:r;es. 

Faço votos para que os quatro governos s!g.natar!o.s óo memo
ravel acto Internacional comprehendam o alcance dessa superior 
polltlca economica, a unlca, sr. Presidente, capaz de gerar a. sin
cera confiança entre os povos, confiança que ê condlcão essen
cial 1i. paz. (Muito bem.) 

Em segulda, ê encerr-ada a. discussão do proje
cto n. &6, de 1935, (l• Legislatura) ficando adiada. a. 
votação, na forma do. :Regtmento. 

O Sr. Presidente - Esgotada a materla constante da Or
dem do dia, dou a palavra, para expllcação pe3Soal, ao Sr.· Sou
za Leão. 

O Sr. Souza Leão (Paf"a e:rplicação pes.roal) - Senhor -
Presidente, estava eu dando á. cama.ra. o prazer de ouvir o St'. 
Barbosa Lima Sobrinho, ~ua.ndo, cedendo !í.fl exlgenclas do Regi
mento da Casa, hou~·e por bem V. Ex. cassar-me a palavra. 

Vou continuar. 

ETa, de facto, a revoluçã.o, que um s~retarlo de Estado, pes
soa da confiança do PJ:es!dente, Ignorava. totalmente, a!lm de 
que pu<l.esse influir melhor para desfazer as suspeitas do coi:n
mandasnte da Região. Não seria menor' a surpresa do Senador 
Patm, o pol1tico mais amigo do Sr'. Getulio Vargas, a quem se 
prendera fraternalmente desde os bancos Q(:ademicos. Tran
qu!llamente, sem nenhum arrepio, o Sr. Getulio Vargas o.s dei
xara seguir para a voragem, sem um~ palavra. de advertencla, sem 
gesto de defesa. rnaccessivel á piedllde, fechaqo ao aentimentalfs
·mo, indlf!erente às a.ffeições, acompanhava as lutas politicas ·do 
Rio Grande com uma curiosidade gl(l(:!al. Conhecia todos os Ele

. gredos do drama arrl.scado que se representava e talvez o diver
tisse o veritlcar, entl:e os competidores, quem tugtrta ao despe
nhadP.iro. O Sr. Paim? O Sr. Aranha? Que nenhum delles espe
rasse; entretanto, um gesto· de sympath~, e, muito menoS' de au~ 
i:il!o, desse espectador, que o destino totmara bene!iclario de todas 
essas lutas, perigos e sacrtficios alheios. -

)<o õel:'orrer da campanha, varias vezeEI os co.rreligionarios do 
·sl:'. Getulio Vargas se ar:iscaram por elle. Primeiro foi o Sr . .Toão 
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Neves, assumindo a responsabilidade do paeto de 17 de Junho 
· e lea.derando a çamJ;>anha pollt.ica; depois o Sr. Oswaldo Aranha, 
promovendo • as artlculaç;õea revolucionarias, ou o Sr. Paim ju
rando pelos compromissos de paz. Em qualquer phas;e, o Sr. Ge
tulio Vargas estaria sempre n.o abrigo de responsabllidadeg malotes, 
podendo salvar-se facilmente, desde que atirasse !l. ·:fogueira o cor
rel1Jtionar1o compromettido, ou cruzasse os braçof{, quando para !é. 
o empurrassem os acontecimentos. ' 

Assim até ao advento da revolu~o. que ioi dos ultimas a ac
ceitar publicamente. :Basta considerar que ate 3 do Outubr-o e!le 
era, dentro do Rio Grande, o politlcO" que detinha a.a melhores 
sympathias do Sr. JuUo Prestes. Com elle teMa. que s'C articular, 
d" novo, a pol!t!ca :federal, na :hypothese da posse do candidato 
de Sã.o Paulo. 

Não ha. duvida de que es:;e calculista risonho illustraria bem 
alguma. pagina de lngenleros, sobre a evolu<;ão de caudilhismo bar
baro, !ruto da anarchia econom1ca para o caudllhlsmo manso e 
J.ntellectual, de pha.ses menos chaoticas de Órguniza.\;ão da produc
çil.o. Tem muito de um Rosas, de um Rosas amavel, se:rn malda.~ 
de, porque o antbiente não o approvaria, e a frieza. de seus cal
culas lha pennitte fugir aos e::rtrav1os ôo 1nst!ncto. Um caudilho 
cerebral, que reune, ·no mesmo :pulso, a liberdade dos processos 
e a. subtlle= da. acção; um tecbnico da polltlea, paciente, tenaz, 
opportuno, considerando a humanidade, amigos e inimigos, com a 
impassibilidade e a. mlnuc!a de um collecclona.dor ·ind!!!erente. 
Despreoccupado de popularidade, vive a mil legu.â.s dos ambientes 
em que se encontra, pois não sae nunca da região glacial dos 
seus calculos, absolutamente uttl!tat'i()S. Sorri facll:r:nente, com slm

_pllcidade, ma.9 o sorriso b()n~he!râo occulta a insensibilidade de 
quem apenas obedece aos pla.nos traçados, ás convenlenclas pe.s
soaes, {Lg necessidades de suz. politlca. 

Por isso, quem o olhava, â frente da revolu<;ão, com a sua 
tarda. de soldrulo e o titulo de cbe!e supremo das forças em ar
mag, não dei:xarta de sorrir, á, lembrança. de todos os recuo:il, tran
s\gencias, capitula~õcs, dubiedades e fraquezas• que haviam pon
tuado. a. h Isto ria. desse movimento armado. Quem sabe se 10ão ,.,_ 
ria. ainda. ma! o r a. &nl"presa do proprio ca.ndldato, dentro daq uella. 
roupa, tão destoante de sua conducta pacifica e essencialmente 
prudente, ca.}ltelosa, "hesitalllte? 

NO'll d!a.s agitados da marcha militar, de Porto Alegre ao Pa
ra.nâ., o cerebro do com:r:nandante em chefe das forças sublevadaS 
seria, prova•:elmente, o theatro de dia.logos apanhados no velho 
Cerva.ntes. D. Quixote e Sancho discutiam com vivacidade, o pri
meiro de culote e tu:nica, um enorme lenço vermelho amarrado ao 

. peacoco e um largo· cha.péo de gaucho ; o segundo de jaquetã.o e 
calça. llstrada, como n()s bons tempos da. paz, rosto macio e ventre 
bo;!Údo FI Dimnáo. Sancho, entre apprehensivo e enquisllado, 
ma.ld!zfflldo a hora em que se decidira a tão estranhatl aventura.a. 
D. Quixote, consolado r e est!mula.nte: 

- "Que pouco saoes, Sancho, -dos achaques da ca.val~ 
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lari.a! Cala e te'm .paciencla, que 1ft virá dia em que vejas~ 
pot- teus olhos, que hcnro~ coisa ê andar neste exerciclo! 

Mas Sancho replicava, num grande desalento: 

- "O que eu tiro a Ilmpo de tudo isto é que estas aven
tut-as, que andamos buscando, afinal de contas no.s hão Q.a 
metter em .tantas desventuras, e&ue não saibamos qual é a 
noasa mão direita. 

O que melhor aeria e m<tis acertado, .segundo o meu 
fraco entender, eerta tornarmo-nos para o nosso lugar, ago
ra que ê tempo das acel!as e de cuidar da. fazenda.. " 

E D. Qu.i:x:ote, mais persuasivo, ao ouvtdo do compa
nheiro: 

- "caJu da, Sancho amigo! Não vê-s all, pot c.!m.a. da.
quell!l.!3 nuvens, a linha escura da cordilheLra. tlliltante? E' a. 
Barataria, amigo Sancho, que te espera toda. em testa, co-m 
o eéo mais azul do q_ue llunca e as montan~a.s :ma.l.s ver
des que a. esperança r" 

Meu SI senhores! 

Niio m" consta que na situação de dlctador e. posteriormente, 
de Presidente da Republica. S. Ex~ o Sr. Getullo Vargas se te
nha. redimido das accusa~;ões feitas pelo Sr. Barbosa. Lima. Na 
ordem polltlca S. Ex. CO'lltinua a ms.miiar a torto e a dJr~!to o 
punhal da. sua tradicional !nsincertdade, sem ter em conta os ser· 
v!i;os de seus correlfgtonarlos e amfgo.s~. 

S. E:.:. tem como norma de v!da aquelle velho brocaroo: "sou 
mu!to am!g-o do meu amigO, mas sou muito mail! amigo de m!m 
proprio." 

Na. ordem financeira, vem a Pl:'Oposlto lembrar as palavras do • 
ex-Ministro Whlta.cker quando, em Buenos Aires, entrevistado por 
um jornalista sobre. a situação do Br3S'll, disae ~· " !'ara res~lecer 
as .finanças do Paiz, é necessario bom senso". Ei;tas pala~. 
meus senhores. proferidas . pêlo ex-lllinistro do Governo Pt'ov!sorio, 
reprewntam uma condemná.cão torn:ia.l ao desgoverno do Sr. Ge-:. 
tul.!o Vargas. Não ba, segundo S. Ex., bom senso na adnl!nlstra-
ção das ffnam.ç:a.s ·publicas. · 

O Deputado Barbosa Lima, justl!icando os "deticíts da dicta
dl1ra. reporta-se â antiga situação dominante do Brasil. Mão que
ro, Sr .. Pres!dfonte, detender a Republlca de 1889. Fiz a minha vi
da publica na OIJposl.~íio . Ao pa.lacjo do Govel'III() de minha. terra. 
onde estive nos tres mezes dramaticos .de 1911, prestando o meu 
desvalioso concurso ã. resistenCia snartana do $r. Estac:lo COimbra, 
- voltei em 192~ para exercer o cargo de chefe de policia do mes
mo governador. No interregno de 1911 a· }926 jamais tive co:o.
t.a.cto .. com OS' gOVel'llOS de Pernambuco. Não posso, portanto, 
acudir ao pregão sobre os -erros das,antlga.s situações. Mas -se 
formos pesar na.. ta boa de FrankUn as duas epoca.s - appUcasndo 
.a.s re~rra~ dos slgnae~ - estou certo, Sr. Pre;s!dente, de que os ·cin
co anno11 de de&atlnos. ou ~jam os da dictadura Vargas, excede-
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riam de muito os quarenta e tres da RepubUca de 8~. Não se pode 
estabelecer um parallelo. 

Se os responsaveis pelas mais graves infraccões àa lei penal 
se os maiores delinquentes rehabllitam-se moralmente e rEadqui
rem os seus direitos de cidadania depois de açeusa<los. apuradas 
as suas culpas e julgados pela sociedade em qua vivem, como não 
serê. desprezivel, chocante e illogico esse criterio de renovar ac
cusacões, de <>rdem puramente politica, a homens vencidos que fo
ram julgados pelos- seus adverS'ar~os vencedot"es; arrastados a tri
bunaes de excep~:ão; summariados por ef!e!to de leis retroactivas; 
e, que, a despeito da parcialidade dos juizes, foram julgados isen-
tos de culpa! ? · 

O Su. S&'Vl>'P.!No l'+fAR17. - V. Ex. perm!tte um aparte? 

O SR. SO'UZA. LEÃO - Com muito prazer. 

O SI!. SE\'Eillxo MARIZ - Perdoamos os homens como autoreS;. 
dos erros. mas devemos l'elembrar os erros que toram commet
tid<Js. Os homens estão absolvid!M', mas os erros ll'lil.o podem sll~ 
esquecldos. 

O SR. SO"C"ZA LEÃO - E' Por isSQ que estou lembrando o li
vro do Sr. Barbosa Sobrinho: pa.ra realçar os erros àos homen5 
que !12:eram a revolução. 

O Eifl. BAnBDSA Ll"Mlt. SoBRINHO - Não esqueça. V. Ex . os erros 
da outra parte, que tambem enumere!. 

O SR, SOUZA LEÃO - V. Ex., neste particular, tem ~ande 
a utorlda.de . 

O SR. B..IJUlOsA LXMA SoaR.t:Sf!O - Tenho livros escriptos sobre 
var!os a.ssumptos, relativamente á politica nacional, e artigos as
sJ~ado~s que estão ti. d!spos!çilo de V. E:l!:. 

O $R. SOUZA LE..í\0- O nobre: collega terá o prazer de é:hi
bll-os daqui. 

O Sa. BARBO!l.4.. LIMA Sommnro - Pois níio. 
O ~R. SOUZA LEÃO - A<:crP.sca-~P a. isto o veredictum fi~ 

na!, irrecorrivel e definitivo. da ju~ti<.:a do povo que nos renovou 
o~ mandatos - e nos mandou outra vez para o Parlamento, 
onde só devem ter assento os homens capazes de representar e de
fender os interesses dos seus concidadãos. 

Ev.Jdentemente, as vozes que ainda se levantam para defendet• 
o presente com invocação dos erros d<:> passado não podem ser 
QUVidas com respeito. 

Todos os homens da situação deposta pagaram, com a ca
deia ou com o exilio, os erros que porventura tenllam commettido 
na direcçito da coi.sa publica. 

A s!tua>:ã.o dominante. portanto, deve dizer o que fez de bene-
11co ao Paiz para se levar a seu credito os louvol'€s· que por aca~ 
so tenha. merecido. E' sem duvida irritante o recurso oratorio d~ 
que na antiga Republtca se. fazia isso ou aquillo para se justifi
car o que não se !30Ube ou mão se poude fazer :na actual. Não ê 
um expediente digno de revolucionarios. E' ant.;!S .de mais• ·nada 
um expediente grosseiro_ de politicagem. 
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O Deputado Ba.rbosa Lima. justltlca a nossa. pesslma situação 
:!ina•nceira de um modo geral, com as regras das revistas economi
cas: "a.ctualmente todos o~ orçamentos do mundo são de!lclta.rios." 

O SR. RoBERTO MoREil!A - A Inglaterra tem o seu orcamento 
equilibrado. 

0 SR. BIULSOS.O. LIMA SOBIUN:!{O - Ali!i.S, o trecho a que O e>Ia• 
dor se refere foi tirado de uma revista extrange!ra mundial -
''Le Mols" - numero de J11lho de ·1934·, se não me falha a me
moria. 

O SR. SOUZA LEÃO - Por Isso disse: revletss economlca.s. 
Em 1929, Sr. Presidente, o· Govemo mandou ao Cohgresst.> 

um orca.mento equilibrado. A energia do Sr. Wa."lhlngtCJIIl Luis 
operara esse milag=e. Tendo o Presidente Bernardes acabado, 
quando da revlBão constitucional, com as chamadas caudas orca
mentarlas, o Sr. \Va.l!h!ng-ton Luis propugnara, chegando a bom t~r
mo, pelo honesto reajustamento do no.ss'O orçamento. Por esse aus
picioso acontecimento V. Ex., Sr. Presidente. que então gover
nava o Esta<lo de M~nas, lhe mandara. a seguinte carta: 

"Havendo concluhlo a leitura da l!'enaagem dirigida ao 
Congresso Nacional, sinto grande jubilo em poder apresentar 
a V. E:x. a.s mtnhas calorosas congratul~ões pelo tellz exl~ 

. to que seus devotados e patriot1cos esforços vão alcanca.ndo 
na adm1n1str.a.çã.o do Paiz. O saldo veritlcado (chamo a at~ 

teilc;:iio do Deputado Barbosa Lima) na gestão :ttna.ncelra. as
segura a V. Ex:. na. historia. da. a1oesa. vida. administrativa 
posição de gran~e destaque, assig:nalando eeu nome como 
o daquelle Presidente que, pondo termo aoe de!Wlts conti
nuoe; allcel'çou em bases :firmes a 1110~ reCQ'11.8t1"1/.cção 11-
nance!ra e a plena. restauração do cred~to p$tlUco. Ao reco
nhecer tão relevantes serviços, apraz-me assegUrar, em no
me dO "OOVO mineiro e no meu proprlo, a continuidaàe de nos·
so intransigente concurso, a!im de que possa. V. Ex. reali
zar oS' seus altos e constantes deslgn!oso de bem servir os 
ideaes õ~ Naçii.o Brasl.!e~rn." 

Meus senhores: o homem que profeZ'Iu esta.s palavras não ti
nha. neee11sida.de de entoar loaa a.o Presidente Washl.ngton Luls, 
porque, aem ta.vor, é uma <las grandes figuras do nosso regtmen. 
Depois, S. Ex. mão falou sOmente em. seu nome individual, mas 
sommou â sua. autoridade a. condlcão de Pres1dente do grande Es· 
ta do d~ Minas Geraes. orgulho de nossa Patrla. 

· Temos, pof5, como certo, ern contrario a.o que a.fiil.•mou o Depu
tado pernambucano, que em 1929 . o Sr. Wash!ngtcm . Luis ~poz . 
termo cW$ dR.ficlts continuas. alicerçando em bases fJrmes a. nos· 
sa. re<:on.struccão financeira e a plena. restaurac;ão do credito pu
bl1co". E quem as'Séverou Isto !ol uma entidade polltlca absolu-

. taniente lnsuspeHa: V. Ex. Senhor Pl:ealdente! 

~O SR~ :BARBOSA LlMA SoBRINHo -Não s~ esqueca V. Ex., ães
~e .que quer fazer o hiStorlco geral dessa Bit"ua<:áo anterloi', de que, 
no "J o•r~a:l do Brasil", assumi a responsabmdade de estJrever 
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uma aer!e de artigos, a!nal:r::mndo e combatendo o plano financei
ro do Sr. 'Va.s'hington Luls. 

O SR. SOUZA LEÃO - :Em compen.~açil.o, a pol!tica do Rlo 
Grande do Sul o exaltou . 

. O Sn. SE\"ERINO MARIZ- E' rnu!to honroso para o nobre ~pu
tado Barbosa. Lima haver combinado aquella po!itica, que no mo
mento merecia o apoio de pa.trlc!os !Ilustres e que te\·e como .resul
tado truzei" para aqui certa qun.ntidade de ouro, que depois emi
grou, t>Ob~ecarregando o paiz de jui'os, sem beneficio algum. Se 
naquella l't)"loca. a pol!t!ca t!veH"c 'lido d!fferente, a s!tuaç;iio actual 
seria uutra. 

O HK. SOUZA LEÃO - Quem responde n. V. Ex. é o Sr. 
Getulio Var;;aa, que !ez da establlizaç:ií.o seu prog-ramma. de Go
verno. o 1llustre Sr. Barbosa Lima tambem combateu o plano 
nnanceho do Dr. Getulio, Quando S. Ex. se candidato14 {L Presi
dencla da Republ!ca, tendo por base a estab1lizacã.o Unance!ra. 

0 ~R. BARBOSA. LatA SomHNHO - E~tou mostrando a. V. Ex, 
com qUt> independencfa me colloquel nessa. questão. 

O S~. SOUZA LEÃO - E cu estou exalta11do a sua attltude. 
Faca just!o:a. a. V. Ex. Se esto u apegado ao eacr iptor Barbosa Li· 
ml~ Sobrinho é porque elle diz a ·verdade. 

0 HK. BARDOSA. LIMA SOBRINHO - De YP.Z em quando V. Ex. 
procur-.J. tirar ef!e!tos partidarioS' de minhas pala\Tas. 

O SR. SOUZA LEJ\.0 - ;:'l."ão ~·Iso e!feitos. partldarios, mas 
reaes, e é por isso que c[to V. Ex., em cujas palavras a verdade 
eiitá transluzlndo. 

0 Sll., BARil(lBA. LIMA SOBRINHO - Não para. os efteitos que V. 
Ex. procura. 

O SR. SF.VERINo :'v!ARIZ - QuP.ro frisar claramente que não a t
""tribun má f.é ao Sr. Washington Luis. 1'\ão lhe :nego qualidades d~ 
grande patriota, apenas acho que S. Ex., sob o ponto ue v!!>'ta 

. tlnancetro, commetteu grave erro na sua administração. 

O SR. SOUZA LEÃO - E' oplmiií.o individual õe V. Ex. 

0 SR. SEVERINO MA!UZ 

completa.men te. 
Opinião que os !actos contlnnaram 

O SR. SOUZA LEA.O -' Não devla ser diftJcil á revolução 
manter, pelo menos, o statu quo. Incontestavelmente, ella tol r-e
cebida. pelos applaooos trlu.mphaes .do Povo Braaileiro e debabco 
de uma esoectativa anima.:lol"d e sorrWente. Disse de certa vez 
um escrlptor: "01!1 homens não se fazem matar por seus lnteresaee, 
mas ])Or suas ):lailtõeS'". Pol~ foi a. paixão da vingança. de odio mes
quinho - que tac!lmente se tran-sformou mo .ajuste de contas, 
--do victorioso para com o ·venci<lo. que &'lcrlficou es>~e vlgo!"oSO movi
monto popular que só tinha a macular o seu impulso renovador 
a. amhlç:iio e a insi'Ilcerldnde do Sr. Getulio Vargas. 6 Sr. Bar
boSll. Lima, citando o !ncomparavei Ruy Barbosa, afflrmou "que 
os _governos revol uclonarlos não são, não podem ser governos éco
nomlcos". Todo o govP.rno revoluclonar!o tende a deb:ar-se con-

. duzir. pela orientação das reformas, pelo, desejo de construir." 
/ 
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· Mas a phrase de Ruy não tem aentldo no BrasJl porque nos 
dnco rumos da dictadura brasileira, jtl. nmrolc1L<:ccula. pela. cons
clenci;~. nacional, não houve orienta(lllo nom reformas. Houve o 
embuste e o passe de maglca: - 1'oro.m srn•toll m11l:l de 16 mllbões 
de cont.Os de reis. sem se :saber em qUCI,,, 

Oliveira Salazar, em Portugal, n.cnbtL 1\~ ntflrmnr e praticar 
justamente o contrario. "Não são canal!!crndall ""' dfetaduraa. 
diz elle, governos de opintões, por-qU(I nlln rt~ertbom dn. opinião pu
blica a sua foro::a on ra.7..ão de sAr ne1m oboi!al!om na. sua. evolução 
(1.8 varlacões daauella. Mas podem 11 ctcwe~m 114!l•o no sentido de 
bem formal-a. de bem esclarec:el•a, dl! b~>m orlontnl•a., de nada lhe 
esconder do que im';)orta ~ vida. collcctlv~ 1:1 ti. solução ·doR pro
blemas nacionaes. " 

o SR. B"RBOsA LIMA SoBRl:NHo- V. Ex. permUte mn aparte? 

O SR. SOUZA LEÃO - Quem eatQ. flll11.ndo G o Sr. Ollveira 
Salazar. 

0 SR. BARBOsA LIMA SoBIU:S:S:o - Em .rela<;Üo ao Sr. Oliveil"a 
Salaza1·. V. Ex. precisa. ler o que pensa. o. ros~elto das duas . rea
lizações. um homem que ~re colloca na lrltunc:llo do nobre orador -
o Sr. Affonso Costa. 

O ~~- SOUZA. LEÃO - V. Ex. vlrd, dnuols, demonstrai-o 
aqui, porque não conhec;:o as crltica.s do Sr. Aaon~ Costa. 

o certo é aue Portllgal estA nun:a. a!tuD.Çilo admiravel e o 
BrasU num estado de penuria. e de mJircrJa. 

o SR·. JosÉ ·AucusTO - Seria lntoreal4ntc sabe~ l!e as criti-
cas do Sr. At!onso Costa são var~oJru. · 

o s~. S:E:VlillliNo MARiz - Nilo deaeJa, ~m mmhs. Pa.t:-la, a. r.oi
tua~ economica. de Portugal, a. flnAllcelra, 11lm; mn.s a e::onomi
ca. de· maneira. algu:rut, 

o sn. ARTHUit BEJW.,.\J!DES - A 111tua<:ll.o eeonomlc:~. do Bras!l 
não ê muito melhor do que a de Portuanl. 

O SR. SOUZA. LEA.o - Accre~~een~ a.in&.. OUvetra Salaza.r: 

"Menos que qualquer outra formB de Governo, a Dlctadura. 
prect!!a do embuste e .;Ia mentira; - & mwor fa.cntdade em dis>po:r 
da torc;:a lhe 1m põe ma.i$ fortett~entG unw. pe!"feita sinceridade." 

Mas eJltre nós a insinceridade domina, 

O Presidente da Retmbllca desenhou, na Menaagem. que cl.lr!
. gfu ao P<!.der. Legigls.tivo, um quaero que ae nio compadece com 
a realidade, clta.ndo algarisn:ios que :nã.o cont~"e!n com e. verdade. 

O Deputado BarbOsa. Lima, datll Ve?lla., incidiu na. mesma tal
ta, quando foi procurar·· !!lo exemplo de outras clvllizaç&s paradi
gma .para a noBSa penuria financeira.. O anno 13e 1928 tol de gran
de nroapertdade mundial. O de 1983, porêm, teve sorte ccmtra.rla. 
s. Ex. :para. .armar ao et!eito compa.rà. OlJ Jna!ces lndustrlaes deste 
'com ,aqueUe anno, pondo de pal'.te o a.Dno de 19Sf, <rue foi de .. mUito 
.maior desenvolvi~ento, segundo as ewtatf!!Ueas. 

Os ind!ces geraea .da producoi'io SnllustrhlJ, ba.aea.àos · no Divel 
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· 100 para ln3, eram em ~1arço .ue 1029 (apo;;eu uu. pt·osperidade) 
e em Dezembro ultimo os seguintes: 

1929 . 19~2 1D34 

Indice ~era! mundial .. H9 04 ]'J•) 

Indice da Europa .. .. .. 120 74 96 
Fndice do~ Estados Un!do~ .. .. .. 190 87 116 

A reac<;ão do inclicc registra, cles'<lc il. segund::t dcpre"são uc 
1n2, uma alta de 30 por cento, o que demonstra de maneira a não 
deixar duvidas que. daquella cbt:~, em deantf', o mundo entt'Otl em 

. plena con-,:alescenç::~ eco~omica. 

Não ha crise economica entre nós, como, egua]m<;>nte. niio h:1. 
criO"c de regimen. O que h a incontestavelmente ~ que os n'elhor('s 
valores do Brasil estão no occaso pol!t!co, privados. portanto, de 
prestar o concurso de su:~s• !ntellig-enclas ao ()esenvolv!mento do 
P;üz. 

AJnda ha milito Qlle rrsni~a.l' no dbrurso elo no.ss0 brilhante 
eollega, o qUe não fa~o pelo desejo de acudir, com os meus info!'
mes. á primeira parte do seu discurso, relativamente f1. admtni~

traç:ão de Pernambuco. ~fa~ nfLO desejo fazel-o soem primeiro conH
tatar o eYidcnte varti-pris de S. Ex. nas compara~ões dos clejtcits 
das nossas adrninístz-a<:Õe!<" com as de outros lXlizes europeus o sul
americamos. 

E' evldente. meus· senhore.o, que os paizes europeus, niio obs
tante o ~eu apparente bem estar, não poclem viver em ~itu:u;ão 

fol;;ada. Em situac:ão de an~ustia é qur. elles hão de viver. O 
mundo, seg-undo esta.tistic<l. recente, de~pende hoje nada menos de 
4 bilhões de dollares em armamentos, contra doi>< bilhões e meio 
antf'r. dR l914:.h.'l. cerca de 4.600.000 homens em nrma~. 12.000 
aviões promptos para combate. mais de 4 mil courac;:u1os num 
total de 5.300.000 tonclada.s sobre as a.c:ua<;. E5te o armamento 
ele que se tem noticia ofCicial. Ora, Sr. Pre~idente, paizes que 
estão [!s portas da guerra, ohrigaão>~ a mn.nter grandes exercito~ 
e grandes· provisões. além · àas sU,'l.s necessidades normaes, não 
podem, bona !ide, ser comparados com o BraRil, onde só ha pos
s•ibilidades de rixas na família repulJJicana dominante. Cumpre 
ainda salientar que os paizes sul-amer!cano·s foram victimas tam
bem, como o Brasíl, de grandes perturh<tGÕes e. todos elles, merct! 
da prudencia" dos seus governantes. mm·cham para uma felicidade 
relativa. A ArgenUna, o Uruguay e o Chile, apesar da cri'-'e que 
(l.ffligiu a todos. puderam equilihrar o~ seus orçamentos e ter no 
extral'lgeiro uma situação que não se pode c omparar com a do 
Brasil, porque é bem sunerior P mais honro~a . 

.Tulgue·, pois, a Camara, quando devemos seguir a palavra do 
nobre leader de Pernambuco: ue um lado o i•n:ligne jornalista, o 
publicista il!ustre. o historiadur imparclal, que alheado Jis paixões 
partidarias aff!rmava num 1::-I'ande livro que a ..,situação alluida 
no baque de 193() tinha restaurado as liberdades publicas, arejado 

'as !inanGas" do Paiz e moralizado o regimen, ao "J)D.SSO que o Sr. 
Getulio Varga!l creara o de,;pistamento, locupletara-se do sacrtf!
cio dos amigos, Tudillr!ara a contian<;a publica e de ventre nedlo 
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e pimpão conquist:m-1" ó Govez-no com o mesmo apparato de rldicu1'l 
com que o !!'enio de Cel'vante!'l leva~a o Pobre Sancho Pan~a C1 
Barataria. 

De outro lado, o poJ!tlco, ele,·ndo (ts culmlno.nc!ns da lccukrança, 
que invoca oS' erros do passado, que eUe exaltou, para ju~tiflcar os 
erros do J>rescnte. qae elle p~ntou com ::.~ tintas mais carregadru~ ~: 
aR côres mais gritantes! 

O escr!ptor falava n 'VI:'rt:lade, o 1eadcr cumpriu o dever parti
dano. Mas 11a limites no. intelligenci:t humana.: - e o Sr. Barbosa 
Ltma não conseguiu de8:.'azer-se a 111 mesmo! · 

O histor1ador ccmHnu~ de Pê! 

O SR. BARBO!!A LIMA Sonnr~>mo - Aliá&, declarei a V, Ex. Que 
mantinha o liv.t-o integ-ralmente. 

O ·SR. SOUZA LEÃO- E isso fleà muito bem a V . Ex. Estou 
com o livro e contra o politico. 

Sr. Presidente: Na partilha feita pelo Governo Provisorio, coube 
ao Sr. Carlos Cavalcante a direcção do meu Estado_ Home<ns de 
reconhecl.da idoneidade politlca e moral. com serviços á propaganda 
do novo .t-egimen e com um JK\:ssa~lo sem maculas, foram postos :l. 
marsem. O moço tinha as pre!erencia>~ do :Major Tavora, e dize~ 
Major Ta.vorn, naq1lelle mome<nto er::t diz~r a !;lÔria SUlJrema. O Sr. 
Oswaldo ·Aranha trazia na J;Ipella, :::e.;:undo o testemunho õe seus 
propnos amigo~. um retrntinho do &~.lvaàor do norte. o Ceam da~·(l 
um novo thaumaturgo ao E:=a:sil . .r;. dP-ra o P.rmltiio de Joazeiro 
para curar as almas, e agora nos vinha umn. e:-mada de .fogo para 
satvar·a Patr!a~ 

Em Pernambuco, os jornaes ào Sr. Ca.t-los Cavalcante faziam 
desusada campanha contra os pol!tlcos decahido:s, presos un&, mas
sacrados outros, denegridos todos. Foram ionstituidas as juntas de 
sancções e a policia. te'\·e ordem dé esca.lo.r ll.s c!lS'as dos a<lversarios 
pollticos, arrombar as ·gavetas e ·retirar a correspondencin. parti
cular afim de que, ln€l}i;o r:me-:-:.tc, !l. ,·istn ~('!{!'P..~ documentos. os an
tigos governamtes pudessem ser julgados pela . opinião publica. 
O Sr. Estac1o Coimb.t-a, antigo governador, nome perfeitamente co
nhecido nesta Casa, onde exerceu relevaontes posições, teve a sua rt-
stdencia em Barreiros arrombada P.ela polic~a. na. ausenc!a de seus 
empregados, e a:pprehendida toda a su:t corresp(mdencia. :v.o.rticular, 
inclusive escripturas publicas e documentos que não pod1am inte
ressar a outrem que não a e llé p roprio, os qu aes. em ~eguida, foram 
publicados em typo escandaloso, no orgão official do interventor 
pernambucano. . · 

O SR. Al>oLPa:o CE:Lso - Parece-me que V. Ex, está eng-anado . 
A cor-respon<lencia. publica. a que V. Ex. ~ refere, f oi appr-ehen· 
d!da no P alacio do Governo. 

' ~ 
O SR. SOUZA LEÃO - V. Ex. ·, {: que está eqUivocado ou mal 

informado: um delegado de policia ·foi á. resldencia do Dr. Esta.cio 
Coimbra, em Barreiros, arrombou-a e d~ lá. retirou esses documentos. 

O SI!. ADoU>Ho CELso - Toda. gente sabe que o Dr. Estacio , 
Coimbra, quando sahiu do P alacio, apressadamente, lá deixou sua. 
correspondencfa. 
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O SR. f;Ot7ZA LEÃO - Se V. E)x. pronunc!;~ cs~c arlverhio 
"apressadamente'', r-om inteJH;iw JH!j:Jratl\'a, o.ppeUo par:t. o Sr. Rn!·
bosa. Lima, que, no ~eu livro. justlf!cn ffitisfo.ctorlamente a ,;ahítl:~ 
do Sr. Estacio Coimht·a, do Paln.cio elo Governo, »ob a pre~><iio d<1 s 
armas. 

O ,Sn.. Anm.PHO Cr;:r.so - :\fa>< nii.o <lf'i:ú>U ele s~1· alJI'<"Ss;t<la. 

O Sa. ,Jo.to CLEOPHM' - "'"lt :~ prc"~<iio <las armas, :<(r podia s:thiz• 
aiJreRsaàamen te. 

O SR. SOl'ZA LEÃO - Appel!o !>rll':l o livro <lo Sr. Barho'n 
Lima. 

Xi'iu fJUei'O tratnr do>; epi:;oílios Pm quC' Cu! ("nvol\·idll. D<o-\'" 
di?.<'l' lf'almente I'!Ue j;"t o.~ esqut?ci. ~:w me anima. tnmh('m n Jll'o
po~ito de relatar o:< soffrimento,.: dos meu" :tmigo!'.', al!'un,.: rlP.lk' 
mettidos numa. jaula e CXJIOsto~ aos moteJo!< da op!niii.o excitada. 

O ~R. SOt"Z.'\. LEÃO - Y. Ex. quererá, pon·entura. negat· 
eSt<' fncto? 

O SR. AooLP!iO CL"'J.so- Digo apenas que o Sr. Interventor Limn 
C:n·alcante, logo que t0\'e nntic:in ün oceorren<'ia, tomou providen
cias immedintal'. 

O SR. SOI:?.A LEÃO - Tres diu::J depois. 

O SR. ADoJ.PHO CEr.so - Sou tc$tt•munha elo farto. Estava f'rn 
P'll::tc!o o Dr. Julio Píre~·. 

O SR. SOUZA LEÃO - O Sr. Renato Medelro" te\·e a sua 
ca;o;a incendl:tda .. c o seu so~ro - o saudoso Dr. Julio Pires foi vi
ctima de um choque traum:ctko decorr("'1tc desse facto. 

O SR. ADOf,PHo C<:r.so - O incendio foi por oc.:-asEío da Revo
lucão. Deve ser attribuido ao movimento IJOpular. 

O SR. SOUZA LEÃO- E' melhor V. Bx. parar ahi. nilo de
»ejo descer muito na administra~ão de .Pernambuco. que ~e me 
afigura a florest"'- de Dante com todos o~ S('US' horrores. 

Quero tão s6, St·. Pre3idente. ro=compOr o panorama da Revo
luc~o d<> 30 do meu Estiúlo :~.fim de que >;C· ~:11ha que os guve,•nànte;; 
quP. "· re\·olucão n.hatP.u. apcs<ll' dos s;o!'frimento~ inuteis e lla in
quietac;iio por que passarnm, estão ile pé e no firme proposito àe 

propugnai:' por um 1·e;;imen que proporcirme au Brasil dias- de bo
nança e prosperidade. 

Senhor~s: O inte1·ventor de Pernamlmco foi um caud:.~.tario chl'o
nico dos antigos Go>·ernadore.< do Estado. A todos, sem ex<:ep~üo, 
deu S. Ex. o .~eu exaltado app!auso. E se o Dr. Estacio Coimbra 
nii.o t<>V<> tambem foi J)OrQue o rle~<prezou. recrJsando os appellos 
de amigos dilectos que E.'e inter.:>uzeram no sentido de uma approxi
maGi'i.O. O ex-governador Snn.;L> Loreto, que posteriormente foi ví
ctima de suas di.1.tríbes, tinha-o ·a seu lado , como um do., correli
~;íonarios mais decididos. Em ln6, houve um levante em l>ernam
buco ' que terminou com a morte do bravo tenente revolucionaria 
Cleb CamoPllo. ~o· Cong-r .. sso do Estado, houve a. i<léa dP. uma 
moc;ilo de solidariedade ao Governo e ao Presidente, o Dr. Sergio 
Loreto e o· Dr. Arthur Bernardes, nosso collega e eminente bra
sileiro. 
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Poi!l bem: quer saber a Ca.mara quem foi um C.Os auto!"es dessa 
moç:ão? O Sr. Carlos Cavalcante. 

O SR. ADoL?Ho CEU!o--0 Sr. Lima Cavalcante já tem publicado 
explicações fartas, completas a resPeito. 

O SR. SOUZA LEÃ:O- O Dr. Lima Cavalcante não pOde trans
formar os factos, Os annaes da Camara de Pernambuco_registam o 
acontecimento. 

A revolução, pois. teria que falhar em Pernambuco. Fallecla 
ao homem que empunhava as redea.« do governo a necessarla l.Se-n
ção de animo, autoridade moral e, sobretudo, sinceridade de propo
sitos para o exercido de nrnn magistratura tão alta. 

O SR, AnoLPHo CELSo - o Sr. Lima Cavalcante nunca esteve 
com o Sr. Esta elo Coimbra. 

O SR. SOUZA LEÃO- Porque o Sr. Estac!o Coimbra não quiz. 
Passou um telegranima ao Sr. Sergio Loreto, fazendo-lhe sentir 
que não P.ra do seu atirado o aPolo do Sr. Carlos Cavalcante. Oom
prometto-me a trazer o telegramm'l. do Sr. Estac!o Coimbra, 5c 
Y. Ex. põe em duvida a minha aff!rmatlva. 

O SR. ABELARDO MAJU..'UlO....:... V. Ex. poderia dizer, mais ou me
nos, a data desse telegramma a que v. Ex. se refere, do Sr. Es
tacio Coimbra, re:Cugando o apolo. E' apenas para esclarecimento 
meu. 

O SR. SOUZA LEÃO - Deve ter sido em 1926, anno em que 
o Sr. E!;ltacio Coimbra assumiu o governo. 

O SR. Am:LARllO MA.Rl)I;Ho - Então, foi mais ou menos quatro 
annos antes da Revolução. ~1Uito obrigado a V. Ex. 

O SR. SOUZA. LEÃO - Tendo feito pelos jornaes de sua pro
priedade '.!ma campanha de dernoll~ã.o contra o antigo regimen e 
os seus homens, - quanclo os homens do antigo reglroen não o 
queriam mals nas suas hastes - campanha que, nos dia& llberaes 
de hoje, não ê possivel renovar, ao novo governante se impunha. uma 
substituição completa nos processo"' pollti~os;, :.õministtra.tivo!< " po
Jiciaea. Quamto aós methodos politicos, elles foram os mais tristes. 
O Sr. Carlos Cavalcante incorporou ao seu governo, installados em· 

. Secretarias de Estado, extremistas conhecidos e abriu luta tenaz 
contra. as cla~s conservadoras, permittlndo o íncendio de canna
viaes, varejando organizações fabris e ·ã.;,struindo os haveres e bens 
dos a.d versarios. · 

O SR. Aoo!..PHO Cllli..SO -V. Ex. diz que o Sr. Carlos Lima! Ca
valcante abriu luta contra os industdaPS? 

O SR. A..'ITONIO IJE: GóJ>S - Contra as classes conservadora&. 

0 . SR. AooLPE:o CELSo - Contra os lndustriaes. Devo esclarecer 
que essa luta do governador actual de Pernambuco, ao tern]JO Inter
veontor, deu-se contra. os usineiros, porque elle, que é usineiro, le· 
vantou as tabellas de pagamento d~ preço de cambio, attendendo á 
situação diffícil "dos fornecedores. Da h i, o motivo de od!o da classe 
dos usineiros, 

O SR. SOUZA LEA.O- Isso é com o Sr. Severino Mariz, que 
é um dos grandes usineiros do E:;;tado . 

·--. 
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O SR. SEVERINO ~P.IZ - Nilo sou J:"rande usineiro. 

O SR. SOUZA LEÃO- Com pezar mc:u, pois folgaria !mmenso 
CJ.ue v. Ex. o fosse, 

O SR. SE:v<:mNo :\(ARIZ - Ag-rnd~~i<lo a, V. F.lx. DP.vo f.l~clarar, 
entretanto, que o Sr. Lima Ca,·alcnnt.e n a luta aberta <>ontrn. oB 
industr1aes de Perrtamliuco, re,·elou um g-rande espírito publico, por
que pOãe se insular da. attrac~ão mttural c;ue sobre elle deviam 
exercer seus collegas de profissàG, p ara ficar ao lado dos lavradores 
daquelle Estado que, n um movimento de reivindicação, reclamavam 
jusUo;;a. Nesta parte S . Ex .. - dou o meu testemunho com t oda a 
Isenção de animo ~ honrou a atUtude que tomou naquelle caso. 

0 SR. ANTONIO PE GóES - 0 Sr. Lima Ca \·akante nunca <le\'l" 
ser a.ccusado por esô'e facto. 

O SR. SOL"ZA LEÃO- Qua!<i todos os usinejros de Pe•·nambuco 
publicaram, a respeito, um ma.nifesto, que teve g-rande repercus~ão 
no Estado e no Pal7.. 

O SR- AnoLPHO CELSo - Mas. por este motlvo: porque foram 
contr.arlados em seus lntPre~se9. 

O SR. SOUZA. LEÃO - Como. então, não póde ser accusado, :;e 
rnC!receu a censura de uma· g rande cla~se, a m:l.is rica do Estado? 

O SR. Anowoao CELso - :'-Ta-s que opprimia os plantadores de 
canna. 

O SR. Ar.D:s St.~tP.uo - Fui o unlco que, nn reunião da Socie
dade d.os Usineiros de Pernambuco, tentou fazer a conciliação entre 
usineiros e fornecedores. 

O SR. .ADow>HO CELso - Mas V . Ex. não teve uma unica pa
Iav:a de censura. publlca . 

O SR. ALDD S.\.MPAto - Não sou obrigado a dar p ublicidade a 
minhas attitudes. 

O SR. SEVERINo MA.tuz - Para melhor esdarecer a attitude do 
actual i;ove,·naõ.or ãe Pernambuco ·no di.::;!dio entre os industriaes 
e lavradores, invoco o testemunho de um dos mais bdlhantes col
legas, que todos admiramos pelo caracter e cultura, Sr. João Cleo
phas, naquelle momento Secretario da Agricultura do Estado. 

S. Ez:. com a sua nob:-eza de ca.tacter, a pesar de vinculado g 

tndustriaes <lo m ais alto prestigio no ·Estado, pôde da.r . solidariedade 
i ntegrai, romper até com Jaças a ff ectivos para ficar ao lado do 
actual g overnador de Perna mbuco. 

O SR. JoÃo CUJOPHAS - O nobre orador tambem me permitte 
uma peQuena interrupc,;áo? 

O !>R. SOUZA LEÃO - Com todo o prazer. 

O SR. JoÃo CL!i)()PHJ.s - Tive Intima satisfação em ser chamado 
a debate pelo :tneu côllega e amigo Sr. Severino MariZ, porque lidei, 
naquella occa3ião, por muitÓ tempo, ao lado do Sr. cartos de Lim:1. 
Cavalcante; senti a s SllllS in decisões e as suas tibiezas, as suas cons
ta ntes mudanças de opinião, e posso declarar que; se S. Ex. tinha. 
bOá. inten~ão de servir li. cJ.a:.sse dO!! !ornecedo'res de ca i:úia, em Per· 
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nambuco, o resulí..ado final é que seus decretos c intcrven<;ões para
nada estão servindo, pol~ niio surtem o~ desejado~ effeitu~. 

O SR. Aoot.P:!W C&~..so - Tanto esti"Lo o;ct·vindo que as u,.;ineiros 
requereram da justiça federal a annulln.çii.o d~ses decreto:;. 

O Sn; Ju,\.o CLEOI'HA..<; - :KiLo prcci:>avam rec:orrer á ju~ti~u. por
que as providenci<l>l do !·ntervenwr não ,;urtiram effeitu :1.!gum. 
Agora, pergunto se o,.; 1.lsinciros tiYeram qualquer beneficio com :u; 
tahellas decretadas. 

O Srt. PtlESIDf:NTE - Atten\,;ÜO! Pe<;o aos nobres Deputados pe.r
mittam uo orador que continue. ln~(;reverei P!lra explica<;i:i.u pes
soal a auP.m o rP-QUP.rP-r, 

O SR. SOL;ZA LBÃO- Quanto :\o::; methodos administrati."l·u~ ... 

O Sn. Jo,\u CL~:cwHAS - \ 'alia a pena ·ouvir o depoimento <1<• 
no~:>o illu:>tre r.:ollega, Sz·, ~e,·er!no .\íariz, a re::;peito da inteno;;-a<:i"'" 
que fol'mUlt!l: ><e ao; tat.el!a.s decretadas peio Sr. Carlu>< de Lima 

.Cavalcante c.~·~ão tend<J applicaçii.o cf:cctlva e se estão beneficiandv 
· os· fornecedores de minha terra, 

O Sn. SEVERINO :!1-iARIZ - Preciso pt·imeiro pecJiL· permiss:io ao 
Preo~;idE'nte da Ca.~a •.. 

O Sr:. PnESIDEN'I'E - Depoi3 inscreverei o nobre Deputado para 
uma explica.cão. pessoaL 

Continlia com a naln.vra o Sr. Souza Leão.· 

O S.R. SOUZA LEÃO- Sr. Pre.sid.ente, quanto aos methodos 
administrativos, attingiu-se em P~z,namhuco o maximo da insen
satez. 

. A. Commissiio de estudos financeiros e economicos dos Est:ulos 
e Municipios constatara que Pernambuco, como o Rio Grande .tlo 
Sul, ail'ltes da Revoluç:ão tinha os seus orçamentos organizados de 
m<lneira tão clara. que dispensavam quaesquer outras informações 
supp]ementares. Accentua o relataria des~":l. Commissi:i.o que ap~nn;, 
17 % da receita ordinaria do Estado eram consumidos no sen·iço de 
amortização e juros da divida consoli1ada, o que comparado com os 
outros E:;tados de Igual e até superior cat~~;oria ilemonstraxa um::t 
e><Pleniliõa situação financeira. 

Mas o Sr.· Carlos Cavalcante, r-ecolTendo ao embuste, passou a 
explicar es~-a situação na pagina 9 do Retatorio apresentado no 
Sr. GHulió Vargas, nP.~'tas palavras: 

Logo depois de constituído o Governo revolucionarío de Pc1'· 
r.~~mbuco. foi apurada. a seguinte. situação financeira do Estado. 
em 6 de Outubro de 1930: · 

D!Yida fluctuante ................... , . . .. .. . .. . 22.2G3:269S690 

D!vlda consolidada interna ..•........... ,. . . . . . . 30.835:650$000 

Divida externa .......... , . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . 88.782: 303SlGO 

Tão insinceramente falava, J)Orém, que no mesmo Relatorio, 
pouco depois, á pagina 16, esclarecia que estava. inde-t·idamcnte in
cltt1da. na divida fluctJiante uma conta de l:'êis 4.088:574$600 da 
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firma Ba.bcock & . Wilson, d e Lonüres, Cürrespon<lente ao forneci· 
11\c:nto de material para os sen·i~os do porto do Recife. 

O Stt. TI>"'XEIRA LEI'rE - Exactamcnte. Era cu Secretario da 
F:.zenda e tive opportuni!htde ... 

O SR. SOUZA LEÃO - Então, fez cont:l errada. (Riso.) 

O SR. TEIXEIRA LE:ITE - . . . th·e cpportun ida.de de verificar 
~ situação financeiro de Pernambuco; e posso asseverar a V. Ex. 
qi.lc foi devidamente incluído, na divida fluctuantc, sob ponto de 
vist:~. technico, e.ste debito de Babcock ,'(,; \.Vilson. 

O SR . SOUZA LE.3;.0 - Não comprehen<io, entü.o, por que o 
Sr. Carlos de Lima Cavalcan te, l?m seu relator! o, diz inteiramente 
'' contrario de V. Ex. Appello da paln.vra de \ ' . Ex.. pm·n n d() 
Sr. Lima Cavalcante. 

0 SR. TlUXEllRA. LEITB - Foi incluído. 

O SR. SOUZA LEÃO - Devo di>~er que acredito. Embora seja 
contra m im o ·argumento, tenho e m m:!lor aprec,;o a pa.la\'l'a do 
r.o~re Deputado do que <t do Sl', Limu. l..:avalcu.nte, pela qual tenho 
pr0fundo desprezo. 

O Sn. TErXEIKA LELTB - Agradcc.;o "l. V. Ex., e terei opportu-
:~id:ule de esclarecer o assumpto. · 

O SR. SOUZ..-\. LEÃO - O governo revolucionaria do Per
nambuco dizia. então, e m noUJ. orflcial, que sõ o vulto da divida 
!1-.lctuante justificaria a Re.voluç;ão. 

E como o Sr. Carlos Ca\'alcante procurou combater esse per
dula.rismo? 

1.•. n.io pagando senão um Só c;mpon. da divida externa -
~ il!.so ~om dinheiro que j:k havia encont rado reseryado para tal 
!Jm. 

O SR. TEIXEIRA LErrE - Peço liconc;;a a V. EJ.:. para asse· 
v~rar ..• 

0 SR. SOUZA LBÃ.O - Que t: Vi:rdade. 

O SR. TJi:IXElRA LEITE - .. ·• que não é verdade e::dstisse, no 
Thesouro do Estado, ou n os bancos, â disposição do governo per
nambucano, a quantia necessc.ria para a.ttender ao pagamento do 
pr:rneiro coupon, que importava em 4. 500 contos. Terei opportu
:~Wnde de responder a v. Ex. esclarecendo essa ·parte da admi
cistroçii.o financeira do Sr. Ltma Cavalcante. 

O SR. A.Dol.PHO CELso - o' esclarecimento vem a proposito, 
porque o Sr. Teb:cira Leite era o Secretario da Fazenda do Estado. 

O SR. TliliXElRA LEITE - Existiam apenas 800 cc.ntos á. dis
r;m;ic;:ã.o do governo do Estado. 

O SR. SOUZA LEÃO- Desculpe .:> nobre Deputado, mas co
n·ne~o pelo nome e pessoalmente todos os salva.dore.s &l P ern.a.m.
buco. Nem me·escapa um s6. 

2.0 • contra.hindo um empresUmo de 30 mil contos com o Banco 
t;l.o B·ro.sil nas condições mais h umilhantes pl)ssiVels para. o Es
ta de ... 
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O SR. A'!'."'I'ONro DE GóEJS - Nas mesmas co~diç:ões que outro~ 
E~tados. 

o SR. SOUZA LBJ.o - Peruão. Se.nhum Estado pediu em
prPstimo ao Banco do Bra!'il nestas condições, n€m o acceita ria. 

O SI\ . .AxTOXlo DE GúT.;ll -· :llal'> os Bstado::; pedem n garantia 
ür.1 go\·erno federal. 

O SR. SOCZA LEÃO - .c;• bustante dizer que o governo do 
F-'!tado gravou a 1·enda. de ~eis municípios. 

O Sn. ANTONio DE: Góf:s :.___ );ão foi, entretanto, pediun n gn
rumia do Thesouro Nac!otlll.l. 

O SR. SOUZA LEÃO - Os mumc1p1os por força, <lo contractG 
l'â(J obrigados o. rl'<'olher u.s r(•ntla" ao Banco dO Brasil; este se 
;-a;;a devldamr;,ntE' e dá I) restante ao Thcsouro. Em nenhum Es
t:>do da Fed€raçào >'~e fez lR~o; sC. em Pernambuco, no regimen do 
.Sr. Carlos Ca\·alcante. 

O Sn. TE:IXD!RA LEITE - E' exactamente nisso que V. Ex. 
est~ equivocado. 

o SR. SOUZA LEÃO - 3.•. emlttindo 103 mil contos de 
apo1ices para os seguintes fins; 

a.) garantir um emprestimo p:u·ticula.r U.<õ um~. flrma com
mercial (explora<;:ii.<J do caroá.), 5. 000:000$00. 

O SR • .J:oÃo ··CLE:oPHAS - Posso esclarec-er o ponto: dei parc
c0res regulando a concessão de favores fiscaes. Não era eu 
se.,retari() da Faz~:nda. Está, entretanto, em nossa bancada quem 
tem autoridade para falal' sobre a emi.;;são de apolices. Trar~i meu 
parecer para aq,ul. 

O SR. SOUZA LEÃO - b) garantir o emprestimo da Cia. 
São Franciseo, 3. 000:000$000; o) garantir o emprestimo do _Banco 
do Brasil, 35.000; OOOSOOO; d) financiamE'nt 0 das obras do Porto, 
üU.OOO:OOQ$000. 

Ora, esse total de 103 mil contos, accre::;cido á divida conso
lkiaU.a. interna, vale dizer que o Sr. Carlos CaYalcante, em quatro 
unr.os, triplicou as .responsabilidades de tol rubrica, assumidas pur 
tcdos os seus antecessores. 

Quanto á _divida fluctuante, nii.o é possível, pela obscuridade 
em que intenciónalmente viYe- a admink;tração de Pernambuco, 
precisai-a a rigor. 

Mas sô a Pernambuco Tramway tem requi~ições de pagamen
to~ que orçam por c~rca de 10 mil contos. 

: 

Nesse ambiente equivoco, o Sr. Carlos Cavalcante baixou um 
-c~c:reto .que tomou o -numero 358 de 10 dE! Dezembro de ·19-34, sup- · 
primindo a publicação no "Diarlo Off!cial'' dos orçamentos de 
todos os Mu nicipios. Os contnbuinte.s do interior ge Pernambui':o 
não têm o direito de saber aqú.illo que devem pag<U'! 

O sn. ADOLI-Bo CELso - Esses orçamentos sã"O affL'i:[tdos naf' 
· propr1as pre!eituras, de forma que têm ampla divulgação. · 
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O SR. · SOUZ:A LEÃO - Ao m esmo passo, o Sr. Carlos Ca.· 
-.•?.!cante augmen tou as despesas de todas as Repartições do Es
tado. 

Em 1930, a verba pessoal di!. Polícia Civil era de I'€is 
l.. F 55 :537$000, em 1935, essa verba subiu a l. 896:166$000 . Em 
Y.ar~o do corr-ente anno foi aberto um credito supplementar da 
414:438$000, sendo para "pessoal" 311 :G30$000. Ele lc;;ão: .. 

O SR. .A!loLPHo CE:LSo - \'. Ex. permitte um aparte? 

O SR. SOUZÁ LEÃO - Pois não. 

O SR. AooLPHo CEI..so - V. Ex. disse "eleição" , como se 
isso tivesse sido despendido pelo in ten·entor L ima CaY<+lcnnte, .nflm 
rln obter votos . E !tá enganado. O Governo de P ernambuco pa. 
3(1U photographias para as carteiras eleitoraes, mas paro. torlr.~ 
r;g llartidos. 

O SR . SOUZA LEÃO - Os telegrnmmas do in tcryentor de 
P r-rn a mbuco aos pre!eitos munlcipaes <:lo interior. Tenho copias 
(Jn a lguns. que deixo de exhibir p:n-n não crear sltuac;:5.o d e vexa 
m•! áq u.ellas autoridades. 

O SR. ADoLPI-i~> CEJ~'5o - Recomrnendando que déssem indif
fC'rentemente a ami;;os e adversarios photograph!as para o.s ti• 
. t~~os eleitoraes. 

O SR. SOUZA LEÃO - Xa Saude Publica tudo que exista 
vem das administrações anteriores a 1930 .. 

A ctuatmente não hn, por asslm dizer, verba "materia l " para 
os serviços desse departamento. 

Assim é que para a I nsp ectoria de Engenharia Sanitaric. ~t 
-verba a nnual de " m aterial." é de 600$000. Identlca quantia !oi 
d~stina~a para "material" da Ins:Pectoria de P ropaganda ~ Edu· 
cnção Sanitaria e tambem para a In3pectorla de Epidemiologia 
n.> Es~do. · 

Para a.cqul.siçà.o de medicamentos paro. toda população c!o in· 
terior do Estado cabem a penas 80 contos por a nno. 

O resultado é que pelo,; àaJu>;; do último :mnuario es ta tist icú 
'-.ptlblica~o. referente a 1933, a m ortalidade infantil foi neste anno 
~:.tas vezes maior que em 1930, quatro vezes m aior que em 1928. 

Emquimto ISto o Sr. Carlos Ca,·a.kante contracta. technicos e 
mais t echnieos para a Saude Publica . 

Ha· poucos dies, Sr. Presidente, affirmava. eu, em aparte, que 
o Sr. Carlos Ca.valcant9 <! um p obre de esplrlto. Por mais rude 
.:'J.tl<. · pareça a. affirmaçáo, os f actos se encarregam de comprovai-a. 

Em Novembro de 1V34; o General Manoel Rabello. inlpressio· 
nado com a -situac;:ão de absoluto ·desampa:o ilas classe5 pobr~ 
existente em Pernambuco, e · verlf!cando mais que nenhuzna. pro
videncia adoptava para modifícal-o o Sr. Carlos Cavalcante, to· 
mau a iniciativa. de se dirigir dlrectamente aos poderes federaes, 
solicitando-lhe m edidas e recursos de am paro e assistencia a essas 
c lasses rniseraveis . 

Foi promettida a ida de urn funcc!Jnarlo federal afim de es· 
t:tdar o assumpto e effectivamente designou-se pa r a essa m issli.o 

· .. ... 
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o I>r. J.!ma Camara, ch~t~ de serviço do Mlnlsterlo· da. Agricultura. 
Radiante o Sr. Carlos CavaJ~nte por essa promessa do governo 
!cd(.>ra1, lembrou-se de solicitar :1 asslgnatura do General Rabello 
para e:Jt:ped!ção conjunctn. de um telesramma. ao M.!nlstro, no ·qual 
d!?!a !r.ictalmen te que 45 ·mil famflf.a.s vegetam, arredwes esta 
nlpital (lf.ccife) estado inconcCbivel miSeria", 

Logo em seguida, no n"lesmo tclegramma pedla. para a.vi~ar 
''dia chegada Dr. ca·mara cuja recC1lCiio T.W.l'cará ínici-.J ercr. rc
.~ttroim.ento terra pern-ambucana!', 

Es.~e telegramma. em que depois de quatm anno.s de· governo 
o Sr. Lima. Cavalcante confessa l!s~mente a existenc!a ele 45 mil 
!:lmll!a.s em estado de inconcebh·el mlser!a, sltuuçã.o que não e~iste, 
r. r~m de longe, em nenhuma outra unldude da Federacão - t: o 
ma~or attestado d,1. inepcia. qu~ o chefe do governo de Perna,m-
ln:co podia. passar a :<i propr!o. ' 

Mas os factos desse gcnero superabundam. Ao a.ssurnlr o go
,.,~rno em 1930, 0 Sr. Lima Cavalcante baixou uma portaria, orien
t·J.ndo a actividade policial n>J. 1·~prcssão :::os jogos de azar e nessa 
PN'tar~a <Uzi:l. textualmente: 

"E como a\·iso de emergencía fica. estabelecido desde já que. 
!lOE dias de ca.rnaval, a policio. espera ctue cada cidadão se consti
~:;u. um seu auxiliar, porque é da cooperaçiio de todos que resul
~:irá a · harmonia inàíspensavel á tranquillida<le publica, naqueUe;; 
cc,mo nos demais <lias~ Policia. e povo, irmanados para a realiza<;ilo 

. do mesmo anseio. sem o diYorclo de oütros tempos, concorrerã<1 
p:l.Ta evitar ou reprimir crimes é contra.ven<:ões, entre estas a de 
j0go~; Qe azoa.r, e· em geral, aquelle>; que, ''não autorizados por lei", 
in:portem em ''toda e qualquer o))í:!raçã.o em que houver- prome= 
1l' premio ou beneficio dependente de sorte". 

Comprehende-se a razão justifiêe.tiva da' lei evitar lucros fa
C~>lr e illicitos para uns, pi:rda de tempo e de ganhos honestos para 
,)utros, alêm de prevenir o máo lm.bito de tudo se esperar do azar 
on da sorte. desperdiçando-se, as~im, actividades ·que seriam. pro
v eitooas no emprego de tempo em trabalho normal :e definitivo". 

Pois bem. Sr. , Presidente, o autor desse verbalismo vazio, r~

llículo e galhofeiro, pouco tempo d!'pOis baL-.:a'.':::. uma cuti:.a por. • 
ta~la. autorizando os jogos de· azar, simultaneamente, estabeleceu 
nma composição perticular com os jogadores por força da qual 
ficou recebendo contribuições que denominou em nota official de 
donath:os. Esses donativos não eram recolhidos ao Thesouro, a
sua lmportancia não era predeterminada, nem o lançamento cons- · 
tava da escripta official. 

Esse facto, Q.ue parece incrh·el e toma as honras da anccdota, 
~!C'::oviu de motivo a uma grande discussão entre o Governo de 
Pernambuco e um Secretario demisslonario do seu governo, o 
nosso illustre collega, Sr. J oâo Cleophas, que, na polemica, levou 
tuoas as vantagens. 

o Sa . .ADoW'Ho ~o - Em que a attitude,do governo tico•\ 
perfeitamente esclarecida.. 

O SR. SOUZA LEãO - Vlsivelmente compromettida .. 

O S11. JoÃo CLltO?:a:As - Ficou esclarecida, na o:p!niã.o do Se
nhor Atiolpho Celso; 
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O SR. ADor.ruo C~o Nü.o vale a. penQ. r<!!tavat· es!lus ques~ 
.tões. 

O SR. JoÃo CLirorHAS - E~tou prompto o. responclcr a.\'. I:;x. 

O SR. SOUZA LJ.::Ji..o - ::5r. 1'rc,;luontc-, peço uesculpu.~ r1 
Carnara. por ter tomu.do o seu tempo cum n. ill~CU>iSÜ.o de !netos locue>l 
•lo meu .I:;~tado, qu.: e~n yez de conunentc\dos uovedam sf'!'r e:;que
c1dos. ~Ius a llltua<;Ü.O de .P~rnumuuco é muito mals ~,;ra.ve do que 
rmrllce e por lssv s"' tCJrna dlgnu. da um t•cglst•o e>~t~ecinl. 

o Sr. c,u·]o:; CU.\'Ul<:ante. nlmntlona.iu p~·lu O[)!nlão vuhllca, re
Pt\'llado pelos homens de btml, ln~talluu no Guvct·na uma. cellulu 
unnmunlstu que arneaçu. u futuro LhL d~mucrach1 brasllclru. E a:;-o
i';l mesmo, na Camat·a Estndoat, {L !ntcrpclla<;ão do nobre Depu
tado, ~r. Pio GuPrrn, sobre o "redo extn•ml~tn de <lo!s secreta rios 
J_, E~tado, o lt:uder du. mniut•la, l:;t•. Arthur l\Ioura, J!mitava-st: o 
lP~'l•Onder: "EssL•s ~ecretarios resolverão se !levem ~e definir, se 
!hc~. convem. ibto ;,, dar esclart.'cimento;; ao nobre Deputado Se·· 
r,!lc.t· Pio Guerra.". 

As classes conservadoras de Pernambuco est.'io justament"' :tlar
ID<'ldas, as famílias inquietas, o commercio sem segurança, a in· 
dustria upprebensi\·a, u ~ertào e ntreg-ue [!. sanha de Larnpeão. 
~1.<-:ina o panieo por tod!l parte! 

O Sr. Carlos do Lima Cavalcante ~onse;;uiu com effeito, nii.<J 
f~zcr urna obra de revolucionarío, mas de allucino.do! (Palmas. 
o orador é cumpri1ncntad:v.) 

O Sr. Presid ~:o. te - Acauo d~ r"ceber, e vau d:l.'l' conhe
cimento !k casa do seg-uinte 

OFFICIO 

Exroo. Sr. Presidente da Cum:tra dos De,put.:t<!os. 

O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral,. decidindo a. consulte. 
!Ollnulada por V. Ex. a respeito d<t situaçiio em que se encontra 
o Deputado ciassista Abelardo "-l<1-rinh0 e que, tambem, fóra eleito 
primeir,o supplente de Deputado federal, pelo E~tado do Ceará., en
tf'ndeu que não ha o direito de opçrw, desde que elle tomou passo 
como Deputado eleito pelo g-rupo das Profissõe.s Liberaes. 

Nessas condições, a vaga. existente c om a repuncia do Se-
rrhor Waldemar Falcão, que foi eleito Senador federal, deve ser 
preenchida pelo seg-undo supplente da Liga Eleitoral Catholica 
do ·supracitado Estada. 

Reitero a V. Ex. os protestos de E·levada estima e distincta. 
consideração . - H ermenegir,do rle Barros. 

Achando-se na ante-sala o S1·. Antonio Xavier de Oliveira, re
C'Jnhecido e proclamado supplente immediato de Deputado· pelo 
Esta-do do Ceará, convido os Srs. 3." ~ 4.• Secretarios, para em 
commissão, Introduzirem no ' recinto S. Ex., afim de prestar o corn
prc·misso regimental. 

Comparece S. Ex., :..companhado da t•espectiva . commis-
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sã.o e, junto li. Mesa, presta. o compromisso regim~ntal, to
mando assento, em seguida. (Pa.mws.) 

O Sr. Presidente - Tem a. palavra., para expllcaçM pessoal, 
o Sr. Adnlberto Camargo. 

O Sr. Adalberto. Camergo -(Para e:rpUcação pessoal) 
Sr . Presidente, a.tê uma época ainda. recente, a. serv!dllo era a con
dlç:ilo geral dos trabalhadores, E'Xceptuando a mlnorla, que tol'm;l
v:< a hlerarchfa dirigente das empresas, assim se pronuncia Gus
t2.vo de Mollnarl, ao tazer um estudo sobre problema.s soc!aes. E 
como que parece QUeo essas palavras foram escr!pte.s com endere~o 
va·ra o Brasil, onde atê ha. bl)m pouco t~m!'o, na. mentalidade retro
!!::":lda. da. maioria. patronal, o trabalhador na.da mais era do que 
um m!sero escravo, uma nl!marla que se movia ao aceno do relho 
manejado pelo patrão desalmado. 

Felizmente, por~m. Sr. Presidente, tudo mudou. Corn a ürran
C.'ad!l. de 1930, o direito do tl.'abalha.dor nii.o ê ma.is um mGro caso de 
pu!!cla e não o ' cim'bem porque o panoram!l universal moillf!coll, 
u·ansformou-se e hoJe. queiram ou não 'JS pote-nt:Ldos, aquelles que 
d~~conhecem o que seja a fome e a m!3erlu, nós teremos de fazer 
valer a nossa causa. nós teremos de caminhar pare. a. .frente na àe
f~.<:.a lmrnanente de vh·er e de :não ma!~ na3 de!xarnl03 explorar em 
t1oca de salar!os lnf!mos, sala.rios Q.U() constituem um escarneo 
ntiraào á face dos que ann!qu!lam sua~ energias no fundo das mi
nas, no ln!erno das fornulhus, sob a sOCJ.lhe!ra inclemente dos cam
F.)S e nos interiores falhos de condições indispensaveis ce ealubri
a.-.de e de hygíene do grande m:üorla dt empresas e casas com
n! ·~~·c laes. 

Estavamos acostumados ou persuadidos de que, apesar de a 
liberdade dos escravos ou melhor da ra~a negra, no Brasil. já. ter 
r!l.iado desde 1888, aJtÇu;, contra a V()ntade dos grande la.tffundia~ 
rios, ~sa escravidão continuava, persistia e seria. eterlla para gau
d~o <tes.'ia patul(,a nababesca que, numa ooce e fagueira muslLo, se 
j•Jiga senhora do Brasn. 

O engano foi longo e demorado, as r::..izes do mal cresceram e 
a11:ora. quando os espoliados erguem a cabeça., num gesto de soberba 
e é!gniflcante reb~!ldlu, cc.nu·a u.quclles que ba seculos vi.nbam ex· 
plorando sua paciencia o que vemo_s, Sr. Presidente? 

A larnuria. dos pObretões que possuem arra.nha-cêos, Packards 
Iux1.1osos, frequentarlores de cabarets aonde o pa.nno veree exerce 
um fa.sc!nio doentio, Q.ue não sabem o que é caminhar pela lama. 
o~~ rua.s, sob a chuva, sentir a. miseria dentro do lar, aonde a. fome 
cvmo Uiri polvo immen.so distende seus tentaculos, ver os filhos doen~ 
t'!s e sem cllnheiro para cuidar de sua saude, sentir to~ a angus
th que ava.ssala o operarlado em geral, 

A n6s, trabalhadores, Sr. Presidente, pouco importa a vida 
.farta que o<;tente.m esses venturosos senhores. O que nos revolta, 
o oue· nos iaz vibrar de indignação, o quo está. gerando toda essa 
lmmenaa molhe de dese-sperados, é a displiceMla, o desprezo com 
(lue se procuro. encarar os ma;gnos probiemas que tã.o de ~rto se 
referem aos trabalhadores . 

Bem sabemos que aqui dentro desta Casa somos numerica- · 
mente infllgni:flcante:J, e que as nossas asJ?ir<t.ções legitimas, enqua-
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dradal:l nos dispositivos das leis vigentes, teriio ·de ser conse~:;uída.s 
com o aPolo da me.lorío. dos representan,tes de todas ae correntes de 
opinião. E', pois, para essa ma!orie. de representantes da Naçào 
Brasileira, ~em perquirirmos das suas finalidades politicas, que em 
nc..me dos bancarias do Brasil, solicite.mos apolo para a conquista do 
no~so salnrlo mlnimo. 

Nâo estamos aqui a solicitar ob:surd:>s, niio pretendemos anni
qu!lar a. economia. dos estabelecimentos ba.nca.rlos, porque, a.ssim, 
seria manifesta c.stultice. O que pleiteamos, allâ.s escudados na 
Curta. Magna, outorgada em 16 de Julho, (: que n ol:l sejam dados 
os meios indispeiU;a.veis para. viver. 

o manifesto hoje publicado pelos banqueiros, a.trav~ da im
p:enS.:J. carioca c endereçado a. esta Ca.sa, ~ um dclcumento lamen
tavel e .sobretudo Inconveniente porque, Sr. Presidente, através de 
c~nco columnas do jornal, procura-se intrigar os bancarios com as 
ccmals classes trabalhadoras do Palz. 

Em nome dos meus companhE:iros, dignos e valorQSos u·7balha
dco~:es, repe!llrnos a ineidla . Quando propugnaínos pelo salario mi
nimo para. a nossa. cla.sse ipso fa,cto estamos Igualmente lutando em 
t~ Yor da melhoria das condições de vida. dos demais trJ.balhadore.'l 
~o Brasil. 

;E' preciso frisar, é necessado que fique bem claro que conta
rno:ls com o apoio incondicional do proletariado nacional que. sob os 
rl'.a!S vivos applausos, assiste a. memoravel campa.n.h<~o iniciada pe
lCls bancarias. 

O problema do salario-fome ~ um só, em todo o Paiz. 

O alarme dos banqueiros t: irrisorib. Então, POr que deseja
mos a obtenção de um sa.la.río compatível com as necessidades nor
ms.es de vida Isto irfl. representar a Quebra dos Bancos? 

~ão. Sr. Presidente, o caso é muito dtfferente. A maioria dos 
bancos - ha excepções e excepç;ões multo honrosas - estava 
acostumada a pagar sa.l8.1"los lnflmos, 1rr1sor1os aos seus auxiliares. 

Vemos, por exemplo, empregados de bancos com ordenado de 
:!C·J$000 e 300$000, emquanlo so.:us <ifut·tunauus ge1·entes percebem 
pótpudos ·vencimentos. 

Desejaria saber o que poderá ta:zer um homem solteiro ou com 
familia com um salario tão rêles':' 

Em nossa t erra, em Pernambuco, p udemos dar o testemunho 
da situ aç;ão de penuda em que se debatem' os. companheiros dtuJ.uel-
14 terra. 

Em troca de um labor cheio de responsabilidades recebem uma 
paga quasl, diremos !rrisor!a , uma vez que s6mente redu:ddo nu
mero tem vencimentos mais ou menos regulares. 

. O SR. THOMPSON FLoREs - E' n. mesma situação do tunccio
oolismo publico, contra o qual V. Ex. votou. 

O SR. ADALBERTO CAMARGO -; Ha. muita dif!erenca en
tre a situa~Jil.o dos ba ncos e a do Thesouro Nacional. 

P ara se ter uma ldéa. precisa da situação em qu0 se debate o 
.t;ancarh> pernambucano ba.sta.rá. dizer que muitos recebem o in
t~!l saJario. de 150$000. Conhecemos bancos que pag~m 220$000 c 
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~~.0~001) mensac~ a.' t\lon<-~lonarlo~ <·hctt•s de> r·artelt·n, como o Banco 
F'r·ance7, e Italiano: Ba11co lleg!nnnl e t:~ntos out!'os e conhccL'mos 
hanco.~. como o Aux!lfar do CommP-rdo. cujo gí"rcnte t('m sómente 
clf> vencimentos a importa nela ilc> 7 :f)nOSOOO mcnsne>l, (l1óra as r;ra.· 
uricnções. 

o S!l.. Moll.AES PAtVA - Exlsh!m multaM íunce!onarlos publlcos 
que tamlmm rf'c-ebcm pa.rcellM lns!gn!f!cu.ntcs c, no entanto, V. 
F.x. votou contm, na. Commlssü.o. 

O SR. ADALBERTO CA].1All.GO - Jú, dc-clard que a situa
<.:fw uos bancas é multo dlvers:~. dEl. uo 'l.'hesouro Nacional. 

Será que, Sr. Presidente, o e->~toma~o ao empregado seja di!
r,,:-"'ntc do que O dO patrfio? ~E>t'ft QUC :t•: nect•ssld:U]E'S prementes 
ela Vlélo. não SC'jam t';;ouaes entre empre<~<cdo e putrüo? Verií~a-sc, 
u;:>·im des~ modo, o quanto G indignamente ex11lorado o em}}reg;a<lo 
de banco multo embora o p'ubllco prl.'suma ser de largueza a. .si
tm1c;il.o àe muitos desses calcetas du vida. 

E' contra esse pl:'Oced!mento n~xa tndo. é contra esse ind!ffe~ 
l:'':ntismo das admin!str<\çõcs que n.u1'C'rem largos proventos que a 
cla~se ae Jevnnta, num protesto cheio ele- vihração, num protesto 
<':'"' rep~esenta um grito de an~u~t!a do~ que t em fome. 

O movimento que se procc~~a em torno do Sal:lrlo :!\Unimo sO· 
n;f!nta pOdE! clespertar o mais vivo "nthusln.smo, visto como é a re~ 

ao;iio dos espoliados, dos ma! alimentauos, dos ma1trapllhos contra 
:1. soroll•l:t ga.nancla de um punhado de cidadãos que, de barriga 
che-ia, àispllcentcs gozadore~ da. vliln, fncorrlgivei;; enamorados dos 
interiores luxuosos, aprec!;:tdore~ incu.nro.veis de exquislto.s vltua
lhus, saboreadores impenitenteR do louro vinho de França, fingem 
nüo saber que, muitas vezes, aquelle émpregado que attende aos 
clientes, no balcii.o. sahiu ele casa, pela mo.nhã. tendo no estomago, 
como un!co alimento, -om insignlflcante pedaço a0 pão e um pouco 
ce sordldo café, adquirido a credito no merdeiro da esquina. 

Quererão dizer, porventura, que o qu;1<1ro não é real, nii.o ~ 
no.grante? Pof.s bem, recorramos >L gymnastica dos algarismo!! e. 
façamos toda sorte de prod!g!oo, como um trapezista na corila 'bam· 

-ba de u.rü e:h·co, procurando <lividit· e sub-divi<ill' os rldlculos 150$000 
ou 20()$000 mensaes de muitos ban~arlos, para. se enquadrar nas ne· 
cc~;:;ldades lmllreRcindive!s do orç;arnento cn.seiro. 

Sr. Presidente. Usando da ·pala wa. neste momento. tiv emos 
ar.t>nas o Intuito de não deixar passar sem o nosso mais vehemente 
protesto as e.ftlrmatlvas capc!o.sas e Insolentes dos nossoa aclver
sarios. dirigidas a esta casa e pubJicad:.s com estardalhaço na im· 
prensa carioca. 

Não somos ambic!oso.s, como lamentavelmente se af!!rma nu
ma imprudimcia inct'ivel, no documento precitado e não somos am
hklosos porque pouco nos Importa o fa.u~to estonteante dos senha~ 
res ban<~.ueiros. O que nos importa, o que nos faz bradar, o que 
no~ ía.z formar essa união .sagrada e indlssaluvel que através desse 
irr:menso Brasil ape-rta os la<;:os de toda fa.mil!a bancaria f a fome, 
{: a m!seria ,que impera nos lares de milh~res de brasileiros que 
qu<:r'i!m e precisam viver. 

A comc!encla, do proietaria.dp. brasileiro jâ estã desperta,, Te· 
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remos de caminhar para a rrcntf,, nn lula. man~a c pat:iflca em 
prol da conqui;;ta àa.qulllo que nos outorgou :~ Corn~tltui~ão. 

Bem sabemos e melhor comprehendemos que 0 Brasil, nn hot·a 
que- paRsa, atravessa uma situação cb~ mais delicadas. Entt·danto, 
,.. forçoso dizer que uma das cau.sa.s determin'l.ntc-s deJ!se estado é 
(1, maneira pela qual reivindicações como o. presc>nte estií.o sendo 
encaradas como calamfdaclo publica. 

Srs. Deputados. Representant<>s ela coll.,ctlvlcla<l~ nad.,nnl! 

A' vossa. porta batem, ne,qtc momento, milhares de br:tR!lelro!l 
q uc, solicitam o cumprlmen to da. lt~i. Nilo querem~ u de~ot')o(aníza· 
<;i'io da vida. economfco-financefm do Paiz, niio prctendernoR abalar 
n rrPdito bancaria, não de~ejamos subverter a ordem porqun somos 
tlfis e laes .so)(]ado~ da ordem <' dn d!R<'iplfnn.. O que <l<>ednmn~. 
G que queremos. o que esperamos da consclt>nc!:t nltl~·n cl:t r.am:u·a 
da~ Sr.s. Deputados E o amparo legitimo, dentt·o dos imPl•rat!voH riu 
lr,·l, contra t1 !om& e a mlserla que Invade no~so1< lares. (Pai'ma.ç.) 

O Sr. Severino Mariz (P(Irrr "·<'!llir•tl<:•if) }lf'.v.tf>llll --· ~:·. Pl'C'· 

r:lclr.ntE'. nn. S<'><Sào d!.' ante-hontrm. qu:~ n•lo <llscun;ayam w·~"'' rc
<'lnt" o~ nol>reK DPpntndos !'r~. .-\ l>gouar Tlast"~ P Bnttu <1•· :\1e· 
n<'z•·s t!v~> oooOl·tunhl:tdr. clro dar al~uns up:n'l<'s <!Uf> f'ot'" ::1 tt·ans
erlpto~ no Díario ela aamam. Hont<>m no Cor!'Cio àa J{tLrrJui., ~nb 0 
t(tulo "0>< flf'hateN ml C'nrnHrll !lO>< D~PUf:l<Jos", <'nr•onll'••( Unia 

phrase que me era attt·!bulda ,. ~ohr.,. a qual mC' sinto obrigado a 
J•ronunelar- ala:;-•lm..'l.S nalavraH. 

Diz o gorn.n<lP on.:-ão c):1 impren~<a r·arlor·a: "O nr:HloJ' r<'ferín
do-~~ no nohrf' D<'Putado Sr. Al>~U<tr Basto,. proYOcn. vivos apar
tes dos Srs. Duvh•fer r fieV!.'r[no )fariz. Est<' n.fflrma que só o intf'
~rall~mo ronfmHa n l ntPrr·><s<> <],) Br::.sll. Quanto nOH O!Jernrlo~. 
nff frmn Q11P :«õlo h:-norantPs, <>xnlnnHl OF D<W <>xtranJO::f'iros. "Xii.o 
partlS!'J<' <>sR<' <>OnlrnPntarlo dP um 1ol•nn! d(' autorill:\rlf'~ do rQrrl'in 
ela Jfnn}u7 <> -.u nfio ~~tarl:t nPsta. tr!huna. Hn Sr, 'Pr~>RhlfmtP. um 
C>ng-n no ~vidr-ntP. tlo notkln ri~t~l- ilo ~1·anfle iot·nal c:on·ioen. Eu não 
afflrmci 'lUC' :<P comnõ+> 'de í;.:norantes o operariado hrnsilelro. XTto 
f!7. t:lmhPm nPnhllm:J lJl'Ofh~ão <l<> rr. int<:gr:tl!sta " Pmbora não 
tlveM·'P· ~ino r"l'd~trado pp)a tachygraph!a da Camara, recordam-H<' 
os nolH'+'>< eo1~P.;::ns QUE' m0 ouY!ram o apart<:> dado ao repni~Pntante 
parahybnno fir. Botto ne l\'fenrz<'H. aff!rmando que nesta casa nü<> 
hn. nma. Yll7. nJsr.m•r1ant<' qu;~nto iÍ nf'CeSsiflarle n<> arnnarnr F> (!':t• 

balharlor nn.dona.J. nssegouranrlo ~un ;::l':'lr!ua.! eh·,,-,l<;Üo Dnrn. U>< e~

pheras rllrlr;~ntes da Na~ão. Pm·tenço a um partido politlco de ori· 
entaciio flp,rnocr:J.tica "' com o m.-.~"mn !;OU l'!oliclarlo. ApP.nas no ma1· 

tmrnf'nso c'l,. lfll";1~ "m quA SA cl<>lmte o mundo modf!rn<>. aHsistlnrlll 
a lenta :o~gonia dE' um cyclo da hlfltoria univerRRI. me parece qUI' n,:; 
corrente" ld<>ologica!l q1.le Re ~ntrechocam no brasileiro sce'!larto 
político. POr um orocP.sso <>Urninatorlo, terminarão attra hido,:; por 
dois n6los onuosros - int<>~rallsmo " communismo. 

() flR .• TosE" oo · P"THOClKio - Ts;;c sP. n6s. reoreHPnta:1te~ do 
Povo, niio procurarm<>s fazP.r cumnrlr o que .. a. Constltuicão deter
mina, pois devemo:,! fechnr as nort::t >< a essas doutrinas. ue \'~z que 
de 1.1m c outro lado está a anarchia procurando pertu1·lmx a pa,-, 
nacional. 
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O ~R. SEVERINO MARIZ - Esi:ou dA accOrdo com V. Ex. 
Ni:io sou partJdarlo de qualquer desses credo3. 

Se realmente a evolução da polltlca brasil~íra tomar essas de
clsôee definitlYas, então, Sr . . Presidente, minha formação espiritual, 
mln·has convlc<:õell religiosas, o ;;unblente em que me preparei para 
a vida não permlttem seguir as ld~as marxistas. 

Não ;, minha Intenção $r. Pres!d!'nte !~r nenhumn. censura · 
M r epre.'ientante do Correio da. Jlfanhlí., nesta Casa, nem pretender 
orientar a actuacão dos representantl)s dos demais jorna('s aQUi 
presentes. Ma3, se os mesmos permUtem que lhes> fa<:a um appe1lo, 
eu lhes pediria oara nunca alterar, Por nenhum mo·civo em seu::~ 
notlc!arlos, o sentido dos deha.tes da C!lmara. I8to reclamam. 

-!:'lr. Presidente A Srs . Deputados, o alto papel e a ~rande ml~s:io 
attdbulda â lmpren~a no mundo con tempomeno. Orlenla~ão da 
opinião publ!C'~l e educac;:ii.o das mó:l>~~:lH. Espero e confio que o ~ran
de org.iib onde ~e n!firmaram o trLiento e o c ivismo de Edmundo 
Bittencourt me faria a justl<::l. de uma rectiflcação da. noticia que 
me trouxe a esta tribuna, não levando a mal as minhas palavras. 

Duro.nte o discurso do !';r. Severino ::1-tnrlz. o ,Sr. An
tonio Carlos, Presidente, deixa ll cadeira da presldenc!a, que 
{! occupada velo Sr. Arruda Camara, 1• Vlce-Pres!dente. 

O· Sr. Barbosa Lima Sobrinho (Pela ordem) - Sr. Pres!
dentP., n.r.har.do-sA sobrP. a me::ra. requP.rlmont.ll a rPRPE"lto do pro
jecto quA consldP.ra feriado o clla. dP. n..manhii, pec:o a V. Ex. ad.!ar 
a minba J-nscr!pc;ão, afim d<~ que eu po,..sa, desta maneira, contrl
bJJir para a homeno.ge;n a um acontecimento de t."'.manha expressão 
continental, homenagem que perm1tt1rá fazer el!quecer, por mo
mento. as questlunculas h a pouco agitada."< n esta. Casa. 

O Sr. Presidente - o nohr.e Deputado >~erá a ttendldo. 

O Sr. Presidf'nte -Nada muJs havendo a tratàr, vou levantar 
a Sessão, convocando uma out.ra, ext.raord!narla, com a· seguinte. 

ORDEM DO DIA 

a ... di!lcnssiio do pro.ie~to n. 80, de 1935 ( !• legi:;lntura) decre
tando um dia de Feriado Na~ional 'para commemorar a paz do 
'Chnco (em v_irtude d.c uroencla) . 

LeYanta-!e a. Sessão á~ li horas e 30 minutos. 

' 
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36.n Sessão, em 13 de Junhc de 1935 

( I~XTH,\0!1DIXARL\ - :-;'OCTl 'RX A J 

PlU~!';lDE:-;'CL\ no si:. ,\HJU:DA ('.\:\lAP-A. 1." \"!C"g

l'P.T~~TDEXT!': 

.-\rruc1n C~mnra. P"r"il':J L;-ra. "\t::f>not• RnhPllo. CalriPirn Alva
l'E'nga. Ei.lmar Carvalho. C'hro rlf' r.ndn:r. L=>uro LoT'ef<. Rlhe!ro .Junior. 
Acyllno de Leiin. Aht!uar r:n~tos, Fenf'lnn Perdigão .. Tosr- Pint::arllhn, 
f'l<.'mentlno L!l'hôa. Genaro Ponte. F.li<'Zor Morelr::t. GndofrE>clo Viann:. .. 
,\íl<:'lrn:•r Rorha. FrPlr~ ()<' .-\·nr1rnc1" . .To~(· rlP Borhn, Figue!rt>do Ro
ílr!goue~. Botto dE' MenP?.<'~. Odon Bf'2errn., Antonio de GóE'"'· Arthur 
Ca\':tlc:tnti, HPitor Zllala. Os\':alclo Limn . ..\mando FonteH, Fr·anci,·cn 
Rl)('h!l, J~enn~!o G:llri\o. R:lf)h:Jf'l Crn~orf1. A ttib Am:J.rat. Hc:>nrlqu" 
Do!lsworth.- ~amnalo Corri·<~ . . ·\rUrl"in Tort·<'~. Ce.!l3r Tinoro. Lem
r:.:ruher Filho. B::tncl~lra Vnu~h~n. P.i:t~ Fortes. Pinhf'Jro Cha)::"ns. 
rl<'mPnte Meclrarlo. Jo~(. Br:~z. Tlwodl'lmiro ~ant!:J.goo, Au""u;.to 
V!c"'~s. Jo;io BP.raldo. D~nid dr, C::tr,•:~lho. Carn<>!ro (]<' R<:!zend0. 
r'hJ·i~tlnno Macharlo. M':wnrlo rlc All'!l<'ida. P:1U!o :\'oguelrn. Pereirn 
T,;,,, 'r.hN>tonio MontP(ro dr> P.n~ros. Aurelhno LE>!t~. VIC'entl' :\1!
<'111"1. f'orr<•a rln f'ost:J. Ar1hm· ~antos. Runn Junior. D!·niz .Juni'Jr. 
11o,.,-;1~ 1\ff'lchinrle:<. V~>'pudo dl' • .l..hreu. Rr>nnto Rarhosa. João Sim
r>lif'io. Rnrros Cn.~S<'ll. Darln CrPspo. · .·\ 1lai11Prto C'orr~a. Fan!a Rihn.s, 
.\ niz R~rlrn, Y.:nriro RihPh'o. Y.:rrn,nn r.oryH'". Fr:.m~i~co <li Flori. 
A bilio dP :\!'><ls. A ntonl<l r"rvnlhal. A u~trn <1<' Ollvdrn.. Arthur rlit 
noch~. ~ih·a rm;ta. D.1m:ts Ort.!z, Jo;;~ elo Patrodnlo. Ferrelrfl 
Lim:1. L i ma. T PlxPim. Rnf'ta NPVPR. Ahr>lnrrlo Marinho, Thompson 
Flore~ (~1). 

O Sr. Prl>c;identc - ,\ li>1tn <le Pr<'~Cnr;:, nccu~a 0 comparel'l
nwnto rlf' ~1 Srs. Donut.nnos. 

·O Sr. Caldeira de Alvarcnc:-a (4.o Secreta.rio, servindo a.., 2") 
oroMde {!. leitura da Acta da Se~são antece{!ente, a. qual (,, sem 
observações, · approvada. 

O Sr. Presidente P·al:lsn-se r~' leitura do Expediente.' 

O Sr. Pereira Lyra (1'." Secretario) procede á leitura do se
guinte 
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EXPEDIENTE 

Of!icio:-. 

Do. M}nfst<>r:-lo da Faz•m<la, ele 12 do corrente, llol1cltanclo um 
exemplar do oroJ<>l't.o n. 275. de 1935, mandando incluir na divida 
passiva da. União, com o credJ.to de 250.000;000$, as lndemnizaçõe~ 
do Tratado de Pedras Al:tas. 

Providencie-se. sobre o pP.d!do. 

E' lido e v~e a !mpr!mir 

PROJECTO : 

N. 79 - 1935 

(1.• Legislatura) 

Redacçõ:o, vcu'G a• liiscussüo. elo projccto n. 122-A. de 1!13;;, que con
ced.e com ordena<Jo ou soldo por inteiro a prorouação de licença 
ãc oue trata o ~ 2", do arr. 19. rlo decreto n. 14.663, de 1921 e 
dá outrás rmn:iàencias. ·' 

IE.!Statuto dos Funcclonartos ', de 1935) 

O PodP.r L<>gislatlvo decreta: 

Art. 1.• A prorogaç:ão da licen.;a ue que trata o § 2o, do art. 19, 
do DP.creto n. 14.663, de l d8 FnverP.Iro de 19:!1, será: tambem 
concedida, como 113 l!cencas anteriores, com direito ao ordenado ou 
soldo DOT inteiro. 

Art. 2.• lgu:tes !ic(>n<;as e na~ mesmas condi<:ões. serão con
cedidas aos funcclonarlos accommettldos de alienãcão mental -de 
qualquer generc, de cegueira ou de paralys!a que os lmpos~!bilita 
de exercer as tunccões do seu cargo. · 

Art. 3-• Revogam-se as disPosições em contrario. 

Sala i!n. Commissão. 12 de Junho dP. 1935: -·Mario de Moraes 
PaiVG, Presidente .e R elator. - Ac=cio Torres, Thompaon 
Flores Neto. - Nora.Zclino Limn.. - .Pmrreto Pinto. - .Nilo Alva
ren.na. - Henrique Dod3worth. - Paz'<o MartinB, 

~ 2•. do art. 19, do Decreto n. 14.663, de 1921: 

2.• 'J'P.nnlnadu. a segunda llcenç;a, se a junta medica, a .que 
fõr submP.ttfdo o licenciado, velif!car que -o sen mal G lncuravel, 
ser-lhe-á CO'IlCP.dlda nova licença, oor tempo Indeterminado, com 
desconto à;: metade do respectivo ordenado ou soldo, até que possa 
ser decretada. a. aua 'aposentadoria ou reforma, computando-se n 
tempo d;;~sa licença espe<:;lal tão sóruente para o alludido t!m. 

O Sr. Pre!!idenl:e - Está. finda a. leitura do Expediente. 
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O Sr. Renato Barbosa (Pda ordem) - Sr. Pre~'<!dent"', a 
ruZilo orlnclonl d11. xP.!I><áo <lU•' a~:ora rP.nlizamos reside. exact:l.
mente, no pro.1~cto üe lei que ;t Commissii.o de Dlplomac!::t e T ra
tndos bonve vor bem enviar á Mcsc., com requ erimento dP ur 
:;enc!a. 

Com.u. Sr. PrPilhl•mte, {, nPcesl<a rio 'I ue He del!bP.r~ . dcf ín!tiv:t · 
mente ><obre o a.~&'Umpto. llc<:o a V . l~;;. que tome em con~lde

rru;ito um suhf<t!tut!vo nu mcHmo pt·oject" c orll:!·nnrlo d:lQUel!c 
orf';'~O tpchnlco ,l..,~ta Cn:.a . 

Rt:LzõeM lmperlo.;a~. ut·cdtavc!s, tlzeram q_ue a Commbsii.o de 
Dlnlomac!~ tom:l.Hf<ll t>><Hn <lPt'll~Üo . 

O snbs'tltuUvo (: " !e~:"ulntc: 

~Art. 1." E' <lt•<·larudo rPr!ado nacional o dia 14 de 
Junho d<> 103r. , em cummemoração no t ermo da. luta armada 
entre o Parnguay c a Bol!v!a. 

Art. ~.' RC\'OA'a m -se :l::! t1 [»J>osio~õe~ em contrario. " 
O subst!t.utl\·v rstít as>~i;.tpaclo nor toda n. Commlssão . 

E' na tu r:ll, St'. J.'rPs!<lPnt.(•, .;uP Pstc pequeno projecto <lP- lei , 
vindo de uma Commlsslo, mas ~c relacionando com mnter!a de ta
manha s lgni!lcn.<,::io, não pal<sc ,.,,m algumas j u stl!lcatlvas po t· parte 
da propr!a. Commissüo ele DipiÓmacln. e Tratado~. E' o que vimo!l 
f azer . 

O l>rojecto determina Q•ll' o dia de amanhã sej:l de !estas pel:i. 
paz que se alcançou. E' de !estas, porque terminou uma g uerra: 
e. se a guerra (; uma contlngcnc!a, como bem o a!tlrmou o n otavel 
pcn::m.dor argentino Alberdl, fnçn.mol-a meno;~ d<>morada. e menos 
cruel. E sta, cujo termo ~e commemora. foi lon~;a e. p or ls.~o mesmo, 
!o! cruel. 

Emerson. em confcJ•enc-ia. que t e:-. sohr" a v!<la humana. asse
Vel'OU q ue só conhece n metade do l.Cnlverso quem não penetrou 
os humhraes da dor. O mal. ,:;-Prndor de inquicta.<;ões e S~:>!frlmento!l, 

tPm n. s u a exprpssii.o m aiot· no ins tituto da J;uerra.. 

Fechem-s~. oois. para nús. os a mf'rit·ano:;, O!l portae..~ que vão 
ter a e,;~a vereda. A e~trad~ deve ser r>utra, mal~; suave, m nis con
vi(hü!va. Tenhamo~ romo !:"!l.Btrendor a Jiherdacle, SÓ garantida pelo 
tral.lalho, pela pro<lucção e pelrt paz! 

~e assim .flzet·mos, se a ssim nus condu zirmos, teremos creaào 
di;;nidades maiorell para a grande c ivlljzru;ão que somos. (Pa.lmll3·) . 

O Sr. Presidente - T~m a palavra o Sr. J osé do Patrocln!o: 

O Sr. José do Patrocinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
ha~·la. mP. inscrinto oara trata r de a8sumpto cuja opportunldade 
P<l"SOU. Aproveitando, porém, a occaslão em QUB a Assembléa se 
r eu ne para tratar de' acontecimento grandemente auspicioso, desejo 
tambP.m unir "- minha voz ao concer to que Re levanta em ,comme
mora<:ii.o ao t<!r,1l'lino do conflicto do Chaco. 

-. Devemos. porta nto, e:otar satisfeitos, porque durante tres 
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anno::! 5e b~teram paraguayos e hollvlttnos enHanguentondo os cam
poA, cobrindo de cadaven·~ u logour por onde, até '<>ntilo, cor:'lam ml 
rios com SU!l!l ai;Ua.s cry~allinas. 

Eis a razão, Sr. Pl'~idcntP., Sr:o;. Deputados, por que, em pleno 
seculo XX, ainda a guP.rro. (, tJma <'a:n.mldadc. Mas hoje não temos, 
como nn. n.ntlr;uldadP., ::tl'l gu!:"rra:-; de Cem Annos. Hoje, oxlmem as 
!ntcrvençtieH dlplomatlcnH qu<.> põem, .em breve tempo, termo nos 
contllctoii. 

Felizmente. o mundo marcha! 

Ca-ntemos com razüo; entoemos nossas vozes; hnrmonlosas, por
que para tant.o temos motivos. 

No meio dcss'a ha.rmon!n, h:t. uesg"l''";a.<lament~> . uma causa n 
ln~tlmar: são nfl mii.es que choram a perda dos filhos que nã,o po
dem mal.s :thençna~: sfío :ts t>sposas que lastimam a auRCncla 
daquelles a quem consa;:rraram a vida; silo, emfim, os orph.Õ.os, que 
não verão mais 015 paes, para receber a ben<;ão que os !azia !ellzl"><. 

Precisamos '!lOs mirar ne,.;se e~p~lho e noo; pormos {1e gu:ucb 
to <la vez que o. ;:ruerra tent(• in va<lir noss:t Pn. tria. 

Admitto.mos os corpos militare~. afim de que desenvolvam a .s 
suas !orc;:as phy~lcas c :ts :<~w.~ acth•i<lade>~ moracs e lntellectuacs 
aQU~;Jlles que para lrt vão: que cada um sala da. caserna prompto 
para defender :1. Patrla, niio ;:(nncn tt· pr•la,.; arma..~. pois ~-;hPb \IUP 
o heroe nii.u é n.penas o l.r·avo QUE', nos campo~ <lc h:ttalha, mata. ou 
morre; (; tambcm aquelle qu .. defende i1. Patri:>. pela caridade, Jlelo>-' 
clement~s clv!cos e, e mflm, TJor outro~ m•·io>~. que não a luta ::<nn· 
grentll. 

·Tornemo-nos, port:tnto. ví~;lbnte.~ ne><><l" pnnto. Eu vos pe~o 
como· trabalhador. porque o trabalhador (., o que mal!'. soffrc>. 
O operaria e o soldado, <'~>{<'~'< ,t qu~m e~Ut confia<ln. a dcfe!>l<l da or· 
dem publica, são ns primeira" v!ctim:t'!l. QUe tornham toda. vez que 
os provocadores de desordens a ta.nto O!< obrl~;am. 

Cuidado, portanto! A nó:-; compete a deftJ~a. como pioneirO>! <l:t 
Constltukão, toda vez Que esHe ataque· tPnt" nerturbrtr n ot-<1"m. 
E, a .. s!m como nos sentimos felizes em \'er'a !ellc!dade do" no;;~"" 
compatriota."; e do~ noseol:l compilnhelro~. sejamos tambo:>rn urna 
forte barreira para, toda vez que a guena teontar Invadir a no~'!la 
Pa.tr:la, grltar: "Não! Aqui somo~ pac·lfl,tas, <'!ornas ela pa~:!" 

Lernbremo-nos do qua ois.s~> o imrnot·tal Antoni<> Vieira, <>m 
1"Ua de~<crípcão; "A guerra, que tanto mais consome, tanto menos 
se paga, Na gu~rra, até Deus, nos temnlos e ·noS' sa.crar!os, não 
e~. S~fnlrO,, porque tudo Invade, tudo de\'asta·, tudo consome." 

-Sejamo"· pois, pacJr!stas , porque J>t'la pll.Z {, que devemoH viver 
e s6mente com ella se poderfJ obter a Pl'O~Peridade do nosso Pa!z 
e da humanidade. (PaVm,c,s.) 

o' Sr. Presidente - Re 
da "palavra. na hora destinada 
do dJa . (Pa-usa.) 

. " não houver mais quem Queira usar-
:w expt:>(]íente, vae-Re pasEiar'ã Ordem 

Comparecem mais Oi'! Srs. ; 

.. 
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Euvaldo Lodi. C1.fl' Pilho. :\fnt·io Ch<'i·mont., Deodoro <1<' Men
don<;a, HenriQue Couto. Cal'!o~' Hels, Hu;;o Napoleão, F ernandes 
Tavora, XavlP.t' dn Oliv<'it'a, .Jose: Augu~t.o, Gratullano ue Bt·lto, 
Joet: Gomes, Mathia01 Frcil·c, Huy Carneiro, !:iouza L~ão, Rego 
Barros, O~orlo Borba., Arnaldo Da;;tos. Auolpho C<'l~o. narho!:la. 
Lima Sobrinho, ::Mar!o Duminf{u~s. lJomín;;o~ \'icit·a, Tclxclr·:l. 
L eite, Humberto M~ut·a, Sen·rino .::Mariz, Emill<> dr ~f:~ya, vaicmt<' 
de Lima, Sampaio Costa, De<Hia.to Maia, M••Jchi:~edek )1<mte. :Manc>C'l 
XovnP.H, ClP.mP.n te Marianl. P <ldt•o La.:o. Luiz Vianna Fnho, 
J. J. Seabra, Al!redo .:l!u"carenhas, ArlinLlo Lco nl, :1.1a;;n.lhã~s 
Netto, Octavio Mang-abrüra, \Va n dct•!ey de Pinho , Pedro Calmon, 
Arthur Neiva, Edgard Sanches, H<>mPt'O P!rc><, l:i.o:li<!o Ramal he te, 
Jair T ovar, Francisco Gon~nh·es, P cre!t·a Cat·rwil·o .. ,\ ma.r:.l f'(·i
x oto, Julio de ::-.7ovac!'!, S:l!!r·s Filho. Jn<io Guim:u·ii""· Haul Jo't>r 
nandcs, Bento Co!lta, I'r a•lo .!<<"!!~· . Nllo Alvarc•n;..:a, l.::c r !us J.u r.. 
N oraldino Lima, .M:artins Suan·s. :Pctlt·o ,\leixo, ,\rthur B<•t·nal'ClCR 
Filho, Vieira !1-t:trqucs, XPf;':·iio do Lima, Celso ~ncha<lo, .\tatta :-.t a 
chado, Abreu Sodr~. Vv'alclema:· Jo'c rrcira. Carluta c.lo.> Qu.,ir t>:< , l\11)

raes Anclrade, Cardot>o dc :l·h•llu X ctto, Clnt:!nato Bra;..:a, C.c.<tro 
Prauu, Macedo Bittencourt, Lnerte Sctuhal. Alve.~ .Palma , Hyppu
llto do Rego, Jor!;e Guc•do<,., Felix Ribas , Rohcrto '.:1-torcira, F ahio 
Aranha, Jairo I•'ranco, Josi· Cas~iü, Domi·ng-os Ye!l:.ts<·o, Lau<.lc!inu 
Gomes, Trlt;o de Loureiro, Pllniu Tourinho, Fra nch;co Pereira Jo~(· 

Muller, Carlos Gomes de Olin!ira, .Joilo Carln!<, BaptlHta LuMU.rdo . 
Annes. Diru!, Pedro Ver;;u.m, Freticri-~o \\colfícnhullcl. Vlctut· Hu~Hu
mano, Raul B!ttencotirt, Asran!o Tubino, Abel dos Santc~. Pedro 
Jorge, Francisco de Mourn, Alberto Surek, Ricardlno P rado, R f
~ardo Macha-do, Oliveira. CcuUnho, Alberto Alvare!Y, Pedro Rache, 
Gas tii.o de Brito, Roberto Slmon!:len. LP.onclo Araujo, França Filho, 
:Moacyr Barbo!!a, Ar lindo Pinto, Sylvlo Leitão, Sa.lgadu F ilho , .:11o
rllP.!I Paiva, Barreto Pinto (115). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Ca.rloa, Generoso Ponce, Agostinho Monteiro, Ll·no 
Machado, Mag-alhães de Alm eida, Agenor Mon te, Pires de Gnyoso, 
PUnio Pompeu, Democrito Rochu, reuro Firmeza, Ol:tvo Olh·eir: t, 
Humberto de Andrade, Monte Arrnei!, Jehova h Motta, :Martin>< 
Vera.s, Alberto Roeelli, Ricardo Barreto, Hercctlano Ztmaide, Sa
m-ae: Duarte, João Cleophas, Alde Snrupaio, Simões Barbas':!., ~rottn. 
Lima. Orlando Araujo, Mello :Ma cl'íado, Izidro de Vasconcellos, Al
t.'\rnlrando Requião. Lauro P assos. Juiio ).ola ns::-abe!ra, Prisco Pa-

I,, 1·a.Jso, Pinto Dantas, Arnold Silva, AJõdrubal Soa res, ::-.7ogueira Pe
nldo, Candido Pessoa. Henrique Lag-e , Lev! Carneiro, Edun.rclo Du
\'lvicr, Hermete Silva, Aliplo Costallat, Lontra Co!!ta, Carã1llo Filho, 
Arthur Bernnrdes , Levindo Coelho, Atlelio Mac iel, Washing-ton Pi
res, Juscelino Kubitschel{, Po!yca rpo Violti. Furtado de Menezes, 
J osé AlkniJ.m, João Penldo, J osê Bernardino, Simão da Cunha, Re
zende Tostes , J oão HP.nr i.Q.ue, Anthl'!ro Botelho. Bueno Brandão, 
Jacques MontandD'n, Delphlm Moreira, S;lntos Fllho, Oscar St o
venson, -Barros P enteado, Vergueiro Cesar, Gama Crequeira, Joa
quim Sampaio VidaJ, Elas Bueno, Teixeira Pinto, Gomes Ferraz. 
Melro. ·Junior, Justo de Moraes. Mlra.nd::. .Tun1or, Horaclo Lafer, 
Arthur Jorge, Octavio da. Silveira, .Paula Soares, Abelurdo Luz, 
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Demetrlo Xavier, João Neves, Sebast!iio Domingues, Martin:. e 
l;iilva, Adalberto Camargo, Chrysostomo de Oliveira,. VIeira Ma
cedo, Mar~inho Prado, Paulo AHSJimpç:iio, V!c.-.nte Grrlliez. Gast:ío 
Vidlgal, Moncyr. Barbot~a, Augu~;to Corslno, Cardoso Ayre~, Vicente 
Gouv~. Paulo Martins (941. 

ORDEM DO D!A 

O Sr. Presidente - i\ lista de pr~senço. rrccu~a o compareci
mento dA 196 Srs. DP.putado~;. 

3.• àlscu11aão do proiccto n. RO, de 1935, (1.' cliscus.~r'ío) 
decretando um dia de Fcritulo Nacional para ~'o,ntttc·nwrar 
a paz do. Ghaco (em virtude de urgenc!a.) 

O Sr. Presidente - Entru <'lll dis"usHão o projecto. 

H:t HobrP. a mf'"a uma emo>ndn IJUP. vaP. !if'r l!da, 

E' liàa e POsta em dlscu~süo a seguinte 

E'Mllll'o'DA Sl.'BSTITt:TlVA DA COMMJSSÃO A.lJ !'llOJV.cTO ~. 80, DF. ln::i 

(1.• Legi!!laturo.) 

(3.• discussão) 

Declara Feriado Nacional o dia 14 ele Junho de 1935 

Art. l.fl E' d~clarado Feriado Nacional o dia 14 de Junho de 
1935, em commemoracão ao termo da lucta arrnarla e::ntre o Paraguay 
e a Bollv!a. 

Art. 2. • Revogam-se as d!sposlr;:ões em contrario. 

Sala das Sea~(ie~. 13 de Junho de ln5. -Renato Barbosa, Pre
sidente.- Neurão de Lima. - Huoo Napolecí.o. -A. 7'rigo de Lotl
reiro. - D'niz Junior. - Ettrico Souza Leiio, - I,concio Galrü.o. 

Em seguida, G en[)errada a ui,;cul!são e annunc!a.da 
a votação. 

O Sr. President~- Vou submetter a votos a erne;"~da substi
tutiva. 

Approvada a emenda ~ubstltutíva ela Commhs,;iio 
de Diplomacia e Tratado.~ , 

O Sr. President~ - O projecto primitivo fica prejudicado. 

O Sr. Renato Barbosa (Pela ardem) requer e obtem dia
pensa de impressão da redacctio final do projecto n. 80-A, de 1935, 
(1.1 Legislatura), afim de trer immediatamente votada. 

E' l!da e, sem observac;:ões, approvuda a ::seguint<: 
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N. 80-A - 1935 

(1' LlllOISI.ATUnA) 

Redacçao !inaZ do vro}cctv 11. • 80, de 19~5 (1." Zeui~tlatura). 
que declara terlado naciona! o díct 14 de Junho de 19:!5 

CDa Com. de Dlol. 13 -· 1• lcs . ) 

O Poder Leg:lslaUvo decreta: 

Art. 1.• E' c!ecla.rado feriado nacional o dia u d~ Junho de 
1935, em commemorat;iio ao termo da Iucta armada •mtrc o l'u
raguay e a Bollv1a. 

Art. 2.• Revogam-!le aK dl~:~poa!~c5es em con trar lv. 

Sala d!l.s Sessões, 13 de .Junho de 1936 . . - Valente de ],i ma., Pt'C
aldente. - Vicente .Míu11el. - Jfa.tlt!n.9 Freire. - licito r Jlfqla . 

O Sr. Presidente- o oroJccto vur. ~~er remettlrto á >Janc~ii.o. 

Nada mais havendo a. tratar, tlou a palavra, para uma expllcar.uo 
pessoal, ao Sr. Barbosa L;ma Sobrinho. 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho (Para e:cp llcc.ção 11essoan -
Sr. Pre~:~idente, releve-me V. Bx. , l'Cieve-me a Cam'l.ra a. quaei lnt
pc.rtlnoncia com que · venho trat:..t.r de ~:~umvtos J)Cll:!Oaes e Jocae~. 
numa hora, COI1}0 esta., e num momento, como o que acaba. lle trans· 
correr, de expa.nsfto de sentimentos clvicos os mais ale\'antados, nn 
commemora~ão dos grande~ acontecimentoH o.merlcan001, que no:t 
trouxeram, pelos esforços de esta.di:ltas l ucldos, a pa:~; para a guer
ra. fratricida. que se trava. v:~. na& phtnlc!e& do Chn.co. 

Entretanto, Sr. 'Presidente, a. maneira como se !ez ouvir o 
ataque, as· reterencl.a.s, te1ta:s aqui da. tribuna., pelo nos\lo companhei
ro de representação pernambucana, Deputado Souza. Leão, obri
gam-me, de certo, a. vir, immediatamente, dar o revide, na expll
ca~ão de atitudes que foram, Por S. Ex., ll'llSPt!itada.s e 11-CCUBa

das. 

Sr. Presidente, o aspecto pessoal - como é melancol!co pal'll 
mim, que sei a minha desvalia. (1lilo apoiado!<), como é melancollcu 
ter de trata: de minha pessOa, numa a.s~mblt:a como esta, creada 
para outros assumptos e ~ara outras questões! 

Entretanto, que a Camara me perdôe, mas é necessarlo que fale 
de mim, uma ve:~; que fui pessoalmer.té citado e que !ol a mlnhn 
attltude pessoal que se poz, aqui, em duvida, ou em debate. no dls
cur.so do nobre Deputado pernambucano. 

Sr. Presidente, pos:~o affirmar á. carnara que a minha attftudc; 
na poUtica de Pernambuco, obedeceu a im\)erâ.tlvos de dignidade, 
que sempre tenho procurado m anter, na renuncia de uma e::odsten
cu, que tem pas!lado quasi que obscuramente, no contacto . dos Jr
vroe e no prello das ldéae. 

O SR. SouZA LIIIÃ.o - Nlnguem põe em duvida. a dignidade dal! 
a.ttltudea de V. Ex. 
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O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - No livro que e!lcrc\·l 
sobre a Revolucão de Outubro, não tratei desta apenas ti"ob o asi)ec tCJ 
pessoal; procurei estabelece!' o quadro geral, o panorama da poll
tlca bra.~ilelra, Integ-rando estll nv conJuncto de sucee!is<m, como, 
talvez, pela primeira \'eZ, se hOU'\"e:,;~e fr.-lto em tcl tt.c;flo ú pulltka na
cional. salientando cau&\!1 mais ,;<:'ria-;, •lc m·oem economka. c pru
hleomns mais lmportnntes, \'!nculndos íls que::;tões socines. 

Entretanto, Sr. Pre~identc, ao nobre orndor que falou desta tn• 
buna, a respeito do livro sobre a Revoluçiio de Outubro, sú preCJc
cupou, s6 Interessou o aspecto pessoal do t r.J.halho. ror Isso, per
deu s .. Ex. dP.. vista al~umaa pen;pectivaH q•1e levaram ,humt'm'. 
como João Ribeiro c }•Unto Barreto, :1. impressõe!; diffcr<>ntes .sobr«:> :.t 
Ri~;nfflcaqão du livro e o nlcanc~ nolitfco uu pnrt!clal'fo, solH·,.~uclo p:u·-
tltlnrlo, que JJOlll'rin tN·, ' 

l~' bP.rn de \'1'1' que, Quando ~scrt'\'i o l!vrn, Sr. Presiclen.tP. " ft~ 

COmu l>UhJ!cl!'ltU e COmO jornalista (' os ffii'U~ companhí'it'O!I llc a<,tl\'f· 
tlade Jumallstica. sabem perteft.1mente que. na nos~a tenda de tra
balho. a nreoccupnçiio não (, a de ~stabel<>Ccr norm:L-. pa.rtldarino;, 
nem a tle sesn1ir assumptm< suhordlnados ::os lntc-re,.;.~"l< pt>,.soac-s 
que poasam auggerir. 

A minha eth!ca orot!~!onal - P. tenho 12 Õu 14 :mnos de- Ax
perlencla c de e.xecucão !lei dessa ethica, no m e1<1 de toda~ u:< dlf
f!cutdades e contlgenclas - ... 

O SR . DlNI:: Jtl::-.Ion - E sse!! :;áo os Yeruatle!ros jornalistas: · 

O SR. BARBOZA LIMA SOBRINHO- ... a n1!nh:~. eth!<:;> ~ 

de considerar cada assum.pto em ~~ mesmo ... 

O Sn . DrNIZ J UNIOR - Sem objecth·os pol!tlcos. 

O !=IR. BARBOZA LI~ SGBRJNHO - .. , ,.;P.m os vidoli <lr. 
euas origens, po!ltlcaa, sem rJ. eiva· de s uas liga<:ões partidarl~s . 

O Sn. i;oUZ.\ LEÃO -Por isso mesmo r~;>corr! ao li,•ro ue V. Ex 

O SR. BARBOZA LIMA ·SOBRI~HO - Denoí>J, tocarei ne~se 
ponto. 

O ~r:. SortzA L:::Xo - sr,! que V. Ex.. ~~c:r~veu o sf!U livro com 
f:'rande l~:~enç:ão de animo. 

O 'SR. BARBOZA LIMA SOBRI::>;HO - Sr. Presidente, dentrt. 
dessa mentaHdade, [OL'ma.da no trabalho jorn allstico, tinha de en- ' 
cnrar a revolucào dP. o utubro nã.o em livro narÚd~lo, rn::uo em 
lh·ro que procurasse ser, tanto uuantu poss1vel, exacto e não ignoro 
as contlrigencf~. que sempre limitam ou embaraçam a lntenciio in
dividual, nesse desejo de relatar Q que nos parec~ ser a verdade. 

li"ol esse, Sr. Presidente, o unlco intuito que tive, ::1. minha un!ca 
preoccupac::ão: fazer r.ealmente um livro Imparcial, livro, niio dll;o 
seren o, porque serenidade não é conquista que esteja sempre ao al
cance dos contem:POraneos dos succe~sos que relata; e todos n6s. por 
mp.is desapaixonados que sejamos, pod<:>moà ter,· no intimo. algum 
sentimento ou algUma paixão, mesmo· subconsclente, que l'Xceda es.-<E; 
llmite, e aquella intenção, levando-nos, tal:nlz a a.ttirmações que, de< 
túturo, ·niio seJa:n ·a.cceitas como impa!·cines. :Mas, o meu propositu 
tol ser lmpo.rcill.l, verdadeiro, e não o de fazer um u ... ·1·o' pll.rtld"-l'io. 
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A respeito. posso citar o que eacrevl no proprio prefndo cio 
livro: 

".A Rcvolueão de Outubn1 tem ~Ido encarada pnr urn 
~;rande num~rn de cRcrlptor"'s. Em regra, porl'!m, cllc>! N~ ~ui~ 
lo~aram P.m oont.o de vb'ln, n~u·elal: ora. a a.polog1t, or11 ;, 11-
r,ello. Bis JIOJ' que pareceu oppm·tuno o tr:á.alho !J:ll'(l um 
panor:tma dn I'Onjun<:to, c,m qu~ ft>:-\selll o.vont:ul"" o~ C'l'l'""' l• 
o" merito~ d~ um "' outro ac:unn:unento. 

Foi o que o autor pro~urr,u fazer, com ~erenidaàc c !scn-
/ ~ii.o <le animo, Uf-lltro da. PL'<'OC<'UJJaçii.o unica tla v<'nla<l" f! da 

jul<tl<;a. Xiio t .. ve, ]J<:a· i~:-;o, o intultu llc a~•· a <lar a qual<t U<'<' 
llma. tla~ <-~fJrr(~nte:::;;. auc ~e ('ncontrt~\'~ na pt'C])nrnqüo ..._. n:L 

<·;o.:uJo:;üo llo movimento cl~ Outubro. :-;,. "in<l:4 :~~·.~iru ''!'1''''''·
l'C'rem ftdha~ (c o nutor collshlc·r:.t·:t~ in .. vltavt•i:<) qut· :w IIWIH•~ 
~ . t'n.<~a ao livt•o a j ILS1 ir;a dr! rcc~un)·H~r·t•l' q U4"' r•llp lé\·ou t;-,~ 

Iong:C" f'{uunto POH.siy(·1 o (·~fon:o <I;.J \"t•t•ífi<:ac)'io <~ o dC"N·.io t.h .. · 

rr:l:ttar a Yrrda<le. 

O TJl'Olll'io titulo. :qJpar!"nt.:,mrntc Jli'C'tr•nclo:<<J, (],.,.,, ~,.,. 

tom:·=!ClD. ~IPI''l::l~. C'ílll1U f"'i}.:JlJ'('};~-õ:lo da inlp~U'('ialitl::td<•. q Ut• prP

~i{rJiu ~-i e!allora<~:"j,o tlu t!·:dl~l11u . .. 

O ST:. So1::t.A LP.:.i.o ·-- !'r·nn:tt:~ V. Ex. um cschtr('dmcnto. 
~;lo lp~Jz. r:n1 'l1P!.:. rB<-i::;U! :-'Ll, p.-,~1 V. Ex. r.nl cor~trat11c.:{L0: :-=f'r\·i-nl~.~ 
Llo ~f!U li\-ro an~··1a.s TJUt'a illu~t!·ur ffi(~U:o,' co•)ceítn:-; ~(•hn~ o t~ictadol" 

e :m~tcntar minha the~.,. 

O <;n. Vrcron Rus~o:-L\:O:o -- Então o di>"Cur::;o tle V. Ex. l'ui 
v!sanlio "· p;•~,;(,n do Chr,fC' elo GOVP.l·no. 

O ~P.. Sm:zA L<:Ão - Rn<'('()l'l'l-mA (]o li~To do íllu:<lr(' nra<lul', 
porque S. Ex .. em relação :1o Sr. Getulio Vnr::;'l:;, tem a mesma 
oplnliio que ·~U. 'fl:itando-sc de historiadu:· •](• tamanho vulto, niio 
L'Otlla deixar Je invoca t' o ~eu trabalho. 

O SR. BARBOSA, I.IMA ~I_'HH1:-JHO - C:on>.~t!i.•rel o prohlc,-
ma ... 

O sn. ~otrzA LEÃO - V. Ex. a.nalY>l:l a nerl<or.~litlad" do di·· 
cta.dor, e eu ~enho a mesma oninlão que V. Ex., a. respeito do i;:·. 

Getu!.io yn.r;:\'as. 

O SR. H.\RBOSA I,IMA SOBRINHO - ... dentro do quadl'O 
da RevolU<;i•J .Je OutUOl'O, AlI~~. foca.llsei totlos Eo>l>Ses pontos, por
que n.lludi n. toda~ as questões ~ssencioes, com a in<lependencia. ua 
triuutu jornallstk:l c cum impardal!dade, <Jtle pude consc·:;ui1·. O 
nobre Dep~.<tado verá as concluseles a C!'le irei chegar. 

·o sr:. ,SOUZA LE..'i.o - Períeit>;.mente. Estcu :tqui para (,UYil-o. 
com grande pra:z:~t', 

O SR. BARBOSA LIMA SOBR.l~HO :- Sr. Presidente, !lendo 
autor desse livro, qt!nndo fui cont•ldado, JlPlus meus amigo~ ào Par
tldo Social Democratlco para. ·acceitar um po~to na polii.lca de Per· 
nambuco, a primeira ob~er.yação qu~ fiz é que era autor desse llvro 
e tle q<N rJnha uma actlvld>Ldl!. de public:ísta, :nanlfe>~tnda em va
rias ·assumptos. Não podiR concordar. pois, qu~ mna posiç;~o ou 
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um posto polltico YÍefl~e a ser um desmentido, uma retratação de 
pronunciamento, que eu havia tido noutro sootor. 

Esse pouto de vista, que hoje é questíio -de economia interns. 
de meu partido, porque foi acceito por .elle e havia possil:>Üidade 
de collabom~!i.o· leal dentro do~ pontos ele vista cstahe!eclàos, e~~() 
ponto não foi anenas frizado em relaçiio ao meu partido. F.l7. 
quest5.<> de levar a consulta a um m e>;;tre, n. um amigo, n. um h o
mem ele alta di;::nldnde e s-rande saber e a respeito do qual, e9tou 
certo, o Deputado pur · P ernll.mbuco, Sr . Souza. Leão, nã.o ha de te•· 
reserva ou reS'trlc.;:ão alguma.. 

O Sn. 8.oUzA Le:Ão - V . Ex . reíere-se natur almente ao Dr. 
Ann!hal Freire? 

O SR. BARBO::;A L!~fA SOBRIXHO - Exactamente. 

O l:i1!. SoH7.A Lr:.~o -· Não Ú' llÍ1o restriCl;':io a lgurna. E' mestre 
d,, v. Ex .. c.-. mo <!< it:U<llmen te m~Zstrr. e aritl~o meu . 

O S!:t . B.'<.RSO:::;A LIMA SOBR1NHO - DisSf>-lh" QUP. bdvl:r 
~'*'" r.on-vlt?. ao qua l flz.:ra ltQuel!c obsm·vnc.:i.o. qu e ~lle entE>ndeu 
n ão >!l'!l' inroedlmento, p or i~~o quE! füra a~cf>ito lealmente, t~O<ntrr) 
c1 <r. forn.ula de collaboracúo. 

O Sll . Sor:z,., LEÃo - l~<~o nfto altera. :~hstJlilt'lmcnte, o!' c<.m, 
C: <'lto>~ cl<> V. Zx. sobre o Sr. Getulio VarGas. 

O sn. :i3.\.RBOSA LIMA SOBRIJI.:HO- V. Ex. procu rn•l tlt',, r 
. coll~<'qu!'nclas nollti<"llf< pa rtldarlas, n nrroclso {r!~•• r f'RSes ponto!'~. 

o s~. ?I;-.ôHl;IRO C:HACAS - V . Ex. r. ~ra.ndF. ;!.U tor!da.d l", E ra 
natural que o St·, ):)ou~ I..eão procural!.se tir!tr essa!> conse(!uencla s 

O SR. BARBO::.A. Ll:vtA. SOBRINHO -Acho n a tul:'al auP. ~ . 
Ex. tir::a.ssP. ta.e:~ conscquencia!t. como (: ·natural opponha. A.qu! a 
mfnha ohjf'c;ç:lo . 

O Sn. PJ!':HE.'IRO Cr~M:As - E • claro. E' homenagem que S. Ex. 
presta a V . F.x .. ú 'lUa cult u ra e ao s~ talento. 

O Sn. AcuRCto 'l'ot!R•.:s - ,\ ndar arrimado ao livro dP. V . Ex. 
(: j{l alg:una. c ois~ t 

. O SR. BARBOSA LlMA SOBRINHO - ,\o protessor ;~nnlb!l.! 

Freire con é~l ·o qu<' .hn.vla occorrido e perguntei-lhe, n. <-,Je, Que 
<-onhech todo o tneu pn~~:l.do ge jorno.lis t a. ollscuro . . . 

0 ~1'1. ACt;MIO TotuUts - Ahí nã o CODC(jrdo com V . Ex . 

O SR. B ARBOSA L IMA SOBRINHO - . . . aue conheci:J a" 
minhas Iig.aç;l:lea ptsso~es, as minhas :1m1.>ad~s. as minhas ma ni
f estações ~ •·e11pe!ia ela vida tloÚtlca do Br asil, perguntei- lhe - di 
z.la - !'e, <!lado aquêlle convite, achava não ser airoso a.ccelt.ar o 
posto. dent1·o daquell:t ct'llnbora~ão. Eis depenãer dessP. juizo 9. 

minha accP.it.a.;io E! pedi qu e falaue co m a maior liberdadP., dada~ 
a.a r elaç:ões <1e ~m!zade que nos p rendiam. E o PrOfeSsor Anniha l 
.Freire teve rasta onlnfão, que desejo r egistrar, porque !! um alta 
p:c.recer aobre a. polltlca de minha t erra. 

O SR. SoUZA LEÃo - Não dtacut1 a entra<\a de V. E:x: . na. 
c~a.pa.. 
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O SR. BARBOSA LIMA SOBRl).:HO - Nü.o tinha nenhum::-. 
obrigação, 1~nhum outro devar com qualquer co1-rentc polilk"· nf! m 
mesmo aquell<!s devor~s. 01.: aqucllo.~ obrl;;-açõcs, nun pmlem <le<'ul'• 

rer. da simples g-ratidão pelo.~ favores rcculJlüo~. ]>ois niio h :t \'l:t 
f:tvores recebidos ... 

0 Sr.. PISHElRO CLIA<:.\>; - 0 P~lt'!ltlo ncccitúU, )Jort:tnto, a r·.,J
j(,[:;orac:ão tle V, Ex. <:om o pont.o ele v!Kl:.t. do lleu livro. 

O SR. BARBOSA LI.\U. ~Ol:!HJ..:-.:J-[0 - Xfto .: esta a conclu
S::.o. 0 Pa.l'tido:> firmou lltn nr·u;;t-:.~.mm_. dP. COOPt!!'UÇÜo. 0~ lll't> 

nunc.-iamcJltOs <]c mnu lfyro Pr :tm i ntlh ·Jduaes, n:uja ti;,ham a \'"!' 

com o Paro:i.:l:>. 

O Sn. P I ;o.; H ;.;ru o C H AC:A,; -~ O P a rtid•:. r c.-•Jit•J. hom<·na~_,,,u \ ' . 
Ex., :sua. c ultur.t c ,;eu talt·n to: rt•: <. e-ílou s uo. .:ollabora<:ãn. V . Ex. 
manteve SP.Ui'l j)Ontos de \'lst :t. 

O SR: BARBOSA LI:.\fA SOBHfXHO - Di:;se a i iHh o :->r-. 
Annibal F~elre ctU<' no momcn t•> t; olltlc•J de l 'crno.mbuco !<6 admit
tia f'i slí .iu~tl!icava sfl pudf'H~c Rl'r a fa\'or dr, outro nome, rtu" n" 
momento estava "m f(,ço, se· hou\'(>~>'C al;.;um rcK<:ntimt'nto J > N:~ual. 
un rela•.~:io ú ;;ituuc::ilo Jll'l'no.mhu cr, n:t . ::-iiio sen<h c~;;(' 'o c:: tso. n;· 
conhecia ludco, natu1·u1 ' ' u me !JI'<>nunda .. '<He, como m<' Jll'O!lU rl · 

c!ei, ao lac.Io ue mcu !.;st:lilo contra a cnnui<l:l.Lur;,, ou o movimen
to, auc .s~ e:;~}ot:a.va em ttJrno do t':'l.Dito1o João .Ali>~ r to. 

O S <t ... -\crrtCio T a!t!ms - Xãu 1>~1·:··:nc;o, como v. Ex. sabe, 
~ bancada do seu E:<tado. Posso, t·ntrl! t:<nto. iazcr uma ueda r u<;•1o 
:L Y. Ex., intE'rprctando, estou certo. o p c:nsamento do toda. a Ca
rr.nr :l: se V. Ex. E·st(t n:t t••ihuna para :lo!mon~trar que a sua att i· 
tuce-... 

0 S~. PlXHElRO CHAGAS - J-::' nobr~ e dig:la. 

O SR. ACURCio Tom:ll:S - . . . é nobr-:: e digna, devo diU!r um<~; 
<.;,:~a a V. E::<. E' desncccss.~rkt a sua pre:sençu. na t r ibuna. 

O SR. PINHEJ.n o C !L\CAS - l.>ec lo.ro t ambem . como ex-collega 
àe V. ~- na imprensa, q ue :;u l)scn, ,·o, lnte.;;ralmen te. o a pa r te 
elo ~... Deput.'lodo Acurclo Tr.,·relL P~l: L s u a con duc ta, talento o 
caract er, V. Ex. I!Stti. perú:lta men tc tJerpcndicu lur. 

O SR.. BARBOSA LIMA :SOBRINHO - Muito grato á V V . 
EEx. 

O SR. SouzA Lr:Ão - Jâ q ue Y. E x . appellou pal'a o teste
munho do Sr. A.nnibal Freire , de vo dizer que elle tambem m e 
declaro·u que s 6 havia um homem que pode rla lutar em Pernam· 
buco ao lado do Cel. João Alberto cont1·a. o Sr. Cu dos Ca.valco.nte 
- esse era eu. Devo accres centn.r, aliás, que nem eu me liguei 
â.quelle Coronel. nem elle a mim: collaborámos juntos na cam
panha de redem~ção do E stado. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBmN'HO - VV. EF.:x. fize ram 
-um movim-ento em torno delle . . . 

O SR. SouZA L~o:Ão - X üo fizemos movimento; tanto as sim, 
que n[o tin..'1amos candidato . 

O SR. BARBOSA Llli{A SOBRINHO que era a figura. 
central. 
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O SR. SoUZA L1ilÃo - Nã.o tinha:nos candidato (1. governador . 
Elle não fez pane da chapa dos dissidentes. 

O SR. BARBOSA Lll>IA. SOBRIN:a:O -.Mas seri.a. el!e que 
empolgaria. o movimento. Não tenha duvida sobre iSto. E tanto 

• em figura central, que appat'eceu á frente da chapa estadoal; era 
candidato na chapa dissidente, e recommendava a chapa de V. Ex. 

O SR. SouZA LEÃo - Perdão; não é veràa.de. Permitta que 
conte!lte esse facto com toda a. vehemenc!a. O capitão João Al
berto não recommendou a chapa. 

O SR. BARBOSA LI)IA SOBRINHO - Indi~ectamente. 

O SR. Souu LEÃo - ~ern directa, nem indirectamente. 

O SR. BARBOSA LIMA. SOBRINHO - Tenho a memoriu 
bastante fiel. Pelo menos, os jornaes diziam que a. chapa fõro 
organizada na càsa do cipitã.o Joiio Alberto. ··· 

O S1t. Soma LEÃo - Xão é exncto. Os jornaes niio narril.vam 
c. Yerdade. A chapa foi organizada -dentro do Directorio do meu 
Parti-do. O capitão Joiio Alberto a ignor'-I.Ya compl~tarnente, possu 
informar a Y. Ex. 

O SR. VlCTOK H.usso:MANO - O que penso sobre o caso é que 
o nobre Deputado. tendo muitos livras para citar, porq_ue a. lítte
ratura <l<J. Revolução 6 muito extensa, procurou adrede o livro do 
nobre orador. 

O Sll. BARROS CAss.u. - Era o mais sereno e impa.rcial de 
todos. 

O SE!. ACT:Rcro To!UUlS ---: Era um livro de brilhante jornalista 
que não era polltlco parti dar! o. 

0 SIL VXCTO~ RUSSO~IA::-10 - À-IM, dada a. divergencia polit!ca 
entre o Sr. Souza Leão e o orador, era naturol que procurasse 
outro autor o-u outrõ llvr-o para citar. 

O s~. Acu~tcro TollRES - :Mas o Sr. Souza Leão considera. o 
livro do Sr. Barbosa Lima o melhor sobre a revoluc;:áo de Outubro. 

O SR. Souz.~. Ltia - E' que a opinião expendida pelo escri
ptar coincide cor,J. a. TI:tinila a. respeito ~o Dictador ~ 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O lJvro quili: ser im· 
parcial. Mas é forçar a arg-umentaGão o procurar estabelecer con~ 
sequencias partidari~. que só se justi'kariam se o livro :fosse 
parcial, ou faccioso. 

Sr. Presidente, encerrado este breve capitulo de ordem pes
soal, alludiret a outro as~umpto, que 0 nobre Deputado _por P€r· 
nambuco procuL·ou combater, e que d!z respetto á sftuas,:g,o geral 
do universo. Pode parecer um pouco extravagante, que passe de 
lllinha pessoa pa.ra o universo. O pulo é extraordinariamente am
plo, mas não sou culpado, porque já. encontrei no discur2o do- no
bre Deput.Q.do por Pernambuco esse mesmo salto; S. Ex. pa..ssou 
de- meu livro ao universo. 

O SR. SouzA LB.io - Acompanhando, aliAs, o brilhante dis
curso que Y. Ex. f~z ba poucos dia&. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRlN:S:O ::-<ão se! se tere! for-
ças para t:mibem dar esse pulo gigantes~ o._ 
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Como, entretanto, pretendo ~compn.nhar pari pa.8B11 o diseurso 
de S. Ex., de...-o, agora, dizer que a sltu~!LO actua.l do mundo 
não é tão tranquilla, uniforme, nlvl!;arelra ou auspicio~a. como 
S. E.x. su:vpõe; ao contrario. 

O Sf\. SouZA Ll!Ão - Eu di~He Isso? 

O SR. BARBOSA LlMA. SOSRI~'RO - V. E:x. citou alga
rismos que •·Iriam ·revelar melhora de llituacilo •o univcr~o. E' 
exa.ctamente neste ponto que divergimos. Não entendo que a. si
tuação de 34 tenha sldo m elhor ; ha outro!l symptom~ de aggm
'i.·ação d.a. crise. 

o SR. DINtz Jtrsiu!l - Depende do aspecto sob o qu:!.l seja 
estudada a questão. 

O SR. BARBOSA LDIA SOBRINHO 
lati vos. 

Os indice,; :<ãu r e-

Porque ~e. de um lado, os indices da industrla pesada são rc
lath·amcnt.e mais n!vlça.reiros e ha certa. e.xpansão de n<'~ocios rc
Jatü·amente ás graniies 1ndustri.1.~. v;1mos Vl'r que os ín dices dos 
movim~mtos das Bolsas, que são con siderado:; barometro fiel da 
sit uaçã.o geral, não são tranquilli:ca<lor~. como disse o nolJl'~ Depu
tnclo. Ao contro.rio: revelam que a crise per:;iste, lnten'i>t c •~meu. 

çadora. 

Havia, ali~, tambem os !n<llces do commez·cio internadonal, 
que continuam ·em collapso. São as ultimas · notic~:lS e são a,; ul
timas manifestações de todos os paize~. na defes:~. nutural contrn 
as difficuJdades, que vão creando os nacionalismo:; á. expansão oio 
comm~rcio d e cada pa.lz;. 

Estamos num.:~. hora. de pa.JXve~ autarchica.s, por assim dizer; 
ê o nacionalismo á o·utrance qu~ domina o univcr:;o, e não se f.lóde 
conceber que, nurna hor:l. dessas, melhore o comlllerclo Interna 
cional, visto como para extinccão da. cr!:;e faltam os necessarios 
elementos de apoio, na. imvrcscindlvel cxpan~ do commercio. para 
reacc;;iio contra (1. depressão universal . . 

AI~, se passass!'mos, rapidamen'te. a \'ista sobre as noticias 
dOS u!timos dias, relativamente á situaç;ão gcrul do universo, ha
vlamos d e ver, aqui e ali, manifestações de int en.sldade e da g ra
vidade da crise, a começar pela Sulssa, onde, ha. peucos dias, se 
encerrava um rejerendwm., em que 400 e tantos mil votos se pro
nunciavam por uma. política de econom.fa dirig ida, emqu anto 500 
e tantos mil outros se collocavam noutro sentido. 

O q!le dete rmina esS3. divis1lo profuncl.a. n um palz tradicional
~ente sereno e tranqu111o como a Suissa? 

E ' q'ue até lA a crise foi repercutir com il'.tensidade e:x:traor
dinaria. E' que até lã a crise, que S. Ex·. o Sr. Deputado Souza 
Le.ão dedarou já estar vencida. ou melhorada, :r:nani!e.sta-se agora 
em ·intensidade surprehendente,. naquelle dominlo qu.a.sl bucolico, 
em que as paixões humanas habitua lmente se attenuavam e des
fQZJaJn. 

o SR . .Jose' AUGUSTÕ - Sabe V. Ex. a differenc;a.'l E ' que 
lA o Governo está: procurando solucionar o problema, indicando re
medios e medidas . Aqui, · não. 
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O SR. BARBOSA LL'\I:A SOBRIXHO - Por todn. a parto os 
governos pr:x!uram debellar a cdse. 

O SR. JoSE' AvouSTo - O quP est(L fnltllndo a.(lUI é crlentacílo 
economica. N~o temos politico. algum<:~.; el'<s<l G o maL 

O SR. BARBOSA Ln!A SOBRINHO - A Inglaterra, &. 
n!lor Presidente, é outro exemplo tKttentc da!' <llf!lculdades ~íl. hora 
presente. 

Dizia-se, e era exemplo que todrn> :l.!lont<wam. que na Ingla
terra não havia dcftcit. E essa clrcumsta.ncia era, por si mesma., 
a demonstracão de que a sítuai;:ào <lo mundo, pelo menos a.U, con-
seguiA. encontrar um obsta.culo. · 

As noticias referentes C. In;;ht<'rra. cnt1·otanto - ·'estou m e 
utili7.a.ndo das ultimas notichts, \'ln<1:l.~ inclusive em ·~elcgrotnmas 

recentes, pelo receio d e que qun.lqu<'r outro. dado possa. parecer 
an tiquado - revelam que a sua situa.-;ri.o r, r e.llmcnte d!(flcil. 

A Inglaterra, Sr. Presidente, tomava, hn. dias, á eJ>."tr~ma m"· 
dlda. de rE>commc n dar ao seu embn.ixador no!'! Estados Unidos, que 
dE'cl!tra.;~Se áquelle governo que ~dia u. revlsi1.o das dh-idas de 
guerra. uma V('Z que não ePt:l\'a. í'm conilir;õ~s de pogar os juros, 
como não os pudera P::l:;ar n o ultüno semestre do a nno pa!!sado. 

O SP.. D IN!z JUNI OR - Porque não se ilavia mod!f!cado a lli

tua,çi<o. que levara n Inglaterra '~ não l)(l.gar no ú'ltimo semestre. 

b nOs· aqui estamos nos exhaurlndo, ·neim de atten<ler a esses 
pn.g amentos .. . 

O S1: . SEv"Eru::'o<'o l\IArtiz - Dire~triz que t emos toiruJ.ao, a.uas, 
crlmlnosamente. 

O SR. ' BARBOSA LIMA SüBRI1'1'"HO' - E não podia. pagar. 
pelos circumsuncia.s que vinham reduzindo a nada o esrorço dos 
estadistas, dos governa ntes, )Jara chegar :to resultado miraculoso 
do <'<luilibrio orcamentarlo . Du:1s presta.<:o:íes' vencidas da divida 
de guerra, restrlcção da politica õe :J.poio n~ õe>;empregaúo~. -
eis n que preqo a. Inglats!rm conseguiu o equllibrio orqamentario, 
~it~a~5.v quo todes quC>rcm· n.pnntar· conlo ~=-=em'P!o dl\ ab~st~:ac;ü 
e que vemos ser, ao contrario di~so, um exemplo de dlfficuldade. 

O SP.. Souz.~. LEÃo - A raz.iío disso é o dcfici t na balança. de 
vaga.mentos. Desde que não rec,•b e jur o.s do <iinheiro empl'emtdo 
no e;drongeiro, não pode attender ao" seus compromissos. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRl!\HO - E, sobretudo, o. de
pressão economica, o collapso intcrnaclon::tl. a qu~ rne reter!, e 
~<e me afigura factor principal de·tocla essa dlfficuldade , factor tall· 
to mais serio qua nto -vemos que elle por toda parte ê aggravado 
pela verdadeira furia nacionalista que levonta bnrreiras contra a 
expansão <1o commercio e da produc<:ão. de todos os paizes. 

O SI!. SevEfU!\"o MARiz - Dcseja:-ia ~ab.-r como a minoria. por· 
lamentar encararia o governo do Bras1l. se no sentido do equi
!lbrto orçamentario. como vem fa2cndo o gove rno inglez, -<)U se 
em Cace de medidas outra'> que pudessem minorar a situação do 
Brasil, redutiremos o s occorro ás cl<lssC!s necessitadas, aoa des · 
empregados. 

O SR. JosfJ' Auausro - R esponde ao apnrte do nobre collt>go, 
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o.ífirmando que, :e o governo tomasse um:l. orient~ão política, no 
sentido da. sol-ucao dos problemas nadonaes, a minoria., !cm;;;a pa
triotica, como a malor!a, apoiar la esse governo. 

Nào poderemos (: apolu.r governo que nã.o tem d1rectr!7.es, que 
não toma providencias de qu<tlqucr esrJcCi<O!, que marcha para a 
direita, par-.J. a esq-uet"da, para 0 centro, ao ~tbor das conveniencitU!! 
da hora, sem ter pontos de vi~ta que nos colloquem nas condlç;õl's 
do governo inglez, americano ou trance?., que t&m homens e ài
rectr!zes impostos pelos imperativos da vida nacionll.l. Obaervu
mos o que não se verifica C'm pa!z; nenhum - governo ttuc crm•..a 
os braços, sorri e fuma ... 

O SR. Dl:Nm JV:<IoR - Na França, ha o parlamento: quando 
dá governo illimltad0 a um of!erece a. outro. 

O Sn. SE:VEit~!>o ::-.IARlz - O nobre Deputado niio pode dizer 
que o governo do Brasil esteio. a fumar c a sorrir. Consulte Y. 
Bx:. as estatlstlcns e verá que o movimento do cornmerdo interno 
tem augmentado, o que indica qu~ o Brasil vem trabalhando, com 
!irmez.'l, no ~entido de firrnllr a situa~iio econom!ca. 

O SR. JoSE' AUCt:STo- Pois nflo. O Brasil, ~egunuu assigna1a 
o nobre IK>puta.uo, está, trnt>:~lhalldo. produzindo, augmentando a.s 
~iqueza.s publicas. O que se nflo \'G (: a colla.boraçã0 do governo 
nessa obra de ·renascimento do Brasil. Disst• ao nobt·c t::ollega, 
em apartt', ha poucos clla.l!, <IUe a política algodoeir-J. do governo, 
n o meu Est:1do, tem sido no >;entido de mandar matar agt'onomos 
c substítuil-Ds por assassinos. 

O SR. SE'VERtXo M.ARrz - Teflho admiraçilo sincera peJo nobr-e 
collega ... 

0 Sn. JOSE' AUGUSTO - :Muito grato. 

O SR. Sli:VERINO l\-IARiz - ... mas S. Ex., pelas proprias cir
cumstanc~ pol!ticas em que se viu envolvido, no Rio G~ande Lia 
Norte, nii,o p6de ter a set't'nidade !Jastante para falar da poJitlca 
do seu Estado. 

O SR. JosE' AUGUSTo - T~ata-se de factos: desejo saber qual 
~· ·u: ut·ienta~;1i.e ·<1o Governe. Os pr~ço~ .~ii.CI ~ompe~sadores, a produ· 

cção cresce. Este ~ um phe:nomeno !nevit:wel. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO -Outro e;.:emplo, tam
bem de dia: a Fronca, com um deJicit de mais de l.O milhões de 
contos, com as despesas orçtunentarias, e com os serviços íerro
vial"ios, lutando, sobretudo, com a. crise política, de aspecto extre-· 
mamente ~ave, porque não nos deixava ver nem mesmo a pos
sibilidade da organize.çã.o, s~quer, de um governo. 

Tratava-se de organizar um. governo e não parecia pos.sh'cl 
f.22el-o. Não sabemos, aliás, se o novo governo poder;).. enfrentar 
as difficuldades que se lhe defrontam. Outros governos t;m por 
lá passado, com programmas Q.ue acreditam defirudos, m~ que os 
acontecimentos .se ~ncarregam de destruir, porque, ae1ma dos 
programmas dos gove~nos, estão as contingenclas, que os esforc::os 
dos homens publicas e a continuidade! de adrninistre.c;ões não po
dem âs yeze.s vencer. 

O SR. Jmm' AtJGU3TD - O certo é que a situação economica 
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do BrnsU melhoro, e a situação 1'innnceira, que devia ser conae
quencla d~lla, peora todos os dias. 

O SR. DilS'IZ JUNIOR - Vemos. por exemplo, a Fr!Ulça., abar
rotndr~ d~ ouro, com a sua economia. lntelr:l..mente estra.fegada, 
tendo necessidade de quebrar c. pa.rldaile e, para Isso, pedir ple-nos 
poll!!'l'eS a.o parlamento. 

O SR. Jos~· Auc.;u:~ro - Hoje ninguem ha. que negue a. exis
tencla da crise mundial. Além dessa, no Brasll, existe crise de 
governo c ~ autoridade. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- Sr. Presidente, o pro
blema r, de tal ordem que, na propria. Italia, a.pesar da e:dstenc1a 
do um governo totalitArio, que absorve toda somma de act!vidade 
e poder-es da naciÓnalidade, não obstante isso, nii.Ó &e consegue 
vencer a crise, não se consegue minorar c.s difilculdade.s que as· 

· soberbum o pa.lz. E a It:l.lia luta com a c r ise orc;:amentarla, com 
difflculdades em seu comme r cio exterior e G obrigada a levar seu 
nacionalismo a extremos, Emitando ca.da vez mais a. imporUu;ão, 
p:lra ,.er se se defende. por esse modo, de um dejicit comm&rcJal. 

O SP.. Dl~Iz Ju:noR - Apel!a.r da sua poderosa e clarividente 
organização. 

O SR. B.ARBOSA LIMA SOBRINHO - E a. crise zomba de 
tudo Isso. muito embora o rigor do sua organização, como allega 
o nobrG Deputado. 

Pelas ultimas noticias, pelos telegrammas mals recentes, esse 
í: o panonuna. 

Pergunto {r. Camara se uma situação lnternaclonel que assim 
se revela, através de taes alg-arJsmos e factos, poderá S&r con.ai· 
derada ausplclosà a s.ltua<;ão, a ponto de se esperar que 0 go
verno de um pa1z, com seus proprios re-cursos, ccm.siga safar-se 
das dltflculdadcs e embaraços Que o esmagrun. 

Q\l'alquer homem publico, que quizer fazer um julgamento 
equanlme da sltuaça.o, terá de enquadrar o caso brasUwo dentro 
desse panorama, para fqzer justiça a.os esforços que Se empre
g,.:-r~m em benefic::jo do Paiz ·~ pei(l. luta contra a crise, que não 
é apenas brasileira, senão universal. 

O Sn. SoUZA Ll'lli.o - Os paizes que V. Ex. acaba de citei 
não podem ser comparados c'om o BrWlil, porque, como v. Ex. 
não tgnora, na ln!tlaterra e no.s EsttJ.do.s unidO::!, ha desemprega 
dos ; nOs não os temos. Esses paizes estão se preparando para 
um~ ~uerra, que j á não é m(lis segrMo pa.!"a. ninguem, - os jor
naes registram todos os dias providencias tomadas ne.sse sentido. 
~6s · não temos g uerra; a que existe ê entre a fa.mi11a ·republicana. 

O SR. BA.RBOSA LnfA SOBRINHO- No discurso de a.fn~ 
ha pouco, V . Ex . se referiu ao desemprego. 

o SR. Sou= LE.~o - Não me ~e!ert a isso , 

O SR. EARIBOSA LIMA SOBR:L."HO - Vou lembrar , a.llâ.s . 
Nout.ro pulo a que sou leya.do para a.compa.ni:J.a.r o discurso · 

do nobre Deputado, porque S. E lt. passou da. minha proprla per· 
sonalidade ao universo e do univ~rso a Pernambuco; vou ta.mbem 
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pa.ssar do unlver.so a. Pcrnamb"uco. E o pulo ::~.hl c, m<!nor do :~uo 
aquelle a. que, instante.<~, fui obrigado, pat-n. ncompanha.r a ordem 
de !déas de S. Ez:. 

O SR. So'O'ZA. LEÃo - E eu ncompanhci Y. Ex., o que é multo 
mais di!ficfi . 

O SR. BAlUlOSA LIMA SOBRI'Yl'IO - O meu nobre com
panheiro de representação. Sr. Adolpho Ce!Ho, jú se encarregDU 
do responder minudos.1m<'nte n tod(l.~ as crltlc::tR fúlt:ts pelo Depu~ 
tado _ p ernamhuoono A administ ração do Sr. Ltma Cavalcante. 

Elle,- que foi sem-atar!o d-e Estado, e que se acha ~m cotldl
<:ões de responder, :ponto por ponto, a todos M problem:ts e .'t. todos 
os a..ssumptos \'ersados nu dl~curso do nobrl' Dep"utado pernam
l:mcano. dir:l a Camara qúal o teOr de exaltação e de injustiç.'l 
<las cr!tlcas- feita~ á administrnGito do m~u Estado. 

O SR. &luzA LEÃo - E spero que o D eputado Adoipho Celso 
VE'nha contestar-me. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRl:!'-."HO - Sej:1-me ~rmittido 
olludir, entretanto, a um -dos aspectos dessas t:ensuras. 

Entr-e as accusa<;:ões feitas ao Governo do Sr. Lima. Cavai
. cante, alludiu o nobre Deputado aos 45 mil muca:rnbos de Recife. 

O SR. SoU7..A LEÃo - N~ falei em 45 mil mucambos, mas 
em 45 mil famUias. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI~O- Em vez de "famllins", 
devia estar "mucambos", mas, se · V. Ex. atfinna. que não ha 
confusão, concordo em que fique "!amilias" . 

O 'SR. SouzA Ll:lÃo - Citei o telegramma. do Sr. Lim:~ Caval
cant-e. 

O SR. BARBOSA LUtA SOBRINHO - Não estou contes
tando, mas apenas mostrando que o Deputndo da. opposi~o quiz 
fazer de:!se> facto uma accus.'lção a.o Gover!lo do i:neu Estado. 
Par~~ S. E~. , o Sr. L ima Cav;clcantc ;; culpo.do de que e:tist!.ssem 
4?i mil famllins ·P.m penurin, ·viven-do em difficuldades de toda or-

· dem, dentro -da cldade do Recife. Tive- desejo de :perguntar a. S. Ex. 
:;e essas difflculdades de vida começaram no Governo· do Sr'. Lima 
Cavalcante. 

O Sr:., Sol:u. LEÃo - Agg:ravaram-se em mais õe 50 •J•. 
O SR. BARBOSA LDI!A SOBRI::-..'"HO - Não me esque<;:o do 

que um dos nossos maiores pepsa.dores e historlographos, _homem 
por todos os Ütulos eminente, ·um ·dos maiores pernambucanos que 
tlve a honra de conhecer pes..~o::1.lmente, Oliveira Lima, quando de 
pn.ssagem pela cida-de do Recife s urprehendla·se, em 1919 ou 1920, 
com o problema dos muoombos, ·que ê um ~oz aspectos do paupe
r ismo, da grave questão social do .Rrasil, aspecto que exist-e exn 
toda parte e que, aqui. no Rio. por c.lrcumstancias esvoo!aes, .9e 
Jsola em !avellas. 

,. o' SR. WANt>ERLEY PINHo - Essas favella.s são :rnuÚo pobres 
e não têm- o pittoresco dos mucambos. 

. . 
O Sa, A.NTO:t-.""Ip DE GóES - Todos os E stados têm !avoella.s. 

O .SR. BARBOSA I-Il\fA SOBRI::-.."'HO - 'l"odos os Estados,as 
possuem. Quem teve a felicidade de conhecer os Eotados, terá 
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verU:icado que a. ma.teria nelles existente não é, de maneira. ne· 
nhuma, menor do que a dos mucamoos de :Recife. 

O S!l. SouZA LEÃo - Maa a Revoluçlo foi t~ita Pll.ra a.cahar 
com i.sso. 

O SR. BARBOSA LIM.A. SOBRINHO - Ainda ·me recordo 
éla poasagem do escrlptor Ribeiro Couto pela. cidade do Recite, e 
da. entreVista que deu, ·a esse respeito, ao jornal "A Prov1nc!l!.", 
orgão da lmpreMa daquella Capital, sob a dlrecção do bl'1lhante 
lntellectual, Sr . GUberto Freire . Alludia Ribeiro Couto ê. <Utftcul
da.de de vida dessas ramma.s . Ma.~. certamente, nin811em pensaria., 
naquella. occas!iio, ()m fazer da exlstenc!a. dos mucambos de Re
cife argumento contra uma. adm1nlstra~o. contra o Governo que 
lá. .se achava, pois que era problerTl(l. que excedia. as pO!;slbl!fda.des 
numa~ de umn. administração, e at~. talvez, ae um regimen . 

O Sn. AN'l'Olno DEl G6Ds - V. Ex . diz mUlte- bem: de um 
regimen. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Quem per ~sse facto 
pode m«ur a paf.:l:ilo, que Inspirou as censuras e os ata.ques do 
Deputaélo pernambucano. he. de collcluir que os outros não terão 
sldQ menos apail::onados do que essa.~ referencia.s aos mucambos, 
que, se, como diz o nobre Deputado pela Bah:!a, dão uma nota de 
plttoresco 1!. cidade, magOam o no.Sso coração, porque nos outros, 
pernambu.oo.nos. s:tbemo;; :1. miscri;1. que ·lá. Impera, as d.f.!ficUlda.
des de ·vld<~. da cllU!se pobre ~o nosso Est.a.do, m1Soel1a. . e dit!fcul 
da.dea quo são de toda a. classe pobre do l3rasll inteiro, sem que 
se possa. accusa.r este ou aquelle Governo por ta~tos dessa ordem, 
qu-e tra.nscen~.::m os limites normae8 de uma a.dmtntstra.cã o, pua 
nos apparecerem com a somrna de todQS os erros, embaraços e fe.· 
tallda.des, que a!fligeni tod._q os Estados, desde o seu ·in!c!o ·na 
na.c:!onalldade. 

Sr. Presidente, !IJnda ha poucos dlas, surgia nesta. ca&, no 
oalor <los debat~. uma aceusaçã.o, sem intenc;!!.o, ao Estado de 
São Paulo. Que Vimos nos, então? Paulistas de um ~ outro acam
pamento. adversrarlos pol!t!cos, ·.unirem-se, confre.temlza.rem na. de· 
tesa do seu Estado. 

·Isso me :r.a.:z: lembrar uma reflexão, a que ha. muito me a.ffi2 
e que, de certo modo, me levou a pautar minha e::rllltencla. e minha 
actividade jornallsUca, pelQS rumos àifferi!ntes daquelles que me 
1Tl$p1ra.ra.m, ao che~ ao Rio de, Ja.nelro. Recordo-me, Sr. Pre· 
sfdente, que · vin!la de Rectre ainda. inflammado c!a.s contendas .Par-· 
tldarias (lUe lã. travâra no jornalismo e nos comiclos,. combatendo 
a candidatura. do Sr. JoSé Bezerra, que era apoiado pelo Governo 
do · Estado . 

. VIdorioso Josê Bezerra, vlndo eu para. a capital do BrasU, 
pal'eceu-me opportuno o desaggravo, e um artlgu me~: appcu-eceu 

. na. folha -em que trabalhava, criticando a adminls.tra.çã.o de ·Per-
n~buoo. · ., 

Depois, Sr. P residente, por mais fundas que fossem as diver
gencias, :POr maiores · que tossem essas dlsaensõea, com os gover
nos do meu Estado, esqueci os·· ataques peJ.e, Imprensa. do Rlo de 
Janeiro.· E hoUve governos dos qua.e,s me atasteJ intransi&'ente
mente, _como o Sr. Sergio de Lôreto, o qual; qua.n<lo recebido pelo 

- :~ ... . 
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Centro. Pernambucano, do qual cu era dJrcctor, não me .,ncontroa 
entre o.s Pl'C.!Jentes, porque não er~ seu correllglonarlo, não lhe 
deseJava a boa vontade, e l'ntendla que a. melhor maneira de de~ 
monatra.r e&Sa attitude ser~ n ilo comparecer as homenagens pre.s
ta.das a. S. E:. 

O Sn. Sou~ L!::li.o - Eu tambt!m não cr::~. correlig!onarlo de 
S. Ex. 

O SR. BARBOSA LI~IA SOBRINHO- Mas o !a.cto, Sr . Pre
s idente, <i que. nas columnas d:l. minha actlv!dade jor-nall.st!ca, nüo 
n~aquei o ·Sr. Se1·~io d e J.oreto ; cn.sal'llhd nt"mas dentt·o da Ca
p ital da R e publlca. e preteri silenciar, porque todos os combates 
ft ue nqt:i travass e resva!arian1 das personalí<lades para, de a i
s-um modo, concot'rcr para o despresti!;lo e para a. dim!nuiçfu) do 
meu Estado. (M1tito bem.) 

N~sta Cam.'tra tiio illu~ tre,_ e creada para dehates de outra 
or-dem, não se comprehen<l~ a invasão na esphero. de poderes e de 
competencia da Camara dr> Estado, tratando de questões 1ntern= 
da politica de Pernambuco . A minoria tem ~Us representantes 
naquella. a.ssembléa. e- a menos que os· estimem por pouco, ou o~ 
considerem .sem combatividade, ou Ya lor,- nilo se ex:pllca que não 
sejam es3es a.ssumptos tratados la e nü.o aquL 

O SFI. Pl!'in&rr:o CHAGAS - Discordo de V . 'Ex. e estou de 
ll.C<:ordo com o Sr. Senbra. Acho que a Caroara deve- ser o res
plrodouro de. Nação. 

o· SR. BARBOSA LDfA SOBRINHO - V. Ex. tem razão 
em dizer r t>spira-<louro da Nação, quando nilo existem represen-
tantes OJJposic1onlsta3 na a.s~emblea do Estado. 

O. Sl\. · Pl~HI;ffio - CH.\GAS - Ainda Q.Ue existam, porq ue aqui 
pos,;o vir r~ tribuna t ratar d;t potiticc. do meu E,;tado e defender 
o.quelles que me elegeram. 

A. tribuna, aqui, e tribu nv. de defesa. De a ccordo com a opi
n ião de Y. Ex., estari:l tl'<'-DC.lda a defesa da opposiç[o. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRI:-lHO - Ha problemas es
tadoaes que podem ... 

0 SR. PrKHE:rRO CHAGAS - POdem e devem. 

O SR. B..'\.RBOSA LIMA SOBRINHO - . . • ter alcance ntl· 

cioneJ. 

0 SR.· PI:>HEI!lO CHAGAS - Xiio d i).:o ap~na.<; podem, podem e· 
de_-vem $er t ratados e desse di:-e!to )á.mais abdicarei. 

O'SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Mas d<!elaro a V. Ex. 
que se os problemas do Estacl;, podem .ser tratados a.qui, sempre 
que isso acont~ce, V. Ex. hil. de ver que a impressão que se es
tabelece de uns p.:J.ra ou tro!; não é uma. impressão !avora.vel ao 
Estado~ 

A situa ç:ão (, a de quem vê brigar -~ !arnilia do vizinho e que.sl 
se rei;osija com Isso. 

o SR. P L'liUl!Ro CH.\CAS - Não e-stou de accordo com V. Ex. 
P r efiro a. franqueza. na. tribu na, do que fazer essa horrlvel poli
tica pelas coium n3.$ dos jornaes e p elos mexericos. Emqua.ntc. 
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adopte.rmos esta. politica de não pensar alto, llÍÍ.O wemos do Bra.sil 
aquUlo que querel:ll~s. 

Por mais que preste homenagem â sua. cultura. e a.o seu ta
lento e apezar. <la. grande sympathlcl. que V. Ex . me l.nSplra, não 
abro mão desse d1reito. 

O SR. BARBOSA Lil'.fA SOBRINHO - Lamento essa. dls
cordancJa, q·ue, por~m. em na<la. n!fecta a .syrnpathld: pessoal e o 
apreço, com que v. Ex . é conesp<>ndldo. (Trocam-se apartes en
tre os Srs. DcputaA:Los Asca.nio T1~1>ino c D jalma. P inheiro Ohaoas). · 

·O Sr. Presidente - Attencão! Está. com a palavra o Se
nhor Deputado Barbosa Lima Sobrinho • . 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHo - Sr. Pres!dente;·não 
desejo, nelll. é meu pensamento estabelecer llinites a. actlytd.ade tri
bun!c!o. dos Srs. Dcputadúll. Desejo !risru-, apenas. que, por mais 
justitlcados que sejam os debates, elles h!W de ter essa conse
quenc!a, esse rerle::oto. Appello da declaracão de S. Ex. neste 
ponto para a consc!encia de tOda Camara; e, pcla.s mani!estac;ões 
CJUe eu proprlo tenho ouvido, esses debates não elevam os nossoa 
tre.ba.lhos e cren.m, contra .os nossos Esta.dos, uma atmosphera de 
descredito, nociva não .s6 aos governos como toda. a communi
dade. (Mu.tto bem. Pahn.aB.) 

/ 

O Sr. Presidente - Tem a vala.vra, para explicação pessoal, 
o Sr. Botto de Menezes. 

O Sr. Botto de Menezes (Para erp!icacão ,e.ssoal) - Se
nhor Presidente, não asslstl !nteg-rallnente 0 discurso do eminente 
Deputa.<lo Sr. J. J. Seabra, representante da Bahia., quando rela
tava. os aconteelmentos pollticos de sua . t.:!rra. Sahi desta Casa, 
para. attender a chamado urgente, antes da. pcroracã.o do illUst%"(1 
pollt!co bahiano. P oucos dias depo~. kado, com attenção,. o diS
curso <iesse nosso brUhante colle&-a.. nel~ encontro um aparte do 
nobre Deputaólio Severino . Mariz, representánte de Pernambuco, 
aparte que toca dlrecm:znente o meu Estado e o meu partido. Disse 
o Deputado Severino Mariz que a Pare.hyba podla ser 1ncluida, 
tambem, como excepcão, entre os Estados !olizes, Js~o é, que na 
Pa.rahyba. do Norte não occorrera qualquer . perturbação da ordem 
nem se verificara qualquer perseguição a ndversario.s, du't'ante· o · 
regJme11 discrlc!o!lal'lo. · 

Extranhel, sobremodo, ·sr. Presidente, e.soo aparte do nobre 
Députa.do ])Or Pernambuco, porque presupponho que S. Ex. tenha 
acompanhado de pe.i'to o so!frlmento do meu Estado, sendo, por
tant~. testemunha, mais ou menos, dos acontecimentos que man
charam minha. terra durante muitos mezes . Lamentei profunda
mente que se 'l.ies.se dizer ã camara dos Deputados Federae.s que 
na. Parahyba. do Norte .não occorrera a. menor pertur.ba.<:§.o da. 
ordem, que não houvera a. menor perseguição a.oa adversa.rlos da. 
situação dominante. A,ppellarla. para S . Ex., neste instante, afim 
de que, com sua autoridade, com o· conhectm.ento dos homens e 
das coisas da. Pa.rahyba, esclarecesse o seu pensamento. 

O SR: · OswALDo LIM~ - V. ·Ex. quer diZer .que o Governo -
do Sr. JoS(; Americo, na. Pa-rahyba, ·!o1 um Governo de vlolenela.s? 
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O SR. BOTTO DE MENEZES- V. E~. conhece tanto qua.nto 
eu a. sit:ui.;:ão da Parahyba. V. Ex. advoga no int~dor do meu 
Estado. Chegarei, entretanto, ao ponto a que V. ~- se quel." 
referir. 

Sr. Presidente, desejava s!l."Pcr com que intençlio o digno re
llresenta.nte de P~rnambu~o assim se externou em aparte ao dia
curso do Deputado J. J. Seabra. 

O SR. S!Mi:RINO MARiz- Desejo esclarecer a. v. Ex. meu pen
samento. O nobre Deputado pela.· Bahia, Sr. :.r. .r. Seabra., com
mentava., ·dessa. tr1buna, os effeitos da revolução nos Estados do 
norte; depois de C!'itlcar .severamente a obra revolucionaria, S. Ex. 
abriu um J')arenthesis, para excéptuar, do conjuncto de erros apon
tados, o Estado <lo Ceatú.. Então, · pe-dl a s. Ex. inclulssa Per
nambuco e Parahyba. 

Explico por que ag;;im procedi. E' que eu via o Estado da 
Parahyba. orientado pelo esririto Rorenartu;nte imparcial <lo gran
de homem que a Revoluçi'ío :revelou, - o Sr. Josf< Ãiilerlco de 
.4..lmeida. Estudando a .situac:ão cconom!ca e financeira da Pa
rahyba, constatamos que o Estado de V. Ex. se encontra Jsento 
de divida. para com o funccionalismo, com a economia em ;>ro-. 
gresso constante e com surto notavel no desenvolvimento da pro
ducção algodoeira. Entendi, por isso, dever inclull-o entre os be~ 
nericlos da Revolução. 

O SR.. :BOTTO DE MENEZES - V. Ex. ;!â terminou seu 
aparte. aliâs ouv1ào por mlm com especiai ..:;yznpathia? 

O SR. SEVERINo M'Ainz - ;m. Pu! chamado a debate. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Sr. ~esldente, contlnua.ndo 
o meu discurso, respondo S.'o nobre Deputado l'<lr Pernambuco. 
E' extranha essa exaltação patriotlca pela terra alheia, i!Sque~ 
cendo os soffr:lmentos e revezes poUtlcos dos seus habit=tes. En
tão, louva s. Ex. a. situacão flnan~!.ra. e economica.. e esq'ueC6 
as torturas lnfl!f>idas e.Qs ollposlcionistas n:~.s vizinhanças do:> aeu 
Estado?! 

O SR. SE!'.'ERIN~ MAF.!Z - Não cons!droro a Parabyba terra alb.eia 
para mim. Sou braaileiro; enquadro-mo no sent:Jmento de bras!~ 
!idade. (M1Lito bem.) 

O SR. BOTTO DEl MENEZES - Mas, o sentimento <I& bl'a~ 
silidade enquadra-se no sentim'énto de justi~;a' e na. obser"\1Q.Ç40 
exa.cta. dos factos. Não me quero ret:erlr ao Governo d~ Pern=· 
bHcO que tenho acÓmpanha.do com attenç:ão. Mantenho mes~o 
rela.cões pessoae8 com o Sl.'. Lima. Clavalcante, illustre gQvernador 
do nordeste. Extranho, porém, se pretenda. di:;;er que na Parah;;
ba não occorreu perseguJção alguma, e que o nob.:-e Deputado Se
nhor Severino Maóz venha, em aparte, Incluir a :Paoo.byba.na. sl• 
tuação. doe EstadO"s privllegmdos pela Revolu~o. 

Se o aparte proviesse da ballcaàa aituacionista. de me<~. :Els· 
tado, achat'le perfeitamente just.11ica:vel. 

o SR.· ~ ~ - O dellolmento úo nobre Deputado por 
Pernambuco, vizinho do nosso, terra do orador .e minha., cOlllo ~
delle e de toda. a Nação, não e"ldge que a bancada da. Pamhyba. OP" 
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ponha. formal contêstaçii.o Í!.3 palavr~ d~ v. Ex., àe vez que a. sua 
presenca na tribuna. mostro. o. limpeza dos processos _ polit!cos nfo 
Parahyba, onde tooos os pa.rtldos tiveram a mais ampla liberdade. 

<.:nroco.m-so ·nnmero>rils <17JUrtes). 

O ·SR. B"?T'XO D.E ~1ENEZES- Sr. Pre.'lidente, peço a V. Ex. 
me mantenha a palavra, porque de:;ejo respon4er aos Deputados. 
do m'eu E.stadr~ e a outro.>; colJt>g:u;, um por um, palavra p or ;Jala
vru. Se não disser a verdÜde, se não adjudicar á. minha. palavra 
o~ depoimentos necessarios, entli.o, não sel'ei digno desta. tribun:.~;. 

'L'enho certeza , porém, de qu~ o :>1·. Gratullano de Btit() Jlâo 
negará. os acontecimentos <la. nossa . t erra . · 

0 SR. GR.A'l'Ul..I.A.vo DE BRI'l'O - AU: ~~.qui V • .Ex. n.:.o l·eí.:ri'~ 
nenhum. 

O t:lR. BOTTO DE M.li:!\EZES ...,.. l:'er!eitamentc. 

Devo responder logo ao nobre Deputado Sr. Pereira Lim, n H·u 
'collega. e cozn_pa.nheiro fl4. FacuLdade de Direito, e Hlustl-e a dvtor
.sarlo. Quando S. Ex. andou p~la Parah::,.·ba, ·empimhwlo, como 
eu, 'lm prop~:l.nda. eleito1·a.1, certa vez perguntou-me como de
corr: ali o runbiente pollc.!al, o ambiente· da cidade. Respondi-lhe, 
a S. Ex.: Hoje, · clia du .e!clç:i.o, estamos gozando de · liberdade; 
ma.s antel"iormente, nos embate::; tn·epar-.J.tor ios do r>Íeito, .n.ão !lou
ve . wu-antlas. Commentou-se, depoi,; •. no 1-:io de .Janeiro ha.ver .:1.1 
atfirmado que o ambiente da. Pn.rahyba tinha s!uo con;;tantemente 
de po.:z;. Não era. verdade, Sr. Presidente! 

O Sr. Det~uta.do .Jo~ L!ra diz que a. lJt·ova da trunq\llUidad<.! 
do meu Estado Teside no .facto da. minna eleiçilo nãc ter sido ;:cn
testa1ia pelos adversarios. Devo declarar coue t<mdo sido respeit.a.uu 
o meu .diplo'ma, !1,ti le\•ado a não conte>~tar o dos udversario.s. Se 
t.'ll não acontece:lSe, outra seria p. attitude do Partido Repu
cano Libertador. 

0 l:$R. GRATUL.lA:><O v~ Blil.'l'v - S(> ););)l' . i:õSO? Y. ElC. deY~ citu..· 
a.s violencias a· que se referiu. (Troca.m-sc aparte.3.) · · 

O SR. BOT'XO DE J:I!El"EZES - Par~ não perdtor o tio do 
:zneu ·discurso, devo declarar A Camare. que nito traria. .ao co.cu,.: 
clmento da Oa.sa os factos desenrolados na PQ.rabyba, pelo a t .:se jo 
de nos poupar a todos a recordação de scenas deprimente-.,, m::t•5 
a isto sou. obrlgaido pelo aparte do il!ustre Deputado, ~r. Severlf;o.J 
:ri1a.riz. e Dorquc o tne11 silencio, a;ora, importaria num esqucci
Jnento dos meus compromissos politlcos com os . conterraneo>l e 
correligiona.rios. Não direi tudo, ent:re.tanto; o resto ·ticarã para 
depois .. 

Pergunta-me o illustre collega, Sr. Gra.tu:tmno de Brito, Je· 
posso positiVar uma das violencias da. ParahylXt. Respondo :.o 
ex-1nter,;;~ntor. 

' O SR. Glt.U"tlLIA."io I>E Bnrro - Pôde positivar todas.· 

O SR. :BMRcro PINTo - v. Ex .. deve ter interesse nisso. 

o · SR. JOSE' GoMES - Aliií.s, o representante de Pernambuco 
· tez jusuca aQ nosso Eliltado. 
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O SR. BOTTO DE :'.1ENEZES - Vamos \'er se ~ ju:;tica. oti 
. ín_justiQa.. 

O espancamento do jornalista Luiz de Oliveira, espancamento 
monstruçso, na.s proximidades do qua~tel do Regimento Policial 
do Estado, oonstitue uma da.s mais negras paginas do nordeste. 
Atê hoje a Parahyba. desconhece a punição dos culpados. A-briu
se, e.penas, o conhecido inq-uerito.. . rigoroso. 

O SR. GaA'l'Ul.L\.."'1':> Dil BRITo - O caso do jornalista. Luiz de 
Oliveira não se prende, absolutamente, a politica; :Co! ·ao que pa
rece -uma. cruestií.o tod~ pa\'tlcular. O !nquerlto aberto foi mesmo 
rigoroso. 

O SR. BOTTO DE MENEZES -- "Nâc se regista, na Parnbyba, 
essa ·questão partlcui.Q.r. O jornalista dirigia um orgão de opi
nião e combatia candentemente o Governo do Sr. Gratulia no de 
-Brito. 

O SR. Ji'l:;ll&IIlA LlRA - Aliã.s, essa jornallsta ~tá em per!e!t:t 
P3ll comnosco, neste momento, · co:no V. Ex . nií.o ignora, e a prova. 
dG que não temos culpa alsuma ~ que clle trabalha a.gora. em 
nosso orgâo offíclal. 

O SR. BO~O DE :\!ENEZES -- Em que el1de a opiniii.o 
do V. E:r. o articulado? :tias V. Ex. não nega que houve o es
pancamento do. Sr. Luiz de .Oih·eira, pert~ do quartel de Polic!a, 
Era interventor d o Estado o meu collega Sr. Gre.tulla.no do Bt!to. 

o SR. P=A LmA -- Esse assumpto !oi completamente es
claracido e consta. dos "Annaes" da legislatura pn.asli..da.. 

. O SR. BOTTO DE MENEZES - Nesse tempo, · a. opposlcão 
não contava com nenhum representante nesta· case.. Me.s não 
fica ahi a actuação da Parahyba no ambiente de "calma e tran
quillldade". 

· P~uco tempo deJ)Ois, Sr . Presidente, o jornalifrtc. TQ.ncredo 
de Carvalho, di:rector de um orgão de opposi<;:ão. era detido a. porta 
de um cafê ·e . dal;1 mett!do no carcere da delegacia. policfa.l, para 
ondo fu! chamado, altA. mad:cuga.da., pelo meu preze.do collega. Dl'. 
João Santa Cruz -e o jornalista AnchylleS ~mes. E UI., perante 
o delegado de po!ic!à, expx-obrei a quelle acto que era. um attentado 
aos nossos fórós de c!v.illza,ção. M&1s ·que um e.ttenta.do: uzna. vio
Jencia ~smarcada . 
. · o delegado asseverou-me qu-e prendeu o Dr. Ta.ncNido de 

Carv'alho porque este o desattendeu, não comparecendo a. :Policia. 

E era. Interventor da Para.hyba o meu collega., Sr. GrntUliallo 
de Brito. 

O SR. -Ga&nn:..rANO PEI BRl'lo- Qual a prova que v. Ex:. eXhl: 
be com relação a essa declaração do delegado 7 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Não é poss!vel apresentar 
prova, lll2.ll confio nas declara(lõeE; da.quelle collega, que é um moço 
de palavra. · 

O SR. GAA'l'UI,LU;o DE Bnrro - Declaracões dessa natureza. não 
se trazem para. a Catnara dos Deputados! . 

O SR. BOTTO DE MENEZES - E' pooe!vel, Sr. ·Presidente, . 
que o ·Sr. Gre.tuliano de · Brito, de. · Parahyba, como eu, conl;J.eoen· · 
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· do meus processos de combate, yenha d!zer perante ·.o. Cnmara 
que estou afflrma.ndo uma Calsidade\' 

O SR. GRA'l'ULIANo DE BRITo ..:._ V. Éx:. tambem conhece a con
ducta moral e profissional do Dr. Clovis Lim:t. E ' um moço aci
ma de <l-ua.lquer suspeita: 

O SR. BOT.TO DE MENEZES -A mini clle disse U!tu: ·'As
sim procedi porque precisava . dcsnífrontar minha autoridade, cf
fendida pelo Sr. Tancredo. •• l-~ eu 1ui em compnnhio. do !llustre 
advosado Dr. Santa Cruz e do jo1·nal1st11 .A'nchyHcs Gome:< intN
cedcl' junto ao delegado, quo eru o Dr. Clo\'iK J.lmu, ('Ol Í<t~·or da 
liberdade do meu amigo. E o ])r. Clovht uttl•nucU-tlliH, 11ond!, ;,tn 

liberdade, depofs de meia noltt', o J•cfcrldo Jt.wnui!Ktu.. ' 

O SR. GRATULJA:o;o DJ,l BRI1'o -- () S1·. ·'l'uncrc:odu d!.! Cn rvulho 
nunca foi preso . E~teve na Dell•gat"i!l pr••lltnndu um dC]lolm~nt<>. 

O SR. BOTTO DE MEXEZES - Gnmnto u \'. J<:x., ,>~ou ml-
nba p a lavra, que o !o!. 

O Sn. GAA'l'ULIA..."'O DE: BruTo - TtLmoeiJl c.lou minhn. pulnvra 
que nã~ o foi. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - I.'o~so atnnnnr a V. Ex. 

0 SR. ÜRATt:LIANO PE BRI1'0 - );une-a !oi preso. 

. O SR. BoTTO DE ~IENEZES - .. . <iU~ o t ire! de dentro do 
xadrez da policia. O 'que estou dizc>ndo f a expressão da verdade. 

Me..s não fica. ahi o 1·osario das nossa.,.o; desditas. Passa-.se o 
tempo e entra a phase eleitoral, e a .. União" pul>líca. uma. nota da 
Chefatura de Policia pr-ohibin.do a realização de comlclos em dia 
de !eira. O Sr. Gra.tullano de Brito mnndou c~tainiJQ.r essa or-
dem no orgão ot!íciill do Estado. ' 

0 SR. GAATULIANO DEl BRrro -'- ~ão (:· verdade que tenha prohi
bido comícios .. 

O SR. BOTTO DE ?tfENEZES - E' Vl•rdadc, tanto assim 
que o T r ibunal Eleitoral concedeu, a rClquel·lmento meu, uma or-
dem de Jtcibea&-corpus·. · 

o . SI<. GAA'l' ULIA"'ú Di:: BRITO - \'. Ex. a~· v c tl'a~c·l' l'I<H(' cln 

Cllmento. 

O SR. BOTTO DE ::\IENEZBS - 'l't·at't'l a C'ÓlJiú dllKIW du
cumento. Tenho meu d.ossier completo . 

A n ota !).i.zia. que o Chefe _de pol!da. nuo conHen~lrla com!l'lo~ 
em dia.s <:!e feira. · 

O SR. GAATtTL.IANo DEl BRITO - Todo o mundo sabe que a po
licia. tem o di~ e! to de localizar os conúcios. 

·o SR. BOTTO DE MENEZES -- De loCalizai· e nã.o de os 
prohibfr. 

O SR. GP.ATULIANO I>E BRITo - Na Parahyba nunca se proh!
· blu comicio. V. Ex. t alava livremente. 

O SR. BOTTO DE :MENEZES - Xão dl(l!ejavn. <·h~gnr a. esse 
pllnt?. 

.: 
(Trocam-se a-partes.) 
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O Sa. P~IU"NTIO - Attt•n1:no! E stá com a · palavra 0 Sr. 
Botto de Mene~o11, 

O SR . Jos&' Ou .\11~>1 - JXt urn aparte. 
. & 

O SR. BOT'ro IJJ•! .:\II~:OH;~J~l:' - Agora chesa o sr. J osé 
Gomes · para dar He•u usmt•te•. 

Blle, ~ue h11 llU Ul'llll •llutc <·ununentava commigo, ~U>sumptos 
gerae.s da no:11m t C!ITrL. , • 

O SR. Jo"~o:' Gul>l .o~ -· ,\,.,..umpto~; de !nt-er-es~e do E stado. 

O SR, HUT'I'll IIJo; ;III·:NJ·:~J·:~ - li: ha. de ain<la fazer justic::l 
['-S declarac:üe~ tiU<• t':•I'IIIU lo,· l~l'llUI !l de paixões ou de odi~. sobro 

··a situac;üo do J·:~<tuilu, •lU•• \' • .J,;x. (·onhece tiio lJem quanto eu. 

::-lii.o e:oluu 11 r•r••o I' h l•l"t'la,., ~r. Presidente ! Ó que estou di-
zendo (: :1 <•XJll't'HMI\11 dn \' t•t •cludl• , 

. !:>r. l' l't•Kich•nlc•, o 'l't·Jhun:t l 1-!l<:l toru.l concedeu, P O!' una nim : 
dade , um a~ ordt•m olt• JmfJ<'"~·c·rJI'JWH, ll:tm o cn so elo~ comici?>< ch1!! 
feira~ e d"pniK uuu·et JHII'rL ~"aranth· o D1·. Curlos Pessoa, emin-.)n to 
l ea.rU:r 11bt•rtllclol', uwruht·u dn l:ommls.~ão .Executiva <lu. A tlü.Ln<:a 
Liberal, e qut! n•1o l•o.llor ••X••r<'eJ· :~ suu. propa1;a.nda e-!~!toral <·m 
Umbu:~:eiro . 

.Perg-u nto uo meu lllu~t•·,. colll:!ga , Sr .. Ut.-atulia-no u~ Brito : 
""ta t ou nil.o a n·r·dailei' 

O SI'- Git.~.Tm.Jo\:OW IJI': lhll'l'u - V. E)(. e~tá. de tur)Janclu o sen· 
t.ido ds. not:t " "u huPJr·u~·f''•rJ!U·~. <:omo u. Camar.o vai vêr. 

O !SR, ,\ rrruuH HANTtl" - :-;., hou\•e l:abcas-cor11Ua (! porque se 
\'er!tlcar::>.m vlnl\•nt•lllll , 

o SR. UUTTO JJto: liJo: x.F;ZF.!' - Diz muito bem o il!u::;tre ~ 
brilhante culll'lll~. I'C'P t'I!I"'Htnntl.• do Para.ná , sr. Arthut· San to:,;. 

0 SR. 01~\'l'l!f,I,\NII IIIC BHI'nl - 0 ::u;:;un.pt.o ~et·{l. upportuna 
mente expl!cnc.lu. 

O SR. :UOTTO Dl::' ~ll'::XEZl·~S - Pas.;;emos paru. outro pontn 
intel'essanto, lliU'llo nG!! pnro.h~·b:.mo:;, amigos daquella terra, e p:n·:t 
todos os bruHllc!roK. (PCJusa.J 

Em.ptquet:trutu UH rua11 d .. L'1nt,uj:ein' ~ t• J u!z de: Dirc:ito q ue .: 
um. mo.gl!!tru<lo dl~nlt<lltmo, recto e culto e que, al!ú~. é r>at~nt<.' 
do Sr. Grututla.no do Brito ••. 

O Sn. GnA't'UioiA~o 1>1': BRlTo - E ' parente m eu; mas nunc:a 
d isse que a.s r un!! do Urnh.uzeiL·o !oram ·empique tadaJ:S. 

O SR. BOTTO DB MENEZES - :\>!as V . Ex. faz bom ou m fto 
juizo a seu respeito? 

O S11. G~TULlANO DI!: Bnrro -, Faço m elhor juizo desse magi:;
trado. 

O SR . BOTTO DE ME)iEZE::> - .Pois l,eru: o Juiz de D ir e !lo, 
sabedor (lo fac to, trn.nsportou-,;e a.o local e em meio do cnminho, 
ná es·trada, !le vlu sul'llrehendido por um ·~·urgente e pra~as da po• 
licla QUe, ele: i'uzll nns muoH, !lP. a<:er cu.t·nm do :tutoma vel, A qunsl 
c a pprchcndcrt\nl auJlpondo que all via j:,va o Dr - Carlos Pessüa. 
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0 SR. Gà.u'UL:ANO DE BRITO - Ta.mbem não é verdade. V. :E::x . 
não está sendo exacto. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Sr. Presidente, o Juiz de 
Direito protestou cóntra a vlolencta , e depois Inquirido a. respeito 
pelo Tribunal Eleitoral confirmou esse protesrto e o Tribunal. t o
ma!J.dO con.hecimento do· ha.beas-corzlus por mim req-qerldo, cont'e 
cleu-o nor unanimidade de votos . 

O S R. ARTHÚR SANTOS -E' curioso; o Tribunal concede h abeas· 
corpUil sem haver motivo algum. 

o · SR· GRATt;LlANO DE: BRl'l'o - Pena é Que o orador tenha vlndn 
para "· Carnara s'!m trazer o seu dosBie7. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Não pensava. em occupur n 
awmc:ão da Cam:~.::-a - eis a razno por QUe não trouxe ~ mlnh:t 
maleta de documentos. Mas o Sr. 'Gratuliano niio diSPõe' de ele
mento" nar:J. contestar . o meu Jibello. 

~r . Presidente , ca.hlu sobre a minha terra um ln!erno ele per
,;e,~:;uic:ões. Nunca a Pa.rahyba offereceu tanta reslstencia. a.o.• de.s
mnndos do poder. Dóe-me <liT.eL· is:<o, principalmente diante. do meu 
cullega, Sr. Gratulia:~o 'de :J;3rlto, QUe advog-ou uma vez commiA"O 
na minha terra, e sabe do meu esforc:o e idealismo. indo atf ::~.rran
car do ca.rcerll, com ·s. Ex., pre~<os que a situa~ão anterior não 
·t olerava. 

0 ~R. GRATTJL.lASO DE BRITO - Preso-1>', aliiis, por. crim<'s 
·communs. 

O SR. BO'l'TO DE MENEZES - Mas pre~os victima..<s de per
segui<:ôe~< e que, depois, exerceram no governo de Y . Ex. o com
mam'!o do Regimento Policia l e ·o commando da Guarda Ch·i! . 

Que>ro deíinir a minha orlenta~ão. · Hontem, como .h oje, cQllo· 
co-m<'~ ao lado .dos opprlmidos · 

o Sn. ÜllATULU.:-.o llfl B_arro - v. E:t. não m e atira contrA ,, 
m eu antecessor. 

O SR. BOTTO DE MEI\'EZES- Não é esta a minha intenc;:ão. 
O a ntecessor de V. Ex. j A. falleceu ; !oi meu amigo particular, a n
tigo cooperador dos mllhi · dignos do meu .Jornal, O .combate. e 

. uma sensibilidàde de estheta. rlas mais bizarras QUe hei conhecido 
e não s~ria eu agora o profanador- da sua memoria e do seu nome . 
O .Sr. Antenor Na varro realizou um governo energico. · 

O Sr. Anteno1· .N a varro .commetteu erros políticos, mas foi 
governo. 

O Sa. GRATULLI.~o DE BruTo - -Advogamos juntos no caso de 
que V. Ex. acaba de tratar. :Mas o G<lverno nos facilitou t e dos 
os elementos de d efesa na assistencla. aos nos'SOs constituintes. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Tratava-se de accão pu-. 
blica. Não havia necessidade dos favores do Governo. Qualquer 
advoga.do sabe perfeitamente dis!>O, por maJs.. rudimentares que se

. j~ seus conhecimentos. 

o SR. GRA'l'ULIANO · D:S: BruTO - Nada. de extraordinario occorrc1.i 
que merecesse .aquella referencia de V, Ex. . 
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O SR. PEREIRA Luu -·E' materla alheia ã polftlca . 

O SR. ::SOTTO DE MENEZES - Nilo é materia a lheia á po
lltlcu, porque !ixa acontecimentos c .situações do E!.itado. Não vivo 
fôra d::~. Par<l.hybn, de!lconhecendo o crue all occorre . 

b SR. PEru:rru. LtnA - V. Ex. hoje est!l. querendo aggrcdir 0~ 
seU$. collegas. Ainda ha cinco minuto~ mostrei a V. Ex. um tra, 
balho meu. como (•Xpt-e.!>' . ..I'lO <la ffi:;\lor cordio.lid\'\dc. Estou nltu
mP.n te s ur1>re1:<0 de r't'ceber uma. pedrada. 

O SR. BOTTO Df: ~II:::NEZES - V,V. EEx. aprenderam de 
um anno para cf!, c:~~u hl~<torla ele jo:;-ar pedra ... 

O Sn. PI>RJ,!Ir.A 'LtAA - Se V. Ex. se molel!tou. retiro n e>:· 
11ressão. 

O SR. BOTTO })g MENEZJ;:S - Nâ<J me nv,lt>st<'l. :Vla>' pas
se moa auiante. porque o capitulo rit"lo ~ dos m"i" n:::melavE'Is. 

o· Sn. PEicr:rrLI LmA- V. Ex. ue\'t! f•tlar, fn1ar umptam.~ ntc". 

O ~R . BOTTO bi::: ME~EZI~::; - E~tilllo par·tlc ulnrmente ao 
St·. ber>utado Percll·a Lh·a. que f um espírito brilhante •k· minha 
terra, e não acredito que S. Ex. :,·.; ::~otltlari~.,. com as Yiolent'ia:; 
Pl'atic::ula.s no nos.o:o Est;~.do. 

Devo, pon:m, voltat· a<Js Úco,ntecimentos do r;overno ele nosso 
colle;;a, sr . Gratuliano u e Brito, que o a~sumiu num moment" 
gr::w·c. 

O Sr. Grntuliano de BJ·lto, embora mo:><;o. era obrigado :.1. :wJn •· 
Pt>la. tradi!:iio de um nome ·paterno realme nte rest>e!tave!. 

0 Sn. G~t.~.TVLI.A)IO D<: Bnrro - ObrÍ~a<lo a V. Ex. 

O SR. BOTTO l>E MEXEZES- ... de um mauist rado di.~;no: 
e, no choQ.ue das· paixões, no n.ttrito <lo~ intert-~~et', qu::~ndo a Pa· 
rahyba precisava combater o pru!.'ido :;·~m í!m th d!ctadura. a s ua 
c:>.n<lidatura, com a. morte de Antenor ::-.;-,n·arro. nat<ceu como uma 
p romessa de G1werno ciYil. Convo('atlo em minha hanca de a d , "og::HI" 
para emittir uma palavra a re>.';>eito. acceiteí o mandato elos con tE"r
raneos e d!sse-ihes élc V!Wl. vo~ qu:~es eram os no~sos desejo><. • 

Declar ei, então, .ao Sr. G1·atulio.no: 

O povo ~abe perfeitamente discernir a obra elos h omens. Atten
da V. Ex. áS soli,c!ta~;ões do povo. ~ovet'ne com intelli:;encia e pa
triotismo, reuna. os homens àe nüa. \'Ontade, ·mio permitta qu,; O!i 

parahybanos sejam considerados extrangeiros na sua pro priu: ternl . 
porque a Parahyba. é mansa. como cordeiro, mas tem impetos de 
leão, p ara reagir. 

Sr. Presidente. nãÓ era um eto,;io ao administ raõor, eru um 
roteiro do povo que eu traçava, naquetle momento, ao candi-
dato. · 

O Sr. Gratulian~ de Brito, porC·m, apezar da s ua boa vontade. 
ficou adstricto sOmente á bõa vontac1e! 

·Nada pôde realb.a; naque!le ~·enti.do. ::1-!Uito m oço ainda, ch e
gando ao 'lPice da-s -posições politicas, capitulou di::tnte da ronda 
polit ica, •. 
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0 S~. GIV.~ULIANO DD BJUTO - V. Ex .. !l~le abertamente. NilO 

deixe !!guras por trú.s do panno. Abra-se completamente. 

O SR. 'BOTTO DE MENEZES - Vo\.: chegar, agora, onde que
ria o Sr. José Gi>mes, ao capitulo das outras perseguições. 

O Sll. JosE' GoM~:s - D~sconht>~o-as. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Desconhect> lJOt·qu.- l!<i.o 1lw 
con,;Em ao cr!terio partidarlo. 

O Sr. Carlos Pess'6a., membro da Comm!ssüo Execut iva r.a 
Allianr;a Lib.eral, p1·imo àe João Pessôa, o reformador, chefe de m u
nlc!pio de lncontestaxel prestiJ;IO, não pôde fazer sua propngan:la , 
porque o !mpe<ilu o Gove1·no. nem o Sr. Ernani S:ttyro, e:xpres~fu• 
de !ntelligen·~la e valor pol!tlco. em Patos. · 

ü SR· Josr~· GoMES - E' urr.:t inju!>tiC:a que V. :Ex. faz a•• 
GO\' t>rno Grn.tul!a.no de ' Brito. 

O Srt. GAATlJLIA!-:O t)f; Bnrro - A inju!itir;n do orador r, trio ela·· 
moru!\a, que se constata com o facto de tt>r o Sr . Carlos Pessô:> 
g,.nho as elcic:õe!l comer opposlciO!'!ista, no nosi<o Est!'l{]u, <>m sf.J 
municip!o . 

O SR. BOTTO DE ME:-:r:;ZEs - São !nu tei>; lyrannf>Ú< em 
' t"mhuzelro, contra o Sr. Carlo~ Pess•.Ja - h omerr; recto e coração 
adarr:antino. Inuteis porque a p opulação loca l justamente o admtn• 
e ama e u acompanha para todo sacrifício. Conhecemos como ,., . 
exP r"P a fa.-.cinaciio do hom<'m· >;obre o oovo. O Sr. Carlos Pessüa 
venceu aJi, pelos methodos llOliticos adopta<lol'l; venceu 1ielo cu· 
m<:ào. Outros vencem por outras qualida.des e t:unbem congregaril 
o seu POYo : o caso do Sr . José Pereira.. em Princeza, que attra-

. hiu a soli-dariedade de ~ua população contra· a a utonomia <lo 
Esta<io . 

O SR. GnATL:LIA!-:o pr,; BRITo - E 1 uma. injustiça á. ParahylJa 
dizer-se que !oram inu.tei;: as reacções contra o Sr. José Pereira. 
em Princeza. 

O SR. BOTTO DE .:l·i.E:'IEZES - Sr. Presidente, não falo- em 
reru:çõe!1 contra o Sr. José Pereira; I! irrisorio malsinar os chdé~ 
venclãos e acceitar a collal>oração dos correligionarios delles! 
O !nter\'entor reputa infamante fa lar no nome do Sr. José P e
rerra, mas •;hamou a si os C<'rreligionar!os do mesmo. 

O Sr.. GnA'lULJA:>o DEl BruTo - E' outra questão que V. F.:x. 
deturpa, tirando partido da faltn de conhecimento' da Cam:tra no 
assumpto,· 

O SR, JoSE' GoMES - O Governo da Pàrahyba procura selecciu· 
nar os elementos e aproveitar .os capazes de . administrar. 

O SR. BOTTO DE MENEZES -O Sr. Gratullano de Brito 
é um moço muito bom agora, .mast foi um t yrannc quando esteYG 
no t>oder. Coagiu a. opposição do m-eu Eetado. E' tão differente ver 
os homens aqui, n!J Rio, e vel-os nos E$tados! 

'O SR. GR&TULL\No DE BJUTo - V. Ex. diz umt gr:mde ver
dade : é muito dfffàrente • 

O SR. BOTTO DE MENEZES- V. Ex. parece !azer uma 
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lnslnuaç:iio i~ minha pessõa. Pers:-unto: qual n t'lll':ff!ren.;a 11ue 
V . Ex. encontra entre o ·Deputado q ue ora fala <l' o Hclver~:11·t• • 
que co;_nbateu na Parahyha'! 

O SR. Gll.<\rULlAN<> m: Bm'!'n - E' qu~. :u:1ut, l>roo::ura lml>re:<
s!olínr a Camara com conSiderar;lleo que não sãQ ver1ladeiras, como 
demonstro . . 

• 0 S~. :SOTTO PE Mk;N~ZF:~- :Z::s>tarel lu~·ertendr> os fa<:tQ~? 
Est.J'l!"<!l faltan<lo á verda d'-"? 

O SR. GP.ATtn.IA:-10 ne Bm•ro - Continue V. F:x. nrttrulan rl r'l a« 
a r eu,;a<:Cies. Cl1eg:~remo,-; a umn r onclusão final. 

O ~R. BOTTO DE ~1ENEZF.:R -Fomos, Sr. Presld<-ntP, CE>rtn 
vl>z. n Guarahlrn. POl caravana. Entre o!'l C'ompanheiros Pstuva o 
Dr. Luiz Galdtno d~ saH<?s, chcr .. !O<':tl e um dos malo .. e~ fn7.el'l
delros da P::r.<h:rlJu. m<>dku r omtwtcntl'. humem a. quem. ü ll t!'l' " ·" 

meu,;. chamei de sauto. da. Jlb.\'.m cnmp nnhitt , ili:;no p•·la !<U:'l fn
teln!z-~ moral do respeito d<- tndo " Pa.tz. J·:ntr<' o" cnmp<>n<•nte!< 
~l(>SI'i• c:o.r.,vann inclulam-s{' o <·or"n<'l .:\ vil<t L!n:<, I.ub: rl" Oliv<•lr:>, 
1J Sr. :.1or1eMto de Aqulno t:' outr'' ·' cnl'rl)llgionar!~>:;; . s:d>~• a C:n 
mnrn u qu~ fpz a. policia daqu~:J:a <:tdarlt' .. :lnnnl~ua<lo~ '! f'r e-n . 
dP.ram o S•·. Aclalber to Pcs~ô~. suhrlnho c\n <'m!nente l•t':tr:lleh·r, 
~r. Enit'lcio Pe.ss'~ P filho do hcnPmerlt.o p:lrah~·hann Sl· . ,\ n tnnlo 
P e!'!l•iA. D<.>saelt::>.ram o Sr. Ga\tlino Snlles. 

O Sn. OnA'l'r:I.tA:O:o DF. Bm'!'o - X Inguem !oi l ll'<·~n !l('""" OCI''l
:;;liio . 

O SR. BOTTO PE lJENBZES - Oh! N•sr: nep:;,tivi~rno ~~·Nt<'

_ü<i<tJco revolta. Sei q u e n.o antigo lntel:'vento r dlíe ouvir dl<:E'r lssc•. 
ma~ € nece!!~rlo. para conhedmento d:1. opinião publlr.a. oxalí• 
! !E' :trreppn:la d<>$ileS Cactos o Sr. Oratulhno ele Brtto, JJOr<lllt'. 
assim. merccerrt o no,.~o p erd:1o! ~111~ S:·. F rel!!dente, a.:pproxi
mam- ,;e ;~.;; eleições. Fundàào no Estado um part[do nov,.,, <:om 
elementos capazes. como o r·nnego Nicoclemu,. -:-;'evc". a;;;-om con
vidado p'lra exercer o can::u de dírecto r da Escoln. :s'ol'mal do r.,.-· 
t nri<>. os Dt·s. Carla!! e Fernando Pe!oi..Oa. o~ Do•!l . CI0~1s e E r na ni 
.<:atyro, Dr. J o:;é Pillto• :L:!!a.yl'tt!.' ~:rv:ikanti . Severin o Cahral, <'0-

ronel .Tosf Par ente, Pedro Cunha L ima, os Avila Lin s, {; Sr. S(>w•
rlno Lucena, filho do ex-Pre,.ldente Solon d e Lucena. e multa!< 
outras figuras d!f:M.s da Parahyba, elementos de todo Estado In-

'· tens lricamo.s a pror>aganda. tTm:t !lora<:ão de homens indepen
dentes. Não em., como s e dizia. um aj1.mtamento !!licito: en~o um a 
pa rte significativa de opinião. Cornpreh~>ndendo :> tenacidade. elo~ 
lutadores. o p:ui.ldo situacionista enveredou nor uma estrada to:·
tuosa. Desmandou-se. E intctou. dentro no Govel'[IO Grat ulia.no 
de .Rrtto, a tel'rlvel · pressão snhr e os meus correllgionnr:!os . Re
unido o directorlci do Partido Republicano J.!bertador, deliberou 
apresentrir :1 ~ua.. chapa fi. CaJY!arn. Federal e r~ AssembJ(,a do E~
htdo. Ao inv-és do habito cnmmum de reunir, nos ediflctos )lUbl!co~<. 
os chefes dos niun1clpios. convoqUl'l o povo .vara uma reunlã.o na 
r>ra(:n. pub!i<-:t. Fui para: llt.: dei inicio ao " meetlng" exorando ao 
povo que examinasse os can dldatos llbertadorel', lndtcn$..-<e suas 
falhas e .. então, deUhet'a.s~e se elles merecio.m·· ou niio a~· suu~ prc · 
ferencias. Constituía, de facto , um processo novo este c on vite a.u 

po\·o, pa.rn. opin:lr, a ll mesmo. Sabe, Sr. Presidente, o que fizeram 
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os elf'rnentos Hítuaclon!Mtas? Mnrcn.ro.m 1"1."\ra o mesmo dia um outro 
cornlcio. no lu"ar chamado "A Pedra", á .,.,a da Republicu. na 
mel!ma cidade de Joúo Pes'Sü:l . Er::. vlsív~>l o Intuito. A' oppo
slçiio. nü.o lntet·essarla. prejud!~'ar a unlem. De!icob•'iam-!>e os pro
po~lto!l. A policie. permlttlu que os nosso~; u.dYer!lo.r1os reullza .. ::;em 
um comlclo .'i mesn•a hora, em bom noutro local. l~ntendl que tal 
e.tUtude -"h:nl!l<'a.va uma provoca.;iio para. a luta. A policia de· 
clarou logo QUP. o •·meeUn;::" não SP.r!:t reallzndo na Praç::~. <lo Re· 
logto. lato r... na Prnca Vldal de Ne(.'Telru,., QU<' ~ n praça central de 
Jotto f'Pssoa. A ordem da polkl.;( foi por n6s acatada. 

O Sn. Gr.ATCLl..\No nE BltiTo - Partldo algum t·c:~.Iizou comJclos 
na Pra~;a V!d.-.1 dP. Negreiro.• pnrqu"' !<<' tr:nn. d€!. um po:Jto de 
t•onvergencla de Yeh1c\llos t> multo tran~;itado e movimentado. Se 
fol<><!! prohlhldo ~ómentc a. 'detennlnados part!<.Jo,; a. realizac;..."io de 
comido~ ali, V. Ex. poderla accusar o GoYcrno de parcialidade; 
na \'l'll'dad~. nor~m. nenhum .narti<lo o fe~. 

O SR. BOTTO DE :.1E!';EZES - Contesto n arr~rrmtdío· de 
V. Ex.; muito>~ comiclo!> ~e reallz::~.r:.tm na. l'ra<:a ilo Relo;;lo, em 
pro11a:.~nda>~ anterior~>"· Todos <JH "meNings" d~ Allian<;n Liberal 
ali se reali=ra.m . Entr.,.tant<~, Sr. Presidente, acatamo>~ a prohi
bi~ã.o P. ac~eitnmos a í'r-l<:a 17, r:u.io nome F. um11. ·rC'rnemorao::.'io 
de - ng-ue, uma pa:;lna. de lntrepl<l<:%. !1-furchut:in mos par:l :.li . 
A e.;colha da policb importnva numn. predestinao::ão. Ali reviverla
mo>S uma batalha de civismo e um lance g-lorioso da hls torla da 
noss.~ . .Democra cia. Lá fomo.> P. !lr.nm os no m"io ti:> po,·o : f:tmlll:u; , 
representantes de toda.s :~.s clas..~es , <:>ml']ua.nto no local tla " A r <'dra " 
(!'.Ou'r:>ernp!l depois) espaireciam alguns pro~<'ssiata~ . · 

O SR. GRATTJLIA~o ·ns BRÍTo - V. Ex. d(>Sde j ii estabelece que, 
na Pr~a 1817, 56 se achavam adeptos seus . 

O SR. BOTTO DE ME:!'."EZES- Serla curioso, digo eu. que o:; 
Progre~ststas comparecessem ao meu ·•meetins " e niio· ao del1es, 
marcado para a mesm a hora. a não ser " "' (!,ll (> fnr~m Hc para pP.r-
turbal-o. • 

O Sn. GRATULIANO DE BRITo - Não a í !lrmo Isso. Decla ro, ape
nas. que v. Ex. ê quem diz que só havia. no seu "meeting", ade
ptos seus. 

O SR. BOTTO DE MENEZES :.;.... Sei onde V. Ex. quer che~r 
e lá chegaremos juntos. Redis-i uma proclama~;ão :a o povo d~ 
minha terra, e iniciado o " meet!ng'' comecei a. lei-a, com ser~
n!dad(). Lt-a, impetrat~do a. todos os conterraneos -o exame dos 
candidatos. a folha de s erviç:os â. terra n at al. :Preclmvam o,., le
vantar a. Parah;rba dos destroc:os em que, des;:;ra<::Hiamente, mel."· 
gulhfo:a. Sr .. Pre !<ldente, apús meu dis<::urso, fa1aram outros ora
clorell e quando o t.~ltlmo, o sr : Luiz de Oliveira, perorav a. numa. 
oração brilhante , ttt'Óteara.m-nos . .Agentes de policia. perturbaram 
o comlclo, e mataram um compa nheiro, um pobre carroceiro, que 
nos a s-sist,l:l. 

O Stt. Gf\ATUM.o~No r>E BRITO - Perm itta V. Ex. um ·apart e . . , 
·O rigoroso inque rito, qU(' se a 'briu, apurou o SE'g'Uinte : mor1·eu 

um cidadão filiado a o P artido Progressista , um s erv içal de \lln d()s 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:40+ Página 107 de 124 

-271-

candidatos a Deputa(lo F~deral t>elo mesmo Partid<J, e tudo:-; os in· 
dicfos dernçmstraram que o Incidente !o! provocatlo pela aggre
miar::ão àe V. Ex., nmlto a proposito. 

O SR. BOTTO DE MEXEZES - A oppos!ç;ão desarmada, re~ 
vlsta.da nas ruas, sem imprensa, perturbar a ordem do Mu ·proprlo 
comlc-!o. E' jrrlsorJo! Repto o nobre Deputado a adduzlr pro\'H1<. 

O SR, GnATL'LTANo flE: Bntto- Não direi que v. Ex. tenha ~!<lo 
o autor do plano. 

O SR. BOTTO DE l\!:ENEZES- Não ft:l; minh:t indo!,, r!:'peU" 
a vlolenc!a e todos o>< meus amigos não :;iio capazes dEc plano~ 

dessa natureza. A n1eu lado estavam a. senhOL'a Henrique ta. l'essC.a 
Ramo>, irmã de .Toíi.o Pess~. acompanhada de dois filh(J;;, 

Felizmente niio e~tou trazenuo a deuate fa{'tos inY~>ro~lmcb. 

inverldico~. Morto o oobre homf>m ... 

0 Sn. GRATULIA~O PE BI<ITO - Çort·eliglonarlo do Pa1•tillo Pro

gre,.,si~ta - rlet·~ v. Ex. a.CCP.nt.U'll'. 

O ER. BOT'tO DE ME:.'\EZBS -- ... pn.t'<t c~ttenuar a nli~el'ht 

"' :tfflir<;:lo d'l _!n!eUz vi uva, o conego Jo~l' Cuutinho, vl~uriD <la Ca
pital, n. rnPH pl"dído. abriu uma ;;ul•scrip<;iiu Pnrre o TIO\'<• e con
S0J;Uiu quatrocento!'! e cincoenta mil ré!~ com que comprou uma 
r.·:u<lnha. numa das run.s m<~ls humildeg da Pa1·ahyha. E o l'adre 
Coutinho mamlou pubHcar, mezel'! depois, uma notrt pela. imp~ens''· 
d.:n<lo c·~nt.a. d~slôa l'!ubscrip<:ão e ·.ao meu pedido. Esta .; ' L \'l?r
dade, (, a hí!'ltor!a Yerdadelra dos acontecimento~. que ali se• cle~

enrola ra.nl. 

Feito isto, que no~ restat·a. t:L nós, Libertadores? C recolhi
m e nto 1'i. casa, e á minha casa. se fez verd.'l.delra romaria do Povo 
q~c era, dh a dia, aclntoAAmente affligido pelos agentes rlP policia. 

0 ~R. G!UTUI.JANO DE BRITO - OUtro facto QUP. V. J.!:x. não 
prova. 

0 SP.. B('l'l'TO DE MENrJ~F;S - Vou r>roval-o. Mandaram o~ 
g-azP.tP.iros r.!!S.c.ar os nos;;os .iorn~us. 

o SR. GRATt:LJAN'o DE Barro - O facto occorreu de outro modn. 
Os gazeteiro!'/ da Parahyba num extraordinarlo movimento d(' ~oli

darledade ... 

O SR. BOTTO DE MENEZES- Com quem? Cont V._ Ex'? 

O Sn. GRA'l'UI"IANO DE BruTo .:.... ••• resolv~ram não vender o 

jornal "" V. Ex. 

O ~R. BOTTO DE MENEZES - E' interessrmt~! Aqui estão 
varies Deputados, indusíve o Sr. Odon Bezerra, tiio vizinho d.:. 
1ninha resldencia. no Estado, a quem pergunto neste momento, se 
os gazeteiros da Parahyha são capa~es de rasgar, expontaneamente, 
um .ior.nal rlo orador que fala. nestP. instantP.. 

Não ha, Sr. Pre!ildente, no meu Estado-- vou confes><ar. mo
destia ú parte - quem seja mais a.migo dos v.equeninos c dos 
afflictos qne eu. Slou mais advogoudo dos pobres que dos ricos e 
estou sempre ao lado dos opprimidos. Estou referindo tactus e as· 
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pectm1 locaf's. "orn fidelidade. E;abP d!O<'>O o ~~-. Odon 13e:t.en'a. qUQ 
me conhece de perto, mantem commigo reia<:ões pessoaes e á minha 
casa foi mais· de uma vez •. paru ambos !undarmoll u·m Partido 
constitucionalista. 

o SR. OnoN BezERRA - Permltt..9.-mé V. Ex. explique o facto. 
Niio ful á casa de V. Ex. para convidal-o a fundar um partido. 
Fui soltdtado nor um ami:::o a ir á rP.sirlencin. de V. Ex. ' 

O SR. BOTTO DE MEZ..."EZES - ~uncn soub<> di~so. Soube 
r~-P~n~s da ~h.,.~:ada de V. Ex. e que o recebi por mais de uma \'é?. 

com syrnpathla. 

O Sn. QI)()N BI!:Zim!'.A - Vhit.<:>í V. E~. c<•mn aroi~o pa•·t><"lllat• 
e collega. Fui convidado nelo Sr. O ris Barhosa. actual Directot• 
d ' ..t Fn.iri.o. or~:1o of f!da l da Estúlo. \l:tl.':J. lr f• rf'siáE'ncia de 
\". Ex. porque na Parahyh.'t niio ha\'ia pnrtido or;;ani7.ado. :tnti?s 
da rP\·oJuc,:â1) ur> 30. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Exactamcnte, nesta ultima 
pnl'te. 

O Sn. OI>OX Bez~)RJV\. - N "'~"n, or.ca:,;íiio. dlss" a V. Ex. P. aos 
demais companheiros present~>< que nã.o mr movimentaria sem 
ouvlr antes a PW4Vrn Je O!'dem do Sl·. Josr: Amerlco c que ne~c 
sentido e~creveria uma cal'tn. I<· S. Ex. Para esta minha decla raçt.o 
Invoco o test!'munho àP. todos quanto:; lá. se encontravam. Xão fu! 
convi fi~!' v. F.'C. on.ra fundac.:ã.o d" qu::U<iuer uartldo. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Dí~se V. Ex. que o Sr. J'o~f! 

,\ m<'>r!~o· s ~> onnunha ao nomP. olo ~r. -Joaquim P"ssõn.. 

O S·R. O~>o:s- BF.ZF.RnA - Conhecia as divergencin.s politicas entre 
os Sn•. .Tos.< Ame rico e Joaq ''lm Pessúa. mas di~so V. Ex. não 
pode inferh· que eu o houves:<c convidado pnra fundar paJ"t!do po
lítico. 

O S~. BOTTO DE MENEZES - Varn••,: i!e!x,:· t:' &':S.::;s (:ol:;a;~ 

á ~~:~.:·;..:eni, Dois Q.UP.ro Pntrar noutro <J.Ssuml)to. 

O Su. Ooo:N BEZE!UU - Muito bem. Acho q~e. realmente, jii. 

· de\"in. ter d;,!xado "'~ses casas de :ado e entrado em outro ~enero 
de consider-ações. 

O. SR. BOTTO DE ME)l'l~ZES - Dig-o ''· Camara aue a Pa· 
rahyba attingiu a tal eif..a.do de anarchla que o Sr. ~rathias Freire; 
nosso col1ega, Deputado Federal. retirou-se do E~tado, allet:"-ndo 
tiuta ele g-arantias de vida .. 

o Sn. GRATTTT.XAl'OO nE BRrro'- o~correu um incidente entrp o 

C:onE>gO :>.~athia" Freire e um commerciante da. Pa~ahyha. 

o' ~R. BOTTO DE MEKEZES - Deixe-me contar a hi~1:ol"ia. 

' O ::.H. GTtATt;LIANO l>E BRITO - Em torno desse incidente, man· 
<lei abrir rig-oroso lnquerito. tendo sido o seu autor processado e· 
condemnado. 

O I';R. RO'l"T'O DE 1\JJ~::-rEZES - O Paàr<'> Mathias F1·e it'P. -

chamo a ~'lttt'>n<;i"io do>< Srs. DPpntados - nuhlicou nos jornae:>' ·da 
Parahyba que deix<:.va o Est:úlo para n(w ::;er a:-;s-as,lnado como um · 
mísero cão .. Appello paro. o Sr. Gl'o.tuliano de Brlto afim dto.> que 
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diga. !se é ou não Vf'r<lade. Tenho um jornal em que e~><a despedida 
do Deputa-do Math!as !oi inserida. 

O SR. B.IRRm'O PINro - Se o nohrc o•·a.dor não !!e molestas,~. 

ousaria dar um ultimo aparte. Vamos estabelecer por hoje: um o.t·
místicio para a Pa.rahyba, em honra ft P::tz do Chaco. 

O SR. BOTTO DE :1.-IJ.:XEZI~S - E~tou Sr. Presidente fazendo 
uma recapituladi.o elos factos, .sem nenhuma paiX<Io. Ouvi dizer 
aQ.ui, certa v~z. que a Pat·ahyb:L offereceu fl ~"~ão o e,;pectaculu 
inedito de um mar de 1'0sn.~. em mo.terla de propaganc1a eleitoral r: 
Deus so.Le com qu<:J tm vo na alma eu escutaYa essa injustiça. Per
nambuco est[L lx•m p~:rto de n6s; :c.li~ericordla. terra <.lo Sr, .To:,;(, 
Gomes igualmente. Banan€'iras, do R r. Odon Bezerra e todos m.be· 
mos quaes as rc\·el.1.-;i:ies uo ~;overno do Sr. Gratuliano <le Brito, 
que f;ubiu a e~~e po5'to ao que parec~ anim:l.(lO de l1ons propo.sitos. 
Moc;o habi1, tido e havido como bom, tomou as!olim o.s rodcas ela in
terventoria. Todos nós no:< arJ•ecca,·amos do advento dos "au
thcntico::;" - g-rupo mais a<-hegado o.o prose~imento do regirncn 
dicta.torial e olh:1mos com "~·mpathia a. ascemão de um ç;~.ndidato, 

de formaç:ãc mais ci~·n. 

Aliá9 o Sr. Gratuli~mo nunca foi authentico. 

O SR. Gr.ATr:LL\XO DE BRITo - Que chama V. Ex. "authen
tico"? 

O SR. BOT"rO DE C\!ENEZES - Aquel!u turma Jnteres
sante .•• 

O SR. ))INIZ JuxroR - Interessante. não: herolca! ! 

O Sn. GMT"CLIANO DE BRITo -O orador não respondeu ii. minha 
pergunta. Que chama S. Ex. "authentico"? 

O .SR. BOTTO DE MENEZES - Vou Mflnir. Existiam duns 
classes de authenticos na Parahyba: a dos filiados a Antenor Na
V?.!"!'O () "" do~ outros qu.,. se movimentava.m npm pro:::ramma civil. 
no. dP-sP.jo dP. que a Parahyha P. o Bra:"'n s'e ·norteassem dentro • 
da lei. 

o S!L GRATt.rr..TANO DE BRl'l'o - Aliás, Antenor Navarro e!"a 
civil. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Pot· ~er civil, não deixava de 
ter mentalidade de adepto de uma dict<lclura prolongada. 

Era authentico. Esteve dentro do quartel, na luta. ao lado dos 
militares, juntamente com o Sr. Odo!l Bezerra. Era, portanto, um 
"authentico". "Authentico" quer dizer que não ·recua diante do 
sangue ... 

O SR. DlNlz .JUNIOR - Então, bemdito sangne. pois sem elle 
não teMamos chegado ao resultaclo actual. (Trocam-se n1tmerosos 
apartes.) 

0 SR. Pl!ESIN:xTEJ (Fazendo soar os tym.pa.nos) - A.ttençã.o! 
EstA com a l)ala vra o Sr . Botto de :Menezes. . 

O SR. BOTTO DE lHENEZES - Como dizia, ~r. P1·esidente, 
ha a.uthe.ntlcos, e entre elles vejo aqui o Sr. Café Filho, que an-
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dou po~ Ui., na Parahyba, Jlrega.ndo a revol ução. E' dos verdadeiro!:! 
"authenticos". 

O $R. CAFll: Fli..Ho - Sou considerado Hlmplesmente "A.uthent!
co" ou "authentlco t'amlgerndo" ? (lllsoa). 

O . SR. BOTTO DE MENEZEH - E !J1Hlndo o movlmento re. 
voluclonario He encaminhava para o Rio G1·and" no Norte, o St. 
·catf. Filho onrn lfJ. sP. dlr!du. 

O ~R. A.m:LAIIDO MAitlfoO'H o - V. E~. dá licença para u m apnr-
te? 

O SR. BOTTO DE MEXEZES - Com todo o pra~er . 

O SR. ABELARDO :MA!tiNKo - Estou ouv indo o discurso de V. 
E :x:. com multa o.ttf'nção P. es~rava q ue chcsasse a uma conclu
são. V . Ex. qulz a candidatura do St·. Gratullan o de Brito parn a 
inter ventoria da Parahyba. ; a poiou e= candidatura .. . 

O SR . BOTTO DE !'dE~EZES - E m parte. 

O SR. ABELARDO MARI~H (J - ... p orque P.stava do accordo com 
sua. aspiraçã.o civ!l!sta. V . • Ex . se a r receava daqulllo a. Que cha · 
ma "authP.ntlclsmo'' «" Q.UP.. nat.ur:tlment.e. r, syn onymo de. "tenen
tismo" ou causa equ!valt>nte . Aclmltt!ndo. porf m, que em tudo que 
retere não hajn paixão. ~'6 ~e deve t!ra r rlE>s•e epis.xUo uma conclu
são. 

O SR. B OTTO DE .ME~EZES - Qunl é? 

() SR. AE.BU.RDO MAH!NHO - V. Ex. é profun damente injusto 
e m s<>u nre.r.onr.eito de. nr.har oUP o mllit<u·. o a uthentico. o ortho
doxo, não sabe construir. Contra e!<se p reconceito quero Lavrar meu 
protesto. V. Ex .. quando fa lou r.m a uthentlco. não d!.stin;;u!u . 
DestP.j o f azP.r um aooP.lto ao nol:lrP DP.outado: Se S . Ex. folhear n 
Constltu!cã o dP. l G de J ulho. \'Pr á QUP. 80% della s.;ío form ados de 
medidas dP.fend!da" oor PSSt>:s authf'ntlcos a QUP.rn v, E~. 3<'Õ rete
r e ·com tan to dc>sdP.m. Não fiP.VP. o orador :mreclar a obra revolu· 
cionaria pelos seu s càractere.~. Não OOde a bsolutamente julgar 
assim. Deve n P.sar uma conch."'. o que ha de concreto. dP. affirma
tivo, na. ou t ra o que existe de nega tivismo e verificará que o saldu 
a. favor dos outubrlsta.s é form!davel. YV EEx. vivem a apontar 
incoherencias, quando t odos são a encarnação, a demonstração da 
lncoherenda. ne&t.a. CaM. Ain da h a pouco, ouvi o Sr . Eurico de 
Souza L Piio apont.a.r incoheren c!as, Quan do S. Ex .. soh .a. batutn 
do Sr. João ~eves, personifica a p r opria !ncoher encia ... (Trocam 
;e outros apartes .. O ,qr. Prosid<-ntr- rl'clam.a. attenção) . 

O SR. BOTTO DE M~NEZ:E:S-Acho. n.o contrario, que os mil!
.tares, authenticos ou orthodoxos r:;abem construir, e o Brasil m u ito 
deve a eU e:;. Mns não desejo excl usõe:s. ~ão posso neg ar, Sr. Pre
sidente, que com o ad"·ento da Revolução diversos comrnetimentoa 
se ·effectuaram no Paiz. O Cod!go Eleitoral (: um d elles . N ão po;,so 
tambem esquecer o que h o uve e m minha terra, com oa revistamen-
tos aclntosos de cidadãos qualificados.' · · 

P osso esquecer o tiroteio 'da Praca 17, no qual al!sas&inaram 
.José Llno. J>Obre h omem do POvo o ue ésta.va ao meu lado? 

0 SR. GRATULIANo DE BRITO - Quem? 
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O SR. BOTTO DE !>IENEZE~ - Jo~é Lino . um oohre onera
do. 

O i'IR. Gll.ATULrA:-:o Di': BraTo - Era emnre~ncto ela (·:L~n ('om
~<>rcrn.r tJo S1·. Izldt•n GomPs, candidato n. Deputnl1n l•'e<l••ral. ·, .. -
Ex. vem. agora, dizer que era seu c<lr'rC'llg-i'lnarlo?: 

O SR. EOTTO DE l\1ENEZg>; - :;-,;,; ., affirmel que o>r:J meu 
corret!glon.urlo. mas que mor:'C'U nu ~~~m~<'lo. do Partido Llhür(ll
dor. 

Pprgunto ao illu~trc ,-,onc~a. Rr. Grntullano d(' Brito: {: ~·~t·

clu.tleh''L ou n:lo n. d.eclara.;.'í.o da lrrnii U<' .Tniin Pe~<sr.:t .. D. H<·ni'!Cl\1('
ta. PessOa Ramo!', que a meu lnd.n testPmunhou o :wont<>C'imcJJt •J 
c~m JJma filhinha, r> CJU<' soffr<>U ~hO((lH•>< VIolento~ P foi atJra€l:J 
ao chão? 

:sera uma JnYPtO'adc o qUP ""tou proclnmando? 

O SR. GnATTlJ,IA:\'0 DE HmTo - E' i!lV{"rdacle. B~":l. "enhorn. não 
rrN~heu ferimento <i<' natnl'€'7.:1. :tlg-uma. 

O !'~TI. BOTTO DE ~fl':XF:ZES - O fllho U<' D. Hcnrl<tU<>ta 
Pessôa l'f'Ceh,-.u urn ft<rim€•ntn. Ella prop1·l:1 telc;;rn.phou :to Prest• 
dente tb. Rcpuhliea " ao ?.Tlnl><tro Vkc_>ntP Rfio narmnclo os acnn· 
tccim f'TI tn~. 

o SR. Gl'.ATFt,l.\:'-10 nF! nr:rm - Neste tel<'gramma n:ío >I(• eon
!E'm a :tffirmar;iio dn qtl(> V. F.: :-c. <li>:. ~nll'r<> fcl'imPnto~ n, 1"-"~~õ.'l. 

<l:tqtwlla ill~na "<>nhora. 

O SR. BO'l'TO DE :\11:}i\"J-:ZE~ -- Estuu relaU!JHlo l'plsodi•)"· 

,\ v<>rdnd() (' <Pie 0. ParnhYha viveu hora" <le ínouieta<:fio. 

Ann<'ll<>i rmra o~ n:lmpa~· glorir..sos. par:1 os pampn.~ hE-rolco~. 

éu que f;:J.udei n. .Tnão Ne~'O" c rt .Jo?io Pess.ia quando cntr:J\'am 
em mín:b:t. :<>rra. - T!io Grar.rl<> " P::tr:J.hyb:'l unidos - saudelo-os. 
1•a cornp::;nhin <lc Och.vi~ il<' Albuquc>rqu<'. c depois lmpregUe! 
providencias~ n.::-dí r. an11H1ro ciP Min:l!-i, (lUP UP.Us; eullv,~ou ;:~L;·c: 

.~" montanh"" <'Omn ~<>nt.ln<>ll<l" n<'l. lib~r,1:H1<'. Tudo em ,.ão. A.qui 
Pstr,. o !:"1· .· t;,r;; F'i1hn QUI' ""h" r]() Pmn~>nho nnrnhyhano na lutn 
lih~ral. 

O SR. t:.wt. Fn.Ho - E' uma Y~nbd.-. V. Ex. prestou os 
melhores Sfl~YiC:O:' rt {'n_uga. B' tnnl1J0'nl HtY\ anthentic"n. 

O · SR. BOTT() lJE 7\-fBXEZES --·. :\]!IÍW n.:::l·adf'<:;O o test<:
munho de V. Ex. 

O SR.. <1n•TPLIAXO T>l!l P.mT<• - Preciso <lar um esclarc>cimcnto, 
não "· V. Ex. qu.-. ~'Onhece nr·~·feitamentc o facto que vou narrar. 
mn>; {1. r.ama.t•n. F.mquanf·o t11<1o f~go acontPcia. <'mquanto sP ap
proximav;). o r1in. uo assa,-sinnto do PresidP-ntr> João p,.~soa. o ora
dor escrevia uma c:trta a um seu amigo, membro do perrepismo n:1. 
Pa.rnhyba, atacando o Pre~!de-nte Joiio Pessoa. tachando-o de mis~
ravel " J)t7dindo um eml!re.t;o. 

O SR. BOTTO DE ::>fENF.ZES - Nunca e~cl'll\'1 contra o Pre
sidenle iof!.o P<>ssoa. E' uma lnverdade. ,Pede emprego pelo amor 
âe D<>us quem ten, vivido semp~~ de empregv Il.llblico. 
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O SR. PEIREIRA Lrru. - Mas a carta que fol publicada era ou 
não dA V. E:r. ? 

O SR'. BOTTO DE ME!':'EZER - Perguntada ta.mbem: V. 
Ex., na Pn.rahyba, andou pregando boletins Infamantes contro. 
seus ndv4>rsarlos? Ao t.P.rn'DO da cri.mo1tnna c1!l João PP.ssoa. V. Ex. 
se scltdarizou com a. Parahybn e com o seu adm!ravel Presidente, 
por g~stos ,.. por oalavra.s? 

O Srt. PEREIRA LIRA - V. Ex. P.St.á. SP. contradlzE>ndo. Ainda 
ha pouco, elogiou minha elegunci~ moral na campanha politica, c 
agora vem d1zer inverd::tde~. attribuindo-me acc:ão reprovavel. O 
que lntereesa, porém, é que V. Ex. diga se a carta f sua, ou não. 

O SR. BOTTO DE MENEZES- Xilo (:minha, jlt disse e repi
to. Na. Parahyha. se proces~ou uma cnmpanha triste cbntra os· 
5eus nd,•er::oarios. S. E::t. o Sr. Gmtul1ano de Br!to, hoje, não ta
ria 15$0, acr~to, porq•te s~ ch·i!izou aú contacto de outros meios . 

. O SR. PERF.:!RA LraA - Mas. torno a perl'lmtar: a carta ?. da 
autoria de V. Ex.? 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Poderia acceitar-lhe a auto
ria 'Para discutir . 

O ~~~- P!>REIRA LIRA - Não· se tro.t.."l de acccita.r a autoria. mas 
dP. dlze:- sP é ou não dfl V. Ex. 

0 SR. BOTTO DE :\tEXEZES - ::-J'ão. é. E Para que que:-
V. E:x:. minha declaração de autorl::t? Para mostrar a carta á. Ca
roara? 

0 SR. BA.RRE11'0 PINTo 
de um armisticio. 

Renovo o _appello que fiz. no sentido 

O 51R. BOTTO DE MENEZES Vou terminar, attendendo o 
s;entlt aPDetlo do nosso Hlustre e dig-no . collega Senhor Barreto 
Plnt.o porque sP.i que esse pedido é feito de boa fé. 

O SR. EAR..tlli"TD Pr~'i'o - D~ mlJito ''hO;;t f-ê. e com ~in~~ridn.de 

com que quero que a paz reine entre os parahybanos. 

O SR. EOTTO DE ME""-EZES - Fazendo um ligeiro relato 
daquell.as occorrencias. bem a contragosto meu e 1>2.!"a rebater 
o auarte do .Dentltado Severino Mariz. aqui estou a defender a 
nossa querida terra, meu nobre colle~a. Sr. Pereira Lira. Ella 
precisa da nossa assistencia, ·do nosso amparo, dog nossos e:;for
ços. Para lá. nos encaminharemos nas futuras lutas eleitoraes, 
para Iâ iremos talvez juntos. com a meBma ínten<;ão de servil-a 
utilmente. 

O S!t. BA=o PINTo -De inãos dadas. -

O SR. BOTTO DE ME'r'o'EZES - Quem sabe'? Se S. Ex. v1er 
para a minoria ... 

Finalizo, Sr. Presidente, de<:larando .g.ue, destas l"UtaB poliú,- · 
êas, não guardo resent1mentos maiores, :parQ.ue sou amigo da mi
nha terra, ~ue se não deve esteriliZar em contendas de campana
rio e, ao contrario, rumar-se para o estudo e debate dos problemas 
na.eionaes. 

Lamento que, no _momento das nossas af!llc~ões, o sr. Getu-
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l!o Vargas se mostrasse inclifferente il. s01·te da I'at·o.hyba, á te1·ra. 
do eminente brasilelro Sr. Epitacio Pessoa, que deu o seu a.l)olo 
â Alliança Liberal e tl reYoluçiio. Kom se lembrou do ~angue d .. t·
ramado, nem dos compromissos assumidos com os demais com))a
nheiros, com o Sr. Carlos Pessoa e outros. 

Aqui estou Sr. :PrP.sldente. como representante do povo I'ar.a
ltybano e do Partido Republ!cano Libertador. obediente á sua voz 
e cl:a:namento, cumprindo serenamente o úc\'er. 

O Sr. Osw.u.oo LlMA- Se! que V. Ex. tem grandes admlrado
X'P.S na Parahyba . 

O SR. BOTTO DE MENEZES Multo agradecido a V. E;.:. 
E' o que tinha a d12er neste momento. (Palma.~.) 

O Sr. Presid.ente - Tem a oalavra o Sr. Pere!r-1. Lira. 

O Sr. Pereira Lira (J>nra r;zplwaçiio pessor.J-1) - sr. 
Presidente, Sr:-s. Deputadas. oc-"upo a tribuna, neste merencorlo 
final de Se$siio, pa~a ter u honra <la attenç,1o ele VV. EEx. twr 
c!n~o minutos, aDenas. 

Venho, Sr. Presidente. requerer a V. Ex., regimentrrlmente, "· 
suspensão dos no::;sos ti'Uhalhos. Os nobres Deputados que aqui 
compareceram fize~am-uo attendendo ao chamamento «o ,atrio
tlsmo. c:~ a sentim&nto!! dr. solirlariedad!! continental. e aqui vieram 
para um espectaculo altamente significativo na esphera cl>t corte
ma lnternacEonal ... 

o SR. DrNiz Ju~IOR- E educativo. 

O SR. PEREIRA LIRA - ... e para uma finalidade alta
mente educativa. como acaba de apartear o nobre Deputauo, com 
o vroposito de decretar um dia de jubilo nacional, em harmonia 
com os sentimentos das demais potencias americanas, afim de que 
todos pudessemos festejar, am.anhã, a nossa intensa e commoven
te .aleSJ:ia, pela. cessação das host!lídades com que se ensanguenta
\pa.rn uua..s n.a~ões .irmrls. 

Assim sendo, não espe:rava a :saneada Progressista do Esta
do da :Parah:yba. que, na noite de hoje, Uv~ssemos e8te espectaculo 
.que acabamos de presenciar, especuicuk> que não me animarei a 
louvar, e que não apontarei a. g-eração de amanhã como padrão 
do8. nosso.s trabalhos parlamentares, ou como 1n~nt1vo aos ho
melll! publicos dos dias futuros. 

O SR. BoTTo DE MPNJ:.ZEs ~ Y. Ex. pt:!rmitte um aparte? ·Acha 
o ml'!u nobre collega que devia deixar passar sem meu proteG'to 
o anarte dado pelo Sr. Severino Mariz ao Sr. J. J. Seabra? 

O SR. PEREIR..>\. LIRA - Sr. Presidente, attendendo a de
term~ões regimentaes, respondo ao avarte com que fui honrado 
pelo nobre Deputado dirigindo-me a y, Ex., para declarar que s. 
Ex. é livre, ·na sua. actividade :Parlamentar, de escolher a hora 
mais opportuna em que se devia pronunciar a respeito de um apEU"
te a um discurso proler1do ha. tres ou qua.tro dias nesta Casa. 
E S. Ex., dls'Cr!clonarlamente e talvez 1nopportunamente, en
tendeu· azai!o emmoldurar, na sessão de h.oje, a sua oraoão que não 
ali~, pmprfamente, um modelo de ele~anc!a. parlam~ntar. 
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Assim,_ Sr. Pres.ldente, amanhã, - ctuando universalmente 
adoptaào o principio constitucional ela s-uena ú. guerra co"m quu 
~empre nos apresentamos no concerto de todas as naç('íes e QU~ 
tem sido um dog mot.h·os de g-lol·ia na tra.ili<;ão dlPlomaticu. brasi
leira; - amanhã, quando qul:zt>rmoR mo~tJ·&r como repercutiram 
no seio do no~so parlamento as c-;:,:teriorizuc;õc11 de publico regosi
jo pela paclf!caGâo do Chaco, - it·emos encontrar; ao la.<lo d:> mo
vimento de fr:lternidaclc e de amLiencb nlt11mente sympathica " 
significativa para a hlstor!a da pa~ no continente, um diss!d!o local. 
uma luta interna ... 

O sn. BOTTo DJ,Z ME%-;'E.1:ES - V. Ex. permltte um aparte'! 

O SR. PEREIRA L!!!..\. - \'. Ex. v Me dar o aparte, e ~-u 

responderei dirigindo-me ao S1'. T'res!clente, nu. forma. do re~l

mento. 

O SR. :Sono DE MENEZES - A.chlL que niio mere~o e><~"l. honr:: 
<le V. Ex.? 

O S:R. PEREIRA LIRA.- .Merece e muito: mas. :regimental
mente, - V. Ex. como velho l>arlamenltll' deve conhecez· es>;c;· 
porm{mores - ns respost:l.s ao>; aparte~ são à!rigidas ao Presidente, 

O Sk. CHniSTIANo MACHADo - :'l:f:t~ OH alJar-tes SLto dirigidos ~o 
orador, data venia. 

O SR. PEREIRA LIRA - E nunca t·espondidos de Deputat.o 
a Deputado, porque, dessa forma, po<leren1os estabelecer o dí.a..lo
go, que € altamente pi·eju<l!cial á boa norma <los debates. De qual
quer forma, sou toda ouvidos ao:J meus nollres collegas. 

Sr. Preside nte, apesar de o nobre Deputado Sr. Botto de Me
nezes ter pedido licenga para a.]Jn.rtear, ainda não u~ou desse di
reito que lhe outorguei e outorgo. 

O SR. Bo'ITo DE :MENI'!ZEB - En~o. 1J.llo agora. Quem quebrou 
o protocollo do respeito á commemora.~~o <'.a paz, foi um' do,; 
lcaàcrs d;z. maioria, o Sr. Barbosa Lima Sobrinho, que, ali.âs, con
tou com a solidariedade do em'inente collega.. 

O SR. BARBOSA LIMA SoruuN:Ho - Quero explicar que "ooper"i 
com esse· sentimento dos no.bres Deputados, deL'Canuo de falar TI"

. outra Sessãu, para não impedir a. rea1izaçiio da extraordinária. 

O SR. l?ERElRA LIRA ...:... Sr. f?resiucnte, peço ao meu nol.>re 
collega de l?erna.mbuco, cuia nome declina, com o meu pedido de 
venia, obedecendo ã boa ethica parlamentar Sr. Barbosa 
Lima Sobrinho. !ea.der da bancada de • Pe1·nambuco, - permitta
me continuar a série de c-onsiderações que venho resumindo. ':'\âu 
porque entenda aue_ s. El.:. seja alheia ás que.stõés que se discutem 
na. narahyba, como ain-d:l. ha pouco se pretendeu insinuar. Não. 
Sr. Presidente. Não considero a Pa.rahyba. urna terra extranha a 
qualquer dos illustres Deputados qu<l tem ru;sento nesta Casa, po
líticos ou não políticos, porque somos .todos representantes da Na.
~:ão Brasileira, e das suas profissões, e, totalitariamente, represen-
tamos a propria soberania. nacional. ' 

Assim lastimo !os'Se feito aqui, ainda hu. pouco, · pelü 
Deputado que :me antecedeu na tribuna, um relato policial 
ctos que tel~iam :possivelmente occorrido na Parahyba.,, 

nobre 
de fa-
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O Sll.. BoTTo DJ:: M!i:N~>Zils - Pel'rei!.unu•nte. 

O ::;.R. I'EREIRA LIRA - ... mas ue cujas consequcnclas ... 

O Sn. BARnos CA~sAL - Per~nitt:.~. V. Ex. um puL'te. Ao· Sr. 
Deputado Botto de Menezes, !oi lançado um c'lrtel de desafio. Nes
~a.s comll!:õe.s, trouxe el!e ft tribuna esses f;{ctus. V. Ex. agem~ 
sente-soe lncommodado, por terem e:lc>; vindu a publico. 

O s-a. PERE!RA. LIRA - Sr. PrPs!dente, o nobre Deputado 
que me d~ a honl'a. do seu aparte, l>Or certo níio estava present-:> 
quando o nobre Deputado St·. J. J. Seal1ra occupou a. trlhuna, 
ha tres ou quatro éllas, recebendo aparte <lUe levou o !llus'tr" 
collega a occupar a. atten!:ão <l:l. C~sa. Nilo houYe cartel dr> des:.t
!lo de quem quer que fosse. 

Mas, Sr. P~·esidente, de que valeria este rosar!o de factos 
policiaes, que influenc~ poderia..-n ter semelhantes eventos no 
cOm[lUto dos votos, e no a.spe<:to mo!'al do pleito que nos fez, li. 

todos nós, l!bertadores e p~o:;-ress!stas, ou melhor, - a todos nós, 
libertador e prog-ressistas, - repres>entantes do Povo nest't Casa 
du Parlamento? Todos (?stes factos, em ultima analy:;e, não r~
sistiriam, náo resistiram n(!m n~sistirii.o jál:nais ·a um exame, E 
esse exame já. foi feito neo,•ta tribuna, na legislatura passada, pro
vavelmente no mez de Oútul.>ro do anno finõ.o, pois, ú meillda. que 
e:osas accusac;ões referentes lL taes acontecimentos eram tra.zida.s au 
domlnio publico, o leaâ.;r tla. uanca.da parahybana, aqui presente. 
lia as accusa~ões e as dcs!a.zía. ponto por ponto desta tribuna. 

O SR. BOTTo DE MEXEZES - Sr. Presidente, peço licen~a a V. 
E:x:. Jlara dar um aparte. Naquelle tempo, o Partido Libertador 
não tinha aqui representante que pudesse dizer as verdades. Ago-
ra aau1 estou. · · 

O SR. PEREIRA LIRA - O partido político a que está. fllla· 
do o. illustre representante, que me deu a. honra de apartear, 
não só usou mas abUS'OU do direito de ~e dlrlgit·, pot· ~·ia. telegra
pbica, aos representantes da minoria nesta Casa. Os nobres depu· 
tados uc o;:rposi:;:ão n~. ler:i~l:Ítura pasEada. accorriam ~empre, á 
hora do e:o.'J)edlente, a ler esses telegrammas e a repetir as repli· 
case t:-eplicas Que se faziam pelo telegrapho, da Parah:y:ba para e[t. 

Assim, não foi a ausenc.la de um Deputado de opposição da 
Parahyba que teria evitado o escla1.'ecimento desses pretendidos 
factos. 

Estão pre~~ntes aqui, neste momento, a me ouvir, varios no
bres Deputados, dentre os quaes saliento o Sennor- Acurcio Tor· 
res, como esteve atl; bem pouco o Sr. Adolpho Bergamlni, que j& 
não pertence a esta. Ca..sa, mas d~ cuja amizade muito me honro. 

Sem embargo de nossas grandes ligações• pessoaes, !lam essas 
eminentes figuras de combate ao Governo. todos os telegrammas 
que iam recebendo. 

Deputados de out:r:-as bancadas não se furtaram de divulgal
os egualmente, IJOrque entendiam, - e eu concordei sempre, -
necessaria tal attitude para esclarecimento do assumpto :!oca!\· 
za.do ~os reteTidos despacbos. 

O S!'t. BO'l'TO J>lll ~ Sr; Pres!àente, peco a. V. Ex. li.-
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cenc;a. o ara. dar um s:tparte ao orn<lor. Nesse tempo ns historias 
eram contnd!UI aqui no sabor das convenlenclns po11tlcns <lornlna.n~ 
tos, tanto :u~slm qU<.>, pela slmpl<:R rn2•io <le um jornnl do Rio de 

·.raneiro, ho. ver publl~ndo, por engano typog!•aphlco, telcgramma 
do Alllxandrin ~iz.cn<lo xPr de J oão PPssoa, um DP.putatlo alll!,;ou 
que a . opposlç;üo tto xen·Ja do !neto"! desenrolados no Rio Gt·nndc .do 
XortE' para t'On,.ltlcrnl-oM com0 occorrldos cm João Pe~HOa~ 

O SR. I':f)RI•:IRA LIRA - Sr. Presldo:!ntc, vê V. Ex. c:omu 
estou cumprindo re:J~o;lo!>amellle al:! lnlnhas obrlg~çues de membro" 
'd:~. Mes:l. znlnndu oeln b<in ordem (b debate, p ermittlndo <"~t~ dia
logo, quo nií.o tenho até certo ponto por accelt nvel neste fim de 
dlu parlamcntnr, senão noite a\'an<;ada. 

L amento, entretanto, no me,mo tC'ml'U, QIJC o nobre IlCll Ut:ulu 
1!1! nprovelt~ tia d~1ta de hoje , tk· n ·gosijo, para. OC<'UPnr n attenc;ãu 
rln C'.a~<a com n expo~l<;iio nc facto:. desta natureza., de íeltl (> r eglu
nal. ql.õe .lá tlvernm a sua precl!!a resposta . · 

O ~lt. BoTTo o~;: )[EN'&.."$8 - Sr. Presidente, peço a V . Ex. ll
cE-n<;a para dar um no\'O aparte. 

O $R. PEREIRA LIRA~ Sr . Presidente,~a.'lslm vamos :1.0 !lm 
da noite. Pedi a palavra por cinco minutos. 

O Sn.· P REBID!i:NT& - Pediria aos Srs. Deputados que só 
se dirl~issem ao orador com a sua u ermissão. 

O Sx. Bo'!"l'o DE MENEZES - Sempre que interromPo o nobre 
orador é com a s ua autorlzar;ão . . Dentro de aJ:;uns dias, tenho qu<: 
me a usentar, -embarcando para a minha terra., em serviço pro!ls

.síonal, a cha mado urgentlss1mo. E, como não pode:-ei acomparrhal' 
os debates, e usar da palavra, pe<.;o á. bancada. do meu Estado que 
tom e em consider~o esta ausencla e me deixe re;ressnr. para dls
cut1rmos largamente ·o caso. 

Quero accentuar que se tra ta de um chamado :proCissiunal 
pa['a. um jury na Capital do Estado. a se realizar no tl!a 20 do 
corrente, atim de que, amanhã,' nü.o se diga que estou rugindo ao 
U.ebale. 

O SR . BARROS CAss.Ú. - E !oi por esta razão que Vossa Ex. 
tratou do assuxnpto . 

. O SR. PEREIRA LIRA - O pedido que acab."l. de ae~ feit o 
serâ tomado na consideracão d~vida: 

Sendo amanhã. ff!r.iado e tendo o nobre Deputado que vin.iur e 
se.su!r para a Parahyba, em que .s!tuaçã~· ficaria a bancada do 
meu partido, tendo que responder .a S. Ex. na hora em que se 
achasse s. Ex. entregue ao azul. ~ ondas d o espaço ethereo de 
que tanto gosta? .•• 

O SR .. BoTro DE 111ENli:ZÉ1S - Não gosto de subir assim. Tenho 
subido com duro sacrifício. Outros t~m voado rnaill que eu .. 
~ssa é a •erdade. 

O &;R. PEREIRA LIRA - Sr. P l'esidente, tenho a expcr!cncl~ 
-le ·uma longa. vida, apezar de mo<: o 

Ó SR. BOTTo DE Ms.~s- Nós 'do.is. 

O SR. PEREIRA LlRA - V. Ex. me permittirá uma irnmo~ 
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destla: eu ainda não reputei superior ás minhas for!:as nenhuma 
das taretas de que minha Vida particular ou pUbl!c:1. ~e tenha In
vestido. 

O SR. Ca-rusTIANo MACHADO - Y. Ex. é merec<.>dor da sympa
thia d.'\ Camata. (.âpof4dos. l 

O SR. PEREIRA LIRA - F:Rtou ralando .p:ua urna Ca:>n. qu" 
acompanhou aos d ()bates parlament.nreH dm~ dia~ IL~peros d:t jor
nad..'\ constitucional. em que corrC'llglonn.rlo,; m eus l! da maioria, 
- inclusive au;x:il!ár<>s do g"o\""r·n o Dictatorlal, - ''" einpenhamm 
em prellos accessos ne~'ta Casa. 

V. E~. acompanhou e~,;f, tn:Ul'!~to e ~abc da tnlnha ;~olhlul'ic·
dade J)('I"!P.!ta r.om os meus :uni;.::us, con~ervancl o sempre - (, hrm 
YCrdade - ckntro l.lc todr> l itJ;:-Io, de toda:< as Juta:<. ("-"·•,. e!c-~:anC'Ia 
pes'Soal q ue nlnguern me fará ahanclon:u ·. tmriJ Ue far. r•al'tt• <'<Jil.~t i

tuclonal ela minha Jl<!r:wnal!dnde m oral. 

.!ór. Presidente, desejo cundulr, atú para l>OU)>Ur o>< zrh:<o~ 

1'unccionarios da TachY!:T:t!Jhia, que aqui ~e encontrnm depol•• d " 
um dlo. dP. trttbnlho tão ·lntP.n,;o . Preciso. cntretunto, ~allent;u· q u(• 
esses factos pollclaeE:, aqui ora tr<~.zldo~ . nela sf'~Un<l.'l. Vf'Z. for·am 
a. seu tem'PO. quando <la primeira :u·{;uí<;üo. cuntcMt:ulo!! m lnac!u· 
samente da tribuna da Camara. ficando de ué. lnal>alavel, e!<s'< 
contcstr.:.cão. Por uutro Ia<lo, >s actal! cleltoraes üo pleito de H 
ue Outubro, no J.;l!t:\<io da P:u ahyba, mostram quo nenhuma ú.C· 

cuSJ.c;;ii.o se pode levantar, inflrmando a vnlldade, a >;ede<la<le, a li· 
11ura, n. honeatldade l.laquellc pleito. 

E foi a proprJa opPot!lção, Sr. Presidente, que teve (lUe !le con
Cormar corn a. elel<:•\o de !!7 deputados progressistas. contra tres 
Deputados da oppotdçiio, na. A.sH<!mhMa Constituinte dO Estado, ao 
mesmo pa~l~o que o Partido Progt·cssista elegia olto Deputados á 
Carnara. Federal c a opposic;ão um un!co, em p!elw que, foi repu · 
tn.do llberrimo l>Or todo~ quanto!'\ ao mesmo assMlrll.m. 

O SR. BO'l'l'O l>l!l MENEZEB - Era um partl<lo no,·o, de oppo:;l
<:iio ao !nterventor e ao então emba.lxador do Vaticano. 

O SR. PEREIRA LIRA- Sr. Presidenlc. a accv.s::.~;tc . :~ zo,.a 
n·ãa se entende mais com o orador que se acha na tt·l'huna .. 

O SR. Bor.o . Di(_ ME:N= - Não estou accusar.cto. E ' o pres -
tigio natural. . . · 

O SR. PEREIRA LIRA - A Invocação do prestigio das ror- . 
ças espirltuaes, Sr. Presidente, não se entende commigo mas, slm, 
com aquelles que detêm refiDonsah!l1dades sacerdotaes, como V. 
Excellencia. 

Eu, de mim, pol:jSO asseverar que e~':sas circumstancia.s toda~. 
moraes ou materiaes, não influem no eleitoi"ado da· Parahyba, que 
f: eleltOTado de consciencia: que ê eleitorado altivo. C[1te é eleitorado 
liberrlino. E qualquer pala\•ra. que em sentido contrario se pro
nuncie nesta Casa representa, St">:. Denut.o"'dos. offenan. á. digni
dade c!v!ca das eleitores pnrahybanos. 

A Fanil'iyoa resistiu e resiste sempre ... 

O Sn. BoTTO DEl Ml::NSZF:S - E reststWí. ainda, 
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O SR. PEREIRA LIRA - •. .. âe<uel!es que queiram ataca.!' 
sua autonomia; resiHte ftquelles que, outr'Ora, dentl:'o das melras 
s-overnamentaea, por Ulll:l. ~ircumstancla occaslonal de commodJ
íl:~.de, pretendiam saboUll' a altuaçiio revolucionaria. Resiste sem
pre • O povo du Parahyba é altivo e digno. O s'eu eleltoz:ado é in
conBpurcavel. 

Lamento ter de trazer a debate, nesta Casa, um facto anachr(>
nlco. rE-moto, referente ao movimento do Partido Libertador. Ap6~ 
a rúfrE-g-a de 14 de Outubro, muitos dos seus elementos verlfica
ram QUO era a. hora de nos !a.zer just1<:;a e apertaram len.lment" a~ 
müos áqtlelles que de ti?m a situação política do Estádo. 

:Muitos da.quelles que tl·aba.Jha.ram com o nobre Deputa<l•> 
que me precedeu na tribuna ~e acham collaborando na adminlstl-a-
c;ii.o publica da Parahyba. . · 

O Sf<- RO'l"l'O DE ME:-..'E:ES - Só conheco um. E, a:'<sím mesmo, 
<?st{• occupandc car~o t.echni~o. 

O SR. PEREIRA LIRA - São ...-a~·ios e posso declinar-lhes u~. 
!]umes. Al;.;uns em posto,; dr! direccão. 

O ~P.. BOTTo DE MEr--=s - E' o Concgo ~icodernos :Keve~. 

Que f.: mP.mbro elo Purtldo Libertador. c devo accrescent.ar que 
nlnguem melhor do que cl!e pode servir aos interesses ·da lnstruc· 
<,;Ü.o publica. da.· Parahyba. E na opposi<:ão se encontram rêse.r'ITaH 
utels ao Estado . 

O SR. PEREIRA LZRA - Sr. Presidente. o nobre Deputado 
acaba de desfazer todo seu dlscur~o. O Partido a que sirvo, nest~ 
:P.:J.rlamento, n:lo ,·iolent.ou nPm coa.ciu os a.dversarlos referidos: 
mas, "'E'm qUDlQuP.r onus nart1dario, sem qualquer compromiEIRo, 
expr~!lso ou tacito. e mesmo declarando que esses Ulustres advcr· 
sarios continuariam servinuo lealmente as bandeiras C<lle juraram, 
- o governo. que o no~so Partido su!ltentou nas urnas, os convi.·. 
dou. ~onrorm~ o dellOlmento qui'! acabamos de ouvir, para Vil·em 
()Ol!::J.búr!l!' n>t _,.dmlnl .. tr:H~ilo do ERtado. 

I.~so orova que a situação da Parahyba, a que o Senhor Al'
gemlro de Figueiredo dâ hoje sua .solidariedade Integral - corno 
deu hontem, como Secretario do Interior, até sua eleição, como deu 
semJ)re, desde a fundação do nosso Partido; -~so prova. que a 
~<ituação parahyhana, Sr. Presidente, vai bUBCa.r o!;J valores e aM 

competencfas onde se encontrem, desligando-os ou dispensado-o~ 

de (lualquer compromisso a~ ordem polltfca para que sirvam aa 
Esta.do. 

Sr. Presidente, se a Parahyba fosse este Inferno que se acabou 
de pintar, se aos correlfg!onarlos do Partido ·Libertador se lnfrin· 
gissem as descrlptas e imaginadas !gnominias, - então, Senhores, 
que fariam esses emint!ntes. ad;rerllal'fus acquiescendo em da.r su.~ 

· collabor:~.Ção a esse Governo, quando, ao mesmo passo, v!run o~ 

seus companheiros enxovalhados, aggredidos e offendidos physl· 
camente? Onde a dignidade desses chefes -a.dversarios?! 

O SR. Bo~o DE MEX!l!ZlllS - O nobre collega est!\. accusando 
seus adVEirsarois, que darão a V. E:x:. resposta; fique certo .disso. 

O SR .. .PEREIRA LI:ij.A. - Perm!tta," Sr. Pres!dente, que alr.:-
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da accrescente dois periouos para. armar o seguinte d!lemma: ou 
a situação não f: e::;ta pintada ainda. ha pouco <.la tl'ibuna, e o.-.; 
oheteH a.dvP.rHarios referidos nilo !l<l sentiriam mui em lmrtilllar ao! 
responoxJ.bili~'ldes de Governo, czn oollal>ora~iio lochnlca, (: vcr•l::t
de, m:t.!l collabora~ão; ou, então, tn.l Hitua<;iio c.i.e terror- seria vel·· 
dadclra, c esses homens ui:Lo se Jireslarla.tn a esse papel lleprimentt· 
de c'ollalJora.r com umo. admlnlHtl•aç;iio que vs pel'segu!.a, n. ('l!es " 
aos seu!! correl!g-ionario.q. 

O Sa. BO"l"l'o nr. :'11'~;:-:ç:ms - O Sr. ~\r~;cmlro <lc FiRUc[redn <le
clarou QUP. conY!<lav;:J. u conP.I'(O ~lcodP.ruoN ~cves rwm. (•oll;tllorn ~· 

em sua a<lminlstra.<;iio. c<>m o uma h omen:lA"P.m a. um (]l)s ma.iu<'<'~ 

pedag-OA'OS d;:,. Pnrahyha. 

O SR. PEnEIRA LIRA - S t·. I'rcsi<lcntc, V. J·;x. r., t<>llh·
munha. de. que pedi a p::tlavm pa.1·a r(!quet·er o cncerr:lmPnto rJ;• 
t<essão do hoje. 

O Sn. Bano o~ ?.'IE:->F'-"'f~f{ - V. Ex. •' ntremnto, t>stá f:Ll.:.o.nd<J 
sobre o assurnoto. 

O SR. Pl~REIRA LIRA - Son arr:1::;ladu a e,;te debate, <1·~ ve2 
que C'stou nn. tribuna. sou nput·tca<lo e ncttl.Jo _de ouvir a. <leclar-~tçãu 
de que o nohre conte:-;tant.(' ~~ n.cl1a. de partl<la para o mr;u EstadiJ 
natal. Xüu de-H•java. per<lcr ~~tn opportunidade, emhor:\ proro:;u<>. 
inulilment~. os' trahalhus dr-><ra Co.~a . \'. :-;x. e o~ nohres colle;;a." 
que me est;i.o a OU\'ir perc<>llcm que meu discurso Cl':l de si mesmo 
1':\lJido· e qu-e foram as -inten'Hl~;ucs qu~<> -o alongaram. 

Ma~. S1·. Presidente, não ilor'31 n~o a que V. Bx. notif!Qu~ a 
um membro da Me"a. de QUO o tempo nccc s~rut·lo {t justificação cl CJ 
requerimento e><tli E>~;:;ota<ln. Ah:tndonnrci est;t tribuna, r!.xan<l() o 
;;egulnte· facto. eulminante: ,H a<:c u:<a~üt>~. <'111 m>i horn. em mo
mento Infeliz, em circuml;tnnt' ia imprnprlument<' utlli=da, aqui 
trazidas, já. tinham s;ii!o respunulda!>' tlocumenrad:tmentc d,~ t ribunn. 
na legislatura passada, no m Psmo inSt.'tnt(' em que c:hega\'am, á mi
noria. por vla tele~ranhica . Pur outro lado, "" at.:cu><açües _pão te
rão ,., menor procedcn(;ia, t>n: face üo resultado do pleito eleitora·: 
e. sobrP.tudo. em face da. con rormidud~ <los Pal·tidu>~ auven;arlo!,< 
ao _ no~'Só. quanuu <;i1'i.<';;uenHn r; ue :1- tl~>Cl!-llio d:L J11st!c:L Eleitoral 

_ e:a. d e uma. justeza indiscuU\'~l c ()Ue o !lle lto linha corrido 11a rr.::.:,; 
perfelt.a ord-em e jurisdic!dade . A!< or>pos!çÕes lla Purah~·ba ~r
dPrttm o direito de r~clamnr contra :t le~ltim!da<lo da eleição, de 
t·e~ aue accP.itaram o result.'ldo das urn~J~. 

O S R. Borro DI!: .MENEZES - A s <'!!P.lç;õe~ munici pa.es vêm ahi ~ 
Y , Ex. t..,,.,, a. resposta nas urn:J.s. 

O SR. I>EREIRA LIRA- ~ão acom):m.nharei, Sr . Pre:sidentt• . 
. o nobre Deoutado ... 

O Sn.. Bono Dll i.\:IENEZES -,Por QUe? 

O ,_R, PEREIRA LIRA- ... nos sr;us ;lp:Lrt.es ... 

O SR. BO'l"l'o DE MsNP.zHS - l'oL'<iUP. o nobl'P. c:olleg-a tem t:l.nt;l 
queixa tlos :;eus advP.rsarioM. :Vruito PmbOl':l. n~.o se,iatno!l correli
gionarlos, somos amigOs pessoa~s. 

O $R. PEREIRA LIRA para obP.decer á P.!eJ;3.Ilcia ne-
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ceesarla ao debate, á linha, ao aprumo que todos t.emos de con
servar. 

O Sa. Botto DEl MENEl2El:õ - V. Ex. nií.o ba de querer dar ::t 

mim essas ·11c~õe.s. 

0 SI~. PEREIRA LIRA - .. . A Camara conta, entre os seu!'! 
servidores na correcção parlamentar e na etblca tr!bun!c!a, com 
a pessoa do nobre Deputado que ha. pouco usou õ:~. palavra, n oH 
termos e~ que esta Casa. assistiu e testemunhou. A Camara pode, 
pois, fazer justiça de plano, 

No momento em que procuramos cpmmemorar a. paclricação 
do Chaco, não podemos neste debate lamentavel a. respeito da. PO
l!tica domestica parahyba.na, envolver outras pownclas éomo a.ind:~. 
ha pouco occorreu em relação ao Estado do Ya.t!cn.no. 

Deus me livre. - e eu uso dess:~, expressão optativa com um 
sentido de religiosidade interior - Deus m e livre de pres-enciar ou 
mesmo ter noticia de uma luta com uma entidade Que tem tão 
fortes posaibi!idades na esphera espiritua l! ... 

l<' ixando, porCim. esses pontos de vista e accentuando mais, que 
ao~ illustrP.,;; pror.en•s· das hostes adversas nã.o repugna - " não 
repugna muito bem. i:Joraue não r<'pugnou mesmo - collaborar 
com a situ:!.~ão oarabyb:ma no desempenho de altos c<Ugos da 
adminh;tra.;:ão, o aue torna o libel!o de meu adyersario !ra~;ilimn 

e mesmo tot.1.lmente s\?m fundamento, - vou deixar esta. tribu na. 
Vou deixar esta tribuna. congratulando-me com a Parahyba, con
gratulando-me com a justi<;;a e leitoral que serve naquelle Estado 
e .que não foi nunca. suspeitada na sua lealdade e no desempenho 
do seu dever. 

O Sn. GP.ATULIA::-.10 DE Bltrrro - Quero fazer retere nela á. car ta. 
que r P.cebi do PrP.sidente do Tribunal Eleitoral no dia em que 
deili:ei o Gov,.rno . Esta. foi publicada n o orgão otficial do Estadc> 
e 12 um documento que sempre multo me honrará. 

O SR. Borro oc.!'.fuNEZES -E os habea.~-corpus cÕncedidos pelo 
Tribunal ..,ontrn o Governo de V. Ex. 

O SR .. GRATULIAlí:o DE BRITo - H abecu-corpUB que não for am 
co;aced!dos co~tra a minha autoridade de interventor. 

0 .SR. Boi"l'o DE ME:::-~E:ZES - Vou. ctt.a.t-os. 

O .SR. PEREIRA LIRA - Encerrarei esta ligeira digressii o 
~orn aue estou abu:;-anrlo da 1)acienc1a. dos nobres collegas (Niin 
apoiados,) recolhendo no meu .discurso, a proposito da. r efer encia 
feita pelo ex-Interventor parahybano, e hoje, Sr. Deputado Gra
tuliil.no de Brito, a affirmn.ção de que. a juetic;a eleitoral nunca foi 
taxada dA suspeit.a nem do nosso lado .. • 

O Sn. BoTTo DEl ME~s- Nem d<t nosso. 

O SR. PEREIRA LIRA. - . . . porque sempre se orientou por 
um r-ecto espirito de justiça. 

O SR. BDTro .ti& MJl:l\'"EZmS - Dou o meu depol.mento de que foi 
um dos· mais dignos tríbunaes do Brae!l. U~ a um todo!! o!!l s·eus 
membros são homens de b_em, magis trados dignJS'slmos. --
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0 SR. GRATt;LUNO DE' BRITO - Assim como llão todos os .iuiz"S 
do Estado. 

O SR. PEREIRA LIRA - Vê v. E:x:., Sr. Pr<'l!lidentt>, que n. 
just1<!a. eleitoral d."l. P:l.t'ahyba. <Í inteirAmente insuspeita Pal'a amb~9 
:u; part.es, e - com esssa. autoridade diplomou os .27 Deputaüos do 
:Partido Progressista e o.; trcs Deputados llbP.rtadores . Es'Ses tres 
Depubdos libertadores esta.doaes e um unlco representante dessa 
corrente, na Camarn Federal, não recorrc~nm dessa elelc:ã.o. de
monstrando que a ella se rendera m, [Jols sabem qu{:' :< justl<:a 
eleitoral da P<~ra hyb~. é indefecttvel . 

Ella cahlrla. como uma espada, sobre' os factos, cort;.~.ndo u. 
favor- dll. verdade e da justiça, superior a todas as suggestõ es, do 
poder ou da àemagoog!n! 

Senhores, nós, da. Parah.rb;~ , somos e fomo~< felizes . Somos rc
Uzes pela Justlç:a Eleitoral, que tivemos; tomos felizes peln:; Go
vernos Qu<> a Revolução nos deu. 

Temos, Sr. Presidente, lf!gitimo orgulho e grande· .•~lthsfat,;iiu 

ém fazer esta declaração, com referen c!:l. ao reg-!men dti:< po<lere·. 
dísc r iclonarios , aue não podia deixar ue •er passag-eiro, vnrque re· 
pugna\'a, como no:-ma permanente, a todos os que, corou eu. sempre 

·viveram n>Jma atmosphera de Direito e de Justl<;a. Tudv:-: vós sa
be!s da minha a.ctua~ão dentro da. ConstJtulntc, defendendo :;enipr.; 
ns cau~-ns 1o Direito e da Liberdade . 

Fomos !elizes na Parahyba, porque tivemos jus ti<;a e admi· 
nlstração. 

No momento em que vemos injustamente malsinar a obra 
da mocidade operosa e fecunda do Sr. Gratullano de Brito, que 
está aqui presente, não po~;s,o calar-me, quando vejo S. Ex ... 

O SR. Bo-rro o& MeNEZES- S. Ex. foi fecunào tambem em vio
lenclas. 

O SR. PEREIRA. LT~A - ... a tacado :Dela forma. por que o 
foi. Respondo á consciencia do meu Paiz, c!t.l.nao dois íaci.us. 

Na. eS'Phera polltJca, S- Ex. tem, numa das mãos, a carta com 
ctue o insuspe!tado e lnsuspeltavel Presidente do Sup~rior Tribunal 
de .rus tlça Eleitoral reconhece u a. maneira lisa, alta. elevada. com 
que S. E:~t. soube dirigir o Estado; e , do ponto de vista. da ac~ão 
:Dropriamente administrativa, - em continua~ão aos Governos qu~ 
o antecederam, notAdamente o uo meu saudoso amigo Antenor Na
varro, que !ol o orimeiro interventor que a R evolução nos deu, -
proporclÓnou-nos S. Ex., completando com aquelles Governos um 
só élo de administração revolucionaria, e.sse acervo immenso ne 
reallza.<;Ões, de trabalho, inclusive a construccão do Porto ãe Cn
bedello, ve.!ha., centénarlá. aspiração qne é hoje palpavel reali
dade. Ahl temos, St·. Presidente, a remodelação dos serviços ele
ctricos do Estado, as obras de fundo · economlco em vesperas de 
conclusii.o, os saldos .ex.lstentes, e, maJs do Que o patrimonio mate
na!, o moral. 

o SR. Bono. r:>!! MENl!ZES - o Es tado deve cinco mn c ontos ao 
·Banco do .Bra.su e ma.is de mll pela encampaçiio da Companhia de 
Traq;ão, Luz e ~rca.. 
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O S~t. GRATULIANo DE BRITO -. Predso esclarecer ú Camara que 
.'L Parahyb"l. nada deve pe1a encampação da Emprella de Tra.<:ção, 
Luz e Forc;a. Fil·a e, em seguida, ofterec:i pelo. amontoado de · 
ferro:;;. velhos, que era o seu patrimon!o, oitoct>ntos contos de réi&, 

O "R- Barro Dll ~1F.NE7.E_~ - E não pag-ou at~ hoje. 

O SR. G.Ro\TUr..!ANo on BP.r:ro - A Empno:wa não· acceitou a 
o!ferú .. 

Queria receber Quantia fab~llosa. Nessas condi~ões, sómentc 
pelos meios ordinariO$ deYe sf"r encerrada a questão, que depende 
de arbitramento. Se o Governo qujzer fazer o pagamento, ag"ora, 
não noderá. "' meno~ que a outra. parte resolva acce}tar o!õl oito
Cf'ntos contos~ PRm t.anto. df'iXf'i ~aldo;; mai•. qu., suf!icient. .. s. 

Quanto l1. oneração de credito com o Banco (]O Brasil. reali
zei-a; tomando s!'ls mil contos. vencivP.is d~ntro dos àf'Z annos, 
em pre~tações annua0~ de 600 contos. aos juros de 7 %, para pa·gar 
um P.mnrestimo dA 1. 600 cotos. j{t exi~tente. aos juros de 8 1/2 %. 
veneivel d<> quat1·o em quatro mezes. e o restante a empregar em 
obras de ef!eito ubso!utaniente t-eproduc>tivo. Nos dois orçamentos 
que or;;:anizei, as verbas para os pagamentos res'PectiYos, realizados 
com muxima opportuniClade, h't. e•tfio. Est!' a.nno. o orçamento. 
ainda feito por mim, consignava os GOO contos correspondentes e 
juros. Ha poucos dias_ o governador do EsL.do pagou, l)Or adiant.'\
mento, tudo o que devia pagar este anno. N'estas condi~ões. a Pa
rahyba tem ng suas contas ri!;orosamP.nte em dia, e, por conse
quencia. não estA devendo cinco mil conto;,, mas apenas qtJatro mil 
e tantoR contos ao Banco do BrasiL E não convt'!m ao Estado a 
liquidac;ãu desse compromisso não .-encido, a prazo longo, presta
cões moderadas P. juros modlcos. 

O SP.. ·Bo-rro DE !>[ENEZES - N'os relatorios do Banco do Brasil 
não vem esses na.E;"amP.ntO'S. 

O "'?.. PF:FU'l1P...~ L!RA - Sr. Presidente_ vou encerrar minha~ 
considerações, porque a hora est:â adiantada e não mais justifica 
estes debates. 

O nobre Deputado que me antecedeu na tribuna est:â tomado 
/ pela. pai:x:ã.o :r>olitlca. S. Ex. ê um negativista neste momento. 

O SR. GRATUL:tA:-<o DE Bnrro A Parahyba tem, nesta data, 
muito mais de cinco mil contos em cofre. 

O SR. PEP..ElRA LIRA - Sr. Presidente, depois de negar ~ 
lisura, reconhecida pelo Brasil .todo, dos processos politicos da 
Parahyba: d<>Pois d~ negar a' victorin. eleitoral pu,1antissima qua 
tiyernos, o nobre Deputado, certo no impulso da sua páixão parti
daria - impulso que justifico ma.g não posso' aàmittir fique s'em 
conte·stação - depois de tudo negar, quer refutar a exi>')encia, em 
esiJecie, em contado, do saldo, saldo realissímo, no Thesouro Para-

- hybano, que bastaria, po~ si. sô. para Uquidar qualquer compro. 
missa. fundado ou não. da. divida da Parahyba. 

O ~n. Am'HR SA).."TOS - Se ha saldo, deve ser applicado; se ha 
sobra, dev.,m ser reduzidos os imposto,:;. 

·O SR. PEREIRA LIRA .. - O ,povo parahybano está. pagando, 
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patrioticamente os Imposto,;;, na cet·teza lle que elle~ t(.m :o;!<lo f 
serão bem appUcados. 

Sr. Presidente, sou obrigado, - por uma att•mção pes,.;oal no 
nobre membro da mlnot'la desta Cn~a. com quem. desde a Jn·lmeh·a 
ho!"a, venho mantendo trato tão cavalheires<:'o, e de cuja :unimde 
'pessoal creio Que oos5\:> desvanecer.me, - a dizer a S. Ex .. r·u 
passant, que a. vid:L o!"ç:amentaz-ia dos Estados assolados oeJas 
seccas precisa ter uma previsfio a mais co que os Esta.àos- do !'lu! 
da Repul?Il~a. 

Se fosse posivel, seria partidurio desl<t idéa: f:uer-se u Ol'Ç '>· 

mente, que em regra, como todo:o sabem, é annual, num crite1·~u 
bienna.l, para permittir que, num reg!men de 24 aY05, pos:lamos, 
nos annos dEO fartura , suppr!r as defici~ncias doti anno,; d e- <liffi
éulda<le. 

Ali<'rnais, os saldos cxistf'ntes n~1 Parahyba u~stinum-~e. 

Sr. Presidente. a um programma de jncc.> ntí~·o ao credito :c:..:ricola e 
a r eallz:LÇâo de varias obras projectadas e em estudo. na !'lo>pen
clenc!a de uarecer definitivo. 

(Tr~wm-se apartes.) 

Sr. Presidente, apesar da sympatbia dO»' :wartes eom _que " 
humilde orador está sendo, vamos dizer, fe:;tejado ~ incE>ntivado. 

'vou concluir as palavras que prometti resumir em clnco minuto><, 
que. !ntelizmente, ji\ vão adeantaclos. 

~r. Presjdente, no dia de hoje, dia du. íraternida<le, em que todos 
nós nos rejubilamos com a. ce;;sação dM' lutas que feriam <lua9 
republicas irmãs, convido a todos aquelles de cujos corações nlu 
desertou o amor pelo Brasil, pertencentes á maioria ou (t minorb, 
dentro ou f6ra do meu Estado, para que ponhamos os nosso~ hom
bros a servi~o de uma Patria grande em todos os sent!<lo~. Patria 
qu~;> P!<tá. tw 'momento, mals que nunca, a necessitar da ~tjuda <la 
todos os brasílelros. -NeS'ta hora, Sr. Presiüe•J<,;, - nii.u " d!g-o .))o~ 
~·anglorla - a bancada Progressista lembra á Nação que a Pn
rahyba nunca a dessangrou, nunca a espoliou. nunca concorreu 
para que nos desviassemos do nosso destino, no concerto uos 
Povos. 

Para o futuro, outra não será a nossa rota, como .atê aqui não 
tem stdo outra a nossa actuação, justiça se faça., ,a todos O"-' re
gir.nens, a todas as administrações, quer ás da Republica pa>:?sada. 
quer ás da. presente, de vez que os administradoreS' da Parahyba -
todos elles - tl?m sido espelhos de honestidade e padrões de di-
gntdaàe. 

X esta hora, Sr. Presidente, em nome da bancada do meu Es· 
tado, ergo-me diante da soberania nac!onal, afim de interpretar 
os sentimentos da Parahyba que acóde ao chwnamento, ao appello, 
que o Ellllanhã da. nacionalidade nos faz no sentido de que possamos 
arcar com as responsabilidades que nos cabem ho;ie, e devamo~ 
orestar contas, perante a. posteridade, do legado bistorico qu·e no:; 
foi confiado. (Muito be':'ll". Pa~s.) 
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O Sr. Presidente - Vou levantar o. Seeslio, deslsno.ndo 
- J)ara a. de de.Pols de amanhã a &"egu.in te 

ORDEM DO DIA 

:1.• discussão do projecto n. 74, de 193~ (1" legl!!lntura), nbtlndo 
o credito especial de 1.468:000$200, pelo M!nlsterlo da JU"''tl~a. para 
pagar a juizes e procura.dores dos Trlbunaes da Juetlçn. Eleitoral 
(em virtude do urgencla): 

2.a dtscm:wiio do projecto n. 34, de 1935 (1" l<!~slaturn), auto
riZando a a!)r!r o credito especial de 5.000 :OOOSOOO, para obras nas 
linhas !P.rreas o tP.Iegrapb1cna, no Estado da Babtn.: 

2."' dlscuasão do projecto n. 13-A, de 1935 (1• leb"islatura.'}, dis
pondo sobre promoções de delegados dlstr!ctaer.', commlssarfos
lnspectorcs. commlssarlos etc. : tendo purecer com Sllbstitutlvo da 
Com missão de Estatuto: 

1" discussão do proiecto n. 3-A, de 1934 (1" legislatura), per
núttlndo aos empregados de quadr-os annexos inscreverem-se em 
concurso de hnbilita~ão ou de entrancla. Independente <le limite de· 
idade; tendo Darecer com substitutivo du Comm!ss~o de Justiça. 

Levanta-se o. SesS'ão ás 23 horas e 30 minutos. 
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37.• Sessão, em 15 de Junho de 19~5 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE; 

ARRUDA CAMARA, 1• VICE-PRESIDENTE, E PEREIRA 

LIRA, 1• SECRETARIO 

A's 1-l horas, comparecem os Srs.: 

.l..ntonlo Carlos, Arruda. Camara, Pereira Lyra, Edmar Carv:alho, 
Claro de GQdoy, Lauro Lopes, Ribeiro Junior, Deodoro de Men
donça, A.cylino de Leão, Genaro Ponte, Henrique Couto, Carlos 

; Reis, Godofredo VIanna. Democrlto Rocha, . Fernandes Tavora, 
Pedro Firme=., :Jo&l! Augusto, Gratullano .Bl"lto, Mathlas Freire, 
Botto de Meue:res, Souza Leão, Arnaldo Bastos, Domlngos Vieira, 
Antonio de Góes, Heitor Maia, Alde Saml)alo, Simões Barbosn, Va
lente de Lima, J. J. Sea.bra, Pinto Dantas, Leonclo Galrão, Artbur 
Neiva, Homero Pires, Henrique Dodsworth, .Amaral Peixoto, Can
dido PessOa, João Guimarães, Lev! Carneiro, Cardillo Filho, Carlos 
Luz, :Sias Fortes, Pedro Alelxo, :José Braz, Theodomiro Santiago, 
Augusto Viegas, Arthur Bernardes Filho, Daniel de Carvalho, Car
neiro de Rezendt!, Chrl$tlano Machado, ·Macar!o de Almeida, Vieira 
Marques, Ma.tta Machado, Rezende Tootes, Theotonio Monteiro de 
Be..""TOs, Waldemar Ferreira, Barros Penteado. Alves Palma, Felb:: 
Ribas, Roberto Moreira, Aureliano Leite, Domingos Vellallco, Vi
cente Mlgue1, Arthur Ss.ntoS', Paula. SOares, :To&l! Muller, Dlnlz Ju
nior, Dorval Melchfa.des, Carlos GQmes de Oliveira, Eaptlata Lu
za.:.-do, Ve.spuclo de Abreu, Renato. Barbosa, João Simpllcio. Fre

·derico Wa!!enbttttel, -~·:a!!.!-2' Tub!no, Fa.rr!e.. Rfbns. -~nJz · B,.~.nr.'-3.., 
Abel · doo Santos, Frãncisco di F!ori, A bUlo de Assis, Antonio Car
vaihal, Austro de Oltve1ra, Francl.sco Moura.- Al_berto Surek, Jo.sê 
do Patrocínio, Rfcardfno Prado. Ricardo ~hada, Pedro Rache, 
·Leoncio Ara.u.lo, Franr,:e. .Filho, Baeta. Neves (90). 

O Sr. Presidente - A llS'ta de presença accusa o compare
' cimento de 90 Srs. DePUtados. 

EstA a~rt.a a Sessão. 

Convido o Sr. Vieira Marques a vir oc:cupar o logar de 4a Se-
cretario. · 

P:l.ssa-se ã leitura da A c ta. 
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O Sr. Claro de Godoy (Supplentc, acrvlmlo de 2• Secret!J-rw> 
IJrocede ~ leitura da Ac!a. da. Sessão extraordlnaria-nocturna ante
cedente, a Qual e, Aem observacões, approvada. 

O Sr. Presidente - l:>Msa-se ê. leitura do Expediente. 

O Sr. ·Pereira Lira (l.o .Secretario) procede il: leitura do 1:1e~ 
gulnte 

E"XPEPIENTE 

Of!icios: 

Do Sr . · De'Dutado J'o:;\li Pina:arilho, de 15 do corrente, no" ,se-
guintes termoa: 

" Exmo . Sr. PN!sld ente. 

Communico a V. Ex . . que tendo · urgente necessidade de ir ao 
Estado do Pará deixarei d e comparect>r n alguma.S sessões desta 
Camara. · · 

Saudações. 

Sala da.s Se!>sÕe!!, em 15· de Junho de 1935 . ~ .José· Pingarilho.'" 

- Inteirada. 

Do Ministerio da Justiça e Negoclos Interiores, de 13 do cor
rente, remettendo dois dos auto~phos da resolução legislativa, 
sa.ncciona.da, tl:tando o mandato do Pretelto do Districto Federal. 

- Inteirada, ao Archlvo, ~mettendo-se um dos autogra.phos ao 
Senado. 

Do Mfn!sterio do. Trabalho, lndustria e Commercio, de 13 élo 
corrente, envlando dols dos a.utogrn.phos da · ~soluc:ão legl!;llatiYa , 
sancclonada. regulando a del>'pedida dos i?,mpregados da !ndustrill. 
e do commerclo. · 

- Inteirada, ao A.rchlvo. remettendo-se um dQS autographos ao 
Séna.do. 

Po· ~ni!!tet'io da Viação e Obras P ublicas, de 13 _ do corrente, 
enviando . as seguintes 

ll\T OR'MACÕES 

Attendendo aó. que solicitou essa · Câmara. em of!icio n. 224, 
d:: 29 de ~vereiro do corrente anno, tenho a honra de remetter d. 

V. Ex., nas inclusas cópiaS, as · intorrnações ·que me foram pres
tada-s pela Cómpanhla d~ Nave!;a,çáo Lloyd Brasiléiro e pela Es
trada de Ferro Central do Br-a.3ll sobre os ~sultados àa.- applica~ão. 
do 'carvão nacional naquell~ estabelecimeiltoa ottlciaes. . 
. .0 !l3.l'ecer a Que se- re!ere o Sr. direCtor daquella. Estrada ê " 

que se encoatra. no rela torio, igualmente annexo em ' cõp~ apre
!14!ntadÓ ·ao Lloyd Bra.&lelro, e ao qual se reporta a· officlo da mcn-
cio:Jada Co~~anhla de Navega~o. · 
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Sfrvo-me do ensejo para reiterar a V. Bx. os meU<! protestos 
de elevadt~. estima .e àlaUncta. c~malàera<;ão. - Marq·ue~ dos Reis. 

Cópia. - Companhia de Navegaçii.o Lloyd Bt'a~ile!ro - OU!clo 
n. 587 -Rio de Janeiro, 12 de Margo de 1935. 

Sr. dlre<:tor geral: 

Accus=os a recepção do seu of!iclo n. 928, datado de 22 de 
Fevereiro Ultimo, pedindo-nos 'co:tQ. urgencia, de ordem de S. Ex. 
o Sr. Ministro, informações sobre os resultados da. appllcaç:ão do 
carvão nacional nas experiencias que t~m sldo realizadas ein esta
belecimentos otficlaes, afim· de attender ao requerimento do 
Sr. Deputado Acurcio Torres, conforme consta do officio n. 224, 
de 20-2-935, da secretaria da Camara ao Exmo. Sr. Ministro da 
Viação, e do qual vossa e~enhoria nos remetteu é6pia. 

Em reSJJOSta juntamos ao presente cópia do relataria da Com
missão nomeada em 1932 pelos Exmqs. Srs. Ministros ·da Viaç;ão e 
da. Marinha,. pata estudar o melhor aproveitamento ~e can·ão na
cional, a qual ~ composta dos Srs. Nestor de Mae<!do, inspector 
geral de m~chinas desta Companhia, Eduardo Gurgel do A.lna:al, 
inspector de locomoção da E. F. Central do Brasil, e Capitão de 
Corveta Henrique Augusto de Almeida Ca.millo. 

Aproveit.'l.ndo o ensejo, renovamos a vos'Sa $enhorla. os nossos 
protestos de . elevada estima e distincta considera<:ão - Antonio 

.])antas Ltma.. secretario ,C"e!'a.l interino. 

Ao TI\mo. S::r, Dfr-ector G<>ra1 de Expediente do Mln!sterlo da 
.Yiação e Obr~ P!lbllcas. 

Copl!l. - "E=o. Sr. :ilrector-presidente da Companhia de 
·~avcg-acão Lloyd Braeileiro: 

Em Novembro de 1932 os Srs. Ministros da Viação e da Ma
rlnh::J. resolveram nomelli uma ccmmlssão comoost.c. do sigi!atario 
deste, da "!ngcnheiro in~ector de Locomor;::io à:1. E •. .r;•. CE:ntl'al 
do B::a.ô'll Eduardo G'.ll'gel do Amaral e do ~pitão ti!: e:orveta. 
Nenriqu~ AugUsto de Almelde Camlllo. !)ara e3tudar o melho::
procesao de apr~veitamento de car-vão nacional, inclusive de schis
to de Mara1l., puro ou em mlstUl'a com carvões extrangch·os. Coruo 
essa commisão ainda se acha <ronstitulda. i)re{eri que as informa
~~e a serem prestadM ao Sr. Deputado Acurcio ToiTeó' obede
cessem :'l. opinião da commlssão sobre o allsumpto. 

A commlssão junta, Pois, a (?Ste, o seu estudo. 

Saude e fraternidade . ....,.. Neator de Macedo, 1nspecto1 genu 
ãe mach!nas do Lloyd Brastlelro. 

Nota. - A ret~posta do officiG .está. um tanto demorada, não 
Só para co!ligir os dados necessarlos, como tambern estar ausente 
do Rio o Sr. engenheiro naval Hendque Augusto de Almeida. 
·Camillo, que· sómente hontem re.r;re.ssou de uma Commissão de 
Phàrolagem. 

~rn 12 de Marco de 1935. - N. de Macedo." 

E:m~o. Sr. <;l.irector-presidente da Companhia de Navegação 
~ Llofd Bl."aS'ileiro: 
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Os mem:Oros da commissão organizada pelos Srs. Ministros 
da. Vf.w;iio e da. Marinha., em Novembro de 1932, com o maior 
prazer, a :!ó'Bgulr procu:re.rão, o mais succlnta.mente posslvel, dar 
a S. E:z:. o Sr. Deputado .Acurclo Torres, uma· idêa geral do 
resultado dos seus estudoE1. ~ da situ~ão em que se encontram, 
no momento, os negocias das diversas minas de carvão nac:ional. 

Não parecendo á· primeira v.ista, o assumpto é dos mais com
plexos e dlfficil.nlente .delle se pode dar uma idéa preciso. atravê6" 
de um estudo relativamente curto, sem se penetrar em lnnumeros 
detalhes a elle lnherentes. · 

Em todo caso, a commlssão procurarã. dizer o que se passou, 
as conclusões felizes a que chegou e o muito que ha. ainda :por 
se fazer. 

Uma vez c0nstituida a commissão, começou ella os ~s tra
balhos na E. F. Central do Brasil. Estudou ahi a commissão, du
rante mais de um a.nno de serviço dia.rio. nas .locomotivas e nos 
Iaboratorioo, fazendo vlagen~ continuas em trens de carga e de 
passageiros, com todos os typos de locomotivas.· os meios de que / 
se poderia lançar mão para o perfeito aproveitamento dos com· 
bustiveis nacionaes. A. commissão viu logo que o aproveitàmento 
commercial e technfcamente ~rfelto do carvão naclona.l repre
senta para o Paiz uma questão de vida. 

Como a commist3iio se comp~ de homens que ha. muitos an
nos veem estudando o asumpto, resolveu ai.aca.l·o de m'odo a dei
xar de -parte todas .as difficuldades que até entiio tinha.tn sido 
encontradas para o consumo do carvão nacional. E:' evidente que 
a cc>nun!ssão · não se propoz ta.zer nenhum 'milagre, e. por isso, 
encontro.u, no mome~to. a u:t~ica solução que pode ter o assumpto,. 
e deixou bem claxo OS horizontes qUe "!!e abrem pa.ra. essa indus• 
triá, se . .a.s directrizes indicadas !orem seguidas. 

Entrando propriamente na questão da. queima do carvfu:> na
cional a commlssão tem. a dizer: 

At~ um anno atraz varias eram as grandes àlftlculdades â: 
queima· do carvãõ nacional. 

A a.nalyse elementar da . nossa hulha do Rio Grande do sul e 
-de Santa Catharina deixa ver francamente a neceSsidade _que ha 
de se lavar todÓ · o carvão para melhorar o efficiente de cinzas, o de 
carbono fixo . e o de material .;volatll. 

Dados, porem, os typos de locomotivas, de caldeiras maritl
mas e ·de caldeiras fixas em todo c> I'alz, -a melhom trazida. a.Os 
'combustlveis naeionaes por uma.. la. vagem· efficiente :ainda não r e· 
;,olve o nroblema de modo iiÍ:tegral, pois a. maioria. ~s fornalhas 
em serviço no ?aiz exige carvão typo 8 , 000 calorias. e, como o 
cÍirvão n~tonal -daS baõciaS do Sul. mesmo ·ra.vado,, não ultrapassa. 
ipuito de 6.000 c&lorias, os motores que -.dependerem das actuaes. 
caldeiras não noa.-.rã.o com facmaaae ser abastecidos do ... ·anor de 
!J.Ue carecem pani. o seu 'trabalho normal, uma vez que a superfi
cie de grelhas, das caldeiras que ·o!'} alimentam foi, como ficoll 
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- dito acima, calculada para carvão de 8.000 c:nlorfas, Augmentar
se a carga. de fogo por pê quadrado para se obter o mesmo dee-

• prendimento de calor 'que com carvão extrangelro, - o que :!!oi 
tentado por muJt.a. gente, - é um erro, e grave. poli! a vent!lacão 
fica. prejudicada, as grelhas se a.que<:en-. e o rendimento de com
:bustão ca.e consideravelmente. For outro lado a. maioria quasl 
que absoluta de machlnas a vapor de todo.s as na.turezas, e::de· 
tentes . no Brasn, o'bec!ece a typos multo antigos, Isto é, são rna
chlnas não dotaA:las de superaquectmi:nto e sem ca.ma.ra.s de com
bustão, - e a cama.ra de combustão é a alma do aproveitamento 
eommE!rci.al do carvão do Palz, - dado seu teor volatii. 

Chegada a commis&ão a essas conclusões e ouvidos os ml· 
nelros nacionaes sobre as quantidades maxhr.as de carvão que po

. der!am. fornecer :í. E. F. Central do Bra.sll, annualmente, !ndi
eou á. adlninlstração daquella Estrada as seguintes medlda.-'3 que 
:foram tomada!! !nteJ:;ralmente: 

a) montar um ~arque carvoeiro, no Caes ·do Porto, com area 
..sutf!ciente pa.ra descarga e movimentac;ão dos carvões das di
versas vrocedencias; 

b) insta!lar nesse parque mschinismos !nciispensaveis á. pe
net~~ão,. calibragem e mistura dos diversos carvões nacionaes, até-
SO %. aos carvões ext~:angeiros. • 

c) briquettar toda a moinha. dos carvões extrangeiros e na
ciona.e.s, n~s mesmas proporc;:ões da letra b ; 

· d) impor â.S minas ~ lavagem de todo o carvão a ser forne· 
cido á E. F. Central do Bra~. 18 mezes após a assignatura dos 
contractos de fornecimento. 

Em synthese, se a.!!gurou claramente á comml8Sll.o que· se im· 
·punha a mistura. dos combustiveis nacionaes aos extrangeiros, nas 
.dosagens acima. Indicadas, dadas as suas caracteristiea:l. E assim 
agindo, a camllÚBsã.o nada mais fez do que se guiar em granãe 
parte pelos grandes autores e proftsslonaes de reconhecida com
petenci.a, como sejam E. Sauvage, Colomer & Lordier e muitos. 
outros. 

Pode assim affirmar a commiss-ao que, até a presente data, 
apenas a E.· F .. Central do Brasil con.seguiu queimar carvão na
cional em 'condições francamente techn!cas e commercia.es. 

A porcentagem das cinzas, o grá.o de :CusíbiÚdade das cinzas • 
e o empastamento sobre as grelhas devido ás pyriteS' -de ferro, são 
coisas· que ficam francamente attenuada.s em ·virtude da. lavagem. 

A proporcional superficie de grelhas, as camara.s de combus
tão, ·os. apparelhos de .superaquecimento e a eliminac;:ão das moi

- nh3.5 são outraS~ tantas coisas que ajuntadas â. là.va.gem tornam 
<> cat'vão .. nacional· perfeita.Iriente commel:ciai. · 

Por outro lado, a alta porcentagem de ·cai, albumina e sillca 
do schfsto de Mara"ll, SUPStancias essas intusivets a menós de 1.400 
graus centlgrados, conforme ficou provado nas innumeràs'· ex-
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perlenclaa levadas a effetto na E. F. Central do Brasil, 1e infll
trám nas cinzas do carvão nacional, e mesmo nas dos carvCee ex· 
:trangelros, ·Impedindo que ee !ormem caecões de dlmenslkls gran
des ou adherencia de · cascões ê.s grelha.s. 

O schisto de Maran, embora contenha cerca de 6 .100 caloriac. 
quando com a humida.de redu~!lda de 16 a 20 %, não 6 usado tanto 
como co-mbusU vel quanto como :!'eductor do clnza.a, - tacto ei!SU 
que 1mpHca no augmento de err1c1enela de combuBtiio, Mo.chlna.& 
houve Que qu~lrrumdo carvão nacional â razão de ao %. eom car• 
vões extranselros &. razão de 50% e com o schlsto A razii1.1 de .•... , 
20%, ao cabo de se!s dias de trabalho não tiveram necesslda.de dc
so!frer uma unlca limpeza de !ogo. 

:e: <ie· notar que r.om o carvão allemão, a.o .co.bo de tres ou 
quatro horas de JDarcha a quantidade de caecão ê consideravel na 
fornalhas, :polà nos sete por cento de cinzas de algul16 desses ca.r· 
vões .iâ t9m sido encontrado 42%. de ferro, ou sejam cerca de 28 
kilos por toneladas. E esYe cascão tambem ê completamente des· 
truido quando e11se carvão extrangetro é queimado com cerca d& 
20 % de scb1sto de Ma.rati, o que prova que a. preoonc;:a de sch1sto, 
mesmo em porcentagens pequenas, é sempre de vantagem, uma 
vez que traz, eomo ficou acima, uma melhoria cons1deravel é. 
ci'fJelencia ·da combustão . 

A commisaão recommendou, pois, a. applicação do chisto em 
mistura. .com os carvôés e:l!.trange!ros e. nacionaes, tendo em vista. 
a. melhoria que elle traz á combUI9táo, dadQ. a. natureza das suas 
cinzas, multo embora o carvão nacJonal, ~~endo todo lavado, e pro
priamente m1S'turado, já. não apresente as lnconve nienclas de cas
cões que .são notadas quando elle é quelmlldo In natura. 

Si o que tem em vista · s. Ex. o Sr. Deputado Acurclo Torre.s,. 
ao ·Pedir ln!ormações oontldas. no seu requerimento â. Mesa di Ca..: 
ma.ra dos Srs Deputados, é Jnstrutr-se cie !o~ a poder julgar dae
vantagens quê teria o Lloyd Brasileiro em queimar carvão nacio
nal nos navios da sua !rota. e reorganizar-se, a commlssão, eom o
mesmo esptrito de patriotismo com que tre.balhou para · a · E. F . 

. Central do Brasil e . pretende ainda trabalhar para a Marinha. de-
Guerra e para .o LlOYd Braalletro, com o maior prazer dA a S'Ua. 

Acha. a commis~ que os novos naVios> a 11erem adqÜiridos 
deverão t ... r !ornalhaS preparadaS ·para l!a.rvões em media de 
7 _ 000 caloriaS, de teor volatll nunca inferior a 26 por cento cara
cterísticas ~sas qne serão ta.cilmente obtidas dos carvões naclo
na:e.s. ajuntadolf aos extrangetros ·na media de 50· por cento . 

convem que tique bem cla.ro que. o Lloyd terá. . que montar uma 
usina dn • prepara.çã.o desses . corobustiveis como c!ez a. Central do · 

. Brasil . e que a commtssão não indica. a queima do ·CSJZVã.o nacional 
puro, entf(l outros motivos porque as minas nactonaes por algu~ 
anrios · at~da: não pod.erã.o. tor;o.ecer carvão Para _todas ali necee_sida-
dea do Paiz . . 

A rnüiera.ç:ão de carvo é outra questão· muito coinpl~ que 
exige t~~JY.) e. caplta~s elevatlos para attlngho grà.ndes proporÇões . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:42 + Pág ina 7 de 55 

-295-

Se em todas ns industl"Jaa do Palz, do Govel"no e 1)artlcutn.res, 
~>~o conseç-uir quetmar 50 por cento de carvão nacional, ter-se-d. 
com IBSO impedido a. ~vo.W..o de 50 por cento do ouro que ora val 
po.ra o extrangelro, ter-se-á. preoa.rn._do o PIÚZ para. posSiveis emer
genr.in.s e ter-ne..r.. tambem dadr, pão e trabalho a m'llitas boocas ~ 
braços naclona.i!s. 

Como tn!ormw;ii.o imme<llata. :;~obre as quantidades do carvão 
nacional adquiridas Dela Central elo BrRs!l e PPJo Lloyd Bra!lilel
ro. pôde R, commlssão Informar: 

A. Central do :Brasil comprou po1· contr.acto a prazo de 5 an
nos a.e seguJntes quantJdades ás mln~-~ a !!~gulr tarnbem espec!fl
cadal!l: 

~. Jeronymo . . . . . . . . . . · · . · · · ·- · · 

A. todas as mirías dA ~. Ca.tharlna .. 

A's minas do Paraná . . . , . . - . 

~s minas dP. s~hiato d<l Mara>~' .. 

TonéJ. por anno: 

50.000 

50.000 

24.000 

50.000 

O serviço de mlneraçã'o em Ma.rau está ainda muito em inicio 
e po.r isso os rornecimentos não têm !>Ido f~itos com a .. regulari~ 
dade prectsa. 

O Lloyd Bras!l~iro consom~>. em média. nos SêUs navios da 
linha Sul, 40 por cento de carváo nacional, tanto nos navios de car
ga. <:omo nos àe pas>;ag-P.lro!'l. 

Para. maiores . detalhP-s, Sr. Pn~sidcnte, dó LloYd Brasileiro, 
.a. commissão fica ~ inteira. disoosicão dP. s. Ex. o Sr. Deputado 
~'lrc.IO Torres e a.oresenta a V. Ex. os protestos de sua. perfeita 
êstima e Mnstdcra.Qã.o - Eduardo Gurqez .. a.o A.m.aral, I. L. da E. 
F. C. B. - Ne8tor de Macea.o. lnsoector de Machs. do Lloyd Bra
sllEilro. - Henri(lfle Auousto d'Alm.eida Cc:mmo, capitão de cor
veta. 

Estrada da Ff!rr0 Cellttal do Brasil - N. 573. Rb de Janeiro, 
3Q de ·Maio de 1935 - .Assumpto: •·Remette informações sobre re
sultados da · app!iêa~o dP. carvão nacional ... 

Exmo. SI'. Ministro de Estado dos ~egocios da Viação e 
. Obras PubUeas - Attendendo á solicitacão da Ca:mara dos Depu
tados em o offJcio n. 224, de 20 de Fevereiro ultlmo. que ;'lor ~:o
pia mA fof transmittido com o de n. 927. de 22 nesse mAZ. da Di
rectotia Geral de· Expediente (3' secç:ão). dessa. Se.cretati'l. de E~<-. 
tado. rAiterado pelQ àe n. 1. 751, àe 23 de Abril seg:u.inte, da ret:eri
~ dil:ectoria, cabe•me passar ás mãos de V. Ex., por copia o pa
recer que a respeito emittiu á Cornmissão de Estudos daquelle co-:n- . 

. · Õu~tivel e, ·bem assim, dos e&"C!arecimentos prestados s:>bre o as
súmpto pelo engenheiro. Eduardo Gurgel do Amaral. cumprindo
me 4CCI'escentar QUe depÓis da visita. que fiz ás. minas de Cat'VãO d.o 
Rio Grande do Sui estou convencido de Que dentro de multo pou
w· tempo; com a conclusão das obras em· andamento, aquellas mi
nas. estarão em condições de duplicar a s:Ja jã consideravel pro
ducção íc+>.rca de 800 mil toneláda~ por anno) e que um augmenta 
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ainda maJor de produeção será. facilmente eon~~e~uido se augmen
tar a Procura. do combu.etlvel nacional. 

Para este augmento 6 lndh!pensa.vel,. em primeiro logar, e ba
rateamento dos fretes, e depo~ii medidlur legiela.tlvas :P.rohlblndo 
a Importação de ma.chlnas a vapor QUe nii.o sejam BPfOPria.óa.ll â 
<1 uelma do carvão na.clone.l. 

Para barateamento dos fretes muito concorrerá. ~ dragagem dOI!l
ba.l.Jdos do rio Jacuby e da. lagoa. ()os P<otoa, ds modo a. permlttlr q.u~ 
os navios carvoeiros vii.o directamente aos portos das minas ,evi
tando assim tra.nabordos "onerosot;~ e_ nocivos. Isto quanto aos CIU'

võee do Rio. Grande. Para os de aa.nta Ca.tharina. ê lndlspen:!lavel 
melhorar as condlc;:Oes technicaa da Estrada de Ferro Thereza. 
ChrisUna e apparelhal-a. com material conveDiente, assim como 
melhorar ae condlc;:ôes õos portos de embarque, dotando-os com 
rneJoa economkos de carregamentn doa na\"ios, 

Para a queima em locomotivas ê de totLa eonveniencia a la
vagem dos carvões nacionaes, o que taz redJl.Zir a cerca de 50. 
l)Or cento e seu teor de cinzas, evitando assim um transporte
conslderavel de :r:na.teria inutn, além de . melhorar consideravel
mente a sua. qualidade pela eliminação das :pyriteso e elevacão do seu 
poóer calort!ico. 

A ~vagem tem, en~tanto, o grande inconveniente -de enca
recer o producto pelas grandes perdas que occasiona. e ·pela ma
nipulação que e~ge. o idear sera, portanto, queimar o earvã.o

. nacional e_m IUlt~ ·sendo para isso o melhor proce.ssl:> o da pul
verização que, entretanto, só dá. resultados verdadeiramente com-
l'tmsaciores e~ caldeiras :ru..as. . ' 

A pratica desse processo nas locomotlvll.!l da Central não de~ 
resul tadcs . satifl!a.ctorios, tendo sido po-r i3ao aba.D.donada.. · 

A. queima. em' lllistura. com carvão extra.ngelro ·de bôa quali
dade tem dado bons resultados, mas ê 1ndispensavel. a.ttlngir a 
solu<;à.o ·plena .i!o problema. com a queima do canrão nacional puror 
embore. lava.®. 

Esse feliZ obje<:tivo e6 -será a.ttlngldO na. Central quando ti
vermos substitu!ào as nossas velh~ e obl!oletas locOJ:notlvas cons
truldas para queima de carvões extra.ngelro!; ·por outras novas e
aprõprlail~s á. qu~tma de combust!.V>!!l nac:l.onaJ. • 

.A. despesa a fazer, qlle IX>deria ·ser dl.vtdlda. por varios. e::o:er
clc!oo, seria. :fartamente compensadora pa.r_a; a economJa. nacional e
merece -por iSSO a attenção dos poderes Co~:Q.Pete:ntes. 

Reitero .a. V. Ex. os protestos da. mais eleva.dà -consldeJ"ação e-
respeito. - M~ ~- Director. · 

Sr. CoroJJ.el Director ~ A opinião da. Commissão de Estudos. 
sobre carvão Iiaciona.l, acha-se contida na· copia fiel aqui a.ppensa. 
e quo ltoi envia ~la · a.o Sr. Director . Presidente do Lloyd Bra.sllelro. 
e~ resPosta. â solicit.:cão de Sua Ex:. o Sr. Deputado Acurcfo Tor
res, por intennedlo da .Me SOa. da C"a.mara dos·. Srs. Dépu~. 

AddUZirel auenas (r.s' oalavras que a. Comml~são t!.-mou no 
peaueno t.raJ?Jilho junto ~ · aue, de . encontro em b<:ira ã opinião do 
.Dr. S!.nch, mencionado no relatorio do Dr.. Martins Costa, · melhor 
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:serâ que o Governo pague 50$000, no porto do Rio Grande, pelo 
ca.rvruo lavado, elo que 80~900, sem a renda de direito. pelo carvão 
-extrangefro. 

o carvão nacional lavado apresenta uma media de !>. 700 ca• 
Jortas, contra. 8 . 000 do e::s:tra.ngerro. 

De mala, ·o dinheiro pago aos mineiros nacfoml.es volta ra:ptdo • 
-ao Thesouro Federal em lmpoSto.s de toda natu:-ez~. Por outro 
lado, as !ndustrtas carboni!eras tomarn o e.evido vulto e a. pro
ducção·, com o tempo, barateará. 

Que os industl"l.aes parttculal'ea vejam apenas, na acqulslçiio 
de ooanbustfvels a questão pre<;o é, até certo ponto apenas, ra· 
-wavel. 

·As autoridatles do Governo, porém, têm que olhar para esta 
-assumpto com outra largueza de vistas: t~rn que vêr no desenvol· 
vimento da industria carbonifera o principal esteio da naciona· 
ll.dade. 

Não .. se justifica que palzes qne têm carvões optimos. como :~ 
Allemanh~J., Estados Unidos e outros, queiram. seus carvõe& pobres, 
e at~ ma!il pobres que <iB nossos. e que nos demos nó& ao lu:c:o de 
'96 queimâ.rmos a tina_. na. ta dos carvões extrangeiros. 

Para. terminar, s-,:. Coronel Dlrectloor, direi apenas que nas se· 
1enta rocomouvas da rninh.a. Inspectorta não se qtreima mais uma 
unlca ~dra. de carvão extrange!ro puro, e os meus ms.chinisw 
:prefere;n o nacional misturado ao extra.ngeli-o a queimar o extran
ll'eiro puro. 

8.• Inspectoria, 16 de Maio de 1935. ~ Attenciosas sauda<;ões. 
- Guroe~ do ;A·numu. Ins:pector da s• . Con!ere. Adelmo· Ct"lt.Z di 
<>Zivei1"a :Filho, &o Ot!icial. 

': \ Visto, em 10 de Junho de _1935. .<;. Fontoura, Director de 
~ecção, interino • 

..:....,_A quem fez a .re!lu.islção. 

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

Tem a. pala'I/T3. o Sr-. Alde sampalo, pri;rne!ro orador inscripto .. 

o·sr . .Airle 8amr>aio ....:.... Ainda não entrou, Sr. Presidente, 
~m Ordem· do dia a. discussão QUe antecede o acto da Camara que 
ba de ratificar ou reprovar () a.ccordo estipulado entre o Gi;)verno 
brasUeiro e o Governo do Reino Unido da. Grã-Eretanha e Irlanda 
"do Norte; quero entretanto aproveitar as horas do expediente pa.."'a 
aJ.cancar o trabalho das Cornmissões ondé t=a!tam nãD sei se este 
e outrós tratados de a.ccor!!os co:mmerdaés, na supposição de a.s'Sim 
melhor concorrer oom qualquer. ~ontingente. por wntura utll, que 

· traga a mate:ria. RestrinJo-me, por emquanto, ao convenio anglo· 
~elro firmado, em primeira mão. a 27 de_ Março pelo Goveruo 

, braSileiro, por se achar em · execução, antes de app:rt)vado pelo 
'PQder Legislativo e ter sl.ão o un!co que me foi dado ver integral· · 
mente publicado pela imprensa, conservando;se os outros. ao quo" 
supponho, ~ fõra_)to conhecimento do publico. 

Trata-se de as<sumpto de· natureza _evitlentemente delicada, por 
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encerrar, de enleio com os ~ossos, interess·es extrangelros respei
tavels e tenho como certo que, como eu, todos os Srs. Depütados 

· o consideram merecedor da collabora.ção imparcial e isenta de•par
tidar!smo polltico, por' quem quer ·que o venha .discutir. 'e po.rta.nto, 
estou convicto de q,ue a maioria. da Camara não fecbarâ. ouvidog 
a.· todas as vozes vinda?, ou não.· de lablos . de correligtonarios, e 
escutará nu devida o.ttenc:ão; partam donde partir, os reclamos dlc
tados nelos a.lt.os intf'resses nR.clonaes ~nvolvidos no c-A'3o. 

As!llm. Sr. PrP.sldente, ~P.rn que B'l veja propoeito deliberado 
de ~ombater o acto do Poder Executivo, -venho apontar erros e in

. conver.ientes contidos no referido ·accOrdo, para· que se:!a.m. em 
tempo. sanados em benet!clo do nosso P11.iz. 

De fado, va.r1~ das disposições fundamentaes do accOrdo Que 
o Presldentfl da R.<!pubUca· manda á ratl:!:!ca~ão da Ç'..amara. ne
cessitam de '!<er runpla.mente mod1!1cada.~ o:u, in flm.ine, a1astadas. 

A primPlra. dellas. (; a d~>clarac:ão preliminar do Governo bra
sileiro de que permanecerá. na. politlca. .cambial ora adaptada e con
substallciada no regnJa.mento de 11 de Fevereiro de 1935. "Cons!~ 
dera.ndo ser !ntenQã.o do Governo bt:"a!l!le!ro manter em vigor os 
actuaes regulamentos de cambio", etc .. 

. Por que esta. &ocla~o? Por que u·ma de-;:Jaração "'m :'!o
cumento Internacional das noMnas dt> nosso Governo. sobre um:L 
pol!tica. 'de naturezá interna.? Serâ. !e1ta c.om o fito· de que ~ão 
mud!' esta polit!ca., com a mudança. <ias pessOas de Governo? Se 
assim "'· o instrumel , lnter;JAcionai {; improprio. se· .. nos c~ube a. 
iniciativa da ureservel-a. ~e. pelo cont.rarlo. na.Bce ella dnm.-'l. tm
pos!~ão dos s!gnat.at1os extràngelros, &!ve ser pr.we!tosa., não ~o:; 
nosso.. inter .. sF~es, mas aos delles. A poUtlca interna de um 1)31z, 
POrém, de!ende. na medida que a dignidade o comporta. Dão o~r 

lnt.eresss>s eztr9,ngei.t'OS, mas os na.c!onaes e não s9 comprehen1a 
que se· exatem, num documento de indole interna.clonal~ os ·rumos. 
<lUA " nnHtlr." n<>r!inn~l n,..,t.:,n,-1,. AAJZI1tr. o, ,..n,...tlnu,.r. lUl. soluçã<> 
àa um dPt<>r-rnlnado probl.,ma. Que P.sta. pol!t1ca f util a. elle!> " 
"Prejudicial a: n6s. é tacil de dP.monstrar. Mas não h a mistér 1r tã01. 
longP.; a nossa soberania mesma :repelle à perma.nencia desta de~ 

. claraçâo ainda que ·tosse ta.voravel a nós.' Mas, .na vel."ds.de.. ella. 
reproduz uma ac<;ão g.avernamental profundamente nocivà: â nossa 
economia e. o que tl mai!'l, · irrefut.av•elmente · contnl.ria ti nossa. lei 
constitucional. 

Precisemos, Sr. Presidente, em que consiste esta famosa. poli
tica.. <:a.mb1al do Governo, expressa. no regUlame~to de n· de Fe..-e~ 
re!ro e agora galvanizam num documento internacional, donde ··não. 
pôde, .leVianamente. ao sabOr dós ilnpetos momentaneos, tão ·pro
prlos ás aà.ministra~~s do nosso Pa.iZ, ser retirada, sem: ·J>rotesto,; 
e ~larnações dit1lomat1ca.B. 

O que significa esta pol!itica· cambiai, o' que ~ J)rete:ride de1=.r 
escripto neste àÓ.cl.lnielito -é Uniá prática, nova :no Brasil, ilé em
penho da propr!a economia. da Nação, para.. credito otriclS.I.· Insisto
em· chamar a attenção da ,Ca.ma.ra:_ o· «reditó io:vernainental do 
Paiz jâ se acha. ·empenhado p_or muitas· gera~s; !nicta-se com o 
.accõrdo, o empenho escrlpto da5 ~ossas ~xportações. O Govern•) 
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-arrebata aos export.aAÍ:ores a di!fcrença de preços entre a taxa real 
de cambio e a taxa arbftra.ria ]')()r elle mesmo dlctada, numa. a.pro
-pr!aç:ão indeb!ta. e sem outra finalidade (lUe não seja o ganho des~" 
~lfferença. Traslada-se, com esta pratica. para oa nossos dias na9 
nossas camblaes, que são o nosso dinheiro internacional, a. ope
raç:ão de Genhoriagern que os antigos soberanos executavam ns. 
cunhagem das moedas. O processo de hoje, do Governo brasileiro, 
pouco dltfere dos daquelle tempo.-o Estado tinha, entã.o, o direito 
exclusivo de cunhar moedas; mas ao faze l-o, '!'Ubtrah1a do metal 
Jlartlcula:r fornecido, quantidade superior :íquella que correspondia, 
aOs gastos <la cunhagem, onerando a operação com uma especie 
d~ imposto ou tributo de prepotencia. Como existia o prlvllegic 
~o Estado, para a transtormaGão do metal em moeda, os tornece
êores particulares, na. falta de outr<J melo para adQuirir pecas de 
dinheiro, continuavam a. ·entregar o ·metal na.'\ Casas de Moeda, 

<:orno hoje entregam a~ suas letras de valor !ntrinseco. no~ "A"Ui
chets" do Banco do Brn.stl. 

O facto, sob o aspecto moral, differe em que os sobe'ranos, no& 
tempos. mala antigos, tornavam-se prol)rietarios pessoaea do metal 
subtrahldo e, nos tempos de agora, presume-se, em doutrina. que 
-as vantagens pecuniarias obtidas se incorporem. ao dominio pu
blico, o quá.l, na verdade, multas vezes não passa do àominlo poli
tlco-pesaoal. Mas .os damnos sobre a ec~nomia do Palz são n;tulto 
mala graves no processo actual d<> <klverno brasileiro do que na 
rapinagem dos antigoS' soberanos. Então, havia transferenc!a. de 
:riqueza de um individuo a outro, dentro da. mesma communidade; 
no balanço economlco nacional, não apparecia um p~:ejuizo. No 
processo actual, canalizam-se riquezas de uma. ~;u:ão para outra a 
t~o~ de um engOdo ao productor brasileiro, de um. papel Impresso 
na Casa da Moeda,. que garante um credito sobre um patr!rnonio. 
_empenhado e que se vae continuamente desfalcando, em cumpri
mentO do compromisso assumido. O balanço financeiro no E~'tado 
é favorecido por uma somma. que não consta no Orçamento, :mas a 
economia do Pa.iz ~profundamente attfngida, no que s'e refere á. a.ct!
-vldade productora. de bens de troca.. dos mercadoo externQs. 

E' opportuno antes de mais nada, nesta altura, indagar ~e se.rA 
licita, por :permissão legal,' esta operação que o Governo vem auto
Tita.riament-e vondô en1 pratica to: qu~ <le&~eja. ~êja cuu-signaüa. n1~m 
~ocumento de accOrdo entre Nações. Nos seus termos mais graves, 
esta operação consiste ·na detenção de 3 5. %, das cambiae~ de ex
portac;ã.o para serviçoà do Paiz, cambiaea sujeitas a um pre~o arbi
traria do Q<lverno, que real!zà umá transacção de lucro em 'Valor 
Internacional. 

Po::- núm, pessoalmente, êontlnuo a considet·al-a corno uma 
subtra.Cção da ordem daQ.uellas q,ue se praticavam na Idade M:édia: 
de comeco eubreptlciamente, dlsfarç:ada em braceagens ou taxas 
de ·sérV'l.ços; depois, até. qua.si aos nossos dHis, como a.gio. ou di
reito. de cunhagem.· Mas admitta-se que não ~ja. Será então um 
confisco, comó· o GQverno Provi.sorlo havia cons1derado, para jus
tificar o decreto do. Reajustamento econonuco? Se o é; sua. per
manencia já set1a um abuso contra as leis, que a Cunstitu!Qão de 
16 de Julpo não-adml~e e5 oonfisco e muito menos ao arbltrfo do 
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Exe~.).ltlvo_. E o .regulamento de 11 de :F~ve~eiro ultirr.o tol decre
tnt:io em pleno reg:l.men comtltuCional. 

Serâ., em ultiina. bypothese, um imposto. que venha. gravai ~ 
exportação? E' o unico al""itre · de que se póde soccorrer quem 
queira, num exame da materla, j_u.stiticar a . operw;ão. 

Deixando· por ora. de ·lado ·a constltnciona.lida.de deste lmpostQ, 
Vt>Jamós como su rge elle do t ermo regul01m~tQ.Çtlo .d() cambio, que 
8erve de pretexto a sua exlstencla, por !l:gurar entre os decreto.~t 
do poder dlscrlcional"io, approvados. ,pela Con~t11inte. 

r 
O G1Jverno Prov!sorio pretendeu dirigir o curso do ·cambio do . 

nosso Paiz, com. as·. demais potenc!a.s e::rtranse!ra.SI. Toda tratis
acç-âo exter.na flca.va. obrigatoriamente a. ·depender da Jnterposlcão 
do Banco do Bral!fl . Não é o momento de julgar. se a medJdá. ha • · 
sido bP.m ou maJ encaminhada. em face dos resultados que pro
du.z.lu; mas se ha. de recoP.hecer qué tinha em vista friquestlonavel
mente OfJ altos interesseS' da nacionalldàde. Era uma medida legl~ 
Uma sob o ::~.specto legal e poderí& ser tentada. â. propr!a sombra 
da Constituição. Busca.va..:se d1scip!Jnar a ' tnterterencia da moeda 
nas trocas !ntern a.ctonaes impedindo as especulações de cambio 
que destalca.s~rn a nossa economia. 

Com as moditícaç1íes ·posteriores, pl)rém, que culminam nas 
mairuc~ões de ll de Fevereiro que agora o Governo quer conso-, 
lidar, em termoB . definitivos, em um ajuste de caracter interna 
cional, que é que se procura? 

:Resolver- o ~roble:rna da. _establl!da.àe cambial ? .. Não; obter re
cursos pa.-·a pagamentos de debitos do Governo. Ora, o unlc~ 
!netrumentó legal, relacionado ao ra.cto, para este tim, ê o impoSto. 
E1ú::ubra-se, portanto a operação com o nome que se queira , a ver
dade insophismavel ê que as· difteren~as de preço das -cambia.es de 
que liJe aPodera o Governo, représentàm um tmposto lndirecto sObre
a producçáo· e:rportavel, cobrado sobre transacc;ões commercla.es . 
A OJ)f>.rac:ão é uzna m an.,Ira espedal ~ de cobr-a.n.ça do lmlX!sto que 
a Co:lst!tu!ção den.Otnina. de mercantil ·e cónstitue, como tal, utrta 
dupla 1ncidenc1a tributaria. 

:Não ·ha dizer que o .Gc"erno etfectua uma transa.c~ de lucro, 
.-- no· 'molde d3.:!.uella.s das Cs.ixaS· de ·eonvér'Sã.o~· Aqui os Poderes pu

bl!ccs s;; a.;;;:rove!ta.zn Qa.s difter-enças. occas!.ona.es do valor da moe:la. 
r etendo:..as em pro~eito da Ins tituição . . Na . operação em lide, o po
der publloo crecebe o !rnto da sua. !m])Oslçâo. No prlmeir.o caso, o·
lucro · ê · tortntto; no segundo é fatal e c.à vaJorem., equivale a · um 
impc~o ile exportação, donde nã.o ha tugir~ -

Sob este P!'fSrna., -~ inut11 . examtna.r o seti aspecto incol!lltituclo
nal. N a q1J&lida.de _cl.e_l.Inpost.o, a operà(;ão _é.iliJclta.; pela lncj.dencia., 
Pf']:t. !órma .da cobrança e a.tê ~la entidade a quem campetla· 
lancal-o. . 

'ESte o ~pecto' legal daquDlo que se chama de r~~lamentaéão 
de cani.bJo no proprlO' contexto do accordo. Analy~mo~lbe o a~ectü 
econO,~_co. . · · · · · · · · ·· · · 

:Pizem as inst.ruc<:ões- . do . Ba.:ilco do Bra.llÜ n o item 3~ : 
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·"Esses Bancos ·(os autorizados a negociar) d&'l'em .entresar ao 
Banco do Bra.sll em letras {!e cambio ·â vista, s~bre Londres ou 
N-ova Y o<k, â taxa. pelo mesmo t:lxa.do como of!icial, em llb~ ou 
em dollares ou outras moedas que tenham curso internacional. d~ 

. sua coq1pra de cambio de exportaç:ões, a quota de 35.%, pe.ra at
tender . â. liquidação dos compromil.<sos do Governo e do Banco do 
BrB.sli:" . . 

Traduzindo e-stes dizeres em algarismos; assim se pooem ex
priln.ir, em facto concreto; 

Um exDort.ador brasileiro remette mercadorias no valor l·e-
presénta<;ão em moe<!a. estavel. de 100 U'bras. O Governo brasUelro 
detem 35 % destas libras e impõe-lhes e. transformação para mil 

. :réts. ao preço a.rbitra.rio do cambio otfic1al. Com oa dados da cot.o.
ção vigente, avaliados em nu~ros redondos,. a .<! 100 llbros. s eriam 
divididas em duas partes: 

65 libras "· U0$000 rPnderiam 5:850$000, as 35 Úbra . ., do Gover
. no rend,er:un 2:030$000 . 

E' lo::tir.o que sem a intervencão official o valor da libra seria 
a media Ponderada destas duas parcellas ou ·sejam 78l>&OO (65x 
90$000 majg · 35x58$000 Igual lOOxX) . 

Se o Governo paga as suas libras a· 58$0()(} subtrae para. si 
por cad!l uma das Jibra.•; 20$800. Ou seja, por cada 100 ~bras, no 
mercado, e<iuivalente a 7:880$000 de valor d'"' nossos productos, 
r e.tira. 0 productor a. im.porlancia de 728$MO, r epresentados em 
trabalho naciona l. · Quer diZer, nas tra.nsacçõe.s de custo cm:npara 
do, o exportador brasileiro tem a sua producção accrescida. de uma 
taxa em ouro de ·cerca. de 9% .que onera. a sua mercadoria, pondo 
o trabalho ne.cional em situa<::;ão de in!erlor:idade no confronto in
t 'ernadona.l de preces de venda.. 

O racioctnio que mostrasse QU~ o productor bra..<J ileiro r ecebe 
sempre a mesma fmportancla em mil réis, a. despeito da. interven
~ão do Governo (lU'!, !orçando o 'Dreço baixo das libras que adqui- · 
r e , obriga .a aJta do preço da libra no cambio Uvre e pretendêsse, 
por isto. deduzir que r.ão haveria prejui:ro rlo productor nacional, 
~e ria. . ~nteira.IÍle;ntG falho e fót-a. d~ r"~ll~l.:. O cot."l;;lc;rc.iu inter
nacional· se faz nor comnaraA:ão .ile valores de productos Nós não 
téoos moeda. me~Uce. que sli"va de t.e-,rmo de comparação. O pre
ço de nossos. productos de exportação se subordina· ã. .otrerta em 
moeda· extra.ngeira. o mll réis é apenas o lndice momentaneo das 
condições do nosso trabalho se a economia nacional está em st- · 
tUa.Qão dEl tornecf':l" uma · determinada mercadoria a. um _'Preço, 
cUgamO;t, de tantas libr1U!, a trallsa.cçáo se faz . Se occorre que o 
noss<o · mil ré!s IM! deprecte. as mesmas libras ofíer.'!Ci~ 

das avul-tam-lhe a .quantidade e a transacçã0 ainda se pode ef!e
ctuar . . POr~iue o . trabalho-~acionai não ·se · alterou. o Índice QUP. Ih;.~ 

· :IndiCa- es relâcões ~ troca. é ·que mudou. Mas se para a mesma 
importancia. em libr as; : com as vS.rla.<:ões do mil réis, o exPortador 
recehe a.' Íi:lem.a soinma em moeda na.cfon.ü, a despeito da sua que
ila da; -valor, estâ~se obrigando o trabalho nacional a permanecer 
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num indlc~ .estabilizado ~om o que se foi~a' o regimen de t.roca dl' 
productas de alto valor intrinseco por outros ode barata obtenção. 
A operação ê contraria ao anatural e 'forçosamente conduz á retra
cçã.o da coiTente exportadora. 

· Por outras palavrrul, a. eXDorta<;:ii.() como uin facto normal não 
constitue um ganho que se !'eallza por etfeito da venda de pro-du
etos de um paiz; é_ uma simples troce. de valores que se suppõem 
equivalentes. O ganho ou o enriquecimento nacional pelos ganhos 
succeSSivos nas .trocas provêm da superioridade de va.l'ltai;ens no 
balanÇO de valores dos productos trocados. Com a política cambkll 
do Governo, na parte. q'ue se be.seia. em valor esta vel -para a noos::t 
moeda, transferem-se todas estas vantagens para o commercio ex:
trangeiro. illudindo-se o nosso nrocu ctor com ul!l 'valor a.rtlficial 
para o mil -réls e depauperando-se a Nação que, na realidade, ffca, 
como na fabula no N\ll:lmen de troca. peroias ])Or ln"ãos ele milho 

Como" a formu-la do Cklverno Bras!lelro aó se appllca. aos pro
duetos de exportaçiio, o .seu effelto a.ttlnge d!rectaJnente os meios 
productivos, no sector da. nossa economia dedkalda ao mercado in~ 
tex-naclone.l, o quaf passa. a B1.1ppcn-tar el'ieargo que nào })(lsa M ou~ 

tras acttvldades productora.s do Paii. Andando a exporta~ão bra.-
~!leira- pela casa de 3G mllh~s de libras, o Governo desfalca, por 
esta. forma., a. economia. ·nacional, num unico sector de sua activi
dade, de mai.s de tres milhões de libras, em valores reae~. 

As condl~Õi!s de trabalho ne11te seétor não podem,' porém, ser 
diversas·· da.quellas Q:Ue se obeerve.m na vida nacional em todo o 
seu · -conjuncto. Pois ~m. se ~ subtracçii.() Q.ue f~ o Governo ê tão 
Intensa que· as novas condições tmpolrtas A produc~ã.o de determi
nadas mercadorias se não possam accommoda.l" ·â. vida: nacional, Q 

t!XllOrtacão destas mercadorias aos poucos se estlola. e o noss'O pro
dueto sabe da concorrencla illternaclonat. 

O Governo deu disto, por si mesmo, a prova quando concor~ 
dou na proposta. do Conselho Econom:lco Federal, de llbera<;ão de 
uma infinidade de Pro9,uctos nacionaes que não resisl:Vim 11. sua 

- politica c;~.rnbial de assalto aog bens particulares. Se. por acaso, 
se insistisse .. -na mesma pratica Para Pstes productos agora Icmfp 
uma in,finidade de wcmfpykcmfpykmfp~'k:mfpyklü(pyfpybbmtnm 

volltica- cambial de assaito aos bens -pártkulares Se por accaso, 
les a.pJ)Iicado. emigrando as 'classes laboriosas que sé dedicam i't 
ás· portas do _emprego PUbliCO como tml~ Solução para vt.;P.r. ·I 

Mas não· param_ no lntercamblo externo os malefidos da medi~ 
oa .. Resente-se della. tambem ·o nosso intercambio interno na mes
ma raZão da qu!J.ntia subtra.hida, pTovocando· = rebai=e.nta- no. 
Jladrão .de vida das classes trabaltmda-ras e · tra2e~do uma conse~ 
quente dil;nin'U.içãoo do- seu pcxler a.cquisitivo; E' principio estabele
cido em economia que toda. despesa que accresee no curso de troc:;~. 
dos produclos I! feltâ. por conta do productor. Se. esta despes<!t não 
eq_u!vale um 'serviço prestada· é Uina sU.btracÇão illegitúne ilUe con
con~~rre para o empobrecirrientn dos agentes do trabalho, com a. 
reflllltante baixa do. seu teor de 'vida e dimin utção do consumo ge-'-
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ra.l do_ Paiz. A medida é, assim, insensata ein qualquer dos seus 
-aspectos. 

Não se venha, com argumento de ultlmu. hora, proclamar que 
a. ml:dlda é lnsubstituivel pQr fatal, pois que a divida. dos congela
dos. é uma divida d-e transaco;:ões commerc!aes e o seu pagamento 
immediato está ii. m~rcê dos paizes importadores e que o Governo 
só faz dar curso a providencias que a.s outras .Nações tomariam 
por conta proprla. 

Tanto não pode ser sincero o argumento, que a política cam
bial instttuida pelo decretv de 11 de Fevereiro e ratificada no ajus
te intel"'cambJal que se pretende leJ<nllzar, niio abrange somente os 
debitas commerclaes em dellcoberturn no Banco do Brasil, que se 
torna o responsavel indtrecto por contn. do Governo, me.s inclue. 
o schema de pag~tmentOJ4 dn" l'llvl:lll~ l'Xternns do Palz. 

SA d" fat"!to hoUvP>tt<" r"n<'<;uu VUI" tmrte do comm~?"cio e:x:tran
geiro credor e as provlclenclul! J)llrtllll'('m de lã. estas haviam de ser 

· por mutuo entendimento entre l'lltu"beleclmentos bancados e o in
tet·esse de receber sommll!l ntrnz1uh111 !01-ça.ria a preferencia por 
nossos orodn~tos dP. exporl.l:c:iío " que nü.o occorre com a medida 
compressora do Govel"'no que l!e tornn. asl!llm mais antl-patriotica do 
que as solucões parR QUP. ha.verla.m de appeJlar as Nac:ões e:x:trangei
ras nor f~rc:.-~ õo,r acontPcimPnl.o!-:. · RP.Pet!ndo-se o que fOra dito 
de Inicio, pode-se concluir que o unico empenho do Govcrno con
si3te E'm apoderar-se do trabalho nacional particular- pa"t'a substi
tuir o credito esgotado da Na~;ão, servin{!o-se de um expédiente H
legal extr-emamente ruino~o é, nossa economia. 

Assim antes· da entrar no exame dos artises que constituem 
'·o contexto do accordo, ~ bem de proclamar que, por nossa dignida~ 
\ie de povo livre, por nossas leis e em favor dos nossos interesses 
· ,:.1'1 ha. de retíl"'a"t' a descabida declaração de q1.1e o Governo brosi
leJro mantem o proposlto de. perservar na nolit!ca. ca.tnb!al consi
gna~a no regulamento de 11 de Fevereiro de 1935, eliminando-se 
()S considerandos !njmrtl!icavE'ia 4.' desneceRRRrlos que precedem os 
termos do accordo. 

APó!EI o f\Xam~ orel!mlnar P, como "e viu. !ndlspensavel dos con
~>lc'ler~mr'lo,. por nelles "e pre~~ereVl'r n politlcn. ctunblal do Governo 
Bra.Íllleil-o. sobrP. R. QUal·"" Apoln. n ucc>tlrdo pn~'NPmos a analysa.t· 
o prol)rio texto do <locurnento. 

. O artigo I, baseado no. poUtlca cxprelll!ll. nos conslderandos 
manda. QUA se subtraia ·<la quota. d'l cnmb!aes qUe O GOVP.rno pre
tende continuar ~servando para ai, duns outras, em determina
das circumstan-cias, de 854 libra$. 

Dis~utir o artigo, P.in faCP. da polit.ica cambial em vigor. seria 
1·epetira.a accusac;õP.s já feitas á. fórm,lla do Governo dP. regula
mentação de cambio. E' bastante a.ssignalar a inconveniencia de 
mantel-o na redacção actual, que implica aquella politica. No~mais, 

. o ~eu conteúdo deve permanecer tal qual está.. atttibuindo~se ao 
Governo a resnonsab!Hdade de pagnmento dos atrasados t"!ommer-
ciaes. 
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Estes debLtos jâ t oram liquidados pelos importadores e estão 
po.l' conta do_ Governo e do Ba.nco do Br~U; o q~ hilo miSter 1m
pedir ~ que o Governo,os tra.."lsflra, por processo indireeto, at~s expor- · 
tadores. A. di'\'lda ê de todos os brasileiros porqúe proveio da polltlca. 
do s-overno do Brasn e não ~ justo nem comprehensivel que o nosso 
commerclo exterior v-enha a. suoporta.r o maior onus e afiance a suit. 
l iquidação, em· compromisso superior a S'lla:'! !orcas. 

· Pelo contrario, se ,lla, . seja qual !~r o motivo. um saldo credor 
<la importação da. nossa. balan~a de contas, ao proprio com~cio 
importador ca.be aofirer-lbe o onus. Não que se deva pagar, como 
em sentido errado' e de modo slmplea, tez: 0 Governo a.ttrib:ulndo o 
encargo â exportação ; mas permttt.lndo meios á. exportacão de os 
·s atiSfazer sem $e prejudicar. taculte.ndo â. axportD.ção a poss1bU1· 
da de de recuoerar o oerdido. Occorrem-me duas soluc;:ões que com
binadas, cr-eio, satisfa:~Jem · o flnl. Uma. conduz ~. augmento ·da. 
Unportação dos capttaes· extrangeíros, outra é = va.r!a.nte da an
tiga. proVidencia do primeiro Governo Provisorto de regular os ·eJt

eessos de entrada nt> Pa.lz, pela ·cobra.nce. da. taxa; ouro nas Altan~ 
d~gas. 

A proVidencia Para sat,lsf3.Zl!'r a primeira tormula, consiste em. 
que o Poder Legi.$M.titvo, lateralmente "ao tJJCCorào, legisle .rollre os 
ca.pitaes dcs Ba:ncos ezt7'a,n.geí.rog aQUi in;,!allo4os m-uito oem e o$ 
oÕriJlue a nuz,nter uma reTaçã>o entre o cxz.pital áe or;ra:ntia. e ()8 &e· 
poaito3 P'Jrlícu-t<ires aue recebem, c~ o Jím d!e a.pplica.l·oa em 
operaçóea de lucro. '. 

o SR. Drnrz JUNtoR - E a,caba.r com ~s.se a:rthrlt\smo de nossa 
circul~o : o~ dP.DO"Jtos que All4'1s t~. 

O SR . .ALDE SAMP.A.lO- Não sou dos que condemna.m. comó 
m~JdUID$. :.. a.ccão dos ~oos E>xtrangelros no desenvolvimento 
economk:o dos patzes novoS'. P-elo cont:ra:rio, louvo-lhes a pa.rtlcipa~ 
ção c()mo uma dos grandes elementos de conq\llsta dos valores natu-
ra~s a nna:zen.a.dos, como reserVas. . . · 

O SI! . DINiz Jm,"loR -MAs que nunca têm perdido esae cara
ctet". 

O SR . .ALDE SAMPAIO .....:. .•. a. espera do es!or~o ·huma.ll.o 
Wa n1or1za.r-~<? em ~til!d~õ. mas QOs habltótntes ~o Pa.iz, eaõe 
o iDconcusso direito de utili~ão principal da .rlquez::~. dos seus 
territorlos . O valor intrínseco destes bens de res~rvas .6 dos !ilhos 

do P~. <:-nd~ a :natureZa. oo áotou: o valor de prÕducçã.o, o valot" 
(l~ ~ aquilata · peló trabalho hurpa.no na: tr:inst~ã.o d.<? brut.D 
para. o acabado, este -6 que se ~parte e cahe .ei:n proporção·~ qu ~m 
os eJ>ecutou. 'Nos paiz:es novos, até ahl d!!ve ehegár- a. vigtlancia 
do Governo, onde a. concorrencia s6 póde ser desigual, na luta cóm 
a s grandes p(>tenclas tie trabalho organizado. ... 

o.sa. :FlimNA.....-DES TA.v~KA - · V : "E."'C. ·perm!.tte. um ap~e? 

O ~R. ALDE SM~AIO- Com. iodo o ~iu:er. · 

Intelfzmente os bancos extrangei-
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ro~. que se organizam em noRHO paiz, náo trazem c:ll)[taes. Vivem 
dos nossos dtnhelros one lhes ~·:io depositados, e. com elle>~ jogam 
contra· as activLdades nacionaes. 

O SR. DrNrz JUNIOR - Em nos.~o naiz queremos collocar re
deas ao mll réis mas não se põem redeas aos prof~teurg de todas as 
ee.tegorias que aqui existem.· 

O SR. ALDE SAMPAIO -E' o que se ha de re•?nhecer, CO• 

mo justo ê legislar sob~e bancos extran.geiros que operam em nos
so pa!z ... 

E' o que se ha. de reconhece.r t:omo ju.sto ao leg-Islar sobre os 
Bancos ettrangelro.s que ol}erum nas nossas prG.ças comm0rciaes, 
com a evidente vantagem de um grande factor de conrian\:a. a am
pliar-lhes os deposltos acima do normal sobre os ln~titutos de cre
dito nacfonaes, e a da.r-lhes um dividendo sobre o caplte.l de tor
ma<;;ão, (dividendo que se carreia para as patrla5 dé origem dos 
seus a<:clonlsta.s), em proporcão multo !>Uperior aOs ganhos que 
se Dodem dizer de J.egitimos, em linguagem economlca. 

Pondo os factos em parlde.de, jã, não direi entre Institutos na
o!onaea e extra.ngeiros, maa em ig-ualda>de de f'uncclon:t:nento nos 
pa!zes super-capitalistas, chega-:soe a necesslda.àe em que ficam os 
Bancos exti-angelros que fun~iona.m no Brasil ~ l:mporta.r capi
taes para não prejudicar o curso das suas o:pera~ões <"ntre nós. 

E o momento azado é este em que se ru:signam ac~ordos com varias 
paizes. e quando .iustamflntP s~e lhPs offerece um saldo favorat·e! 
em optlma-s oondições de acquisi<;;ão. 

-Pelos quadros de divulgacão da MinlsterJo do 'l'ra.baJho, assim 
ee · d1stT1buem capital e depositas dos estabelecimentos bancarias e 
~xt~ngelros: • 

,o 

·I 

capital total ~os Bancos na.cionaes, com c.xcepc·ão do 
Banco do Brasll por S"er estabelecimento privile-

. gfado • • .-. • • • . . • • • • • • - . . • • 

Denosltos totaes nos Estados :r.acionaes 

Relação entre deposltos e capital .. 
.Capital t.ota!" dos Bancos extra.ngeiros 

Deposito. nos Bancos e:>.."trangeiros. 

:&~lac.ão P.ntrA dP,posltos e C'.apitaP.s. 10,2 

Contos 

758.306 

3.015.1199 

139.872 

1.431.526 

Evid~ncia-se que. a relação entre geposito..s e Cíl.pitaes {! de-
4 .vara. os nossos estabelecimentos e ék! 10.2 par<~. os extrnngei
ros .. 

Pois bem, se se baixa a relação dos Bancos extrangeU'os de 
10,2 . para, o limite. de 6,0, .relação tida como no.rmal na. praxe ex
trangeira e sulficiente. entre nós. a um Jucro mais que razoavel, 

. obtem-se dP.Stie: logo a i-etP.nc;ão de certa somma dos capitaes que 
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haveriam de ser encaminhados para o .pagamento a na<:ões cre-
doras. 

Os bancos extrange!ros, que operam com o caoltal total. de 
1S9. 872 contos v.•r-s~-iam !or<:ados a eleval-os a 238. 58& conto lo', 

liberando um dlsponivel em camblae.s de cerce. de um rnllhão de 
libras. A .impm:tancia rião aerá. muito gl'ande, tanto mais qua!l
to muitos dos estabele.::!rnoentos e~angeiros ho)e> dispõem de 
~vulta>do fundo de re.serva que poderão !ncorpomr ao capital, 
sem necessidade de noves lmporta<;ões, mas a medida. além do 
alllvlo QUA tra.z n. umri. nova situac;ão a.ngust.io8a~ comporta o be
neficio dA integrar os estaboelecllt)entos bancarias ex;trange!ros na 
nossa .economia. acompanh•Lndo o rythmo d" alta P. baixa. do nos
so mil ro.ts .. Se ao Ja.do dceUl. exigenc!a, ca~o roedtda. complemenc 
ta, que trago como simples additamento alheio a.o assumpto, se 
.restrln.ge o :tundo de re-serva a uma :fraccão deteri:oine.da. do ca
pital, com o !lm de dar cabo B. manobra de a.ugmental-o pare. en~ 
cobrlr lucros excessi-vos, tem-se dado solução, em hora. propr!a, 
a um problema nacional Inteiramente descurado entre riós. 

A seg-Unda medida que apresento, a. que compete verdadeiramente 
a solução do caSI:;l, conaist.e_ em que o Go001'1to abrfL !' pr~a.tiva 

de receber uma percenta.gem. d-oe im.postoa ultamdegário.'J de im
porta{;io, por e-ncont?"o de. con.tas e a.ÕGte àe deõito nQ.'J · atra.zadJD8 
càtnmerciaes, ooõrant!.c-se esta, percent<I-gem· em ouro, ao =
õío do ãia.. Resultam dah1. vantagens evidentes para o commerclo 
credor extrangeiro, que j:t. houvesse V'Elmlido em excesso, por t er 
seu t"rPilfto int"O!"Porado a nmdas de qualquer procedenc!a " van
tagens para nossa exportação que por princípio de equillbl'lo au
gmentarã para con-e.sponder á. importa'=lto que tlca em valor 
actual accrescida do valor atr=ado, não pago por troca·. 

E não s"' rli~. QUC com a nova solucão venham a.' so!!r~>r ns n
nançae publicas do paiz desfalcadas de somm.as previstas no w~ 
çamento. Pelo contrario, a eoluçi!,o apresentada. pelo ~verno, 

esta sim, condu:~: â d!minui~ã.o das rendas al!andegarlas. E:f:fe~ti

varn-ente, por- ell~. oo "edu:zia a nossa exportação, como deixei de~ 
monstrado nas primeiras consldera~ões, deste discurso. Só um 
incipiente em estndos !lná.n~lros seria (japaz de· a!tirmaF 'que. 
diminuindo um termo d~ u:m dos la.dos . da balanç~~, dP ()anta.s, se 
conaer~·~-rlam intat:lvs os elementos op:po~os que lhe fazem equm • 

. brio. Díminuirâ IJOrta.nto ta.teJ.mente, na soluc;:ão do ~verno, 

tambem a nossa· importa~ão e como conseq uenc!a cahirã.o as rendas 
dos imp~tos de entrada. A solução que apresento tem ao mvés 
disto a virtude de seguir. a marcha nature.L dO$ compensa.çõe$ d'-" 
tr;:ocas. Reno 'Ira em caso especial o imposto ouro .nas alfandegas, 
tão sem razã.o, eliminado pelo · Govern9 l?rovisono. 

Se o desequflibr:!o rios é de;~favoravel. ca.-e o preo;:o da ~:-ossa 
moeda, destituida. d~ vai~ intrinseco que /f!, e au·gmenta, coiho ef
fclto. ;,_ ·nossa. ex'nortacão. Por est.P. a.u,gmento, Jl economia. 
lnterna contfdtia em · progresso e forÇa a iin portação, comQ 
recurso MDonta.nro rle o eciullíbr'ió. Estou dicta.lldo. á. Ca.rna
·ra. fados· üo conh.,cimento commum, bem o sei .mas se ·os 
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exponho. nãC) {. sPnão Par" mostrar que- a elles se adapta. a solução 
proposta que irrompe ;:,s.-sim, dos .proor!os r'lictames r1a.s lei:;; eco
nomicas e não só não sacdfica- a no~a economia !ntetna. como 
não recfl.E- odlosn.mente sobre o.q palzt>s que confiaram na honesti
dade do nosso 'commercio. 

Expllcada. em principio, n. ~ão de ser da medida, pa.sso a 
demonstrar por _ numf'ro~ concretos, que tambem a.s cifras or
çamentarias não "- dPS.'1.Con:lP.!ham. A r P.e!eita. u~<lmentaria para 
1935 conta com a arrecaida<;ão de 682 mil contos de impostos de 
importação. Se se dá o pra:~o de um decennio para total liquida
ção das ~I"V'ida.s commerda.es pr~o qu~- corresponde á. S<Jiução ào 
Go'J'erno e se despre:>.a completamente <1. !nterferencia da primei
ra proposta em attenção â. relutanc!a dos estabelecimentos banca
rios em accrescer seus .capitaes, pode-se conservar a. cifra do ac
côrdo elo> um mllhilo ,., duzPntas mil libras. com a obrl~-ao::ão annua.l 
de paga~ento p~l" pQ.I'te do ('..o vemo Brasileiro. 

A solução decorrente da Pol!tica. do Governo hnpondo r. 
libra o valor de 58$. paga esta tmportancia de 1 milhão e duzen
tas mi-l libras ~om a verba. <lrçamentarla de 69.60C contos: ou 51l

jam cerca de 1G% da arrecadação annua.I <lo Imposto de importa
ção. Essa' mP~mH, lrn)Y.lrtancia de >lm milhão t> duzentas mil li
bras. ~obr;úla. ao c~mbio lfvrp dP 90~ a libra, ~., t r an .. fnrmarm em 
lOS mil contos. P corrPspond!"r-ia. a JG% r1a arrecada~ão do~ impo~

tos alf<llndegarlos. Pela formula do Governo o.s 6 % rlP rlifferenc:a 
cabP.in P.oino onus :\. noss" <'~Portacão. 

Pois hem. a ~olugã.o que proponho consiste em que esti?s 10% 
de .que se utiliza 0 Governo sejam _cobradas em ouro ao cambio 
do cli.<l. -, Jl.'l.r>1. P.mllr~o P.>tCJUS;ivo no pa~amento do~ debitas com
merciaes. 0:'1 6% que a soluç;ão do Governo arrebata aos exPor
tadores vão ser obtidos por d!rferenca"' entre a. disparidade de 
valor a.cquisitivo do mil réis no mercado- interno e no mercado 
fnternacionài, o que quer dizer que emquanto houve-r esta digp!l
ridade o o nus de ;; % pesará sobrE>-. o ~ ommercio Importador e se 
reparte esponte.neamente por sobre toda a economia nacional, 
(que toda ella. se abastece de pr_oductoll importados) e não só so
hrc n ~osr.tnr d~ nroduc<:ão exno-rtn:vel. 

·Em conclusão, com a mesma verba orçamentaria correspon
dente a. 10% d.<~. a.rrecada<:ão .. m mll réis dos imr>o~:tos dP entrada. 
fa.r-se--.hã.o os m~os pagamentos sem que , .se desorganize a vi
d.a economica nacional. 

Nã.o se venha allegar que o Governo por este processo :ficar~ 
sem dispe>r de ca.mbiaes em moeda extrangeira e que estas pode
rão vir a sei deficientes para ·cobrir as importa.ncias que hão de 
ser re'mettidas .para os mercados extrangeh:os. para outros _fins 
que não os pagamentos atra.zadoo commerciaes. 

' Primeiro, se a.s cambiaes são em- numero suffÍciente no no-sso 
:mercado, a providencia do G-overno para a.dquirH-as é uma provi
dencia de- caracÚI- interno e não, deve figurar num documento in

-ternacional, competindo ao Poder Publico adquirll-as, em concot_:ren~ 
• clP. com o commet'<lio. 
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Se~undo, se a.s cambiaeo; de exporta~ão são de tacto em lmpor
tancla Inferior áS neces•aidades óa. nossa balança de commerclo lnter
nacional, muJto mal vamo!> n6~ e não seria. com a proposta do Go
verno que uggrava a situação, que haverlamo& de evitar o descala
bro e solver os no:lsOs pagamentos. E dtgo que muito mal vamo" 
n()$1, tendo em vista o no.sso lntercambio externo, porque na bala.n<:ll 
~ contas lnterna.clona.e!l o nosso acto se constitue quasl que exclu
sivamente pela &Qrnma das nossas exportações, Aquella.s quantias a 
que se chamam de serviços prestados, quer por prestimos mater2aes, 
quer Por a11rguel de dlnheiro, que tttnto avultam no lntercambio 
contra. n6s, são qu:Jsl nu1las a nosso favor. Tambem ha. multo que 

· diminue. a. porito ele quas! se .extlnS'lllr, a. lngressüo de capita.es no 
nosso tP.rritorJo: a P.!!tatiS'tlca do Ministerlo da Fazenda dâ·lhe tl. 

\•a)or de 6/10 por cento, do total do nosso actlvo. · · 

Temos, a.'lS'im. no balanço das contas, um unlco termo que 
obscurece os outros: a nossa elQ)Ortação. E tal valor tem elle.. na 
nossa vida economlca, (jUe os outros termos diminutos como :lào' 
ainda de1la dependem. Com a nossa eXJ>Ôrtaçã.o em progresso, re~ 
surge a con!ian<;a e tngresgaria. os capltaes extrangelros. que · por 
el!a ~qullatam da nossa vida. Interna, te~do o ca.mblo como ther
mometro. Com a quk!a. da nossa exportação,' desvaloriza-se a nossa 
moeda, foge o credito á.s nossas posslbU!dades e decae o factor con
!Ja nca, nas nossas r elações economlcu. E' p.ofs l). exporta<:ã,o tudo 
entre nós. nas contas lnterna.cionaes. Sacr!t!cat-a. como !az a. for
mula. do Governo é esphacetar o nosso commercio externo P., como 
déll.1, por multo tempo iúnda., depende a nossa economia, ê ;;trru1-
nar a nossa vidft. int.P.r na.. Não ha mlstér lnslsttr neste ponto. () 
esplrito brilhante e ~onc!so do Dr. Cinclnato Braga o deixou 
elucidado ·aos olhos õa. Nação: A autarcla, o !aola..'nento nãQ 
aores!laráo o. orogresi\tl d~ um pa!z a que falta. um narque e!fl
ciente dA machi::1as e que ainda P.xecuta. o Reu movimento indus-
trial n. preço de · c::cmbustivel Importado. ' 

O Sfl. Jo~o CLEOPHAS - ·v. Ex. permittP. um aparte? Ain
da l1a poucos dia~. o "Boletim do M:inister1o da Agricultura" 
publicou nm quadro em que se verifica que a nossa. lmportac;íio 
<le machtnas aglicol~ ê inferior ti. metade da Importação de 
machinas de escrever e outros objectos para. eser!ptorio. 

0 SR. ANTONIO DE <11\E..q - E ~~~O m.:m ).)<.ÚZ _t<::R!tlncialtnent-e 
at;ricvla ... 

O SR. ALDE SAMPAIO - Nlnguem, portanto, que 'confie 
no Bràsil. t,em o dlrelto de .arg-uir que . a · nossa exportação 'pOde 
não bastar para .os nossos comprornlsaoa, porque estâ. apregoan
do ·a nossa in sol-vencia e dando direita' ao. credor de recair sobre 
a :rY.a.ssa dos bens. . -

E' esta. ~sa <lU~- parcialmente empenha a formula. . ottJ-
c:ial. Não é posslvet nel!a · pereilstlr. O ~verno regule -o cambto 
se a lfli· lhe oã direltO, mas _:iem o nrejuizo. da n~ exporta.cão; 
com o .. mesn;o preco da. moede. ~a qu~m com'l)ra e para quem 
vende. Subórdlne-.se . o pre~ da moeda ao valor da. exporta.Ção, 
na formula de M:ul'tinho, ma.s não se !n.verta.m autorltarlamenth 
aw tuncc;ões, ·faaend.o dep(m~r ~ exportação dum preço arbltra- . 
r1Q inatituido pelo · Ooverno. 
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Eu creio, no Brasil, Sr. Pz-e~idente, POr l!!t~o 11rot>onho quê 
0 Governo seja. um concorrente leal a.os noffill>3 hnv.ortadores na 
compra das cambiaes de exportação. As duas soluções qua a:pre
eento utilizam-se de elementos da nossa. economia interna: creio 
na -prosperidade,· não estou orterecendo pelo Brasil Utulos ,;em 
aval. 

A ana.lyse jâ vai excessivamente lon~<l. e não mais me dete
rei nos artigos seg:.~intes. Sa.U.entare! s6mente doiH dos outro'! 
graves erros do Governo introduzidos no accordo. Um delles é 
o üe querer reparar .o resultado dum erro da politlcu. cambial pelo 
erro maior, ainda contra nós, de pagar juro!! elevadlss!mos de 4 
por cento em transa.c<;ões 1nternacionaes, de indole commez-cial, 
·cwas taxlU< 'dA .1uros niio vão acima de 1 a 1 l/2 por cento a;, 
nnno. DP.monstro. em arU~o no "Correio da Manhã" publica
do a 22 de Maio ultimo, que a taxa de 4 Por cento ~ causa dl:l 
empobrecl.mento nO.!lAo, .a 'beneficio daEI outras partes s!gnatarias 
e a esta dern<lnstração me- reporto, sem reproduzil-a para nã'J 
mais fatigar a. Camara.. O outro en·o fundamental do accoz-do, 
e· o Governo Bra.!!ile!ro Indicar a fonte onde ha de adquiril" o:. 
meios de pagamento: jà ~statulndo noA artigos J, 11, VI e ainda 
no XI, com ratlrlca<:âÕ de aJÚ.Ste anterior que juros e ann"Uida
d~s sarão pa.gos nor annrehensã.o de cam'bl.aes. ;lá Pstipulado pelo 
art. IX que o Governo BraSileiro não pode onerar a. importa
ção extrauge1ra. com o fim de regulamentar o cambio. Não G 
s6 ei:TO, hem o vê a ·camara: é abolição de soberania. Não ins!.s
tirei, !'lo entanto, repito, em .mais ptofun.da.mente exa-minar a. 
ma.teria. Não tenho o dlrelto de abusar ela complacencta dos 
meus pares sem a contfngencía a que todos estamos obr!gadoo 
de esclarecer, ao seu m.odo e Por comprehensii.o propr!a, as ma
terias em debate. A Que está. em jogo é destas que· tem um a.spe
cto s6, e todos o percebem pelo mesmo modo, o pre~o rlo !:'t'sgate 
é o>xr.ess:lvo. Á mocidade com0 os paizes jovens pat;am bem r.aro 
as s·ua... inexperienctas, mas não perdem a. á.lt!vez. (Palm.as.) 

Durante o discurso do Sr. Alde Sampaio o Sr. 
Antonio C~U"los, PresJdente, deixa a cadeira da pre
::tidencla. que é occupada pelo Sr. Arruda Camara. 
1~ .... ~~e.:"PreS10ente .. e novamente l.J~Íu S.t·. Ãntonlo 
Ca.rlos, . Pre.siclen te. 

O Sr. Presidente - .À.chand<l-se na ante-sala o sr. Nico
Iau Vergueiro Cesa.r reconheciCio e prcclamado Deputado pelo 
Estado do Rio Grande. do Su!, convido os Sra. 3• e 4• Secretarias 
para, em commissíio, IntrodUzirem no recinto S. Ex., · a.tim de 
prestar o compromill'30 regimental. 

Comparece S. Ex., a<:ompanbado da respectiva 
commissã.o e, junto á :'.:lesa, presta o compromisso re
gimental, tomando assento, em ·seguida. 

O S:. ·Presidente- Tenho sobre a mella, e vou submetter a. 
'Votos o segulnte 
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Requeremos a Inserção nn. Acta dos trabalhos da camam 
um v.oto de profundo pesar pelo !allecimento do Coronel Leonl
das Hermes da Fom;eca. 

Sala das Sessões, CP de Junho de 1935. 
- Edmundo :Sar1'eto Pínto. 

A.pprovado. 

José A U[J1LRto. 

O Sr. Presidente - Ha sohrl'l a mesa t.res requerimentos 
de lnt:crmações que vão ser !Idos. 

·São, ·s uccesslvamente, lidos, apoiados e postos 
em diacu&lào os segou in tes 

N. 31 - 1935 

Requeiro, por !ntermedio da Mesa da Camara. dos Senhores 
Deputados, que sejam solicitadas com urgencta do Mln!ster!o :la 
Guerra, Informações sobre os moUvos que detel.'l'llina.ram o cha
mado a esta Capital de o!flc!aes do 21• B. C., de Natal, Rio Gran
de do Norte. 

Sala da.!! Sessões, 15 de Junho de ?-935. - JOllé A-uqu.sto. 

O Sr. José Augusto ~ Peço a palavra. • 

O Sr. Presidente - Na !6rma do Regimento, fica adiada a. 
dlscussiio. 

N . 32 - 1935 

Requeiro, por lntermedlo da !\te'9a desta Casa, que sejam pe· 
dldas informações a o Sr. Ministro de Estado dos Negoclos da. Ma• 
r:!nha, sobre o seguinte : 

1.0 Se estão em vigor os arts. 371, 387, 397, 282 e 285 do De
creto n . 24.288, de 24 de J.l,ía.lo de 1934; 

2.<> No caso a.ffirma.Uvo, oor OUA foram os med1cos A enfer
meiros de bordo, q ue são as mesmas pessoas q ue exercem os cargo;; 
technicos de inspectores e sub-inspeetores sanitarlos maritimos e 
de guarõas-enfermeíros, excluldos da. to.bella de augmento de ea
larlos. que beneficiou a todos os marit1mos, . quando o. Regula
mento de Capitanias dos Portos. llP!H'ovado pelo decreto ·ac!lna. ci
tado, é taxativo, indentificando o medico e o imtermelro de bordo 
como sendo ·os taes funeclonar\o!l 'J)Ublicos em commlssão; 

3.• No caso negativo, por que lhes era exigida a. caderneta de 
matri.aula, caractelistica de marítimo; · 

. ' . 
4.• Baseado am que lei. o _Contra-Almirante D!rector Geral da 

Marinha 1\fercante, den o~dern .verbal ao Cal)itã.o do Porto do Rio 
de Janeiro, em,30 de Março ultimo, prohiblndo os medicas e os en
fermeiros de as.-signar o "Rol de Eqtilpagetn" , como vinham fa-
zendo ha muitos annos; · 

s.• :Por que motivo o Contra Almirante Director Geral da Ma-
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rinha Mercante nú.o mnnda cumprir o nrt . n. 1. 332, do Decreto 
n. 16. 300, de 31 de Dezembro de 1923; 

6. • Se a Convenção Internacional de H a v a. na revogou o De
creto n. 16.300, de 31 de Dezembro de 1923, :no todo ou em padre. 

Sala. das SllSBÕP.S. 16 de Junho d11 1935. - .J.ccurcio :Z'orrc.,. 

Encerrada a. dlacussão e adiada a votru;ão. 

N . 33 - 1935 

Reauer>:!mos. por lntermedlo àa Me~a. que o Ministro da Jus· 
ti<; a informe: 

·a) qual a quanUda.de e n~tureza dos armamentos de que di:.· 
põe a Guarda. de Vlgllancla ou a Policia Municipal creada. pelo 
acto do · Interventor do Dlstrlcto 1-'ederal, de 22 d.e Maio de 1934; 

õ) em virtude de o.ue a utoriza<:ão t~m s ido impor tados os reter!• 
dos armamentos; 

c> por que verba tezn corrido o custeio da importação lies sel! 
a rmamentos, e a qua nto já monta a respectiva despesa; 

à) por quem foi asslgnada a nota. hontem divulgada pela im
prensa, e em que se d!z ser a referida Policio. Municipal g-uarda do 
poder const!tuido? 

Sal,. d.'lS SP.Ssões. 15 de Junho flp 193~ . - Baptista. I.uzar'do. 
Hcrvri.que Dod.swo-rth . Acurcio Torres. 

Encerrada a discus~o e adio.da a votac;ào. 

·O Sr. · Presidente . - · Es:tã t !nda a h ori destinada ao Ex· 
ped1ente. 

Vai-se passar ~ Ordem do dla. (Pausa.) 

Compa!'ecell? ma.ls os srs . : 

· Euvaldo LOdi. Agenor Rabello, Gen eroso Ponce, Caldeira .AI
. varene-a, Café Filho, Mario Cbermont, .A.bguar Bastos, Fenelon Per
digão, José .Plngarllilo, Clemeütino L!.!>-'boa. EJIP:zer :Moreira , Hugo 
Napole ão, .Adelma.r Rocha, Freire de Andra de. Humberto Andrade, 
Monte Arraes, José de Bórba., Figueiredo Rodrigues; Xavier de 
Oliveira, Alberto l'toselli, Josf: -Gomes, Herectiano Zenalde. Odon ' 
:S!')zerra, Ruy Carneiro, João C!e()phas, R ego Barros, Ozorio :Bor
ba. Adolpho Celso; :SarboM Lima Sobronho, Mario DomingueS', AI• 
thur Ca.valca!ltl, · 'Í'e!xe~ L<lite, Oswaldo Llma. Humberto MQJ.Ira, 
Severino Mariz. EmUlo de Maya, Sampaio Costa, Melcblsedek Mon
te, A:rnando· Fontes, . .Manoel No\'ae.s, Clemen te Mariani, · L a uro Pas
sos, Pe(iro Lago, ·Luiz Vianna Fll:i:lo, João Mangabeira , Arlin do Leo
Xú, Magalhães Netto: Francisco Rocha, Octav!o Mangabeira, Wan
derley Pinho, Pedro Calmon . . Raphael Clncurâ, Eàga.rd Sanch M. 
Attíla AmaJ:"a.l, Ubaldo R amalhete, Jair Tovar, F rancisco Gonçal· 
ves, Nogueira P enldo, Jullo de Novaes, Henrique· Lage, sanes Fi-

• lb o, Sampaio Corr~a. P.aul Fernandes, Bento Costa, Acürclo To r"' 
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res, Cesar Tjnoco, Allpio CostaiJat, Lontra Costa, NUo Alvarenga, 
Lemgruber Fllh.o, Bandeira Vn.ughnn, Arthur Berna.rdes, Nora.l
dino Lima, Plnhelro Cha~. Mnrt!ns Soares, Clarnento Medr!l.do. 
João Beraldo, Juscelino Kubltscheck, Negriio da Lima., Coli!O Ma
chado, José Bernardino, Anthero Botelho, Delphlm Moretro., Ahreu 
sódrt,, Paulo Nogue!rn, santos Filho. Cru-Jota. de Queiroz, Moraes 
Andrade, Gama Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, Cinc!na.to Braga., 
Macedo Blttencou!"t, Laerte Setubal, Hyppo1ito do Rego, Jorge Gue
des. Fabio Aranha. Jalro Franco, Lnudelino Gom88, Corrêa da. C!o#
ta, .Arthur Jorge, Plfnlo Tourinho, Francisco ·Pereira., Rupp Junlor, 
.Abelardo Luz, João Carlos, Annes Dias. Pedro Vergara., VIctor 
Rusaomano, Raul Blttencourt, Barros Caat<a.l, Dario Crel'!po, Adal· 
berto Co:-rl!a, Eurico Rlbelro, Erma.ndo GomeB, Pe<lro .Jorge, Ar- ; 
thur da. Rocha, Adalberto Camargo,. Damas Ortiz, Ferreira L!mn, 
Oliveira. Coutinho. Alberto Alvareg, Lima Teixeirn, Gastão de Bri
to, Moacyr Barbosa. Arlindo Pinto. AuguHt:o Corslno, Cardoso Ay
res. Abelardo Ma.rlnho, Sylvlo Leitüo, Moraes Palve., Barreto Pin
to, Thom'])son Flores. (1 S2. ) 

De!.x~m de comparecer os Sra.: 

Agostinho Monteiro, Llno Macha<lo, Magalhães de Almeida, 
Agenor Monte, Pires de Ga.yoso, Pl!nio Pom!)Cu, O}avo Oliveira, 
Jehovah Motta, Martins Veras, Rieardo Barreto, Sa.muel Duarte, 
Motta Lima. Orlando ArauJo, MPllO Machado, bidro de Vascon
cellos. Deodato Maia. Altamirando Requlã.o, Prlseo Para1so, Ar
m~ld Silva, A;'!drubal Soares, Pcreirn Carneiro, Eduardo Duv!vter, 
Hermete Silva, Prado Kelly, Lev!ndo Coelho, A~elio Maciel. Wash-

. in~ton Pires, PolycanxJ Viotti, Fllrtado de Menezes. José Alkro!rn 
João Penido, Sfmão da Cunha, João Henrique, Bueno Bl'andão, Ja.. 
cques Montan~n. Perelt'a Lima, oseat:. Stevenaon, Verguelro Ce
:sar . .To:l.q1lim Sampaio Vida!, castro Prado; Bl.a.s Bueno, TeiXeira 
Piinto, Gomes Fen-az, Meira .Junior, .Justo de ll.Iora.es, Miranda Ju
nior, Horacio La.!er. .Tosé Cassio, Trigo de Loureiro, · Octa;i() da 

·Silveira, Demett"!o Xaviel.", João N€ves, Sebastião Dominsues, Silva. 
Costa, Martins e Silva.. Chrysostomo de Oltveira, Vieira Macedo. 
Martinho Prado, Paulo Assumpção, Roberto Simonsen. Vfcentl1> 
Gallie:t, Gastão Vld!gal, Vicente Gouveia, Salgado Filho, Paulo 
Martins. (65.) 

OR.l>EM: DO DIA 

O Sr.· Presidente -"- .A. lista de presença accusa o compa
recimento de 223 Srs. Deputados, com o que tomou posse hoje. 

3• discussão do 'projecto n. 74, de 1935 (la Legts
·latu:ra.),,abi'lndo o ·credito especial de réis 1.46&:000$20~ 
pelo Mln!Sterfo da. .Justiça,· para pagar a. juizefl e· pro
curadores dos Tríbunaes da .Justiça Eleitoral (em vir~ 
tude de urgencia). 

Encerrada. a: discuSsão. e annundada. a votação. 

O Sr. Presidente -
ter· "- votos o pt·ojecto. 

Em virtude de urgencla., vou submet· 
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.Approvado e enviado á Commlssão de Redaccão 
.o seguinte 

PRO.TEC'l"' 

N. 74 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. l. 0 · Flca aberto o credito especial àe 1.468:1>00$:1:00 (mil 
:quatrocentos e ses.se:nta e oito contos e duzentos rêis), para a.tten
. der â.s àespesa.s .com execução do decreto legislativo n. 5, de 24 
de .TaneJro de 1935. assim discrlmina.das: 

a) Trlbwn:al Superior ele ..T'ú:ftiÇ(l. 

Eleitora.!: 

Para subsidio a 1 JUlZeS, em 4 sessões 
ordlnarla51, a 80$ (anteriores ao 
Decreto n. 5, de 24-1-!IÚí) · • • • • 2 :240JOOO 

Para subsidio a 7 juizes, em 144 ses
sões ordínarlas, a 120$ (art. 3°, 
§ 3. •, do Decreto Legislativo nu-
mero 5, d€> 24-1-935) . . .. . . . . 120 :960~000 

Para representação do presidente (ar
tigo 3 . •, § 4. o, do Decreto Le
gislativo n. 5, de 24-1-935) 

b)Trib~naes region(l;es: 

Para ·cada tribunal: 

Para subsidio a 6 jUizes, 
em 4 sessõeS' orllina
rla.s, a 60S (anterio
res ao Dec. Leg. nu-
_llJ.el·o V~ ·-de· - M-1 ... !)35} 1:~40~00~ 

Para. subsidio a fi juizes, 
em 48 sessões-· ordina
:rias, a.· 100$ (art. 3", 
.§ 5°, do Dec. Leg_ n. 
5, de 24-1-935) . . 28:800$000 

Para representa!:ão- do 
presidente, (art. . 3°, 
§ "5", do Dec. Leg. n. 
5, 9e 24-1-935). 3:600$000 

!mportancla totai'" para 22 
Reg!Qnaes (20 E!ltados, 

sa .:84o;ooo 
Trlbunaés 
DlstrJcto 

6:000$1}00 129 :zoo;ooo 
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Jo'ederal e Territorlo do Acre)), n. 
rêlll S3 :840$000 . . .. .. .. .. • . 744_:480:SOOO 

J<Jvcn tltaeR: 

Para. paga.rnento de sub~:~ldlo, por aeo;
sõea doa Trtbunaf's Reglonaes, em 
~poca. de apura.cüo (art. a.•, pa
ragTa.'pho 2 . o, do Decreto Legla
ln.tlvo n. 5. d11 24-1-935) .. .. .. 

c) M-lnlRtllriO Publico: 

Vencimento.!! do procurador no Tribu
:na.l Superior (artigo 4. 0 , letra a do 

. Dec. Leg. n. s. de 24-1-935); de 

20:()00$000 

17-9-934 a 31-12-935 .. .. .. . . . . 4Eí:400$000 

Idem do procurn.1or no Tribunal Re
gional de São Paulo (art. 4. •, le· 
tra b, do Dec. Leg. n. 5, de 
.24-4-935); de 26-9-934 a 31 -1 2 
935 . . • • . • 30:333$300 

Idem. de Minas Geraes: de 2-10-934 a 
31-12-935 . • . . 29:935$500 

Idem. do Rio Grande do Sul; de 
30-10-934 a 31-12-935 

Idem, da Bahia; de 4-10-934- a 
31-12-935 

Idem do Rio de Ja neiro; de 2•10-934 
R 31-12-935 ,, •. ,, ••.. .. •. 

Idem de Pernambuco ; d e .18-10-934 a 
31-12-935 . . . . . . . . 

Vencimentos do procurador no Tribu
nal Regional do Dl!">'trlct~ Federal 
(art. 4", lett•a ti~ do Dec. Leg. n. 
5, de 24-1-935; de 23-10-934 a 
31-12-935 • • . . 

Ide!ll, ~.. Santa Catharlna (artigo 4. 0 , 

letra e, do ·Dee. Leg. n. 5, de 
• 9-11-934 a 31-12-935 .. . · .• . .. 

Idelll do Ceará; . de 
31-12-935 .• 

16-10-934 a 

Idem; do PuanA: de~ 12-10-934 a 
31-;1.2-935 . • • • 

Idem, do Espirlto Santo:· de 28 -10~934 . 

a 31-12-935 . . • . . . . . , • . . 

28 :129$0000 

29:806$400 

29:935$500 

28 :903$200 

28:580$600 

20:600$0~0 

21:774$200 

' 21:967$700 

21:677$400 

764:480$000 

·::· 

1 

. .. '"•l' 

', 

·~' 
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12-10-934 a 

Idem, do Rio Grande <'io Norte; de 

21:019$400 

16-10-934 a 31-12-935 . . . . . • 21:774$200 

Idem do Pa.râ: de 
31-12-935 . . , . 

ruem, do M!lranhii.o; de 
31-12-935 • • . . • • . . 

a 22:~2$9QP 
.... 22 : 112~900 

lS-10-934 .a 
21:774$200 

Idem, de Sergipe; 
31·12-935 • . . . 

de 19-10-934 a 
21:629$000 

'ldem, do Plauhy; de 19-10-934 n. 
31-12·935 • • • • , . • • . . . • 21:629$000 

Idem, de AlagOas; de 18-10-934 a 31-
12-935 . • • . • • . . . • . • • • . • 21:677$400 

Idem, de Goyaz: de 29-9·934 a 
31-12-935 .. 21:240$900 

Idem, de Mntto Gros&'O; de. 27-10-934 a 
31-12-935 .. ·... 21:048$900 

Idem, do Amazonas; de 31-10-934 a 
31-12-93(; . • . . . . . . . . . . 21:048$400 

l'dern, do Terr1tor1o de. Acre: de H· 
12-934 a 31-12-935 . . . . . . 18 ;871$000 

.. 1.468:000$200 

·. Art. 2 .<I. Para custear as deapesas decorrentes da. presente let, 
poderâ. o Pcder Executivo realizar as neeessa.ria.s operações de cre
dito, a.té a importancia. nella mencionada, 

:• 
.Art. 3. • Revogam-se a.s disposi~Õe5 em contrario. 

z• diSC11,8SÜo dO profecto n. 34, de 1935 (1• Legis'tatu
ra). o.utorízando a abrl.r o CTeàito espec!at de réi~; 

5.00{):000$0QIJ, :;:u!r<; lZS obrrr8 -nl'u l!nhas terreas e tele
uraphiet:L3 no Estr:.do da Ba.Ma. 

Encerrada a discussão, dos arts. 1. o 2 • •, ficando 
adiada a votaç;ão. na .forma do Regimento. 

2• discussâQ do proiecto n. 13-A de 1935 (1.; Le
gi8Zatura) ~ àLspon4o soõre promoções de ãelepru!os 
<Ustrictaes, ccnnmissarios·inspeotores, commiasartos. 
etc.; tendo parecer ,com 811.1Jstitutivo da Comm.issáo d>J 
Estatuto. 

O Sr. Presidente - Entra em di3Cussão o art. 1.• 

Tem a palavra. o Sr. Baptista Lusa.:rdo. 

O Sr. Baptista Lusaí-do - Sr. Presidente, 'v, Elt. anun
ciou ã Casa um~ requerimento, assignado por mim e Pelos Ul"Ustres 
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Deputádos Srs. Acurcio Torres e Henrique Dodsworth, sollc!ta!l
do Informações ao Ml.nisterlo da. Justiça, -acerca. do material belU
co de que dl~.Dõe, no momento, a Policia Municipal do Dlstrlcto 
Federal. 

POderá parecer extranh~. sr. Presidente, que eu venha A tri
buna t.ra~ dft assumlito alheio· ao que v. Ex. acaba de annun
clar, isto é, segunda dlacas•.;;ã.o do projecto n. 13-A, ·de 1!rJ5, <llil• 
pÕndo sobre promoção de delegados dlstrictaes, commissartos-lns
pe~tores, commlssarios, etc., com parecer e substitutivo da Com
missão de Estatuto. 

Dou meu apoio ao referido projecto, e se a.salm procedo é por
que conheço a fundo a necesstda.Ce dessa. me'dlda regule.menta.r, 
para. que naquelle departamento da administração· publica, que ti
Vft a honra d~; diriJ:ir por 16 meze'S, não .84\ verl:t!quem irregula
ridades que alll pude observar, commettida.s em adminiatrações 
anteriores. E. a despeito de es'..armos num regl.lnen d1scric.1onarlo, 
fiz questão fechada de me ma nter dentro do ma.ls estrlcto respeito 
aos rf!ln!lamentos . .da reoarUc;:ão. 

o SI\. SALLES FILHo - <Apoiado. Dou testemunho dJsso, 

O SR. BAPTISTA LGS.ARDO - Asradec:o a. ct>n!irrnaçã.o que 
V. Ex. acaba de dar és m_lnhas 'Palavras. 

Mas, Sr. Presidente, não ael se, de futuro, aB bOas norma.Y Q.U·J :; 

lá deixei implantadas 'Poderão ser se,;uidas ~om o mesmo rigor a 
o mêS mo P.SDir!t.o dfl j uetJc:a. 

Nã.o o~ulto, 'POr isso, o mP.u lnterP.l5se Dela medida. P. dou 
com verdadeira soat!sfação meu apolo' ao projecto numero · 13-A, 
por entender, como jã. disse, Qae responde a: uma necessidade pre~ 
.mente da a·dminlstra.l}ã.o publica, no Departamento da Policia Cen~ 
trai do Rio de Janeiro. 

Nõ.o estare!, entretanto, Incorrendo numa. desattenc;é.o ao Regi-· 
mr.nt.o desta Casa se me valho do · ense:f.o. para dizer aos nobres 
Deputados qt:~l a razão verdadeira da. minha presença nâ tribuna, 

Como . eu. Sr. · Presidente, foi a. Ca:sa, por certo, ~rprehendlda., 
hontem vela. lllanhã.. com uma nota da dlrec<;ão superior da Poli
cia Municipal, n·ota. ou communicado que encerra ameaç:as tremen
da.!! ..- uma: ~ tolhas vesperUnas <t~sta 'Ca.pltàl, · dá.quellas- que não 
sabem medir saerific!o. algum na. defesa. em qualquer momento, 

.das tlberdades publicas . 

. Senhore.s, a imprensa matJ,ltina de hontem publicou a ·seguinte 
nota: 

Eis o conununlcado, attribirldo ao commando da Policiá Muni
cipal e distribuído aos matutinos, na edic;ã.o de hon.tem: (~) 

"O vespertino o Globo está. asora invertido, de um mo
do eacauda.loso e insJstente, contra· a Policia Municipal. 

Apesar do caracter puramente sensacional <tue vem; 
ultinia.mente, assumindo ~e jornal, defendendo Interesses con
t rarlos ·ã.c:; aspirk.~ões do · no:vo; o· commando ·da Policia' Mu
nicipal, com o intuito de saivagu.atdar os brios dn. corpora.-
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<;;àó e mantcl-a â. altura dO acatamento que merecem todas. 
Wl demais "elru!ses armadaS'', vem üeclarar: 

a) dada a slt.uação perfeitamente .legal em que se en
contra a PoHcla Munic!J)al, e. consequentemente, emquanto 
esta pollcin. AStlver Investida do papel de sruarda da ordem 
e de for<:a do ocder constituido, o seu commsndo nã.o con
senti~ que 'quem quer 'que se:la. procure dlmlnuH-a ou des
mora.lfzal-a, por palavras ou por actos·, no conceito do p·ovo, 
de cm.1o resof>lto · eJJé tem necessidade Pfl.ra bem cÚmprlr a 
sua. miW!ilo; 

b) o commando da Policia Municipal deante da. injusti
ca e da aflronta que representa o tratamento desairoso que 
lhe vem !!l~ndo daodo oelo O Globo. em contraste com o tra
tamento amistoso concedido a outra::~ corporações da me&mn. 
e-apecle, e 'POI:" certo multo d!gria.s, se. vê na contlngencia d~ 
friza.r os inconvenientes de uma perslsteneia do· mesmo jor
nal 11esse criterio de injuria, porcruanto sob pena de se des
~orallzarem como >:allecti'v!dade, o!'l soldados do Dlstrlcto 
Federal e o seu c.omma.ndo não podem e não devem ficar â. 
merc~ da Inconacrencia e da falta de ~scrupulos de Rer
vldores de quaesquer grupos polltlcos." 

o- SR. CARN&I~o Dl!l Rll:ZEJS"DE - E' uma ameaça em regra. 

O SR. BAPTISTA LU:SARDO - Sr, PI'esldente, alguem, tal
vez extranhe tenha eu vindo á. tribuna. detender prerogativas que 
não são s6 do O ·GIJO'bo, mas d:l Impnnsa. livre do Brasil. sem i.l. 

qual. conforme V. Ex. ::itrirmou ha poucos dias, nii.o podem os 
goYernos viver: 

Niio· I\ a ~rlmAira vpz, •mt.r .. t.ant!?· aue o fa<;o. 

Na minha vida de parlamentar, oor vezes, assomei â tribuna 
da Camara, 3llm de collocar-n:.e ao lado daquelles que tinh;un os 
seus· di~ftos consnurcados. ou '!e viam sob o guante das 1)repo
tenclas de ,quantos, não podendo conter as O!'dens desatinadas do~ 
seus superiores, procuravam, por melo de ameaças, evitar as 
campanhas da Imprensa, 'revelando perteito desconhecimento do>~ 

direlt.os aue assistem a. lrnurensa llvr<l do ,Brasil . 

..&-. Pr~"'õ"nte. ,n_;;o_o.t:<:>tJlt<J que. ao lêr esta nota. tive 1t sen
sação de QUe uma ameaça imni.tnente pa.1!'a.va sóbre o jornal (J 

Globo de!lta. capital. E · !o! preclimmente gor um ep!sodio destes, por 
:POr causa. do empastelamento do "D!arlo Carioca", na madrugada 
de 4 de Março de 1932, que se scindiu a Frente Unicâ. do Rio GJ:an· 
de do Sul. da. <Í!!al !faziam partP. o Ministro Lindolfo Collor. o MI
nistro Mauricio .. Cardoso,· o· consultor. jur!dico do Banco do· Bra
sil. Sr. João Neves, e o o!'ador que, neste instánte, prende a atten
ção de seus nares. Abandonamos o.s postos, em que nos achava
!l}O~, recolhendo-nos ás· flleiras· da- FrP.nte Unlca rio-grandense.· 

O SR. SouZA L~o- VV. EEx. totam para o exillo e o Dla.-
1'lo Carioca hoje estfJ. awli:l.ndo o Governo. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -Foi. dizia eu, com um atten
tado derc:sa nature2a que não nos c.onform1im;,s, na. noite do assal.
.to ao DW.rio Co.riiica-, ~uando verificamos que as medidas re~ue-
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-ridas pelo caso não eram de immedla.to ''POI'>'tae em pratica.. Com
:prehe~demos que nem mais um minut.o podlamoe dar nossa. soli
dariedade ao Gov~rno que a.hi estava., chefiado pe!o Dlctador Getu
lio Vargas, 

Repete-se, agora, Sr. Presidente, a mesma scena. A ameaç-a 
ahi estâ.. E' · o Chefe de uma cor'Jio.r~ão poli~>ial qu~ vem dizer 
que não pode acbnittlr, nem admittlra. que sela menosprezada, por 
palav:·"LS ou oor a.ctos, a corporacão sob Mlu ()ommando - a Poli-
cia Munfclp&l do Distrlcto Fêderal. . 

O SR. CARNEIRO n~~: Rr..z~'IDe - E' a ausencla. da. lei no regimen 
constitucional. 

O ~R. BAPTISTA LUSARDO - Adm!tta.mos para a.rgumen
. tar, SI:". Preaidente, que O Globo tivesse offendido os briol!, tives-
se P..nxovalhado a digntdadll da. m1l1<'.1a mlUllcl'Olll : admlt tamos, ,. 
para ar~mentar, reulto, que isto se verificasse. Qual o melo ·le· 
sal para que a cor'DOl'I!Qão, »elo seu chete. procura.s'Sê chamar li 
ordem e apurar a. responsabllidade daque!Ie vesper~no? 

Estamos no regimen constltuc!()nal, sob o lmperio da lei de 
salvw;;ão nacional, com capltulo.s multo e8JJeciaes acerca. da liber· 
àade do lmorensa.. sob lP.IB de arrochf>. A despeito das promes9as 
<lo candidato da Ailla.nca Liberal, ella.& subslstêfu. A varios dêel'e· 
:tos, a qualquer dessas leis poderia ·recorrer o Commandanate ' da 
Policia Militar do Dlstrlcto Federal, e encontraria nel!as os ·meios 
SUt'fir.ifmtes nara res~>Uard~.r 11. dignidade e 'OS brios da Ú'Ol>a SOb . 
!leu commando. 

Pergunto eu. então. Sr . Presidente: Com que tundalnento 
vem o Coronel ZenobtD da Costa ameaçat- O G~bo da maneira por 
que o fez? Desconhecimento das leis? Não é. po!!sivel. Trata-se 'dl' 
11m Coronel do E.:ir:ercito Braellelro com o curso. õo Estado-r.ta.lor' •. 
:iã tendo desempenhado va.rlas :tuncçlles na a.Ita administração pu
blica. Não se comorehende. ab.solut.anlente, que S . Ex. ignore.' as 
no~ leis. sobretudo a ConstituJcão Federal. · . 

Como entender, então, Sr. Pr~denw? Qual a funcc;ão · das 
classes armadas? Manter a or<lE"om , &<&ra.::::tlr o ;pod!'r cnnstituido . . 

Que ê , porém, ·poder constltUido, ;nesta hora? Não é o· re~ito · 
ma.xilno li. eonstituicão, o · cumprimento dás leis? Como compre
-llender que o C o.ronel Zenoblo da Costa, para cumprir a led e serviu 
de estfllo a.o · podor canstitui<io, . seja o primeiro. não a ac·onselhar 
.o respeito · ã Constituição e As .leis a.ttinentes ao caso, m11s. pelo con
.tral'io. a. am~. como o está. fazendo, e ninguem tem duvida. de 
que a ameaça ê de 'en:~pastela.tnento? 

ES!ta nota. não' nodia t~r 'sido fornecida. st:m prévio ·conbeci
mento do ChP.fA do Executivo Munlclpal. Nenhum dos meus pa
r es accelta.rá. ã. versão a e· q,ue ó Si: • . Pedro Ernesto desconhecta ·o · 
..::onteudc> do commun1ca:do-. Foi, sem· duvida, dado ~ publlclda.(ia · 
depois do pleno as'Sentlmento .do Prefeito· <:ia. Capital da Republica. 

O 1nquer1to, do Dfflrio ·carioca não se fez na Pollcl«; ali não 
pOde ser telto, porque tntervençbes vindas do .alto evitaram se apu
rasse a responsab111~taile imm.~ta dos a,pontados como- m en t.Or es 
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···~ tan1i>am executantes materiaes da. barbaridade vt-attcn<la contra. 
um dos orgií.os desta. Cidade. 

0 SR. Li!lMGRÚ8ER FILHO - Era. O' regimen da !orca que im• 
perava. . 

O .SR. B.U'TISTA LUSARDO - Se em o regimen da força .• . 

o SR. BA~os CASSAL -Era regimen que se instttu!ra para ta
.zer prevalecer a-;, 1nstitulçl5es de liberdade e de 'ju,sttca.. 

o SR. L:l!l:r.tORUSeR FILHo - Quero dizer que â.~ra é o regimen 
·da lei que ba de punir os que ataquem a ·impren~ . 

O ~R . Acul!Clo 'l:'oit~t&S - V. Ex. candemna o attent.ado? 

O SP.. LE::M"GRUllER FILHO - Condemnei-o hontem & condemno-
o hoje. · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Folgo, Sr. Presidente, em 
·ouvir. nesta altura. a condemn~ão de attentado.s de tal natureza. 
mas, ~uando se verificou o empaatelamento do Diario Oarloca.. 
quando · naquella. noite tra.gica all pene~raram. guiados por offlclae.s 
do ExArclto e da Marinha os que deviam dar cabo da typOgraphla 
e da vida. de varias •.. 

o Sn. ' AM4RA.L Pi:n:o'l'o - Protesto porque, sP. ho·uve a!gUem 
ferido, foi da parte dos atacantes. 

·o ~R . BAPTISTA LUSARDO- V. Ex. t em razão nara pro
testar .. ·. 

o Slt. B.<RlU\S CAss.r.L - Houve c:'llsnar<Js. 

o SR. BAPTISTA LUSARDo - · Vou r espOnder ao nobre 
Deputado Amaral Peixoto. S. Ex .• neste ass'Umpto, como em ou
tro re!er&nte ao Dlarl.o (Jariocc. pode, de ante-mão, ter a. certeza d<:l 

. au<~ M<:P.!t.o o debate em qualquer terreno. . . ~ 

. O SI! . AMA.AAL PEIXOTO - v . Ex. era o che!e de Policia .•• 
t t •• 

. , b SR. BAPTIS'l'A LvSARDO - Precisamente por Isso. 

o -:SR. AMJoRAL ~X.OTIJ - ... e tinha autoridade e torça para. 
imPedir .o attentado. • 

O SR. BA?TISTA LUSARPO- V. Ex. está. leva.n-do a ques
tão para ·nlll terreno. no qual eu não desejava. entrar . Ir;;l, po:-êm. 
a.tê lâ,· }>ara dizer !\. eamara· as razões. por · qÚe, dispondo de !oroa. 
e autoridade nara impedir o attentado, não o pude ~azer. Note 
bem a Cama!'a: como comorehender que 11m Cbete de Pollcla -
c porque não dizel-o? - bomem que ta.z respeitar a sutt autoridade 
por não ter medO de caretas, não. plldésse obstar o attent.ado .. nem ' 
fazer oue· se· ·l'P.BDP.ItaSSP.m . OS àirP.ltOS e a vida daqueUe.s . f!ldadáos? 

O SR. · AD.\LJIER'ro CoRR1l:A - Se esse era. o desejo- de V. Ex. 
e dP.sdl': QUP. Y. Ex . . nào o oodla imPedir, devia ter~.se dem1tt1do 
na.quella. me:ima nol~e. . . . 

0 SR. C.\NDIDO Pli:<lsó.i. - 0 orador nroeedeu como homl>m.· d~ 
bém: demittlu-se incontlpenti. Sou .fnsurpeito para dar· o aparte. 

: O SR .. . BAPTISTA L USARDO - Vou chegar até lá.. 

O SR. Alltl;.~ ~oro - O M!nfstro da ..Justiça de ent.ão, . Sr. 
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Mauricio Ca.rdo110, continuou na J)asta até 2 011 3 mezes de~ do 
attentado. 

0 SR. BARROS CASSAL - Não ê exacto•, 

O SR. BAPTISTA LUSARDo -Dizia eu ba pouco, ~r. Pre
Bidente, não saber como a.grad~er ao. honrado representante da 
Distrlcto Federal. r.u.1o nome decHno com . todn. de!erencia., Sr 
A.maral Pei:.l:oto, ·e. agora, eobretudo ao' meu collega. de bancada., 
Sr. Adalberto ·Corrêa, o ensejo para expHcar por que não me de· 
.mltti naquella noite. Os apartes de SS. EEx., se eu OEJ tiveese 
encommendado lião terJa.m vindo tão a proposlto. . . . . 

O SR. AMAML Pll!rx(lll'O - Fomos ao encontro, então, dos desejos 
de V. Ex . . _ 

o SR. AoAÍ.!li!:Rl'o Co~ - ·Dei o apute porgue .v . Ex. de
clarou que desejava imt~eàir. Desejando-o e não· podendo fàzel-o, 
accrescentel que não terJa outro caminho senão demittir-se . 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Perdão, não disse precisa• 
mente isso. Attente bem o nobre . ccllega: a.ttendl foi ao aparte do 
Deputado pelo D1Btricto F ederal . Tenham os illustres collegas pa
clencia -de me ouvir um Instante. 

O SR. .AJllú.BI!lR'I'O Co~A - .:..... Se V .. Ex. era chefe de JX>11cla. 
c se tinha o desejo de impedir o empa-stelamento, .não comprehendo 

"· sua. attitude, permanecendo no cargo. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO ~ Peço, repito, ao nobre collega 
pelo Riô Grande do Sul, ter piclimcla. de me ouvir', que ;ata h!s
torla "Precisá ser contada tal . qual .se dese;nrólou naquella no1to 
memora.vei. 

0 SR. AMAML PI::IxOTO - Naturalmente. V. E.x. vai cometar 
a. contar a historia pelos antecedentes, pelos art.lgos publicado& no 
Diario Carioca., in.vestlndo contra. o Ministro da. ·Guerra. c elogiando 
a a.cçãó do da. Marinha, isto ~. atirando o Exercito contra à. Ar-

.mada . 

. O SR. · BAPTISTA L UZAP..DO - 0 5 ·nobres oollegas cres.'le logo 
.percébem, '.P<ir certó. que -o Sr. Deputado Amanl :Peü:oto esta. e.n

- tecipando os argumentos com que procura j~car o a.ttentado. 

O SR •. AMARAL Pl!liXOTo - E s:tive no gabinete do M-Inistro da 
Justiça com. esses artigos na mão e pedi providencias, que não 
foram tomadas. · · 

O SR. BAPTISTA LUZARDo - Sr. Presidente, a hietor:la. do 
em pastelamento do Di4rlo .CcriDca. ê mui~o . slmples. · · · 

O SR. BJ.mros -~s.u. - Posso itlltormar â Cama.ra que· uni 
dq!l membros do Club 3 d e OUtubro,-o então Capitão Sr. _Stt:nfo de . 
..Ubuquerque Lima,. antes do attentado, foi (l' minha. c3.aa a!firniar . 
que ser-a empastelado o ~- Carioóa. e outros j ornaea, em res-
posta ã aasiguat= da lei eleitoral. ' , . . . . . 

_ O SR.: AM.UW. PEl:xO'.l'O - Nem . vejo motivos para.. desmentir 
. • es~a. aftbmação de V . E:: . Ao major Steoio .Lúlia incumbe faZel-o. 
· O niotl~o não ; to! a. a.ssignatu ra tla lei eleitoral. Ao contra.rlo: o 

Club 3 .de Outubro sempre 1>\l&'IIOU por essa. -medida.. : . 
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O SR. BAPTISTA LUZARDO - A hlstoria do empaatela· 
menta do Díarto Carioca (; multo simples e merece ser contada com 
:~. max!:ne. !ldeUde.de, tal qual se passou. 

· O incidente, Senhores, nasceu de um com leio que sa pretendia 
realizar aqui, na tarde de 24 de Fevereiro de 1932, por um Club 
que Unha por chefe o Sr. Lauro Sodré e se denominava - "Pró 
Conl!tituclonalização do Brasil. " 

No dia 22, estava eu na Chefatura d e Policia qt;ando, por volt!l. 
das duas hora.s da tarde, fui chamado com urgencla ao gabinete 
do Ministro da Fazenda de então, Sr. Oswaldo Aranha. LA en
contrr,, o Sr. M!nis'tro da Marinha, Almirante Protogenes Gui
marães, em conferencia com o titular da Fazenda. Logo que entrei, 
o Sr. Oswaldo Aranha. v irou-se para mim e me disse: ~ Luzardo, 

ma ndei chamai-o porque o Almirante Protogenes acaba de me 
communlcar que os o!ílciaes do Exercito e da Marinha perten
centes ao 'Ciub 3 de Outubro não consentirão, de torma alguma, se 
e!fectue, depois de amanhã, o comido prO constituc!onalização do 
Palz. J'a. t!z v~r ao Sr. Ministro da Marinha qu~ Isso era lmpos~ .. 
slvel, pois constituiria uma vlolencfa, e S . E x. me retrucou que 
não ha meios de demover aquelles elementos . Serâ. uma sangpelra.. 
Haverâ. multo pâo e bala tambem (rÍ8os) - expre.>'Si5es do Sr. Os
waldo Aranha - de maneira que chamei você para combinarmos 
uma formula afim de Impedir a real!.za.ç:ão desse comicio . " 

ReSI>ondi ao Sr. Oswaldo Aranha já não ser mais o caso de 
minha alçada, porquanto desde a ante-vespêra, is to G, desde o dia 

- 20, uma commissão me procurára, como Che!e de Policia, e eu, 
comprebendendo bem, porque Unha tambem- quem me informasse 
das s!'.ssões secretas do Club 3 de Outubro . .. 

o SR. AMARAL PEDcoTo - Aliâ.s, as sessões do Club 3 de ou
~Vbro n.ão eram secretas . 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Havia umas publicas, para 
" ta-pear"; mas v . Ex. bem sabe que outras eram secretas. 

0 SJI . A::~<~ARAL PEIXOTO - As secretas não eram realizadas 
dent ro . do Club. mas nos ~ablnetes dos Ministros da. .Justiça, da. 
Fazenda... · 

O SR. SARRos CA-sSAL - Certamente, a té no Palacio do ca.ttete, 

O SR. AMAaAx.. PmxOTo · - .· .. e, · até, na P olicia. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO -:- Declaro a V. Ex. que, quan
do ministro da .Justiça o Sr. Mauric~o Cardoso, nem VV. EEx., 
nem ninguem mais, reall~rarn no ga.blnete deese Ministerio - !O! 

multo menos na Policia - conferencias secretas, a:flm de atten
tarem contra dir~itos de quem quer que fosse. 

O SR. AMARAl. PEixoro 7 Estive, como declare!, no gabinete 
do ministro da Justiça, pedindo providencias contra a ac<:ão do 
..Di<lrio CaTioca. 

O SR . BAPTISTA LUZARDO - Ah! E' muito ditferente 
V. Ex. Ir ao M!nistel'io da JuS't!<;:a e á. Clietatura de Policia pedir 
providencias contra o Dic;rio Carioca . e dizer que tinha estado ali 

-em conferencia~ . secretás como as do Club 3 de Outlll?ro. 
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Pl"eclso. porém, Sr. Presidente, narrar os factos como real· 
mente se paBSa.ram . 

o SR • .A.J.!Aru.L PmxOTo - Quer V. Ex. exemplo de uma du 
consequencias dus reuniões u secretas" do Club 3 de Outubro? Áhl 
está, na. proprla lei eleitoral, a representação de classes no Poder 

·Legislativo. desde a Constituinte. Póde dar o seu testemunho a 
respeito o nosso prezado co!lega Sr. Abelardo l'tlarinho. 

O SR . A~RDO l>fARINHo -E' P.xa.ctc. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Póde·se dizer aue fo i essa, 
talvez, a unice. consequencla bemfazeja. para o patz, de todas as 
sessões realizadas no Club 3 de Outubro. 

O SR. AMA.IU.L PEIXOTo - Todua fora in bemfazejas. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Dizia eu, Sr. Pre~ídente . 
. que, ao receber, a 20 de Fevereiro, a comm!.ssii.o pedindo autori
zação para o comtc1o alludido. t!Ye a cautela de convldal-a a Ir A. 
presença do Sr. Minil!tro da ,Ju!ltl<;a, porque só a g. Ex. cabia re
~<olver, naquelle tn~tante, ~=:e o comtc:to poderia, ou não, realizar-se. 
Assim, dirigimo-nos ao ,::abinete do 1\Hnlstro da Juliti<:a. Sr .. Mau
ricio Cardoso. Formulado o pedido, attendeu·o nquelle titulu.r, de
clarando que na m esma 'data seria lk'\ncclonado o projecto de lei 
eleitoral e natural se tornava que os brasileiros que, com patrio
tismo, aspirav:tm peln volta <lo Pn.iz no res:lmen legal se rejubl
Iassem e des.'!t'm. <la maneira que melhot· lhes approuvesse, ex
pansão ao seu rcgosijo, ::-;'es'Sa occa.s!ão o Sr, J>taur!clo Ca~oso e 
eu troc!imos !dlia~ sobre o que se propalava. Disse ao Ministro da 
Justiça: "Mauricio, sei do que se está pa5sando nas sessõeg se
cretas· do Club 3 de Outubro." 

O ~R: AMARAL PErxOTo - V. Ex., com certeza. estava enga
nado. O Club 3 de Outubro achava-se, então, preoccupad!sslmo 
com a reali?.ac;ã.o do seu programma. . . . 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Tão preoccupa.do se achava 
que o f~~.eto velo a. publico da. maneira mais ostensiva: Q empaJ>
telamento do Di<trio Carioca! 

sr . Presidente, continuando minha narrativa. disse eu ao MI
nistro da .Justiça: " Tenho minhas duvidas sobre se o comiclo S<! 

realizará, se V. não tomar, desde j{t, as providencias necessarias:" 

Ficá.mos na. ~>SJ)e<:tauva. 

E:, como accentuel, dois dias após, chamado ao gabinete do 
M.lnlstro da Fazenda, ali encontro o Almirante Protogenes. 

Devo dizer, desde logo, que me causou especle que o Almf· 
rante Protogenes, em. vez de se dírl!;ir ao gabinete do Ministro 
ãa Justtca., fosse tratar do caso no do Ministro tla Fazenda.. Sabln. 
eu, ·_entretanto, de outras coisas e, apeza.r da estranheza que expe
rimentei, nã.o Ignorava. o. justittcattva dessa attltude. 

Abordado o a.asu:rnpto, declarei ao Almirante Protogenes e ao 
Ministro da FllZ1!nda que o assumpto s6 po4erla ser tra~do pelo 
Ministro da Jus~ça.. 

Eu tinha, de quem m 'a.s podia dar, ordens para. per:rnlttir ,a 
realfzac;:&i de!JS& reu!l1ão pol!tlca. 

,, 
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Entiio dlSHe o Sr. Oswaldo Aranha: "Convém que os senhore:~ 
se dirijam ao Mlnll:~tro da Justiça e vejàm o que ê posslvel fazer. ·• 

Esta é passagem que precisa ficar consignada na hlstorln 
po!itlca do BraeU, e pagina, até agora desconhecida e que merece 
o mais dentacado reglstro. 

Dirigimo-nos no sablnete do Mlnt .. tro da Justiça, a. quem ex
pllquel e que se h llvla passado no Mfnlsterlo da Fazenda. 

O Sr. )laurlcio Cardo~o ouviu attentamente minha exposição 
~. dl.Mg!ndo-se ao Almirante Protogenes. perguntou-lhe o que se 
passava. E S. Ex. afflrrnou, então, que tinha sido procurado por 
uma commlsW.o do Club 3 de Outubro. composta de of!lelaes d o 
Exercito e da Marinha, sustentando tal commlssilo, de manetr:~ 
categorlca. que não cons!•nt!rla. na real!zaçiío do comic!o constltu
clonallsta annuncludo pam o dia 24; e, como as f,erspect!vas tossem 
as de um choque vlolent<>. em que Exercito e Marinha se jogarla.m 
contra o povo, ne~easa.rlo He ra:zla ... 

O Sn. A:MAM!. Pmx<no - O Exercito e a Marinha nunca. se 
jogariam contra o povo. até porque este não compareceu ao co· 
mlcio. 

O SR. BARROS CAs8.1L - ::Sü.o compareceu, porque o comlclo não 
se realizou •.. 

O Sn. AMARAL PErxcrro - Realizou-se, sim, não na data annun
clada, ma.'l dois dias depoi•, na esplanada; do Castello. 

O SR. BAPTISTA Ll:ZARDO - Conhe~o e~ta cartilha. melhor 
do que V. Ex. e sei-lhe todas as letras ... 

O $R. Am:w.ROO MARINHo - Devo lembrar que o com1elo era 
• promovlclo pelo Club 24 de Fevereiro, de cujo corpo social tambem 

!021am par'te off!claea do Exercito e da Marinha. 

O SR.· BAPTlST.A LU~ARDO - O 'Sr. :Minilltro da Marinha, 
repito expunha o que se pa~va; o Sr. Mauricio Cardoso ouvia, 
com profunda attençiio e respeito, sem dar uma palavra. Finda 11 
c~pce~~ao, . ~cr~u~ t~ c . s~ ... ~!~t!r!C!O CardO!ZO !"''~ Sr . p _rnt.ngP.nP.s 
Guimarães: - · 4 Almirante, o senbpr já esteve no Gabinete do seu 
collega. da Guerrn. para, conjunctamente, as!!entarem as medidas 
dlecipUnares .~ue devem >Jer nppl!cadas aos of!iclaes. que vão per-
turbar a ol.'dem ?" · 

O Ministro da Marinha, Sr. Almirante Pr·otogenes Guimarães, 
pa~o.u. talvez. os .:lnco :;~egundos mais cruell! de s ua. vida ... 

O SR. AMARAL Pli:Ixcrro - Não vejo motivo. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO- "Se.V. Ex. me vem dizer
continuou o Sr.. Ministro Ma].lriclo cardoso - que officlaes da 
.Marinha e do Exercito pretendem perturbar a. ordem, precisamente 
quando !!e vae commemorar· um acto magno do Governo, qual<> da 
pro.mulga,c:ão. do Codigo Eleitoral, . :só posso admlttlr que V . Ex., 
bem como o M!nl.atro da Guerra, jâ tenham tomado provldenclas, 
com o fim de se impedir que i.sso se realize. Espero que V. Ex., 
Sr. Ministro não tarde -se é que assim ainda não agiu - em se 
avistar com o seu collega da Guerra, afim de que as providellclall 
sejam tomadas hoje mesmo. " 
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o Sr. },_!mirante Protogenes Gulmnrii.es, depois disso descon
ver.sou; deu mais duas palavras e sahlu do Gabinete do Ministro . . 
Então, o Sr. :Mauricio Cardoso, em minha. presen~;a, resolveu cba· . 
mar o commando da Br-Igada. Mnttar para combinar providencias 
necessarias ~ garantia do seu acto de Ministro, permittlndo que ci
dadãos brasileiros fossem â praca publica externar seu jubilo llela 
promulgação do C<Xilge Eleitoral. 

0 SR. AMARAL PEIXOTo - Não ho:vla. tão grande jubilo pela 
promu!ga<:üo do Codige Eleitoral ; o comlclo era convocado un!ca e 
exclusivamente com o objectlvo de se tn.zer campanha. con.tra ::t. 

obra da. Revolução. 

q SR. BARRoS CA.SSAL- Como o sabe v. Ex. se o comlcio não 
se realizou? 

O SR. AlltARAL PEixOTo - Pelos elementos que subscrevl.am os 
con'1te~. 

O SR. BARRos CASSAL - Podia ser suspeito o nome do general 
Lauro Sodré, por exemplo? 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Presidente, ~ Interes
sante que os offlciaes do Cluh 3 de Outubro fossem mais zelosO!! 
das prerogativas revolucionarias do que o Sr. Ministro Ma'Ür!cio 0 

Cardoso, um dos 'sustentaculos maximos da Revolução; mais ze
losos dessas prero;;ntivas do que aquelle que então exercia o cargo 
de Chefe de Policia! 

O SR . .A.MAR.I.L PEfXOTo - O nobre col!ega, então, :precisava, 
antes de entrar nesse caso <lo corntc!o promoVido pelo Club 24 de 
Fevereiro. ir â origem da questão, isto G, n. escolha. do capitão João 
Alberto, para: Interventor em São Paulo. quando V . Ex. e o 
Sr. Mauricio Cardoso se separaram, definitivamente. do Govern9 
Prov1sorlo. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Presidente, ainda. I! 
opportuno o aparte do illustre Deputado. Vem S. Ex. dizer - e, 
a proposlto, devo declarar ao nobre collega e â. Camara. estar S. Ex. 
prestando tambem um depoimento util :1. hlsto~. _da .. . Tustl~:~. -
que a nossa primeira. divergencia com o Governo Central foi pre
cisamente ao t '.lrmos sc!encla. de que o Sr. João Alberto la ser 
nomeado Interventor em S. Paulo. Nós. os representantes do Rio 
Grande do Sul, que servia mos .o Governo Provisorio, não nos con
formavamos. Achá.mos que naquelle instante a R evoluc;:ão se des
viâra de seu curso e o sr. Getulio Vargas faltava aos compromissos 
assumidos com São Paulo revolucionario . 

O Sr . .Toão ::-Jevee, delegado nosso, foi á residencia do Sr. Ge
tulio Vargas para dizer do nosso protesto, r:izendo-lhe sciente de 
que era.mo.s radicalmente contrarias â escolha, pois entendlamos 
que na hora em oue S. Ex. assignasse o decreto nomeando o sr. 
João Alberto pa ra Interventor em São Paulo, a Revolução teria fa
lhado aos seus propos itos e S . Ex . teria arrastado para. o seu go
verno a· maior: das desventuras. Dahi por diante não haveria mais 
um instante ãe paz no 'reglmen em que S. Ex. se mantinha. Foi a 
advertencla. que lhe !lzemos. E nossas ))alavras foram propheti
caa . 
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O SR. ~Ar.BE:RTO CORRf:A- VV. EE~. não concordaram com à 
nomeação do coronel .João Alberto para a Interventorla ... 

0 S!l. BARROS CABS.\L- Nem V, 'EJC. 

O SR. ADALBimTo Cormf.!A - ..• mas se subroetteram e conti
nuaram no governo. 

O Sn. BARROS C.MISAL - O Sr. Getullo Vargas declarara que a 
Intnrventoria do Sr. João Alberto seria ar>enas alguns dias. 

O SR. ADAE.B=o CORR~l:A - Fui contrario, sim, á. attltude do Go
verno. mas nü.o fnz!a onrtli' delle: nii.o Unha responsabilldade nos 
actos praticados pela àíctaàura. V"Y~. EEx ., repito, não concorda
ram, znas se submetteram talvez pelo desejo de ~e manterem no" 
pos•tos. 

0 Srt. BAR!lOS CASSAL - :Xão é \'E'rda.dc. 

O SR. BAPTISTA Lt;SARDO- Não apoiado. 

0 SR, ADALliERTO CO!mll:A - Então por que foi? 

O SR. BARROS CASSAL- Fomos para a Revolução e para. o exílio, 
fieis ás nOS:!In.s tradições. 

O SR. AMARAL PJ;:IxoTo - Vê o nobre orador que eu tinha razão 
quando dis::;e vir de antes o dissídio. 

O SR. BAPTISTA LCSARDO- Chegarei atf 111. 

0 SR. AMAIUL PEIXO'tO - Já. cheJ::ÚITIOS. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- V. Ex. não perderá. por es-· 
perar. São factos que não pretendia. tii.o cedo trazer ao conhecimen
to da Camara. 

Affirmo a 'V. Ex., Sr. Presidente, á Camara·<; ao paiz, sob mi
nha dignidade de homem e de parlamentar, que e.!.'tes factos não 
poderão, de tórma alguma, ser contradictados, pois exprimem a re
alidade patente do que se passou. 

O S.R. AD.ui!ERTO CORP.ll:A- Quero esclarecer que ha pouco apar
teei Porque V. Ex. disse que não manifestou 'desejo de impedir o 
att(mtado ao "D!ario Carioca". · 

Quanto ao resto, não tenho preoccupaç:ão de discutir os erros 
da Dictadura. A Constituinte aP:Provou todas os seus actos e en
tendo que é perder tempo reVc>lver esse passado, do qual não temos 
saudades. 

O SR • BARROS CASSAL - Mas vae para a historla. 

O SR . .ADALBEI\TO CoRR:Ji:A - Apenas notei c<mtradic;ão quando o 
orador declarou QUe não desejava imoedir o attentado ao "Diario 
Carioca". Se disse isso, então que fazia como Chefe de Policia.? E' 
o que quero saber. 

O SR .. BAPTISTA LUSARDO - Direi a V. Ex. Tenha paci
encia. 

O SR. ADALlJEM'o CoRR~A - Tenho paciencla. pa.ra esperar a res
posta,' 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Po1.5, não. 
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A. camara acaba de ouvir o que foi o incidente occorrido no dia 
24 de Fevereiro e porque não se realizou o tal comido commemorati· 
\'O da promulga<;ão uo Cod!go tJleitoral. 

Esse comiclo deixou de se realizar .porque os Ministros das pas
tas militares não fizeram aqulllo que o S1·. Mauricio Cardo:io acon
selhou e Pediu, isto (:, contivessem seus aubordinaclos: pelo contrario, 
os Ministros militares instigaram o attentado. 

O SR. AM.!.R.U- Pli:lXOTO - Prote5;to ! V. Ex. não ·pó de tazer uma 
affirmaçã.o desta natureza. Não ~ exacto: nunca os Ministros da 
Guerra e .':'la :VCarinha instigaram tal attentado. 

O SR. PLrr;ro TounrNHo - E' uma verdade. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Xão retiro uma linha do que 
a vancel. 

Lanc:o aqui o des-afio :i que contestem que o attentado ao 
Dim·io Ca1·ioca se effectuou com a plena conniYencia e conhecimen
to d<Ís :!I:Hnistros Sr8. almirante Protogenes, general Leite de Cas
tro e ilo Dl". Pedro Ernesto. 

0 SR. PLn.·w TOURINHO - Com o apoio de!les. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - E. RP. fizess~m. estavam Pm defesa 
apenas das prero~tivas das clasRes armadas. 

O SR. BAIU!OS CA.SSAL - Estariam contra o povo. 

O SR. AMARAL PEllX<Yro - ••• procurando impedir que o jornal 
tentasse d!vidll-as. Vou ler, desta tribuna, SQ os encontrar, arti
gos publicados flO · Dic.rio Carioca., nessa occaslão. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, vê V. Ex 
que n!nguem ousa contestar, porque não pôde, as attirmações que 
estou fazendo desta. tribuna e outra.s, tão graveS' como estas, que 
ainda trarei ao conhecimento da Casa. 

O SR. ADALBERTo Co~:. - Não encontro gravidade alguma 
nas atfirmac;ões de V. E:x:. Os militares tinham obrigação de se 
defender. 

,·:;>;;;() SR. BAPTISTA. LURARDO - Niio ~ei contar a. h!stor!~. 
nela'~tade; !! do meu babito esclarecer, atlm de não pairar qual· 
qllel' duvi<ia sobre o que affirmo. 

· · ·Sr. Presi<iente, dizia eu que o comido não se realizou pore<ue 
OS· Ministros das pa6'1:as . milltares, de parceria com o :ôr. Pedro 
Ernesto, o impediram e !oram levar ao conhecimento do Sr. Ge- . 
tul!o Vargas que a questão seria. então, collocada "no terreno de 
quem mais forca tivesse. O Dlctador acceltou a imposi<;;ão dos mi
Htares e o Codlgo Eleitoral foi sanccionado no dia 24, porém, em 
surdina, sem uma flor, sem uma pallna, porque as espadas se op
puzeram. De 24 de Fevereiro a 3 de Marc;:o, jã. não eramos mem
bros do Governo. O Sr. Getulio Vargas pediu a tot1o.s os seus au
:dliares permanecessem nos postos e cogitaYa, falando ao chefe da 
Frente 'C'nlca- Rio-Grandense, da posslbllidade de . conclllar- este 
estado de coisas. · 

A l de Marco. á. noite, entretanto, effectuou-se o assalto ao 
Di4rio CM'ioca. 
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C> !'la. ABeLARDO MAru~no - v. Ex. deve estar enganado. 
Tambem nã.o estou certo ; ma~ tenho remln!scencl::l. de que ror 
a. 26. 

O SR. BAPTISTA Lt:SARDO - Foi a 26 ou 28. 

0 SR. ABELARDO MARI:.õHO - DF;Vf\ t.f!!' sido a 26 . 

O SR. BAI'TISTA L USARDO - A uat.a niio tem !mporta.n-

O su. A llctARDO :MARINHo - Tem, porque da clata. decorre a 
BRh!da de VV. EEx . <lu governo. Só por isso. 

O SR. BAPTISTA. LUSARDO - ~ão tem importancia, por
que do dia 24 daquelle n1ez j(< não ernmos membro!'~ do :;o\·erno. Vinte 
e quatro horas a ma is, ou a menoll. não tem alcance al;;um. 

1\Ias, no d i!!. 2G - vamos acccitar a corri~encla p'ar~t ficarmos 
chronolo;;icamente certos - .. . 

O SR. ABELARDO MAm~Ho - i•J' a remini>~cencia que tenho . 
Po~so estar enganado. 

0 SR. BAPTISTA LL'SARDO - ... no dia 26, á noite, veri
ficou-se o assalto a.o Diario Carioca . 

Xüo tive, então, noticia al~'1lma sobm si Sfl realiza ria naq uel
ln noite o i\~salto ao refcrülo jornal. Esta\'a em minha r esidencia, 
quando, por volta. das :!3 h oraR, recebi um communicado, po~ 
telephone off!cial de que ako ,de aHOrmal se P!lSS!l.Va n :L Praça 
Tiradentes porque se o uviam descargas sobre descarsas. 

Telephonei, como era de meu habito, á 4". Delegacia Auxilia r, 
ÍL frente da qual se encontra \'a o- Sr. Saisado Filho, perguntando o 
que ,occorria, S . E x. não se achava na repartição. Tome!, então. 
p rovidencias immediatas parn que o deleA"ado de dia corresse á 
Pra~a Tiradentes, emquanto eu mesmo me movia de casa, dire
cto ao· local do crime. 

·O Sn. AMARAL Pli:IxOTo - V. Ex., ha p ouco, quando se referiu 
ú. entr evista do almira n te Protogenes, declarou que, ap6s a. reti
rada, o Ministro da Jlisti~a havia tomado providencias junto ao 
,...,,.,,~_.n ri'o da 'E'Q]I~In. Militar dQ. Di~trlcto. ~Pergunto : que_ pro_yi
denclas !oram essas? 

O SR. BAPTIS.TA LUSARDO - As providencias que o Sr. 
Z.finistro da Justiça tomou, no dia 22, !oram as seguintes: man
dou pôr a Policia. Militar de promptidão, para g-arantir o comlc!o 
do dia 24, não cara o a:>salto do Dia.rio Carioca, do qual naquello 
Instante, não Unhamos conhecimento algum exac.to . 

Agora, Sr. Pre~!dente, quando chesuel â. Praça Tiradentes, 
encontrei tres ca:mlnhões, todos cheios de prac;:as do Exercito que 
debandavam. 

O Sa. AMA&U. Pmx!l'l'O - Debanda.vs.m, não; r etiravam-se. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Não era. debandada.; era 
"retirada" • . . Depois do c(}mbate glorioso que tinham tido, fa
ziam retiradas honrosas, em ordem, em que oe clarins sah1e.m 
tocando, marciaes, pelo e~dto f ormida.Yel obtido! (.Riso.) 

0 Sn. AMARAL PRIXOTO - Fiz a Pilheria porqua,nto V. Ex. 
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deu a. entender que forcas organizadas é que haviam. atacado t:1 

Diario Carioca. 

O SR. BAPTISTA LUíSARDO -Nem mesmo V. Ex., eape· 
cialmente V. Ex., devia fazer pllheria numa hora destas! 

O s~. A:I:IARAL. l?EIXOTI> - Mas V. Ex. deu a entendP.r que se 
tt·atava de forças organizadas. Como militar, não Jlosso admittit 
se diga que tenham debandado. · 

o SR. BAPTISTA LtJSARDO - nesta hora, quando rememo
ramos factos tristes, que degradam nossa civi!i?..a.ção, que a ma
culam. . . (Palmas nas galeria:;.) 

O SF;. AMA!Wo :?srxol"o -Factos s'E!melhante.s occorreram em 
todos os paizes civilizados. ~ão dE"~radam: são conRequencia lolct
ca dos :tnimos exaltados. 

O SR. lVANDEP.L.J;:Y PlNHO - Degradam, sim, a noss:l. c!vlli
zaçiio. 

O SR. BAPT!STA L'liSARDO - Sr. Presidente, quando ef.'· 
tarnos deplorando, quando nosso sentimento de brasileiros 'ainda 
se cobrP. de magua e de dor ao relembrar factos desta natureza, 
estranho que um representante da nac;ão, of!icial da Marinha de 
Guerra, ainda. aché de pom gosto pilheriar com ,coisas tão tris
tes. . . (Pctlmas.) 

O SR . .AD4LBE!l'ra Con!!l;;A - Os acontec-imentos são de entris
tecer, com diz V. Ex., mas o nob•e collega era Chefe de Policia, 
teve conhecimento antecipado das occurrencia.s que se premedita
~·am ·e não te>mou, como era do seu dever, a.s providencias indls
pensaveis. Declarou que não sabia ... 

O SR. A).{ARAL PE:Ixo-ro - A cidade inteira sabia, só a. Policia. 
não tinha Caf!hecilnento disso ... 

O SP.. ADALBERTo Co!Ul:I!:A - A verdade é que, niio tendo to~o 
as providencias, ou melhor não as podendo tomar, devia. abando
nar logo o cargo. 

o SR. B<1.~mos CAssAL - Exacto. S. Ex·., sÍmtindo-se desauto
rado, por não poder punir os culpados, retirou-se do Governo. 

O RR. ADALBBinO CaRAAA - Não desejo aff!.rmar porque .não 
tenho certeza. do facto, mas corria como certo, creio, até que em 
declarações do S!'. commandante Cascardo, QUé o Chefe do Gover
no mandara. uma. int!ma~ão a V. Ex., para. demittJir-se, ~~não 

~rin obriti!ld~ ~ laYrar .~rua demissão. 

O SR. BAPTISTA LL"SARDO - Sr. Presidente, declaro a 
V. Ex. e á. Cam&ra. aue, se o nobre Deputado Sr. Adalhe:cto Cor
rêa provar essa reterencia. de seu al)arte, eu, nes~ dia, renuncia~ 
rei ao meu mandato, visto como me considerarei indigno da con
vivencia com os meus p~s. Se o :!lobre colleg-a provar que rece
.bl, directa ou indirecta.mente, do Chefe do Governo Provist~rio, 
um convite para me demittir, retirar-me-ei da. Camara <los .Depu
tados, .:porque não · estarei em condições de pellà. tomar parte. 

o SR. Bus Fo= - o nobre collega tem, para ju~tjfical-o, o 
seu passado politico; sua actuação nesta Casa, sua inàependencia 
e S\lS. a.ltive.z, que respondem pela ~ua. attitude .Po caso depl~pa:vel 
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do empastelamento do Dklrio Oarlaca. . (lllu.lto bem. Polma8 no rt· 
ctnto e na.s galerla.s .) 

o SP.. AlJALS:i§RTO Co!Ud!A - Não afflrtno, e!tel ama. referencla. 
v. Ex., entretanto, conservou-se no cargo de Che!e de Policia '= 
sO se retirou mais tarde. 

O SR . BARROS CASS.U. -O Sr. Baptista Lusardo retirou-se tres 
dias depois do émpastelamen:o. 

O SR. BAPTIS.TA LUSARDO Chegarei Já. 

O SR. ABElLARDO MARINHO - O nobre orador deve mostrar o9 
documentos qu~ foram publ!cados na éooca. Deve H!r as fitas te
Iegrapblcas das con!erencie.s entre S. Ex. e o inten·entor Flores 
da Cunha. Poder~. portanto, com exactldão chronometrica, dizer 
a data. em q~e se dem!ttiu, p orq·ue os factos foram amplamente 
divulgados. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, respondendo 
ao nobre repregentante do Río Grande do Sul, Sr. Ada.lberto Cor
r&a., devo relatar o que se pas:sou na noite do empastelamento do 
Diari~> Carioca. 

Eu. Chefe de Policia. e o Sr. Ministro da J'ustiçs não tivemos 
conhecimento de colsa alguma que nos désse, de leve slquer, a. en· 
tender que naquella noite ~ commetteria o attentado. 

O SR. ABELARDO MARINHO - Facto esse extraordinario .... V. 
Ex., que tinha bons olhos para as sessões secretas do Club Tr~s 
de Outubro' ignorava os factos?! O incontestavel ê que a Pollc!a 
fracassou ·n&.~:~e dia.. 

O SP.. BIAs FoRTES - E' de admira-r que ainda haja justifica.ti
\'0. para um attentado dessa ordem ! 

• O SR. Ae'rat:R SM>TOs - O orador está deoondo para a. histo~ 
\na. A verdade ê que a Nacã.o inteira sabe que o senhor Baptista 
Lusardo se deiriittlu da Chefia de Pol<icia, em virtude do empaste
lamento' ào Dia.rio CariOca. 

O Sa. AMAn.u. PEixctro - O empa'stelamento do Di.ario uario
ca foi o motivo, o prete:.to, porque a scisão jâ vinha de época an
terior. E soo. a verdade historica. Se não houvesse essa ra:l;áo; ou
tra, sem duvida, appareceria . 

. O !'IR. BAPTISTA. LUSARDO Sl.'. Fresiàente, na noite do 
empastelamento do Dia.rio Carioca., immediatamente após o :Cacto, 
chegãmos ao local, eu, 'vindo da Vllla. Izabel, e o Sr. Ministro da 
Justiça, da praia. do · Flamengo . Penett"".unos no edificio onde se 
havia consummado o 'attentado. Dez minutos depois, chegava, tam
bem, o· Sr. general Flores da cunba e S. Ex. o Sr. José Ameri~o. 
Ministro da Viação. A1nda encontrâmos cinco homens-, emprega
dos da. redll.()çâo caldos; do!s gravament~ e tres levemente feridos 
por arma de· guel'ra, c;-s qnaes enunclavain o nome ~ pessC)as (lUe 
haviam commandado a escolta ou forc;:a · atacante das otflcinaa do 
matutino carioca. 

Exami.nãmos o caso. Tratá mos de. transportar os feridos e 
de tomar as :providencia-S que, no instante, podianlos adOptar c.om 
relaçãu ao triste · eplsodio que nossos olhos contemplavam. As e~-
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clamnç&s do Sr. Flores da. Cunha., naquella hora, foro.m tremen• 
da.s contra os a.ntores do attenmdo, O senhor .José Amerlco, por 
S'Ua. vez, niio occult.ou a reprova.cüo ll repulsa que aquella. mons• 
truoslda.de lhll !nS"Pirava. e dali nos dirigimos, o Ministro da. Jus
tl<:a. e eu, dlrecta.mente a.o Palac!o Guo.nabara, onde chegtunos mele. 
hora depois, Isto G, meia noite e trinta. 

Encontrií.mo.s o Sr. Oswaldo Ara.nba, que .!~ "ha.v1a ido u·ans· 
mittlr n. noticia ao Ch ~!e do Governo :Provisorlo. E o Sr. Oswaldo 
Aranha. não era estranho, tambem, és manobras e 1is Intenções do 
Cluz 3 de Outubro, tanto que quando nos aproximã.Inos e caminha
vamos vara o gabinete do Chefe do Governo :Provtsorlo, o Sr. 
Oswaldo Aranha. tentou sa..'llr. Mas o Sr. Yaur!clo Cardoso, de· 
tendo-o pelo braço disse: " Não, venba cá.. Você vae cu'l•ir, na pre
sença do Getulio, o que acaba de se verificar." 

Era e:x:quisito que o Sr. Oswaldo Aranha, naquella ltora, 
quando chegavam o Ministro da Justl~a e o Chefe de Policla, pro
curasse sah!r A nã.o quizesse ouvir os detalhes da tragica scena 
occorrida alguns momentos antes. 

E' que S. Ex. sabia de tu-do melhor do que nós. 

O SR. A:!>IARAL PEixOTo - O Sr. O.owaldo Aranha não esteve 
no local, depois do empastelamento e antes de V. Ex.? 

O SR. BAPTISTA LUSARD() - S. Ex., veri!icado o assa1to 
<'o •'Dlario Carioca''. correu immediatamente ao :Palacio Guana
bara e foi transm!tt.ir a noticia. ao Chefe do Gover~o .. 

O Sn. RIBEIRO J t:l'aon - V. Ex. dá licença para um apar-
te? 

-o SR. BAPTISTA LUSARDO - :Pois, não. 

O SR. RIBEIRO Ju~roR - Diante de tanto conhecimento pro· 
fundo do !actg, indiscutivelmente doloroso, 4 extra.nha.vel que o Che!e' 
de Policia. homem de envergadura. e combativo corno V. Ex., fosse 
o unlco a ignorar o attentado . 

O SI!. BARRoS CASSAL- O eztranhavel ê que soubesse sem pro
videnciar. 

O SR. BAPTISTA L USARDO - Sr. Presidente, o e:rtranba
vel, e "com isto respondo ao nobre DeputAdo pelo .Amazonas ..• 

O Sa . .ADALBERTo Co'ltR:tA - V. Ex . sabia quo~ d~i"-5ê o att~n
tado't 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - . . . o extranha.;vel (; Q'!le o . 
Chefe d e Policia e o Ministro da Jus<tiça. ignorassem q·ue se ia dar 
o attentado ao "DJario Carioca" e que, no mesmo· Governo •.• 

O SR. RIBEiao .JUNIOR - Ao qual '\'". Ex·. pertencia. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO-- ... entre os Secretar!os de 
Estado, at!lrmando todos ellea ao Governo e á Revolucão. uns, na 
5Urd!na, tramassem a. desordem e a a.narch1a. captra a· mesma Di
ctadura,. Isto ê que VV. EEx. deveriam achar extranhavel. . . . 

O SR. ·RIBEI!W JVNIOR - Para o Che!e de Policia. não poóla -lla · 
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ver segredos, principalmente no Dlstrfcto Federal, onde a organiza.· 
ção pollclal era pertelta. 

O SR. BAPTlSTA LUSARDO - Sr. Presidente, p.. Camara 
apreciou ha pouco a narrS,ção de uma. acena. interessante entre o 
Ministro da Jurtiça fl o titular da pasta. da Marinha. Contarei 
agora, e para isso pe~:o a attenção dos meus pares, o que !!e _pusou 
de uma !P.Ita. entre o mesmo Ministro da. Justiça, o Che!e de Po
licia e >lm terceiro personagem, que era o ~r. Getulio Vargas, 
Chefe do GovErno Provlsor1o. 

o SR. ADALIIE'R'I'O Co!Uil!:A - V. Ex. permUte um aparte? 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Pois, não. 

O Se. . .ADALB&RTo CoR!tE:A - Quero ficar esclarecido num ponto: 
V. Ex. sabia. que se la dar o a.ttentado; ignorava, ])orém, a 
época. 

O SR. BAPTISTA LUSARDo - Absolutamente. Nunca. tive 
conhecimP.nto di;•so. Dizia-se qu11 iam atac= todos os jornaea. 

O SR. A::.tAP..IL PE:Ixoro- Perdão. V. Ex. z.gora ha de m.e con
sentir um aparte. Sob minha pala"-ra de. honra, a!firmo que estive' 
no J;ab!nete do· sr. Ministro da Justiça. em companhia do cn.pltiio 
Stenlo Lima, do capitão Cascardo e do Dr. Pedro Ernesto, pedin
do providencias quanto ftquelles artigos do "Diarlo Carioca.". De
clarei, então, que se ellas ~ fossem tomadas, nós agir!amos de 
m.otu ~roprio. (Palmas.) Logo, o Ministro da Justica. estava pre~ 
Ye.n!do e, p;,rtanie>. o Chefe de Pollcla. tarnbe~ devia estar. 

O SR. ADALBtRTo .Co~ - Agora, se o orador foi avisado p elo 
Mlnlstro da Justlc:a. a responsabll!dade desses factos ê toda. de S. 
Ex. 

O SR. Alrl'HtR s .... ~Tos - Isso tudo demonstra a nnarchla que 
reinava no Governo Pro;•h;orio, em que cada :Ministro agia de ma.
.nelra diversa. 

o SR. ÁDAU!ZiR'rO" c~.... - Se o :Min~ro da. Justiça. repito, 
coinmunlcou ao orador a. dispo.slção em que estavam os mflltares 
de attenta.r. contra o "Diario Carioca.", o responsavel ê- s, Ex . 
e, portanto, não "Póde estar fazendo commentarlos contra. quem 
quer que seja, neste caso. (Ha outros apartes.) 

O SR. Pru:smlN'l'f; - (Ti'ª?!'?1Hlc eac:" os tymJiG;w<i) - Attenção! 
Quem está. com a palavra. ê o Sr. Baptista Lusardo. Peço aos Srs. 
Deputados permlttam a S. Ex. proseguir, 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Chegados á presençt. do 
Chefe do Governo ·?rovlsorio, c Sr. :Ministro da Justlca pediu-me 
contasse o que h a via o'ccorrido e qual o estado das ottlclna.s do 
"Dla.rio Carioca". 

FiZ, Sr. Pres_ldente, minucioso relato dos acontecimentos, do· 
numero de feridos, das providencias peliclaes tomadas, naquelle 
'instante, com referencla ao attentado contra o "Diario Carioca" . 
Deools clísso, o Sr. Ministro da Justl!:a di:t ao Chefe do Governo 
ProvJ.:<orio; Presidente. estamos diante de um !acto gra.V!sslmo . 
Quero ver. quaes as providencias que o governo julga nec9SsariaSI 
neste momento . 
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O Sr. Getulio Varogv.s ouviu, e, ao contrario do que sempre ta:z, 
não sorriu, porque a. hora. não era, mesmo, para. sorrisos. 

0 SR. PINlUCI~o CHAGAS - ?.!aa quedou silencioso. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Quedou silencioSG fuman
do o I!P.U charuto e vendo desdobrar-se aquellas esp!raes de tu
mo. A certa n]tura quebra. o silencio e pergunta ao Mln!stro: 
''Que 1Wha Vor.l! que deviamos fazer?" O Sr. Mauricio Cardoso 
reRponile: "0 qlle acho é que o Presidente, a esta hora, já, devia 
ter r.on vocado os Min!stroa da Guerra P. da Marinha e o PrGCeito 
da Capital, para com o Ministro da Just!ca tomar, agora mesmo, 
as medidas que o caso requer, porque o attenta.do é de tal natu
reza, a vtolenc!a tão monstruosa, que o Governo tem de adopta>:
providencla.s energicas já. e jíL " Estabelece-se novo silencio. : 

O SR." ADALBERTo Col!R~ - Extranho que V. Ex. esteja, nesta. 
CaHa, a accentuar que, em pleno· regimen dlcta.tor!al, o empaste
lamento de um jornal .qeja attenta.t1o monstruoso, clamoroso ... 

VARIÓS SRS. DEPUTADOS- Oh! Oh! 

O SR . .AD.u.~o CoRRll:A - Vou terminar meu aparte. Extra· 
nho, repito, Qne V. Ex. classifique o attentado de monstruoso, 
clamoroso, capaz de maJ:"oar até este momento os nossos corações, 
e. no entanto, apo!e, esteja ao lado do doutor Borges de Medeiros, 
que mandou empastelar lnnumeros jornaes no Rio Grande do 
Sul, anPna.s POr leve cr!ti~a ao governo de S. Ex. que, assim, fof 
quem Introduziu no Brasil o regimen do en::.p::.stelamento. Se 
l~<~o se THI.Rsava. em pleno regimen constitucional, não ê de admi
rar .QUP.. em plena dict.adura., Oll elementos revoluciono.rlos que a 
apoiavam trawsem de defender o Governo por essa fórma. 

O !';R. B•nRos CAssAL- Quem deve responder a V. Ex. são os 
Srs. General Flore& da Cunha e o leailer da. bancada. a que V. Ex. 
pertence. 

O SR. BAPTISTA LtiSARDO - Não ê a m1m que cabe res
ponder ao nobre Deputado liberal, mas ao leader da erm bancada, 
Sr. João Carlos Machado. (Painws. Apoiado8 e não apoiados.) 
São os S1'S. João Slm!Jl!clo, Flores da. Cunha e todos a.quelles que 
serviram d11rantP. 35 annoa sob a bandeira do Sr. Borges de Me
deiros, os que de;·em re&'ponder ao senhor Adalberto Corr~a.. 

O SR. AMARAL PEtxaro - Esses elementos reconheceram o 
et·ro e V. E:.. que combatP.u o Sr. Borges de Medelroa, agora 
el!tá eob sua bandeira. 

O S!i.. ADALBERTO CORRÉA - Não me retiro a pessoas, mas, sim, · 
a factos. P. nada ha mais brutal do q'ue os :factoS', para deanortear, 
neste caao, o nobre orador. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Os empastelamentos ti. que 
Afl rA!Ara o ;llW!t.re collega UverB.lll sempre o apolo da maJoria, se 
não da unanimidade da bancada Hberal aue~ ahi está. Nenhum 
dos componentes del!!sa bancada, em trintl!. e cinco a.nnos, levantou 
a sua voz J)ara l)roflisar o<~ attentados, que ntnguem poderia jus
Utlca.r em .regimen legal. 

O SR. A.lh\LllE..'ITO Co!!R& - O caso do Diarío Oar!Ot:4 justifi-
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cava-se perfeitamente dentro do regimen dlctatorlal. Era. um dl· 
relto, que os revolucionarlos Unham, de defender o Governo. 

O SR. BARROS CASSAL - V. EX. {oi ll. prfmelrn. voz dfHS!d~nte. 
Todos condemnaram o o.ttentado, inclusive o Sr. João Alberto. 
Isso ê significativo. 

o SR. ADALI!l!:RTo CoJtn~A - VV. EEx. nunca tiveram a cons
ciencla da responsab!lld<!de doA 8BUB a.cto&, VIeram para a Revo· 
I uçiio e depois RI! v oi tnrnm con tro. e lia. 

O fiR. BARROs CABRAL - Nilo vl~mos para 11 Revoluc;iio para di· 
zer !LlllAn a t.odol! 011 netos de despotismo. 

(Trocam·JIC nuntcroRo6 o vehemente.'l O.JJa.rtes.) 

o sa. P~teeUll!lNTE (Z.'c.zenrio Boar ínRliltcntemcnte os t~
nos) - Attençiiol EE>'tfi. com a palavra. o Sr. Bapti!!ta Lusardo. 
IJ~c:o ao~:~ nobr.,s Deputados quf' mio interrompam o seu discurso 
~em eP.U consentimento. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente. V. Ex. sa· 
be que go..<Jto extraordlnarl.ll.mente aos aJ)artes. 

o -SR. PRESIDENTE - Poderei Inscrever para explicac:ão pessoal 
os Srs. Deputados qUfl o desejarem. 

O SR. BAPTISTA. LUSARDO - Maa, Sr. Presidente, dizia 
eu que, depohl desta segunda. resposta. do Sr. Mauricio Cardoso. -
d.e QUA c-on~ava encontrar ali, ou, por outra, julgava n,ecessaria fi. 

presenca do Ministro da Guerra, do Ministro da Marinha e do 
Prefeito do Dlstrlcto Federal - o Pre_sidente !!cou novamente em 
silencio. 

:J. Durante !lsse uerlodo. foi s. E:x. chamado ao te!ephone offl-
~ial. Quam o <:hamava. era. o Ministro da. Guerra, para lhe com
muni~l'lr o QUI\ havia ocl!orddo. 

E sabe. Sr. Presidente, o que disse o Ministro da Guerra? A 
Cama.ra Jlro?clsa conhecer esta phrase do general Leite de castro. 
que s~ a.cbava no l.\Hnlsterlo da G11erra, e já tinha Udo con~?-ecl-

mento da façanha outubr!sú:.. , 

O SR. AMARAL Pl:nxO'l'o - V. Ex. tambem era outubrista. 
~empz:e foi ... ~ 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - V. Ex. sabe que não dou 
para estas vlolencia.s. 

O SR. AMARAL PEixOTo - Conheço V. Ex. do Rió Grande do 
Sul. "'' '. 

O S~. BAPTISTA. LUSARDO - Minhas violenciaa não são 
essas. São nas coxilhas, a peito descoberto, e ·não na calada da 
noite. CM'!t~to bem.) 

Maa, Sr. Presidente, como la dizendo, o Ministro da Guerra 
de então, o general Leite de Ca.atro, telephonou ao Chefe do Go
verno para. lhe dar sctencia do Q.Ue havia occorrfdo; usando desta..3 
eX})reasões: "Sr. Presidente, os ra]lazes fizeram. ao Diario Oarlo
CG ·o que eu !arJa. se tivesse 20 annos menos • .,. 
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Sr. Presidente, Srs. De-putados, vêde bem como isto é grave. 
Era o MinJstrQ da Guerra r.ommunica.ndo ao Chefe d~ Governo 
que os rapazes - rapazes eram, na linguagem outubr!sta., os te
nent.~s ilo E:x:ercfto e ·da Marinha. do Club a d~ outubro - os ra
pazes fizeram com o Diario Ceriocet o que elle faria. se t!ve~a 
20 annos menos. Não era ~oss!vel solidariedade mais estonteante. 

o SR. L!l:lll:aRunR FILHo - Por coneegulnte, era. o uleno regl
men da tor<:a. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO- V. Ex, c:Uz multo bem. 

De·' volta do telephone, o Presidente Getulfo Vargas tomou sua 
poeiciio anterior. Fu=nou um Instante e, a seguir, interrGlJ!.pe 
aquelle allencio. para 4!~r ao Ministro da. Justica. e ao Chete de 
Pollcla: "Mrul o que voces querem que eu faca? Pois fie os rapa
zes fizeram !sl!o ooroue o Diarlo CGrioca estava me atacando! 
~ão 00550 sP.r cont.i."a elles." 

Então - e agora respondo ao nobre representante do Rio 
Grand!l ilo Sul. Sr. Deputado Adalberto Corrêa - o Sr. Mauricio 
Cardoso, apoiado pelo humU<le orador que neste instante occupa. a 
tribunn. d!ss~; "Pois bem. Get.uUo, vim para o teu. Governo, pen
sando l!llrVJr 4 Revolução e ao Bra..'S'il, mas concorrer Para a des
ordem ou pa.-,t:unr "'om a vlolencia, nunca. foi meu j)rogramma 
pol!tlco, nP.m do Rio Grand<! do Sul. :Xôs somos de mais no teu 
Governo." 

Foi esta a resposta hlstortca do Sr. Mauricio cardoso, na.
quella. noite memoravel. 

Depois d\tiSO, apanbamos nossos chapfos e nos dirigimos· ao . 
apartamento do lt'enP.ral Flores da Cunha, no Hotel Astor!a no 
Flamengo, ond~ 1â. SP. encontravam os Srs. Macedo Soares fi Os-.'3 
waldo Aranha. Inst.antes após nosm chegada, deu-se esta. scena, 
que tambllm reolt.o e que, por certo, o Sr. Flores da Cunha. não 
conteata.râ. O Sr. Flores da Cunha passeava de um Iaào para ou

"tro. v1E1velmente nervoso; tinha. umas :risadas que não eram na
turaes. O Sr. Oswaldo Aranha perguntou-lhe: "Mas que _é isso, 
Flores? Eatás com um riso hyster!co ... " O Sr. Flores da Cun'ha, 
voltando-se com '\-"lolencla, respondeu-lhe: "Não estou com riso 
byeterlco: estou com riso de vergonha. '!)elo que vocês est.ão fa
zendo ~m nome iln,:;~ :p:t-!nc!pios da Revolução!" (Mu~to bem.) 

EsUI rol a sah.lda do Sr. Flores da Cunha.. 

O S~t. L&MGRUBER Fn.lio - V. J!;x. ha de· convir que nessa 
noite o ~r. Getnl!o Vargas salvou o regimen civil no Pa!z. per
que, ~ tivesse tido outra attitude •.. 

Vo= - Oh! (Troca.m-se aPartes.) 

O_ S!'t. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Prea!dent.e, desde essa 
nolte memoravel, desaa. p~agem de altivez que, 'POr eerto, não 
ha.verâ. Peputa.ao algum que carite!lte; desde esse momento não 
·llertenciamos, detlntt!ve.mente, âquene Governo. 

Como ainda ha DOUCO. o nobre collega Sr. Deputado Adalber
to _ Co~a fa.üa. referencfa.s ao facto do sr. Getul!o Vargas me ter 
m!I-Ilda.dô ordem •• , 
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O SR. AnALBEnTo CoR~ - Perdão. Flz rcterencla a. uma ver
siid corr11nte, da. qual V. Ex. taJtlbem deve ter conhecimento. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, cito fac tos 
hh!torlcoa, que desa!-lnm con testac;üo. Soll minha honra, d~clarlJ 
A Cwn~~~~. que clles estão sendo relo.taõo~ com !!deUdado a mais 
absoluta. 

D~uella noitP. em dlo.ntr., pois, não tazia.mos mais parte do 
Governo. E. ll.:l quizeaeemos, :podill.lllos recorrer como lembrou o 
Sr. Deputado Abelardo Marinho, ás !ltas do Telegra.pho, por onde, 
durante doia dias, mnntlvemos - eu, o sr. Lindol!o Collor e o 
Sr .• Toão Neves da Fontoura - con!erenclas com os Srs. Flores 
dl;\ Cunho, Synval Saldo.nlul. e Raul PUla, no Rio Qrande do Sul, 
!lOt isso aue elles eram os r.hefes <la Frente Unlca Rio-Grandense. 

Nessas conrerencia.s, 1>unhamos as 'tres pet·sonagens rio-gran
denses a par do que se estava passando nO' Rio, e declaravamos 
que não oodiarnos cont.innar no Governo. IHSO poraue nos pediam 
aguar-dasaernos umas hora.OJ, em virtude de estar o Presidente com
munlcando-se ta.mbem com elles; e ajuntavam não tomassemoe 
attltudes lmmediata.~ S'em que examinassem o caso. 

Af!lrmel ao Sr. Raul Pilla - está na !!ta, que pode ·ser reQui
sitada ao 'Tele~rapho - não haver força humana que retivesse o 
Sr. Mauricio Cardoso e a mim (muito bem; palma.s). Pois ámbos 
desdP. a noite do attentado ao D!ario Carioca não mais pertencia
mos a P.~sP. ~overno. São factos e documentos. 

Respondidos os apartes - felizes, ê preciso dlz~r. - que m e 
desviaram do caminho traçado, levando-me J>Or estrada que não 
d~java palmilhar nesta hora.. mas da qu:l.l, !orçado não_ podia 
f ugir, ''oito a tratar do assu.mpto que me trouxe a esta tribuna, 
tal o de commentar a nota. insolente do cõmmando da Policia 
Mu'niclpal . E, segundo os argumentos dos Srs. Adafberto Corrêa. e 
Amaral Peixoto, essa att!tude da milic!a em questão Só encontra
ria justificativa no reg1men discrlclnona.rlo, just1!1c&.tiva que .para 
mim nii.o colhe nem colheu na hora, tanto que minha conducta to! 
diametralmente opposta. ' 

O SR. LEMORUBER Fn.Ho - Podez:ia encontrar num reglmen 
d~ forca .. rnas não agora. 

O Sn. A~~ ~~oro - Dec!~ci q!!c !ôra conse~ue~c~ da 
.exalt~iio de anilnos . 

O SR. BAPTISTA LUSA.RDO - Sr. Presidente, não posso 
concorde.r corn o .nobre representante do Estado do ·R1o. s. Ex., 
educado na escola: de Nilo Pecanha, da democracia. ... 

o SR. LElllltORtniER FIL:a:o - v. Ex. não me comprebendeu. 
Cond~mno o aftentado . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Perdão. Não é posslvel que 
V. Ex., a. menos q_ue tenha renegado a. escola em que, por assim 
dize::-, naseeu e cr~u ... . 

o sn. LEMcRUBER FILHO - D ll!S(l aue o Governo· J>Qd1a ter fi· 
cad~ Impotente para .Providenciar. Hoje, não : ê o reglmen da. iet. 
:Attentado.s ·dessa -natureza,· coniot:ituem crime. 
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o SR. PEIDRO CM.HoN - V. Ex. €! contradlctori~. tl.orque diz 
que no reltim111n da tor~a o Governo €r imDotente; Não comprehen
d~mos. Então, é Governo d~ traaueza. 

O SR. ~MORTJ!Wn FILHo - RE!gJmen de tor<:a. contra o Gover
no. O E:::fll'clto P- a Ma.rlnhe. estavam na.Quelle. occSS!ão contra. o 
Governo. Ho.le, não. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, no regimen 
constltuctona.J, a.mea~;;a. dessa. natureza é a.rtronta. que só pode en
contrar repuli!Sa doa nobrea representantes · da. Nacã.o. Não é poasl
veí que. pelo facto de um jornal, dentro das fMuldades que a lei 
'lhe contere, analysa.r, combater e crlt!car a accão de uma. !orcn. 
munlclnal, o eeu <:omma.ndAnt~ SEl arrogue o direito <ie ta.zer aã
vertencia QUe Jmporta numa. amea.c:a ã. imprensa Uvre do Rio de 
Ja.nelro. E' nor isso que, nest.n. hora, ao lado ào O Gloõo, jâ. se en
contram o Correio da Ma:nhã • .A. Vangtt<Zràa., O DidrlQ lla Noite, 
..4. Pa.tria, o Dia-rio de Noticias • •• 

O Sn. LmroRUBEII FJLEo - O D;iario Ca.rloca. t.ambem •. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ..• o DiariD O'erioca., quas! ' 
toda. a. Imprensa, porque a ameaca. de um palra _sobre todos. A U
be::dade estA a.mea.o::ada. o direito de crit.lca cerceado ooi:- quem 
devia, mais que q\lll.lquer outro, respeitar a lei no amago do re
gimen const.ltt.Jclonal, · jJJ.stamente 1nstltulda contra abusos seme
lhante!:!, vlsando P.Xcessos e d<'!sregramentos de linguagem ..:_ a 
Lei de Segnra.nc:a Nacional. ns. ·qual a liberdade de ·!:nprensa. se 
accentuou com prec::iJião e etticacia. Nüo ê poss1Ve1 retornsrmos l\ 
mentalldada de outrOra, a \'elba mentalidade ou e levou o Sr. Qe. 
tullo Vargas, qua.ndo candidato á Pres!denei.Q. da. Republlca, a ga
rantir. em su.a. plataforma. q_ue, vlctorioso, derrogarta. a então de
nominada lei ãe arrocho, concebida e consummada . contra a. im
prensa.. Bem nos lembramos das promessas rormuladaS pelos van· 
gua.rdeiros da All1an~a Liberal, -promessas q_ue, do Amazonas a.o 
Rio Grande do S1.1l, eram proclamadas ao Brasil e em virtude das 
Q.tlaeS' esperava.rnos dlas melhoras e maJs felizes para a Patria.. 
Baseavamos mesmo a remodel~ moral dos nossos costumes po
litlcos e admlnlstrattvoe na liberdade de 1m:oren.<ta, base tunqa· 
mental &. :mor..!!~e dos negoclo~ publicos. Em uma palavra.: o 
maior comp!'omiS$0 da candidatura do Sr. ~tulio Vugas perante 
o Paiz. era o .do restabeleetrn'!;nto inteJn'a.l e irretorquivel da llber· 
C!Aàe de imurensa. HoJe, porém, voh+endo .ao Passado. ainda. não 
me a.rrenenàf das ldêaa que prllguel. Era, sou e serei,. c~>nvjcto e 
·desassomb:.·ado, · pela livre mamfesta.~:ão de crittca, suqordfna.da. 
aos d.letames · da lei. ll:omem nubUco, q1!ero os meus actós publl· 
ca.mente conhec1doe e publicamente commenta.dóa. A. Revolucio, 
da.. qual fui · soida.do de armas na mão-, 1'ol uma. campanhâ. pela ll
~rdade e jãma.ls pela oppressão. Cuml)rt assim o meu dever de 
patrtotJ'i. o lnP.U' a.Dhalo de brasileiro. 

Vencidos P. vencedores a 24 de 01ltubro· de 1930. embora n6!s, 
o~ .revoluclona.zi.Os . não. houvessemos alc~mcado o ideal ·almejado 
otterecemos !L. na.clonal1:1a.de um admfra.vel exemplo de ~tallda.de, 
primeiro e un1co em noSsa. historfa. se, entretanto, a RevoluçãO 

.. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 11:42- Página 49 ae 55 

- ·~ --

nio iealli;ou os -seus cOUll)NMUsaoa, não taltemoe a novos .e segu
ros deveres · Pata com o Braell. 

E) ~- ·'RmiinBo. J'~ - Deu ol!l frutos necessa.rto!! para. ta· 
zer:.a "~ ·de·fruta.s", que é- a. opposiçã.o. 

O Sa. C•RLO& Rl::.s - A liberdade de pensamento teve na Cons
t!tu.lnte ardorosos detellsores, batendo-se justamente pelos prtncl
:pios 001." que se bateu a . Revolucão, fllto é, pela l!ber4ade de · l_m
prensa. 

O SR. BAPTISTA LUSA.RDO - ar. Presidente, diz o nobre 
rep~senta.nte pelo A:rna.:..onas que a Revolução resUltou no que 
cont.emplamoll, P.m uma "salada. de trutas" que ~ a mlnorta parla
mentar. 

l4a.!l, Senhores, se Jsto se veri!Jca na opposlçáo pa.rl~entar, 
perguntarei a S. Ex • • , . 

0 SR. Afl'l'JWR ~ANTOS _..: Que salada é a maioria? (lU-808·) 

O SR. BAPTISTA LC'SARDO - ... o que acontece do lado 
da maiorfa, ·onde ha multo azeite, multa ~ordura, e onde ha. ma.1ot
cam'PO de attraec~~ • 

o S.a. Rlml!KO JUNlOR - Não é elegante pôr-ae gordura. em 
" sálada. de fruta& " . . • 

O SR. BA.P'l'ISTA LüSARDO -Que um Deputado venha. pa
ra. a. o'PPOB1(láo lutar em campo raso. soffrer as a&Turas e perse
õUJcões dos reJnllos ·estadaaes e !ede~. é cousa que se compre~ 
hen!kl e merece o mais alto respeito: UUIB que ee bandeie para o 
l:ldo do Governo, que forme essa. colcha. de retalboa em aue de· 
cahtdos de hont~m l?ão hoje vans-U&rdeiros ·da Revorução! ! ..• 
; (Palma3.) 

I · Contra. lml. Sr. P~sfdente, é aue o nobre Deputado pelo 
AmazoNUJ devia protestar e ~car 118 suas Invectivas. 

· · ·. O l'!ll~ RIBmw JvxroR .- De.sa!Jo a quem quer que 11e:la. que 
m~tre um deali8e ria minha t.ê publlca de homem combat!vo . 

O SR~ A.ln'HUR SANTOs - Não se estA !alando. de Vossa E.x. Seu 
a])arte. a.Uá.B, foi tão deselegante, que não pOde exigir seJa _feita. 
just:lca a.os actos de Y. E:z:. · · 

O SR. ~"TB - Attenção! Es~ com a palavra o senho1· 
Ba.ptlsta Lusard.o . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -..si-. PreBidente, em nome d!l. 
minoria parlament.at-, venho trazer .á. cama.ra e ao Pa!.z o n~ 
protesto vehemente e energico ' contra as ~as que. pa.ll."am so
bre o Globo. como sobre toda a bnprensa. livre do Brasil. 

O ·SR. Rmc!>.o . Juxxoa '- Se V. Ex. tivBl' a. bondade de lêr il. 

nota com a.ttenção, venf!ca.r(l que Dão ha ameaça alguma e sim 
uma.ad\'.ertencb, a.:peJUUJ. 

O SR. ·BAPrlSTA LUSARDO - Sr. Presidente, não cessa,n,
m.os ~.m instante de pOr a. noi!S3. l)IÍ]a.v;:oa e a. .·ruiaa · a.cc;:ão, aqui ou · . 

. na .. 'P~_publle&, em .det.esa doa· direitos sa,gra.do11 que. a Consti- · 
_ · tlli.;:ão ·" ·.todolf. aDegura cie ll.l:!cordo com os sezrtJmentoiJ democr&.ti· 

. coe do Bruü. · 
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Hoje, pelo O Globo; ·amanhã. por' outro or~o da Jmprensa; 
depois ainda por qualquer dos grupos -que··2e · degladilun em cam
pos polltJcos e 13ejam victjtn~ da.. compressão, p. nosso dever · de 
de:mooratas, o nosso dever de .amante~· da. Const!tu!gão e das (eis , 
nos .obriga a: formar· na e~tacada, . pr~tÚga:r- deUctos aemelha.ntes 
com a. energia. d~ que sornas capazes e nedlr a esses homens que 
eat.,ão com a for~ e o mando que tenham tnudencla. e não exas
perem pol" ma.ls temvo a pacfencla & Nação, porQue o Povo Bra
slleb'o não ê de carneiros. e muito menos de submiSsos. 

Sr . Pres1dente, a. minoria parlamentar cum,priu ,o seu' dever • 
.Ã minoria . parlamentar não recuarâ. uma llnba na. • de!eea. desses 
·direitos, oor<i.ue :\ imnrensa é, inclusive, um patrimonto da com-
munhão nacional . · 

· Srs. Deputados: De ixo a tribuna convencido de · haver satis
feito a minha mfssio ... 

O !'!n. CARNl!:IRO Dm ~'!)E - Nobremente. 
O SR. BAPTISTA LUSAR.l)O ·- . . . e orgulhoso . pol' ~r 

em nome ·éla. minoria e õa Na.cão. a!im de defender as suas 'Dre
rogatlvas ma.x!mas. pelo bem da nossa Patrfa. pela. grandeza. in

. commensura.vel do Bras!!. (Muíro· bem; m.utto bem! P<Ufn.as, no 
recinto e 11~ ualeticul. > 

Durante · o discul:'so do Sr. Ba.ptfsta ·LUBardo, o 
Sr. Antonio Carlos, · Pres!dente, deixa. a cadeira. da 
Presfdeneta, que é occupada pelo sr. Pereira. Lira, 10 
secretario e novu.mente pelo Sr. Antonio cartos, :Pre
.liJdente; 

O Sr . Ranl Fernandes - Sr. Presidente, dua.s palavras ape
nas. para dlror. em primeiro los:-ar. que subscrevo, pesa.ndo a. mi
nha re®onsa.biHdade de mandatarlo do ()OVO e d<1 "leader:" da 
maioria da. Camara, o mo testo ve'hemente, levantando pelo· digrio. 
representante qu R!o Gran.de . do sui, contra. uma ameaça velada 
embora, te!t.a. 'Por um deJ>O!!ltar!o da for~a l>Ubltca. A. lfberd~ de 
!m!!!'E'T.Aa. (l{.ulto .1>~.). 

Devo addfta.r, entretanto, Que tão depressa uma tenue ameaça 
sP. fot-mulou c-.om ~>sse ob:klcttvo, o Che!e de Policia. do Dfstricto 
Federal. aue ê autoridade immedlat.amente subordinada ao Go
v~o Federal. se · noz lnte!ra.nJente ao cumprimento da lef e do 
se11 dever. dando ao orl;ào visado pelo commando da Policia Mu-

. nicin,al as g&rantlae a que tlnba direito ll fa2endo-as · .. ettect:1vas -
sesundo, !llíâs, ~stá. .notielado J>elo pronrfo :iorna.l a que me rf!!!io. 

Nestas c-.ondl~õe.s- d~u a :nlnhà' solidariedade a.o protf>.St~. mas 
del%o accentuado que ·O Chete de PoUcla do· Dtst:icto Federal ~u 
como era de seu d~ver, zelando pela. liberdade de im'!lrensa. asse
guraôa nas leis . . (Muitc . 'be~. Palmas.) 

. O Sr . .Adalberio Corrêa~ Sr. PreMdente, ilve opportunt-
. dade .de !lal'.c um :,,a.pw:te . . a.O · nobre orador,' representante -do- lUo 
. ~!1ln~ · do S~, Sr: .. BApU.sta :t.usc;rdo, quando s:Ex." fala.vB. sObre· .. _ 

o attf!nt:âdo ao Didrio O.ari11ca, no periodo· ela. Dictadura.. 
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Desejava. saber, apenas, sr. Presidente, se S. Ex. tinha. tido o 
desejo de impedir aquene attentado. S. E:x:, declarou, logo após, 
CJ.Ufl não tivera t.ll.l d~s~.fo. oorq1.te si! S. Ex. confirmass~ essa in
tencáo e não houves!'IP. podido evitai-o. o seu dever era abandonar 
a Chefatura de Policia. 

Sr. Pre&idente, tenhn profunda .aversão á rememo ração dos 
factos politlco-s passado's. Só admitto essa. lembranç:a, quando 
<lelles se pode tirar alg->1m ensinamento para. a vida publico.. (.'lfui
t(} bem .. ) Trazer para a<! Ui esses acontecimentos, simplesmente 
11ara denegrir personalidade><, é absurdo que não deverá ser c:om
!11ettido nesta Caso:!. é um mal que não aProveita a ninguem. 

Em outras opnortunidades, desta tribuna, a.tar~uel, com rud"
Z& a.t.,, os ;nP.us adversarios políticos. isto é. a Frente Unica do 
Rio G):"'lnde no Sul e ·as outras Frentes Unic.as do Paiz, em lut.:J.. 
com o act-ual z:::overno. oara imDedir - era esse o meu objecUvo 
un1co - a. organiza<;ão de um Partlido Nacional que tinha em mi· 
ra a. destru!(:ão do ~overno constituldo da RepubUca. Não fOra. 
isso, nunca teria. feito rP.ferencia a l?S. EEx. Não tive a p:reoc
cupação de pessoas. 

Nestfl momento. pC)r~m. não QU~ro dei.-..:ar Pa-ssar sem um pro
testo ou ataques vchementes do Sr. Baptista. Lusardo ás attitudes 
dos revoluc!onario~. no tempo da Dictadura. 

0 SR. BARROS CASSAL - V. Ex. ta.mbem !o! contra o Ministro 
Francisco Campos .•• 

O SR. ADALBERTO CORRll:A - Estou dizendo que não 
quero deixar de fazer uma referenda n esses attentados praticados 
pelos revolucionarlos ao tempo ào· Governo Pro"V'!sorio. Dictadura 
é regimen dP. l'iolencias. de energia, de arbitrariedades. O elemen
to Que a snstentava era o elemento revo1uclonat1o. que vinha ain
da com o ardor das lutas, dos combates e das investidas. Enten
deu e!;Se grupo de revolucionarias que empastelou a Dw.rio Carioca, 
que, eram um attentado aos ideaes da. Revolu~ão e da Dlctadura os 
~onstantes arth:os r]aquelle org-ao: deprimindo, diminuindo os JJN
CP.t'~s da situncüo. E assl!m a..,;iu, crr.io qu<> conaclentemente, -para 
>\alva'"uardll.r <]P t.aP.s ata.q ues os bom P.nS da revoluç:ão , 

0 Sa. BAKRG3 

propi"ios actos. 
o '111" diminui"! os governos são seus 

O RR. DIX!Z Ju:!'nor: - Qun. ndo siio mãos .. : 

O SR. ADALBERTO CORR:E:A - Os actos não diminuiam o 
Governo". ES'ta.vamos num neriodo d!etato:riaL 

O lllustre leaàer da maioria. desta Casa veio, agora, trazer seu 
ano! o fls oa.Javras do Sr. Baptista. Lusardo. por®e boje estamos 
no regimen co:nstltucional. No tempo da Dlctadura, porém, im
perava o n~:::lm•m do arbítrio e a dictadura tinha o direito de ~e 
defender. 

Depois, Srs. ·Deputados, a d1ctaãura veio ãa violencia, !oi Utn:J.. 
P.xDr<>ssão dP. vfolencla contz-a um Governo constituido. 

O SR. PRDRo CALMoN - V. Ex. não tem :uma. 1déa ex'acta de 
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Estado. O Em:ado ê uma situn.cão de direito. Não ba Estado 
1llegal. ' 

O SR. ADALBERTO COE.R:f:A -Estou falando de Dictadura 
de um governo de :for~. 

o SR. BARRos CASsAL ..:.. E a Lei Organica do Governo Provi
. ao-rio? 

O SR. ADALBERTO CORRtA - A Lei Organica a.ccentua 
que a Díctadura. .foi 11ma consequenci11. da proprla vlolencla con
tra c G<Jve:rnó do Sr. Washington Luls. 

M:aJs tarde. na época da co:~stltuclonalização, os senhores ·da 
minoria arre-Jtinlentaram-se em torno do Estado de São Paulo, 
para. fA.2Pr a vlolencla contra o proorlo Gov0rno Pro"isorio. Não 
se >~ode, port.a.nto, censurar um attentado dos moços ez:it.Itados, 
quando os bomens austeros, de responsabilidade .Politica e de res
ponsabilidade revoluc1onaria. ae aggremiaram de novo em torno 
de São Pa.ulo. uara fazer uma revolu~ão - e a revolução sô se 
fa.z com violencia. 

O SR. BARRos CASs.u. - São Paulo se batia pela. const!tuclona
l!za.(:ão do J?a1z. 

O SR. ADALBERTO CORR~A - São Paulo ~ batia pela 
conBtituc!onal!zac;ão do Pa!z. e os revo!uciona.lios eram contrarias 
f!. constltucionalização imrnediata., porque previam as más éonse
quenclas a. aue estamos assistindo, pelo apresaa.merito dee::~a cons
t!tuolona.llzação. 

UM SR. DEPU'r.\DO - Registre-se a declaracão. 

O SR. ADALBERTO CORR:Il:A - Sr. Presidente, o Governo 
d!ctatorlal de nosso Palz· foi um Governo sereno, generoso, calmo, 
só se podendo apontar contra elle a.ctos de vlolencia como o do 
empastelamento de um j<Jrnal. E:xa.m!nemos a. rituação dos .ou
tros na!zes, eobertos de sangue durante mezes e mezes, em que to
das a!l v!olencla.s se praticaram - at~ os de fuzilamento! 

Fa.c;:o, Srs. Deputados, um appello para que se não recorde o 
.passado nesta Casa, senão Para tirar deUe ensinamentos, que nos 
sirvam de guia na reconS'trllccão do Brasil. Para denegctr, nun
ca! (Jiuito õem. Paima3 no rer::i7tio.) 

Em seguida:, é encerrada a. discussão dos arts. 
1. 0 e 2. o, tlcando adiada a votação, na forma do Re
gimento. 

1• dillcuaaã:o oo proJecto n. 3 A. iie 1934 (la Le
giafa.tura), pe'l"J'nittincio aos emJ1)rreoad<>a ã.e aua.dlr'o.,
ànnezoa inacreve'l'em..se em co:nc~r3o àe habilitação 
ou de entra.ncla-, independente de Zlmite de lãade; te:n
do parecer cem nbst~tutivo da Com-missão de J'u8t'k;CJ. 

Encerrada a. discussão. tlc~ndo 
na !orma do Regimento. 

adiada. a vota.~:iio, 

O Sr. Presidente - Esgotada a rnateria em discussão, dou 
a palavra., pa.ra uma explicação pessoal, ao Sr. Acyllno de Leão. 
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() Sr . Aey li no de Leão (Pa.ra e~!icQçtio · peasoa.l) - Sr. P'l'e• 
sidente. pedi de facto a palavra para uma simples expl!ca,.;ão pes
soe.l, de modo que não vou dar (c. Camaxa. o despr a.zer da d&mor:J. 
(l.'{io a.poia.ãos.) 

No Jornal ào OommerGio de ante-hontem a pparece um relato 
a proposlto da immigração amarella para o Brasil. relato em que 
a Assocla!:àO Regional de Agr-icultura de Santos se manifesta. con
tra essa immi~ttac:ão e dã aen apolo á Sociedad~ Alberto Torre!; . 
se não houv!lsse, nessa ligeira r esenha, uma r:-efex-encia ao meu 
nooe, eu deixaria passar despercebido o ass'Umpto. 

Ali. entretanto, " li'iem-s'e os segulntes dizeres : 

"Lamentamos. t.-"'mbem, que o Deputado Acyllno de 
Leii.o defen"da a utilidade da immigrac:ão amarella no Pará" 

Ora. Sr. Presidente, fiz mais !lo que apenas defender a. im
mlgrac:íí.o amarella para· o Estado do Pa.rO. e demonl~tre! com ar
gumentos relativos a observaÇões lá realiza.daf:l durante o tempo 
em que se fez essa immiA"raçã.o. pelo espaço de nove a dez annos, 
que ella ~>ra de. van tag-ens extraordina.rias para o meu Estado. e 
não aoresentava os incon \•enlentes arguJdos contra a mesma 1m
migração nara o sul do Palz. 

Nestal'l condic;ões, não ald como simples advogado. def~ndendo 
a !romlgra<:iio a marella oara o Pará. ~ustentei, com clados, que 
no momento actual a colontza~5.o japoneza era a un·ica a se pra
ticar no meu Estado parn dar r esultados effic.ientes. Não quero, 
naturalm ente, reproduzlr taes argumentos e a presentar outros 
que terei occaslão de expende!', quantlo encrun!nha:- a vota~iio do 
meu projecto. Desejo, porém, mostrar que, mesmo no Sul, mes
mo em S. Paulo, as opiniões dJvergem, de modo que ha uma cor
rrnte contrarJa á colonização japone2a e out~:a. do mesmo vulto, 
inteiramente tavoravel s. ella. 

0 SR. TltiDO'I'ONlO MO!'."TEEllO Dll B ARIWS - Ah:! está O ~ngano de 
V . Ex. Não são corrcntt>.s do mesmo vulto. Ha. o grupo dos que 

, conhecem os factos e são contrarias á. immigração amarella e ha. 
o dos que desconhecem a realida de e são ravora.veis a essa colo~ 
nlzação. · 

O SR. ACYL!NO DE LEÃO - O que \iUer o <!!.::e::- ~ (!U9 a. 
observacão do,s factos· em que se baseiam opiniões tão contnldlcto-. 
rias, dando-me a imoressão de que ha. outros motivos de ordem 
eroot!va, que J>rovocam as mvergenci4S. 

O SR. TIUO'l'ONIO Mo!>i'l'mRO DE' BARROS - Não ê o preconceito 
de ·rac:;a. . 

o sn . ACYl.INO DE LEÃO- Não comprell~ndo, por exemplo, 
que em meu Estado todos os que lâ. habitam sejam unan!D!ea em 

: a.sseve~~ as vantagenr da -coloniza~o japoneza e em São PaUlo 
haja tão grandes divergencias, afilnnando uns QUe ê optima e ou

. tros que é pessima. Exlste nesse Estado, publlca.do no. C:on-eio 

. tk São · Paulo, ooiniã~ favoravel â. co1onka~:ão j~neza.. Coma, 
i:la.turalmente, essa oDI.niii.o nã.a haJa logrado a. divuigaçã.o q:ue tem, 
por exemplo, um relato do JornoJ do o~, ~d:lrla. tossem 
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insertas no 'l)iario diJ Pod~'r I.-coiNirttii•O nr. llpreciações daquelle or
gão paulista, relativas ao '' pt•ohl~mn !la talta de bra~os · á. lavou
ra e a immigração n!uponlcn", r•m QUI" o momentoso assumpto é 
examinado oelq Dr. Clovl11 Murtln~ dl1 Carvalho, sub-director do 
Departamento Estadou.l do Trnlmlho, c pes~oa cujo pronuncia
mento, dada sua situação ull. rl!'\'f" 111'1' valio~o. Entendo que as 
suas consider:t<:;õ€3 dcv<"m ~o~r•t' tt'III\"L't'l]'tas em nossos Annaes. 

Era o que tinha n. ül:tN', 

O docnmt'ntu u. QUr> ~o re!ere o Sr. Acylino de 
Leão !ol rl!mL•tthlu fi. Commisl!ii.o Executiva, nos ter
mos do art. H:l, 1111r11r.;ru]lho 1.•, do Regimento )n
terno. 

Du1·:tnlf" t> II!~<<'Ul'HO tio Sr. Acyline> de Leão, o Sr. 
Antonio Cnrln~. l'r~>Mltlr>ntl!, deixa a cadeira da presi
denc!n, QUro 11 ~>f'f'IIIIIHllt Jlr•lo Sr. Arruda Camara, 1• 
Yice-rre~lclen ti•. 

O Sr. Presidente \'ou lC'\'nntnr u Sessão, designando pa-
r:l. :1. de segunda-felrn. li do (•oa·r('nte, n seguinte 

Votação do requerimento do !'r. Barreto Pinto, · offerec!do ao 
projecto n. 199, d" 1935, di.•uontlo Hohre a discdmlna<;iio dos cir
culas pro!ls'Sionaes e elel~;ü.o <!oH Reu~ representantes sem pa
recer); 

Votação do projecto n. 83·A LI~ 193~. revigot·ando o ultimo con
curso o:~.ra DrPtores no D!Mtrlt'!to Fl"dernJ; com p'l.I'ec"r favoravel 
da Commissão d~ Jul'tl~n. (pr~11dondo n \'otn!:iiO um requeriment·::~ 
do Sr. Barreto Pinto) c:• rllNCIIHatio): 

\"otac:ão do uro.1<wto n. ~o.' tln 103G (1• Legislatura), appro
vando o ·rr3.tado c]~ CunC'IIhtt;iio (] At•b!trn;::em celebrado entre G 

Bt·asil c o Urnguay (d!~tr.rl .. 8r1o rtnket); 

Vnt.1.c:ão do pl'O.iM,to n. ~a. dn 1~3ií Cl• Legis1atur3.), dispondo 
>~C>bre ;;raduaçâo de orrtaC'II do .Jo:xN·colto e Armada; com parecer ra
\'Ol'~vel d~ Comm!s~fw <lt• ~··~Ul'lln<:n: (3• cliscussrio.): 

Votac:iio Ílo l'eQUCl'ill'lP.Ilto. n. :!El, dP. l9:i5 n· Legislatura), de 
mformar,ões sobrA os trnhnihOK l'P.ul!zados pela Comm!.ssiio dP. Es
tudos àa região de Tocn.NnH R Araguaya (discmssão unioa); 

Vot:~c:ão do r(!querlmt"nto n. 28, de 1935 (1• Legislatura), do 
Sr. João Cleophas, de tnrormnc;:ões sobre o accordo commercfal en

. ta bolado. com a Reuublica Argentina. (discussão u11ica); 

Votação ·do requerimento n. 29, de 1935 Q-' Legislatura), do 
Sr • A.ma.ral Peixot.Q, no sentido de ~er !nctu!do em Ordem do dia 
o projecto n. 214, de iS34, sem parecer (disc-ussão un>coc); 

Votação do requedmeneto n .. 32. de 1935 (1' Legislatura), Jo 
Sr. Acurcio Torres, de dnt'ormações, ao M!nisterio da. ].brinha. 
sobre se estão em v!g01· artig-os do decreto numero 24 . 28 8,' de 2 de 
Maio d!J 1~34 (à!.sc:r.t.saão unica.): 
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Vo~ão do re(luerlmento n . 1!3, de 1934 (i• Legislatura), do 

Sr-. Baptista Lusardo e outr-os , de Jnformac::ões sobre a quantidade 
e natureza dos armamentos da Policia Municipal (discussão unicc.); 

Discussão unica do oro.fecto n, 65. de 1935 ( 1' Leglslaturá), 
dispondo sobre o reajustamento do~ !uncciona.rios civ!s e mllltares; 
com parecer favoravel a.o véto . .. da -Commãs.sãó- de Finan~;as e Or
çamellto, e votos em sepani:do dos Sr:s. Henrique Dodswor.th e · 
Daniel de Carvalho, e do!! Srs•. .Amaral Peixoto e Gratuliano de 
Brito; · 

-3• discussão dO projecto n : 2l4·A, de 1935. au torizaTido a aber
tura. do credite especial" de · 125 :400$000, para attender â.s e.xigen
das do decret o n . 24.462. de 25 de .Tunho de 1934 ; com parecer 
taYora.vel dol. Com missão de Final)(,;as e Or<;amento; 

Discussão un1ca do requerimento n . 31. de 1935 (l• Legisla· 
tura), do Sr. José Augusto; de lnformnções sobre o motivo que 
determinou a chamada de vartos o!.flc!ae s do 21o B - c., de Natal, 
a esta Cap1tal. 

· Lev8.llta-se a. Sessão, :ís 17 horas e cinco m inutos-
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38." Sessão, em 17 de Junho de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PPESIDENTE; · 
ARRUDA CAMARA, 1° VICE-PRESIDENTE; CALDEIRA 
ALVARENGA, 4° SECRETARIO, E AGENOlt RABELLO, 2o 
SECRETARIO. 

A's 14 horas, com·ParecP.m os Srs.: 

Antonio. Carlos, Arruda Cllltlara, Pereira Llro, Agenor RAbello, 
Edmar" Carvalho, Lauro Lopes, Ca!ê Fllho, Henrique Couto, Carlos 
Reis, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Freke de Andrtlde, Democrl
to Rocha, Fernandes Ta.vora. Pedro Firmeza, Monte Arra.es, Mar
tins v .. ras. José Aug-uBto, J oeé GQme.s, Mathias Freire, Botto de 
Menezes. Souza Leão. Rego Barros, Arnaldo Bastos, Antonio de 
Góes, Domingos Vieira, Artbu!' Ça.valcantl, Heitor :!1-flita, Simões 
Barbosa, V~ente de I,.l.nra, Sampaio Costa, Clemente · ·Ma.l'lla.nl, 
J. J. Seabra. Pinto Dantas, Oc:tavto Mangabeira, Leoncio Ga.lrão, 
Attila Amaral. Homero Pires, Nogueira Penfdo, Beririque Dods
WO<th. Ca.ndido Pessoa. Sallel'! Filho, Sampaio Corrêa. .João Gui· 
marães. Bento Costa. Ae urcio Torres, Lontra. Costa, cardlllo Filho, 
Arthur Bernardes, Blas Fortes. Pedro Alelxo, Cleme.nte MeJ!ra.do, 
José Braz, Theodomiro Santiago, Arthur· Bernardes FUho, .Tusoe
lino Kubitsc:beck, Daniel de Carvalho, Carneiro de Rezende, Chns• 
tlano Machado. Ma.cario de Alllleida, VIeira Marques, Matta. Ma.· 
chado, Simão da Cunha, Theotonio Monteiro · de B~:?.rros , Walde· 
mar Ferreira. Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Laerte setu• 
bal, Alves Palma, Jorge Guedes, Tel.xeira Pinto, ·Gomes Ferraz, 
Roberto Moreira. Arthur Santos, Paula. Soare&, Francisco P erei
rà, RU'DP .Junior, José Muller, Dorva.J Melehiades. Baptista.· Lusar
do, '--espucio de Abreu, Renato Barbosa, Demetrto Xavier, .JOão 
Slmpllcio, Frederico Woltenbuttel, ~sca1;1io Tubíno. Barros Cas
t<al, Adalberto ("..orrêa. Fanta Ribas,. Nicolau Verg11eiro, Eurico . RI
beiro, Errnando Gomes. Abel dos Sa:ltos, Abillo de Assis. Antonio 
Carvalhal. Austro de ouvetra. Alberto · Surek, iosé do Pat:POefnio, 
Ferreira Lima,. R icardo Machado, L! ma Teix~ira.. Pedro Rache. 
Barreto Pinto, 'Thomnson Flores. (106.} 

O Sr. Presidente - A lista de .lJresen~a accusa o cmnpa.
rec!.::::::ento de lBS Srs. Denutados. 

' EstA ab-3rta a Sessão . 

O Sr. Agenor. Rabeilo (2" SeC1'dario) procede :L leitura da 
Acta. da Sessão antecedente, a qual é, :.oem ob~rvações. approvada.. 

O . Sr. Presidente - Passa-se â. leitura do Expediente. 
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. O Sr. Pereira Lyra (t• BecretGf'íQ) ~roceãe â leitura do ec· 
gulnte 

... 
Orticiou: 

Do Sr. Déoutado Ribeiro .Tunlor, de 17 do corrente, nos se
guintes termos: 

"A· S. Ex. o Sr. Presidente da Camam dos Deputa.doa. 
Communico a. V. E.x. Que, por me achar en!enno, deixarei 

de comparecer aos t.ra.balbos da ~ssã.o. de hoje. 

Queira. V. Ex. accell::l.r ·oe calorosos protestos de minha. estima. 
e alta consideraciio. Ribeiro JwnfoT. 

- · llltelra.da. 

Do Sr. 1• secretario do ·Sflru:uio, de 1 5 do corrente, remettendo 
o pro.1ect.o daquella.. Caaa .que a~re um credito extraordlnarlo de 
300 :0()0$000 destinado · a -soccorrer as vlctbnas das enchentes do 
rio Pa rnahyba. no E sttulo do P iauhy, e d(l. c~t!-a.o; providencias. 

- A' s Coriunissões de Constituição e Just!~;a e de Finanças e 
Orçamento. 

Mensagem: 

Sem data, devolvendo dois dos autographos da resolução le
JS}slatlva, sa.ncdonada., abrindo o cred:lto especial de rHs 2. 500 :000$ 
para lllti:m= a!! obras Iniciadas na i• Região MUltar. 

':--- Inteirada. Ao archivo, remetten<'lO•!'Ie um dos autog~phos 
ao Senado. 

Otficfos: 

Do Ministerio · da Faze nda, de 15 cJo corrente, remettendo dois 
dos auto~ho.s da resoluçíio legislativa, sanccfona.da. provtden~ 
cla.ndo sobre o saldo da.s do~ orçamentar~s e suas applica
çOes .. 

. . rn~etrada. . Ao Arehf\'o, remetiEiüao-se um dos autographos 
' áO S~c •. 

Doia do ~Unisterlo ela Justlc;a. e Negocias Interiores, de 15 -do 
corrente, enviando dois dos autographos de cada u;ma das resolu~ 
ções legislativas, sancclonadasl, estabelece ndo a competenéia. .do 
Juiz de Menores para. processar e julgar as ·tntra<;ôes de leis e re· 
gll]améntos _ãe ::u;siStem::ia e · prot~ão a. menores e dando outra.s 
:Pro"'ldenc~; e declarando feriado nacional o dia H de Junho de 
1935. 

- Inteirada.. Ao Archtvo, remettendo-se um dos autogra.pbos 
ao Senado. · · 

Do Tribunal de Contas • . de 13. ~o corre nte, communlca.ndo, 1!m 
additamento aos otticlos j~ remettfdos a esta Catnara, que negou 

·. r~ctatro .ao .novo .contraçto para a coMtrucção . do Aeroporto .do. 
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RÍÕ d~ ianeir~. ·na Ponta ào éa.Iabou~;o, pà.rii. úSõ ·aa.· ''Pánabf do .. 
BrasU S.A.. " 

- A' Comm!ssâo de Tomada.· de Contas, 

Do Governador do Estado ão Fa:ranâ., de 8 do corrente, remet· 
tendo um exemplar da mensagem daquelle governo apresentada 
á Assemblfa, Legislativa. do Estado. 

- Inteirada. 

Do ·ciub dos Advogados, de 13 do ·corrente, pedindo seja ap
provndo o su:tJstltutivo ot!eNcldo pelo !ir. Levi Carneiro, ad pro-
jecto n. 114. de 1935. · 

- A' Comrnissão dP. constltulçM e · Justiça.. 
Requerimento: 

De Francisco lndenhoc, sobre o imposto de constirno relativo 
ao rumo. no Estado do ·Rio Grande do Sul. 

'-A' Com.mis..coã.o de Finan~;a.s e Orçamento. 

Communicação: 

Do Comité pró-Broru:e a Getulio Vargas, da inatalla~ão a.. rua 
Republ!ca do P eru' n. 104, 1• andar . 

- Inteirada, 

Telegrammas; 

Tenho honra. agradecer e retribuir congratuiações V." Ex . Jll(i 

enviou. motivo asslgnatura. convenlo solu~o paclficacão confll.: 
cto Cha.co notavel ll.C()nteclmento tão dignamente celebrado por 
esta illustre camara. - cordlaes saudações. - GetuU.o varqas, 

- Inteirada . 

De Buenos Aires, 14 de .Junho - Presidente Ca.mara Depu
tados - Rio. 

Deputado .Antonio Carlos Ribeiro · de Andrada - Presidente· 
Camara. D P-Dutados - Rio de .Tatielro. · · 

Queira :prezndo e eminente amigo acceitar e transmittlr Cama.ra 
Deputados. s!nc:~eros agra.ãecimen~o.a gentil tçiegr-ll.l.ll.llla ue tellci
tações nelo restabelecimento paz Continente Sul-Atner!canQ . -
José Carlos Macedo Soares. ' 

- inteirada. 

São s uc"cesslvairiente · lidos · e vão- á lmprtm1i os 
segu.I11;tes- ·' 

. noncroa 
(Primeira Legiela.tura} 

N ; 5-A:- 935 

Mocliticà e amplia 'Certas Gi$posi~ões dos :becreto• 22.737 4e i9SS, 
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e 23.835, de 1934, rciGtiouos á c3:9ortaç(i,o de frutaç, c<>m lXI-" 
receres IUu Oo'1~m.Wôes de .ÃgrfculturG e de Ffnançc~r e Or
ç~W~C?Ito, com emend4•. 

(AAr. 1; F1n. e Ore. 5- 935- 1• Leg . .) 

Dlstrlbulu V: Ex .. para serézn por mlm relatados os projectos n. 
50-A, de 1935, do Deputado Teixeira Leite e n. 5, de 1935, do Depu
ta'do Agenor Monte. 

Ambos tratam de ldent!ca ma.~l'la: "!>foltiflca. e aJnpUa.· cerla9 
dlaposlções dos Decreto~ n~ . 22.737, de 1933, e 22.835, de 1934. sobN 
exportação de frut.'l.s . •• 

Acontece que o projecto n. 50-A, depois de receber parecllr de 
nosRa Commissão, fo1 a. p!enario onde recebeu emendas, Yoltando ii. 
Coznmlssão de Agricultura, achando-se approvado em t• discussão e 
com a 2• discussão encerrada. 

Submetti os ·dois projectos a. um estudo compara tivo. con
cluindo que o de n : 5, de 1935, rectlf!ca. citação de artigos do De· 
ereto n. 22.737. e accresce o art. 6o de dois :parn;raphos eluclda.· 
Uvos, recti!fcação e accresclmo que as emendas Barros Penteado 'se 
propunham. a fazer . 

Nestas condições proponho que 9e encaminhe o projecto n. 5, 
de 1935. 

Ao art. 4• auggerla a Commissão um paraS'l'apho unico: 

"Os Estados , aos quaes cabe receber uma quota dessa taJ:a, 
spgund<l faculta o art. 9• do Decreto n. 22.737, de 22 de Maio de 
1!183, serfl pag:z. tal quottt dl rectaniente A repartição competente, :por 
occastão de ()ada recebimento e mediante entrega do riecessarlo 
comprovante. " 

Issto porque no Estado de Siio Paulo a fiscalização e assistencia. 
technicá. são feitas pelo Estado, cabendo a o Serviço Fedet:al a funcção 
de· re-flsca.lizar o Serviço do Eato.do, no PQrto de embarque. 

Esta situação tem. sua origem no art. s• do Decreto n . 22.737. 

"Act . 8. • · Pod"r ão ficar a carg-o dos Estados. que tenham a. 
necessaria. capacidade technica e financeira, os trabalhos concer
nentes á assis'tencia e insi>e.::o;:iio <las p!:mUl.çccz, f'lscal!zaçã('l da co
lheita e manuseio das frutas no~ pom~res, dos proceaaos _de bene
!iclam~nto e transporte terrestre, da e:lCPedição do certlfica.do 
para a fru ta exportavel e da org:inizaçüo das estatísticas da pro
ducçiio frutioola estadoal. 

E. oeló art. 9° do citado Decreto: 

".Art. 9.• Mediante accôrdo firmado com o Miniflterio da Agr!· · 
cultura, poderã ser attribu1da. aos Estados referidos . no art. s• a 
quota. correspondente a dois terços da a.crecadacão das ,taxas esta· 
belecidas no art. So do _pr esente Decreto." 

Posteriormente, pelo Dec. n . 23.892, de 20 de Fever ell:o de 19l4, 
· o GovemQ da União expressamente deleg-ou poderes ao Serviço de 
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CltrJcultura 4o Elltado de São Paulo. pa.ra e:ecutar em soeu terri
tor1o o regulamento do comtllercto citrlco. 

Pa.l'a. ev~tar a incorporação {Ls rendas da. Unlão, e, consequente . 
dea1ncorporaQão, LSem\")re morosa. e dlfCicll, (: que augglro ao art- 4° 
um parasrapho uoJco: 

"Os Estados, ao!! qua.es cabe receber uma quota dessa taxa, se· 
j;Undo lacu\ta o art' 9" Jlo Decreto n . 22.737. 1ie 2.2 o e MAio de 
1933, SE'!:"a. paga tal quota directamente â. reparticão competente, por 
occaslâo de cada recel>Jmento e mediante entrega do- neceS~sa.rlo com
provante." 

Sessas condiçllel:!, com a emenda que apresento, sou de parecer 
!avora \'E'!l ao nro.iP.Cto n. 5, de 1935. 

Quanto aa proJecto n, 60-A., de 1935, r equeiro o seu archhra
mento, p or se tratar de d\l.:pl!cata. 

Saln. das seasões, 29 de Meio de 1935. - .d.rthur Nef.va, Pres.l.
domte. -Joaquim. -4 . • Sampaio V ídal. Relator . - Ricardo Mach4do. 

Mello Machado. - C'erdlllo F ilho. - Humberto .d.'!Wra.ãe. -
E. Tetxei1'e r,efte. ;.... Fro-ncfsco di FiQri. - Cid B . de Caatro Prtl-d<J • . 

PARE:l:En DA COMMISB.hg_ DE FINANÇAS 

VIsando facilitar o proceasl) de exportacão de frutas. o pro
jecto n. 5. do Sr. Deout.a.da Agenor Monte é outras tn!!lreceu justa 
acolhida da Commlesii.o de Agricultura. 

o . o.rL 4~, entretanto, não apresenta as m.esinru! van:agen s dos 
demais, urna ve~ que deum:nlna sejam pagos em dinheiro os emo
lumto:ntos a que se refere o art. z~ do Regimento approvado pel•> 

·Decreto n. 23.835, de 1934 . 

Visou, com e:;;~ medida., o autor do. projecto, · evitar a dltficul- . 
dade de compra de sellos â noite, ou nos domlntros e feriados . 

Mas para CC)rrigir esse Inconveniente, Cacllmente remediavel pelo 
exportador, que pOde ter stocJe ~e sellol:', ou pela. adm1n!Straç-.ão pu
blica, que poderG. installar um JlOSto d e venda de .sellos junto li. 
repartição tlscalizadorn, o projecto crea outro maior, que é o de 
entrtgo1" o. !~::~=ic~!l.:-!ce ~~c ~!!a~~-dO!!, nem pertent:.~nt~R Jt.O quadro 
dó The.souro, a arrecadação de taxas que, S) para. as J.aranjas ex.
portadas por Santos, importam em 200: 000$000 annuaes, ·sem contar 
o valor /la 1necrlpr,iio e dos certl!fcados .. 

·Pelo expo sto não mel'ece, tambe.m, tavoravel. á.colhida a. sugges
tiio da . Commlssãc de Agricultura, deoon-ente d.o pagamento em di-

. nhe1ro. AccreBGe que, em face 'dOS seus termos, teriam de S'er en
tregues aos Estados na.s condiç:ões ~oe artigos So. e g• do Decreto 
n. 22,737, do1B ter(:os das taxas ·referidas no axt.. 2• do Regimento 
approvailo pelo Decreto n. 23. 83!), de l9S4 (vêr projecto, art . 4°), 
quando sómente lhes assiste o direito a dois te'l-ços das ta.xs.s refe
ridas Í10 art. 5o do Decreto n . 22.!37 (vêr art. 9• do mesmo). 

Em conclusão, entende a. Comml.ssã.o de Flnancas que deve se r 
approvaao o Jlro,lecto n. 5, de 1935, com e:z:cepção do art. 4o, que 
deve ser rejeitado . 
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Sala. das Sessões, 17 de Junho de 1935. - João S'iml)Ucio, Pre· 
aldente. - Clemente Mariani. - .li.d4~berto ClVnf,(J.rgo. - Peclt-o Flr· 
meza. - G1'attdiano de Brito. - Arn4ldo Bastos. - Joã-o Gwim4· 
rãee. - .4.maral Pe1a;oto FiUuo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 As firmas commerclaes organi<~adaa para a expor
tação de frutas poderão obter registro em qualquer época do anno, 
desde que Pl"ovem. com certidão da reparticão competente, terem 
se constituido depol.s do J)ra:z:o de registro a. que .se referem o art a• 
do Decl'eto n. 22.737, de 22 de Maio de 1933, a art. 1• do Regula
mento aoprovado nelo Decreto n. 23.&35", de 6-2·1934 . 

A!"t. 2.~ Independente da data. de inscr!p~ão o registro termi
nará. em &1 de Dezembro c" e cada anno. 

Art. 3.• As tirmas que desej<>.rem conservar o mesmo numero 
de registro do anno anterior. deverão solic!tal-o do Servic:o de Fru· 
t!cultura do M.ln!ster1o da Agricultura atê o dia 31 de Janeiro. 

Art. 4.• Os emolurnentoso a que se refere o art. 2o do Regula
mento approvado pelo Decreto n. 23. 83S, de 1934, serão pagos em 
moeda. corrente ào Pa!z. 

Art. 5-<> Ser A :tacultado aos exportadores ef!ectuarem no Ser
..,!~ o de Fruticultura um· deposito em moeda corrente, de ~tllinhentos 
mil réis ·(500$000), a11m de terem o direito de pagar a. taxa de 
1nspecção 24 horas depois da sahida do navto ou trem que trans
portar a carga, correspon<lente á..~ caixas ou cachos embarcados e 

· dos que não puderem ser, por condemnados. pela !15taliza<;:ão. 

§ .1.0 ServirA o deposito para cobrir c debito de inspecção que 
deixou de ser -pago (!entro àa.s 24 horas ooncedidaa. 

§ zo Nã.o serâ. inspeccionada uma nova partida de frutas a~tee 
do exportador fntegrar o deposito desfalcado no caso do paragrapho 
anterior. 

Al"t. S.0 O pagamento das taxas de f~scalizac;ão, quando não 
houver sido !eito o deposito fac!lltado no art. 5", será r,;al~o 
antes de embazque e de a.ce!irdQ com a quantidade declarada no pe
dido de ip,spec.;:iio, não tendo o eiPortador direito ft restituição da 
mesma, no caso de nãQ emba.r<"._ar a truta, por qualQuer motivó. 

Art. 7." Os emolumentos de in.scrJpcão .de exportadores de fru
tas sel'ãO cobrados de. accOrdo com o a.rt. 4o dÔ Decreto n. 22.737, de 
19~3, ·separadamente por categoria de exportador de frutas cltrlce,s, 
bananas e abacax!Et. 

·Art. 8... Revogam-se a.s dis)iosições em .contrario. 

Sala das' Sessões, 9 de Maio de 1935. - .d.QenoT Monte.-- Deo
dato Maia. - Melchiaedeck Monte. - Demet~ Mercfo Xa'Vier. -

. JekovaJr.. Motta. - Edí/Grd. Sanches. -Abelardo Mar~nho. - Oa;r~os 
. Gomes de Oliveira. - A ide SCltTrWCI,W. 
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Jmttlfc4çáo 

O art. 1<> do prel!ente projecto attende a reclamações de tlrmas 
exportadoras de trutas, pois niio é justo que, por se terem consti
tuldo depois .de 31 de Março, fica3Sem privadas, durante a. maior 
p11rte do anno, de obter lniiCriPção e, portanto, de exportar, preju
dicando assim a movimentação da riqueza. nacional. 

Vtsa a art. .2q evltlll' QUe a finna que não pr-etenda renovar o 
seu registro expórte até o ultimo dia concedido para. entrada no 
Serviço de . Fruticultura de seu pedido <le lnscr!Mão. . . 

O art. 4° traz a;os eXDortadores de frutas citrlcas as maiores 
facUldades, desde que determina o pagamento em especle e não em 
sellos, - impossivel de obter-se quando os embarques forem reali

. zados á noite ou em dia~ feriados e domin~os . 

O art. s• e !:teus paragTaphos, ao mesmo tempo que tacruui. 
ao exportador o pagamento da taxa de flsca1lza.ção 24 horas depois 
da sah!da do naV'io, evitam prejulzoS' á. Fazenda Nacional com a 
sonegação de taxas . 

Como os arts. 5q e Gq, tambeÍrt C\'lta.m, preju!zos á. Fazenda 
Na.clonal, bem como .uma eacripturnção especial 113-ra os casos de res
t!tulçio. , . _ : 

O art. õo, especJfic:mdo a taxa de inscr(pção :por cates-orla. àe 
exportador de frutas citrlcas. bananas ou abacaxis, eaclarec'e o <'H9-
posto no art. 4" do Decreto n . .22.737, do 22·5-1933 , 

Decreto n. 22.737. de 22 de Maio de 1933 :_ D~ novos . Regula
m entos ao commerclo exportador de !r•.1tas citrlcas, bananas ·e 
abacaxis: 

O Chefe do Governo Provisorlo da Repub!Jca dOS Estados Unidos 
do Brasil: 

Attendendo a que compete ao Governu ·Federal exercer a !isca
l!2ac;:ão do commercio exportador de t rutas em todo o territorio 
naciol:lal; · 

Attendendo a que· se faz mister unlformlzar os' regulamentos e 
instruc~.:;ões que se vêm n!gendo o commercio exportador de trutas 
do Paiz; 

Attenden<lo á. ne~essidade de evitar a dualidade de fiscalização. 
concedendo ao Ministet"io da Agr!<;ultura as a.ttrlbulções e funccões 
especializadas para tal mistér; · , 

Attendendo ainda, a que o commerclo exportador de frutas -ca
-r ece ser reg-ulamentado sob bases seguras, con!ormemente âs e::d
genclas dos mercados consumidores ; · 

Decreta: 

Art, 1.0 · Flca prohib!da. dentro do terrltorio nacional exp«>r.:·.:: - .. 
taçã.o de frutas Q. ue não tenham sido prêviarnen te · submettidas . â. 
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tiscaliza<;íi.o da. DLrectorfa. de Fruticultura, do Mintaterio da Agri
cultura, de.oon!ormldade com os regulamento-s ora approve.doa que 
com 'estfi beJxanl . · · 

"ATL 2.~ Para os ecteitos da. .tiscalfzaç;ão de que trata. o art1SO 
anterior, !'lca lnstit uido o ~gistto Federal de E:~tportadores de 

. r~ta.u· 

· i\.rt. 3• Nenhum ex~rtador ·]>Oderâ :-emetter :frutas ·para o 
· extt-ange1ro, sém que até o dia 31 de Março de cada a.nno eatcja 
inscripto no Registro a. que se re!ere o art. 2•, mediante requeri~ 
mento Q. autoridade competente. inatrn!ndo com o nome da firma 
e~ortadora., endere<;G commerclal, ~~111 e:xemplares impressos de 
ca.da. marca. regtstrs.<h, Q.cclaraçã.o ~timativa. da quantidade de :rruta.e · 
que se propõe; exportar e r.'Ubmlssão a todas as exigene1as regula-
mentares. · · 

Pa.ragra.pho unlco. Nos Estados exportadores, em que haJa ser
viço organlu.do,-. os requerimentos de J.nscrlpçã.o ]>Odem Ber enca.
m!nha.dos por lntermecUo das repartições competentes, que delles 
e:i:trahlrão cóp!a, remettendo orlgjnal á Directoria de Fruticultura, 

. do Mlnlst~rio· da Agricultura. · 

Art. 4 • Para hab,ll1t.ac:.ão dos e:xportadoreY, perante a !iscaU
za.ção tederal, :tlcam estabeleç!dos os seguintes emolumentos: 

Inscrlpc;ã0 no Regist,ro Fedet"a.l de ExPortadores de Frutas. . so;ooo 
Certltk.ado de tnspec<;ão para. exportação .. ... ... ......... .' 1$000 

. CerÚ!1C''l.do de J.sencii.o e segundas vias de oerti!ica.do de 
inspeccão.. . •• : ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2$000 

Art. 6 . • Além dos emolutnéntos .acima, serão cobradas as se-
guintes taxas de tisca.ll.za.cão: 

a) por ca.b:a de citrus. , ... •. .... . .... .. ... ... ... ... .. .. $20il 

b) por caixa de aba.ca.11S . •• •• : • •.•• ,. ,., •. , • • ••••• • , ~100 

c) por cacho de bananas ..... .. ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . $050 

Art, s,o As _.6.-l.fandegas desta Capital e doa E!ltados, as Mesa.s 
do Renda e quaesquer empresas de transportes s6 poderão despachar 
para. o extrange!ro as frutas que vlerc.:::l à!:<)!!l!):t.nnadas de oerti
!lcados e::r;pedldos pela Dftectoria. de Fruticultura, do Miniatro da 
Agrlcrultura, ou :por seus funccionarios par~.- isso del!ta=,dos . 

Paragrapho unico. Sob pretexto algum, · poderão os funec!o-
. na.rios tnclUllb!doe do sehrlço "de :flscallza.çâo procrastinar o · exame 

das partidas de .trutas deStinadas á. exportação, sob pena de multa 
de 100.$ a 500$, quando se ·verifiquem q.uaesquer faltas n,esses par
tlculares. 

Art. 7.• ·Para a execução aas disposições desta ie~, serão a.ppll
cada.s as penalidades esta.belec~daa nos regulamentos annexos, para. 
riiorosa ob:>ervanck diê ~pOstçciea legaes concernéntes á. pro-
d~c~o ~ coip.mercio ~e· ~tas. · · · · · · 

. . Ãl"t. 8.0. Poderão fie~ a cargo dos E atados, que tcnba.re a ne
. . ces~: ç,apacltlade têcbniêa..e 11~eel~a, os .úa.baJh.os concel.'1len·•es . 
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A. ass.lstencfa e inspeeção das plan~ões. · fiscaliza.çãó ,da. colheita e 
maniiSeio das frutas nos poma.res dos· proee580s de beneffcla.lnento e 
transporte terrestre, àa expedi~ã.o do certif.lca4o. :Ce frllll811o ~ a 
truta exporta.vel e da, organ~ão das eetatlSticaa da pl"Dà:ucça.o :fru· 
tlcole. eBts.doal, 

Art. 9. • Mediante accôrào :t:irmado com o M:lnisterlo da .Agri· 
culturà, poderá. ser attrl];)uida aos Estados re!eri<los no art. s• a 
quota correspondente 2 dois ter,; os da. arreca~. das ~ eeta.
belecldas no art. 5• óo preeente decreto. 

Paragrapho unlco. Para o effeito de entrega da quota desti
nada ao Estado na imllorta.nda devida, mediante ordem do Minis
terio da Fazenda. 

Art. 10. Depois de eseripturados nas ~,PA:'tições al'reca.da.doras · 
os emolumentos e ia.xa$ n. que se reterem os arts. 4• e 6°, serâ dada 

· imme<l!ata. cammunlca.ção ao M!llll.Sterio da. Agrteurtura. das tmpor
tancla.s arrecadadas, diseriminadamente por tltulos e altneaa. 

A1"t. 11. Picam expre~àameni:e revogados o J)ecreto n. 22.GZ4, 
de 8 de :a:lan;o do corrente a.nno; e disposições em contrario . 

Rio . de Janeil'O, 22 de Maio de 1938, 112• da Independencta. e 
45• da. Republlea.. - <ktulio V a roas. - ?v.arez do N6.scime1lto Fer-
ncita.de6 Tavora •. - O~ Aranha. . 

Decreto n. 23.835 -de 6 ele Fevereiro de 1ll34 

Appro·,..a. o Regulamento sobre e:z:po:tac;;ão de t~tas c!tricas e 
dli. outras providencias. 

O CbWe do Governo Provlsotlo da Re:publica. dos· Estados Uni
dos do Brasil,· usa.ti.do da.a attribuic~s que lhe confere o .n.rt. 14 

do Decreto n. 19.398, de 1.1 de Novembro <!e 1930, 'e 

Attendendo a que a pratica demonstrou a neoeesldade de 11e~ 
quenas alterações no Regulamento approvado iH!Io Decreto n. 22.737, 
de Z2 de Mato de 1933, na. parte referente a frutas cltrlcas, decreta: . 

.A;-t. 1. 0 F!ca a.ppl'ovado o Regulamento· qlle com este 'Qa.ixa, 
sobre e:Q>Ortac;;ão de .frutab cltrtc.a.s do Patz. 

Art. 2. o Revogam•se as -disposições em contrario. 

Rio de J'anelro, 6 de Fevereiro de 1934, 113° da. lndependencta. 
e 46• da. .'Republlca .. - Getulio V(11'01l8~ - :1-rtWarro ~ .á.r..<ilrade, 
encarregado do e~dlente da .Agrtcllltur.a 11a au:sencfa do :!l!lD.Jstro. 

Regulamento approvado pelo Decreto n . .23 .83ã, de 6 de Fevereiro 
de 1934 

\. 

Art. t.o Nenhum exporta:dor POderã. remetter frutas 'Citrlcà.s 
para o e%trlmgetro, ae!Jl que; até· 31· de M:a~ço, requeira annualmentll 
!.\ .autoridade <::O:ü:;Jetente a sua fn!Ícril.lçio· no Registro Fedem! ' ~ 
E.2::portadores 'de Friltas, ·instruindo· o seu . .xequerlmento com .(1 nome 

· · da .1inna. e][Jl'Ql!ta.do!'ll, ende~o Coti).Dlerclal, .dois' a:emp~a. U:l-
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pre>~so!l de cada mar~::~. registrada., declarando eRtimativu.rncnte a 
quantidade de frutas que se propõe exportar, e que 11e BUbmet.te a 
todas as e::dgenclas e con dlçl!ea contldru! nu presente regulamento. 

§ 1.• FfCll. estabelecido o Ílmlte de 15.000 caixa~ de trutas ci• 
tricaa a exportar pelo.ll dlt!erente~ portos do terrftor!o ni!.Cionn.l, pot· 
sa.tra, como cond!\:ilo lndl~penmvel li. obten<;üo do rt;!blstro do ex· 
portador no Registro Feder·al ele Exportadore>J de FI."Utmi. 

!I 2.• O l!mlte mln1m" de ca.1xaH a exportar, fixado no para.
gra.pho anterior, ni'to n.tttl'l~e o!! t-ltrlcultores, ao11 quaes se faculta 
exportar a ó!UD. pr01lucçüo, lt10ll\dn.mente, ou em coopern.t!vn. 

§ 3.• NoK EstadoH cxportndore11, em que haja l!ervi.;o organl· 
zado. po~Priio os rpqucrlmt·n toK de int~er!p~ü.o de registro ser enca
minhados por lnt"rme{!!o dne te:p~trtl~:õel1 C'ampetente.e, que <Ielles 
cxtrabirilo ~pia, r<-mcttenc'lo o orlginnl A D!rectorla de FruUcultut'a, 
do MinlstPrlo dn Af.."TlcultuJ·a. 

§ 4.• PP.rtl~rr~ n t.U!'P!to no reg}Rtro de exportador todo a.quelte 
que nii.o lrouver a:tl!l,t::ldn. Tln. :~n.fra anterior, o limite fixado no § to. 

Art. 2," Pnru. oR e(ff!ltos do. r.ont.role cornmerc!al. flscaliza~áo 
techn!c:~ c f'Rtn.tlf.'t!Cil, flcn lnstituldo o Re!;"istro Federal de E~-par· 
taclores rle Fruta.!!, a qu"' se rP!ere o art. 1• deste Regulamento, e 
estabelecidos os seguintes emolumentos, pagos em sellos federaes, 
que acompanharão o requerimento: 

Inscript;ão e !'Pgistro annuae!l............... . . . . . . . . . . . . . 50$000 

Certificado d<! insp• ~~ão pat·a. e:o.:portação. , . . . . . . . . • . . . . . 1$000 

Certificado de regis'tros, segundas vias de certí!icádos. . . 2SOOO 

Por caixa de citrus submettida. â. fl:scalização... . . . . . . . $20() 

. Art. l • .Q numero de inscrlpção do exportador deve figurar em 
todos os t"equerimentos ou pedidos de lnspecção de carregamento de 
frutas, nas cecla!'a<;:ões, das gulas de exportw;ão, nas testeiras das 
'cât:ms on ~ngradados de !r~tas. 

Art. 4.' Além dos rotul~.s. em uma das. t~steiras ou .lados das 
caixas, torna-se obrigatoria a declo.raçiio do tamanho da fruta, 
systelt>..aticam.:nte escripta com clareza, em Iogar vistvel, ficando 
a rnarca~ão das firmas d'Os conslgnata.rlos e dos portos d.: destino 
da pat'tida, na outra testeira ou 1ado. B' cbvlo que a. fiscalização te-

. dera! reser?a-se o direito de remarcar as caixas, que a inspecção ve· 
rirical:' matcadas com tamanho differentc do declarado, constituindo 
a sua !requencla mot!vo de penalidade. 

Art. 5.• Fica estabelecido nos exames de fiscalizaçãl> portua.x-ia, 
que não menos de 1 %· àas caixas de cada consignação devem ser 
abertas para esse effeito, competindo nc agente da f.isca1lza<;:ãQ mal'
ca!' todas as caixas exan1inadas. 

Art. 6." No caso de !'ej~i~ão de uma. partida de frutas pela ·fjs
cali;.;ac;ão, obriga-se o exportador ~nteressado-, no prazo de 24 horas 
uteis, depois de z-eceber a communicação official da reie!ç:ão, a re

. mover_ :do locai da fiscalização ·toda a. partida. rejeitada, correndo) 
todas as qespesas, decorrentes desse acto, ·por C[Jnta .do exportador, 
seu. embarcador: ou representante. 
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Pa.ragrapho unlco. Se dentro do prazo previsto no presente re
sulaJnento, o exi)Ortador, ou seu representante, não providenciar para 
a remoção das frutas rejeitadas, concedem-se plenos poderes â. t ·!s
callza.~áo, visto como constitue perigo de contaJnina.ção para as 
trutas em transito, para removei-as e destruil•as, dando disso co
nhecimento ao director de Fruticultura, para os et!eJtos de c.assac;ão 
do registro, marcai! e regaliAs concedidas à t!rma 1ntractora. 

Art. 7.c .A.s caixas para exportar trutas devem ser de bOa appa
renc!a, linlpas,- de ma.deira clara, leve e praticamente livre de nÓS, 
com as se~i.ntes dlmens>ões: ' 

Para laranjas, oomelos e limões : 

Medidas externas: 660 mm. x 304 mrn. x 304 mm.,-,com tole
rancia. d~ 6i0 mm. x . 320 mm. x 320 mm. 

As p~~ de madeira que compõem a caixa são as seguintes: 

. Testelras e centro, medindo 292 mm_ x 292 mm x 20 mm. de es
pessura. 

Tampa. fundo e lados, formando oito peças. medindo 
660 mm. :x 132 mm. :r 6 mm. 

Para. tangerina c laranja cravo: 
Medidas externas: 660 mm. x 305 mm x 147 mm-

Art. 8." As tampa, e os fundos ·de todas as caixas ' devem levar. 
respectivamente, 2 · sarrafos 0:.1 palitos, fazendo-se a. prega.ç;ão sobre 
elles. 

Art~ 9 • Chama-se laranja ao fruto de c. slnensis, Osbeck; 
'pomelo, ao ·truto de c. paradiSi Me. e tangerina; a o fruto de C. 
Nob!Hs Lour. e de suas variedaües _ 

Art. 10. As frutas de Úma caixa devem ser de tamanho uni
forme· e de urna sO varieda-de. 

Art. 11. Nenhum citr!cultx>r t erá. permissão para. exporta:r a 
sua producçii.o, qua ndo o gráo de infestação do seu pomar :fOr su
perior ao da tolera.ncla admlttida pela lnspecÇão technlca.. · 

· Art. 12. As frutas expod .. 1.vels devem apresentar todos os ca· 
racterist!C'n~ \:la Yar-!ed~ü~ •. :;cr da bt-a. qu.Ui.:'i«ue; perfeitamente des
envolvld'às. · nem demasiado verdes, ou demas!Mo maduras, em sã 
condlcã.o, livr~ de doenças, pragas, machucaduras, arranhões e 
cortes. 

Pa.ragrapho. unico. A fôrma e confecção 'dos rotulos e systemas 
de rotulagem devem obedecer ao que dispõe o -regulamento z que se 
refere- o decreto n. 23.485, de Novembro de 1933, do :M!nisterlo do 
Trabalho, IndlJstria e Commercio . 

Art. 13'. -4-s frutas serão envolvidas em papel que_ deve ter as . 
seguintes ca.ra~terlstica.s: peso de uma resma de 50ll folhas, me
dindo 0,60x0,!)0 : 4,540 kg. - 5,54o- kg.; resistenc1a a.o rompimento, 6 
ponotos, no mini mo-· Para que a fruta embalada tenha um ;{apecto at
trahente e tlrme, é preciSo que o papel eela. bastante tlexlvel e 
'J'eSilitente, para supportar uma torsão rapida e forte; Os tamanhos 
do papel usados na embalagem dos citrus eão os l!!egufntes: 
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I J. 

DflnenM'Jes 
Especies Tamanhos do 

pa[lcl 

I 96 a 100 0,300 x 0,3CO 

I 112 a 150 0,250 X 0,300 
Laranjas .• .. .. . . .. .. . . . . I 

I 1-76 a 200 0,250 x· D,250 

I 216 a 252 0,225 X: 0,225 

I 288 a 324 0,225 li: 0,20() 

I 
I 36 a 46 0,400 X: 0,40:> 

Pomelos .. I 54 a 64 C,350 X: 0,300 

J 72 a. 96 0,350 X 0,300 

I 112 a 150 0,300 X 0,250 

I 
I 60 a 76 0,250 :X: 0,300 

Tangerinas .. I 90 a 10& 0,250 X 0,250 

I 12C a 144 0,225 X 0,225 

i 168 a 216 0,200 ~ 0,200 

Art. 14. A à!sposi-::ii.o das frutas nas caixas deve ser tJrme 
e dP. modo a. concluil-a er.1 forma adeauada. A flecha do arco na 
divisão central tP.rá· maior ou menor altura, de accõrdo com o ta
manho da fruta (fruta maicr exige maior altura). não devendo 
essa altura exceder de 3 cenUmetros. 

Art. 15. ::.'l<<'nhuma fruta c!trica poder& ser ·enort..ada, exce
ptuados os limõP.>:, sP.não quando a coloração das trutas no pomar 
aoreseote no mintmo 50% ãa ~ôr amarella ou alaranjada, dP. con

' :t'Órmidade com as zonas citrico!as do Paiz, momento em que de
verão a):)resentar as seguintes relações: 

'l'abella das relaç:ões acidez-solidos soluveis que vigorarfl. a titulo 
precario, durante o anno de 1934 

. Variedades Tans<o>- \Pomelos 
ri nas I 

Zonas 
·~ ~-$ I ~g.!: ã ,...; "' 

"' g~ 
-·> ;.... j aJ. I ,jjl I > ..c • ::! Cll • > -,:> • ;;l c: o:- ll.'tl;:l 
~:Q-0 - ;;l 

't\~ 

: "Ei õ o- - o • -< 111 <"' <:~ ~ "' 
Planalto Paulista .. I 1:6,50 i:6,50 1:5,50 1:5,00 
Sul Bra.sileiro .. .. I 1:6,50 1:6,50 1:5,50 1:5,50 
Baixada Fluminense - Lit· I· 

tora! sul e norte brasileiro I 1:8,(}0 1:8,50 I 1:8,00. 1:6,50 I 

. § 1°. Parn. o~:; effeitos da fi.Xaçã.o do início d.a.·-colheita nas dif
. ferentes zonas cttricolas . do Pa!z, servirão os da.dos . r.ela.th·os â.s 
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fni!!Peeçôee telta.s nos pomares dessa~ zonas e os gÍ-a.phicoe esta- . 
bele<:ldos a.n!lualmeote, eegundo aa detenn1n~õea d.a. relação . actii~· 
assucares robre o · caldo dos r.ttrus. 

D 2•, Para os lbnôes, a. sua colheita. ê permittida quando per
feitamente Oaaen~olv1doa, com n. coloracão verde . 

.Art . 16. Nenhuma truta cltrlca poderá. ser colorida artUJcl
almente, aenio wr proceS!IOs autorlzados . pela Dlrectorta 6e Fru
ticultura. 

A.rt . 17. Os 'Pesoa minimos, brutos, admlttfdos pa.ra. as cal
::as de laranjas, são os "!eguintes: tamanhos 96 a 12&, 32 ki!os: 160 
a 200. ll3 kt!os: 216 e menores. 36 kUos . 

A.rt.. 18. Os n~soe mlnfmoR, brutos, admittidos para as eai
xas de pome!oa, são os segUintes: tamanhos 36 a 54, 29 kl!os; 64 
a 'T2. 30 kllos: 9"6 fl menores, 31 kllos. -' 

Art.. 19. 'l'odoa os desvios, em que se fizer a carga ou des
ca.rga de trutas cltricas', serão obrlgator\am,ente a brlga.dQs, me
·dJante Prévio entendimento entre as emPresas de transportes fer
rov!Ju'los ou ma.ritlmos e a Direct'Oria de Fruticultura, desde que 
a. tonelagem de trutas a. tr-ansPOrtar exceda de 500 .000 kUos, por 
.sa!ra.. 

Art. 20 . ComPete ao servi~o de fl~iZacão da Dlrecto~a de 
FruUcultllrll. determinar .a. disJ>(ls!ção e arranjo dn.s calxas de fri.i
tas, em trmsfto. nos· carros de estra.da.s · de :!erro, nas camaras 
!rlgorlficas de terra e nas camaras ou porões dos navi~s. 

R~o de Janeiro. 5 de F ever eiro de 1934. - N(W(J'N'O de A.~
de, encarregado dO expediente da Af;rlcultura. na ausencia do mi
nistro. 

· N . 81- 1935 

(1• • LI!Xll.St..\.TURA) 

A utor(za. a ~tbrir um erwito especl(ll de 84: D29$600. pa.ra. i:ridemn(zar 
o Estado de Per1!4n~liuco de despesa..• ~ea.iirzada.s · no Pa.tron.ato 
l~_grico!~ 4'João Coimbra" .. 

(Da. Oonnni.ssão de F inanQa.s 64, 1". legislatura) 

Ao tP.mpo do .Governo Provlsorfo, -tendo sido extlncto o Pa
tronato Agt!cola " Barão d e Lucena.", em Perr.ambuco, foram . os 
al.umnos tran.e!eridos para o Patronato Agricola ".João Coimbra.". 
no mesmo Estado, ~o qual. entretanto, não diSpunha de accommo
dações suftlei.entes, ha.,·imdo necessidade . de adap~l-o conveniente
mente ". 

· Sem rêcursos para. . !~l-o, entrou a União, representada. pelo 
seu ·Governo Provisorio, ~· em enten~mento com o governo do re
ferido Estado. Que avocou a. si os trabalhos ~e os execntou, tendo 
as despesas attlngido a. 84:029$600". · · 

' Não tendo. sido paga ·essa divida e havendo a. Constituinte .ap-
provado . os actós . do G<lverno Prov4sorlo, permanece · a. Jll'>...sma. 
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tnsoluta, estado de facto que autoriza atê a operação de credito 
para o se~t adim:Dlemento. 

· Entretanto, o 2>:::!:nistro da Agricultura dispõe de uma verb:l 
de mil contoa de réis nara "m~terlal oermanente'' destinado a . .1 

.·Ensino Agricola (Verba 3•. - MatP.rial, s-..b consignação 1). Deve 
por ella correr à. despesa, sendo :preferivel supplemental-a no l!le

·gundo semestre que abrir credito €SPec1al. 

· Propomos, em conseq~encla, o segUinte 

PtlOn:c'l'G 

"Art. 1. o Füca o Governo Federal a utorlzado a lndemnlzar o 
Estado de Pernambuco da Jmporta ncla de 84 :02a~600, por traba
lhos realizados no Patronato Agrlcolll. "Joü.o Colml)ra", correndo ns 
despesas pela Verba 3.•, Material, sub-conslgnaçiio 1, letra d, do 
presente exercido. 

Art. 2.• Revognm-&'e as diHpo..qic:ões em contrario." 

Sala das S!lasões, 17 dfl Junho de 1935. -João S!m-plicio, Pre· 
Bidente. -Clemente Marlmzi. - Aoolberto Ç<l!m(].rgo. -Pedra Fl1'· 
fme:<'C:. - Gratuliano Brito . - .ll:maral Pekl:oto Filho. - Arnai'do 
Bastos. - Joáoo Gu.imariics. 

ME!NSAO~::tr A QUE SS REr.'EnE O PAREC&R 

·Pelo ·Decreto n. 22. 882, de 4 de Julho de lS 33, !oi extincto o Pa
tronato Agricola "Barão de Lucena" no Estado de Pernambuco, 
sendo os alumnos removido" para o Patronato Agricola. "João 

·coimbra", no mesmo Estado, que não dispunha, entretanto, de 
. accommodacões s'Utfic!entcs, h~\·endo necessidade de a.dapta.l-o con-

ven!eri temente. 

Não podendo o Governo da. União no momento por falta de 
. verba realizar as obras urgentes de que catecla o Patronato cuja 
!otaç;ii.o foi excedida, entrou em entP.ndimento com o Governo do 
referido Estado Q.ue avocou a. si os trabalhos e os executou tendo as despesas attlngido a 84 : 029$600. 

Nenhuma providencia foi tomada. relativamente á indemni
:~a~ã.o pleiteada pelo Estado de · P ernà.mbuco sendo agora neces
salio que a Camara· dos Deputados autorize a. abertura, ao Minis· 
terlo da Agricultura, de um credito especial nessa lDJJ)orta.ncia, 
!)e.ra .so!ucª-~ !"egu!er dü a~~umpt.o.. Nestas ,condiçõeR, stibrnetto-o 
á deliber~ de VV. EEx. 

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1935. 
Gllll'OLio V AROAS 

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

O Sr. Carlos Reis (Pe2~Z ordem) - Sr. Pre.side~te acabo 
de receber .da Associação Commerciai do meu Estado o seguinte te
legra.mma: 

" Conselho Commerclo Exterior acaba de'sferir profundo 
~lpe contra commerclo Norte Bra.sil terminado negoclos 
~porta.ção moedas bloq!leadas. E:sS!. ni~ida. embaraça ex
porta.t;ão prinoipalmentoa Allema.nha. · Italia que· se estava. 
rea.J.J.za.ndo a preços vantajosos para ~nomla nacional em~ 
quanto foi"Ça entrada otitraa procedencias cujas me~dorllls 
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são offerecidas · pagaveis em ouro preços mals elevados que 
mercado allemão cujQ pagamento é feito moeda compensa
da. Não procede allegação de crue exportacão para Allema
nha não proporciona ouro ao Brallll porque governo eXige re
soerva. as por cento cambiaes exportação, moec!a curso livre. 
Pedimos interferir reconsid<!ra~ii.o acto Conselho eVidente
mente prejudiciai economlà Patz . Saudações Allsociação 
Commercial. '' 

Sr. Presidente, o assumpto de ·que trata o telegramma acima 
.é desses que despertam O maior interesse llOSSivel no seio da.s 
clas'Ses conservadora·s. Pouco nos importA que o ouro venha da 
Allemanha ou da Italiu: o q_ue nos interessa. no caso, é a expor
tução dos nossos produ ctos, a liberdade do com~erclo ... 

O SR. FREIRE DI!: A.:-"DRADE - O intercambio commerclal. 

O SR. CARLOS REIS - . . . o lntercamb!o cornmerélal. como 
muito bem diz o illustre Deputado Sr. Freire de Andrade, com 
as diversas nações·. E ssa !Iled!da, fatalmente, ·nos co1loca.rã. no se
guinte dilemma: ou fecham as principaes firmas commerclaes do 

""norte do Brasil, ou, ·então, sec-á liecretada, dentro "em breve, a. :tallen
cia. col!ect1va ett). todas as IJracas daquella. região do noaso Palz 
J~ste telcgramma s'e refere j ustamente ao que vulgar-mente se 
chama "congelado" c ac to do Conselho do Commerc!o Exterio·,· 
estabelecerá a ~phyxia sobre todo o commercio do Norte do Brasil. 

Tomanao em consideraç.:ío o t e legra mma que me !oi dirlgido 
pela respeitavel lA.SSOCiação Commerclal do meu Estado, venho 
fazer um appello a. cama.ra, aós poderes co~titutdos, ao hor..rado 
Presidente da Reptiblica, para que intcn·enham, afim de eYitar se 
coarcte essa liberdade, que estava proporcionando as maiores van
tagens · A. exporta<::ão de nossos productos, para a Allemanha e para 

·a Italla. · 
_; 

Tenho dito. 

O Sr. Adalberto Corrêe ( Pela. o.-dem) Sr. · Presi4ente, 
o .DU:rio Carioca., em sua edição de domingo, fazendo commenta
r ios sobre os • debates da Camara, travados n a sessão de· sabbado, 
ãeciara o seguinte: -

" Fala o Sr. Adalberto Corrlla - O Sr. · Adalberto Cor~ 
l"êa se oecupot.l, tRml)~m. do ea!c do O G!Ú~!>, eo!lt!"±H!!ctin• 
do o discurso do Sr . Bapt ista Lusardo e manifestando-se 
francamente favora\·er ·ao r eglmen de violencias contra a. 
imprensa.". · · · . 

·~ão posso deixar !lem referenclna o commentario desse jor
nal que transforma minha aftlt~.<dé rios debates· ·e · informa . mal os 
seu$ leitores. 

Quando o nobre leader da· maioria falou, estando eu a seu la- . 
do, apoiei suas declaracões dê solidariedade ao Senhor Baptista: 
:LuS.a.rdo, no protesto· por este feito contra as a:ineao;:as lnjustí:tica
·vets de autoridades do D.!stricto Federal, Logo após, nas· consi·· . 
·de;·ao;:ões· ciue fii, e!;ltabeleci a. . ditceren~a entre o attentado ao DW
rio · Ca.rioea, no ·tempo cio r eiimen . dlscrictonarió, e as ameaças 

.:aétuáes, das autoridades supremas do· D lstricto ·Federal .ao vesper
tlÍlo C.r gw lia; 
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:Não poderla, Sr. Presidente, soldado que sempre !ui e de!en· 
sor !ntemerato da lei,. dar, em pleno reh>imen constitucional, apolo 
a.s ameaças de uma autoridade que de\'i.a ser a primeira em que· 
rer salva.gllar.dar o restJeito ás leis do Pa!z, e não em desrespettal• 
as com ameaç;as descabidas. 

Para demonstrar que esta referencla do Dlario Carioca ê ten· 
dencii)sa, basta tra zer ao conhecimento da Casa a declaração do 
proprio O Gloõo, que diz a proposito: 

"Ante-hontem, na Camara, não se ergueu uma só 
voz em defesa do m!l.o prefeito." 

Realmente, para honra da Camara, niio se ouviu uma só voz 
em de!esa das autoridades que estão exorbitando de seus direitos, 
desprestigiando na lels, quando deveriam amparal-as. 

Era o que tinha a dlze1· sobr e o assumpto, para o completfl 
eRclareclmen to . da verdade. · 

O Sr. .A,genor Monte. ( PC'la orlZem) - Sr . Presidente, aca
ba de ser annunclado o projecto de. lniciat!·va do Senado, remetti
do a esta Camara, que abre o credito extraordinario de 300.000 
contos para soccorrer as vlctimas da!l enchentes do rio Piauhy . 

Niio po.,;;o deixar de resaltar a attitude Iouva.vel do Senado 
Federal, pois havendo sido esse projecto apresentado naqueJl;). 
CíL$a legislativa apenas ha oito dlas, já. hoje se encontra aq~ 
para o nosso pronunciamento, ~fedida iàentica, entretanto, pro
posta pela m inha bancada ha cerca de um mez, até esta data niio 
:v,elu a plenario·. 

-0 SR. 'Huco N.APOLE.:i.o - Natu ra.!mente porqu<! a competen
cia não seria. da Cama r:::.. 

O SP... AGENOR :vt:OXTE - De q ualquer maneira, porê!%1, a 
Commissão deveria ter se pronun ciado a respeito. · 

O SR. Ruco NAPoLF.Ão - Devo dizet· a V. Ex . que sou favo-
ravel ao.projecto. · 

O $R. .AGENOR MONTE - Agradeço a. collaboracão do no
bre companheiro. 

No dia 3 do corrent e, ao ser debatido,. na Commissã.o de Fi
nanças, o parecer dado ao projecto, allâs favoravel, o !Ilustre re-

··vre~nt.a:üte. r.ú1n€lro S:r ; · D~ ... üi~i üe · Carva.iho peãiu --audiencia. ·aa 
Commissão de Justiça para q~e se manifestasse sobre a conaUtu
clon:l.lida.de do referido prójecto. Na mesma occasião, o Sr. Ama
ral Peixoto,' dlgno relator, entendeu por bem advertir a Comm!ssão 
de Finanças de . Que o projecto encerrava .materia u r gent e e que, 
por isso, sobre o mesmo deveria ser ma.n.!te·stado no· mais curto 
prazo possivel . Até hoje, porém, como dissl:!: o p roje<:to não logrou 
parecer na Commissão de Constltuiçã:o e Justiça. 

J á. agor a.; c·omo a Camara vai se pronunciar sobre o projecto 
do Senado, qu e contem as mesmas medidas pleiteadas pela. minha 
bancada, peço a .V . E:s:., Sr. Presidente, provid enciaS para. ser ar
chJvado na· Commlssão de Justiça.. o mencionado. projecto, e apro· 
veito o ensejo a.fun de dirigir â. Camara a.ppello no &~entido de que 
O·projectQ do Senado não sotfra: as mesmas delonso.a experimenta.-
daa pelo outro. ' 
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Sin·o-mc ainda da opportunidade pará. ap-adecer, em nome da 
bancada. o apolo e a solidariedade dos demais collegas da camara, 
sobretudo do il!ustre Presidente du. Commlssão de Finanças, Depu
tado .João Simpllcio, e de meu nobre amigo Sr. Amaral Peixoto, 
digno relator do projecto. · 

O Sr. Walàemar Ferreira (Pefo. ordem) - Sr: Pre&iden
te, ha evidentemente equivoco da. parte do nobre collega que aca
ba ue tatar. A Commiss5.o de Justi<;a não retardou, nem retarda
!'>{ .o andamento d e quo.lquer proc<:S»o. Os s eu.s trabalho~ são 
exhaustivos, mas t&m sido eX.ecutado~ sempre dentro dos tn':I7.0S 

re;::-lmentacs. 

O SR. Am;:~oR MoNTE - o projecto em n.prc~o. entretanto, 
aln<l:1 não v<Jitou p:ua o plenariu. ; 

O SR. '\VALDEMAR-FERREIRA - Talvez não tenha chega
do ainda {L Commissü.o . 

. o Srt. Ac&Non MoNTE: -Posso informar a v. Ex. que jú foi 
r~mettido. 

O SR. WALDEMAR FERREIR.l - Então serii distr!buldo. 
E a Commissão, como sabe o nobre collegn., tem o prazo reg!mcn• 
tal <le 10 dias para emlttir nar~ccr. 

O Sr. Presidente - Corr.o viu a Camara. nem todos os o::~
dores que acabam de falar suscitaram questões de ordem. 

Os oradores inscrlptos para a hora. do Expediente reclamam s-e
:;uidarne nte contra C!;SS. viola~iio regimental. P ec;o a attenção da 
Casa p;ua o facto . Pelo. " n ltm, s<J se Qóde falar com o intUito d~ 
re"u~arizar a marcha dos serviços da Çamax:a . (Pausa. ) · 

· Vou dar a pa lavra ao primeiro oraàor lnscrlpto para a hora do 
Expediente, já com prejulzo de 10 minutos. 

Tem a palavra o Sr. Ca rlos Gomes 'àe Oliveira (Pausa. ) 

Nilo está presente. 

'I'E'm a palavra o Sr. Jos'é do Pa troclnio. 

O Sr. José do J>atroci.nio -:- Sr. ;presidente. desisto da pa
lavra. 

O ·sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Augusto . 
(l'auscr .. ) 

Xão está presente. 

'rem a palavra o. Sr. Teixeira Leite. 

O .Sr, Teixeira Leite - Sr . Presidente, desisto, no rno
.mtnto, da palavra. 

O Sr. Presidente - . 'rem· a palavra o Sr. Cardoso Ayres . 

() . Sr. Cardoso Ayr.es 
· dente.· · 

Desisto da · I13.la.vra, Sr. Presi-
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Nãci está presente. 
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- Tem a palavra o Sr. castro Prado. 

Tem a palavra o Sr. Bla.$1 Fortes. 

O Sr. Bias Fortes - Sr. Presidente, desisto da palavra. 

0 Sr~ Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Calmon. 
(Pn.UBa.) 

::-Tão e~tâ presente. 

Tem a palavra o Sr.. Cardoso de Mello Netto. (Pausa.) 

E~tá ausente . 

Tem a palavra o Sr. Arthur Bernardes Filho. (Pau.!a._) 

Não está presente. 

Tem a palawa o Sr. Mntta Machado. 

O Sr. l\fatta Machado - Sr. Presidente, o "'Jornal do 
Commercio"', de 2 do corrente mez. reproduz, sob o titulo "No co
meço da degrlngol~~.<la.''. ~-; "Razões de voto do relator do orçamen
to do Interior, na Camara ·dO!! Deputados, em 1914 ·• . 

~es-se dcicument<J not.avel, seu a utor, o então . Deputado FeiJx 
P acheco, Jan<J. erudlto, corajoso e patrlot!co pÍ:otC!sto contra a 
avultada cmJ:lsão de papel moeda, esse agente · Insidioso, tr aiçoei
ro e corruptor, prlncJpal responsavel pelt~s no><sos males, a com e 
çar com a tragedlo. do cafl!. cuja hypertrophla procede cta abun
dancla. do.s capltae:< rtctlcios que elle orf(!receu a.os ·plantndores. 

No . luminos o voto do actual dlrector do Jo'l'naJ do Comnnercio, 
leio, en

1
tre outros, os seguintes trechos; 

.. Nlnguem pens ou D.O sério em cortar no vivo. abolir o super
fluo, oppor-sc á.s demaslas criminosas, reduzindo a s entrosagens 
de lu~o que por ahf S'llperabundam. As suggestões feitas nesse 
alevantado sentido foram repellfdas e postas de lado . 

E é numa emergenc!a. ·dtttlcll c angustiosa conio esta, que se 
quer em1ttir tt·ezentos mil contos de papel-mÓecla , cem mil do" 
quaes para. ~u=ctliar a barico.s, que de:v~a.nj, ante~ a<!onlpanhal' a Sül' 

te de seus mios negocias, que alifts não parecem tii.o máos como 
se quer fazer crêr . " 

·Proseguindo, dll'lse ma1s adeante: 

" Nunca, em verdade, os mais acirrados papelistas pe<liram 
· emissão desse· genero senão para estimular a producç:ão facilitan

do, como dlz!a aqueUe mesmo Mauâ., "a transmls.são de valores". 

"'Gastar sem conta ·nem medico. e desafogar-se, depois, ào 
pesadelo das dividas , fabricando dinheiro sem garantias, pare. es
palha r a manchelas, na h1consclencia de quem distribue uma. sim
ples promessa de pagamento aos· provoc<~:dores e colláborador~s da 
prodigalidade àdminlstrativa, póde ser, não. nego nem duvido, um 
rem(ldio prompto, fulminante. 

( . 
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Mas o doentP, que Io,srarla tal-vez com abstinGncie. honéSta. e 
rlgorosa dieta escap~r por fJm d<.. molestia, não se lhTará. nunca. 
dn. cura, ou pelo menos cborn.rá mais tarde, duramente, as ·mu
s(}cs desse o.lllvlo momentanev." ·-

Re!erindo·Re üepoi~ aos applausos de Leroy-Beauifeu ê. poil
tlca !'llbia de Campo~< Salles e Murtlnho, a qual nos levaria, na. va
lioaa. opln1iio daquelle sablo economista, (J. saude, no vigor e· á. es

. tnbllldade economlca. e .fJnancelrn, ~firmou o Sr: . Felix Pacheco, 
em synthese fulgurante; ' 

"TodoR sabem como· a. polltica. netasta dos melhoramentos ma-
. tel"iaes a todo transe, o abuso do credito, o S'Urto inutil dos arma

mentos. a annrchia l~>glslatlt-n e 'admfnistrativa ceneraUzada, o 
crescimento coloss::.l do tuncclona.lismo, as experiencias temporãs 
do !!ociu1ismo do Estado, a permanencla e aggravao;:ão do protéc
clonnll.smo, a mania ào !nusto, a. proli!erac;ão mirifica das apo
sentadoria!'~ e do.s reformas, n' ell'vação despropositada dos venci
mentos. e::.tragarnm por completo o esplendido ''aticinto. À.- nossa 
sltuac;iio actual (, dolorosamente esta: a de remedl::.dos, que, por ln
advertencias e e1·ros sobre erros, vJraram pobretões desesperados, 
e, á falta absoluta de recur~'Os, se dispõem a !al>:~ificar dinheiro po.
ra poder viver . . . " 

:-l'üo podia ser mais eloquente, viril, claro e convincente o pa
reeer do Deput~o que fl:tli'ellou o " superfluo, as ãemasi.as crimi
nosas, as entrosa.~ens de. luxo que por ahi superabundam"; e, . na 
quadr:l. sombri:i. que :Se avizinha, as suas pala•Tas reclamam os 
·mais francos applausos. · 

Entt·etant-o, Sr. Presidente, tão forrnidavel ~ a pressão da obra 
errada, fictícia e má em que a Republlca nos mergulhou e n:i qual 
perseveramos, que aquelle preclaro Deputado, Mlnlst!'o do elllinen· 
te Sr .• \rthur Bernar des, acompanhou o }>aiz quando, atrasados 
pequeninos. incompletos e ralhos, 'le•·ámos o _"nosso luxo, o s uper
fluo. as demasias .criminosas•• para vetarmos no Conselho das 
Nações! 

Estou bem certo que o Deputado, genuinamente braf.i.leiro, 
amante da. sua. terrn e da. sua gente,· possuidor de co.stumes que 
lhe poderi::un inspirar tão vehemmt.e, justc> e ~~!o · ~·o·ta, s6 agiü 
naquelle scenario cedendo áJorte pressão do artificialismo que de
nominamos "civilização bras'lleira". 

Eu creio bem, Sr.. Presidente, que a essa pre.ssã.o tambem · su
cumbiu o illustre brasileiro, Sr.: Arthur Bernardes, cujo feito po• 
litico conheço bastante para amrmar que Sua Elt. sente o Brasil 
na sua fraqueza, nas suas necessidades, nas suas ansias', nos seus . 
.reclamos v:ltacs, que as pompas, as vaidades, a megalomania, a itni· 
~ão leviana e tola não · sattstarem, mas ~avaro e perpetuem. 

Quem nos deu credenciaes en:i Haya e em Genebra, onde os
tentamos luxos e vaidades e reclatna.Inos honras e grandezas, nã~ 
fof a Nação organizada. constrl!.!da., forte, independente e sobera
na, mas o papel moeda de braço dado com os emprestimos L'"I'esga.
taveis, que hoje nos apéiam das culminancias 9-ue nos 11ludlra.m 
para as humilhações que nos. diÍninuem. 

. ., 
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· Estamos para discutir e votar o orçamento. E' nosso impe
rioso dever organizai-o pa,ra um povo modesto e pobre, honrado e 
sobrlo. suppr!Jnlndo pompas e vaidades, grandezas, embaixadas, 
commissões, representações, que só a improbidade poderia pro
longar. 

· Os factos CQn!irmu.ram esmagadoramente as previsões do v o
tu insigne do Deputado Felix Pacheco: suas palavras de\'em ser 
Jiclas e meditadas pelos representantes da ~ação. 

E é por "Jsso, Sr. Pre::lidente, que tenho a honra de pa~sar rts 
mãos de V. Ex. o ~eguinte requerimento: 

"Requeiro que, ouvida a Camara, sejam publicada8 
no Dia.rlo do Poder Legislativo e inseridas nos Annaes da 
Casa. as razõeos do voto do relator do· orçamento do Inte
rior, na Camara. dos Deputados em 19H. e que, sob o ti
tulo "Começo de degl'ingolada'' vem publicado no lo-rnal 
do Oommcrcio, de ~ de Junho corrent~." 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente - Tem a. palavra. o Sr. Emilio de :.-.raya. 
(Pa1~sa.) 

Está ausente. 

Tem ·a palm•ra o Sr. Sumuel Duarte. (Pausa.) 

Está ausente. 

Tem a palavra o Sr. Teixe.ira Leite, que se inscreveu nova
mente. 

O Sr. Tei:Jteir:a Leite - Sr. Presidente, cedo minha insocri
pção ao Sr. Adolpho Celso. 

O Sr. Presidente - Tem ·a palavra o Sr. Adolpho Celso. 

O Sr. Adolpho Celso - Sr. Presidente. bem longe estava 
eu de suppor que, na primeira vez que tivesse de vir a esta tri· 
buna. me coubesse tratar de assumpto politico dà natureza do 
a.ctual, versando qua.si exc!u"sivamente sobre questões locaes, que 
apenas indirectamente se reflectem no scenario ··nacional. Fui, po-
:-(:;:::::.. i..~pcllü~c ~ este. ~ttit~d~;· :PC!" um ~e!~:t!rr.e~:tc- ~~t~ra! de !"~

volta contra a flagrante injustiça <le conceitos que tem sido aqui pl"o
feridos sobr.e uma das personage!ls de maior relevo e marcante 
actuac;ão no presente regimen, o Sr. Carlos de Lima Cavalcanti. 

O SR. Sorz.< LE:Ão - No entender de V. Ex. 

O SR. ADOLPHO CELSO- De.vo accentuar primeiramente que 
de nós, da maioria da bancada pernambucana, não partiu a inicia
tiva de ataques pessoaes, com o proposito ou a proposito de reviver 
o passado, mas da minoria da mesma bancada, não obstante o pro
gr'amma traçado pelo seu eminente leader, o Sr. Joáo Neves. 

Depois de duas investidas, urna do Sr . .João Cleophas e a ou~ 
tra do Sr. Souza Leão, com convite, pelo J)rimeiro, aos anti.io!'l se
cretarias do go"'•erno de l?ernambuCQ para que acudissem aos deba
tes, não era mais o momento de siienciar. Esta, a razão de minh~
presença aqui, para mais uma vez destruir as accusaç:õe;; levanta-
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das injustamente e co~ o intuito de desmerecerem tl grande obra. 
administrativa. e o elevado valor pesaoal do governador L1mt1. 
Cavalcanti. 

Uoo d(l. expres!lão "maia umn. vez" porque nada do que se tem 
agora. articulado constitue materla. nova. São ataques que se re
petem e, assim, pretendem forçar um ambiente de convicção uni
camente pela frequencfa com que são :reproduzidos. 

Re11posta8 dccistYas já lhes toraJn dadas', mas ao ardor oppo
siclonil<ta nãt> convém entender. Rebusca e volta ;:~. rebuscar, sem 
encontrar outros alvos J.lara. a sua turia.. Deste modo, torna ao es
tribilho. 

Serei breve e preciso. o.nalysa.ndo de rrente, ponto por ponto, 
os Ubellos apreSeJ!tados . 

Affirmou o sr. João Cl.eophas: - "Nos Estados a rnesina s i
tua~ão de incapacidade e de favoritl~mo J>e repete assra.vo.dá, ain
da mais, vor .<;ccasião · elas elelç;ões pa ra as assemblêas estadoa.es, 
que iam a[;sogurar a continuidade dos Interventores no poder." 
Esqueceu-se no momento S. Ex. de que sempre foi ta.'l;ot-avel :'\ 
elel~ão elo Sr. Lima. c a ... ·alc.:Ínti ao governo constitucional de :Per· 
nambuco o que deixou mesmo que se continuas..'le a ter a impres
são de não 1:1e haver modificado o lle-ll ponto de vista, a. esse res· 
ncito. no tom ele cordUI.Jid.ade da carta. em que solicitava a. sua exo
neraçilo de Secretario da Vinç;ão · e Agricurtura, quando j{!. ini· 
clad~ a ultima c:~.m1l<\nha llolitica. 

Não desejo, porém, eó'miuc;:a.r esse ponto. Mais vale acompa
nhar a ar,;'urnentac;:ií.o do· Sr. Joã.o Cleophas sobre a. incapacidade do 
!;'J'·erno a que serviu. Di:~ S .. E:t.: "Em ·Pernambuco, por 
exemplo, a rE>ndA ordinari<~o or~ada para o exerclcio corrente teve 
um augmento de 3. 400 contos, em · relação ao anno anterior." 

Ee\~a prova de incapacidade ! Os governos que augmentam a 
renda ordfnar!a, mesmo na peqUell;l. cifra acima cita.da, são, para 
S. Ex., lnc:.pazes. 

E continua: - . "A despesa. cem o peseoal !oi accresclda. no 
or-çamento dé 2. 800 contos." Como. porém,· o augmento da. renda 
o!!erece margem para o a.ugmento de pessoal. accrescenta, sem 1n
dicaç:ã.o precisa., que "outras reformas, com novos ar.~r'ê~c!~cs, 
!oram fc!t<>.s di>!Jui~. de modo que a ~uantia correspondente ao au
smento da esUmatJva de. receita. jâ não é suffictente para. ~ontra
balançar os 'cllspendlos resultantes do ela&'tecimento dos quadros do 
pessoal." 

E' inte:re~sante o raciocinio! Nenhuma allusão se faz ~ esti
mativa geral oro;:amen'taria. Destaca-se a renda ordinaria, quan
do ha ainda. a. extraordinarla e a com a.ppllca.c;:ão especial e adrnitte-se 
uma. )lypothese de poaslvel augmento da vet-ba ·pes.'Soal, para. con
cluir pela. htcaoacidade de um govl!rno. 

Um orçamento .. equilíbra.do, sem deficit, como ê Q de Perna.m
buco, i'. assim retalhado. para um ettelto que não pode absoluta· 
mente perdurar. 

O Sn. Sot:i:u LBÃo - Permltta v. Ex. UIIl aparte. Em· 1932, o 
Sr • Lima Cavalcanti confessou úm tkficit de 10 mil e .tantos contos. 
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O SR. ADOLPHO CELSO - O ataque do Sr . .João Cleopha.s 
se retere ao momento actual, meBlTio porque, naq uelle tempo, s. 
Ex. era. Secretario do governo. E:stou respondendo a esse ataque. 

O SR. Souz.A L~o - Não tul secretario, nem me lntere:ssa 
esse jogo de bastidores. 

O SR. ADOLPHO CELSO - No. occasliio em que 5e usava de 
um tal artJticlo, lntervelu o Sr . Souza. Leão para accrescentar 
que o Governo augmentou de mil e tantos contos, em 1930, para 
5 m1l contos, ern 1934 a verba do Poder Executivo. 

Quem conhecer u organJza.ção de orçal!lentos em Pernam
buco, ha de saber que a diacrirnlna.~iio de despesas niio se !~ 
por podereg enslobadamente. Ha um titulo de ''Governo do Es 
tado(', segufndo·se-lhe os das diversas Secretarias com os seu:s 
respectivos serviços. A es.!ie respeito, não houve in novação. IAS· 
slm, não é possivcl descobrir os li mil conto!.! a que alludiu S. Ex. 

·So desejav'l. reterlr-se ao t1tulo •·Governo do Estado'' está s. Ex . 
equivocado . A~ despes:u., nessa parte, orc;nm a.penaB em réis 
421 :920$000. 

O SR. SouZA LEÃO - Quem se equivocou então nii.o fui eu, 
m<4!! o Sr. Valentim Bouçi!.s, no quadro que apresentou. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Valeria o. pena ver os orça
mentos. 

Em outra Se~sio, quando discurs:Lva. o Sr. Baruosa Lima 
Sobrinho, queixou-se o Sr. João Cleophas de que não havia or ien
tação previdente do alto, de dotar os servi\:os de apparelha mento 
mnterlal para que pudessem promover o maior desenvolvimento 
do Estado, porquanto s6 havia cortes orçamentarios na Secreta
ria a. seu cargo emquanto que em outras· eram !eltas despesas 
auper!lua.s .. 

Niio procede a. cenS'Ura. Precisando comprimir despesas, o 
Sr. L ima. Cavalcanti solicitou a todos os seus auxiliares que !!
zessem reducções nas . verbas dos departamentos administrativo!! 
cont!ados a. cn.~ um. Tcdcs cn~, s.am e::.:cE;pçã.G. proyuzera.n1 
cortes on<le era po!\'Slvel. Na secretaria de Justlçá, Educ~ão e 
Interior, então a me:u cargo, lembro-me bem de que obtive a.té 
que professores da Escola Domestica leccionassem gratuita
mente, contando-se -lhes apenas tempo de serViço, emquanto que 
na Secretaria da Viação e Asrieuitura. um doo maiores, senii.o 
o maior corte, proposto pelo Sr. João Cleophl\8', referiu-se á ver
ba que mais Interessava á5' outras Secretarias - a de obras em 
geral . Est::l., que era de 800 contos, !oi sub-dh1dida em 140 contos 
para os edificios da Secretaria de Viação, 240 contos para pontes 
e. estradas e sómente 100 contos para os demats serviços de to
dos os outros departa mentos da. administr~ão. ~em por isso se 
deixou de trabalhar em bene!lcio do Estado. · 

Interessa mais saber : se ess es cortes prejudicaram os servicos 
.. J~Ublicos. · Responde o Sr. João Cleophas em notas que forneceu 
para a Exposlciio apreS'alltada ao Exmo. Sr. Chere do Governo 
Provisorlo pelo In ,t~rventor Federal ~ Pernambuco, r elativa ao 
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11eriodo de Outubro de 193(} a Junho de 1933: - "Vê-se, por con
seguinte, que a or!ent~ão da Secretaria de V!acão e Agricultura 
tem sido a ·de Ir reduzindo gradual e successivameote as verbas 
de pessoal. sem prei'uizo dos serviços pu~Hc&s" • 

E fala ag-ora S. Ex. em que recursos lhe foram negados! 

Uma outra a.rguição foi dirigida contra o Departamento de 
Saude Pub!ic.o1., ®cusndo de serviços de facnada. Já. o lllustr~ 

hygieni.sta Dr. Decio Parreiras teve opportunida.de de replicar, 
nessa ma.teria. em entre~·Jsta publicada no Dúz.riQ da Man.hii, de 
Recife, e reprodu~da em Huhas geraes e >Jem contestação no 
Jorrz,al ào Bra,~il. Organizou mais de 60 ttens, demonstrando bri
lhantemente o grande trabalho realizado pelo D, S. P., @s 
quaes destacarei os que se referem á mortalidade, ponto abo-r
dado pelo Sr. Souza Leão. que asseverou que, por ter Sido redu
zida a. verba. "material'', a mortalidade inrantil foi· em 1933 duas 
vezes maior que em 1930, quatro vezes maior que em 1928,. se· 
gundo o ultimo annuario estat!stico publ!cado. Antes, porém, 
julgo de toda conveniencia transcrever os numero::; eo11sta.ntes do 
annua.rio referldo, que por si só ba.strun para demonstrar que o 
Sr. Souza Leão não teve o devido cuidaOo de cxamlnal-os, pare
cendo haver ~e louvado em informaçõe:;o de terceiros, Vê-se, [i 

pag. 56, no quadro "Variação ua mortalidade Jnfantll - O a 1 
anno ·- 1900 a 1933 '':: - cuefClc iente por mU habitantes - em 
1928- 5,12; em 1930 - 6,05: em 1933 - 3,75. A mortalidade !n
tantll ê assim inferior em 1933 á de 1930. 

Mas, voltando (1 entrevista do Sr. Decio ?arreir~ .s, diz el!e: 
·• Aut;menta progressivamente a ' população de Recife e ~ontinua 

a <::ahir semPJ-e a sua morta!Made geral. Em 1930 - 20,-58 por mil 
habitantes; em 1931 - ~1,28; em 1932 _- · 22,21; em 1933 - 19,45; 
em 1934 - 18.S8." E continua:· Cáe egualmente a mortalidade 
por doenças transmissíveis: Em 1931 - 6,49; em 1833 - 5,26. 
Cae a. mortaiida.de por tuberculose: Em 1S3l. - 4,40: em 1~33 -
3,82. '' E a ssira por diante. 

Se solo es:ses os servlc;:os cllamadoa de fachada, seria o ca.:J·.:> 
d~ congratularmo-nos pela sua realização., 

O Sr. Sou~ Leão esforçou-se ainda por (iemon.strar que o 
acervo de dividas do actual governo ê superior ao encmtrado em 
1930, alludindo especialmente <i. divlda consolidada intern~ e ã di
vida nuct uante, arfirmando que, quanto a esta, "não é possível, 
pela obscuridade em que intencionalmente vive a adm.inistraç:ãQ 
de Pernambucq, prech;al-a a rigor. "' 

Nenhur.m obscuridade existe no assumpto, maximli intencio
nalme!'lte, porquanto essa obscuridade intencional só existia na 
administração decaída, como s"" póde deduzi~ claramente do !a
to dê, em 1930, :.cpenas existirem escripturados no Thesouro lan
çamentos no _valor de 2.746:820$810,. emquanto ·que as restantes 
autoriz~ões de· 1)agamento ficavam retidas na . Secretaria oda 
Fazenda. Naqudla .época, cop.!ol"me levantamentos feitos pelo 
governo então victor!oso, a divida fluctu.a.nte era, na l'ealidaii~, 
de.22.49!;7~0$400. 
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O SR. SouzA LEÃo - Voltare! A tribuna, para responder a 
Vossa Ell:cellencla. 

O SR. ADOLPHO CELSO - O Sr. Lima Cll.valcanti publi
cou uma dfh'Crlmlnnção completa de toda,; ll.R contas . 

· E hoje a divida :rluctuante eRta. reduzida a 8.307:767$350, 
podendo ser os seus detalhes examinados, <·om a mais a.bsoluta 
clareza, na exposição aPresentada pelo Sr. Lima Cavalcanti (L 'As• 
sembll!a Constituinte do Estado, larg:unente divulgada. · 

O SR . SouzA LEÃo - S. Ex. f ez emprestlrno no Banco do 
Brasil, para pagar a divida !luctuante. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Posso affirmar que não foi 
este o deS't!no do empresttmo. mas o de Incrementar a producção 

Quanto :i, divida Interna consolidada, não foi menos feliz o Sr. 
SOuza Léão. sé bem que esteja a ugment:tda em v irtude do em
presUmo de 30 mil coptos tomado no Banco dO Brasil, não chega 
ao total deelm-ado por S . Ex. 

Segundo a exposidi.o á A s":õembléa Con:<tituinte d o Estado 
h:~. ]>ouco citada, cornprehende: a ) saldo em circul~ão das emis
sões de a.pollces, no valor de 30 . 341:600$000; b) saldo em c!rcu· 
laçüo dos b!lhete9 do Thesouro' emlttidos como antecipação <1~ 
receita, que monta a 1. 811:900$000; c) sa.ldo em cireula.çilo dos 
bilhetes em!ttldos em favor de Babcok & Wilcox, ou sejam réis 
3.410:730$000; · d.) saldo devedor elo ~rnpr.e.stimo elo Banco do 
Bra~n. que ·:ittinge a 27. mil contos. · Ha o tot.1.l de réis ....... . 
62.564:230$000, quando ·o Sr. Souza Leão estima em 103 mil con· 
tos o accrescimo havido. 

Referindo-~e S. Ex. ao emprestimo do Banco do Brasil con
v{:'!n · salientar ql.le não houve, no caso, clausulas hum!lha.ntes. S6 
se pretende o Sr- _ Souza Leão alludlr ao deposito diarlo de 10 por 
cento das rendas do E s t ado naquelle es tabelecimento de credito . 
.Jã. o assumpto t em sido debatido e· o Sr. Leonardo Trucla; pre
sidente do Banco do Brasil, declarou trMar-se de uma medida de 
ca racter ger!l.l, á qual não seri:t ~ssivel admittir e:xcepção. E 

·!iouro Nacional. caso em que talvez S . · Ex. ::1che tambem haver 
humilhação. Estados outros consideraram razoavel a clauS1lla. · 

Esses depositos níio se referem ÍLS rendas de municipios, co
mo por eqUivoco declarou ·o Sr. Souza Leão, mas ás do· Estarlo, 
que conta com os juros de 7 por cento sobre elles. 

Ainda relativamente á parte financeira, devo tocar em dois 
pontos ·referidos pelo Sr. Souza Leão. Diz respeito o :primeiro lls 
despesas com a policia; e o segundo aos chamados "donativos". 

Disse S. Ex. que as despesas com a policia tem sido mui
to augmentacias, Insistindo em que a verba secreta foi majorada 
em 400 por cento. Essa formula · .niio poderia. ser usada senií.o 
para armar ao effeito , porquanto sabe S. Ex. que tal v~rba, 

no orçamento actual, é apena s de· 84 contos ! Em 1930. era de 40 
contos. Onde. os 400 por cento? 
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O Sa. SouZA. LEÃo - Na época em que adm~nistrei, era de 
40 contos. E~Stou Informado de que chegou a duzentos e tantos 
contos no a.nno pa.seado. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Está, no orçamento; são réis 
84:()0()$()00. 

O SR. So"Ul'..A LEÃo - Pe1o menos 100 por cento V. E.x:. con
fessa. Com esses 40 contos administrei a policia e puz "La.mpeão" 
para fóra do Estado . 

O SR. ADOLPHO CELSO - E os creditos supplementares? 

O SR. So1Ju. LEÃo - Desafio V. Ex. a que p'rove ter ur.ado 
taes credltos. 

O SR. ADOLPHO CELSO - E realçando um augmento n'~ 
verba da policia civil, que estimou em pouco mais de :l()() contos, 
avançou, geoerali=ndo, que se aü~entaram as despezas de to
das a.s repartlc;.ões do Estad·:>, quando, na proprla policia, o or
çamento -da Brigada Militar, que era de 6.S13:933$000 em 1930, 
àesceu, em 1~~5. a 6.445:415$000, ou sejam cerca. de 350 contos a 
menos, possuindo agora muito maior eff!ciencia e propordonan~ 
do conforto aoS' soldados. 

O outra ponto, o dos chamado5 "donativos", já foi aventado 
pelo Sr. João Cleophas. pouco depois de afastar-se do governo. E' 
facil tornar a explicai-o. O actual governo de Pernambuco, ao 
iniciar-se. deliberou reprimir o jogo. E dahi a nota lida na tri
buna pelo Sr. Souza Le.io. Com essa · providencia, augrnentou 
consideravelmente o numero dos scm trabalho, porqL<anto o jogo 
do bicho aava, sem exaggero, subsistencia a perto de 10 mil 
pessoas. 

O SR. SouZA. LEIÃo --:- Acabeí com o jogo do bicho e não havia 
desempregados em Recife. 

O SR. ADOLl?HO CELSO - Eram muito numerosas as fa
mllias cujos chefes viviam como cambistas, passadores de poules 
e outras activ!dades semelhantes. AlEm disso·, por maiores que 
fossem os cuidados de vigilancia, esta sempre era burlada, como 
c é- em toda pr...rt~ õnU= t:1: Pl'üi:di..tjt;ã.o eonstitue regl"'á.. ·· 

O SR. Soü:I!A LEÃo - Agora os municipios pagam impostos 
sobre o "jogo do bicho" . 

O SR. ADOLPHO CELSO - ~ii.o em Pernambuco. V. Ex. 
está inteiramente equivocado, 

O SR. SoUZA LeÃo - Estou seguramente informado. 

O SR. ADOLPHO CELSO - l?o.s:!O assegura:r que V .. Ex. se 
engana Ilor completo. 

O SR. Sot.JZA LEÃo - Procurarei responder a V. Ex. da tri
buna, documentadamente. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Pouco depois, vinha a regula~ 

mentação dos jogos nos clu;1nos, em outros Estados.. Natural se-· 
ria, e humano mesmo, que se tolerasse o jogo do bicho. ao mes~. 
mo tempo que se baixasse decreto regulamentando o jogo -do;,:·_ 
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ctubs. Essa. tolerancia, entretan1ío, dev·la apresentar resultado 
utiL E, assim, perrnitttu-se o jog-o do bicho, com a eondlc;ii.;;;· dob 
respectivos ·banqueiros contrfbulrem com uma quota mensal dP-
2S a 30 contos, a q:.~al seria recolh!d.a. :por elles proprios a um es· 
tabelectmento bancaria com n. rubrica de Internato Protisslonal 
5 .,k Julho (estabelec imen to de educação de menores abandonados 
e dellnquentes), destinando-se essa verba não somente l1 cons· 
trucçíio de um grande edificio par l!. o Internato, no Interior do 
Estado, b em ~orno ::1 melhora:mentos da educação em geral, auxi
lias e subvenções . !'Tão sendo essa quota computada em orçamen
to, pois não e:-a u m Imposto, nem taxa, nem contribuição p o::
servl<;o pub lico, cla ro (: q u e n ão a ttendla tambem a despesas or
~amentarlas. 

O Sr- J oão Cleoph~ levantou duvidas ,o;obre a applicação . 
desse d inh e iro . E .t eve re~posta immedfnta : um convi~ para de· 
s!:;nar ~1m contabili:;t a de !õua inteira confiança que procedesse ao 
de ,·ldo exa me de escr ipta. em com panh ia. de dois outros; a firma 
especialista em con tabilidade D e!>·itte. Plenders e um profissional 
!ndkado pela_ AsSI:>Cia~ão Commercia l. 

O SR- SouZA Ll'lÃo - Foi publicado o resultado? 

0 SR. ÂNTONlo DE G6ES - P erfeitamente. 

O SR. ADOLPHO CELSO - S- Ex. fugiu á. indicação. En
tretanto. o Gover nador Lima Cavalcanti fez realizar o eXa.me, pe
dindo n.o Instituto P erna mbucano de Cont abilidade que indicasse 
o terceiro perito. O exame e!íectuou-~e c foram publicadas as 
;;Uas Ponclus(í(!s, que dem onstraram a. inte ira lisura. do Governo 
c nunca so:f!reram contestação. 

O SR. Osw-.tLDo L m A - O Sr. L ima Cavalcanti nunca sof · 
freu accusa<~Ões Ponderaveis. quanto {1. S'Ua h ones tidade. S<>u in
s us peito, como V . Ex. sabe. p o!s não pr ivo da intimidade do Si- . 
Lima cavalcanti, m :l8 reconh eço esse fa cto . 

O SR. souz ... LEÃo - Em a r tigo nublicado em Recife m os· 
t rel o desvio <!e verba s praticado por S. Ex. citando até os nu
·meros dos -cneques com que . o ·sr·7 L.im:i Cav;Ucà.nti - ma11ãou- re-
tira r din heiro do banco. pa r a fins que i:;noramos. 

O SR. ADOLPHO CELSO - O .nobt·e Deputado perguntou &"! 

o resultado tinha sido publicado . Declaro q ue o foi e não soffreu 
contestação .. 

O _SR. SouzA LeÃo --:- Até hoje esp ero a resposta. 

O SR. ADOLPHO CELSO - A publicação do laudo dos pe
ritos & uma resposta cabal . 

o S!L 8ot:ZA. Ltio - O f acto ê que :provei minha accusação; 
o Sr- Lima Cavalcanti, p elos cheques numeras taes e taes, tirou, 
do Banco d o Commercio. importancias para t!ns não esclarecidos. 

O SR. ADOLPHO CELSO - O relatorlo, que é bem meti· 
culoso. tudo escla;·ece. jus tif ica ndo o exact o e minucioso .empre
&O da verba. 
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Não me refiro ao jogo. A accusaçíio ti-

O SR. ADOLPHO CELSO - F'ol p·ubltcada a resposta. V. 
Ex,, certamente, não a procurou. 

O SR. &>uZA LE!Ão - Só .se eu não estava em Pernambuco. 

O SR. OswAl.J)o LIMA V. Ex. vivia f6ra de Pernambuco. 

O SR. SouzA LEÃO - A isso era obrigado pelo Sr. Lima Ca
valcanti. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Sobretudo pelo facto de ter V. 
Ex. seu domicilio na Capital dn Republica. Leu ainda o ;Sr. 
Souza Deão wm decreto &o G-overnQ <Íe Pernambuco ~a.(jrlnido 
credito para pa;:;-amento de despésas com o serviço eleitoral. 
PaTeceu-me que insinunva despendel" o G-o•·erno dinheiro publico 
I)Orn serv!<:os part!darios ele!toraes. Devo rcpellir formalmente a 
insinuação. O et·edito aberto refere-se a despesas com serviço 
eleitoral. realizadas em virtude de requisicões do Tribunal Eleito
r~.. devidamente autorizado pelo Sr. Ministro da. .Tustiça, que 
,,olicltou ao Governo do E~ado :ls efíectua~se, parn. posterior in· 
clernnizac;üo. a!jm de que não ficn.ss~ prejudicado em sua presteza.· 
servl<:o publiro <lc tamanha monta. Além dis'So, comp~:ehende o 
pagamento tle photo;::-raphial'l p::1ra o,; titulas eleitoraes, concedi
das lndiffercntementc a arniA"os t:' adversarios, afim de intensifi
car-se o alistamento. 

Outros ponto!l ainda restam para. a replica. Em apartes meus 
c de colle~ns. porém. j[. se Pncon tram esclarecidos. Referem-se 
fi suppres~ão da pulllicao::ão dos or~a.mentos munidpae~ no or
gão offlcial, na capital. poupada, assim. aos· munlclpios uma des
pesa a ma.i~. porquanto n. d!Yul:;:ação dos or~arnento!'l j!i se faz 
nos proprlos mun1ciplos: :'l questão ha:vida entre plant.'l.dores e 
industriaes de canna (]c assuca.r, na qual se portou com desas
sombro e alto espirito de justi~a n l':r. Lima Cavalcanti, que; 

·sendo uslneil'o. veio no encontro da~ justas· pretensões dos plan-
tadores, que pleiteavam melhor tabella de pagamento de cannas: 
e_. a .. um -~nppo~to ar.rom'bament~ --d-~ ~::.r;:!.S- ~.!"=. -c,:pyr-ehensão -a.~ 

correspondencia compromettedora de attitudes publicas. quando 
essa correspondencia foi encontrada no Palae!o do Governo n:> 
momento E'rn que era victoriosa a Revolw::ão. 

O SR.. SoUZA LEÃo - Ma~ V. Ex. não o defenda, porque, 
ou seja encontradas na casa do governo ou na casa particular. o 
Sr. Lima Cavalcanti rião se podia servir dessas cartas para pu
blicidade, ])Orque eram missi'va.~ confiàenciaes e o Ccdigo Penal 
:Prohibe terminantemente. S. Ex. incidiria num crime. 

O SR. ADOLPHO CELSO"- Esses documentos jâ estiveram 
em juizo. • c··:tr, 

O SR. SouzA Lti.o - E o Tribunal reprovou unanimemente. 

O SR · ADOLPHO CELSO - Deviam, nesse caso, ter sido 
desentranhados, para processo criminal . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:43+ Pág ina 28 de 86 

371-

O SR. Sot:zA LEÃo - O Trlbunal repro,·ou unanimemente, 
peliL palavra d.o Ministro PUnia Casado, num habeas-corpu.s re
querido, de Pernambuco, em favor do ex-governador. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Não mandou desentranhar os 
documentos para o devido processo criminal? 

O SR.' SoUZA LEÃo - Is~'O incumbe á parte requerer. 

O SR. ADOLPHO CELSO - O juiz ê quem devia !azel-o. 
·Estava nessa obrigação: desentr~har os documentos e manda·!' 
ao Ministerlo Publlco, para o devido processo criminal. 

~ão lncumb<' r~ oart~>. ma.'! ao Juiz. ex-otticio. 

O SR. SouzA LJ:!Ão - Incumbe á. parte. Alias, V. EJC. não 
conhece bem o assumpto, porque não e- adv()gado. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Essa foi sempre a minha. pro
U>o~são. A questão dos mocambos jâ. foi respondida, com o -maior 
brilho, pelo Sr. Barbosa L!ma Sobrinho, il!ustre lea.der ·de mi
nha bancada. 

O SR. SouzA L<:Ão - E' um pouco difflcll v. Ex. explicar. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Resta apenas trntar do tina! do 
di!'<!Urso llo Sr. Souza Leão, que traçou um quadro bem negTo 
acerca da situa.çiio a.ctua.l de Pernambuco, onde dlss~ estar cau
sand() um ambiente de intra.nquillfdade a drcumstancla Cle ha\·er 
a.u:dliares immediat()s do gr. Lima Cavlalcantl francamente 
commun!stas. 

O Sn. OswAIJ>O LIM:A - Consta, realmente, que são sympathi· 
cos ao communismo, mas não creio que estejam causando intran
q ulllidade. 

O .SR. ADOLPE'O CELSO ;_ Atira-se, naturalmente, S. Ex. 
contr:1. o Sr. Nelson Coutinho. actual secretario dO Interior, cujas 
!à~as avançadas s,·,o conhecidas. 

O SI!. SoU:>.:.\ LEÃo - ::"'.íio me atirei contra "A" nem contra. 
"B", maa contra o Secretario. 

O SR :.. AQO_LPHO CELSO - O Sr. ::"'elson Coutinho não 
pertence ao Partido Communista. 

O SR. SoT.JZA LEÃo - Mas recusou sua entrada na Ca.mara 
Federal, na chapa do Governo, porque era communista. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Porque não desejava. se !Uial" 
a. nenhum partido polltico, só pretendendo ser administrador e não 
noUtico. Essfl o motivo. 

o SJt. SouzA LE,\o - Todos sabemos que o Sr. Carlos Lima 
não é cornmunist:i e acredita na lealdade do Secretario. 

o SR. PREsroEI-o"J'E - Attenção! Advirto ao nobre orador que 
.estA a findar a hora do expediente. 

O SR. ADOLPHO CELSO - Estou a terminar, Sr. Presi
dente. Não preciso de muitas palavras para esclarecer o assumpto. 
o Sr. Nelson Coutinho não pertence ao Partido Communlsta, nem 
a qualquer. outro partido polltico, tenha a den(}minação que tivr. 
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E' ·independente. Presta a sua collaboraçüo intellls-entc· c valiosa. 
ao governo do Sr. Lima Ca valc;antl desde 1932 , 

O Sn. OSwALDO LlMA - E' preclso V. Ex. accentunr que· este 
ê o Secretario da Ju~:tlc;a. 

o SR. ADOLPHO CELSO - Essa collahoraçúo restringe-se 
á. parte administrativa. Como Secretat'IO da Interventorle., Secre
tario da Fazenda e hoje Secretario do Interior, nunca pratlcou um 
só acto que não estivesse rigorosamente na conrormidade da. le
gislação e do regimen vigentes•. E' auxiliar de uma adminis
tração, não de um part!<lo pol!tico. P6de ter as opiniões IJessoaes 
que entender, comtanto que niio as appl!que na administração se 
contrarln.s ao regimen. 

O Sn. SouZA LEÃo - i'tfas os commun!stas têm os seus prin
cipias e ag"em de· accOrdo com elles. 

. o. SR. ADOLPHO CELSO - Seu passado constitue um attes
tado ·brilhante de sua lealdade e da sinceridade dos SêUs propo
sitos. Nunca se lhe apontou, nem sequer se lhe arg"uiu, um acto 
ou pronunciamento, em materia de administração publica, que im
portasse · em execução da ideologia que se attribue ao s~:u fôro 
intimo. Que motivo de alarme, port:tnto, poder1i. e:tistir? E de 
alarme tardio porque j1i. ba tr~:s annos occupa logar de merecido 
rele>'O na administração pernambucana. 

o ambiente de Pernambuco é àc plena tranquillidade e de per
feit.'\ CQnfiança no ,;<eu governo, que é honesto e operoso. con
correndo calla ve~ mais para o bem estar geral, numa acção cons
tructora e patriotica. (Muito bem. :Pa.hnas.) 

O Sr. Presiden-te- H a sobre a mesa um requerimento, que 
v;ú ser lido. 

E' lido, apoiado e enviado á Co=issão Executiva o 
:seguinte 

N. 34 - 19~5 

Requeiro que, ouvida a Camara, seja publicado no Dic.rio da 
·Poder Legislativo e inserido nos Annacs da Casa, as "Ra.2ões de 
voto do Relator do Orç:amento do Interior, na Camara dos Depu

. tados,. em 1914n, que, sob o titulo- "No começo da degringola<la" 
- vêm publicadas no Jornal do Comnwrcio, de 2 de Junho do cor-
rente anno. ' · 

Sala daS Sessões, Junho de 1935. - P. M<tt't(L Machado. 
r 

O Sr. Presidente - Estã. finda a hora destinada ao Expe-
diente. .... 

Vai~se passar ã. Ordem do Dia (P<tu..sa . .) 

Comparecem mais os Srs. : 

Euvaldo Lodf, Generoso Ponce. Caldeira Alvarenga, Mario 
'<cnermont, Deodoro ·de ·Mendon<;a., Acylino de Leão, Abguar Ba.st(J:s, 
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Fenelon Perdigão, José Pingarilho, Clementino Lisboa, Genaro 
Ponte, Eliezer. Moreira, Adelmar Rocha, Pires- de Qayoso, Humberto 
Andrade, Jos(, de Borba, Fjgue!redo Rodrigues, Xavier de Oliveira, 
Alberto Roselli, Gratullano Brito, Herectiano Zenayde, Odon Be-
2~rra, Ruy Carneiro, João· C!eophas, Osorío Borba, Adolpho Celso, 
B::..rbosa Lima Sobrinho, Mario Domingues, Teixeira. Leite, Oswaldo 
Lima, Humberto Moura, Severino Mariz, Emillo de Maya, Melchi
sedek Monte, Amando ~entes, lHanoel ::'iovaes, Lauro Passos, Pedrn 
Lago, Luiz Vianna Filho, João Mangabeira, Arlindo Leoni, Mâ.ga
lhiies Netté, Francisco Rocha, "\'Vanderley Pinho, Pedro Calmon. 

·Arthur Neiva, Raphael Cincorá, Edgard Sanches, Ubaldo Rama
lhete, Jair Tovar, Francisco Gonçalves>, Amaral Peixoto, Julio de 
Novaes, Henrique Lage. Raul Fernandes, Levi Carneiro, Eduardo 
Duvívier, Ce5'ar Tinoco, Alipio Costallat. Prado Kelly, Nilo Alva
renga, LerngrubGr }'ílho, Bandeira Va\l~han, Cat·los Luz, Noral
dino Lima, Pinheiro Chagas, Ma rtins Soares, Augusto V!eg!\s, João 
Beraldo, Negrão de Lima. Celso Machado, José Bernardino, R~zende 
Tostes, Anthero Botelho, Abreu Sodré, Santos Fllho, Oscar Ste
venson, ::.'(oraes A!!.drade, Gama Cerqueira, Cinc!nato Braga, Ma-. 
ceclo Bittencourt, Hyppolito do Rego, Felix Rib:lS, Aureliano Leite, 
Miranda Junior, Fall!o Aranha. Domingos Vellasco, Laudel!no Go
mes, Vicente 3fíg-uel, Trig-o de Loureiro, Corrb. da Costa, Arthur 
Jorge, Plinio Tourlnh(), Díniz Junior, Dorval Me!chiades, Carlos 
Gomes de Oll>·eira, João C:trlos, Annes Dias, Pedro Vergara, Victor 
Russomano, Raul Bittencourt, Dar.io Crespo, João N eves, Aniz 
Badra, Pedro Jorge, Franci~co di Fiori, A.rthur da Rocha, Silva 
Costa, Francisco Moura, Adalberto C:lm;trgo, Do.mas Ortiz, Ricar
dino Prado, Oliveira Coutinho. Alberto Alvares, Leoncio Araujo, 
Fran.;:a Filho, Moacyr BarboE>oa, Arlindo Pinto, Cardoso Ayres, 
Baet.'l Neves, Abe1ardo Marinho, Sylvio Leitão, Moraes Pa!va (123). 

Deixam de comparecer os srs.:. 

Claro de Godoy, Ribeiro Junior, Agostinho Monteiro, Lino Ma~ 
chado1 Magalhães de Almeida, Plinio P'oxnpeu, Olavo Oliveira, 
Jehovah Motta, Ricardo Barreto, Samuel Duarte, Alde Sampaio, 
Motta. Lima, Orlando Araujo, Mello li-rachado, Izidro de Va.scon• 
cello~ •• "..!tamiran<:lQ RP.quião, Prisco Paraiso, Alfredo Mascarenhas, 
Arnold Silva, Asdrubal Soares, Pereira Carneiro, Hermete Silva, 
Levindo Coelho, Adelio :Macie1, Washington Pires, Po!ycarpo Viott.i, 
Furtado de Menezes, José Alkmim, João Penido, João Henrique, 
Bueno Brandão, Jacques Montandon, Delphim Moreira, P'aulo No· 
gueira, Pereira Lima, Vergueiro Cesoar, Cardos.o de Mello Netto, 
Joaquim Sampaio Vidal, Castro Prado, Bia.s Bueno, Meira Junior, 
Justo. de :Moraes, Eoracio Lafer, Jairo Franco, Jos~ Cassio, Octavio 
da Silveira, Abelardo Luz, Sebastião Domingues, Martins e suva, 
Chrysostomo de Oliveira, Vieira Macedo, Martinh'O Prado, Pã.uio 
Assumpc;ão, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Vicente Galliez, 
Gastão Vidlgal, AUg)lsto Cor.sino, Vicente Gouveia, Salgado Filho, 
Paulo Martins. (61)" 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - ·A lista de tlresença accusa. o compare
cimento de 228 Srs. Deputados. 

Vni·se proceder !l. votação do. rnateria que se acha :sobre a 
mesa e da constante dEl. Ordem do dia . 

Viio ser julgados objecto de deUberaçii.o dois projectos sendo 
um de resoluciio. 

São, s'Uccessivnmente, lidos e conaiderados obj€eto de 
del!hel·a,c;ã.o os seguintes 

(1.• Legislatura) 
: 

N. 82 - 1935 

.Mamlo. ca.ncellar, para toã{)s os ef!eito8, as falt<J,s não iuBti!ic~.t 
c a.u.toriza a res.tltu.ição dos rcspectivoB desconto$. 

(Estatuto 20, Justiça 77 e Financas• 108, 1.• Legislatura) 
Art. 1.° Ficam cancelladas, para todos os efteitos, as fa1taf! 

niio justl!icada.s, commett!das nas ret~artições publicas Jlelos func· 
cionarios respectivos, no periodo de 25 de De2:embro de 1934 até a 
presente data; ficando autorizada a re&t!tuiç;ão immedlâta dos des
contos de vencimentos, ·feitos em folha:~ de pagamento, Independente 
de requer!rnénto. 

Paragrapho unico. Estende-se o preceito deste artigo ás pe
nalidades regulamentares, appllcadas aos !uncclonarios civis e m1· 
lltares, no mesmo periodo. 

Art. 2.o Revos-nm-se as disposições em eontra.cto. 

Sala dus Sesl!ões, 15 de Junho de 1935. - Paulo Marti71S. 
Edmu?lOO Barreto Pinto. - Caldeira de Ah,arenga. - Tho-m.pson 
Flores Neto . 

O momento de excepcional alegria. por que pa.gsam os povos 
.sul-americanos pelo termino da sangrenta guerra. do Cbaco, gra~;:a~ 

á mediação de nações irmãs e na qual o Brasil !oi nwuna 1Jcz$'8, 

acon.se!ha o esquecimento de peqüenas !altas que redundaram afi
nal, na: diminuição dos• proventos de humildes funccionartos a que 
se otfereceram vantagens nii.o satisfeitas no tempo prefixado. 
A hora de confraternização sul-americana deve se prolongar, nos 
seus effeltos, como as notas de um bymno de concordia que vibre 
com a mesma. intensidade entre todos os povos, sobretudo no ter
ritorio brasileiro, onde as• bencãos da paz ,devem ser recolhltlas 
com a maior ea.tlsfa.ção. O r.rojecto tem, assim, essa !naprecla.vel 
SlSnl!lcação moral. 
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PROJOO!'O DE RESOLUÇÃo 

N, 3 - 1935 

Enquadre:. o artiuo 149 ào Rcatm.ento Inter-no da. Crvmara dos Depu
tados nas díspostçõc11 do art. 4.5 da Con~tituir.;üo rla Rczmblku..· 

(Executiva lO, 1• Legl><latura) 

A Camara dos Deputados resolve: 

Art.· P ' O art. 149 do Rc~cdmcnto Interno da Cumara elos Depu
tado.9 terá esta redacc;ão: 

"Art. 149. O Jlrojecta v c•tado, total ou purc!alrrÍente, pelo 
Presidente da Repub!ica ~erfJ, uistrilmldo á~ commlssÕt>J compe
tentes, segundo os funclamentus do v-'to, c constituirão nellus ma
teria preferencial. 

§ 1o Desde qtJe se fundú o vHo nu lncon.stituc!onalidade do 
projecto, ou t.!e dispo~lc:ão vetada, será obr!gatoriu. a !lua remes~a 
(t CommlsHüo de Constltui~i:io c .Justica. 

§ 2" A Commlssão :t cujo exame !<ir enviado o projecto deveri1 
em!tt!r parecer dentro de dez dins, a contar do dia. do seu rece
bimento nel!a. 

§ 3• Se a~ Comm!s~ue~ não se manifestarem sobre o projecto 
v~:<taclo, dentro elo pra.zo rlo Jln.ra:;rapho anterior, poderá. elle ser 
lnc!u!do em ordem do dia, independentemente de parecer, pelo Pre· 
sidente, ea:-of!icto, ou paz· cleUberação da Carnara. 

§ 4• O projecto vetado será incluido, obrigatoriamente, em 
ordem do dia, com ou sem, parecer, no trigesimo dla de seu rece~ 
bimentó pela Camara. 

§ õ<> o projecoo totalmente vetado serâ sujeito, em globo, a 
discussão e votação, em escrutinio secreto, unica. 

§ s• o projecto vetado :parcialmente será. sujeito :í discussão 
e votação, em escrutin!o secreto, artig-o por artigo. 

7° Yota.l'ão ... sLm." os . Deputa.dos favoravels ao projecto ou 
a disposição vetada:, e "não" os ravoraveia ao v(.to. 

~ 8° O projecto, ou a dlSlJOsição, vetados, que não conseguirem 
a máioria absoluta dos votos da totalidade legal da Camara dos 
Deputados, estão rejeitados. 

§ 9o No caso do projecto, ou dos artigos vetadoa, mantidos pela 
Ca.mara dos Deputa.dos, dependerem do voto do Senado Federal, 
serão a elle re"mettidos. 

§ 10. O projecto, ou artigos, vetados, mantidos pela Camara. 
dos Deputados, ·que não dependerem do voto do Senado Federal, 
serâ'l) devolvi;loa ao Presidente da. Republlca. para a. formalldade 
da promulg~ão. 

§ 11. o Presidente da camara. dos Deputados, promuiga.râ. como 
le! o proJecto, ou a parte delle, vetados, se o P.res!dente da Re:p-w~ 
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blica. não o promulgar dentro ôe quarenta e oito hora.~ após a sua 
remessa. pelo Poder Legislativo. 

Art. 2• Redija-se o art. 181>, § 3", letra. f, do Regimento In
terno da crunara dos Deputados, assim: 

"f) os artigos de pro!ecto de lei, que o Presidente da Repu
bl!ca haja vetado" . 

Ac~re'Scente-se ao mesmo art. 185, § 4°, esta letra: 

f) o projecto de lei vetado pelo PreSidente da RepubUca" , 

Art. 3° Revogam-se a:s dfsposiç;ões em contrario. 

Sala das Sessões, 17 de Junho de 1935.- Henrique Dol18worth. 

PR01E:CTO DEl RESOLUÇiO 

A Constituição da Republica admitte: 

".Art. 45. Quando o Presidente da Republlca julgar um pro
jecto de lei, no to!W, ou em pwrte, inconstltucfonal, ou contrario 
aos interesses nacionaes, o vetar!i. tota:, ou pa.rcia.lmente, dentro de 
dez dias utei&, a contar daquelle em que o receber, devolvendo, 
nesse pra2;o, e com os motivos do vêto, o projec.to ou a. p4rte ve
tada, á C amara dos Deputados" . 

Ha, por esse preceito constitucional, duas hypotheses de véto 
a projecto de lei: o véto ao projecto, totalmente, e o ;·Ho a parte 
do projecto . ' 

A segunda hypothese, em apreço, suscita deste problema: a 
expressão "parte " do projecto ab~:ange apenas as disposições pa.r
ciae.s de que se compõe elle, regimentalmente, ou pode abrang-er, 
alpda, parte deseas disposições? 

O Regimento Interno da Camara dos Deputados estabelece, 
no ".Art. 145. Os projectos deverão ser assignados pelos ~us au
tores e divididos em. artípO$ numerados, concisos e claros, sendo 
precedidos sempre de emenda enunclativa de seu objecto". 

A "parte"' do proiecto vetavel e um seu artigo, ou partA n<>"~"' 
artig-O. rsto é, expre3sões, palavras, ~u sisnaes de pontuação nelle 
contidos? Pelo proprio dispositivo constitucional, Que rege a ma
teria, deprehende-se que o vêto parclal ha de ~el-o a uma parte 
integra, a UD12. parte que possa ser devoh-ida de per si, isolada
mente e constituindo enunci~ão da vontade legislativa em wna 
só proposição, ao poder legislativo. E. pelo Regimento lnterno da 
Camara. dos Deputados, não f: pos:sivel di!l!;O{:iar a materia de um 
mesmo artigo de projecto de lei, porque, pelo seu jâ invocado 
artigo 146 ~ · 

"§ 3. • N e:rvkwm. artigo de projecto poderd conter· duas ou 71'!4i8 
P"OP'(JSições, independentes ent,-e ôi, de m.odo q1,e se 1JOBsa adopta.,._ 
uma e ,-ejeitar outra." 

Logo." não. se pode dividir um artigo de proje<:to, para vet~~ol-a.s, 
em _partes, de ·sua dl_sposição. 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 28/0112015 11 43 - Página 34 ae 86 

371 

.Ao demais os projectos de Iel, sl vetados totalmente, estão su· 
jeitos, pe-lo Regimento Interno da camara artigo 149, § 1°, "em 
globo, a uma unica d.lscussão e votac;:ão", votação essa co::-respon· 
dente á. terceira {Regimento, artigos 230 e 231) ; mas, o Regimente> 
e:rtnbelece, no arUgo l8S: 

"§ 3° Softrer-.io umo. só discussão, que corresponderão á. se
gunda, as seguintes proposições: 

e) upprovando, ou não, os projectos de lei, ou de resolução,· que 
o I'oder Executivo t.aja veta.üv"-

Ora, pelo Regimento Interno da Camara: 

w Art. ~87. A segunda discussão dos projectos s'erá feita. por 
artigos, separadamente. " 

A votação em globo do projecto de lEI vetado totalmente cor· 
responde á da terceira discussão, pais assim o dispõe o Regimento 
Interno da Camara dos Deputados: 

"Art. 230. A votação dos projectos em terceira dis'Cussão ser.1 
!eita em globo" . 

Já em segunda discus:~ão, a vot~~ão dos projectos, se faz ru-tlgo 
por artlgo,_ ea:-ví este preceito do Regimento Interno da Camar;~ 
dos Deputados: 

"Art _ 229 . Em segunda discussüo, votar-se-á o projecto :~.r· 

tig-o por artigo. " 

Ent a ssim sendo, como " pos.sh·el discutir parte de artigo ve
tado d e projecto de lei, se essa discussão ha de ser ! cita a.rtigo po~ 
nrtigo? E es!X'l. discussão h:t dto s;er assim feita, at" porque, pcloJ 
art. 229, H• alludldo : 

"§ 3o A votação por partes de artigo, ou C!men!la, em segunll:t 
dis<::ussão, só será permittida quando requerida durante a respe

. ctiva discu.ssão e concedida pela camara." 

Não se uódP., pois; annunci;J r disc;;ssão de. parte de arti~:.o e 
s6 poderá. ser elle votado por pa.r tes - votadas• todas as suas par
tes e não certo numero dellas - se isso !ôr requerido· durante a SU-'J. 

A ' vista do exposto e para regras a discussão e a votação dos 
projectos vetados parcialmente, uma vez- que o Regimento Interno 
·da Camara dos Deputados só dispõe, no artlõO 149, sobre os pro_: 
jectos de lei vetados totalmente, propomos o seguinte projecto dr: 
resolução, para cuja. discussão e votação requeremos urgencia, ob~· 
decido o artigo 27, paragrapbo unico da Constituição." 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos· uma redacçã;, 
:final, . já publicada. 

E' approvada a. redacção final do projecto n. 78, de 
1935 (1• iegislatura) (projecto n. 179-A, de 1935), alterando 
a idade para a matricula dos· capitães combatentes do ~er
olto, na E$cola de Estado Maior • . 
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O Sr. Presidente O projecto vai ser envla.do á &ancção. 

Q Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) requer e obtem dispensa 
de impressão da. redacção final do projecto n. 74-A, de 1935 (1" le
gislatura), atim de aet' itnmed!a.tamente votada. 

E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

liEDAOÇÁO 

N. 74-A - 1935 

(1" Leg!.sla.tu%<1.) 

Redacção fin al rlo 11rojccto n. 74, de 1935, que abre o cred-Ito espe
cial de 1.467:.999$200 (m.il quatrocentos c sessenta. e sete contos 
novcce11tos r. nO'I,'t!nta c '1ovc tnil c d·ltzento.s réis); pelo Mtnis
tcrio rla ,Justiça, para pagar a Jt~izes e Procuro.dorcs aos Tri-
bunacs rk. .Tusli<;<t Eleitoral. · 

(Finanças 94, 1935 - l a Legislatura) 

O · Poder L esislat1Yo decreta; 

Art. 1" Fica aberto o credito especl.al de 1.467:999$200 (mil 
quatrocentos e sessenta: e sete contos novecentos e noventa e nove 
m!l e duzentos r -'is ), para attender á3 aespe$as com exec!lÇM do 
D ecreto Legislativo n. 5, de 24 de Ja neiro de 1935, assim dl~crl

minada.s : 

a) Tribunal Superiar de 
Ju3tiça. Eleitoral: 

Para subsl<Jio a 7 juizes, em 4 seS':!Iões 
ordinarias. a 80S (antet·iores ao de-
creto n . õ, de 24-1-935).... ...... .. 2:240$000 

P ara subsidio a 7 juizes, em 144 sessões 
ordjna.rias, R 120$ (art, 3°, § 3°, dO 
Dec. Legi~lativo n 5, de 24-1-935) .. 120:960$000 

Para represén tação do presidente (artigo 
3o, § 4•, do Decreto Legislativo n. 5, 
de 24·1-935). . • . •....•...•....••.. 6:000$000 129:200$000 

Para caqa tril:lunal; 

Para subsidio a G juizes, em 
4 sessões ordinariaa, a. 
60$ (anteriores ao Dec. 
Leg. n. 5, de· 24 -1-935) 

Para: s ubsidio a 6 jui:tes, em 
48 sessões ordinarias, a. 
100~ (art. a•, § s~. do 

1:440$000 

.. I 
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becreto Leg. n. 6, de 
24-1-935). . . . . . . . . . . 28:800$000 

Para. represoen t~ão do presi-
dente, (art. ao, § 5°, dO 
Dec. Leg. de 24-1-935) 3:600$00(1 

33:840$000 

Importancia total para 22 T ribunaes Re· 
glonaes (20 Estados, Distrlcto Fe· 
d era! e Territor!o do A cre, a. réis · 
33:8405000. . . . ........... . 

E,;entttaes: 

Para pagamento de s ubsidio, por ses
sões dos T 1·ibun.aes ReS"ionaes, em 
Epoca de apuração (art. 3°, § 2", 

•, 

744:480$000 

d o ~c. L eg. n. 5, de 24-l-935).. 20:000$000 764:480$000 

c) 11-finistcrio Publ ico: 

Vencime ntos do pt·ocurador no T ribunal 
Suverior (art. 4". letr a a, d o Dec. 
Leg. n . 5, de 24-1·935) ; de 17-9-934 
31-12-935. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 46:400$000 

Idem, do procurador no Tribunal Re
glonaJ de São Paulo ·(nrt . 4o, letra b, 
do Dec. Leg. n. 5, õe 24·4-935; de 
de 26-9-934 a 31-12-935. 30:333$300 

Idem, de Minas Geraes; de 2-10-934 a 
ôl-12-935 . • . . . . .. . . . .. . • . .. • . .. 29:935$500 

Id~m. do Rio Grande do Sul; de 30-10-934 
Q 31-12-935 . . . . .. .. . . . .. .. . .. .. 2S :129$000 

Idem, da. Bahia; de 4-10-934 a 31-12-935 29:80G$400 

I dem, do Rio de Janeiro; de 2·10-934 a 
31-12-935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 :935$500 

~ !rlemJ dG - ·PCrru::.~b :.!~o; de ! S .. lC,..~g~ c.. 
31-12-935 • . . . • . . .. . • .. .. • . • . .. 28 :903~200 

Vencimentos do pra<:urador no T ribunal 
R egional .do Districto F edera.! (ar
tigo 4.•, letra õ, do dec. IEg. n. 5, 
d e 24-1-935); de 23·10-934 a 31-12-935 28 :580$600 

Idem, de Santa Catharina (art. 4.0 , le -
tra c, do dec. Ieg. n . 5, de 24-1-935); 
de 9-11-934 a 31-12-935 . . . . . . . . . . . . 20 :600~000 

Idem, do Ceará; de lô-10-934 a 31-12-935 21 : 774~200 

Idem, do Paraná ; de 12-10-934 a 31-12~935 21 :967~700 

Idem, do Espir!to Santo; de 28-10-934 a 
ôl-12-935 . . . . . .. . . • .. .. .. . .. • 21:677$400 
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de 12-10-934 a 

Idem; do Rio Grand~ do Norte; de 
16-10-934 a 31-12-935 . . • . .•..••• 

Idem, do Pará; de 9-10-934 a 31-12-935 

Idem, d<:> ~e.ranhão; 
31-12-935 . • 

de 16-10-934 a 

Idem, de Sergipe; de 19-10-934 a 31-12-935 

Idem, do Piauhy; de 19-10-9.34 a. 31-12-935 

Idem, de Alagôas; de 18-10-934 a 
31-12-935 .................... .. 

Iclem, de Go:faz; de- 29-9-934 a 31-12-935 

·Idem, lle Matto Grosso; de 27·10-934 a 
31-12-935 ..• · ................. . 

Idem, do Amazonas; de 31-10-934 a 
31-12-935 ..................... . 

Idem, do Territorio do Acre; ue 14-12-834 

21:919$400 

21;774~200 

22:112$900 

21:774$200 

21:629$000 

21:629$000 

21; 677~400 .. 
22:600$000 

21:240$900 

21:048$400 

a 31-12-935 . . . . . . . . .. .. • • .. • . .. 1S:S71$000 57~:319$200 

1. 467:999$200 

Art. 2. •. Para custear as de.spesa.s decorrentes da presente 
lei, poderú o Pooer Executivo realizar a.s necessarias opera~ões 

de credito, aH: a importancia nella mencionada. 

Art. 3.'. Revogam-se as disposiçõ(!s em contrario. 

Sala. das Commissões, 17 de J'unho de 1935. - Valente ~ Lima, 
Prcsiócnte. - 2.fathias Freire. - Heitor" Maia. 

O Sr. Presjdente O projecto va.e â sancção. 

Passa-se á vota c;ão da materia constante da Ordem do dia. 

l' otaçw" do rcquerim.ento do E r. Barreto Pinto, o!
terecido ao projccto n. 199, fk 1935, atspon& sob1"e a 
dU!criminaÇão aiJs drcu.Zos próllssioniies e ereição ·àõs 
seus representantes (sem parecer) , · 

Approvado. 

O Sr. Presidente - O projecto vae â.s Commissõe.s de Con.s~ 
titu1çiio e Justiça e Especial do Estatuto dos Funccionarios Pu
blicas. 

Votação a,() projecto n. 83-A, de 1935, rev~gora.ndo 
o u.ltimo concurso para pretores no Districto FederaJ; 
com. parecer favoravez da Comm:lssão àe .Tu~tiça. (pre
cedendo . a. votaçãoo ~tm req11erimento do sr. Barreto 
Pinto) (2 ... discussão). 

ú Sr. Presidente - Vou ouv.ir a Casa em primeiro loga.r 
S()'bl'e o requerimento. 
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O Sr. Ascanio Tubino (Para cnco.minkar a wtaçáo) - Se· 
· nhor Presidente, o parecer 83-A, de 1935, foi por mim relat:ulo ta.

vora.velmente e as9ignado pela unanimidade da Commissão de Cone· 
títuição e Justiça, sendo. assim, acceito o projecto de autoria. do 

. Sr . Deputado Ferrelre. de Souza. mandando revigorar o ultimo 
concurso Para pretor, no Dlstrlcto Federal. 

Nessas condições, Sr. Presidente, o projecto foi estuda.do tanto 
sob ·o ·aspecto juridlce>, legal ou constitucional, como sob o da sua 
utllidade ou conve nlencia, sendo a. Commissã.o unanime em eon
sideral-o ut!l. 

Assim, julgo desneccssaria a sue. Ida, agora, á. referida Com
missão, de Yez que ella já se pronunciou favoravelmente á med1da. 
propo-sta. 

O Sr . Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, peço, prel!minarmente, a V. Ex. a. genUlez.n. de 
me fazer envia.r um exemplar do avulso do projecto. (.Peu.!a. O 
orador é attCOO:Uo,) 

Sr. Presidente, pedi a volt<l, á Commissão de Constitul~ã.o e 
Ju~tiça, do projecto n. 83-A, que revigora o concurso paro. P~ 
tores no Distr1cto Federal, porque - e doloroso ~r - estâ 
francamente tnconst1tuc1onal a proposic;;ã.o. 

Manda rcvigoror um concurs o realiza-do na vigenc!a do go
verno discriciona rio . 

Ora, o texto da nossa. lei !undamentc.I não deixa margem para 
qualquer duvida. 

. Pela aJjnea. c) do art. 104 da Constitulcão a Investidura, nos 
primeiros cargos, da. Justiça local, agora, deverá. :rer feita m edia.nte 
"concurso organizado pela COrte de Appellação" . 

NiW posso de-ste modo concordar com o reconhecimento de um 
concurso que desobedece ao preceito constitucional . 

Nessas condições mantenho o requerimento e espero que a 
Ca.mãra o e.pprove. Era -o que eu tinha a ~r. 

O Sr. L e vi . Carneiro (Para enca,mtnhar a votação) Se-
nhor Pr-esidente, ha realmente uma circumst.e.ncla que justifica a 
volta do pre>jecto á. Ceimmlssão. Depois de lavrado o parecer, cc
correu um facto que . altera os termos em que :rol elle lançado, por-

.·que, agora, . j â. n ão se trataria. de proroga.r o pra2o de vigencta. do 
·concurso, llenão de reno'\rG.l-o. uma vez que o prazo, a q"ue se re• 
fere o decreto do Governo Provtsorio, havia e:tplrado . Por con
s equencia, se o projecto fosse approvado, nllo prorogarla prazo 
jâ findo, mas estabeleceria novo prazo, revalida\l.do concurso que 
está., actualmente, caduco . 

. N estas. condições, e co:mo Posso dizer que, com este ponto de 
. . . vista,. e~á .de e.ccordo o meu eminente collega de Cornm.l.ssão, o 

Sr ... .AEcanio Tubino, sou de opinião que é, de ·facto, conveniente 
Yo!te o proj;ecto á Commissã.o ·:oora receber. novo parecer. 
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Em seguida., ê a.pprovado o requerimento do Se
nhor Barreto Pinto. orterecldo ao projecto numero 
83-A, iÜ! 1935. 

O Sr . Presidente - O projecto volta. é. Commfssão de Cons• 
titui~:ão e Justiça. 

Vot~o do poiccto n. 66, de 1935 (1.• leplsZatura), 
a.pprovantl.o o Tratado de ConcUiGçã:o e Arbitragem ce· 
lebrcu!o entre o BrtUilZ c o Urug'!UliV (àiacv.sBáo unka.). 

Approvn<lo o envin.do a. Commlse!i.o de Redacçii.o o 
seguinte 

I'RO.n:lC'l'o 

N. 66 - 1935 

(l.• lcgielatura) 

O Pod~r Legislativo resolve: 

.A:'t. 1.•. Fica approvado o Tratado de ConciliaçiW e Arbf· 
tmgem obrigatoria, celebrado entre o Brasil e a Republlca Oriental 
do Uru!;Uay, e asslgnado no Rio de Janeiro, em 22 de Agosto de 
1934. ..-,;;-·: t 

Art. 2.•. Revogam-se as dlsposlçÕ<'...s em contrario. 

TRATADO DE CoNC'ILIAÇÃO E AaBITRAGEM OBIUGATORIA ENTRE 

O BRASIL E O URUGUAY 

O Presidente da· RepubUca dos Estados Unidos do Brasil e 
o Presidente da Republica. Oriental do Uruguay, sinceramente de· 
sejosos de expressar em formula soienne os sentimentos pacificas 
que animam os dois ]X1!2:es, · re11olverllm celebrar um tratado de 
conciliação e Arbitragem obrip:ntorJa. e, pnra esse fl.:n, nomearam 

- seus plenipotenctarlos a. saber·: ... -· .. ·-· 

O PresldÉmte dn. Ropubllrn dos F'..sta1ios Unidos do Brasll: o 
Senhor Doutor José Cnrlos do :Mnct>ào Soares, Ministro de Es
tdo das Re1e.ções Exteriores: e 

O Presidente da Republ.ica Oriental do .Uruguay: o Senhor 
Doutor Juan José de Artegas, Ministro das Relac:ões Exteriores: 

Os quaes. depois de trocarem 'seus respectivos plenos poderes, 
qu~ foram à.chados em boa e devida. forma, convieram nas dis
posições seguintes: 

.ARTIGO I 

As controverslas, de que.!quer natureza. que surjam entre as 
partes contractantes e nã:o se tenham podido resolver por nego
cia~ões <iirectas ou :por via. diplomatica ordin~!a, aerão submet· 
tidas á conciliação, â. arbitragem ou â. dedsio jud.lclai, nos termos 
do presente Tratado. 
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ARTIGO II 

Antes de qualquer pr-ocesso arbitral ou :ludkiarlo, a questll.o 
~tnrl\ -'4Ubmett!da, para fins <!e conciliação, a uma commissão per· 
mnn.-nto ·de conciliação, constituída nos termos deste Tratado. 

DQ commum acc·ordo, a.s Partes poderão, não ob!rtante, sub· 
mc•ttrr determinada controvers!a á decisão arbitral ou judkle.r!a, 
llt'm recurso S. preliminar da conciUação. 

ARTIGO UI 

A r.ommlssüo PBrmanente dB Conc!l!ação compOr-se-a. de cinco 
nwmhrn!l. As Partes contractantes nomearãn, cadn. qual. um ~om· 
mll!!<arlo. escolhido entre os seus proprlos nac!onaes, e cleslgna.ráo, 
•lP comm'urn tlccordo. os tres outros entre n:J.Cionaes d~ terceiras 
Pntenclns. Estes tres ~ommissarios deverão ser de nacionalidades 
•llffcr~ntPs e entre el!es as Partes escother5.0 o Presidente da 
~nmm!ssão. 
~· 

o~ rommiss:tríos serão nomeado$ :por ires a.nnos: seu man· 
r'!nto (· renovnvel. Se. ao exPirar o mandato à<> um membro da 
!"nmmlfl~iio. não tiver procedido :'!. sua suh~tltukão. o !'eu mnn· 
flatn ~"rli. ronslderado renovado por um neriodo de· tres · annos. As 
Parte~ reservam-se. comtudo. a faculdade de ttansferlr, no termo 
<ln r;rnzo de tres a.nnos, a.~ fun~ções de pre~ident<:> a outro· dos 
rnPmhroR dn Commissão, designados em commum. O Commfssarlo 
r>lljn mllndato expirar duran~ o curso de um processo continuar~ 
tnmnndo part<> na causa ~tê o termo ilesta e ainda que tenha sido 
cll"'i~tno.dn o lleu successor. As vaga,q que occorrerem iln Com
mlt~~ilo. t'm Mnsequenci:\. de f:tllec!mento ou demisslio àos commis
~ru!oR, Reríi.Q preencbída.~., dentro do mals hreve :prazo, segundo 
n moc1o e~tabell:cido parn a..~ nome~ões. 

Quandn não haja penõente nenhum · processo, cada uma das 
'Parte~ poderá. exonerar o Commlssarlo por ella nomeado e de
~i.~nR.r.·lohe successcr-. 

ARTIGO IV 

A Commissão Pennanente de Concilia~ão, sér~ constituida den· 
tro dos seis mezes que se seguirem á. troca das ratl!ica;;:~es do 
p~esente Tratado. 

Se n. nomeação dos commissarios que hão de ser designados 
em commum não se effect~ar dentro do referido prazo õU, na .hy
pothcso de .substituição. dentro de seis mezes a contar do mo~ 
mento da vacancia do logar, o Presidente da Confederação Sufssa, 
salvo outro accordo entre as Partes, será solicitado a fazer as 
desJ.gna~ões necessar:las. 

.ARTIGO V 

A Comm!Ssão Permanente de Conciliação será. chame.da. a.o des
empenho da.s suas runcções pot meio d-e requerimento dlrlgido 
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ao seu Presidente pelas duas Partes. quando procederem -ie com
mum accordo. 

O requerimento conterá. breve exposição do objecto ãG. con
troversia e o convite á. Commi:lsào para que proceda a. todas· as 
medidas conducentes i1 concil.iuo;ão. ~ Partes . 

.ARTIGO VI 

A Commissiio Permanente de Concil.i.a~íi.o terá. por encargo 
elucidar as queatões em litig!o, colher com esse escopo todas as 
informa..;:ões uteis ]ltJr meio de inquerlto ou por outra fôrma, e 
pôr todo o empenho em concl!iar as Partes. Depois de examinar 
a questão, ella poderá propOr as Partes os termos do accordo que 
lhe pure~a , conveniente e asslgnar-lhes um prazo para ;se pronun
ciarem a respeito. Findos os trabalhos, a. Commissão lavram uma 
acta da qual con-'!.tal"á, conforme o caso, ou que as Partes entrarem 
em accordo e eventualmente as condições deste, ou que não foi 
possivel concilial-~s. 

Os trabalhos da Commissão, salvo conven~ão das Partes em 
outro sentido, deverão -estal." conclu!dos dentro do prazo de seis 
mezes ·a contar do dia em que a. controver.s!a lhe tenha sido sub
mettida. 

ARTIGO VII 

Salvo estipulação especial contraria. e. Commissão Permanente 
de Conciliação regula.râ. por si mesma. o seu processo que,· em todos 
os casos, deverl!. .ser contraoditorío. l!!m materia de inquerito, salv'J 
decisão contraria, tornada por unanimidade, a COmmiSsão seguirá. 
as disposições do Titulo III - Das Commissões internaciona.es de 

. inquerito - da Convenção de Haya de 18 de Outubl'o de 1907. 
para. a solução p~iflca dos conflictos internacionaes • 

.ARTIGO vm 

A Commi.s::;ão Permanente de ·concillii.Çao . reunir-se--i, sâlvo
accardo contrario elltre as Partes, onde lh'o determinar o seu 
Presidente. 

ARTIGO IX 

Os trabalhos da Commissãa Permanente de Conciliação s6 se· 
rão :publicas se ella ~sim o decidir, com o assentimento das Partes. 

ARTIGO X 

As Partes serão representadas junto á Com.mlssã.o Perma
nente de Conciliação por agentes, com o encargo de servir de in
termediarias entre ellas e a Commi.ssãa.; poderão, aHim djsso, ·faZer· 
se assistir de. consultores e peritos que nomearem para esse ef!elto 
e pedir a. audição de todas as ·pessoas, cujos depoimentos lhe pa-

.. r!lça.m )lteis. A Çommissão terá., a seu tu.rno, a facUldade de pe
dil' expl_icações . oraes aos agentes, con.sultores .e pe:r-itos das duas 
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Partes, bem como a toc!a.s as pessoa.s que julgar util fazer com
parecer com a acquiescencia de seus respectivo,; Governos. 

ARTIGO XI 

Se.lvo disposição contl'<tria do p1·es~nte TI"atatlu, a.s decisões 
da Commi>~sãe. Perm~nente de Conciliação serão tomadas por maio· 
!'la de votos. 

A menws que a!'l Poxte~ decidnm de outl:'a (Ól'Ill:t. a Commlssão 
não poderá pronunc!ar-l'!e sobre o merlto da. questão s~m qu-e todos 
os ~eus membro~ estejam presentes. 

ARTIGO XII 

A'! Pai"tes contl·actante>~ ~omprornettem-sc a fucilltar os traba
lhos da Comm!ssão ·P€rma n.--nte de Conciliação, e, crn particular. 
<1 ministrai"·lhe na mais lat·g-a medida. possível todos o~ documen
tos e informações utels. a~>;fm como a usar dos meios {!, !leU ai· 
t:auee para lhE.' permitth·em e!fectuar nos seu,;; respe<:tlvos ·terri
torlol! e d~ accordo ~om snas leis, u. citação e a :J.Udic.;ão Qe teste
muJJhas e peritos e a re;,tlização de vistorias. 

ARTIOO XIII 

DÚr;Lnte os tral.J~Llhus da Commls.,-ão Permanente t]e t,.;onclliat;::ío, 
cada -um dos Commissa.t·i<Js receber[.. um· subsidio pecuniario cuja 
importancia será !ixada. <l.~ commum u.ccordo entre all Partes con
tract.antes e sati:s!elta por ella.s em quotas iguaes. 
· Cada uma das Parte;;, supportara uma quota igual no.~i gastos 

1;eràes ch Commiss>Io. 

ARTIGO XlV 

A' falta. do aceordo IH'evi:.;to no art. V, ou, quando. o tenha 
havido, nào se vei"iíicando <~ condl!ac;:ão das Partes perante a Com· 
missão Permanente de Conciliação, o litlgio será submettldo __ ji 
corte- P<Jrma-nente de Ju.qüÇa IiiternaCionãi llesde -que. ;;· tr~te de 
algum dos casos previstos no art. 36, alinea 2, dos seu.s Estatutos. 

Caberá á. COrtE'. se fõt· o caso, decidlt', consoante o art. 36, 
allnea ~- de seus Estatuto;r. sobre suu competenciu pa.ra conhecer 
dos litlgios. ct.Ue lhe ~jam submettldos de <l.~·çor<lo com este Tra
tado.· 

Todas as d~rnaí.:l controvet·sias serão resolvidas por via t:!e ar
bitragem nas condio.:(H,s previstas no a.rtJ,go X"\'"1 do presente Tra
tado. 

Todavia, éste Tt·atado não é a.ppli<:e.vel ás que~tões que te
nluun sido objecto <le soluções deflnitlva.g entre as Partea contra
ctantes, salvo s re;;peito da validade. interpretação e o cumpri· 
mento das referidas soluç(H,s. · 

AI; q\lestões para cuja. ><Olu~ão outras disposições convencio
na.es .. em· ylgor. entre a~ ·Partes prevejam processo especial sei"ão 
resolvipas. consoante essas disposições. 
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A-~TIGO XV 

Quando se tratar de litígio que, · segundo a. legislação interna 
de Utml. das Partes, esteja na orbito:' da competericia. dos seus tl'i
bunaes nac!ona.es, 'a questão só será. submettlda aos processos pre
vi.Stos pelo presente Tratado no caao de denegação de justica.. 

· A determinação dos casos de denegação de justiça poderâ fler 
· telta de aC<'Ordo com o 11rtigo XVIII deste Tratado. 

_AETIGO XVI 

O recurso ã. arbitragem previsto. na. a.lin€!1. 3 do artigo XIV 
será. regido pela Convenção de Ha.ya. de ·l8 de Outubro de 1907, 
))ara. a .soluc:ão pac!fk:~. dos con!llctos !nterna.clo:na.es. 

Na falta de o.ocordo entre as Po.rtes, o Tribunal arbitral E>erá 
composto ~e cinco m~mbroe designados segundo o methodo pr;e- • 
visto n~ artigos III e IV do presente Tratado no que- concerne á 
Comrnlssão Permanente de ConcJllal:ii.o. 

ARTIGO XVII 

Se uma sentenc;a. arbitral ou jud1ciaria, proferida em confor
midade com o presente Tratado, reconhecer que determinada de
cisão ou medida tomado. por autot"ida.de judiclarla. ou por qua.!quet 
outra, dependendo ode uma. das Partes ~ontractantes, se acha. r-om
plete. ou pa.rcie.lmente em opposi~iio com o direito internacional, 
e se o d.!reito constitucional dessa Parte não permfttir ou só per
mittir imperfeitamente a. annullaçã.o, por via a.àntin11!tratlva, das 
consequenclas da ta.1 decisão ou medida, a sentença concederá. ~ 
parte lesada uma satisfação equita.ttv~. 

ARTIGO XVIII 

Todas as duvlda.s que surgirem entre e.s Parte~ acerca da 
appl.ica~ do presente Tratado eerão dlrecte.mente submettidas â 
~Ort:_ P~ma!l~nte _ d.e J!Jstica 1nte.rn~JdoM!, !!.2.~ !:O~Qiç~s p:<<>
vista.s no artigo 40 dos seus Estatutos; sahro accor:do ~ontra.rlo en
tre as Partes. 

ARTIGO XIX 

Desde a sua entrada "em vigor, este Tratado ,substltuirã; pa.r-a 
toàoe os effeitos. a Convenç:ão de Arbitragem Gera.!. celebrada en
tre os dois paizes contr~ctantes, n~ RLo de Janeiro, a vinte e sete 
de Dezembro de mil novecentos e dezeseis. 

ARTIGO XX 

Este Tratado s'erá "1"'-.t.t!ficado, depois de preenchidas ~ forma
lidl!l.des legaes em cada um dos dois paizes contra.c~tes € as ra
ti!icac:ões serão troca.óas em Montev!déo o mais breve' posaivel. 

Entrará, em vlgnr um mez . após a troca. das ra.tttJ.caQGes ·e .terá 
a duração de tres annos a. parti~ .ele sua. entrada em ~. 
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N ã o .sent.l:l denunciado selJS rnezes entes da expiração desse 
prazo, set·f• considerado renovado Dor outro perlodo de tres annos, 
e assim successivamente. · 

Se. no momento da exr>irução. deste 'rt·atado, cstivtlr pendente 
qualquer ~rocesso, Iniciado em virtude de ~us clhmo~!tlvos, es.~c 
processo deverá pro3egulr normalmente a. tE o !Jm, 

Em !é do que os Pienipotendario~. acima ln<ll(;ados, a:~s!~nn· 
mos o presente T ra tado, <''11 dois exemplares. t~l <la um n'1s Jingua s 
portugueza e hespanhola, nelles a,ppondo os nos~os >c<e!Jos . 

Feito no R !o de .T!:\n~ü·<>. D. F., aos vinte e <lojs •lias elo nH·~ 
ele Agosto de mil novccento,. <! trinta e qun.tr~>. 

' V otaçüo fio ttrf)jccto 11-. 23. de l!1 3:i ! t.•' lcpê$l<l· 
lura), di~!J<Hltlo so!kc qrad1Ulçiio clr o!ficiae~ do ExC?·
cito r: .1rm!Uln: cotn parecer fa~·rJrttn·l rla Cr:rmu1 i8são 
de /St:{TUrança (3.' di..~cu:ssã.o}. 

Approvado e énvia(lu ú Commls::~ãu de Redacc;5.o 
o seguinte 

N . 23 - 1935 

~1.• legislatura) 

Art. 1. •. O offic;a.l elo Exercito e d(l Arm.'ld a. combatente e 
de c lasses annexa>1 sem HotH que de::!abon e s11:~ t·ontlu·~til ciVil e 
milit:J.r, ao attingir o n . 1 da r espectiva escala . .-e1·:. immedlata · 
men~e graduado no posto superior ao em que s~ nchar, dentro, 
p or &m. doó' limites rio quadro a que pertencer. 

?ar<lgrapho unlco. No JJost o de geneml ele· brigada comba
tente, :j. graduação s6 se1·;• conferida ao n. 1 clll. respectiva r ela.
<.;ii.o ,;enoll dos coronel>:~ <'utuhatentes de · todas as a rmas . 

.Art. 2. • . Ré vogam-se as disposições em contrario . 

Votnçc10 à>D requerimento n. ::6, àe 1935 (1.' leu~v 
latura.) , de injormaçõell sovre os traba~hos rea lizcu:/.Os 
)Jela. Com 111 issã.o de Estudos da· t t'!Jiiio de Tocantins e 
Araguava (discussão unica). 

O Sr. Presidente - Vou s ubmetter a vot~ o l'equerimento. 

O Sr. Domingos Vell<1sco (Pa1·a encaminhar a votação) -
St· . Presid~nte, desejo, aJwna~. dar á ca.mara os motivos que me 
levaram a apresentar o requerimento em votação . 

• '\. navegação do Tocantins-Aragua:ya, intere~ooo não só a o 
Esl ado de Goya.z, como tambem -aos do Parã, )lat·a nhã.o e Matto 
Gro:>SO, tem constituído, ha dois seculos; motivo d e preoccupação 
para quasi todos os governos. Entretanto, a situação . da nA\·e 

gabllida<le -daqueUe,: rios, no mom~nto, é ~ rne.sma de ·ha dois 
seeulos, porque todos os trabalhos que, a respeito têm .sido ef!e· 
ct1111dos. s.1o . em seguida at·chlvado,s nas repart!çõ'es publica-s com· 
:petc-ntes. 
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Lembro-me, Sr. Presldente, que ha., sobre e. navegabilidade 
do rio Araguaya, ''~ s~gufntes traballhoa: levantamento do Ara
guaya, trecho compreohendldo entre a Ilha de Santa. Mal'la até o 
rio do. Pebce, por Xavier de Britto, sem datE:. e existente no Insti
tuto Hlstor!co e ('~ogra:ph!co Brastlelro; rela.torio a.presenta.<lo em 
1863, pelo engenheiro E. Vnllêe, doe estudos realizados por ol'dam 
do então govel'nador da Provinc!a de G<lyaz, General Couto Ma
gal.hií.ee; levantamento e mapP65 de :S:utlno Theotonlo Seg1.1rado, 
trabalhos real!zados em 1847, compJ;"ehenden.do todo Araguaya e o 
Tocantins até a. ~achoe!ra. de 'I'e.uhiry; relatorio e plantas de An
tonio Florencio Pel'eira do Lago, gue de 1872 a 1875 estudou aguel
lns -duas vias fluv.lae:<~ por ordem do governo Qo Imperfo; relator1o 
do ~a;!or Engenheiro J'04qulm Rodrigues de Moraes, em 1879, que 
organizou urna carta. de Leopoldina a Santa Maria e ao Itaca.iu'; 
estudos d~ Henrl Condreau aue explorou todo o Araguaya. e BaJxr, 

· Tocantins, por ordem do gover:no do Estado do Pará., trabalhos 
compendlados noe -~eus dois lfvros "Voyage au Tocantins - Ara
guaya." e "Voynge a ltab<)ca et a l'ltacayuna."; o.:; tra.be.lhos do 
engenheiro oliemão Paul Enrenrelt-h que realizou todo o levan· 
tamento do Araguaya e o Baixo Tocantins até Belém; e por ul
timo os trabalhos recent!S!lim·»- da Commlssão Rondon que pet·
correu todo o rio indo atê Bel~rn do P<l!'á. e acerca de quatrocentos 
kilometros n(} rio das Mortes. 

Como -V~ V. Ex .. Sr. Presidente, a miSsão a ser dada á Com· 
ml13são -qu<> !oi estud(lr o Tocant1n.s-Arag'uaya no a.nno passa(lo, 
devia ser não a6 a de eluc:!<lar os pontos controveTtldos do.s rela· 
torios existentes no Departamento de Portos e ca.tlaes. como <tam
bern a de colher outros dados nos trechos em que as exploracõe.a 

·não tenham sido suffic-ientemente feitas. 

Fot por este motivo que se envlou ;w Tocantlns-Amg-uaya a 
cnmmissão chefiada. pelo engenheiro Ga!frê. Segundo estou in
tonnado, eSS8. commlssão se limitou apenas ao levantamento e:x:
lledito do tr<;Jcho de Leopoldina--Santa. Maria-Couto M:agalhiies, tre
cho que já teve at~ navegru;ã.o regular. 

- --.Aü;.da -~on:tl-a. -o moão por que-procedeu e.Q.-ueúU: -;;o~1s~uo 
na. zona Tocantins-Araguaya, falam varios jornaee editados em 
CaroUna, Estado do Maranhão. Quero poupar â. Camm-e. a lei
tura do~; commentarios expend.ldos pelo jorna.I A TarM, na ~ua 
edição de 17 -de Fevereiro, não só para não lhe tomar o tempo. 
mas, tamibem, para que não fiquem regi.stra.das em nossos A.mtae.~ 
accusações gravissim!L5 ~ conunissão de engenheiros g ue percorreu. 
aquella zona. Fazem-se accusações, não s6 a conducta dos te-· 
~hnlcos do Departamentó de Pprtos, <"orno ta.mbem a actos de 
~ vida. privada. qu(', realmente. chocoaram os habitantes do meu 
Estado. 

Deixo de ler el:lses artigO$, como disse, afim de que não fi
quem nos Annaes do nosso Parlamento '-s.ccusa<;:ões tão graves a 
uma commissão offlclal. Fa.ra que futuramente. entre-tanto, possa 
analysa.r -o r~lte.do dos trabalhos aaq'uella commissão, pediria 
á Camara gue ~pprovasse o requerimento em apreço. 

Era o que Unha a d!~r. 
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Em .seguida, é approvndo o requerimento n. 26, 

de 1935 (1.• lepslatura). 

Votação d:;> requerfm.ento n. 28, de 1935 (1.• legis
lat~ra), do Sr . JOão Cleophas, de injornLCJÇÕes s<lllre 
o accor&o conumercial f:n.ta.b~kuio com a. Republie«. A.r
genti11(1. (discus.síl.o unic11.); 

.Approvado. 

Votação til> requerimento n . 29, de 1935 (1.• legis
latura), do Sr. Amaral Peizoto, no sentido de ser i7~
c lui<t.o em Ordem. àcJ dia o projecto n. 214, de 1934. 
~em parecer (d1scussao unlca) ; 

Approvado. 

V otação do requerimento 11. 32, de 1935, (1.• le[Ji3-
lat~). d.o Sr. .'l.curcío Torres, de inf;>n•uzções ao 
JHnia'teriQ da Marin-h:a, 30lm: se estão em 1.:-tgo-r arUgo3 
do decreto n . H .288, de 2 de },fato de i934 (discussão 
unJca); 

Approvado. 

VotaÇão do rcquc-~·imento n. 33, d.e 1934 (1.• legis· 
latlU'a), do Sr. Ba1'tista. L1LSardo e outros, dle in!or· 
m4Çõcs so?n'e a quantidoade c nat~reza dos arm.a.ment-J& 
da. Policia .Munk:ipai (discussão unlca); 

A_pprovado. 

Di.Bc1J.Ssão unica d.o projecto n. 65, de 1935 (1.• le· 
glsla.twra.) , diapondo sobr e o reajustamento dos func· 
cíonGrlos d vis e militares; com parecer favoravel ao 
vct<>, da Commissão áe Fin.anç:as ~ Orj)Ginento, e votos 
em 3epa.nul<J d.os Sr,. __ Hen~ .. ~h. e . DIJ.niel 
4.c: CM.r;ã.lho, e flos Srs . A.ma.7:(U P~t.zoto e Gra.tulicmo 
~Brito. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O ;primeiro lnscripto é o Sr. João :Me.nga;belra, a q uem dou 
a palavra. 

O Sr . Joião Mangabeira (Mot;immt-o geral de attençáo) -
Sr. Presidente, o véto ora em debate; máo g ·rado ·o parecer fa· 
voravel que lhe deu a Commissã.o de Finanças, não tner~ o 
apoio da Carnarn.. Contre. eU.e se erguem. ao mesmo tempo, t'az6es 
de t oda a sorte: de ordem con.stituciona.l, polltica e soclat, que irei 
pondo em re~vo á. proporção q ue fOr analysando a mensagem pre~ 
stdenc!al, neste momento submettida ao nosso exame. · 

o que, porém, antes de tudo, esse documento patenteia; é o 
descuido e .o ~odamento com que o Sr. Presidente- da ~publlca., 
<Ia ord!narlo tão refiectido e demorado, lançou mão do 'Vêto par-
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clat,, medida delicada Q.ue a Constltul~õ..o lhe contoriu para detosa 
doa Interesses nac!oMes, e de que S. Ex. usou e abU!'lOU , ne~:~tft 
emerge:ncla, com umo. preclp!tac;üo e um atropelo cujos ve!ltlglo!l 
ae tevalam estampado~ . no rusto da propr!a exposição. em qu~ ~ne. 
exteriorlza os motivo~ de seu acto. 

Assim, Sr. P -residente, pela slmpll•s leitura du mensugem, üo 
confronto entre as premissas e n.s conclus&J<, entre H motlvac;ão 
e o v<lto, o que ·para. logo se verl!lca ê que ha. dlsposlcOea dura
mente combatlda_q e que, nCJ entanto, . nH.o tornm vetadas, e outras 
c ontra. as qua~ niio se al·ticulou e. mlnlma. impugnação c que, to· 
da,·ia. calr>ml sob o vHo. 

Assim, por exemplo, de referenda ao artiJ::o 17 do proje<'to 
r. ne11te tom peremptorto e decisivo que tala o Presldente: · · ' 

"O acto legislativo, artigo 17, apenas subordln'i\ o CU!<tt-lo 
dal! despeSQB a utorizadas :,. realização (ie operações de· c re· 
dito atl! a lmportancla de 111 'lnll contos. Tr::1.ta-se, pois, de 
d!sposição evidentemente Inconstitucional. Nestas con d!cões, 
não (: õado llO Governo sanccional -a., • 

Pois bem, Sr. Pre~idente: apesar desse a taque Culm' nant e. não 
obstante essa procle.rnacilo en~rg!ca de que se trata. de dispositivo 
evidentemente inconstltuc!onal e que ao Gov-erno nlto f! daclo oo.nc
cional~o. todav~n. esse dispositivo .t'oi sanccfonado, porque núo s e 
inclue na enum~ração du.ctuelles a que· o Presidente taxativament~ 
oPPõe o v~to. 

E é nestes termos qu-e c onclue o Çhe.f'e de Estado, quando, 
após a parte expos!tl\•a üa mensagem, proclama, e-xpressamente, 
a. sua re solução de.f'in!tlva: · 

" A' vl.sta .do expos to e usando da faculdade conferida 
p elo artigo 45 d1.L Constrtuio;;ão, resolvo oppor meu vHo a os 
artigos 2. •, na pu.rte rercrcmte aoR runccionarío!;. c! v!:<. :1.•·, c 
P'lragrapho unico, 4.u. G.•, e p aragru.pbo .un!co, 7.", 10 e ])I<· 

t•agrapho unlco. !1 , 13 e paragrapho unico. 15 t>. pn.rn~raphn . 

ut;tf~o." · -~~ ~- P_i!ra,2'rapp_o uutrn... -e ~;, ... r:~.cic:1 ;:r;.~ vs \knia1.;.r-. 

Se, porta nto, o Pres ide nte. taxativame nte: . ;ó ·vetou até o !\r· 
tigo li>, e sanccl~nou os demais , pot isso m e smo saccloná.dd · cs u<. 
o artigo 17. que tão dura mente arg uiu de incons tltucional. D e 
~rff' ·ou"' ·o .artf,c:ó '$Ídem tlo no C'orpo na mf'm<IIJ::-em. peio rnÚ/ ron
demnatorio do PresidMt e, r csurge, pam a. v ida do direito:· n a ·pu-· 
blicacão da. lei. .. 

Eil·o, Sr. · P.residente, revivo no texto pubiica.rlo ·no · Diarlo 
OtfiCial do dia 27 • Art , 17 ~ 

, "P.a:ra t:aur face â.s despes~U~ decorrentes da ·pres ente
·lei,' fica o Governo a útorizado a r ealizar operações de ···c re:. 
dito a té a. importancl.a. de lll. ÓOO: 000$1>00". · 

Mas a contradicção evidente entre · a pr~mlssa. e a. conc!usil,o 
d~rno~tra, de modo !neJut.av-el. a b11.lburdi.B. ·e o atat·antti.> corrr 
que · a resolução · pres idencial ·ee conswnmou. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 11:43- Página 48 ae 86 

Por outro lado, o Presidente da Repp-btica vetou, expreasa.
mente, os artJg~ 4, 6 e o pll.t'agrapho unlco do arttgo 16, l!m1-
tan4o-se, apenas, a negar-lhes sanc~üo, sem contra elles articular, 
no longo de toda a sua exposjção, uma palavra s!quer. ~. se
nhor Presidente, se o che!e do Poder Executivo níio motivou seu 
vêto, quanto a essas pt"escripções, a.o menos neste ponto, a Com.
mlasllo ele Finanças tinha o dever res trtcto de rejeitar o véto. Por
que ~ Con.;tttulcAo exige, e~preseamente. que o véto seja moti
vado. At é mesmo porque. trata.ndo-11e de varies vétos englobados 
em um só m ensagem, bem poderia a Camaro. acce!ta.r uns e re
cusar outras. Em todo o caso, o t-s~encl.al, segundo a nossa Carta 
:M:a:gna, é que o v~to seja fundamentado, como taxativamente all 
!!e exige. 

Recusa taclt.a de s u.ncçíio, véto não motivado, pot· isto mes
mo equiwlente a véto absoluto, rol Rempre um privilegio da Co
rOa. Cahiu, porém, em ~.11uso; tornou-se obsoleto. Nem as <re
mocra.c~s coroadaa hoje o supportarium. O Rei da Inglaterra 
delle não uRa desde 1707, quando a . Rainha Anna. vetou o Scotlllh 
.M!llt!a bill. O Rei da I tRila delle jamais !ez uso. O Rei dos Belgas 
motivou todos os seus \'HOs de 42, 45 , 84; em. todos esses ca5os 
deUberou de accor·d~ corri o Conselho <los Ministros; e a unanimi
dade do>. constltuclona.ll~tas d:t Belglca. al!segura. que o mon.archa 
não fa: · ... senão a vont••df.' da. maioria parlamentar, qua variara de 
<>plnlã.o, e revogaria eMa" 1«:>!~. C.'l.l<o u Cot-ôl~ an sa.ncciona.~se. Vétos 
lmmot!va.dos desa.ppareceram, de ha multo, do mundo clvllizado. 
A Commissão de Flnan~as, portanto, não podia dar parecer !:l.vo
ravel ao vfto, nas pe.rtes não mottvadaJl. Niio, Sr. Presiden te. 
&Me precedente nll.o poderá vlngnr. Elle attentarla contra. 11. di
gnidade, o prestigio e o d~coro desta Camara., que !.aria m.albara.to 
de uma de sue..e prerogativas mais_ altas, .se enguils~, sub5ervten 

·tementc e contra o texto dn Constituição, vHos lmmot1va.dos . 

Nem se me diga que não ·podia ter tido o Sr. President e dD. 
RepU1bl1ca. intuito de melindrar a Cama.t"a. Nem, por .late, menor 
o dever desta d e zelar. ciosamente, pela sua preroga.ttva, rejeitando 
o _vét~ ~ot!vado, in.acceltav:t diante da. lei. 

llo{as, se o que venho de expor tem à. evúdencia dos factos ma· 
teriaes collocad08 dlan te dos olhos, veje.mc>$, Sr. Presidente, como 
o .chefe da. Na.çã(, us ou do vHo parcial. Diz S. E:z:.: que wte. no 
artigo 2. •, "a.s pala. vras referentes aos funccionàrlos c! vis " . 

·o a.t'tlgo 2.• se -expressa deste tirir: 

" Os mWtll.t'es e os funcclonarlos civis, Inclusive os func
Ci'Dnar:los leg!sle.tivos, os contractados, os men.salista.s, os 
diaristas" • 

sã.o essas palavras c;ue o Pre;,ldente vé'ta no ll.t't!go z.o. Pode
r.la. · fa.zel-o? Não, Sr. Presidente. Não e nll.o . Antes d& tudo, ve
jamos como. se enuncia o artigo 45 da Constitul~ii.o. Elle se _expres
sa, textua.!Inente, nestes termos: 

, "Quando o. Pr-esidente da. RepubUcn. julgar um projecto 
de lei, no tOdo ou em parte. Inconstitucional ou contrario 
aos interesseis naciopaeé, o veta.râ, totai ou parc!.il.!D1ênte, 
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··dentro de dez dhl.s utel.s, a. cont:l.t- da,qU~lle em que o ~·~ceber, 
devolvendo, nesse prazu, e cOill os znotiVO.'i do veto o prQ• 
Jecto, ou a. parte vetada, á Ca.mara. dos, Deputados~. 

Tanto vale . dizer: O Prt>-15ldente ela. Re:Pllblic.a IlOde vetn.r "touo 
o proj(-çto ou paJ·te delle. Que (: parte de 'llll'l ~rojecto. ou melhor, 
quaes e.s parte~:~ de um projecto·t ~ao, cv!dentement .. , os 'texw~· 
em q~e ~lle ·se dlvlde. Como no .sentido technico, ou no ~ommtu:n, 
se.d!vlde em purtes, t.:m praJecto: Em palavras? Não, Sr. PresJ· 
dente, um projecto se dh·Jdc em artlgos, par<l~raphos, in,·l»o~ . nu
meros, Itens, elineas. 

A. um estudante que, num exame de Dlreltu Proc~sual, ou 
de Rhetorlca, o examinador poerguntass~ Nn quantas ]lartés »e 
<lh·Jda urna. sentença, um dil!curso, ou um poema, -e elle respon
desse que em pBia.vras, n'ãD haveria· pi~to!ão ca.pa:1; de livrar es~e 
i!;'norante de t<Xlaa as bonlbas da. repro\•nçii.o mall! ·mereo::!da.. 

U'm projeeto não se dlv!de em palav-ras. O que o Pretiidenie 
póde vetar, como parte de um proJecto, é um an1go, um pJ.ra· 
graph.o, um tndso. um numero, um 1t~m, uma. alint;a .. ~té me:,~mu 
porque o poder de catar em meio de uT!la. pllra~e. uma pa!avre, 
pam vetal-a, imlXlrta. no poder de em~ndaJ:", que u. Constituit;;â.u 
nã.o con!erlu ao Chete da Nac;ão. 

Se o qu!zesse, tel-o-J.a. conferido expres.samente, como fizeram 
<J.S Constituições ~ .Austraua, da. Costa. R!<:a e .do ;Equador e, -na 
America do Norle, a.s dos Estados de Alabama., Vlrg!n.la e Massa
chussetB. O poder de esco~her, em meto f!. phrase, pa.la.vre.s pa,r:~. 

impugnal-:12 com o véto, importa. no de emendar. E que poder 
.!armlda.vel! P<>rque o P!"esJ:dente ela. Republ1ca, dispondo de umu. 
prero~va. tal, poderia. apoiado pel.a mlne>ria., não sómente ~ub
verter, mes inve~ter o deliberado pela maioria. 

Figuremo>;, por exemplo, o art.' 3,•, dll. Parte Geral do Codigo 
C! vil que pl"eaorev~; 

~.A lei não distingue entre nacion:aes e extt"angeiros, 
f!un.ntc-+ f! .acquislção ~ ao- gow Uú::t dU.--t:ltO$ civis ... 

O .Presidente .,.etaria o ··não··, e tena.mos,. como Je.l, exa.cta.
ment~ o · opposto li. vontade da me.!ol:'ia. 

Figuremos o "trt. 3.• da :pa_rte lntroductorja que declara: 
~ 

"A lei níio prejudicara, em caso al~rUm, c dlreito adqul
.rldo, o acto juridico 'perfeito ,.e a coisa julgada". · 

o Presi-dente, vetando a.s palavras "não". e "em., casei algum ·•. 
teria. emendado a lei para vira1-Q ao ave!lllo~ para inverter os pa
pejs, para .subverter o regimen :num de oous ponto.s eilsencfaes, 
determinando o eontrasm da. ga.ra.nt~a que a maioria. quizera da.r 
como segunmo;a aoa direltoa in(lfvlàuaes. ' 

E, subindo na escala do arbltrio, poàe-rla o Presidente d-!2:er 
que, se pôde vetar uma palavra, pôde vetar um. prefixo- E, se no 
art. 5.Q do Codigo Civil, cujo· texto declara: .. são absolutameZJtê in
ca.~a", veta.ese o pretbr.o "in'' de "lnca.~s'', tel"ia. declar.a.do 
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absolutamente ca~s exactamente aquelles a que a maioria do 
Poder LegislatiYo ferira com a Incapacidade absoluta. 

Vê, portanto, v. Ex., Sr. Presidente, o perJgo desse prece
dente. ·rllso não é vHo parcial: é poder de emendar, que a no!lsa 
Constltu.lção não dEou ao Chefe de Estado. Véto parêial (: outra 
coisa. Cuido que elle aplie,receu pela primeira vez ú. face da terru., 
nos A1·t.!gos da Confederat;;ão das u nldade:s revoltadas do11 Estad()l,! 
Unldoc -da Amerlca. do Norte. 

Daht se transi)ortou para a Argentina, Paragully, Colomblo., e 
a quasl todo!l os E~taclos Norte-Americanos, sendo, lJOr~m, que coru 
a. ln.titud" que lhe:-o damos. de vetnr qualquer parte da lei, npen:ls 
o possuem OA Govt·rnadore-s de 'Vashington e de \'lrglnln. Porque • 
os demal~. ::~J)f.'nas possue-m o v6to parcial, para as leis crendorus 
de despesas. 

~fas nunca nos Estartos UnldoK se interpretou, como a~;ol'fl. 
se quer entre nós interpretar, o vHo parcial. 

Sob tal pretexto, alsuns G<lverna.dores tentaram r~<luzir os 
itens da despesa. A ve!'lba, por e:r.emplo, era de um milhão de dol
lar"es; elles a veta\·o.m, quanto a 500 mil, redu~dnrlo·a a 500 miL 

Qua:li todas a..'! supr'E'ma.'l cOrtes estadoaes, por~m • .sobretudo 
as do M!ssJsslpl, Illlno!!l e Oklahoma, julgaz·am incon~tftudonaeH 
esses vHos. Jo: nii.o divergem, nesse ponto, os constitucionalista:; 
americanos. 

Paro. nii.o me alongar, citarei apenas alg-umn.g dessas oplniõe9 
maglstraes : 

Elack - The Relation of The Executh·e Power to Le· 
g!slat._lon, pags. 1(15 e 106: "Em Illlnofs e Mi;o;sisslpi a.s Cur
tes têm julgado que o poder dado ao Governador de vetar 
Um item OU uma !;eCÇãO nii.o lhe dá. autoridade para vetar 
uma. pe.t'!e de um ite-m e approvar a outt·a. e se elle veta 
parte de um item, ~uspendendo, por exemplo, as palaYras 
"per annum .. , seu acto é nullo. Em Oklahoma se decidiu 
q.wc ·o GcYcrna.dozo, r.~rn -p:-ojE.·t:to.. de--..C.es.pe~::~ .. ,. a.uc s!:- tem 1.l!n 

item, não pode sancclonat· a dfspesa e a. importancia vo
taàa., e vetar a parte que regula como a vcL'ba serâ. dJstri
bu.Jda. 

Mathews - Amer!can State Government. pag. 224, de·· 
pois o~ estudar o \"'é to parcial, commenta: "Este poder se
rie. multo augmentado se o Governa-dor pudesse. não só
mente vetar um nem, mas tambem reduzir ;L importanc!a 
de uma 1·erba". 

Finley Sanderson - Executive Power, pag. 78: "Para 
admissão do véto do ·Ite-m de uma lei, elle deve ~er dlstlncto 
e separavel. O véto desautorizado contra uma parte de um 

.projecto, não tem effelto e este, .apezar disto, torna-se Ie!". 

Na." Pol!tfco.l Science Revlew, vol. XVIII, yem um longo 
estudo de Wells -sobre o Item Véto and State Budget .. 

E nelle se lê reJa tivamente ao v é to parcial:· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:43+ Pág ina 51 de 86 

• 

"Em · taes clrcumstancias G fa.cll no G<lvernador vetar 
uma lei ode despesa. iniciada pela. Assem'bléa. ou novoo ltene 
por ella. adcUcfona.dos. Por outro lado Dã.o tem o poder de 
evitar o augmento no• itens por elle propostos. O remedio 
l'llats· sl:nples para. esta dlfflculdade é alargar o véto parcial. 
de modo que pernútta reduzir um ·lt~". 

l•'ol a Isto que attende:ram raros Estados Americanos. Que 
eu saiba, epenas Ma~usaets e Call!ornla deram ao Governado!' 
o poder· de reduzir o item-, vetando-lhe ume. pa.r·te. Os demais !i
caram com o systerna. da. Constituição Brasllel.ra.. o que o Presi
dente pôde, vetar ê todo um artigo, todo um paragrapho, todo um 
.!tem, e não capte.r pa.Ja,oras, 1>ara. lhes oppOr o véto . 

O acto pelo qual o Presidente da Republica Impugnou P-d.lavras 
ill!lerta.s no melo da ora~ão importa no poder de emendar, que u 
ConstituiÇão não lbe conferiu e que a C!l4lla.rCL não lbe póde re~ 
conhecer. A Ca.mar(l do,; Deputados não ·a& p6de despir ~ sua 
),lrerogativa. e.'lsenclal, condição· talvez· unica de sua vida - a. de 
legislar - para. admittir co-part1cip3Ção do Preljidente, por me-lo 
de emendas, embora sob a appa.rencia. de véto. 

Esse PI"ecedente perigoso não poderá. vingàr . Se a Camara, 
abdicando d.e sua majestade e raste~nte aos pe.s do Executivo, 
sancclonasse o prece<'iente m_onstruoso, de acceite.r a cC>-partlc!~o 
legislativa do Presidente, por meio de eznen~ dissimUladas num 
v~to, teria, nesta e.ssentada. .recebido seu attestado de obito, amor
talhada no desprezo pubiJco e, sobretudo, no daquelle a. cujas plan
tas se su!clda.va. 

Niio, Sr. Presidente, esse prei:.edente não poder!i. vingar. Não 
podemos consentir no v~to de palavras; não podemo.s com. a ab· 
dkaç;iio de nossa. proprla dignidade, conferir ao Presiclente . o po
der de emendar. 

Mas, se tudo quanto venho de d12er ê manifesto, vejamos ee 
assiste razão ao Chefe de Estado no fundamento ~o· do seu 

·· acto' _::_ o de que a. C.:mar~ lhe Üsurp.ou iÜncção prlvatiVaniente 
"Ullt tomando a Iniciativa de uma lei de e.ugrnento de vencimentos. 

Exa.ctamente abi, por menos que o pareça, ê que o Presidente 
menos razão tem no seu acto vetatorlo. Antes de mais nada, não 
.se trata. de lei de augmento de vencimentos mas, declaradamente. 
de le! de abono provisorlo. 

E1>te o. texto do proj~cto: 
I 

"Os· militares e funccionarlos civis perceberã..o, em ca~ 
racter provisorio, .a pa.rtlr de 1 de Julho, um abono mensal, 
de acMrdo com a tabella segu.!nte" • 

' Ora, Sr. Presidente, se a lei ê de abono provis(lrlo, por J.sso 
mesmo não é de augmento de vencimentos, l>orque abono venci
mento não e. Abono, na linguagem vulgar em· que foi empregado, 
ê auxilio, dadiva, liberalidade, equidade, se quberem . 

. • 
Tudo isso ca.be exclusivamente, ou melhor, p:rlnç.lpaJmente, lla 
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alcada. da. Ca:rne.ra.. dos Deputados. SOmente e!la pôde tazer eSse 
donativo, essa generosidade, essa munif!cencla, á cu~te. do The
~uro ua. Na~:ao. 

E' e!la, e:xclu!!il'nmente, o poder coml)etente llllru. IH:Jo. E Jú 
o fez ern 1922. Por occasJ.ií.o do Ceutenarlo, todos o:J funcdonllrlo,; 
recebet'<l.m um abono, a. t.ltu_lo de gra.til:i.caçii.o. 

A CII.Zllara, no artigo G." da lei n. 4.638, de G de Janeiro de 
1923, determinou: 

"Os que t'eceberam, no exercic!o de 192~, uugmento In· 
devido, por Ct'l'anca appl!cação do art. 150 da lE>I n. 4.55~. 
de 10 de Agosto de 1922, !lcu.m releva.do8 da .rest!tu!~;ii.o do 
t'X<!eHsO recebido, !lcnnclo enn~!deraclo o pagamentn ln:levldo 
com.o dadiva. de Centenarlo, !eita. pela ~a<;il.o u. e~ses S<!U,; 

servidores" . 

Era, Sr. Presidente, a Camara que fazia essa dadlva de C•m
tenar!o a.os servidores da NaçJ.o. Agora, ~ a Camara que !uz a 
dru:l!..,a, concede o abono pro\•lsorio, aos tunccionarios pul.ollcos rni· 
lltáz:es e civis_. 

A lel nil.o é, portanto, de augmento de vendmcntu:;. Quo>rcm 
os collegas vêr corno não é't E' que o art. 5"., que o SI'. Pr..,.si
d~nte se esqueceu de vet<tt' e, por iil':iO, sanc-cionou, fica em meill 

á ld, !:lcm Uga,;âo com O:J outros artigos, [1. IJrocut-a de um ponto 
de re!erencia que não encontra. Este artigo (: uma espec1e de 
miie de S. Pedro, na lenda christã. Nà.o con:!eguíu \!ntrar no céo 
pela sancc::ilo, mas tambem não cal1l'.l no interno do vHu. E poi" 
isto paira vagando como !amasrna. em meio ú realidade ua lei. 

Eis o artigo s•, sanccionado: 

"Os abonos estatuidos por esta lei não serão conside
rados irreducttvels" . 

Que abo.r;tos são. esses, que não serii.o .considet·a~os In·educti
vell!, por esse urtl<;u, perdido nu meio dos dispositivos refe~entes 
a Yencimentos militares, :í que se não pôde applicar'! 

--o que ·se evidencia e -que- esse a:rtig-o l:li!. appiicava ;~.os ven• 
cimentos dos magistra..dos e dos Ministros do Tr~bunal de Contas, 
que. sãn os unicos lrreductiveis. E o legislador não qulz que, sob 
a· capa de vencimentos, !ossem 'amanhã. consldere.doa irreducti
ve~~. tàes abonos . 

Assim., pois, Sr. Presider-te, no fun<io e na ·fónna, a lei é de 
abono. Accresce que só excepcionalm-ente os vencimentos são ir· 
reductive!s. O caracteristlco essencial dos vencimentol:l é a sua 

-fixidez, a. sua. permanencia, a sua. estabilidade. O dil:ltinctivo dO 
abono é a provisoriedade, a transitoriedade, a i.."l.Seguran.;:a. 

Abono, o Poder Legislativo supprime quando qu!zer, dilata 
ou restringe, quando entender. Vencimentos, não pôde jálnaJ.s o 
I.iegtslativo eliminar ele todo • . ·. _, .. . . . 

Eis, porta.nto, como V. Ex. vê, Sr. Presidente, no· fundo ~ 

na fórma, no espirlto e = .substancia, a lei é ·ae·,a.bono; e is:;.<; 
expressamente .l:Je declara no texto do proiecto •. Se, portanto, niio 
e·· lai .Q.e augmento de vencimentos, esboroa.-!l,e toda a argumenta.-
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ção do Fre~ldente da Republlca. Multo me.Js : iio esbOroe..tnento ain
da. restam escombros e p6; da. argumentação (!à véto, porém, 
nw.ia resta.. Elle ;Se dissipa e se esvll.e, como a. nevoa. ao conte.cto 
do sol . · 

Mas, ainda quando a lei fosse, declaradamente; de augmento 
de vencimentos, terla. porventura razões o Senhor Preeldente da. 
Republlca de vetar o projecto na. ·Parl& referente ao funceion:~.
Usmo civil, sob o fundamento de que se wsurpé.ra. ao Chefe- do 
Poder Executivo privilegio que a Const!tulçllo lhe aaaegura, a 
elle, exclusivamente a elle? Ainda a.hl não tem razão o Sr. P:-e
sldenteo· da RepubJica, porque n iío teve 1n1clatlva de qualquer pro
jecto de lei. · O que :fot encaminhado o. esta. Camara - "en~
nhado" 6 textua1mente o verbo em!)r-egado - :roi um documento 
que o Mlnlatro da Marinha. chrlsmou de "exposlçllo", depois do 
Presidente da Republ!ca já. o ter .baptlsado de "expediente~, re
lativo a.o reajusts.mento das cla.aees armadas. 

O Sr. ~sldente da RepubUca, portanto, não enviou proje
cto algum {1. C3,mara e. mUlto menos, nos termos <rennidos no art. 
4!1 <la Conatituiç!ío. Em todo o caso. houve um offlclo do MiniS
tro da. :\farinha. encaminhando a mensagem do Preatdente. Maa 
wso, de re!erencla âs torças de· terra e m11r. 

Quanto aos mUltares da Policia e dO Corpo de Boml'Jeiios, o 
que hóuve toi um offlclo do Mlnl.stro da Justiça, encam.fnh;;J.ndo 
um relatorlo. Eis, text'ualmente, o que d1í:; o Ministro da Justiça: 

"Exmo. Sr. Antonio Carlos Ribeiro de Androda. - DD. 
Presidente àa. Camara ·- De ordem do Senhor Presidente 
da. RepubUca, tenho a honra de r-emetter a. V, Ex., :lfim 
de serem devidamente encaminhados, os relator!os 1nc!u50~;, 

· relativos ao reajustamento d(>s vencimentos da P olicia :M:i
lltar e do Corpo de Bombeil'Os~ . 

Assim, no primeiro caso, o Sr. Presidente da Rl!pubUea: não 
· t eve inlclatlva de ' projecto algum ; apenas enviou mensagem. No 
segundo, nem isso. Houve, tão sOmente, um ot!fclo do Ministro 
em. Justl~a, E!DC!Uililtband<). 0 - rele.t<lrf~ _. - .. 

·No entanto. tudo isto o Presidente da Republlca cons!ders. 
iniciativa s ua, para sancclonar a. parte do projecto relativa aos 
militares· e. no mesmo p:UJso, julga Jnconstituctonal .o resto, e em
bola no seu véto at.,; o · dispositivo que s.ugmentou os venclmento11 
dos funccionarios desta casa. como se a. Cama.ra. lhe ti~e~ usur-. 
pado wna ·f'uncção, quando se trata de a.ttrlbuiçã.o privãtiva; em.· 
ctamente; <lest.a Aesembléa. 

O dJspos_!tlvo ~.tn que S . · Ex. se :!lrlll& para. vetar o §. 2. • do 
art _ 41 da Constitui~ilo 3e enuncia nestes ·termOfl : · 

" Re&aWada. a com.petenciQ. da . Oa.mara oos DeP'fÚG!fos 2 

, ·do Senado, quanto aos -reapect""'s -aerV!ço'!l administnz.t~a, 
pertence, exclusivamente, ao Presidente da Republica a. iril· · 
clattv1L -da projecto de. au gmento· de vencimentos do :fune-
oelonallamo. " · 

· Nes~ .. condições,, o Sr .. . Presid8nte da.. :Republlca. .n:ma,-ae 

r 
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na segun-da parte do dispositivo, q'ue lhe dâ. a competencla, ee
quecendo-se das palavras !niclaes do proprto paragr&pho, que cita.. 
E encambulha, no seu véto, de roldão, com aquillo, que- julga a.t
trtbuic!l.o exclusivamente sua, a. prerogative. que- a Const!tu!~ão 
confere e-::clustvamente á. ca.mara - a de te~." a iniciativa de au
gmentar os vencimentos dos seus -funcc!ona.r!()s. 

Sr. Presidente, s6mente o tumulto e a desordem de uma ves
pera de partida. poàerlam tornar concebtvel tantos erros apinha
doa num só véto, sob 'um fundamento untco, quanto a cinco ou 
Beis palavras de um artigo. 

MllB, será. poSBivel que a Carnara. dos Deputados accelte este 
precedente, de que ella não tem eompetencls. Para. a iniciativa 
de augmentar os vencimentos de seus funccionarioo? 

E' posalvel -que a Camara se sujeite a essa. diminuic;ão mate
rial de sua competencla? E' poss!ve! q'ue ella. dê mão forte ao 
acto evidentemente 1nconstltuclonal do Chefe da Nação? 

D!zfa-ae, antigamente, que o velho Congresso era uma. chan
cel!arla. do Cattete. Se o foi, era. quas! sempre, sob o funda
mento de- medldas de ordem publica, de razões de Estado. que o 
Congresso acabfl.va capitulando. Se a. Camara, po~m. ac~elta55e, 
•·coram populo"', esta. diminuição das 'Suas !uncções: :;c, contra 
o texto expre-sso da Constituição, que lhe contere uma preroga
tiva, ella accelta.sse a negaçllo do Presidente da. Repul!llea, que 
lhe· arranca esse privilegio - a camara Já. não :seria. m~fs ,, cha.n
cellarla. do Ca.ttete, porque. então, teria de.scido ao n.ível da fa
mule.gem do Pa.lacio. 

A Camara niio póde acceitar este- precedente: a Commissáo de 
Flnan(jlls não poderia ter acceitado o vêto, neste ponto. 

'Mas, o facto ê que o Chefe do Poder Executivo não enviou 
ê. ·eamara nenhum projecto ode augmento de vencimentos. O qUli! 

elle env1ou toJ um "expediente de reajusta.znento" . Urna vez, po
rém, que remetteu um' expediente de ree.justamento: uma vez que 
:!.eüe!t.ou,.--.cc!!!~ h!!c!.at!va, . .o .o!f!cJo. d~ M!n!~t!"~ da .Justiça. ~~~rui-
nhando um relatorio; uma vez que, na sua propr-la exposição, n!l 
rtnal' da· meru~agem, conclu!n: por deixar á "competencia destQ 
Camara. resolver sobre o ass'umpto"· obvio que constltuclona.l
menie, sO lhe cumpria reconhecer â. damara o df;eito absoluto d•~ 
sobre esse assumpto legislar. 

~pois dlsso, .tudo elle podet·íc. fazer-, menos sanccfonar, como 
de sua. lnlciatlva, que não teve, a par-te relativa e.os vencimentos. 
mllltares e vetar a que concedia abono aos tuncclcmarios civis, aos 
reformados e aos invalidas da Patrla. Tudo poclerla fazer, menos 
isso. para que se não p'udesse dizer qu~ a Justiça, neste Paiz, se 
repreoontava por uma. figurn com a venda. apene:s num dos olhos 
e, por Isso meSlllo, descuidada. in.dif!erente e insensivel pa.ra. a 
:tn§.o que tem . a balant,:a, mas Previdente, m~ure1ra e dadivosa 
para a mão que traz a espada. 

Sé· o véto fõr- recusado, ·poder-se-à, quando muito, dizer que 
dlver"gll'aln ELB opiniões sobre a interpretaçãa dos llml~ . da !nlcla,. 
tlva, ·J;Jn dos ponto.s secunda.lios, embÓra. importante, da nossa 
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Constltuiçll.o. Se, ):)Orêm. o vHo fOr acceito, não ssra. mais •. sO
ment~. o § 2•. do art. 41 que terá. ::ddo mal applfcado. Não~ Serâ. 
o proprlo reg!men que se ter<i. .llbalado atê ·á.s ultima.<; pedras .de 
seus fundaml:'ntos. Porque, violado o principio da egualqade pe
ra.nto a. lei - condição de todo reglrn"ln livre - crear-se-la. para 
os militares um privilegio que - honra lhes seja ,..-- e!les nunca 
reclamaram, e .sempre, em todos os tempos, repelllram. (Apoiados.) 

QuPro. porém, leva.t" a.té âa ·t!ltlmas consequ~>ncias õa. .discus
são e da analyae OR motivos em que se poderia ter. ~trlbado o Sr. 
Pret!ldente da Republlca: quero fazer como o c~ador, que deS
'enturna a cac:a ..entO<:ada· em !<eu esconderijo derradeiro. 

;Demos de 'barato que o Presidente tenha· enviado à Camara 
um projecto, nos termOs do art. 49 da Constltui~ão, com a. em~n
ta: u Projecto de augmento de vencimentos dos militares. " 

D!r-se-a. que a. Camara. não podet"!a ter !e i to o que f~z. Nilo! 
Poderia. tazel·o. Se niio. ve-jamos. 

Antes de tudo, que é in~lativa? Aurelino J..€QI, estudanuo 
o art. 29 da Const!tu!ç;ào de 24 de Fevereiro, que á Cama.ra dos 

. ·Deputados dava. a lnidativa dos ·projectos financeiros, cita Au
lette, Beschereelle e Webster, para provar que iniciativa é prio
ridade. 

Mas, nest~ assumpto, no poder de detinU>, nlnguem .egual a 
L1ttré. Elle é. na opinlãe da critica. mna ·autoridade incomparavel. 
Sabia em. mais de um departamento da sclencb. humana, phUo
logo profundo. escrlptor dos mais puros, all!ava a essas qualidades 
a sua condição de :philosopho, que lhe dava uma precisão, uma 
protic!encia, uma capa<::ldade no definir. até hoje irrlv.allzavel. 

No seu grande d!ocionarlo · <1a lingua. 'franceza assim define 
elle in!efatlva.: "A acção de quem primeiro entabola qualquer ne
gado", "o direito de razer em primeiro lagar uma proposição·· .. 

O Preskloenté fe~ em . primeiro lagar a proposlc:ao. Teria fei~o 
se nos ,tivesse er."Viado üm projecto com ementa, e~ declo.rada

_men:t.e., .de a_!\gl!lent,o_ l].e__ VltlJcJm~nt_o~q .Jltili:tu-.e.s, Se: ewa. Jl..vn.Qth~e 
se verificasse, teria usado de sua in!clativa., enViando á Camara um 
projecto de augment,:, de -vencimentos no quadro do tunccionaUs
mo. Porque ·a Naçiio não distingue entre <>$ seus servidores. O 
que existe é um · que.dro fte tunccionarlos pt:blícos, que se divide 
em militares e civis,· amoviv-ais e ina.moviveis. em dlariBtas e 
mensalistas, em vit.al!cios e não-vitalicios. O conjuncto do qua
dro üo funcclonal!smo publico ao serviço <h Nação é o que ca
racteriza. a funco;;ilo de servidor da coisa publtca. E. uma vez 
exercida pelo Sr. Presidente ·da Republica .a. sua "inic.iativa• abria
se, para. a Camaxa, i!. orobita da sua. competencia. 

No poder de legls!a.r ou emendar, a~ onde iriam esses podere-~ 
da C~? Deverta. ella limitar-se a acceita.r ou recusár o 
projecto do Governo?" Poderia restringir os augmentos propostos"! 
Seria Uc!to augm'?nta.l-os? Teria faculda<le de introduzir novos 
accrescimos, extendendo-os. a outros funcciona.rlos? .Els· as ques
tões delicadas 4\·ue ·o as.sumpto envolve, e cuja solução tem des
·perta.do . coritrover:;ias e 1utas entre os grandes coi;Uitltudonal1Bta~ 
do mundo , em todo~. os parlamentos ·das nações livr.es, .a; propo-

: 
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sito, exactamente, de caso analogo - o do.s poderes do Sema.do 
quanto ás I~ls financeiras, cuJa. lnic!atívo. constitucional compete 
A Camarn. Dlverg~m os doutoree. Basta ler, por exemplo, como s~ 
oppõem, sustentando pontos contrarlos, os dois ma !Ore!! constltu• 
clonallstas e pro!eesore;~ de dire-ito c ons titucional francez - Es
meln e DugUlt. E' vêr. no segundo volumo de seu tratado, como 
Esrneln sustenta que o Senedo póde alterar. como qulzel:', o orqa· 
cento a.ddlclonal, crear novu despesa.!l . O mesmo sustenta Wll· 
son numa monogra phla conhecldlutma, " 0 Governo Congressual " , 
Bninlc.lti e O!'lando tambem dlver:;em. Os que não divergiram 
nunca . !orlll!l os .senados . Nem o francez. nem o Italiano, nem o 
americano, jãmals abriram mão do poder de emenda.r, n bom 
emendar, os projecto::s flnanc'!llros. 

Na velha Repu·bl!cn, n'uncn. o Senado deixou de emendar, co· 
mo qulz. os orçamentos. E sta, ~ praxe do nosso regimen. Est;'l, 
a tradlcào Nort~ Americana. E a tlll ponto .que Ruy Bnrbosa, em 
artigo publicado, sob o titulo "D ois Senados•-. dQ qual uma pat't '> 
vem transcrtpta nos commentarlos colllsidol! pelo Sr . HomP.ro 
Plree. asslgnala.. que, embora nos Esta.do11 Unidos a le t.ra ua Con~
tltuicão conferisse {l Camara dos Deputadn!'l a supt>rio1·1tlad'! fi
nanceiro, as praxes' leg!!ila.Uvaa t ransp'uz:eram os pape!~ e ~om 
proveito par11. a adm!ntstraciio e para o Paiz trlumphou o predo
mtnlo do Senado. 

Vê· se. portanto . Sr. Presidente, que nilo é tão )lrocellent~. do 
ponto de vista. · constitucional, a duvida levantada pelo Chefe do 
Poder E;xecutivo . 

A Camaro., porém, não póde acceitar duvidas de especle a l· 
g uma contra. .suas prerogativas e seu poder de legislar. Este só 
deve restringir-se, ante limites expressamente traça dos na Cons
titutcão. Porque não se ha. de applica.r e Interpretar a Constitui-

.· cão paXa. restringir os poderes legislativos da Allsembléa e d ila
tar os do Presidente. (M -uU>o bem.) 

Não ! Não é encto que a Camara não pudesse t er emendado 
.wna..leL.de_lniciatl._'{a '4n ~r;:esl!)!nt~ e gue_!!lo~!flc~va os vencimen• 
tos no quadro do t'unccionallsmo . A Iniciativa presidenciaCabna
a. Camara o tmmenso poder de sua. com petencla. Era, en t l!.o, só
mente ella ·a. senho·ra. d o projecto, com as emendas que entendesse. 
P o!'l}ue m'uita vez um orgão do poder pUJbllco não t em iniciativa; 

0
mas, uma. vez essa iniciativa e="ercid.a por uma pes~Oa qualquer, 
mesmo por um particular, abre-.se a o. orgão publico, . abre-se ao re• 
pre11entante da soberania a esph era. immensa. de sua competencia. 

O SR. Jo~ AuGUSTo - Esta a. logica ® regimen represen
tativo. 

O SR. JOA.O MANGABEIRA - Citarei o exemplo, nã.o de 
um corpo pol!ttco, ·mas de um tribunal judiciario. O s uperior Tri
bunal · ~eitoral não toma. conbectm.ento, tn:-offi.cio, 4as apuracões 

· feitas pelos Trtbunaes Reglonaes. Baste., porém, que um indl· 
vlduo lesado em seu direito reCorra de uma. se®Ao, tenha . essa 
iniciativa, para que o Superior Tribunal rea.dqulra, instantanea.
mente, todo o p<ider de sua competenc:la.. E, então, não se limita 

. a. 8lla..-runar, apen48, a -5ecçã.o llnpugnaila, mas. es.tuda. todo o .cam-
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po <1a elel~ã.o no Estado~ invalida secc:ões ·não conte.!ltadas e apu
radas pelo Tribunal Regional: apura secções· que o Tribunal Re
gional fulmlnllra com a nul!idllde e de cuja deelsã.o não houvera 
recúr.!lo. Exa.mlna, em summ(l, o campo fntelro da elei~ii.o 'e :.nbre 
elle t>xerce sua competenc!a, restaurando, por toda a parte, o im
!)er!o da lei . 

Vê , V. Ex., portc.nto, Sr. Pr~idente, por um preceden~ á 
mil.o, notorlo, porque se passa a nossos olhos. que a. Camara pod.la 
emendar o projecto como entendesse. un10. 'vE'z que o Presidente 
tivera. a. !nicla.tlva, a prioridade àa rnecl!da. E, ~e eu qulzeese, neste 
Instante, cortar qualquer dlscusaiio com uma. autoridade de.ch!l\"n, 
com argumento oo-ho-minen, peremptorlo, <'lida, e• _demonstrarei 
lmmedlatamente, que quem reconheceu a Camura e8te poder fo!. 
<>xa.ctarnente-, o Presidente d:t Republica. De CaC'tO, S. Ex. l!rtnC'
c!onou o art. 1.• que determina. .st>ja. creada uma commia~>io de 
cinco membros por elle nomeadOs e cinco pela Camara, comm!s
são que. pela letra à, tem apenas a funcção <le apresentar um: 

"Projecto de l"eVIsâo geral· do.s vencimentos clvfs e mi
litares dentro das PO.<islbllldades orc»mentarias do PaiZ, ob
~ervado o eriterlo de egual remuneração para l'guae~ !unc
GÕI:!! e responsabllldades". 

O Sr. Presidente da. Republ1ca. portanto, considerou e decla
rou pela !'!u.:J. M-ncçãc que. exe~lda a iniciativa. & um projecto 
de augmento dos vencimentos dO.'! mll1tares. não precisava ter ini
ciativa. de projecto relativo aos vencimentos de !uncclonu.rlos ci
Vis, nem mel.lmo a iniciativa de nomear· a. Commissão, que a- de
veria !ormular, porque esta, composta de dez membros. sendo clnco 
uomeadoa por e1le e cinco pela Cantara, é que terá a Iniciativa do 
projecto det'fnit!vo, no qm:.l os Deputados poderão fa.zer os ac
cresclmos de Yenclmentos que entenderem. Logo, o Sr. · Presi
dente da Republica ·reconheceu que, uma vez que teve a prinri
dade ôa medida. se cumpriu a e-xlgencfa constitucional, e desde 

e~tã~ .. a _c_arr.~ra ~BS_?miu ": !nte~alldad_: do_ ~t;.~ p~~r _de _l~gl~ar ..:_ 

Porque, se o Sr. Preaidenfe da Ret>ublica. reconhece que uma 
nova Commlssão. de cinco membros, por elle nomeados, e cinco,· 
nomeados pela <::amara. p6de fazer um projecto de modificação e 
de augmento de vencimentos, relativos a. todo!! o.s !uncc!on:trlOfl 
civis e mllitat·es; ae . a Carnara. recebendo esse projecto poderá 
modif!cal-o, como qu!Zer; se p6de Isso, que é multo mafs, como 
não poderá, o que é muito momos: conceder um ahono. provlsorlo 
a uina parte apenas desses tuncclonal'ios? 

Creio ter dernon.strado, at,<; os ultlmos limite,; du ev!ciencla. 
que não assiste ra.z::to ao Sl". Presidente àa R.epublica. 

O S.R. JosE' AUGUSTO - E' lrre~pondivel. 

O SR. JOÃO MANGA·BEIRA- Mas, Sr. Presidente, urn ar
tigo da Constituição niio 5(> interpreta senão ã. luz doH prlncip!os 
!undamentaes do regj.m€-n, e do espl.rlto que lhe. d:eu origem e o 
vivifica. Mão grado todas as suas !alha.B e todas as dlsposiclles 
retrosradas e reacc:lonarias que se !hf) enxertaram, a Çarur de 16 

.. , 
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de Ju~ho, p or uns ruJo~ e uma~ frestas, no~ a.c~:~nde a cspcranc:a 
-e nos rasga os hol·lzontt'8 ela democracia social . 

Interpretar ou o.ppllcar a. Constituição, no re\'~!! de::I:!P.>< IIO>~
tulados de IUISSB. construQ<;ii.o jurldlco-politlca, pn<ler;i ~cr·. c1uundo 
muito, o zelo pharlsalco ptole. letra que mata, mu:o nüo f . n em t>Ód~· 
ser , a devOÇão a.cendradn .<~.o l'splr lto que retllm<; t- <JUC >~alva. 

A Const!tulc;ã.o, no s<•u Pl'eiLrnbulo, não Me limitou a. nos ga· 
re.ntlr •~ l!berdade, ma!! a nos as.~eg·uro.r um bem rHt:1r .social, que 
clla,' poster!crment•~. ddlniu como a pO!'I.~ibil!dade clt• uma exll:l
tenclu <llgna, sob uma ordem economlcu vrg1Lnlzacla >~egundo n 
julltlçc.. 

A' luz des:~e t>rín cip io s u[)l·cmo, <le~e lx:m e.:~tat·. or;.;-rtnl:a.ulo 
se~;undo a Juati~:;a . não poderá te r fundamento a.IS"um. na lei. ou 
na. ruzã.o, o vHo uo Presidente üa. Repub!ica. oue sancclun:~ u m 
ahn no de vencimentos n grande~ patentes mllJt4lrcs, já :t!tamente 
remuneradas, e m u.ndu que aguardem melhores tempoft, !nfimos 
!uncclonarlos .-ivlR, que morrem fL !orne com parcos ordenado!! 
e aos quaes ,;c ot·<.Iena. "'"ltct·cm a,; delongas de u mn commbssã.o " 
de umo. lei. come [)Pdln tes d<·~nttcn<Üclos á porta de um ;efe!torlo. 
{;l!-uito bem.) 

Nilo, ::;r. P rcsldent": '"' cu f<"•r·:. D~putado c. A ·~emhl:·:l Cons
tituinte. nãu v oto.1·ia. du.tla,.; a~ condições economk:as actuucs elo 
Pa12. uá<lOH o.s form id:n•eis dever es que a ordem social Impõe . ao 
Estado. e u nunca votaria um abono iXll'a fum·c!onariu;< qup vtn
ce!'sem mal~ de doi>< contos <lc r éis mensa.e." . O funccion:.rio que. 
no Brasil. vence doi" conto"' <11.' t·élil men..aes, ' ' lve pobremente, m a;; 
de aecordo com o ~onfortu e a dign idade de s ua pobreza. O que 
estamos a fnzer é a crear no !uncc!onal!smn um · put rlclado e um 
pariado. 

F uncc1onar1os ha. que ,·enc.:Elm !<eU! c<?ntos pnr mez e outrc;s 
q u e percel:em, anena.'l, setenta mil r éis. 

Ora, Sr. P residente. não C! .exacto que um homem tenha. cem 
t.'-az;;,:.; ..-rn:l;; -r..:c...:!:.slilu-d., -<n> --coníorto--õGilUe <>urr·o :-(J.fUltõõém.-:)-

0 proprlo r e! de lnglat@rra e frnperadn1' rl aH Indles não tem, 
na. realidade, cem vP.:.:es m~ i.s necessid;lill• <lc bem estar -do que 
o rn:tls miseru.vel dos mendigos de seu r dno. (Muito lnnn..) O 
nwl9 é mentira, impostura. tlc<:ii.O. São pt·econccitos e prlvflcgios 
qu& vieram do reglm<'n antigo, -basead o na. cscr ::w!dão, passaram 
para o feudal com :t explor:J.ÇUo dos servos. pe1·duraram no mo
derno; com c. opu!en cia e as pompas da nobroUt e du. corOa, e l'C

qufnte.ram no capitalismo com os el(Celilsoa <la riqueza, tudo e tudo 
conseguido, desde n. mais remota· antfguidade, com a espolla~ão 

<lesl\um;ma. das ffig_ssas trab:U hadoras. (M·I~Lto bem! Palmas .) 

Mas a democracia não se !leve óécorar com a_q opulenclas, as 
110mpas, as joias du. Córôa. Ao contrario. (, óe se-u devet· o!lten
tar. publicamente, a dignidade de s ua moclest!n. . 

o funcclo):Ulrlo que ganha dois cont os el e réi~ mensaes pôde 
v!v~1· co1n essa dig nldaile- e essa modestia. O alto tuncclonalismo 

. niio . póde ser posto óe cu.pital!znc,;ilo de o1·dena.dos excessívo.tl • . O 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:43 + Pág ina 59 de 86 

402-

Estado já assegura aos seus funcclona.rlos todas a.s garantias de 
futuro com a aposentadoria e o montepio. 

O que é. injusto é conceder ao !unccionatlo que s6 parn si 
vlve o mesmo que á.quelle que t(!'m prole numerosa. PDrque o, fa
m111a ~ a bru;e e a condic:iio da vida, segurança e estabilidade da 
sociedade. A nossa Constituic;1!.o .declara que ella está sob a, pro
teccão especial do Estado. Como abandonai-a ao desprezo e a!
rlrmar que -deve receber do Thesouro Publico e. mesma retribu!çilo 
o funccionario que s6mente para si vive e o chefe de famil!a (IUC 

~ exhaure, sacrificando-se pel::!. prole, que ha. de constituir n. se
gurança, a. estaJb!Iidade e o desen..,olvlmento da Nação? O ven
cimento supplementar !:, uma necessidade. E o Estado air..da por 
cima, a esse funcc!onarlo ::1. que não protege, cobra, iniquamente, 
impostos de consumo sobre os g€neros de prllnelra nece-ss!dilde, 
com que e11e mantem pa.rc::.m~mte a ~da, e sobre os reme;dios tom 
que se defend~ precariamente da morte. • · 

Emquanto isso. os poderoso!'! e os ricos "burlam o Estado. fl·a.u
dam a..s declarações do Imposto de ren!L"l. e retiram ao Poder Pu
blico os recursos ele que elle necessita para manter os. ser,•h:os 
sociaes. ~obrefudo os de instruc<;:ão e- saude, a. que tem de atten
der, haja. o que houver. seja como fõr, custe o que cu.-.tar. 

Não ha, Sr. PresldentP. nessas minha!'! palavra.R, laivos de ex
tremismo. Não são extre-mista,;; os que presentem, previ?m e pro
curam prover, emquanto e>tc!Jt~m ;lndn. distante .o rugir das aguas 
deaapoderadas da enchente, que husC<l.rn canalizar. transforman
do-a!? em correntes bemfazejas. 

Extremistas, pois que a todos os extremos hão de levar as 
massas, são os Imprudentes que, fiados nos prfvllegios de nquo.= 
e do 11oder, vivem a bradar contra a maré que vae ('nchendo e ·os 
não escuta, !solados no escolho do .seu egofsmo, a.t~ que a prea-

·-mar cubra o d-erradeiro cabe<;o aa rocha, ·onde se· abriguem, com 
:~. immensidade dominadora. de suas ag'uas irres:J.stiveis. 

Estamos, neste momento, em face Cle uma injustiça mons
tr:uo...~ .. ... F4.-.. ~·0- .e-ssas .ini!.:p..rldades rc!am.cro.sas, .. es.e~. -di2pHce~c!:::.g..,
rev~1tantes, essas injust!!)as forrnidave!s que tecem, tramam e des
atam as revoluçõe:a das massas. 

Estamos, Srs. Deputados, diante ao facto: o Presidenté san- . 
ccionou o projecto. ·que jé:mais foi de sua iniciativa., de abono 
provtsorio aos militares. Não podia, portanto, recusar, em nome 
de lei nenhuma, nell"\ humana nem divina., nem jurídica, nem mo
ral, igual direito aos civis. 

A minoria por isso rejeita o vê to. Rejeita-o declaradamente; 
rejeita-o eM nome da Constit;_üção: rejeita-o em nome da ju;:;
tica; rejeita-o em nome (]~ equidade. 

& me fosse licito, neste momento faria um appello á. maioria, 
sobretudo, i't bancada goYerni.sta riograndense do suL 

Não posso attribufr, nem · ninguem at'tribue má fê ao Pre
sidente, no exerelcio do véto; mas o erro -de -S. Éx. ~ formJdg,vel. 
Ningnem errd. conscientemente contra si mesmo; eUe SEtibfa, -de 
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antemiio, que, pondo ~llll. asslsnatura ao véto. pru.tlca.l'l:t. u m acto 
Impopular. Cu!dou, por6m, et·radamente, cu-mprir seu dever. 

Disso não o demoveu nem o neto da maioria votando o pro
jeclo, nem o {acto do nohre leader da banCRdfl. de S. Paulo ter 
su~crlpto o parecúr, nern a clrcumstancia ua bancada riogran
dense. a .9Ua bancaua, a b<tnca<ln de seu Estado, a bancada de seu 
Partido, ter 3,Jlresentndn u emenda. S. Ex. ct·rava e errava. tL·e
mendamente ; 1naa, culãanllo acE>rú!.r, vetava o projecto . 

. Tenha agora a moiorh a mesm a noção altO\ - cumpra o seu 
dever. 

o eL'l'O do Presidentl• eo;t[L demonstrado. :-iü.o se ll'atu, neste 
momento, de uma q u cstã.n de prestigio pa>·tidar!o do Sr. Presi
dente da Repu'ol!cn. Tra.t<t-se de um acto dr equit!ad<:> c de Jus
tiça.. A Camllr(l. nào pôde recuar; os fund:tmcntos do vêto são 
Jnacceltaveis, n::l. part~ em <iUP. elle.S existem. 

Col!oque-se ~ Camaru {J: altura de sua re~ponsabilidade peran
te o Pal:~:. No IH'imt'iro en<·Dntro sério com o Pouer- Executivo, não 
d€ a Came.ra. demonstr:H;::to de f1·aque2:a ou sullo;<:rviencia; eleve
se .á altura d a Nação, ;, a ltura do Br-asil, á altura dos problemas 
sociaes que aglt.-"tm o mundo. Não commetta uril aeto de fra 
queza.. 

O Su. EAru.ETo PI!':l'O - V, Ex . . p<armittr um apul'tt!? 

O SR. JOÃO !1-!Al\GABEIR.A - Pois nlio.' 

O SR. BARRIITO PlXTo - V. Ex. tern tuda razii.o. A mesma 
Camara que votou a Coru;tituição q uando, oo dia. 2i de Abri!, o 
Sr. Mozart Lago at·guiu de inconstitucional 0 projecto, dect:u·ou 
que ~e tratava de mooida francamente constit ucional e rejeitou o 
requerimento _. respeito formulado por aquc!le Deputado. 

O S[t. CANDlDo Pr~sü" - .AJ> v~t·ua<les apontadas pelo ;;;cnhor 
Joilo Mangabeira são irrespondivels . 

··- - 0-SR. ... J.Q-~0 :\·I.A~;G.~'\..BEIRA - .Unda-ma!l·~,vi'" . L6\.·;i.nt~a. -&. - -
questão da inconstitucionalidade, a Camara ~eclarava que o acto 
era ·constlt.ucional . 

:Mantenha, portanto, a Camara. seu acto, prestigie sua majes
tade, Dão fraquele , nest(l. emerge:ncia, aos olhos da Nação. -

0 Presidente ela Republica poderá ter exc!J.SO.S ; .mas, nós, Se
nhor es, não as tert-mos j{unais. Hoje. demonstrado até aos ulti
mas limites da razão, o erro monstruoso do vé to, a Camara não pôde 
sul;lscrével-o, dando-lhe o seu apoio. O erro é formidavel. .E, se 
quizessemo~ compass:tr totl:t a enorm.lda.de des.'Se erro, n6s teria
mos o díametro de sua lni.quidade, nos pontos extremos_ em que, 
no mesmo acto,. a Na, ão abona quinhentos mil réis mense.es a 
militare~ que vencem 4:50U$, e r ecusa a g r.ttiflcação de cem mil 
réis a. esses m iscros estafetas, es~tualidos; famintos, molhados pela. 
chuva, que andam distribuindo correspondencia, noite a .dentro, 
em nossa.s casas, a 2$500 por dia. ·(Palmas.) 

.~ão. Sr. Presidente! · Appo;Uo para a maioria e pat•a a mino
ria c1a Cumara. MuloL'ia .: minoria dêem-se as mãos, lisamentE>, em 
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prol da. dignidade desta Casa. E, satisfazendo as exl&enda.s do 
clamor nacional, repudiem o neto Injusto e errado do Presldent.a 
da RepU.bUca. 

Tenho certeza de que o véto niio pa.sae.rft. E' sob esta. ltn
pressão que abandono a tribuna. A Camara não póde sanccionar 
uma ln!quldade dessa· ordem. Se o Leg1Blativ0 !raqueasse nesse 
Instante. ninguem arrancaria o Palz oa decep'!iío temvel desse 
desengano, sobre a lndependencla <la.quelles que, a 14 de Outubro 
do anno passado, toram, naR urn!l8, disputar-lhe o sut!ragl'O po
pular. 

Quando se acha e..ssím esclaz:eclda toãa a questào, a Ca.xnara.' 
não pOde aJ>Qiar c véto. Sem dl.atinc<:ã.o entre opposlcão e Go
verno, representantes do Povo, repllla.mos o véto errado oppc.sto 
pelo Presidente da Republica! At~ rnesmo porque se a Camara. 
depois de esclarecida. apoiasse, por subserviencia, o véto lmquo, 
o Povo ludibriado poderio. !'!Ynthetlzar. contra nóR o !<Bu desprezo, 
atfran'do-nos. rosto a rosto. e$511. apostrophe terrlve-1: o acto pelo 
qual ~e concede a·bono de 500$ a m!lltare.s que vencem 4:SOO$ e se 
nega. um a.u:dl!o de 1.00$ a funcc!onarloR clvl!l que IWrcebE>m 70S, 
não ~ , senão, em ultima analyse, a recompensa dfl uma sobreme-

. ~o. a mais aoR que t~m forc;?" e a r~oosa de um ped::u:o de pão aos 
Que têm tom e. (Pa~m a,,~ prolongada..~. .W·uito be?n ; m. uJt() bem.. 
O o'f'(Ui.Qr é :t+ua..mcntc cumprlmcntaa:o.) 

Duro.nte o dL'lcursn do Sr. João Mangabeira.. o Sr. An
tonio Carlos, Presidente. deixa a cadefrs da pres!dencfa, que 
ê oec'Üpada pelo Sr. Arruda éa.marn, 1" V!ce-Pre~fd(!nte. 

O Sr. Presidente - Tem a pal.a'l;"ra o Sl'. Moraes Fe.lva. 

O Sr. Moraes Paiva- Sr. Presidente, em virtude do vêto 
do J)rOjecto da lei reajustador11 doB vencimentos dos servldorBi! do 
Estado, e como repre:~entante deHes nesta. Casa. voltamos a esta. 
trtbuna. para. refor~ar o protesto Q.ue se levantou no Parlamento 
e se cont!nu'a a ouvir de ·norte a sul do Paiz. 

Niio podemos comprehender, que. dentro na mesma: terra., su
jeitos âs mesmas conting-enclas moraes e materla.es,. amparados 
))€lo sablo preceito constitucional. Q.ue peremptorla.mente não ad
mitte PM.vlleglos o· c dls.Unc~ões, por motivo de prof!s.qão ou classe 
soclal; ·entre o~ bra:s!lelros, ~e c!ifferenclem os mllttareB dos func
cionarlos civis, ROb o ponto de vl5ta da retrlbu!cão pE'cunlarla. 
dando-se ã.quelles ~~~ favore!! da Jel ~ r..egando-se a e~tes um <11-
relto inccnte·ste. 

Á injlUltl~a da e:xtra.nha clecisii.o f clamorosamente evldente 
e constitue um estimulo ~. desun.!iio1 pois estabelece, entre as dua.s · 
classes. c1lstlnc~lio odiosa e dl~pers.lva. E tanto assim é !JUe não 
ha argucia ou lntelligencia capaz ide conseguir, usando embora 
ma!abarismo phraseologico, desmerecer a desagradavel lmpressã.o 
causada no esplrito pubUco pelo véto que vefu magoai' prorunda
mente o funccional!Bmo :Ceãeral. 

Onde a. consclencla t>epublicana? Onde, M menos, o eeplrito 
üc equ!c!.o.de que sempre d'eve presidir at! t·~oluções que vão ac-
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tuar s obre a nac:ilo inteiro, mórmentc> l'm pcrlodo corno o que atra
vessamos, Inquieto e DPJ•rchcn~lvo, c:onHequencl:l. deeE1Btr01:1a de g ol
Pt!ll violentos que vêm aoolanilo de ha multo a pnlltlca. nadona.l, 
serando con!u&io e insutflnnlio di~s!d!os? 

Tem-B<l debatido. allf1s, s em re~ultaoJo a)>r~cfu.vcl. <J. noasa. gra
ve situação !lna.ncelt·a, a urgente rcvl~o do:s quadro~ do !uncclo
na.llsmo, a disparidade dos vencimentnl! ()m cargos eguaes e a 
melhor d!Rtrlbulçiio doH funcclonarlo!< Jll' ict;.; vu.rias repartições pu
lJliras . :Sada disso, porém, just!Cica. o \'f.!Ct rnrcfal, pois o funcclo
n allsmo não ~de presclndlt" tambem dos melo:~ de yiV<!r digna
mente, de: vez q.u& o en ca.rt>c1mento dull utilidad es n écessarlas â 
'i>Ub~!Htencla. f facto de. ordem geral. .\1C,m cJl,.;o :·~ me!!!d.J, vot~da 

JJ<-la Camara ê de 0aractet· províool'lo c. :;i se a ('oncedeu aos ml
lltnre>< e funcclonari()S d\'ls, fo! porque a~ dun:; daH;;es delta Cll. · 
recem, pelos m cHmos lrnpernt!vo~. 

A definitiva f!xa<;Üo do t•eajustamento S'trnl depende dos es
tudos e trn.balhoH dn Commi.ssào Instltu!da pelo proj~cto. 

Portanto. tendo ~hlo o a bono apenas l>rovt.\!orlo, coneedcl-o w 
ao.~ mllltares, melhor aq uinhoados na. v!da do que <1S f uncc!ona
l'io~. que, desde c. ln!an<·la. arcam com os onus da pre.[mração 1n
tellectual e pratica, ~em n.~ v::~magen~ dos colleglol:l e escolns ml
l!tnres e curso11 e!!pec!nll7.;tdos, r, lnquallf!c<wel. Os militare.s go
zam dnquelles benetlclo, Jnlc:l:ws, que lhes ~ervem alnilil como 
tactores parQ. ascensão de po~t''"· ao pa!!>~o q uc os 1lllizanoa, que 
tambem se~vi'm á Nac;ão, apenas :tdqulrcm o direito de n ão te1· 
dlreltoli! Entram par;:t os cargos. [lot· concurso quasi todos, tL!
guns em retorrnQ8; ma11 ~empre são os eternos burocratas que, 
curva4Pa sobre as cartelms o u mesas de trabalho, a nnos a fio, 
sem o arQjamento e exerclclo <los quartels, ches:un no tlm da Cflr 
relra - quando .chegam ! - enfermos, n c urastben lcos e deslllu
dldOCJ, com os magros vlntens da apo;oen tadorla, a6mente obtida. 
})Or invalide;~:, e sem as honras e proventos vultosos que os ga
lões. e bordados adquirem, me8mo sem guerra! Se. os 111 ro.U 
jonto~ -::.eprcs;;·::~t::..-~- rca-lmt:ml.,- u ruax.imo "quê o "Governo""está ,;in 
condições de despender com o reajustamento prov!sorfo doa orde· 
~os e sala rios de todo o pessoal no servi(: o da .Nação em terra, 
no ar e no mar, d everiam ser divididos equltattvamente, emquanto 
n4o se ultimam os trabalhos da. Commlssito dos 10 e não se d&li· 
n ela 0 novo quadro dos servlçt:l.~ !ederaes. P ara tal !lm, butaria 
uma nova. resolucão da cémara, acom.JMinha.da do calculo propor
cional, organizado pelo competente orgão akl.m!n!etratlvo . 

O nobre Deputaiio Sr. Adalberto Camarg o, l'epr&senta.nte dos 
bancarias e membro da Commlssão de Flnancaa e Orç;amento, em 
8 do corl'ente, sendo f'a.vcmvel ao véto, fez uma. especl& de appallo 
aos servidorel!l · da Nação para Que os mesmos, ".num gesto pa!rlo· 
tfco. numa. attitude dJgnlf~Qnte aguardassem o resultado dos tra
balhos da. Comml.ssão de ReaJustamento." Terminou sua decla
ra.c;ã.o de voto dizendo : "afastemos do nosso conviv!o todo aquelle 
que, de agora em dJante, consciente · da. gravidade d o momento, 
queira a nnlqullar as d er radeiras energje.s da. Patrfa. B taelleJra 
que, ~la &'raça de Deus, he. de ser salva e vencer." 
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O tunccione.Iimno, pleiteando, como pleiteia, uma medida. de 
alta juat!~a e d1refto inconcu:~so. não pretende "annlquilar a s 
derradeir:~.s energias da Patrlu.", nem mesm-o aba.lal-<tH! 

As e~erg!as de uma P1H rlo. anni~uilam-~e. quando não se rcs
peitain os direitos de qualquer um de .seu~ filhos, quanto mais de 
Uma cla.sse Inteira! 

.Ha funccionarios, come por certo não Ignora o representante 
bancario, que ganham o insu!ílciente at6 para e.. propda alime-n· 
tação! Vivem corno l>ál"las, alguns em situacã; mal.~ dolorosa que 
o bancaria mais mal remunerado, cujo augmento de salario rol 
J>edldo pelÍ) seu r~presentante, em discurso pro!erldu ru:stu. Casa . 

Xfi.o ter:qos pt·ocuração dos b<,nC,<\rl0 ,. para. d~fendel-oi!, con
!:i dcl'amos porf!m Justissim«s a ,; ><ttns pt·eten~e.s. mas a chlwlus o 
qual1rlcati\'o qUb lhes appllcou o noht·e .Deputc.do ut! ''t·alcetas da 
vida .. , des:tnazoado, inf<.'liz e fortl!! Jl. 

Se ha banca1·!os que ~;o.nha.m npenas 150$ po1· mez, cumo a r 
firmou o Deputado Camargo, atC!rnumos que ha · t uncc.:iomu-ios J)u
bllcos que percebem a}>ellas a Jrr!.sorla dlnr-ia. de :!S500! 

Nil.o será certamente o augmento provisorio de vencimentos 
de funccionat'ios IJUblfr.os civis, que ev ltarâ que ·· u. gra~-u de Deus 
salve o Brasil"! 

Mas, continuemos na a.preciaçii.o do véto. delxa.t:~do de parte o 
C<Jnvivio do representante b an cu.rio., . 

Salvo, pela decisão presidencial, o a.bono aos mllítares, sabe· 
se que ~st~ !oi assentado p~la. Camara, com o apoio de todos quan
to» Só O concediam juntamente com . O dos CI\'IS, A vista de traba • 
lhos organizados IJelos :UinL'>t erios da Guerra e da ::Vrarlnha, e sem 
t!'abalhÓ algum quanto aos componentes dó Corpo de Bt11nbeiros 
e Policia Militar do Dlstl'lcto Federal. bern c0g10 da Pvlicia d o 
Mr<.' . N ã o o ' foi, porém, sob proposta, que o constituiria· a verda 
deira iniciat iva, do Presidente da Republlca, na. !ôrma da Co=ti· 
tuição, de vez que o s âlludidos t rabalhos visavam a adopçíio de 
um projecto de lei augmentando os vencim entos de uma das grJ.l!· 
de.s -classe's d.e servidores do Pa!z. 

Hulu, assim, _p,ur tert~ t udo quanto no prcjecto 'Jlâo s2 referiu 
:C'lni ttlar, t!::iQ..Uet:~l1do-.x: ü 1»:-;p!~~do:- d:,_·.-~tc do Q_!le 2. m~dida _ _con~_ · 
liUbsta.nciada. no artigo 3", lllto e. a discrimlna<;ào do a.bono a os d
Yis, concedido junt:unente com o dos mil1tar es no artigo 2", naua 
teve que .vêr com, a fOrma de l>roce.;;so estabelecida no § 2'' do a t·· 
tis-o 41 da ConetituiQào. · 

E . nada teve que vtr, simplesmente, porque, admittindo-se co · 
mo iniciativa do Presidente da Re,;>ubllca o r eaj ustamento dos 
vencimentOS das. :orças armadas e reconh~endO·SG a necessidade 
da provldenc~ suggerida pelo Governo . da. Republica, ;~: Commis · 
.são de Finanças da. cam.ara ·dos Deputaldéls apenas poz em exe
·cução 0 artigo 63 do s eu Regimento Interno: 

~A Commissflo que re-ceber proposic;;ão, mensa;;;em ou 
qualquer outro papel que lhe fOr enviado P,ela Mesa, ~-· 
dera. pr?p()r a :sua. adopcão, ou o.' sua . rejeição, totà.l ou· par-
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ela!, apresentar projectos dellcs decorrentes, dar-lhes sub
stitutivos e apresentar emendas, ou sub-emendas". 

E!.s por que a · Camat·a dos Deputados, dentro no seu Regi
m~nto e, atê, dentro na Constituição, que attribue ao Poder Le-

. gisla.tivo, privativamente, fixar e artcrar os vencimentos dos em
pregos puhl!coa federaes (art. 39, n. 6), tornou claro. no artigo 
2° do projecto, que, entre os funcclonarios civis, se !ncluia.m os 
funcctonar1os legislativos, das Secretarias da. Camal"a e do Senado. 
e cujo numero e remuneração, por etreito não só do art. 39, n. 
6, mas tambem dos artigos 26 e 91 da. Constituição, se fixam ou 
se alt~re.m por ln!ciatlva exclusiva de ambas essas corporações. 

As razões do vêto são inteirnmente conte!'ltaveis. Quando, por 
~x;emplo, alludern aos aposentados e reformados "nteriormentc a 
Junho de 1927 e nos im·aJidos da PatJ•iit, a quem apt·oveita o alJo
no -estabelecido pelo artigo lG, p:n·agrupho unico, do projecto, Ja
hor-am em equivoco ao considerar preceito constitucional do :J.r
t!go · 170, n, i, que impede excedam nos vencimentos da. activídadc 
us proventos da aposentn.doria nu jubilaç:ão e rerorma. - bem en
tendido, em vigor na época da concessüo, - nada obstando a que o 
Governo, desde que as cundiçõeg do Pai:~ permittam, num momento 
rle profunda, crise de suhsistenc!n, auxilie seus antigos servidore.s. 
para lhes conferir nào um augmento permanente, mas um au..-..::i
l!o mensal, abono ou supplemento tcmporario que os furte ás pri
va~ões. A taxaç:ão daquelles prnvc>ntos não soffr'e, por isso, al
teraç:ão. 

Allegando o Governo, na.s razoes do véto, que defende me
lhor os interesse.s nacionaes com o recusar o· abono aos funcclo
narios civis, pelo facto do conhecer bem as condil;ões fincme€iras 
do Palz e a impossibilidade de obter no momento recursos surti
cientes p=a satisfa.zel-o, fica-se surpreso de que sOmente para at
tender á.que1la classe sejam difficeis as condições financeiras do 
Paiz e impossível a. obtenção de recursos. A alma popular n>l.o 
comprehende como se possa emittir semelhante conceito. 

Execuçã.o problema.tica, qual a que se afigura, pelo véto, 
tet-ia a medida de beneficiar a grande classe dos func:ctonerios civis : 
~- un:ta t'icçã.ü ij_ü.e surgiu apenas var.:... nGgül.~~ a. ~S&d~ t:tt:-1·v.iUot'eS 
a.qu1llo que, no mesmo caracter transitaria, era assegurado .:l:OS 
outros em condlç:ões de egueJ premencia, de identicas afflicções . 

Outro caso, em que se fala. na impossibilidade de execução, 
consta do artigo 7•, de grande a.Icànce, entretanto, para o :flllle
cionaliamo. De accordo com o que alli se prescreve, aberta uma 
vaga. e adiado ~ sine die" seu provimento, como infelizmente se 
vem praticando, o fall:llclmento, no decurso desse t_empo, do :tunc
cionario a quem couber a promoç:iio, não p~ejud!carla, no respe
ctivo "quantum". o montepio ou outro beneficio que em razão 
do accesso devesse competir . ã. famllia â. qual seria pago nessa 
co~ormidade, desde o dia. ·ao obito, como se a pl:'omoção se hou
vesse -dado naquella data. 

Ba.stiun estas considerações, pare. justificar o nosso protesto, 

0 qual não póde olvidar· ainda um ponto, e>bjecto do artigo ll do 
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projecto, que faz cumprh·, a .fexor do,; collectore8 e escrivães de 
Collectorlas Fed~raes, dlspu::~!c:ôel< d~ lei nilo obser vados em pre· 
juizo da proprla admin!Btração JlUblica . 

.Seja, porém, como füt•, o UtJ\·ernu estú., de ~;erto mudo, e ern 
ileu :>apel, distinguindo, cntt·s 011 servidores do E>Jladu, 0::1 qu~. 
segundo seu crlterlo, merecem ser desde logo aquinhoados com os 
beneficios que, em momentos diversos, elle propr!o l'romette•·a, 
não como !a 1·or, m us como retrlbul~;ilu dç tra.bcllhoa de. c lasse no 
perlodo de crise economlca q ue em alto grú.o atreeta o pa lz . En· 
ten<le elle que, adaptando essa. u.ttltude, prepara, em relação aob 
><el'vldores nü.o nlcnnçados !lelc. medido., uma !;J!tUClçi'io q ue mt•lhor 
consultar~ o interesse geral, acudindo, ao mesmo po.sso, • 1l.s rédu
z!-<las forças actun.c.s do e•·urlo publico. Não pen.t;n. nem sen te :u
,;im a classe direct!lmente prejudicada. 

A ctttituile, en tretanto, que agora cabe á Cam.ara dos Depu
tados, assume lmportancta sem egual. Constituida a uctual cor· 
poração por smnde numet·o de Deputados que integraram aquella 
de que é succe~ra, quasi todos !avoravels f!. m edill.t dec retada t 

depois parcialmente sa.ncc!onada , cumpre-Ih~ o dever de sust en
tar, sern discre))llncia, e em seu todo, a resolução que votou, In· 
!ellzmente vetada em parte pelo Governo, e, numa unanimidade, 
que só não será completa porque a. impedem os elementos repre· 
sen tativos directos do pensamento do Governo nesta Casa , r ejei
tar o vêto, confirmando em p ró! d ;J. grande e nobre classe dos !un
ccionarios publlcos civis ·o u.bono que lhe foi outorgado, com o dos 
militares. Se de outra fórma p roce<i.er, cahlrá. em ind!scutivel !n
'c.:ongru encia. e, sobretudo, extranba ,(raquez.a... (Palmas. O ora
dor é <:-~&mpri171elltaão.) 

Durante o discurso d o Sr. Morae,s Paiva, o Sr. Arrutb 
Camara, 1' Vice-Pres!dentQ, deixa a cadeira da presidencla, 
que é occupada pelo Sr. Caldeira Alvarenga., 4." Secretario. 

O Sr . President~ - Tem a palavra o Sr. Thompson F lores. 

O Sr. Thompsc.r. Flores- . Sr. Preslderite, em n ome do- !un· 
c.:cionalismo brasileiro, a cujo s erY!<;o aqui estou, venho . a estn. 

-tr ibuna cmnbater, desasso-mbradamente, escu<lado na ro?;ão e ria 
direito, o ecto do Sr. Pre~ldente da .Rel}ublica que negou s ancçil.a 
á resolu<:ão d e.sta. Carnara de conceder u m abon o provisorio aos 

· servidores civis do Brasll. 

Não é these p ara .ser discutida. 'a da neces~id.ade que eJ~:iSte de 
que seja dado ao run ccional!smo brasileiro um a ugmento de ven
cimentos que, cor respondendo ás tuncções que deSempenha e às 
l'esponSQ.bllldadea que assume lhe garanta uma e::dstencia d igna., 
em _ obedienc!a á b uma na disposição do art. ~5 da Constltu!ção Fe
deral. 

O proprio Sr. Pre.sidente da R e publica. nas razões do v <! to .._, 
que ora se discute, declara que - "a r evisão geral dos vencimen
tos do funccionallsmo publico tem constituld-o constante preoccupa· 
ção do Gover~o·• ';Conhecendo as <Uf!lculdades que assober
bam g;raude perte dos servidores da. Nac;ã.o" - accrescenta. s . E x. 
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"não se explicaria que fosse contrario a qualquer iniciath·a 
des~inada a remed1al-e.s ou conjurai-as" . 

De facto, Sr. Presidente, dos 45 mil tuncclonarios civis tabel
.ladv:> que p ercebem pelos corres publicas, 27 mil têm vencimen
tos inferiores a ~oo;ooo. 

Doutra parte - e forçoso é dizel-o - .póde-s·e affirmar, fa
zendo o calculo com optlrnismo, que go• j• do funt;cional!smo tem 
consignado 4o•t• dos seus vencimentos, para pagamento de des
contos em folha. 

Não que o funccionalismo pr.ocure f azer; ernprestimos par:. 
dissipar em luxos ou superfluidades, os adeà.ntamentos que '~' 
caixas facultam. 

As dur::~.s 'necessidades da vida, os imprevistog que occorrem 
num lar, cujo orca.'llento ordinarlo ;; um milagre d e equilihrio, 
obrigam ao !unccionario n se acor rentat· a um emprestimo - · 
b alão de oxygenio que prolongar(~ :~.penas a agoni:.. de um desca· 
!abro total. :...:,_! 

Assim, 25 mil funcc!onMios publicos tabelludos \'Í\'en' actual
mente percebendo m e-neg do que 380$000 mensal!::<, numa ,.poea 
em que o teOr de vida attinglu n um nível nun c,t dantes ale<tn
çado . 

:'das, Sr. Presiden~e. ·ao fazer m enção dcs~a- importancia ma
xima de 380$00, fico muito uquem <1::. realidade .~e se nttenta.r que 
milha.reH . de .funcdon<trio~- h a , tabcllados, que rec ebem a mlnima 

. quantia de 200$000 mensaes, reduziua a. 120$UOU com os de~conto~ 
que . na sua quasi totalidade .soffre, por emprestim l>s . 

Já não quero falar, Sa·. P residente, dos Gu.ooo diaristas, ex
trariumerarios, collaboradores, etc. - mode-stos e prestimosos ser
vidores hoje indispen0!3-veis á boa marcha do~ ::~ erviços publicos 
:.- que percebem diarias ia•ri;;orias fixadas n lguma;; em 2$500, ou 
sejam 75$000 mensaes. 

Não pense a Qunara (lUe estou exaggeranuo ao fazer tac:; 
revela~ões. Cito factos concretos t'm corrobora~ào do que affirmo. 

;,..indQ. nv ü.~~c _p~dn-, qu~nd!;' ~~'?!"c!n n ,..~ rso dP. _ dir.ector 
Regional dos Correio,; e Te!egraphos do meu queri-do Estado, o 
Rio Grande do Sul, fui a utoriza.do a. c.dinittir diaristas que so.tis
fizessam ~s condições regulamentares, isto é, t ivl'ssem m:tis ãe 18 
annos de idade e tossem reservistas, mediante a l"idicula dia..>in. de 
2$500. 

_ O que seja a. v ida desse~ humildes sen:idores certamente · sO 
um novo Dant;; ·voúerâ e.scrével· ..• 

E ', pois, Sr. Presidente ; a questão do a.ugrnento de venci
mentos do íuncciona.Usmo assumpto cuja. soluçà? niio a.dmittc de
longas, nem pr-otelru:;ões .· 

Imaginem , agora, meus n obres collegas. a ansiedade incon
tida com· que o funccionG.! ismo publico civil acompanhou os tr:-a
balhos desta Camara nas suas sesslles da ultima quinzena do mez . 
de Abril ·- e a alegria e :a.h·oro<;o que lhe causou o projecto hu- ·. 
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mano e justo da bance..da gaucha. que mandava da.l' ao funcclona
Usmo clvH um e.bono proviaorio, em tabella parallela. e.o augman
to que fôra propostp para. os mllltares .. 

Abono prov1sor1o, sujeito á revisão t~or uma· commlssão espe
cial -era a solução que mais convlnha no momento, attenta.s as 
dltficuldades que hav-eria de se fazer, em pou<:os dias,· um estudo 
detalhado elas tabellas existentes, para· um definiti\•o reajusta
mento, dentro do criterib sadio de egua.l remuneração para eguaes 
funcçó<!s. 

Infelizmente, o Sr. Presidente da Republica, . nas razões do 
vfto que ora me traz a esta. tribuna, ·não a.cceitou essa iniciativa 
da l1ancaõa .do Rio G1·ande do Sul e que a Camara approva.ra em 
memorav-el sessão, porque - al!ega S. Ex. - "o pt<obl€ma não (
dos qu~ podem ser solucionados lJarcial e improvisadamente. dado 
o num€to e differença de funcções, a nagrante disparidade d e ven· 
cimentos .- a ~nomalla decorrente da má distrlbuiçi;i0 dos func~ 
ciunarlos pelos varios departamentos pu·blicos". ' 

Por certo, S. Ex. ao escreYer- essas pala.vras não teve em 
mente que a Cdmara vatára um abono provisorin, que ueveria vi~ 
gorar tão s6mente durante quatro rnezes - abono essE que nli.o 
viria, em absol;.Jt(), tornar mais dispar a jâ chaotica organiza.çâo 
do nosso funccionallsmo. 

Calculado sobre os vencimentos actualmente pe-rcebidos. o 
abono provisorio anendia a uma situação de facto, sem examinar 
se ho. ou não, como decktra o Sr. Presidente da Republica, "diver~ 
sicUde ·e Yencirnentos para. cargos éle egual- categoria, abusos de 
funccionarios contr!).ctados sem o controle do Governo, sem for
maUdaà<!s. que provem habilitações"" - situru;:ã.o, sem duvida, la
mentavel, :rnas que sómente agora o Sr. Presidente da Republica 
se aperc~beu e~istir, de!la se tendo olvidado compldamente nos 
seus_quatro annos de- poderes discricionarl.os, quando, então, facll 
lhe teria sido corrigir os erro,; e reprimir os abusos. 

~ada em definitivo resolvera a. Ca.mara em materla de ven~ 
cimentos submettendo á assignatura do honrado Sr. Pre.sidente . 
da Republica a resolução que mandava dar ao funcclonalismo 
civil e militar u_m abon_Q provisorío. a.t~ t:J.'J~ !ossem. te.-m.ina.o.l.:.;; ·'tlil 
trabalhos da Commissão Especial cuja creac;:ão t:l.mbem determi
nava. 

Antes pelo oontra:rio, era. a pro:pr!a. Camara quem recoll'b.ecla 
implicitament-e uma vez que s<imente creára um abono pro
visaria - que o caso era complexo, demandava estudos demo
rados, e, pOrtanto, o seu e:lc"ame por uma Commissão Especial, in
cumbida. de fazer trabalho com:plet~ .- ou seja, na forma do dis~ 
pasto no letra d do art. 1•, da lei n. 51 - "apresentar projecto 
de revisão gera! dos vencimentos dos civis lo militares, dentro das 
po~sil:>ilidades oz-çamentaría.s do Paiz, observado o criterio de egual 
r.emuneÍ:a~ã.o para eguaes funcções e responsabilidades". 

Em· resumo - a Camara conhecendo, de facto, .como mu,ito 
bem diss~ o Sr. Presidente da Repu.bl.ica nas razões do vêto -
"que o problema não é dos que podem ser solucionados parciaL e 
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irnprovlsada.mente, dado o numero e dl-fferen~;a de !uncções, a ria• 
gr:tnte <llaparldade d e vencJrnento:,; e a. anomalia ca m(l. d lstrl· 
bulçuo dos funcclonarlos pelos varlos departamento:> pu bl1cos '' e 
m.als "que o verdadeiro reajustamento do.s vencimento~ precisa s er 
feito cuidadosamen~ medl.an~ uma. revisão dos l!Uadros existen· 
tes. de modo que as remunerações cO~;I"!sponda.m (l.s categ;,rias dos 

·cargos, acabando-se, assim, a diversidade d e venc1.me!ltO.S para 
cargo ~e egual categoria'', a Camaia, repito, antecipando-se a 
e!!sa.s consideraçõe:>, esquivou-se de tazer um r eaj ustamen to de 
'\encimentos - obra. comp1exa que demandaria necessaria mente 
tempo longo. 

:Mas, çloutra. parte, conhecendo tambem a precariedade da 
. situação do tuncclonali.smo eivll na sua gra.nde · maioria mal l'e
munerado e, PW um principio comesinho de justiça e equanimi
da<le, uma. ''e-..: qu<, o Executivo propunha um a ugmento pura os 
militares, approvou a Camara um abono provisorio para todos, 
ealcula do sobl'e as vantagens act ualmente percebidas e. que devia 
perdurat:: a.tt! quo o trabcl.lho derlnitivo se fjze~se . 

Essa.: que (: a situação, Sr. Pl·esidente. Houve mui~~ s a b euu
ril!. e muito acerto n 0 acto da Camal."'a , porcrue, não deix.'lndo ao 
d~sampc.ro quem necessit:lV<L de au:dllo, impediu ao ffi<'smo t€'m
vo se distribuísse Ju.stiç;a com· dois pesos e duas rnedi~a.s. 

· Aliás, Sr. Presidente, a iniciativa da Camara., propondo um 
abono provisorlo para o funccionali~rno civ!l, nü.o foi innovação 
que não encontra sse qualquer precedente em o.ttitude anterior do 
_Si: : Presidente de. Republica. 

Foi em Julho do anno passado. Parte d o funccionallsmo do 
Depa rtamento dos Correios c '.relegraphos - mais especificada
mente o pessoal do trate;;o telegraphico - cansado de esperor 
pelo cumí>rimcllto das promessas do Governo, que. em bora. re
conhecesse, como declara textualmente, "a.s difficuldad~s que as
soberbam grand() parte do:; »ervldo:-es <la. N~o··, nenhuma pro-

. vldenci:l. .tomava, jú. não digo para l'~solvel-as, ma.s ao menos m i 
nora.l-as, decidiu como recurso extremo, declaral·-s e e m greve num 
movimento d e revolta recebido com sympathi<l. em todo o Paiz. 

- Gr:'\~~~~ â.s !P.~ilidetd~~ de ~on1mt1.flica~J~s: '..'ujos R!J!"?!r~lh n~ .. e~ .. . 
ta.vam nas mãos dos proprios grevistas, o movimento ~;~nerc.lizou
se e, em poucos momentos, todas as transmissões telegraphicas 

· esUI.c ionaram, provocando um hiato na vi-da. da Nação. 

O Sr. President e da Republica, sob a pressão àos ~conteci

mep.tos, transigiu; e o Decreto. n. 24.768. de 14 de Julho d~ 1934 
ueu a os telegraphista.s o que até então n1i.o haviam · conse:;uido os 
appellos, pedidos ou solicitações. · 

j 

Para regulamentar esse decreto - que o iliustre· actual dl
rector geral ·dos Correios e Telegraph os, em · documento o!ficial, 
dt>clara t~xtualmente ••que não foi r edigid() com· a n ecessari2. cla 
reza. dada. a situação· creada no momento•; o Sr. Pz·esidente da 
Repub1lca baixou outro, que tomou o n. s, em 3 de Agosto do 

· a.nno pa.s.':lél.do . 
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Esse novo decreto, com o respectivo regulamento, longe de 
resolv~l' o problema. diz ainda o mesmo director geral - ~veio 
aggravar as desigualdades que já deviam ter sido sanadas, ha 
multo, para illar·monla da famllla postal telegra.pbJca" (Yide e:::po· 
sição de motivos feita a. 21 de Novembro .de 193~ pela illustre Dr. 
LeOnldns Siqueira de Menezes, ao Exmo. Sr. Dr. Marques ·dos 
Re~ •. e~for(lado Ministro da Viação.) 

E' que, Sr. Presidente, o Governo, deante da greve do pes
.soa1 do tratego telegraphlco resolveu, para solucionar o movi
mento, dar um abono prov!sorlo por cinco mezes a esse mesmo 
pessoal, até que uma Commissão Especial organizasse mn plano 
deUniÍ!vo àe reajustamento dos vencimentos do tuncdonal!smo. 
dos CoJ•.re!os e Telegraphos. 

Fazendo um commentario li. margem, escla'}eço que aquell!\. 
Commlssão Especial, dentro do pre.zo determinado, se desincum· 
biu do. sua tare!a, apresentando ao Governo trabalho definitivo e 
tii.o perfeito e constitucional, que i·ndícava as .fontes de recur.sos 
para cobrir a majoração de despesa decorrente do roo.justamento. 

Apesar disso e. tamoem do director geral e do Ministro da 
Viação haverem approvado aquene trabalho, o S1:. Presidente da 
Republlca desviou-se de .suas promesl3Wl. a(l(:eitando o parecer do 
operoso titular àa Fazenda, que opinií.ra. s6 fosse effectivado o 
reajustamento do pessoal dos .Correios e Telegro.phos, conjuncta
mente com o de todo funccionalismo civil e militar. 

::'lias, Sr. Presidente, retomando o !io das minhas considera
~ões sob1·e o Decreto n. 8, a que ha pouco me referi, atfirmo ter 
sido parciallssima a -solução de emergencia adaptada pelo Go
verno para suf!ocar a greve <los telegraphistas, pois attendeu não 
sómente a um grupo de :!unccionarios da.quelle departamento, mas, 
peor aind2. a parte de pessoa! àa .mesma. categoria, creando sttua
~ões incongruentes· e esdruxulas, sem que o Sr. Presidente (!a 
Republ!ca, então, - "et par cause·• ~ a.chasse que se attentava 
ao principio de eguaes vencimentos para eguaes categorias. 

P~ q':le a. ca!lillra se. inte.ire da. solucil.o lnteliz. ,!)a,rciRl, '1'"' 
imdio foi dada, peço llcen~;a aos meus nobres collegas para entrar, 
ainda qu~ rapidamente, em algumas minucias. 

Até 1931, os serviços postaes telegraphicos estav1l.m sepal.'ados. 

Na Repartição Geral dos. Telegrapbos. o pessoal tabella.do, 
afóra o _Pessoal de Unhas, era constitu.ido pela classe dos telegra
ph~stas, dividida em 1~. 2•, a•, 4• e s• classes. 

Por isso, os serviços d~ expediente ~ contabilidade. etc., de 
natureza. puramente burocratica, eram :desempenilados por telegra-
phistas de. difieren~s categorias. ' 

Feita. a tusão dos Correios e Te!egraphos - ou mais propria
mente - a ~onfusã.o ·dos Vorreios e Telegra;phos - nã.o se· pOde, 
entretanto, eollocar todos. os telegraphista.s nos serviço3 propria
mente technicos e passar ao funcclonallsmo postal a ·parte de ca
racter burocratico.._ Não ha duvida. que este era. o espirito da. !US[o, 
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maa a. deficiencia. de !uncclonar1o8 po~Staes Impediu, em absoluto, 
que os telegraphJstas se- entregaSI!(lm, unlca e e:::clusivwnente, aos 
trabalhos do tra.!ego telegraphlco. 

Assim, mutto11 telegt•ll.ph.Utu.t~ - hal.lel.'l Pl'otl:~slonue:.~ pur abso
luta necessidade do servl<;o, continuaram exercendo rnlstere~ de 
natureza burocratlca. 

Irrompe a. gréve. Baixo. o Gov~rno o Decreto n. S, a. que me 
reter!, e, por- esse decreto, contempla com o abono provlsorio n!Je
nas o ·pessoal que ser,·ta no trafego telegraphlco. 

Naturalmente. of1 telegra.phtstas que ' 'exerciam runc~õ~:-; buro
cratlcas reclamaram a. dlver.sldade de tratamento, pleiteando, e~ 
massa, a ~sferencia para o tra.t'ego, onde Iriam perceber o abono 
provisorio. 

Mas. como esse!< !unccionarlos eram lnditspensavei~ nas func
çõeR burocraticas em que estavam. não puderam ser ·attpndidos em 
suas pretensões. 

E, assim, dentro da rnel:!ma. classe, numa mesma re]1:trti<;ão, 
!uncc!on.1.rios ha. atl! hoje. quP. percebem Yantagen>< •lifferentes, 
somente porque un>< - o:'< aquinhoados - íi>'.eram g-~e,·e " outt·o~ 
- os prejudicados - mantivera.m-5e nos seus posto~. :H·at:tndo o~ 
superiores hierarch!cos. 

MaR, h a .mais ainda, para demonstrar a man0i:·: catastro
phica com que o Sr. Presidente da Republica resoh-:•~1 a questão. 

O pessoal dos Correios ma.nt!Yera-~ a postos durante a g-reve 
dos telegraphlsta~ . 

Nada mals justo - rne::~m() porque sú.o elles meno>< aqu!nhoa
dos do que os seus collegas de· depart:unento - que }lercehe'>sem 
tambem o abono provisorlo Ua.do aos telegraphist:ts, ntf como es
timulo â att!tude que ll~Umiram. d~l:xando. de relvin<licar pt>la g-r-e
ve os seus direitos. 

Entretanto, não !oi dado ao funccionalismo do qu;ulro do::; Cor
reios o mlrumo awnnento. 

E' verdade que houve !uncctonar!os postaes ~·ontemplados -
mas a medida ainda mais odiosa se t ornou, porque o abono prO\;i
sorfo sómente attíngiu ao!'l !ferventes e aos carteiros auxiliares. 

E. mesmo essa excepção, alêm de odiosa, trouxe uma sltuaçi'w 
paradoxal: a de funccionarlos de cn.r,~;o inicial, tazen1:> o mesm·.l 
serviço, passarem a ganhar mais do que os do cargo !mmediato, 
de accesso. 

Assim, por exemplo, um carteiro auxlllar numa Dircctori<L 
Regional de 1" classe ganha 260$000. Com o abono de 30 por cen
to, que lhe deu a letra t do art. 1.0, c1o regulamento que baixou 
com o Decreto n. 8, a que venho alludlndo, passou elle a perce
ber, ·por mez 338$000, ao passo que o carteiro de 3• classe - "car
go irnmediatamente S'uperlur e preenchido por promcção <lo, 
carteiros auxiliares - continuou com 300$()()0, pois nrw lhe foi 
concedido o abono provi:sorio. 
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Pe~o perdão aos no1Jt>e:< collegns por ter sldo ohrlgndo ll e>ntrn:" 
nessas rninucias. 

~eu intuito foi duplo. Primeh·o. clemon~t•·A.r lllle o acto !la 
Camara, concedendo um abono pro\·l~orlo, poz· ttUutro rneze!'. a 
todo o funccionalisrno clvll e rnilltn.r, encontrou um l>l'N.:eclentl• no 
acto do Sr. Presidente dll RepubUca. que eunccdcu um Elhono 
prov(gorfo. pot· cinco rnezes, a parte c1o P<'~HOfll do Dt>p:trtamc•nto 
dos Correios e TelegraphoR, alrono e~~e lnlcJa.<lo em .Julho dt> 1!!3~ 

e atf hoje mantido. Segundo - que o neto cÚ Crtmllr:t não !JO<'II;\ 
acarretar injustl~as, dl:'lpar!dacll'.~ ou balhurdil~ nclmln!Rtratlvü. um:t 
vez que abrangia todo lt (uncclonallsmo, muito dlfferen.te llf'~'>'" 
pa!lso do )lrecedente abe1·to P<'lo Sr. PreRJdc>nW tb Rt']lUhlir.:i\ qU('. 
por attender ~<ómente a determlnadoM funcc!otllli'ÍO:,<. cr~ou disJlari
clade~< ele vendmento~ dentro de unm me~m:1 cla.As~. além de• li,_ 
congruencl::l.s c:orno a de funcclonnrlo~ ele r.at.e~orb <llperiot pa~
Hnrem a perceber mpnus do qu(" os ':eus lnfedor-t>>l na escala hle
r:~.rch1ca. 

Assim, 11e hn. como n!z o Sr. Pt·e~dentc <'la Repuh!!ca. Lli\"C!'

·•Iôalle de vencimentos, parn. car~os ae 'gual catc~ol'!a. eleve s. E:-c. 
tumbem convi::- que Of' decretos a que me re!el'i eoopüraram ~run
demt•nte para e!'lse lamf."ntavel estado de coisas ... 

Af6ra. essas razüc,.;-- que chamarei de ordem administrativa, 
o· Sr. Presidente da Republicn adcluziu o"utra. de ol'Clem <"un~tjtu
clona.t, para vetar o n.'bono provisor!o aos civis. 

O Sr. Pres'idente da Republica. teve escrupulos em s.'lnccio'n<tl' 
esse abono. por julg-ar a. resolução da Ca.mara attentator!a (I dispo
sição do tmra,;rapho 2." 4o :~rt. 41 da Constitui<;iio. 

Considerac4t isoladamente eO'<sa attitude do honmdu S•·. Pre,;i
dente da Republicu., evidentemente não seria licito contr,t ella· le
vantar-se quàlquer objecçã.o, respeitado e meO'<mu applaudio.lo que 
deve ser todo acto do Executh·o que tenha por fim dcfe;1der a in
vlolabflidR.de do Pa,cto Fundamental, 

Mas. Sr. Presidente. esse ge~to do honr:..;io cneZc• ·<iu Guv<'r
no 1Je1·de toda a sua sígnificac;iio, attrahinQ.o antes sobre ~i a ju~ta 
critica dos que o exanlinam com íSen<:ão c1c animo e hõ,l fé. 
uma vez que se verifica não s21· elle corroborado J)O!' affirm;J.ÇÕC!>' 
inequivoc;)s que demonstrem não haver .Predominado na decisão 
do Sr. Presidente da Republica, outra preoccupar;fto que a de res
peitar e .c·umprir a nos'Sa Ca.rt'a Magna. 

Acceito o ponto de 'll'i>:<ta do Sr. Presideute <la llepuulic.;a d" 
que a Camara violou a Constituic:ão, quando submetteu ii sua sanc
ção o abono provisorio aos ci\iS, uma v._ez que não houve1·a !nici::t
tiva de sua parte, não podia, então, S. Ex. sanccion:1r tamh~m o 
disposto conat.ante da letra rJ. do art. l. • da lei .n. 51. 

Como muito bem sabe a Camara, o art. J.n da lei n. 51 creou 
uma Comm!ssão Especial,. constitui<l<t de 10 memhrJs P:11':!. apre
sentar ao Poder Legislat!YO, no ·prazo de quatro mezes. t>ntl'e ou
tros, um projecto de revisão gerol dos vencimentos CÍ\'ÍS e mi
litares. 
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Como vêem meus nohres collegas- a Camar<1 decidiu que uma. 
CommiBHii.o Especial a.pre~entassc a esta Casa, no prazo de quatro 
mezes, um projecto de lei sohre vencimento>{ do funccional!Mno. 

Quer di:rer que, decorrido esse lapso de tempo, esta Camarn. 
(!everfL deliberar sobre vencimentos do fun<'ciona!1smo, sr:m que 
tenha havido qualquer inlclatlva por parte do Sr. Presidente da 
Republlca, n. respeito. 

Poderão me objectar que o sr. Presidente da RepuiJ!ica, jú 

tendo regulamentado pelo Decreto n. 159 os trabalho:.< da referi<h 
commlssã.o, de i'rn certo modo avocou a si a ereação da mer.ma. 

Não poderá. ser ucceit:J. essa objec~ão, uma vez que u dispo
sltl v o da letra d. do art. l ", da lei n 51, é, dentro da rigici.,.z in ter
))rctntiva do Sr. Pr<'"identc àa Rt'publica flagrnntc-m<:>ntC' lncon!<
t!tucional, pois, sempre (! bom repeti!', trata-se de exelu><iva ini
ciativa. da Camara que constituiu uma Commissão EHpecial. cujo 
dever é apresentar --' note-se bem - ao Poder Legi~·:attvo <? mio 
ao Presidente da Republica, um projecto. de reajust<tmento d~; 

\·encimento!" do funcdonallsmo. 

·Se a Commio;sãu ent1·egar smL' conclus<íes :w g,-. l 'n>sident" 
ua Repu!Jlica. violar<L o texto expresso d;~. lei. Se o n.>nH:ttet· >t Ca
mara. esta niio poderá deliberar, por não ser o projectn •la inicia
tiva do Sr. Presidente da Republlca. 

Quero· crer na boa vontade do honrado (!hefe da ="<~<:i:io. 

Mas, francamente deante dos termos claros e predSl'>" uo art. 
1.• da lei n. 51 não sei nem imagino como se pode1·ú a;;ir, sem 
dolar a lei ou a Constituição. 

O Sr. Presidente da. Republica vetou o abono a:}H nYI,, por 
não ter sido de sua iniciativa o projecto de lei que o creou: como 
agirá S. Ex. quando lhe for apresentado. pela Camara o prnjecto 
da Commissão Especial, transformado em resoluo:;ão do l'odet· Le· 
gislativo? 

Por um dever de coherencia deve S. Ex., sem duvida al~;uma. 
vetal-o tambem, por inconstitucional. 

E ficará, mai.s• uma vez, o funccionalismo publico - esse po
bre tuncciona!iamo que espera em vão as promessas que o então 
ca.nd!àato da Alllança Liberal fez na historica a:;'Semlllht ela Es
planada. do Castello - a aguat·dar na mlseria, no. desespero. no des
engano, que o Sr. Presidente da Republica use do direito de ini
ciativa que lhe outorgou, com exclusividade, a Constítui<;ão. par.:t 
propor urn justo, equanime c eq.uitativo reajustamento que seja a 
redempqão de uma classe, bem definida por notavel estadista fran 

·cez como a "columna vertebral da Nz.ção." 

Mas, Sr. Presidente, ha ainda. com relação á incon><tituciona
lidade arguida pelo chefe da Nação, um aspecto a considerar. 

Antes, porém, quero deixar bem cláro de que jul<>O não have1· 
nesta Casa quem duvide de que a expressão ·'funccionarjo" can-
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tlda 110 .paragrnpho Z. o do a1·t. 42, cht con11tltuiçito. 1Ü>rn nJtt tantr, 
oH c!Yis como ns mllitarell. 

Se IU\'l<lm nito !osst", ·"t" qualquer lluvJdu l'Xlstll!He, eu me pe:-· 
mlttlrla. pedir a attenc;üo dot< meU H tiohres coll<·~nH pnrn u nrt. 17•), 
da. Constltui<;üo, no capitulo ··Dos !uncdonarloto publlco~", <:ujos 
tnclsos 4<> e s• contêm expres~;iles que eaclare<'em v nenl!amento do 
leg!.slador. 

Firmada., a!!slm, a latitudt• de conceito do \;oca bulo .. !uncdo
narlosh, quero ainda admittlr, para argurnentat·. que tives'Se hav!drJ 
iniciativa do Sr. Pre~!ldente <b Republica, no toC;:J.llte ao augmento 
de vencimentos do$ militare~<. e que obser,·a<ln:< tenham sillo, n~• 

caso, as d!spo!1l(!i5es constl\nte,; do!'l art.q. 144 (' 14:i. 

NPssas coml!ções.•, o que o Sr. Ps·esidente da Rt>JlUhlka fez rol 
E'ncam1nhar a esta Carnara um projecto de aug-mentn rJe veneimen
tos. de parte do funccionalismo. 

Pergunto, ag-ora. ao Sr. Presidente e ao,; meu"~ nohrN< colle
;:;-a.~: .o projecto di\ bancada ~:;aucha dando um ahono ele vencimen
tos ao funcciona!ismo eivi! niio se enquadra, )'lrE'cis:<mente. no art. 
G3, do nosso Regimento. que po?rmitte. ta..:'l:ativamente. á Commis~ão 

que receber da. Mes.,.., propo!'JiGões. mensagens ou qualquer papel. 
poderá propor sua adopçào ou a sua rejei.;:ão, tota! ou parcial. a
presentar projectos delles de-correntes. õar-lhes ~ub~LitutiYo" e a
presentar emendas ou sub-emendas? 

O Presidente da. Republlca prol)oz um n.u;..-mento tle n-nclmen
tos a parte do funccionali5:mo: a bancada gaucha, imbui<la do mais 
acendrado esprito de jus'tü:a e aind,_1. sabendo pcrfPitamentt' que ~ 
Camara não acceitaria a proposta paorcial do Governo, re~olveu a
presentar a famosa emenda, que teve a dom de attrahir p:tro. a 
men.sa;;em pre~<idencial a sympathia do plenar!o - maioria e mi
noria irmanadas no afan de trazer ao !uncclonal!~mo o amparo de 
que era merecedor. 

Não foi essa emenda. typica.mente, um pro:iecto decorrente ele 
iniciativa governamental? 

Porque, meus· nobres col!e~;as que m:'!Í<ll' <lecorrencia se 
p6de exigir do que aquella que visa, especial e prln~ipnlmente. lnt
pedir se commetta uma Injustiça. :se tl~m favore> ou "" l'!'eonht'
<;atn direitos, com parcialidade, numa democracia em que o suh
stractum de todos os direito>< o? garantias se eont<!m na formula 
concisa - mas tão ampla - de que todos .são e~UHeS perante a Jei "! 

Deixo ã consciencla de c!\dn um de vós a solu~ão desta pergun
ta, na certeza em que estou <le que eS'tarei de accordo com o hu
milde orador. respondendo affirmaüvamente Aqu!>lla indagação. 

Ha, ~inalmente, como ultima razão do vêto, a impo!<~ibilidade 
de arcar o 7hesouro Cílm o.s onus decorrentes. 

S. El:., para mostrar a maneira erronea como a Catnara re
solvetl o assumpto. di~ que o aeto Legislativo apenas sul!nrdína o 
custeio das despesas autorizadas á reali7..ação de operac;;õe~ de cre
d~to .• 
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· Não ha duvida· que merece reparo a maneir:l extranha com 
que a Camata r esolveu a ex.!gencla do art. 183, da Constituição. 
quando estabeleceu que nenhum encargo se creará ao Thesouro 
sem attrlbuic;;ões de recursos su!tlclentes para lhe custear a des
p esa. 

A · operação de credito - dada a nossa :<ltunc;ão financeira ~o 
exterior. e as di!ttculdade<.' no Interior. se re~um!rfL em uma em!:•· 
são de títulos contra o Banco do Brasil. immobU!z.."'tndo cada "'e:-. 
m ais os recurl"o:; depositados nesse estabe:.eclmento de credi-to 
para !>at-anti!l. d e cambiacs congeladas, com o, com multo acerh>, 
t>sclareceu o !Ilustre actual leader bahiano ao votar o substituti· 
vo para a terceira discu!>'.>ão, no selo da Comm!lisão de Flnanc;;as. 

Mas, ao passo que o Sr. Presidente da R epublicn. extranha que 
seja 'essa u. forma vela qunl n. Camtlra lhe dá os meios de obter 
os recursos indispensa \'t>ls ào abono provisorio,' ao mesmo tem po, 
sem vacillar, sancciona o dh'J'los:!tlvo Incriminado, q ue ~ o art. 17 
da lei n. 51. 

E' que era. ind!spensavel que o h onrado Sr. Pres•idente da R e
publica ~ncclonasse o :trt. 17. porqu e, a nüo ser assim, não ·lW
derla di,.:por de meios para attender ao abono provisorlo uos mi
litare:; ... 

O Sr. Pres:idente da Republica ainda. decla ra q~:<' \'etu u u a.u
gmento do runcclonalismo civil, porque está. certo de que, as~i.m 

procedendo, m elhor defende ó:; inter.es~es .. na.don a e8, pois entend<.• 
de seu dever não conco!'rer para precipitar a adopçilo de uma m~ 

dida de execução problematica. 

Quer isto dizer, em o).l t rn.s palavras, que, a cceíta integ ral· 
m ente, a resol ução da camara, não disporia o Thesouro do mon
tante suf!iciente para a ttender á despesa decorrente . 

Não ha duvida q u e o argumento impressiona' á primeir a vista . 

Mas, ha que esclarecer, em primeiro ·Jogar, que !Ora o Govern o 
autorizado a realizar operações de credites ~nd1st>ensaveis, o que 
viria a raso!-.-er a ausencia d e saldo do T hesouro . 

Depois. urna outra observação, não menos \'erdadeira. ve m 
tambem, se não destruir a a llegaç:ão do Sr. Presidente da Repu
bllea, ao menos demonstrar a injustiça flagrante da sua decisão. 

O que a lei n. 51, de 14 de Maio de 1935, deu aos militares 
for um abono p _rovisor!o , para vigorar por 4 m ezes, prazo maximo 
<Jeante do qual a Commlssão Especial que u. mesma lei creou, deverá 
apresentar um projecto de revisão geral dos v encimentoS dos civi'l 
e m!lltar es. 

E', portanto, o n.bono provisorio uma providencia de emergen
cia e de natureza inadíavel, por i~so que, vindÔ onerar, fortemente, 
o nosso orçamento deficitario, fo i no entanto, tomada, sem vacli
Ia~:ão. pelo Sr. Presidente da Republi<:a. 

Pergunto, agora, a cs meus nobres collega.s: - H averá., de ia
. cto, tanta urgen cia e m serem . a ugmentados, com um abono pro\'i
sorio, os offic!aes generaes e officiaes su periores do noss-~ glorioso 
E xercito e da nos:.~a invictá Marinha de Guerra? 
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Estar-.lo esse9 dignos officiaes em situação tão precarla que, 
emquanto o Governo. nurn esforço extremo, corta despesas de 
caracter urgente e lnadlavel, devem ser contemplados com uma 
maJoração de venclmentos antes que se proceS'se com calma. senl 
premlos, uma re\' isão geral dos vencimentos do funccional!smo? 

:Acredito, como disse o digno general Manoel Rabello, que esse 
dinheiro, n as condições em que tol do.do, queimará a s mãos de 
quem o receber. 

Porque, sr. Presidente. o abono de 500$000 e GOQ$000 men
saes concedldG a ess~ of!lcfaes de aJ~os postos ê ~upe:rlor em mul
to mais de 200~000 ao que recebem actualmente cerca de. 90.000 
tuncclonarlos c ivis, inclusive diatistas. 

E~<sa. ê n lnju~ttl<;n. mnlor, a lnlqu!de.de ma!!l 'pungente que a 
lei n. 51 e o veto do Sr. Presidente da. Republlca consagraram: 
- Emqua.nto se nega ao !uncclona.Uemo ciVil, que percebe a mise
rfa de menos de 200$000 por mez. qualquer majoração, concede-se a 
quem j{l. r ecebe tre:s e ma~ contos de réis um augmento de 50fi$ 
e 600$000 .. 

Muito mal!< equanime. multo mais j usto teria ><ido o Senhor 
PreSidente da Republfca Re tivesse u :Sado a taculdade constituclo· 
nal do veto pardal cortando qualquer augmento a Quem j{, per
cebesse mais de 1 : 500S000 mensaes civil ou mUltar. 

Essn. é que deYia. t er sido - e eu sei que houve mesmo n~m 
Cama~ quem assim pensa.~se e .PrOPtl?.l'sse .a norma. ::t se,.u!r- no · 
caso. 

-~~~~--~ · 
Mas, infelizmente. nem todos pen:>ar::t.m e agiram com tal e!e· 

va.ção, des])rendimenio e. sobretudo, patnotismo _ 

No que se refere ao · veto ao abono 'J)roviaorto estas são !l.'l 

razões que julgou de s":!U de\'er e:ocpender. 

Mas. Sr. Presidente, ê preciso que fl~ue bem claro QU(• o func
~lonarlo clv!l não teria dito uma. palavra, feito uma. objec·;ão. nem 
emltHdo qualquer protesto, se a r esolução da. Camara tivesse sido 
vetada totalmente pelo Sr. P residente da Republlea. 

Conhecedor. - lJOr is..qo QUP! '·iv~ ~11~. d!utur~!L'"nC:':t(: . nn. c:J"-' 

phera de acção dírecta do Executivo, - das d!fflculdades por que 
atravessa o ~verno, com seus orçamentos deficitarios e de quan
to sot!rem os serviços publicos por insuffieienda. das'' veJ.•ba!l ·d!s
trlbuidas, o funccl<>nal!smo civil, com o desespero na alma, mas 
com a satisfMão do dever cumprido, teria, a.cceito, ~m recrimina
ções qualquer mecllda. radicai que o · Sr. Presidente da Republka 
tivesse tomado, pa ra o bem commum . 

. Porém, dea.nte d~ um acto de mnnifesta parcialidade, . rlt~ · umR 
resolução que con~gra um tratamento preferencial, odioso e, por 
isso,. injusto, o·runcclonal!!':mo civil vcn1 a essa tribuna gritar .bem 
alto o seu prote:!lto vehemente numa-revolta. que sómente aquelles que 
têm sede ~ !ome de justiÇa poderão comprehender e avalínr. 

E u não e11tou ta.zendo, Sr. Presidente. obr;:. de demagogia. 
Procuro analysar a attitude do Sr. Presidente da Republica se1·e· 
nalllente, com o desejo justo e honellto de oÇedecer, dentro das 'im
posições do ~u ma.ndato, aos imperativos da razão e do dever. 
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~fas. mesmo me despindo da minha qualidaclt;> de reprel;entnn
te do funcc1onal!smo, unicamente corno ci,adão que ern todas a" 
ll~ca.siões deu ao Sr. Presidente da. R epubllca o seu apoio lea.l. 
embor·a; lns!gnif!cante, usando de · incontestavel direito. posso mos
trar a S. Ex. o erro que commetteu, a inju~'li<:a que perpetrou. 
pois, sem dUVIda algurna, bom _amigo ê aq uelle que te:n a slnceri
clade de indicar ao companheiro o caminho ,.e>guro, pn~urando e\"1-
tar que elle continue 11 trilhar cstl'ada qut- pocler:i levai-o :.r. preci
p!ctos tnsonda vel!l . 

Foi pm·que fe:z; ou~·Jdol'l surdos á:! pala \'nl.s " c-onselhos de u.
rnigos leaes. na convic(:iio de que.~6mente R ~! cabl:t julgar e re<Ol
ver, que o ultimo Presidente da primeira RCimh lic:.t \'lu levantar
se contra o seu Governo a. onda revoluc:_!onaria 'lU<' ·o abateu .. . · 

Sr: Prealdente e Srs. Deputado!; - n 6o;, bra>!ile!ros , inrellz.ntPn
te. temos o •·e:IJ .antigo de la.nc:ar mão· de fa<'tos e acontecimentos 
succedldos em terras extra n'has. para ser virem de exemplo e pro
vocarem e gua.es attltud<>s e pron unciamento" r.o>!sos. 

A!:!Sim. não ser ia de admirar que fosse cita<lo as;ora neste mo
mento em que Me d.,.c ute um vt>to do Sr. PreS'idente da, Republi
ca. o e:cemp'.:~ extraordin:~_rio de !nd epenuencta e de nltlve.z darlo, 
ha poucos dia.s, pe la Camara Federal dos Estado~ t!nlé!os. quando 
se r ecu;.ou a approvar o '·eto QUe o grande Pr-~.< !;)nte n )o,evelt 
oppuzera á rf'soluc:iio legislativa d e da r do!s m!lhõe~ (le tlollnres ~.o!l 
desernpregadoR. 

__ :Não obS'tante te~. Ido - narram os júrnae~ - o Presidente d:.J. 
Republlca, ern pel-lsou . :'~ Cama.ra plei tear a approv:H;Üo do seu 
~teto. n \'eto foi rc,>jeitacb po:· significativa mnioria . 

Eu, porém. Sr. Presidente. não preciRo cita r exemplos alie
nilienas para que eRta Camara. tome a unlcn. resoluÇão que Ih!? 
~n.be para h onra <' para ~!orla. do Poder Legis:att\·:L 

Quero me rE'portar, apena~. aos dois ·votos proferidos 
:na Cdmmissão de F lnan<:-"S pelo~ d l):\'nos n•prescntante:< do D!.-stri 
cto Ff'f'eral ~ da Parat,yba . 

G primeiro - o Deput~do A.maral .Peixoto - nome- que (; uma 
t r a ditão de d!gnid:tde e ele a ltiYe:z: e c ujas 'u.~ac:õcs pollticas coni o 
S-r. P!-esidente da Republic::. ' silo notorlas e inl':ontestaveis, recuso:1 
o '•eto .pelas r azões que :wresentou e que h onram, sohremodo, o 
,geu esplrito de equldade e a s ua noção de j u stlc:a. 

o S'Elgundo - o Deputa.do Gratuliano Brito - ex-interventor fe
deral ná Parahyba, em 8Uas razões de dJscordancia., motivos que 
são. tambem. um attestado e loquente do seu equilibrado raclocl
nto e conhecimento p~rlelto ·õe que a norrna mestra de todo o acto 
_g-overnamental deYe ser, antes de tudo, o respeito ao preceito da 
justi<:a egual para todos. 

Ambos .. pela attitude que assunliram fizeram ju's aos ~pplau
.sos de tqdos aqucl:es que - permitt.a-me o nobre Relator e meu 
p rezado amigo.o Deputado carlos Luz de s uas palavras- " encaram 
o problema com desintereS!>e e p a triotismo. " 

1!: os votos d esses dois rE>presentantes 'lidimos da Xaçiio e ami-
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gos sinceros do Governo, que souberam encarnar neste momento 
o pensamento · collect!vo do povo brasileiro, de sul :~. norte do Paiz. 
são tambem o desmentido form.aC a demonstrar;ão irrecusavel àe 
quão falsa, quão calumn!osa ê a noticia que corre, a assevera<;ãu 
que se faz de que o honrado Chefe do Governo tornàra a approva
ção · do veto uma questão de confiança polit!ca, de solldar!edade ao 
seu G<Jverno . 

Eu não creio, nem sequer admitto em pensamento que tal coi
sa seja verdadeira. 

Porque, meus nobres collegas, em que sltuacão de constran
gimento moral ficariam collocado~ os membros illu6tres da ban
cada liberal gaucha - autores e defensores extremados da·emen
da vetada - em terem de sacrificar a :ma solidariedade ao Gover
no ou a s'Ua 'coherencla. de attitudes, ambas, mantidas nesta Casa, 
em occaslões memoraveis, com toda dtgnidade, brio e altivez? 

E se corrermos os olhos pela.s demais bancadas havemos d" 
!or.::osa:nente concluir que na mesma situação diftlcfl col!ocaria o 
Governo outros illustres e deru>dados correllgionarlos. se fechasse 
a ques>tão em torno do veto. 

Como votaria NogÚeira Penido e com elle a bancada que tão 
dignamente orienta: - Nogueira Penido, umà. das sent!ne!ln~ 
avançadas do funcclonal!~;rno, ,_retl denodado representante, ao la
do do não menos di;:::no baulhador que é Moraes Pa!va, na As
semhléa Co~stituinte e que· n:Io 'teve o mandato r-enuvado somente 
porque preferju levar o prestigio do seu nome á chapa do Partido. 
Alltonomlsta? 

E a bancada prog-ress!stn parahybana ·abandonaria seu eml
mente lt:aàer para não faltar corn seu n.po!o ao Governo ·da Repu-
~ca? e 

....... ~ 
E os paranaenses correligionarlos do lllustre e digno Pa ulr1. 

,Soares, cuja opinião de repulsa ao veto a imprensa ja_ publicou, 
de!::ocaliam isolado o seu leal companheiro d_e r~resentação? 

· E o Para abandonaria Mario Chermont, que 
imprensa se manl!estou C\)ntra o veto? 

~ 

tambem pela 

E como .agirla.m os paulistas leaderados por Cardoso de Mello 
Netto, que assignou, sem restrJcções, o projecto ora repudiado par
cialmente e cuja esqutvança em ser o relator do veto bem de
monstra a firmeza do seu ponto de vista contrario ao do Sr. Pre
sidente da Republica? 

E os m!Htares, com. assento nesta. casa. não acompanhariam a 
attitude nobre e coheren,te do commandante Amaral Pe!xoto? 

· 0 SI!. ÁPE!.MAR ROCHA -Com certeza . 

. O SR. THOMPSON FLORES - Essas seriam, entre outras. 
as indaga.c;iles que me a~ltar1am o espir-lto se eu fizesse a inju· 
ria de pensar que algum de v6s pudesse sacrificar a unif~:.'l"rnidade 
de procedímento, a cohesão da sua bancada, os dlctames ·da cons· 
clencia e os imperativos da razão, por uma demonstra<:ão de soli
dariedade que; se ·o foi, não podia e nem devia. ter sido pedida., 

f~ .. 
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Allega-se, Sr. Presidente - e a minoria nes'ta Casa. jít endos· 
. ~ou esta. opinião· pela voz do brilhante parlamentar Qctavio Man~ 
g-abelra - que o mal maior do Brasil, n sua ct·ise supt·ema é a cri· 
se de autoridade. a cri~e de Governo. 

Eu não quero entrar na analyse de:;;~a. afíirmac:ão. Apenrus 
constato a sua exlstencia. 

Mas. meus nobres colleg-a~. se assim fõr, se a opinliio publica 
estiver descrente dos hons propositos do Executivo, ou duvidar 
que possa elle resolver, de aceordo com a~ .e:>dgencin~ prement·~~ 
do momento, og prcblemas vitaes da ·n:tcionalidade, que ao. menos 
sobrenade, nesse diluvio de desil!usões, a confíanc:a integral na. 
autorldadP.. na !ndependf'nt:>ia, na alth·ez do Poder Legblativo. 

Não ~ propriame.ntP. a simples quest1io rle se conceder ou n5.o 
um abono provlsorlo ao funcc!ona.l!~-mo, o que se d!~cute ne~t~ 
momento. 

O que está em .J<Jg-o, o que ~P procura põr em prova. (> sahE>r 
se erfect[\·a e realmente os P<Jcleres Legislativos c Executivo 
!lào orgãog rln ><Oberania ni!cl[mal, independentes en<re si. ou se 
persiste ainda aquella sltua<;:ão ue infNioridade e submi"são que 
foi na prlmelra Republlca a opprohio do regimen. 

. ..... 
Esta é a quemão, A vó,:;, meu-" nohre collegas. cabe decidir. 

(Pa.lmas. O oradnr é cu-mprimentada.) 

Durante o discurso do Sr. Thompson Flores o Sr. 
Caldeira Alvar.enga, 4• Secretario, deixa a caàeira da 
Presldencla, que f occupada succesF<ivamente pelos 
Srs. Arruda Camara., 1• Vice-Presidente e Agenor Ra
bello, 2o Secretario e novamente pelo Sr. Arruda. Ca· 
mara, 1• Vice-Presidente. 

O Sr. PreeideDte -- Tem a palavra o Sr. Barreto Pinto. 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Ilresidente, nesta agonia. de 
g~.5!s2.o, ;:~cc '"- b~~e~·olc::tc.ia. d::.. C:l::;c..7 c:.:~:i::d~-~~ ~c~ a.le;ü~s mi~u.
tos, a proposlto do véto presidencial, r-eferente ao abono de venci-' 
mentes aos runcc!onarios civiso. 

Tive desejo de requerer o encerramento da discussão não Pa· 
ra. suggerir. um golpe de !orça, mas porque, depois da oração brl· 
lhante do meu eminente amigo e representante bahiano, Sr .. .João 
Mangabeira e dos discursos proferidos pelos _meus d~gnos compa. 
nheiros de bancada, que me antecederam na. trib.una, o asS'Um:pto 
estã completamente ·esgotado. 

Devo entretanto, co;no. representante do funcc~onalismo, ne15· 
ta Casa, qua.ndo attingimos ao limite maxlmo. no julgamento do 
projecto de lei n. 269, attendendo ao imperatlvo, s!ngularment~ ri
goroso e forte, de meu proprio mandato, vir renovar, como renovo, 
o ·meu protesto contra este vl!to, prote!'JI:o esse que1 agora torna-se, · 
tambem, extensivo ao parecer firmado· pelo meu boniss!mo amigo 
e fulgurante Deputado pela ESif.ado de Minas, Sr. Carlos Luz·. 
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O parecer. tal como o vHo que ••llc )>rete.n<le dofcndP.r , n:io 
tem de!esa pos.•!lvel. E', por e,~;"ual, um )>ronunchtmcr~to ralho d·.~ 
razOes e -sob:-etudo razões de justlc;a. Como o vHo do hom·a<lo, ' 
Sr. Presidente da Repuhl1ca o mencionado parecer ·dcsatten<Jc. sem 
sombra. de moth"OK justoR. ao:< jU!Itíssímo>~ reclamo~ 1lo func.:clona
lismo publico cl\·11. eS'tabelecendo da mesm a !erma. no julgamento 
dos ·direitos, um crlter!o que Implica em e1o~candaloso pri\·ilegjo p11rn. 
o.; mtlftares . (Apoiados I? ntío apoiados.) ./ 

Tal como o vHo. que. nnte1-1 da Camara.. a opin!5o puulica 
man!!esta.mente jft reprovou. pelo.~ seu~ or~:"flo S' mai~ auto!'bJdos. n 
parecer em discuSsão não reRil'lte, em summa, A analysc do ponto de 
\' fstn da !Ren-:ão poliUca. do e~<plr!to da equldade da indis·'?Utl 'i'<ll 
just!ca. emt'lm, que deve :-~empre caracterizar os actos do n cde r 
publico. notadamente O>! que l'nvolvem interesse::< collectiv()::;. 
(.lfuito bem.) 

O Sn. Acunczo Toi!I!ES ·- Que- aeha V. J'.::x. dn :C~cto <le v('t:J.r 
o Presidente da Repuhllcn. somente ~uanto aos civis? N~., Juil;a 
tal r P.soln<:âo um !)erfelto absurdo? 

o SR. BARRETO PI::IITO - P er!eito ab~urclo, alem de vi r 
crea~ um contllcto de zelos e despeitos, entre clvis e militare~<, 
Isto ê, entre cidadãos armados e os desarmados de nossa Patr!a. 

O SR. Act.•Rclo Toruu::s - :'duito hem . :E' u~ verdade que de
ve ser dita. 

O SI\. BIA3 Forrr&S - Acha o nobre oraclor que o v~to, na 
llarte rererente aos' !uncclonarios civleo. !oi motivado pe!a circum:s~ 
tancla de não disporem elles de armas? 

O SR. B:A.RRETO PINTO - Esse ~ o meu ponto ue vi;;ta e j CI, 
o declare! na. Comm!ssão de Finança.q e aqui em _plenar!o. 

Mas, prosegulndo, Sr. Presidente. la mento que ,a estr~:t do . 
lllustre Sr. Carlos Luz tenha s ido par a · cont<,rmar-"e com . um 
.:t.ct o presidencial que, at" a gora, não recebeu o a poio !lince~o dC\ 
quc:r. q:.:.cr que · 3Cjc. . E l~!':"!e'::to :n:::.i:; ~n~ que c !Hu.st:-.c-· :-~lc.!~r- . 
p ara apoiar o vEto, deixou de defender a prerogatlva da C<l tnah· 
a que pertencemos. 

O S!t. BIA3 FoRTES - O PreS~idente da Republlca ·tamhem 
tirou a prer<?ga.t!va da Camarn, ao oppôr o ~~eu vHo? 

i O SR .. BARRETO PlNTÓ ~ ~ora de duvida. P ela car:a 
constitucional, · e da. exclusiva competenc1a da Ca.mara o:-ganí:zar 
s ua secretaria crear' ~empre~os e fl~r os ~ respectivos , qua<lro:: 
de seus !~mccionarios. Pois bem . O Preg!dente da R epubaca \"i!• 

· tou por lncon~titucional o abono de vencimentos aos runcciona
rlos das Secretarias da. Camara e do Senado. Pocierla quando mui~ 
to invocar a !alta. d~ recursos pil~a o pagamento desse abono: mas 
n ã o a inconstltuc!ona lidade, porq t;e, ·se ha. lnoon"stltuclonalidade no 
caso. esta · proinana do Che!e do Governo, vetand o esta. PartE!, ·ele 
exclusiva alçada do legislativo . 

O Slt. "BIA:J FoRTES - A eJCposiçã.o .. de V. Ex. {positiva. P.ode
re1 trazer 11m outro ar~umento para de:!.'tl"u!r as' r azões d o .. ' •éto . 
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O Presidente não vetou a pnrtc r·efcrentE' no abono dos l'encim en
tos da .Pollcla. do TerrJtorlo do Acre. sobre a. qua.!, entretanto, não 
ha . mensagE'm, nem o!!lclo, estando clle con~ub~tanclado na lel 
sanccl.o.nada por li. ~-

0 SR. BARRETO PIN'l'O - O facto ahl, talvc~. tenha. uma 
expllca~ão. O Acre é multo lona-e e devido a distancia. ·o Pr-~s\den
te não teve tempo de chegar até lh, mesmo porque e~uwa <le 
malas arrumadru~. e na vespern. d<' partir para o >~UI. (Ri.,o.~ . ) 

O SR. ACU!'.CIQ TOIIRE;S - MllM exfslem, ainda, outros abs urdos. 
O Presldentc d:~. Republ!ca, por .. :mmplo, Nr. Junho do anno pa.ss::z
do, declarou que os collcctor~>e devlum ter vencimentos. Apresen
tei uma emenda que ll Cllmnru l 1J1Pl'o\'UU, nhrlndo apenas o c redito 
pat·a. pagar a.oe colleeturcl'l, N~s"" pnrtlcular, PO:!So J n \'oca r o tell
temunho do Ulustt·~ c:> hrllhnntl! 1'1'lll'PMento.n te mineb.'(>. qt.- foi r e
lator do a..<~HUmpto. Pobl hl'm, f• n PrP~Idtmte Que declara que dez 
mil e tn.nto" contoR conl'(tltu<:>m . ,\ommn por dcmnts ele\'adu para tal 
fim. 

O SR. BARRETO 1'1 :-:To -· Pruc u mrel, a~-:ora , S r. Pre!ilden
te, examinar o pttrec~.>r. <>mhnrlt rapldu.mente, porque a. hora e!'lt~ 
avançaõa e eu não flOHI<'' ahuHttl' da. tolc rancla de tnt'Us di~;nos 

collegas. 

O SR. BARnos CAa~L - Xüo apoiado. A Palavra: de V. Ex. 
est~ ellclarecendo perfeitamente o :lR.<mmpto . 

O SR. :ACURCIO T()l!I!ES - F.: é com o maior Prazer que e f!ta
mos ouvindo a palavra autorl7.ada do dl~no reprel'entante do func
clona lisnio, nesta Casa. 

O S R. BARRETO PINTO - ASTndecldo â generosidade de 
meue illu!ltrea collega.<~. 

No seu parecer, o Sr . ~ar\OR Lu :r. d eclarou que o !leu p~cer 

"~râ breve e &!ngelo." · 
Breve e singelo é o parecer. porque niio ha palavras que p os

sam amparar o acto nres!.denc\lll. 

De !a.cto, ~digno rela.tur núo poderia recorrer ao Plemento 
hlstoriéo do projecto. Não poderia ~port!lr-se ao vlvo e esclare
cido debate noa ultlm011 dlnM de Abril. nc. Camara. !\'ão poderia, 
ainda, Ine:>-clonar 011 hrilhantl'R voto11 uqul proterldOf! e qu~ consti
tuem PaS'inas lumtno~~tu• da. doutrina, ncercn. desse grande tbema. 

· Não poderia accreRcentar que tudo que tol approvado teve o apolo 
do ledder da. maJoria, autor. alll\..8, de todos O&' pedidos de urgenda. 
ColllJJrehendo, por Isso, esse porecc.>r hreve e singelo, dada. a situa
ção dltt!cil do dl.,no r elator. Pa.l'll. não desagniAlar o Chefe do Go
vernlil, que velou a proposição sob o !unda.mento principal de que 
o Executivo não tive nenhuma Iniciativa sobre a concessão desse 

· aul;omento proVisorlo. 

O SR. AetrRCJo ToR!uCS - '{. Ex. dá. licença para um aparte ? 

' 

O SR. BARRETO PINTO- 0!1 apartes de V. E%. e de 
dignos collegas é que estão Jllnfltrando o meu dlsCul"S<l . 
apokJ.<!o•. ) 

meus 
(Não 
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O S11. Act:RCIO TORREs - Não se p6de ter duvida quanto á atti
tude do Governo em favor dos ~·cncimE>ntos dO~ funcclonar los civis. 
Ma13 que não houvesse .a. interíerenc!a. govemnmenta.l. E~ta.rla p le
namente dispensada. O lllustre Sr. Fabio Sodr~. ex-representan
te fluminense, apreciando o caso n a CommlSBiio de Ffnan~as vo
to u contra o reajustamento, porque para S. Ex. não houvo ini
ciativa do Governo, mesmo em rela<:ão ao abono nos mliltares. 
Dahi se infere o segullite : ou ha Iniciativa para o augmento do;; 
militares e. neste ca.~;o, tambem existe em rcl:t~i"co aos ci\·ü;. ou, en
tão. não ha ta.! Iniciativa. 

O SR. BARRETO PJ:."'TO AgTa.de<;o a valiosa collabot'a<;;io 
de V. Ex. e p retendia, mais adiantE>, relembrar o •·oto do Sr. 
Fabio Sodr~ e amparar-me nas con siderações irretorqui~·els que ou
vimos. ha pouco. do S r. J oão Ma.ngl'lbi?lra, sobre a desn~ce~sidadc 

da iniciatiYa go'l.'ernamental. • 

O SR. .ACURCIO T onRE:S - Pe-Ja hell!sslrna. lição do sE-nhor 
Joà.; .1\I::mgabeira ficou demon strado que a lnlcintl\'a não ern im
pre;:cindiv e l, porque o Poder Lesisl:l.tlYO não a.us-mentou ,·encimen
tos. ma». apenas, concedeu um abono proviS'Orlo . ("1poiar!os.) 

O ~R. BARRETO PINTO - Exactamente. aliás , !alando em 
nome da bànc;tda gaucha. o illustre Sr. Raul Bittencourt, profe
riu um discurso, que nii<:l pode · ser esquecido. nesta phase di!!icil 
em que Postamos julgando a pro"Posíção vetada :parcia.lmento. Ne&~ 
se discurso, o opero~o rep resentante do Rio Grande do Sul ~usten

tou these egual á do ~r. João Mang-abeira . 

O SR. ACURCIO T oRRES - Repito, não tenha duvida o lllustre 
. orador. que o Governo estava tavomvel ao abono, bastando dize~· 
que defendendo o projecto, na primeira linha, com· a ~>incerid~tde de 
.sE>nil)re. estavam os . Sr s . João sim,,llclo e A da)berto Corrêa. 

O SR. BARRETO PINTO - O projecto ni!o é lnconstitucio
~1al. Pro1.-.=ei isso a seguir, em pouca:o palavras. Ma~·. o que o Go
,·erno não deve é esquivar-se, agora, em dizer que estava c.omple
t:tme~te alheio. Sabemos mesmo q ue. para tratar do A.s.<•umpto, 
uqui esteve Ó honrado -titi.Jlar da pasta da Ju~tiça. 

O SR. ACURCIO ·T ORJU:S - Nest e ponto podere i acompanhar V . 
E x , porque, não fazendo parte .da Commissão de Finam:as, nunca 
tive opportunidade de ou v ir S. E;x. a r esp·elto. ,Agora. quanto no 
Deputado Sr. Adalberto Corri!a, sim, ooi:s !ui muitas vezes a esse 

· o~gã.o technico levar emen das a favor do t uncclonal!smo, e puõe 
observar que os ca..mpeõe~ da de!esa de taes·emend as fol.'am os Srs. 
Adal~rto Corri!a, Henrique !)o4swor th e J-oão Simplicio . 

O SR.. Al>ALEiilRT'O -coR~A - E' :;. pura verdade. 

O SR. BARRETO PIN'TO -Qu em nos Informa relativarnent·~ 
á interferencia do Sr. Minis tro da Justi~a ~ o illustre Sr. Henrique 
Dodsworth, que, em l:leu brilhante voto -separado. diz o seguintê:· 

"Ninguem de bôa fê ignora. poréln, q ue ao sugge1·1r" ,o 
exame ' do assumpto, não preoccupou ao Governo e. · s-ua ee.l~ 
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ção constitucional. Pela $U:l. dlflplicencla costumeira.. enc<'l.
minhou-a atrav~s de mensngem. !lrmada pelo Sr. I'rcs;. 

·dente da Republlca. e o!!lclo, em nome delle. pelo l:;r·. MI
nistro da Justiça., pas!'<lvels ambos, de ver-lC!c::u~tw quanto á 
exacta conformidade do texto com o s preceitos constlt Uclu· 
naes . 

O arte prec!ominou. no estudo do caso, foi o as.pccto po
Utico. que levo-u 11 Camara. em r eiterada 1·ísi ta. o Sr. Mi
nistro ela Ju.•tiça . para in..çislir junto aoN rliri{lf'?ltf'l< do.~ -~I"U.S 
tr(l,baUw.Y pa.ra a a,ppro1.•açiúJ do projecto. Sol1 a in.•plmçfio 
desse cri terio . é que o Moiccto foí 1>0tculo. I" W>r ol1rn. delle 
abrangeu. 'f)or equúlaà-e a toâos os Rllrt·ulorcs c!a !vcu;;iio, 
l'(U'a o.o quru•t~ devia.m. c devem prevalrcl'r, ,,c-m r:rcwpçi)Ps, 
o-tt as 'L"(J.nta.QC11s da. posslbil~ ào rea}11.!tCMnenro-. oi' c~& 

d.l'3'1XLntaocns fia. &ua. t.ne:zoequibilidadc, cUld'as as condlt;óc.~ rlo 
era rio pu.b ltco . " 

Parece que nada :na!• (, prec!H•> dizer, qJlan to (t lniclath·a e in
t er-ferencla dlrecta do Go\·erno relat!vamentc ao n.hono <loli <'IYI><. 

O Sn. ACURCIO TOP.RE:s - Asrade.;:o ::>.. lntorm:t~iio de \". Ex. 

0 SR. BARRE:TO 1'l~TO -·Por ÍSHO, Sr. l'1·esldente . e&tvu 
convencido de que a Camnr-..... com nltivez. nii.o homolo~;ará. esse 'l.'i'to, 
que ura estamos discutindo . Ha de !ier r ejeitado por todo::~: - novos 
e :tntlgos deputados. Quem votou a favor na Camara passada ~ 
!o! e leito para esta legislatura, não dirá "Não" depois de ter dlt u 
•·:::im ", na memomvel \'otadio nominal do dla 28 de Ab r-il !Indo . 

Allâs, o pronunciamento da Commfssão de F·lnanc;as é bem si
g-nificativo . O parecer do digno !Sr . Carlos Luz fo i approvado, 
apenas. por seis votos, contra quatro, e o S r. João Simplicio. que 
foi o autor do projecto, nii.o votou, porque estava. na presidencia . 

0 SR. ACUIICIO TORRES - Dif(erença minima. 

O SR. BARRETO PUiTO -Ainda. ma.ls, c umpre notar que o 
parecer teria s ido derrotado, <>onvenendo-ee em Y<>to "'" ·o;o:Jltt.ra c;l<>, 
se não fosse a fuga do mestre eminente. o Sr . .Cardoso de Mello 
X etto, lcader da banca da pauli!>ta. · 

0 SR. THE'OTONIO :MONl'EUCl DE BARROS- Que é q ue V. Ex. clas
>:aica de fuga do Sr. Cardoso de Mello Xetto? 

O SR. B'ARRETO P INTO- Explicare! a V. Ex . O S r. Cardo~6 
de Mello Netto, que foi um dos signa.tarfos do projecto, sem · res
tricções, preferiu, entretanto. n ão comparecer á. Commtssão, no d ia 
em : que ali !oi discutido o v'êto. E S. Ex. f oi convoca do par a essa 
reunião extraordlnaria. Não est eve doente. Porque auul este.-e na 
Sessão de plenario . 

0 SR. THlilO"l''Nlo MON'rli:IJIO OI> BAR!IOS -Acho qJJ e V. Ex .. de 
vez em quando, se excede em sua>~ af!irma.tivas .' ·o nobre orador 
parece-me, :i.s vezes, extremamente :;eve,•o no julgamento el e seus 
collegas. 

O SR. BARRETO ~lNTO A verda de nem sempr e agrada . 

0 SI!. THEOTOXIo MONTt:aRO DE BAP.!!OS E' de· aJta ~avidade 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:43 • Página 63 ae 66 

-426-

uzn representante da Nação accuear um seu ~:ollega de tuga á res
ponsabilidade no ex:erclclo do mandato, em qualquer momento ·ou 
em qualquer mater!a. Parece que V. Ex. está. IU!$Umtndo uma 
att!tude que o enche de responsabllldade.• 

O SR. BARRETO PINTO - Sem intuito de me1!ndrar o 
Sr. Cardoso de Mello Netto, a quem admiro. comtudo ratlflco tudo 
quanto acabei de dizer. saoen4o, como sabia., da reunliio da Com
mJssão- de Finan~. se eu es'tivesse em seu logo.r," teria comPa
recido para manter o meu voto anterior, tai como t1ieram os 
Srs. Amaral Peixoto, Daniel de Carvalho e Henrique Dodsworth . 

0 S!l. TH!!lOTONio MoNTEIRO DE BARROs - 0 ponto de vista do 
Sr. Cardoso de Mello Netto e o da representação d<! São Pa'L!o, 
se ,necessario, virão a publico, em m()nlento opportuno. Faço tal 
declar:l.(;ão na qualidade de lea.der em exerclclo por se achar ausente 
o Sr. Cardoso de Mello Netto. · ; 

I 

O SR. Act:RCio TORR<:s - Xâo sou procurador do Sr. Cardoso 
de Mello Netttl, nem venho defendei-o. O nobre Jea.der paulista 
nii.o precisa de minha detesa . Alifi.B, ha. poucos dias, S. Ex_ QUI.Z 
mimosear-me com um tratamento que tive apportu!_ltdaàe' de re
pellir, desde logo; ma.~ o que ha ê o seguinte: o Sr. Cardoso de 
:.reno Xetto não fugiria ... 

O RR •. BARRETO PINTO - Desappareceu ... 

. O SR: AcuRCto TORRES - .. . nem precisaria fugir ao debate do 
véto. porque S. E::r. . asslgnou sem restrl<:~ôes o projecto de reajus
tamento, defendendo-o como os que ma.ls o tlzera.m no selo da Com
missão •de Finan~as. 

O SR. BARRETO PINTO - )lão contesto. e faço o melhór 
juizo do Sr. Cardoso de Mello Netto, tanto que estou certo de qu..
s. E x. virá a plenr.rlo reJeitar o vHo. Mas, a verdade é que, se 
S. Ex. e o Sr. JÓão Guimarães tivessem comparecido á. Co~mlssão 
de Finanças. como procederam . os seus outros coi!egas que a.ppro• 
va.ra.m o ·projecto, o v é to terla sido rAjeltaoo ne.que!!e c:-e;.'lo t ecbnlcu. 

O SR. Bus F oRTES - M~ o serã. no :Pienario. 

0 SR. ACIJI«.'IO ToMES ~ Mesmo porque a questão não é !e
chada., conformé · tu! informá.do pelo lea.der da. maioria, com quem 
conversei runistosamente. Nem a Cama.ra com_portará. uma questãó · 
fechada. 

O S!i. BIAS FoR'J'ES - A rejeição do véto vae attestar que a Re· 
volução trouxe gra nde vantagem: a inãepéndencia do Poder Le-· 

. I . 
gis!at!vo. ' '. · ··· · 

O SR. Cr.RLOS R.Ets- v . Ex . . deve estar satisfeito pelo diScun~o 
qu~ está. proferindo, porque jâ. arrancou dÓ · Sr. Bias Fórtéa um 
gesto · de lustlça á actual éaznara. 

o SR. BARRETO PINTO,- E eu-agradeço ao aparte de V. E::.. 
tarnbem .. coatrarfo ao véto. · 

O ·s~. CARLOs REis - ~ão estou discutJPdo ·o vEto. 
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0 SR. BARRETO PINTO- .Mss corno votem pe1o 1'\mi(·<·tiJ, !<em 
duvida, vae rejeitar o véto ... 

O Sn. AcuRCm Toruu;:s - Nattlralmente. Ha de mantet·. <"orno 
aempre. ns MJas nohres attitude,. 

O SR. C:..!U..os Rms ,...- Agradecido a. V. Ex. Mas, no caso, trn
ta.-se, repJto, uo pronunciamento da Camara sohre o JlroJ<.>t'to \'c
tado. E!lsa. é a. techn!ca. 

O SR. BARRETO Pl::-l'TO - Mas sem entrar no termo techn'tco, 
como rept"esentr.nte do funcclonausmo, entro no terreno prati0o. 
Agrade<;o, desde já, o voto de V. Ex., contrn.rio ao \'~to. (ffiws.) 

O Sn. CAru.os REls - ~ão estou di>~cutindó o n:·w. 
O Sll. AMARAt. PE:lXOTO - O nohre del~Utado é a fuvor dn pro

jecto. Agora é s6 tirar as conc!usõel'l ... 

O SR. PRE~llflE:Nn: - Adv1rto ao nobre orador que est!i a tind:.tr 
a hora da sessão. 

O .RR. BARRETO PINTO - Vou fazer o p~s.:;lvel. Sr. Pre~i
dente, para encerrar e~sa desarrn.zoa.da ora~ii.o (nüo 11poiaàos). Ma.', 
não poderia dêlxar de attender aos a.p~rtes de meu>! fllu~tres cal
legas; 

XV.o elevemos esquecer que está em jogu a · dil;nidad<? do propriu 
Let;i.~lativo. Não prevalece a. incon::~t!tucionalldade un;uidn. nas ra
zõe::~ do vHo. O prójecto foi approvado pela me:;ma. Camara que 
elaborou .e promulgou a carta constltuC!onál. 

Na phase da d!scussão, depois de urgencla, solicitada pelo illus
tre Sr. Valdomirv Magalhães, então, lca.<U:r da maioria, o Sr. Mozu.rt 
Lag() levantou a preliminar da inconRt!t1lr.ionalidade ll;) proj e~to . 

Enviou ii. Mesa este requerimento; 

•· naque1t·ú que seja ouvtaa a Conuriissão àe Constituição e Jus
ti<:a RObre a ConstJtudonalidade do ],)!'Ojecto n- 269, · de 1935 ''. 

' Na justificação, o representante =loca declarou o seguinte: 

'·Em s'lla. mensagem o Sr. Presidente da. Repub1ica não pediu 
augmento de venc.imentos para o funcciona!Jsmo civil, nem mesmo 
o suggeriu á. Camars., como fez em relação aos vencimentos do>~ 
miUta.res. O requerimento visa esclarecer o a.ssuinpto, para Uvrar
nos do desprazer futw:'o do Chefe da Nação vlr- a. 'ltl!tar parcialmente 
o projecto sob tal fundamento." 

Pois bem. Esse requerimento foi rejeitado. Votaram pela consti
tucionalidade do project~ 105 senhores deputad0>1, contra 30! 

Ora, ná.o póde haver voz ma.is autorlz~da para. interpretar a 
Constitulç:ào. do· que a propria .Carnara.: que a elaborou! (M~ito 

bem.) 

O· SR. PRESIDE:NTE - Advirto ao nobre .ot-ador que est~ finda 11. 

hora da sessão. 

' . 
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O SR. BAR!tETO PINTO - Dea.nte da. declaração de V. Ex. 
dou por terminadas minhas consldel"B.ç:ões, mas peco ctúe V. Ex . 

. se digne ele re~rvar u. minha lnacrlpç:ii.o para. a px-o:z:ima." Sessão, 
ao meHmo tempo, em que apres~nto -~ minhas desculpas fJ. Camw.1. 
pelo tempo que lhe x-oubél, e os melhores agradecimentos a.os lllU5· 

· tres co!legas pela pacienc1a com· que me ouviram. (Multo bem.: 
muito be-m . Palma-3. O orádor é CU!m-Prl-níen.t<rilt>.) 

O Sr. Presidente - Esgotada a horo, rica adiada a discusaiio 
uu.projecto n. 65, de 1935, 1• legislatura. 

Vou levantar a Se~üo, dea!~r.~ando 'para a de amanhã a ae· 
!;'Ufnte 

ORDEM DO DIA 

Votnc;:i10 do projecto n. 34, d~· 1935 (la legislatura), autorizando 
a abrh· o cr-edito especial de 5.000:000$000, para obras nas linhas 
ferrea.s e telegraphlcas, no Estado da Bahia (2a disc-u.8são); 

Votação do projecto r.. 13-A, de 1935 (1' legls!atura.), diaponclo 
sobre promoções de delegados diBtrict.aea, commlssarlosJ-inspectores, 
commlssarlos, etc.; tendo parecer com sub:ltltutlvo da Commtsaiio 
oe Estatuto ( 2n d!&C'UB&ã.o) ; 

Votação do proj~to n. 3-A, de 1934 (1" legislatura), permlttin<lo 
aos empregados de quadros annexos lllBCreverem-se em concUl'So 
de hab!l!tação ou de entrancla, Independente de .limite de Idade: 
tendo parecer com substitutiYo da Commissã.o de Justiça (1• cU8-
cU8stio); 

. Continuação da discussão unlca do projecto n. 65, de 1936 ( 1• I e· 
g!slatura.)., dispondo sobre o reajustamento dos funcclonarlos. civis 
e militare~: com parecer'favoravel ao vHo, da Commis'SH.o de FI· 
na.n(}a" " Oro:_:.2.m<>nto, P votnR AI'!) "'"!la.rad.o dos Srs. Henrloue Do
dsworth e Daniel de Carvalho, e dos Srs. Amaral· Peixoto e Gra
tuliano de Brito; 

3" dlscu~o do projecto n. 214-A, de 1935, autorizando a aber· 
tura do credito especla:l de 125:400$000, para attender ás exlgencil\.B 
do Decreto n- 24.462, de 25 de junho de 1934; com parecer :.tavo· 
ravel da Commissão de Finanças e Orçamento; 

2" dlscuss':ão do projecto n. 50, de 1935 o·. legislatura). deter" 
minando que o Thesour-o Nacional pague a D. Leopold!na de Mattos 
Porto, viuva do 2" tenente Ezequiel da Silva Porto, a importancla 
de 2l!-:llOSôOO, de dlfferença de pe~são a que tem direito; com pa
recer favoravel da Com-mis!!!áo de Justi.;:a; . 

2• discussão dO projec:to. n. 294, de 1936, autox-lzando a abrir o 
credito especial de 48:000$000, para pagar 'aos pro!essor-es de de· · 
senho do CoUegio ·Pedro li, Enoch da. Rocha Lima, e outros; com 
parecer da Commtssão de Educação e projecto da Comm!66ão de 
F i.::tanças; . . . ... cc>w-• 
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Di~cuasão unlca do pnreçt-r n. 3, de 1335 (1 4 legl."!latUr!l) . appro- , 
vando o acto do Tribunal ~ Contas, que recu~ou regtBtro ao termo 
de contracto entre o Governo l<'ederul e a Pan Amerlcan Atrway::l, 
Inc.; 

Dlscuseii.o unlcn. do requerimento n. :u, de .19S5 (1" leglslutu ra) , 
·do Sr. Jo11é Augusto, de !ntorma<:õcs sohre o motivo qu~ cl~term!nou 
a chamada de vario!! o!!lclneFJ do 21" B. C .. 1lo Natal, a eHta Ca
pital. 

Levantn-se a Se~ii~, fta 18 horal:l e c-Inca minutos . 

• 
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39.• Sessão,-·~m 18 de Junho de 1~35 

PRESIDENCI..\. DOS SRS. ANTONIO CA!tLOS, PRESIDE~TE; , 
ARRUDA CAr.fARA, 1• VICE-PRESIDENTE, E AGENOR 

.P.AEELLO, 2o. SECRETf.RIO 

A's 14 horas, comparecem os Srs.: 

.Antonio Carlos, Arruda C.amara, Pereira Lira, Generoso Pane~. 
Caldeira Alvarenga, Edmar Cay\>alho. Lauro Lopes, Ribeiro Junior, 
Mario Chermont. Clementino L'isbOa," Genaro Ponte, Ellezer Mo~elra. 
Godofredo Vianna, Hugo Napoleã.o, Adelmar Rooba, Democrlto Ro
cha, F-ernandes T a"Vora. , José tle BOrba, M~rtln:.< Veras. Jo~ AuguEito, 
Gratullano Brito, José Gomes, Botto de Menezes, Ruy carneiro, 
Souza Leão, Antonio de Góes, Domingos Vieira. Heitor Mala, SI
mões Barbosa, sa.rnpalo Costa. J. J . Seabra, Pinto Danta11, Octavlo 
Mangabeira, Pedro Calmon. Leondo Galrão. Attlla Amaral, Hen
rique Dodsworth, Candído Pessa, Henrique La~e. Sampaio Corrê:i., 
Bandeira Vaus-han, .Arthut· Bernardes. Norald!no Lima, ,Blas For
te.i,, Pinheiro Chagas, Ma rtlrys Soares, Pedro Aleixo, TheodÓmlro 
Santiago, José Braz, Augusto Vlegas, Daniel de Carvalho, Carneiro 
de R ezende, Christlano Machado. Macario de Almeida, Vle!ra Mar
ques, Matta. , Machado,• Simões da Cunha, 'l'heoton!o Monteiro de 
Barros. Barros Penteado; Gama Cerquelra, lorge Guedes, Teixeira 
Pinto, Gomes F erraz, Justo de ~oraes, Vicente Miguel, Paula Soa
re~:~, Francisco P ereira. Dinlz· Junior, Dorv!ll Melch!ades,. Baptista 
Lu:r.ardo, Vespuclo de Abreu, Renato Barbosa, Joii.o Slmpllcio, F r-e
de:ico Wolffenbuttel, Barros Cas>sal, Adalberto CorrEa, Fanfa !-tlbas, 
::-l'icolà.u Vergue!ro, .t\bel dos Santos, Francisco dl Flori, Ab!lío de 
Assis, Antonio' Carvalhal, Austro de 0Uve1ra. ··Francisco Moura, 
Alberto Surek, Josê do Patrocinto, Rfca.rdino Machado, Alberto Al
vares, Lima Teixeira. Pedro -Rache, Salgado Fllho~ 'I'hOlll.PSOn 
Flores (93) _ 

O Sr. Presiden~ - Á lista de presenç:a accusa o compare~ 
cimell'to de 93 Srs. Deputados. 

- Está. aberta a sessão. 

O Sr. Generoso ··Ponce (3". Secretario, servindo- .àe 2") procede 
â leitura da Acta da Sessão antecede~te, a qual é posta em dis
cussão_ 

O. Sr. Hugo Napoleão (Sobre . a· .dcla) - Pedi .a palavra, 
Sr:.. .President.e , para. recttflcar um aparte por m!m dado hontem. 
quarido orava o Sr. Deputado João Mangabeil·a. a proposito da ' 
ln!cja.tiva da Caniara sobre .os ptojectos. rerer~ntes aos funccionarios 
de sua ~ecretarla. : 
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Desejo corrigir o equivoco do aparte, por lsSI:> que, se na ma
teria a lnieio.tlva. compete e;cclut!1Vamente á Camara, não prescin
dem os projectoa, para se transformar em leis, da sancc;;iio do 
Sr. Presidente da. Republlca. 

E; a corrlgenda que peço tique consignada, na Acta dos nossos 
trabalhCJll de- ~oje. · 

Zm Beguida, ~ approvada e Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Presiden:te - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereiro Lira (1" .secretario) declara que nii.o ha Expedi· 
ente a. ser lfdo. • 

Vão a imprimir' O!l seguintes 

N . 48 - 1936 

(1' Legif!latura.) 

Concede (!Uto~o ao Governo pa7"a aar ga.rantia a uma operaçãc 
de credito na. impoTt<mcie d.e 50.000:000$000, en.tn: o Est<J.& ào 
Rio GNIIIAJ.e ·aa Stü e o Banco do Braril, rlestinad(L M resuatc 
do i!aToo d<;. emis:!iio rle ~ bomts., feii4 peTa '171e.nno Estlido em. 
1930; 'com parecer d.a Commissáo -de Ju.stiça;· 

Da Com~são de Ftnancaso- Ftnanoas n. 49, e Ju~Jti'!a 6?. de 1935 

(1• Legislatura) 

\ 
O Sr. Presidente da RepubU~. em mensa~;~ de 16 do mez 

corrente. sollcita. ao Poder LeRislatlvo. a necessaria. autorização 
no. sentido de aer dada a garantia do ·Thesouro Nacial'lal para um 
cí'edlto na im,portancia de 60.000:G00$000 (cincoenta mil contos de 
r~lS), qué aerâ aberto ao Estado do Rlo Grande do Sul, pelo Banco 
do Brasil, mediant~ contracto regular atim de o referido Estado 
pr~~!" ~o r~-ERt-: t~t!!.! d~s 4'~!l~" :;s!!c e::::itt!t.: ~~ 12~n. ;::::.!"!!. 
a ttender despes&s extraordlnarias em face da situação anormal !lffi 

·que se achava a Nacão . 

Trata-se de uma operação J)erteitamente natural, dentro dos d!s· 
positivos !ias leis que regulam essa especle de transacc;ões. Forçado 
por circumsreancla.s imprevistas, c<>mo a decorrente do estado de 
a normallda.de .em que se debatia o · Pa17., em 1930, o Rio Grande do 
Sul, por seu Govel'no, tal como outros Estados da Federação, teve 
de emittir "bonus" para enfrentar· encargos extl"aordinarios. Dentro 

. das suas possibU!dades, o Rio Grande elo Sul Já resgatou parte dessa 
emissão permanecendo todavia um saldo Hpor isso que os recurso~ 
ordlnartos da arrecadação não s u·pportam esse excesso de despesa., 

.determinando assim o t·etardamento da Uquldaçã.o dessa divida" , 
·como declara. em sua mensagem, o Sr. Presidente da Republ1ca. 
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Elend~ dever precipuo e inconteate o da ~nião prestar o S'eU 

auxilio efficiente ás unidades da Federação e' tratando-se de t.im:9. 
operação legitima, cuja garantia; ora solicitada, não poderá consti
tuir gravame para o Thesouro Nacior~l. por i!';So que, a julgar de 
outra maneira, seria in,1uria grave ao Estado do Rio Grande do Sul 
e ao seu nobre e valoros'b povo, somos de parecer que a ,.ol!citac;ão 

, do Sr. Presidente da Republica deve ser attenà.lda. Ademais, cum
pre resaltar que operac;:ão igUFl! foi celebrada, para fim ldentfco, 
entre o Banco do Brasil e o Estado de São Paulo, com a ga.rantla dú 
Thesouro· Federal, pelo Que a emissão, que tendo attlngldo a vul
tosa som.ma superior a 300.000:0i0$000 (trezentos mil conto~ de 
réis), já. se acha desgatada. 

Nestas condições somos de !larecer que sejà adaptado o !leguliJote 
projecto: ' 

O Poder Legi&latlvo decreta: 

Art. 1° E' concedida autvrizaçã.o ao Poder Executh·u para dar 
a necessarla garantia, por intermedlo do Thesourv Xuc1on:t1, a. uma 
operação de credito, r.a lmportancla max.ima de 50.000:000SOOO (cin
coenta mil contos de réis), a realizar-se entre o Estu.do do Rio 
Grr.nde do Sul e o Banco do Brasil, medhnte contracto regular, e 
de!>tinada. ao resgate do, saldo da e"mlssão de "bonual' feita pelo 
rc!crfdo Estado, em 193(). 

Art. 2" Revogam-se a.s dispos!ç:ões em contrario. 

Sala das Sessõeo;, 3 de Junho de 1935. -João Bimt.p!icío, Presi
dente. - Acialbcrto Owmaruo, Relator. - .d.m4ral ~eixoto. - Oar~os 
I11Lz.·- Damiel de Oa.n:allto, com restrlcc:õe.". - Arna!ão Bastos. -
Miranda J -un>or. - G-rotullan.O ele B~to . Votei no sentid"o de que 
a Commlssão aguardasse o re.ceblmento daS novas informações so
licitadas pelo relator .ao Sr. :Ministro da Fa.2enda. 

M:E~s.\01\::M A Qtô'E SE REF'I!lRElM OS PARECEitES 

"Senhores Membros da Camar-a dos Deputados. 

Como succedeu em outra:~ unidAdes dA Federação, hOllVe nÕ Es
tado do Rio Grande do Sul, em 1930, u~a emissão de "bonus" des
tinada a attender encargos lmperlo.'30!l e extraordinanos decorrentes 
~ :si.L.ua.L;ào a.JU.J1·1.u~i, t:ua qu~ ~ ~J..Ltuilt,·u..vt... u p~z4 

Conforme já. expoz: o Governo daquelle Estado, não lhe foi 
possivel, até hoje , pr-oceder ao resgate total dos. "bonus" emittidos, 
por Isso que os recursos ordlnarlos !ia arrecada.r;;ão não s~pportam 
esse excesso de despesa, determinando assim o retardamento da. li
quidação dessa divida. 

Dada a urgencla de provldencfar-se sobre o r-esgate do saldo 
ainda existente da referida emissão, e tendo ~ vista oõJ poderosos 
motivos apresenta.do.s pelo Go,•erno do Rio Grande -do. Sul, venho 
submetter o assumpto à esclarecida apre>clacão dessa Camara, para 
que se digne de habilitar o Governo com a neceSsaria autoriza.c;ão 
no seotid~ de ser dada a garantia do Thesouro Nacional para um 
credito, na imporlancia. maxima de ctncoenta mi!- contos de t'ê!f:l 
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(50.000:0005000), que f;ler(t (~herto ao mesmo Estado, pelo Banco do 
Bra!l!l, med!ant~ contracto !'!!gUiar, noK moldes du que !o! celebrado 
para flm ldentlco, com o J<;Mtado de São Paulo. 

A relevanc!u. do assüinpto me perm!ttc encarecer a. attenc,:ão 
tleM!ia Camara para a nece!i~ldade de um:~ reHa!ur~üo urgente, nflm 
de fazer ces.sa.r, nos termo:-;• da sa!ic!ta~iio em o.nre~o. o regimen de
termtnadç pela menclonndu emhmiio. 

Ria <le .Tane!ro, 16 de :\talo de 1935. - Gctu!ifJ l"ctroas." 

I'ARI':CI!IR DA Co:MM1BSÃU [>~ JUSTIÇA 

1 ~Em vlrtull<> de 'requ~rlmcnto <lo nobre Deputado. Sr. Bar
reto Pinto, tem c>st:J Comml:,;:-~ão de pronunc!ar-S<> !!Ohre a conl't!tu
clonalldade da lnidatiYa ~lo projccto n. 48. ele 1935, que autoriza o 
Pode!" Execut!vú a ~aro.ntf1· uma opernc~o de credito a reaUzar-Re 
entre o Estndo do Rio Grande do Sul e o Banco do Brasil. afim de 
re-!lgatar o saldo do.;.• 11onut< emlttido~ 11elo mesmo Estado em 1930. 

O projecto all udldo !lira formulado pel:t CommiH~ão de l<'lnam:as. 
~ntc a mensagem do sr. Prt:'s!dente da Republica. dirig-ida a est:J. 

.cama:ra. em quP solicitou autorização p~ra o fim acima declarado. 

2 - A duvida. ora suhmettlda a ~~ta CommlsR<io. proveiu dos 
§~ 1 o e 3° do art. 41 da Constituição Federal, assim redi!;ldos: 

"Art. 41: 

§ 1a Compete exclm<ivamente ú Camara dos• Deputado-s 
f' ao Pre~ldente da Renublica a lnidatiYa d::~s leis de fixação 
das !orou~ armada'l. e, em geral, de todas as leh\ sohre materia 
nscal e, financeira. 

§ 3" Compete exclusivamente no Senado Federal a !n!c.ia
.t1va. das leis :sobre a intervenção federal, e. em get"al , das que 
!nteres~'em determinadamente a um ou mais E"tados." 

' .Con!llderand~ o projecto como de ·"materia fi~ca! e tlnancelra". 
cabet!a a "inicio.tlv't" !L Camara d03 Deput~dos; adm1tt1ndo-s() que 
''inter·esse determinadamente a um ERtado'", ('ompetll'!a ao Senado 
a mesma lnlcla.tlva. 

Ora. o projecto aPresenta um e outro aspectó: a uma, envolvt! 
ma teria !isca! e !ioancelra, pois acarretn. a. reAponsabllldade de 
5ti rni.i contos, que ~ lh1iUo F~àe.t·a'i usf,'Unlll~: a .oüti'éi., Ülter-e&ã,a, Ge
termlnadamente o Estado do Rio Grande do Sul, que vae obter a 
garantia da Unlão para o resgate dos seus bonu.g ainda em clr· 
culal)ão. 

No entanto, a "iniciativa" do prolecto não póde caber, simul
taneamente, á Cn.mara e ao Senado. A materia ê dellcad1sslma; pre
cisamos flx:ar pr!nclpios que oi·le.ntem as nossas attltudes em caso~ 
similares. Um j~ occorreu. em ·que o voto da Camara !oi Impugnado 
por eminente Senado1· federal. allegando a infrncção do nrt. 41, 
§ 3° d'l. Constituição. ( Díario .à-o Poder Le{7islativoo, 1 de .Tunho de 
1935. f]!l. 875.) 

3 - A.n~es de tudo, conv~m notar certa. impropriedade à,e ex
.p1·es!lão, conÜda nos d!sposith·os citadQs, já.. acima reproduzidos. 
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Nã:o se trata, propriamente, de "iniciativa". "lniclativn.", como 
se refere do proprio art .. 41, prim:iplo, ê, no sentido technlco, estricto, 
do DJrelto Publico moderno, a propositura do projecto de lei. Nesse 
trecho -se -diz: "A iniMtiva dos projectos de lei.,. cabe n qual
quer. membro 01~ CCJ/mmissão da OrJ/TTI4ra dlos Dcputadoau - Isto (,, 
quaJquer Deputado p6de apresentar projecto de lei. Em tal Kentido, 
corresponde a uma das formas dn. "democrac!a dlrectn" (\'Ide Oy
cloperl:ia o f Ame7lcan Go't>-ern?nent, vol. II, pag. 179 vb., lnltlatív~.) 

.Já. na Constituição de !ll, a mesma palavra -·"iniciativa" -
!Ora empregada. em um e outro sentidos, nos artigos 20 e 36. Ma~. 
depois disso, o desenvolvimento daquella f6rn11L <le democrul'!a õi
recta - a. "iniciativa popular" - o.ccentuou o sls-niflca.do eatr!dtJ 
d:~ palnvra. Adaptando-o, evltarinmos equlvocos e <lc.r!amoll o.o 
texto constitucional ml\lor preclsíio. 

No art. 4:!..,. § to ainda se encontra a palavra. e ahl p:irece que 
tem, slmulta'neam~nte, uma ~ outra. accep~l!eA: q,uando se refere 
ao Presidente da. Republica. deve !"l!gniflcar a propositura da lei; 
qunndo allude â. Camara. ln<lica a prioridade de discussão e vota~ií.o. 

Mas, no § 3", atnda do nrt. 41, s6 deve ter a sign!flca~;ão vulgaP: 
não se póde pretender que o Senado Ffdera1 tenha o pr!Yilegio d~ 
apresentar projectos de lei que "interessem a determinadamente um 
ou mais ,ES'tados." 

Por certo. entre as nii.o pequenas singularldades do nosso Se
nado Federal, está a ó~ que póde aprese"ntar projectos de lei á Ca~ 
mara dos Deputados (art. 94); mas, isso occorre s6rnente nris ma~ 
terias em que ella não tenha de collaborar. 

No caso de projecto, que "interesste determinadamente a um ou 
.mals-E'stados", ê, apenas. "a pnoridade de discussão e :.rotacão", o 
que cabe ao Senado. Era· esta a expressão usada· no projecto da 
Commissã.o dos 26 da Assemb!{:a Constituinte (projecto n. 1-A. 
art. 41). 

Mas, na propr!a Constituição, ainda se en~ontra expressão que 
denota. a verda.deira indole da prerogativa do Senado. No art. 90, 
"c", se lhe reconllece a ''attribulção privati-.·a" de "lnt_ciar-os p::J
jectos de lei a que se refere o art. 41, §"": A "iniciativa", con
.!erida. pelo art. 41, § 3", consiste~ de tal sorte, na. prioridade de dis
~ussão e votação. 

4 - Flll:ado, assim, o alcance da questão, subsiste ella. em si 
mesma. Trata-se de prioridade de <liSI:)Ussâo e votaçãÔ do pro

. jecto: mas - essa é a. questão .- cabe el1a, no ce.só vertente, ."! 
Camara, ou ao Sena-do? 

Pela ordem em que o~ dispositivos em -â.preço se encontram no· 
art. 41 da Constituio;;ão, ii<i.de tal"\·e7. desde Íogo considerar-se a pri
meira regra. ac!ina destacada. mais ampla que ·a segunda: ~ Cá
;mara. cabe ".iniciar'' os projectos "de leis fiscaes, o~ de finanças; ao 
Senado, os ·das leis que Interessem, d_etermin.ad~éríl:e, a. .úm ou mais 
Estados .. Aq uellá. é a resr"a geral;' esta.,, a.. especial, que, por .isso
mesmo deroga a. outra. AISSim, quando as leis de fina.ncas, ou ns
caea, interessem," determinadamente, a Um ou ~i:naJs · Estados, a " ini
ciativa." caberá; ·ao· Senado. 

' · 
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5 - Parece· no::; , todavia, que não bastaria. esse elemento ele 
Interpretação literal do t exto . Atten<leremos {L índole das duas cor
porações reglslntiVft!i. que a Constltutçã:o creou. A ' Camara dos 
Deputados attr!bu!u ella ::t "representação do Povo" -e, ainda que 
houvesse. com alguma subtlleza, dilltingute() os Deputado~: em " r<'
presentantes 'do Po,.·o" e " rcpresenta n tes eleitos !)elas organlzac;ões 
prot~slonaes" (art. 23), aquelles constituem quatro Quinta:; parte>; 
da Camara . O S~nado ·Federal - · em que soe t rnnsmudou a pr!m!
t(\'a Cam.u-a de Estados , do projecto da Commissão dos 26, depoi'l 
de haver sido o ''Conselho Federal" do projecto npprovado em 2' dis
<'USsiio oeh Assembléa N acional - o Senado tem, e teve, nas suas 
' 'atlas metamorpha;,es (como até se re vela nl\s denominações ndo
ptadas). a fefçito Característica de - or~10 re:presen tat!YO das Uni
dades federadas. Elle (! bem aquclla segunda Ca.'llara. cla~sica na~ 
Feclêra.ções, repre~entath·a dlls elementos componentes. des ta!'., em 
que a: representa~ão não e proporcional á populaç[o, mas _igual par·~ 
todo~ os membros do E stad o federal e a q u e se admittem todoA o-; 
Estados 'e o Dl!<tricto F ederal , e não os s'imples territor los (ar
tigo 89). 

O Senado Federal. da Constitu i<;ã.o de 91, tinha, nesse tra~o . 
a ·:'!ua teic;âo peculiar; o da Con-stituição actual junta o utros a esse, 
rn:l.S ainda o consen·a. bem nitid<;> e :1.ccen tuado. 

O provecto relator desta parte do projecto constltuciona1, 
Sr. Odilon Braga, na juo;tiffcativa da emenda de 1' cllscus~ão, n. 947. 
accentuava, m ulte oj:)portunam('nte Invocando a lit:;ão da uniYcr· 
saUdade dos puol!cistas q ue · 

" uma da--. caracteri!;ticas es~nclaes desse re:;timen { <' 

regimen. federativo) consiste precisamente na. ex:istencia de 
uma. Cnmara que z·epresente a Nação organizada federativa· 
Jnente e uma outr:l. que represente os E stados - membro:«. 
emqpanto unidades elementares da associação poUticá fe· 
dera!." 

O pro:rH·Io Sr: Juarez Ta.\·ora, em discurso na Asllembl!ía Consti· 
tulnte, ao· ianJ:nr os lineamentos do Co nselho Federal. que plane

. java, e que vieram a p reY::tlecer no Sena do d :t Constituição em vigor, 
·ja attrtbui:l · ·a esse orc;ão as f uncções betero.;~nas. -que ora lhe 
<'.abem - inas. entre ellas. destacava a de 

''garantir effet:tiV:l.."!!ente. o . e!!~:!!ib!"!C fe~~r:!.!i''c c·~t:-'C :"'!'l 
assegurado Pelo Senado" . 

No :!)roj.ect o de Cons tituiÇ':io, da Conimissào aos 26, que a As
s~mbU!a appr ovou. e= g lobo, em 1" d,fsc~~. crtava-se a Camara 
dos ~stad?~ - e S'e lhe a~ribula competencia para 

"a prior!dade de discu~são e v otação de projectos de lei~ 
sobre ·intervenc;:êo f ederal. e , em. gera!, dos que interessem a 
·um ·ou mais E .stados. discrimina damente" (art . 42) . . 

·Essa. é a redacçào · com que o dispositivo s-e a;>resenta, atnda , 
n·o projectó pa ra 2• discus:ião (proj~to 1-A, art. 41). 

. . 
.A _expres são filia l, que ora nos preoccupa, não cons t:l.va, ao que 

su~j::!omos, de nenh'-lma da.s numero.slssiinas emendas·- o!ferecidas. 
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Aventou-a o proprio relator deste parecer, no seio da. Sub-Corn· 
missão que elaborou o projecto apresentado pela Comm1ssão dos 
26 á. .Assembl~ Nacional. 

Ella vl11ou a.s:segurnr a interrerencta da Camara representativa 
doõ Estados - membros, em todos os caaos em que era nece&'aO.riO. 
por torça mesmo clu. lndole cle:Jsa Camara. A en umera~ã.o casÜistica 
11eria 11empre deC!clente . A formula generica adaptada, insr!rada pela 
proprla. lndole da Camura, abrangia, ~oeguramente. · todas as hypo
theses que pudessem AUr~lr. Niio houv-e emenda que a supprlm!we: 
nllenae, a. emenda cbamnda "de coordenac,;iio". n. 1.948. acceita 
pelos rE>latorrAs do nro.1P~to n. 2• diséusaão, s11bstltu!u - talvez 
sem multa fel!cfdade, como vimo!'! - as palavras · "pr1M'iàade d~ 
dlacus.são ·e votnc,;üo''. por es11n outra - "Iniciativa". O adverbio -
"dl.acrJminadamentE>" - ><6 na redac~;lo final do projecto foi ~bsti
tu!do por outro - " determinadamente" -que 11e lê rio textd const!· 
tucfonal. · 

Parece, aliás - e isso ainda. justl!lca o entendimento. jil, exposto, 
que a~optaremos. do dispositivo ela. Con!!tltUição, - que a emenda 
n, 1. 948 não teria visado alterar o pen!!nrnento contido no prajecto 
da Commtssfi.o, pois Indica expre!!samente o!'l dispositivos deste 9. 

que corresponde. 

. Alterando o projecto na expres~o usada, a emenda trlumphante 
não o alterou no sentido de indicar cla.!':l.mente, como con~'irla, o melo 
pratico de con~!liarem-se O!! dois dispositivos, que ora nos pre· 
occupam, em casos como o que presente occorre. 

G- Não se nlls depara. port.anto, outro fio eonductor atrav(;s a.-< 
dl!ticuldades da appl!caciio elas duas regras constltuclonaes do 
art. 41, senão a propr!a !ndole da::: du~ Camara.s·. A Camara dos 
Deputados. porque lhe cabe a representa~ão da Naqão. tem a "in!cla· 
t!va'' - Isto e, a. prioridade de discussão e votação -dos projectoa 
sobr~ mater:!a t !sca l e !lnanceira. O Senado, porque represent:L os 
Estados tederados, assume a " iniciativa" - isto ~ •. a lJMOridadc dll 
discuaaão e votação - d06 projectos que interessarem a um' cú 
mais Estados detennlnadamente. 

Ja. vimos, e estamos vendo. que I'óde occorrer que o projecto 
se apresente com caracteristlcos das duas especies. 

Ora, por Isso mesmo. os dispositivos constituclonaes, que a uma 
e a out.ra se referem, encerram a clausula: "em · geral". Desd e · o 
projecto da Commis.>ão dos ' 26 apiJarecem essas palavras nos dois 
dispositivos. As regras não são . absolutas . " Em geral, todas as leis 
sobre ma teria fiscal e fiÍmnceira" terão sua disct:asão iniciada. n a 
Camara; "em geral, todo!! os projectOs que lntereesem dete'r·rnlnada· 
mente a um ou mais Estados" começarão no Sena,do. 

"Em- geral - "commumente", ensina Fr. Domingos Vieira; 
"a maior parte das \'ezes~ - diz Moraes, ed. i813. 

•As duas regras lnterpenetram-se·, ~fs: conclliam-se; · equlll·. 
·bram-se. · 

.• tttenda-se ~ feic;ã.o princlpa.l, caracteristica, dominante, do pro
jeeto de que S'e trata, sempre qtie elle apresente traços de ·1U!Ía ·e 
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de outra eepec!e, - e por ella se decida da competenclu. !Ja.ra. co
nheçer, lnlcla.lmente, do caso. 

Essas materias - tlnanC'elrns, ou ele Interesse dlrecto de certoFJ 
Estados· -,.- são de competencla. cumulutlva. da."l dun.s corporações: 
são ce.sos em que a Camara r,ão legiSla ~~ern o. collaborn.çiio do Se• 
nado. Na ordem chronoiogtca, a lntervE!n(;ii.o e o pronunciamento 
de uma ou .de outra. Camara ter~ p!"ecedenc,ln. conformo se trate do 
uma. ou de ouira. especle. Cacln. projecto do lei He cln..qRI!Icn. em um:L 
ou outra categoria; quando encerre elem-ento~ de nmhn~o~, nttondl\•!õü 
aos que prepo~dernrem, nos que melhor o cut•nctertzarem. 

Inclinamo-noa a considerar que, no concurRo dos dols ele
mentos, deve, em regra, preponderar o He;:;:undo - ll'lto (;, o qUC' 

acarreta. a. competimcla do Senado. Xe.~te Rcnt.!do !ortlriea-Ae o en
tendimento que deixamos exposto aclmn (vide n. 4): 011 cuNos d!! 
ordem t'lnancelra que lntereRsem a um Elitado determinado Inclu
em-se na excepçii.o do ~ a• do art. 41. PorQ.uc n muter!a !lnn.nce!ru 
envolve frequentemente o intormnse do11 FlHtados - e ao equll!brio 
destes devemos attender pnra. ~anter o regimen !ederatlvo. O que 
o legislador constituinte vhw., ao crerir o Senado, ê excluir a pre
ponderanela. dos &'l"tl.ndetl Errtados; as bancadas de pouco~ Estado~ 
podem tornar-se a ma.!orlc. dn Ca.mara e decidir no Interesse ex
clusivo de um delles, ou de a.l~uns, o que só a eS8es aproveite, em 
detnmento dos outros ou da Na~úo em gernl . 

.Po1· essa. razão se conferiu ao Senado o p:-onunclamento !n!c!al 
sobre o projecto. se o projecto compromette o vinculo federativo, o 
equllibrlo da Federação, deve Mer, àesàe los-o r~>pellldo - tal como, 
por occa8!ií.o ãa reforma constitucional. nem se admitte a proposta. 
tendente a abol!r a forma republicana federativa .(art. 178, § 5o). 
A apreciação, por assim dizer "pol!tica ", desse alto p'onto · de vista 
- que cabe ao Senado - ha de preceder, sempre que .neces~ario, 
á. aprecla\:ão meramente !inancelra. - em que a Camara tem a pre
cedencla. 

7 - o projecto, !ormulado pela Commlssão de Flna.'"l.ças. apesar 
de sua origem, não li, preponderantemente, "materia. !iscal ou fi
nanceira.". A sua. feição ma.i.s çaracteristlca é, antes, a de "Inte
ressar a uiL. determinado Estado. " 

Ell~ não ~ do Thesouro um ce!Ul; não envolve materia 
trlbutarJa; não ma.jora a despesa, nem a receita -.nem immediata
mente. nem, por certo, em tut~ro mais ou menos remoto. 

o que elle encerra ê, apenas, o auxll!o moral da garantia do 
Thesouro Nacional a um Estado federado, para solver certos com
promissos. Resulta, apenas, de soUcitação do Governo desse Es
tado. 

o deferimento dessa pretensão interessa dire~tamente ao Es
tâdo rere.:-:fdo; Interessa ao "equllibrlo federativo" . 

. Tudo parece indicar, portanto, a competencla do Senado Fe
deral. para conhecer do projecto 1nlc1almente . 

Assim,. pois, concluimos que a Camara deve fazer remetter n 
mensagem pre.Sidenc1a.l· a.o Senado ·Federal, para que della tome co

. nhe~lriwJ;lto e delibere sobre· elta como entender conveni.ente. 
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Sala das Sessões, i3 de Junho de 1935. - Waldcm.ar J.'crrl!ira, 
!'residente. - Levr carneiro," Relator. - · Dom.íngoa 'VIeira. - .1. . Al
vares, com r~str!c~ões. Pedro AleLxo. - ..irthur santos. - · Ho
pnero Pires. 

N. 83 -,.193il 

(1" Legislatura) 

Abre um. credito r.rtraort!ina.rfo de 300:000$000 dclltln4do a..lloccorrcr 
ae 'L'ictí-nul.a dos enchentes do no ParTWJ.hyba, 110 Bstado do 
PiauJt11 e dê ou.b'll8 protr.d.enclC18. 

(Do !Senado:- Justiça 79- Finan~~ 110, de 1935 -<1" Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: : 

Art. 1• Fica aberto,. de accOrdo com o d!sp~~:~to no § l" <lu 
arl. 1S6 da Constit u ição, o credito extraordinarlo de 300 :000$0UU, 
destinado a soccorrer as vlct!mas .das enchentes do r!o Parnahybu, 
no Estado do Plauh~· . -

Art. 2o E' confiada ao Governo dv E.itado do Plauh~: a. appll
ca~o deste auxilio, de cujo emprego darú. conhecimento, opportumL· 
mente, ao Governo Federal. 

Art. 3" Fica o Poder Executivo autorizo.do u reallzat· para .:1. 

execucào detrta lei a necessarJ..a. operaciio de credito. 

Art. 4" Revogam-se a.s disposições em contrario. 

Senado Federal, 15. de Junho de 1935. - Antonio Garcia de .Me
deiros ~·ctto. - Cunha .Mello, 1• Secretario - JostJ Pires Re?lello, 
:~.• secreta.rlo. 

O Sr. !~residente ~ T em a pala,.Ta o Sr. Pereira Lyra. 

O Sr. Pereira L'yra - Sr. Presidente, Srs.- Deputados: a 
bancada do PartidJ Progres:sista da Parahyba. a propo_s!to de . rruL.~ · 
teria ventilaa... em uma d3..l3 sessões derraoelrs desta Camara, vem·· 
i;onsígna.r na, acta dos nos sos trabalhos·· ~ inrorma~Õe!l segulnt:;s: 

1 - O Governador do Estado da Parahyba de accorllo com 
a re:solu~::ão da Ass emblêa. Constituinte do · Estado · e firmado em 
texto constitucional, .doto·u o corpo de lei3 daquella unidade iede
z·ativ.a com o necr~to n. 678, de 11 de ·ll1o.lo de l nã que estabelece 
not"'m~ :;:1a'r!! con!:es~a.o !le i!!1''Jrt?; q. · ~.yttJ.~P1Pr.;-.n.~ntoR i-ndustriáes ·· 
!JUc se Jund.are111 no E ·atad<>. 

Vrunos lêr a integra desse decreto que é··a. s~uinte: 

DECRETO N. 678 -. DE 11 ~E .MAIO DE 19.35 

Estabelece -normas para concessão de favores a esta.õelecimC?Jto~ 
i-nclJtstrtoes qt.:e ·se tti:nd.<irem 1io '-Estado · · 

Argemiro de. Figu~lredÓ, Gover!lador do Estado da Parahyba do 
Norte, de a ccôrdo com ;t r esolução da As~embi{!a ·. con!;;tituinte . e 
tundado no art. 41, alinea. 2 da. Constituição ;Estadoal·, . 
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Considerando que a Pa.ro:":yba. precisa desenvolver os sen·!~o>:i 
.de fomento, seleccão e cultura do algodão; principal producto de sua 
.rlq~eza eeono?llce.; · 

Çontlldera.ndo que a. installn.c;ii.o ue grandes, médfaij e pequenas 
usinas ele beneficiamento do referido pro<lucto, vem ao encontro 
d~ssas n?CeiiSidades· porquanto estimula a producgão, valorlzando-a 
e offerecendo melhores vantagens ao tratamento da tlbra; 

ConMide:ando, porêm, que ao E&~tado cabe orientm~ a s ua eco· 
nomla. equUlbrando as suns variedades promotoras em 'beneficio das. 
colleetlvldo.dea e doS/ productorcs ; 

Cona!dernndo que o maior tactor de desenv plvlmento da ,.ida 
ccanomJca, agrlcola, commercln! e Jnnustrlal ê a concurrencia exer
clcia. leal e Uvremente ; 

Conaldernndo qoe os monopollol:l e prlvilegio.s, quer os conce
dldoa expressamente, QUE'r os que se formam U.e modo natural, gol
peando a concurt'encla. em. prejulzo do p roducto ·e do interesse pu
bllco, são, além de lnconstltucionaes, elementos de preterição ao 
progreS'sO do Estado porquanto atr ophiam-Ihe as acttvldades produ-
c tivas; ' · 

Coru!iderando que (: pensamento do· Governo fomentar outl·o.s 
tontes de produccã,o, de modo a libertar a Parahyba da monocul
tum, otferecendo maior seguran~a e e stabilidade !i. sua vida econo
mlca, ad referend.WI7L da Assembléa L egislativa, 

D ecreta : 

Art . . lo Será ' concedida ·isenção dos impostos estadoaes de 
industrk. e profi.sl5ão, pelo 'Praw <le cinco annos, âs firmas ou em

. presa.9 .industrlaes que s e estabelecerem com instaila.ções des tinadas 
ao·benef!clamento d9 algodão ou outro qualquer producto do Estado. 

· . .Art. 2.• I~ Jsenç§.o serã. concedida â.s fabrica, que se fun
darem utilizando, axê!lisivame·nte, materle prima de pr.oducção·· do 

·Estado. 
'· 

Art; 3.• Serão t.a.:nbem. dispensados os impostos de incor~ 
poraçíi.o ==!Obr& os inacb'n1srnos, mate:t1a.es de.stlriados â. lnsta.llrufoo 
dOs estabelecimentos a que se reterE!m Os artigos anteriores. 

Art . 4 .. 0 &erão S!nd!l.. e,sgegu:-!l.dos os ~~'ores dcst& docr.otv ~ 
prensas de alta denstda'de para. entardamento _de algodão, destl~ 
.nado a exportação. 

Art . s.• . As · tsencões ~o presente decr etô s6 aproveitarã.o aos 
estabelecimento~. que se fundarern ·a~ o anno 4e ;1987, . inclusive. 

Art. 6.•. ·As t~tallaçõe~ ·de beneficla.mento a pre.nsagem. .de 
· algodão para gozarem eas ·vantagens acima. estabel"cidas deverão 
• 82.tlsfazc.r tode.s. 33 exigencia.s das leis , decretos e regillameDtos em 
' vigor. . · . 

Ar:t . . 1:a, o5 ~stabeledmentos e.. que se referem os artigos 8.%1· . 
. terior~s Só. pÕdarâ!) :ser rundados ou adq~rldos, ~a.ute :Pré~ 
llcenÇa. do .~vemo. 
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Paragrapho ·unico. A · licença a. que allude este artigo po· 
derá. sei.' denegada. que.ndo de ' sua concessão Po..'!SB. resultar pre· . 
juizo ·à e<:onomia do EBte.do. 

Art. 8.0 Revogim-se as disposlr;:~es em contrario. 

. PaJ,acio da. Redempcão, . em João P~ssoa, 11 de Maio -de 1935, 
46.• da. Proclamação da Republlc". - J.rgemiro FlgueWedo, -
IIMMD Gomes. - J .. B01'ja, Pereprln(/u. 

A leitucà desse decreto asslgnala. - no esplrlto que a ella, 
de boa. fé, procede - a.s seguintes obe.ervnc6es: 

G) estimula-se a. P.l'oducção do Estado, visando o fomento, 
sl"leccão e cultura. do nl~odão ; 

!I) a.dopta-se como pr!nclpJo a. concurrencJa exercida . 1~1 «:! 

llvrl"mente, e condemnam-se oa monopollos e privilegtos, quer Oli 

e:xpreesamente concedidos, quer óa de !aeto; 

· c) concede-se lsencii.o dos lm.postes estadD~es de industl'l~ 
~ p~!lSSão, pelo prazo ma.ximo de cinco annos, a tod4..9 e qua.ea
quer tlrznas ou empresas !nclustrlae:i que, até o arino de 1937, se 
estabelecerem com insta.lla.c~s des tinadas o."o beneficiamento do 
algodã.o ou outro qualquer producto do Estado.; 

d) <lã., nas mesmas condiç:õeJ, Igual isenção ás fabricas que 
se fundarem, utJ.li.zando, eulusit-amente, materla ·prima de pro- · 
duc<;;ão do Estaõ.o, além de .outras po~ov!dencins; 

e) condiciona o gozo dos favores que a.utoriz3.. â satisfa<;;ã.o, 
· por parte dos interes81idQ.5, de : tOOas as e::tigoencias da.s leis, decre

tos e regUla.men.tos em :vigor; 

· f) s ubordina a tundat;ão . e transfe re.ncia dos 'estabelecimentos 
b~neticiandos, â. prévia licença do Governo que terá a faculdade 
~e a negar, quando . da s1,1a conces!lão ~OSS?- resultai prejuizo ·:; 
-ecOnon:iia. do Estado . 

2. E sse decreto, sujeito, aliás, ao rejerenàtum da Assemblêa 
Legislativa. pro"lrocou uma representaçeo ao Sr.. Go~·erna.-dor do 
:E;statio da. Par<i.hy4 do ~orte - Dr . .Argemiro de Figueiredo - , 
firmada. por · exportadores de al:;odâO d~ meu Estado natal, enca
be~dos, a.illi.s, pelo ·Dr. Virgilío Borg es, presidante <k honra da · 
Associação commerc.iai . e figura. ti'Wj 1ua1a .autu.;:'.rt .. :-s d'<:nt!'1:: da~ 
ti!eiras partidarias .em que miUtamos, as representantes do Par
tido· Progressista· nesta. Casa Legislativa . 

Esse "Memorl.a.l" vasa, no seu corpo, o ·t ern.o%' de que a ! Un• 
· cJ.âçã.~?, em Pel'llpectiva., de gr á ndes . uaina.S benef!ciadoras do al
godão resulte em risco para. "a esttlbilíd<ule de or:uani:w,;ões com· 
..fnerciaes e iMuo8tl"itz.e3 de a.luo~ Já, e:cistentes ·e-nt>r e n6s, q~ 'dE; 
longa· data tra.b«.lMm •com estorçD e etticiencla pela M8sa pros-· 
per~·-: ' 

Commu1úca.ndo r espeitosamente as suas a.pprehensões ao Go· 
ve~no- do-·Estad~ e ped!ndO*lb~· "~ s&lfdarl.e::!Dàe. cia .~-:-~çã-o bém 

:~JG." - o ~ l'de!florlál ." em . causa .ta;~; vanas sugg-est~ q.Ue _:fQ· 
ram . toznadas pela' adminls~raÇão. para hY.b2.na, . no. ma.!s alto preço. 
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O orgãD ot:f!elal do Governo, na. sua. ecuca.o de 30 de Maio ui
time, em local que a,ijajxo transcrevemos, noa àã. a conhecer: 

".A resposta. do Governo aos exportadores de algodão : 

o Sr. Governador do Estado respondeu no.s termos 
aba.lxo ao m~morial que lhe foi dirigido pelos e:~~:Pottadore~ 
de o.Igoww sobre a :rundaçlin, em per.spectfva, de grandes 
usinas bene!iciadoras do producto: 

" s~. Dr. Vir ~illo Velloso Borges: 

Tenho, a ~onra de resnonder ~ representação que ce 
foi !eita. po1· elementos do cornmerclo exportador desta ,; 
d~ cidade de Ca.mplna. Grande, oncabe~do.':l com o vosso 
nome, em 10 do expirante mez. 

·Rece-bi com inteiro a.pre<;:o o alludido documenta que' 
v-elu col:r:ctdir com estudos do Governo ligados a.o assumpto. 

A !nstalla,;:ão no Estado de organizagões industriaes ],Jara 
melhor, me..is rapi<lo e moderno beneficiamento do algodão 
não p6de. d~x.ar de L'1te1:essar todos os orgãos do nosso con
trole administrativo e economico. E no momento de le
vantar ou att:rah!r esses re<:ursos, .sii.o de absoluta utllid(lde 
quaesquer obsen·ac;:ões referer.tes, se-jam de a.ppla.uso ou de 
protesto, de enthususmo ·ou de alerta, porque podem servir 
de estlmulos salutares ou de modificações ru.zoa.ve!s do cri
teria que se ·tem de adaptar. O gr:lto do comme~cio expor
tador attlnge, em geral, a questão da.s grandes usinas em 
face dos pequenos apJ)a.relhos de b-eneficiamento do a1~:odil.o 

e em particular tr<!-duz o receio de organizações ext.mnhas. 
visando monopolios .perigosos, com base no internac!onalis
mo capitaJista.. Mas, felizmente pa.ra o descortino dos seu~ 
signataribs e d<Js elementos de propulsão . com que a Pa
rallYba _p6de ·CODtar dentr·a de seu proprio comrnercio e in
dust.ria, -não se desconhece ahi o avan~o do.s systemas pro
ductores, obrigando a moàl!icação dos meios de trs.balho. 
Consequentemente, a experiencia. eJ>:tranha, o capital ex· 
trenho, o braço extranho, longe de serem desdenhados, são 
re-queridos aqui como nos d.emats Estados, ou paizes novos, 
como eleme:ntos inàispensaveis· nesse processo .Qe transfor
ma.~ão tcch::üc::. ·e de b~m estar hum·~.no,. 

A reprtesentação do commércio exportador da Parabyba 
realça pelo ze-lo e defesa do nosso Interesse regional, sobre· 
tudo doa representantes do peque:no macb!nismo, que vêm 
ed!!icando d.i> longe com e\•idente benemerencia, a nossa 
indu.strla do a.lgodãc. Mas 0 Governo considera que esse,. 
o~rar!os··-do nosso ~egresso agiram outrora com appa.Nlhtl 
·menor e poderã.o amanhã. a~r com o malor, erguendo a ~!na 
moderna pelo cooperativismo ou outro proces.so de asso· 

·ciição de recursos. A disseminação do credito, promovida 
pelos governos, tem visado, sobretudo fortalecer os fracos' 
A 'pro]>aga.n1ia do espirito associativo tem em mira. espec~a; 
a. reunião dos nossos · elem:entos reg!onaes em grupos eco-
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nomicamente fOrtes. As isencões e outros favores de lei, 
o Govemo os ~oncede para todos, reâ.lizadas as condições de 
viabilidade doa emprehenul.mentos em vista.. 

O decreto n. 678, de l1 ultimo, assentandc not'IlUls par~ 
, concessões a tlrmas ou !!mpresas industr!aee que se lnstal

larem na Parahyba, se res'tllta. na a.ttraccão de elementos 
de !6ra. acoberta de ameaças ou de imprevistos · desastro
sos A economia. ·do Estado. E" relativamente curto o periodo 
!las Isenções. O p~o Para. a concessão dos favores se res
tringe ás fundações reaUzadas em dois annos, não sendo 
crive! a montagem de um pe.rque absorvente dentro· desse 
eHpe..c_;o de tempo. Adem,als, o art •. 7. • e seu paragrapho pre
Y~m. náo só a int~rferencia. do Governo nas vendas 'e at;qut
s!c;õe.s do rnach!nismo, como a denegação dos favores quan· · 
do destes possam derivar l)rejulzos · e.o interesse publico. 
Porque o Governo s6 os concede no presuppo.sto de pro
mover o nosso progresso, de attrahir elementos que se pos
sam considerar sangue -novo para G nosso organismo eco
nomico e que nelle se integrem pe!a fixa.;ã.o _do a.ppa.relha
mento material e por um systerna de negoclos em co!'Tes
pondencia com os rumos do commerclo na.clonsl. 

Quanto ás. suggestões do m.emoria~ sobre ;rovldeni:':.as 
lega.es para uma blla evolução da nossa industria algodoeira. 
o Governo as. submettt~rá â Assemb!éa, Legislativa, apelando 
tudo que se apurar de justo e previdente, sem esquecer o 
interesse dos pequeno$ productores e lavradores do campo. 

Em face dessas conslderacões e da consdencia do meu 
de-ve.- de Governe na vigilante attez:~cão aos destinos da Pc.
ra.hyba, creio poder tra.nqrrillizar o commercio exportador 
do Estado, a cujas luzes e cooperacão sere! sempre grato 
e ncce~sivel. 

.Aroemtro de , Píou.e,redo 
Go;vernador do Estado." 

O teôr desse decr11to e o dessa resposta supra tre.nscriptos, 
toram encam.inhados ·aô "leader" da. ba.Ilcada. do Partido Progres· · 
siste. da Para·hyba na Camnra dos Deputados com o seguinte te
~C?gr-F~.mm~+; 

"Urgente - Deputado· Pereira Liro •. 

Pal.acio Tiradentes - RLO. 
Remetto aéreo amanhã cópia. decreto 678 e Jninh.a. res-, · 

posta. ao manitesto dos exportadorea, Nilo houve maia re
clama<:ão. Varias orga.nízacões parahybana,s jã requereram 
ravorea decreto concorrendo ·lgualda.de. elementos e:Ktranhos. 
Devo lembrar Pernambuco. fez concllcôes ainda malii largas 
mesma Compà.nhf.a. que opera aqui'. Saudações. --'- Aroemwo 
Fipueiredo, Governador Estado." 

3. EstA. assim ence.rradQ o esclarecimento do a.ssun]pto que 
prendeu, simultaneamente e em collabora,ção, as attenç;Õi!s de ex-
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P,ortadores perahyba.nos e d() Governo dAquellc Estado nordestino. 
tudo dentro dos mais clemOcraticos :vrocessos de auscultação àa 
opln!ii.o .Ílul!lica. e d&ntro <~u ;tusu~n. reciproca que se cle\"(·m so
ver:oantes e governados, (Palm48.) 

O Sr. Presidente - Tem a paln.vra o Sr. Henrique Dod
swortb. 

O Sr. Henrique Dodsworth -Sr. Presidente, na Comnrls:
sã.o de Ftna.n~. em companhia do !llustre Deputado pelo Estado 
de Minas, Sr. Daniel de Carvalho, tive opportunidade <le subscre
ver um voto em separado, 11. rel!pelto do vêto opposto pelo Sr. Pre
sidente da Republica ao proJccto de reajustamento dos vencimen-
tos dos militares e civil!. · 

Oecorre-me, neste momento, o dever de aproveitar o tempo 
de e;xpedlente para trater do a.ssumpto, prose~ulndo, com esta lnl·. 
ciativa, a que jâ. havia tomado a minoria no .\lentido <ie n[D em
})araçar, por fôrma alguma, o curso da apreciac;:iio dnquelle vêto, 
afim de não :retardar o prununclamento em definlttvo da. Camaru 
a respeito. 

No voto em separado. que tivemos ensejo de offe.!'ecer !i. Com· 
missão de Flnanças, - o que con.!ótitue, desde já, uma resalva ao::l 
discursos aqui proferido!;; sobre o a.ssumpto, que aJI:Udiram á. ap
provação do véto por aquellu. Çom!I'Is$i.o, sem mencionar a.s re~· 
trkr;:ões que Ih~> to1·a.tn oppostas por membros du. minoria, notada.
mente pelo Sr.· Daniel de Carvalho e por mim - triW.mos do as
pecto constitucional da. questão, deixando entrever que, mais tarde, 
opportunamente, ~:Seria. elle .analysado, da tribuna, por uma d.:l.~o 

· .mais proeminentes figUras de. mlnoria. parlame ntar. 

Enfretanto, :não quizemos, o Sr. Daniel de Carvalho e eu, 
delxal' de resaltar que jãma!s havia preoccupadQ ao Go'lerno a 
feisã.o <:onsUtuclonal do (l.lisllmpto, dada a. displicen<:ia com que 
o Sr. Presictente da. Republica. encaminhou o exame <h questão, 
por ·paz:-te ·da Cama.ra., através de mensagem (lUe era, apenas, c 
veh!culo de estudos relatiV03 ao reajustamento dos ven.zimento:l. 
dos militares, Jl&n q,ue S. Ele:. tivesse tido, de f:J.cto, a iniciativu 
da apresentação de pro~ectt> q_uanto li. =teria. 

-Tal displicencra.,, Sr. Ptesidente, culminou quando o Sz·. l\ofi
njgtro dn. .Justiça, em nome d.Q ·Chefe do Governo, se dirlgiu {I 

·camara, pedindo que, no projecto, fossem attendidos o Corpo <1<: 

Bombeiros- e a Policia do Districto F.ede:ral, que haviam sldo om!t
. tidos no trabalho prelimlnar, enca:minhado pela mensagem . 

. _ o sa. ARRUDA CAliMRA- Em face do artigo 167 da. Const!tuit;:ão 
Federal, que concede á.s policias militares as mesmas vantageilll 
que ao Exereito quando a serviço da. União, e óe vez que a Policie. 

. dO ·DI2trilcto Fede!'al está. s-empre a serv:iço da. União, seria diE
pensavel qualquer indicação posterior do Governo nesse sentido 
a. nã.o ser .como eacJ..a.recii:nento. De forma que, pe<iido o augmento 
tomada. a iniciativa pelo Q~yerno do projecto de a.ugmento d~ 

vencimentos p~ra o Exercito e a Marinha, implicitamente estava 
l.nclu!.llá. a Policia.· ·-Militar ~o Distrlcto Federal. ·o ofticlo do Se-
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nhor Ministro da Justica, apenas, tornou exp!lcito, claro e in· 
sophismavel aquelle direito !mpl!c!to e constltudonal. 

O SR. HENRIQuE DODSWORTH - Recebo com o maior 
agrado o aparte que acaba de ser pl"oferido Pelo lllustre Deputado 
por Pernambuco, Sr. Arruda Camara. o aparte de s: Ex., po· 
rêm, apen~ realça o ponto ;:!e vista que eu havia sustentado, qual 
O de que o Governo nunca. Se preoccupâ.ra. COm a. fe!<;;ão consti 
tucional do as.sumpto, porque não· lhe era. licito, em materla quG 
S. Ex. entende pacl!ica e fóra de controversia., orferecer post·~

riormente ao exame da camara a. mensagem do :Ministro da Jus· 
Uça, em que pedia a inclusão, no proje<:to, do Corpo de Bolllbelro~ 

. e da Pol!cla. MilitaL· <io Districto Federal. De duas,. uma: ou o 
Governo, se tivesse estudado o assumpto, estaria convencido, de 
u.ccordo com o argumento· do nobre Deputado, di) que er~ nece~._ 
sario o of!ldo do l'viin!stro da Justiça, ou então, realmente, .o Go· 
verno não tinha. detidament-e examinado o assumpto e, por um 
lapso, que nil.o posso explicar em !o.ce do argumento do honr-ado 
t•epresentante de Pernambuco, o 11inistro da Justiça julgou ·in· 
dispensa vel encaminhar um of(icio . sol!c.itando especialmente a 
attenção do. Poder Legislativo para essas duas cor-poracões omit-
tidas no projecto inicial. · 

O SR. Joso:' .AuGUSTo - o que parece ·certo r; que o Governo 
não conhece be= a Constituição! 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- O aspecto constitucional 
da questão apenas foi por nós encarado para. realçar esta clrcum· 

·Stancia de g-rand-e relevo, no exame do projecto. Mas. o que .im· 
portava principalmente - e (; a razão pela qual assomei â. tri· 
buna.- era declarar que o unlco a.specto sob o qual o Governo· en· 
carou' a questão foi o politl.oco. Foi politicamente- que o Gover-no 
conseguiu a approva.çil.o do projecto pelo plenarl.o da ca.mara.,. po-· 
dendo-se a!íirmar hoje, sem contestacão, ter sido eJre!usive.mente 
com o augmento concedido aos tuncciona.rios civis, que o GQverno 
Í;i,t,teve o augmento facultado ás classes mlli!;ares. A · Cama.ra. E 

especialmente a Comml&sâ.O de Finanças enam hostis. á; appro
vação de qualquer projecto que concedesse abonos provi.l!lorios. 
quer. â.s classes militares, quer ao funccionall.s.m.o publico· civil. 
Todos estavam. convencidos, atravês da. propria palavra officle.l. 
de que o ·momento não o!ferecia. opportunida.de para a approva· 
ç;ão de projecto nos termas· em que havia. sido· encaminhado, pois 
elle :s() poderia. ter sido submettido ao examii! do Legislativo, quer 
em um ~o, quer" em outro, através de trabalho sy.stematico da 
revisão. de vencimentos, mas, jálna.is, exclusiv:unenté,. de abon,o 
pro·nsorio, concedido, -como foi; precípitada:n!mte. 

Conhecedor da . hostilidade da Camara e .em especia.J., da Com
ruissão de Financas, contra o projecto, sobretudo porque nelle 
ha. ·via :-!!do omittida. a cl~se dos :f:uncclona.rlos pubJJ.cos, o Goyerno 

~ ' . . 
diligenciou para que essa .bosUlida.de desapparecesse, ·afim de que 
pudesse obter do ,plerui.rio da camara a. approva?ão da .meWda. 

Não ·~Jrlvo, sr. Presidente, com o;~ mandat;lrlo8 do _poder, nem 
NC()bl incUsCTeções .Por parte d.aqueUes que estão no conhecimento 
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dos segredos da alta adrninistrução publica, mas, argumentando 
exclusivamente com !a.ctos conhecidos. devo relembrar a v. Ex. 
que a. emenda que concedeu augment0 de vencimentos dos tunc
cionarlos publicoa to!_ da autoria do Sr. Deputado J'oão SimpUclo, 
dà. ba.ncadà. do :W.o Grande do Sul, na,quelle tempo ~cukr desta 
ba.n-caàa. O lea4er da ])ancada paulista e ào Partido Constitucio· 
nallsta, o em!nente Sr. Cardoso de Mello Netto, a.cceitou o pro
jecto r.a integra. na CommisSã.o de Finanças e o apoio dado por 
S. EX. e pel11. maioria -d<1s membros da sua. bancada fez com que 
S. Ex. , sem contradlcção evid"nte. níl.o pudesse acceitar a. fun
cção de relator do véto, prejulgada, como jú esta.va, Slla o:p!nlão, 
atravé-s do voto que anteriormente hav.la. proferfdo . 

.A malorfa. das ·bancadas representadas nesta Ca.sa - 1st<) 1:, 
os interpretes. mais autorir.ados do pensamento politico do Governo 
- ~ufira.gou .a emenda relativa ·aos vencimentos dCWl funccionario~ 
:Publicos. Por conseguinte, Sr. Pre.si<lente, 'llinguez:n ousaria con
testar que o Governo esta.Y:t no pleno conhed.mento da e~!stencia 
del!.!la emenda, se náo pelas razões particul:.n-E":s que acabo àe apon
tar. ao. menos por motivos de ordem g--erai. dado o grande debate 
que se travou na imprensa, em relação a essa materia. 

E' crivei que, tendo o"· presidente da Cornmlssão de Finança.o, 
o então ?.eaàeT da m'l.iori~. 0 sr. \Va.ldomiro :Mag-alhaes, que, ao 
me.sn1o tempo, ar<."ü.V.a com a~ respom>abilidades de 1cader da ban
cada Progressista Mineira, hypothecado absoluta solidariedade â. in
tegra do projeeto, desconhecesse o Governo a existeneia d~sa emen
da-? Se eUa era inconstituCional, por que não diligenciou o G<!
verno para evitar a sua approvacão? Ao contrario disso, Sr. Pre
sidente, quando a Crunara. estava disposta a. não. collieeder o au
gm-eri1:o á.<; cla.saes militares, compareceu, especialmente, :.. Co::n
m.!ssão de Finanças, pa:ra tratar do assumpto junto aos dlrectores 
de seUs trabalhos, o Sr. Ministro da. Justiça. e, seg-undo depoi
mento pessoal que tenho de homens de cuja opinião-, se cu fosse 
contestado, invocaria no momento opportuno. S. Ex. solicitou. 
em nom&' do GOve::no, a. approvaçlio do projecto, declarando que 
se tra:ta.va ,de que3tão de ordem publica e qu~ sem approvac;;ão 
delle não sa>beria COOll() continuar a manter essa ordem. 

O S~t. C.t..'lffimo PE:ssôA - Neste caso, t; 11m Governo fraco. 

O Sa. Jo.io NEVES - Neste e em outros. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Evidentemente. E a 
fraquez.a. maior resulta, não da inidat!va do Go'\,erno, m as do. véto 
que e>ppoz aos vencimento-s dos íuncclonarios publicas, sabendo 
~ue to1 através da majoração dos civis que o Governo arrancou 
do plena.r!o da camara a app~ovação" do augmen:to dos venclmentcr.l 
das· classes Dill.ita.res . 

q · S&. JoÃo NEVES - Foi uma embosca.da. 

O SR. 0CTAVIO MANciAmnM - Um Governo que, para manter
se, precisa de · taes ·providencias, não tem mais razão à e ser. 

O, SR. HE~IQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, poste
riormente, e os jornaes n~tlciaJm a· vlsít<L reiterada do Sr. :Ministro 
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da. Justiça, como ainda nã.o estivesse d~ tOdo afa.steda a possi· 
b1l!dade de recusa. do projecto, o Governo concordou 'com a. apre
sentação da · e~ellda . ao funccionaUsmo publl~o civl! e, premido 
pela. urgencia da. sua approvação - e não posso explicar ae ca.u
BG.s particulares dessa. urgencia, tratando-se, como se tratava, ·de 
medida que sô Iria entrar em execucão ·a. 1.• de Julho - o Go· 
vemo annuiu na. passagem da referida emenda; e fez; mais: con· 
cordou tambem em que fossem apresentada..q quaesquer outras · 
emendas, comtanto que .se approvasse o projecto. E só tal cir
cu·mstancla, expllca. a exi.stenc~a . no projecto, de materla extranhR 
ao seu Objectivo. Quem se der ao trabalho de compulsa.r os .<l.nnce-.s 
desta Casa verl!icarA que a emenda era da autoria de Deputado<~ 
cuJI'. nctua.ção em plenario po<lerlll., dG alguma t'orma, entravar a 
marchA. do pl'ojecto· e· mesmo. qulçâ, Impedir a sua approvru;ão . 

Por conseguinte, Sr. Presider.te, o e.specto que quero re«l: · 
~;ar, que é o Mpecto pol!Uco. deixava o Governo Inteiramente a 
descoberto para tomar a. a.tiltude iníqua que tomou', .!labendo- que 
0 reajustamento dos vencimentos do tuncclono.lismo publico e1vll 
il avla sido o vehieulo (!través do qual resolvera, de momento, gra.ve 
crise poUtlca e questão de tal ordem que, para. solvel-a, Unha 
sido necessa.rlo. a presença do Ministro da JusUça na Cama.ra.. 

Onde, pois, a a utoridade do Goyerno :para negar o reajusta
mento do funcclonallMmo publico civil, cuja melhora aponta atra
vés dos estudos de uma Commissü.o, de que t'a.ç·o .parte, honrado 
pe!Q !ndlcacão da minoria, sem que, entretanto, con!iemos n a. pa
lavra do Governo, que até estl'! momento, não cum:prtu a 1e1.qu.e 
convocou a Co!Jlllllssilo, deixando · de lhe remetter, por Parte d~ 
todos os Minfster!os, as ·relações a que era obrigado, com 0a nomes 
e desig'nação dos cargos de todos. 'os !uncc!onarios publicos? 

O SR. JoÃo NEVEs- A minoria se !e:z: representar nessa Com· 
misslLo para. tirar mais uma vez a limpo a. falta de sinceridade do 
Governo na. questão de vencimentos do · runccionallsmo civil. Se
não, teria recusa:l.io tomar assento nessa Commlssiio. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTB - Collaboramos, pormnto; 
l)O exame d a questão com a resalva que acabo de fazer . 

Sabemos que o G<Jverno não :se preoccupa ·~om sinceridade 
-:nm eo::te- !'l'o:>hl<>mA, -do m ..... ~o modo que. insinceramente. trata de 
toda a questão dO· reaJustamento de ·vencimentos. Aliás, justi~a· 
ee lhe faça, toW, :porque não acredito que o desejá.sae, mesmo para 
os mllitares, tal a complacencie. cõm que cuidou da materia · n a.
quella occasião. 

:Sem con!la.r, porGm, na palavra do Gove.rno, col!aboramos no 
exame da questão exclusivamente para. 'que não v!essemos a ser 
ac·cu.sados, futuramente, de falta. de autÓridade para criticar, qua.n· 
do havilÜnc;.s sido _convidados para ·coçperar _nella.. · 

Sr. · Presidente, n. Camn.ra, se approvar o véto opposto pelo 
Presidente da R.epública, terá acompanhado a inl3ense.tez com · qu€> 
s. Ex. formulou ai! raZões desse véto. 

S6 · mesmo . um Governo como este que estamos presimclando, 
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poderia enviar documento de tal Insinceridade 
mara, que não desconhece todos os tramites 
exame da materia. e que acompanhou passo a 
~!ativas ofCicfaes para sua approvação. 

ao p!enar!o dll. ea
pot· ~u.: passou o 

pa~so todae as fnl· 

Meu objectlvo, Sr. Presidente, declarer.c0 e r~a.ffirm:môo m.eu 
voto contrario ao véto, era excluslvam.;;nte o de realçar o acto 
praticado pel~ Sr. Getulio Ve.rg&s, ve~ndo o reajusta:.a.e~to dos 
c1v!s, quando através delle ê que arrancou do pl&mü"io da Ca.
mara. O reajustamento ua.s classes militare~. (PGlmM. 0 orador 

· é cumprimen~ado.) 

O Sr. Presidente - •.rem a "pala na o Sr. D::mocrito Rocha. 

Q Sr. Demoerito Roeha - Sr. P~ldante, Srs. Depu
tados, um dos jor=es que circulam nesta Ca;>lta! P.xtranhou, err. 

·Suá edlçW de ter~-!eira ultima; a notici«. de que o Go,;ernador 
do Ceará pretendfo. arrancar, da l.ssem'b:fa CrmsUtuinte, ·daquei.lll 
Estado, uma derivação, para o Poder ExecutJ-;(1, da !'~uldw!e de 
baixar decretos leis, nesse e.Gpa<:o de t~mpo QlH~ d ;:;co:r-e tlntre a 
inswllaç11.o da .Assemblêa, co:n a. ~elção ão Governador_ e '!l pro-
mulge..;:i;.o da :Magna C::::.ru · estadoal. · 

Argumentava a :folh~ em aprec;o que uma e.ttlt•!de desse j!lcz 
não se compadecia com a quaild<4de .Ue antigo :;>rolt::ss\'\r d~ di
reito, que teria "erca.do do sym:;>athia.e a candidatura do a.ctuel 
Chet~ do Governo cearensll. 

Devo, porém, Sr. Presidente, oppol' uma rectlficaçã.o ao com· 
mentrtrio e ã. notkia e~tampados no jornal a. que me l'eiü"'. 

· O· Governador do Ce:~.râ r.llo pretendeu que a A.ssembllh Cons
tituinte do Este.dc l·he outorgasse a~."uel!as prerogati"vas de ·Je
gialal". 

O que S. E::::. resolve.; to!,. s!mp!esm~nte, consultar o Sr. Mi
nistr~ da Justiça se poderia. !:laL...-ar os deçretos leis. E, tendo res
posta. . atrirmatlvu. do · t1tu1ar da. pasta po!1t1ca, Invadiu as a.ttrl
buic::õês .. do Poder Legislativo e pa.ssou a. ãecreta.r leis ao seu 
a.l'bitrlo. 

St>b esse aspecto, Sr. Preaieente, continua. o meu Estado de
baixo -do reglmen discrlclon...'trlO, apesar de' haver ·· in:!ts.He.do, ali, 
a As!!embléà, a 24 de :M:alo e de a 25 t er sido eleito o G<lve:o:na.àor. 

LI, Sr. Presidente. a valiosa O!linião emittiüa !*io :Iiõ!.;::::: 
mestre do Direito ·que ~ o nosso emlnente <:ollega, Sr. Levi Car-. 
neiro. · 

<, 
Estudei igualment~ a deci-súe> da justicà, bandeirante, qu!Llldo 

se manltestou a respeito dos decretos leis, firmados po!" S. Ex:., o 
Gover:aador Armando de Salles. 

Confesso, porém, a "fragilidade (!o men raclocinio,- declarando 
que não me pude. alcanUlar âs alturaã em que, sem constran
g!niento. dR razão, a.cceltasse · como justos aquelles. re.si>eltaveis 
pon~es de .vista,. · 

Aprendi na. CoDStltulçíio · da Republica., Sr. Presidente, em 
·seu art • . 3.0 , ' -q:lle "·são . orgãos da soberani& naclona.l, dentro doa 
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limites const!tuclonnes. os Poderes Legl.alativo, Executivo e JU• 
dl-ciario, Independentes e coordenados entre si". · 

Attentel, ainda, no § 1.D do mesmo artigo, que estabelece ser 
vedaüo aos poderes constltucione.es delegat" aM suaa attrlbuições. 

O SR. BIAs Folt"l'Es - Ajudando a ar-gurnentacll.o de Vr Ex .. 
devo lembro.r que o. .A.ssemblléa Nacional Constituinte não qulz 
dar «.o Sr. Getulio Vargas autorizac!!.o para expedir decretos-leis, 
tanto que prorogou o seu mandato. 

O SR. DE!l10CRITO ROCHA -•Agr8.lieco o ape.rte de V. Ex. 
O ponto visado pelo nobre collega sellé. por mim abordado em 
oútro trecho deste discurso. ' 

E, mais adeante, se me depara o § 2. •, ainda do art. 3.•, deter
minando Que ''o cidadão investido_ na funcção de um desses Po· • . 
deres nila poderá. exercer a de outro". 

E' que Yemos, logo de in!clo, _Sr. Presidente, qlUlndo os go
vernadore-s de· Estado se comprazem em baixar decretos leis'i' V-e
mDs cidadãos investidos de ftõncção executiva. exercendo, cumu
lativamente, lll~galmente, :runcç:ão legislativa, destruindo a. tnde
penden.cla prescrip~ na Carta Magna, para cada um dos poderes, 
e transformando a preca·vlda coordenaç!lo, em flagrante. nociva 
e ant1-republ1cana absorpção de um dos outros dats orgão8 dB. 
soberania po~ulax. 

O SR. •BARRos CA.ssAt. - São os frutos da. Dicta.dura. 

O SR. DE:\iOCRITO ROCH{\.- Ainda· no art. 7.•, n. 1, letra. 
b, Sr. Presid-ente, a Con.stltui<;:ão de ·16 de .Julho, falando da com
petencia 'privativa dos Estados, relembra o dispositivo essencial 

-~ forma representativa republíca~ e de independenc.la e coorde-
nação de poderes, Q.Ue r; um postulado baaico do regiruen, Ol'S. vio
lente..do pelo Executivo. 

A coxnpetencia de ca.da um dos poderes não poderia ficar â 
mercê do desejo de avancar de qualquer. delles. E, para reprimir 
e~ perigoso expa.n.slonismo, a Constituição fbra barreiras limitan
do a accão de cada poder- a sua exa.cta peculia~ldB.de. 

No Q.ue toca â. elaboração oos leis, a competencia do Poder 
ExecutivD não vae além da sancç:ão ou do véto .. E este, sujeito a 
novo pronun"c!e .. m-ento do Legislativo. Se o Governadm· legiSla, quem 
dc· ... c:-ã s.:!.nCclc~'? 

No caso do meu Estado. Sr. Presidente, a Assembléa. con
temporizou e não chegou a manifef:rtar·se a re.speito ·(!essa outorga 
de attrlbulções ao ~vernador. ' 

Houve, no em tanto, um telegramma do Sr. Ministro da .Ju.s
t!!;a, · concEll>l.~ nos seguintes termos: 

- "Afim de e.ttender consulta.e- recebi ·sobre se governadores 
devem continuar crun faculdade legislativa, tenho' bDnra in!or.;:tiar 
vossencia. que tal faculdMle deve subsf.stir até sejam- promulgadas 
constituições Estadoaes, uma vei não · ·venha leliislação co!lidir 
com :preceitos Constituição Republi'ce.na'.' ~ 

o sa. ~ SartroAL- - E' o proprlo Sr. · Minlstro da Jus~ 
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th:a, entretanto, nn. exposiçá4) de motivos constante da mensa
gem do Sr. Presidente da Republ!ca, ,1:1uem dl~ que estava. cassado 
a.os interventores o direito' de legls!a:X". Chamo a attençã.o de v;. 
E:s:. para .eB!l(t pa1-t-e da men-sagem élo Che!e àa :Sa.<.:ão. E' fla
gX"a.nte a contra.dlcc;á.o. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Ahi está, St'. P.residente, é 
-.,o Poàer Executivo da. União n.cons,elhando aos Executivos esta

doa.es o desrespeito á. Constituição. 

A Carta. :Magna do Pai~ está, em vígot· desde a data de sua 
publice.c:ão, conforme o dblPOSítivo expresso do a~t. 2G das Dispo
sições Transitarias. 

E, Por !orça. do art. 187 da nossa ·actua! lei basica, estão 
igualmente em J>lena vigencia as antigas Constituicões estadoaes, 
nos pontos em que n;Io contrariem a novu carta da União. 

Ora, Srs. ·DeDutados. nem a Constituição Federal, nem qual
quer outra lei emanada elo Governo Provisorio, .revogaram as dis
posições prellrnlnares das Cat·tas Esta.doae.S, quando ~Ua.s estabe
locem· que os go\·ernos do,, Estados obedecem á f<>rma -republicana 
:federativa e têm como 01·gãos os poderes Executivo, r ... egislativo e 
J"udícfario, distinctos e harmonicos entre si. 

O SR. :11oxTE Amu<~S - Agora, pela. nova Carta, são coorde
noe."dos e não harrnonlcos. Isto, era na Constituição d~ 1891. 

() SR. DEMOCRITO ROCHA. - _Coord-enac:ão não sígnl!ica 
absot"pção. 

O ~R. LAERTe .SETt!SAr. - O voto do Sr. Deputado Levi Ca!'
nt>iro, na Commissão de Constituicão e .Justiça, declara que é um. 
acto de educ~ão ·pol:tica. por parte dos governadores não con-
tinuarem a promulgar .decretos leis. ' 

O ,SR. FIGUEltREDO Rooarc:uEs -" Tornava~se preciso um pouco 
de olifem no Ceará. Havü1. lâ. um macaco em loja de lou~as.-. 
Di:'> mais, decr~tos-leis tf·m sido agora. mesmo prom-ulgados, pelos 
govemàdores constitücionaes de diversos Estados, por exempio, 
o de Si!..o Paulo ... 

O SR;: DEM()pRITQ ROCHA - O tele!;I'amma do Sr. Mi
nistro da .Justiça declara que ::;ubsisfe. a faculdade dos governa
dores legislarem. uma vez que a "legislação nã.o venba coo!Udlr 
<:-l)m n~ -rorP-ce!taS~ .da Constituição ·da Rep"ublica. ·Mas nenhuma 
outrà. coiJisão sem mais violenta do que essa da u.sur.pação do 
Poder Legislativo pelo Poder E::s:ecutí \'O. 

Não se argumente com excepcioZÜllidade ôa phase da recons
.tituclonallzação. Sr~ Presidente, porque· não exclue e. vigencla da 
Constituição, que ê lei .osup.erior a tooas as demais e se scbrepõe 
~ quaesquer contlngencias occasionàes, como essas em ·que se ·en-· 
contram os goVf!rnac:lores. precipitados, ansiosos por salvar a ,Pa-

. tria nesooalm~nte. receosos d~ dividir com os .Parlamentares es
tadoae." os louros da. .salvação.· 

.• 
o que ~e p:l.Ssa rio!> Estados, dia.nte deS.Se retrocesso ao re

gimen discrlc.ionario, não é no menos seme!bante ao que se verl
!icc:m com . o Governo central na yi.ctorla da Ri>VO!uçã:o. · 
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O. SR •. Moz..TE ARRAEs - O nobre orador pernútte um aparte? 

O SR. DEMOCRITO ROCHA .:__ ,Com todo o prazer. 

0 SR. 
mente. no 

MON'l'EI ARMES - O interventor que e.'l'teve atê ultima-. 
Ceará. não legi~ave.; não baiXava dec-reto'i' 

0 SR 
·\ 

.DEMOCRITO ROCHA- Estavamo~ nuc Governo l'e-
volucionario. 

o SR. M<lNTEI AnRAE.S - Mas a Constltuicão estava ou .nil.o 
em v1:~:or? 

O SR. DEMOORITO ROCHA ·_ Não era um Gove:rnàcló~ 
eleito ne. vfgenc:fa da Constituição, como .sa.o os de ·agora. 

o SR.· LAER-rn s!!:'I'ÜB.u. ~ A Assembléa Constituinte não estava •. 
a!Ilda installada. 

o SR. DEMOCRI1'0 ROCHA- Desordem está. havendo agora. 
!nfelizn'tente, no Ceará., quando se fazem demissões de 75. paes de 
fa:tn1lia em um só clia.. 

O SR. F:tctl1!oREDo RooRIOUES - O Sr. .Ta v ora fez dezene..s . de 
demis.sões mnn .dia. 

O SR. Mollo"T!l -~l!:s - E os tuncclonar!o.s demlttidos. eram· 
demisslvels a4 -nutu.mr 

O SR. DEMOCEÜTO ROCHA .. -. E' uma sltuac;:ão que .sO o 
Judiciario podel'á examinar, mais: tarde, porque o Gove-rnador ago
ra legisla e ~xecuta a lei'. 

O Governador do Estado está recebendo ordens do Ministro 
da ,Justiça, que n!to tem .. mais ascénden~ sobre seus actos. 

O Sa.. MoNT& ARRAES - V. Ex. ertra.nba que os poderes fe
aerae-s se correspondam eom os estadoaes~ 

O SR. DEMOCRITO Roc.E-IA ~ Corresponder-se ê coisa mui: 
to diversa do Ministro dar instrueções. 

Em Novembro de 1930, firmando o decreto 1nst1t1.1clonal . do 
Governo ProvlSor!o, o Sr. Getulio Vargas manteve a Constltuic;;ão 
de 1891, e o mesmo sy.stema. da repartlc;;âo dos orgãos da sobera
nia., avocando para. si a a.ttr:ibuição de Ie,glslar, por·1SSO que o Con
gresso fl)ra. cUssolvido. 

O Sa. LAl:R'r3l ·Sl!!TUBAL - Mns, no artigo. 1.0 • dizia: até que 
se reunisse n .A.ssembl~a Consmuinte. · · 

O SR. DEMOÓUTO ROCRA - P~rfe!tamen~s. 
In.sta1l::>.da que roi, - a Assemblé::1.-. Nacional Constituin~, com 

runcçã.o .'especializada, attribuiu ao Chefe do . Governo Provlsorlo 
.oa .poderes do. à~cre'to Úlstitucional ~.;xpedido quando ·a ação, ~ 
annas, :lhe conferiu a suprema.. magistratura" . . 

Tratava~se, porêm, Sr: Presl<lente, ·'de um Governo de factó, 
ur_n · G<lverno provindo ·da forç;a, ·que, mesmo sem o pro;mncla
mento. da Constituinte; evidentemente ociosO, não ·ae :poàer!.a: 'des
.pojar 'cie suas lJrerogativa.s illscricionarias, ant~s da. .:Promulgac;:ão 
da. nova Catta da RepUblloa.. · 

'() SR •. FI<rolliRSOO Ro'PIUGUES - Y. Ex. ~onteeta· que ·o ·Inter-

' • 
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ventor Morei-ra Lima tenha. baixado decretos-lei~. o.té .os rna!s 
absurdos? 

o 

O SR. DEMOCRITO ROCHA -Não contesto; mas reconheço 
que podia e:xpedll-02:, porque tinha autoridade para isso. 

O SR. F'la!!El!!EDo RoDmGl.IES - E por que o outro niio tem? 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Porque é Governador cons
titucional.· 

Não é essa, Srs. DeJlUt.ados, a situa~iio dos govel'nadores que 
assumir= " poder em pl~na vigencía da Constituição e por fo.-ça 
de uma eleição constitucional. 

Reconhecendo no Chefe do Governo Provisorio a <:OmDetencl~ 
de legislar-, :Eêl-o a Constituint~ ainda no presupposto de que, finda 
a sua tarefa, promulgada a nova Carta., seria automaticamente ex
tincta aquella .Assembl~a e o Paiz não poderia. continuar com a 
acep h alia do Legisla ti v o. 

As assembl~as estadoaes, no entanto. por força dQ art. S.< 
das Disposições Transitor·!~s da Constltu'ição Federal, dentro de 
qua.tro mezes de sua instn.IIa<;Jlo ~erio obrigatoriamente tr-ansfor· 
mada.s em .Assem·bléas ordinarias . 

Nada, pois, justifka. essa viola.<;ão constitucionaL ~enhuma 
t'azão de for<;a. maior milita. no sentido de explicar essa. invasão 
do Executivo nas a.ttribui~ões do Poder Legislativo, qu;1.ndo sobre 
o panorama nacional, já. tre estende como um pallio de garanti:u; 
o manto da lei · das leis, da Cal'ta basilar da nossa organizac;ãc 
pol!tlca. 

Sob os governadores, Sr. Presidente, os Estados ticarã.o 120 · 
dlas debaixo de um a.rbitrlo me.is a.rbitrario que o dos delegados 
dO· Dlctadol" e do Presidente oa Republlca. 

Os · interventores tinham1 para cer.cear·lhes a. autoridade, as 
Constftulcõe.s estadoaes, o Codigo dos Interventores <:! as restri
cções d6l um mandato de contianç:a derh·ado do Chefe da N~o. 

Os Governadores respondem I:Jerante nlnguem. Agirão, como 
eHtâ.o agindo, a seu talante, fabricando lei~ que ell~s proprios 'terão 
. de pOr em execuç:ão, leis :o em o exame prévio da representação 
popular, sem o crivo das comrnillsões, sem o~· votos dos plenarios. 

Se theoricamente essa hy.pertrophia. do Poder Executivo Ílão 
encontra. a.miJal'O na letra cxplicita da Constituiçã't>, na pratica, 
observadas as razões <lo bom senso, desprezando mesmo o aspecto 
legal da questão, verificaremos C!Ue !::te; faltam as mais elementa
rt!S just!!icativas. Sabem o~ Governadores, Sr. Presidente, que 
dentro de 12Q. dias ah! virão as Assembléas ordinm·ias. Ora, pelo 
cor:r;er dos tempos, t('r-J.a os detentores <lo )."oder Executivo de re
frear os seus impulsos legisferantes, no interregno das sessões le-

. gislativa.s. ·E é clal'o que, por estarem fechadas as assembléas, 
du-rante nove mezes em cada anno, não será preciso que se con
fira aos . Gov.e.rnadores a faculdade de ba.ixa.r decretoB-le!.s. 

Pot· •que, então, esS<J. outorga, quando o Legislativo . já se en
. c~ntra. reuni<l.Q ·em caracter eapecia.!, devendo, em curto cspaçQ de 
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tempo, acudir ác necessidAdes !la. administre~~ com a. vlola.Qão 
dae le18? 

No roeu Estado. Sr . Presldent~, a. usurptu;ão de poderes pn.
tlca.da pelo Governador .serviu, até agora, sOmente ::p:u-a a revisllo 
de decretos e actos tlrmados pelo Governo anterior, no v1s1vel 1n~ 
tuito partldarlo de prejudica-r os opposicfonlstas. 

Não to! bal:rado a!n~ um S6 decreto.J!el de interesse publlco, 
de caracter urgente ou fnadlavel . 

Note~se, ctue no parecer do nossG eminente c ollega. St:. Lev1 
Carneiro. apresentado á Comm1ssão de Justiça, admltto.:se que os 
Governadores poderão nos casos de necesslda.de · e urgencia ex
pedir decreto:s. com força de lei . Quem será, no emtanto, o · juiz 
desse. necessidade e d~ssa. urgencia, Sr. Preaidente? ; 

o proprlo Governador. 

O do meu E stado, no Interesse part!da.rio de seus amlgos, jul .. 
gou necessar:!o e urgente manda r e::s:amlnar os decret os e actos 
de seu antecessor, pra ticados no periodo que vem d e 1 de J a neiro 
a 2& d e Maio ultimas. · 

O espirito faccioso mais exa ltado. Sr. Presidente. não ter.ia 
a. deselegancia de a.vocar nara. si, pessoalmente, tão· antipathica · 
incumbencia, tão affrontosa. responsabll1d.ade. 

Envereõ:ando por esse cc.minho, e transformado ~m fabricante 
de leis por obTa· o.e um telegramma .do Ministro do Interior, o 
Governador de minha terra v::te além do L eg!Sla.t1vo, poTque já. ee 
presume o intuito, qu'c ell~ · nutr~. de julgar os decretos e os actos 
do Governo 1llte.tventorial. • 

0 SR . Bus FoRTES - Ha.. ainda. coisa !Xlulto grave : a auto
rização aos Governadort>S, para exJ)éd1rem decrotos~iels, no mo
mento em que se vota ~ Constltu1çiio, é arma de coa.cção contra 
os .Wversa.rios. Em rela~ a refon:nas adlninlstrat!vas e :lud1da.
rla&, suppres!láo de munlcipios, annexac;:ii.o, installa<;ão de. comBJ'~ 
=s. envolvem estes actos am~s a os adversarlos Que, se a ellils 
se oppuzerem, Sêrã{) prejudlcados nas elruclles. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Tudo Indica.. Sr. Presidente, 
que se u ma ~evassã. fo~e necessaria sobre os actos do adminis
t rador -egresso d o P oder, ~Gment.:. ~ :Plenar!G d:l. ..!.s~em'bléa, â lmo: 
.das discussões parlamentares •. d'everia conduz!l-11.. 

Tra go, pois, {J, Camara o . conhecimento (lesse caso concreto. 

Abf está. o primeiro fruto que deu, no Ceará., o exercic1o 
das a.ttribulc;:õe.s legislativas, pelo Chefe do Poder . ·E:xecutlvo. 

Como um dos mais obscui.-os :nembros da. Camara. dos Depu
tados (Não o.pt>!ados ) ·e como representante do Parlido Social De
mGCratico do Cea.rã, Sr. Presidente, lanço t> meu protesto vebe~ 
mente contra esse flagrante e subversl'v0 attenta.do {I; competenc!B 
do Poder L eiislat !vo, nos E stados da. ·RepabDca.: (PahnGe.) · 

O Sr. Ribeiro Junior (Pek> o?'dem) - Sr • . Pl'estdent&~ PEidl 
a. palavm, pe!Q. ol:'dem, para solicitar ,a. v . Ex. a. pJ:'OVicJon~· crue 

i 
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en~nder necessarla, no sentido de, pelo :l!olenos, apla.lnar os in
convenientes que se 'veri!tcam nos debates manti~os no plenat'lo. 

Por t:orca. de dispositivo regimental, esl>es deba.Uls se cunbe.m 
em solemntda.des, a qual. a. t:neu vêr, ê precJ.pua.mentll runcção 
do. intelllglb111da.C.e das orac;:ões, aqui, proferlda.s. · 

Por Ut:na questão de detlclencia, muito humana, dos or~ 
vocaes dos nossos illustres conegas, nem t<Xios ... 

O SR. C.lRLos REis - Aliá.s, v. Ex. n[o está. n_es~ caso. 
O SR. RIBEtRO .JUNIOR- Graças ao bom Deus! 
... os ,nobres Deputados conseguem ser ouvlde>s, integmlmen

te, :pelo plenaríe>. Parn. sanar o mal, foi adaptado o microphone. 

O SR. Acw.Cio ToMES - Seria acons(;Jhavel d. collocação de. 
um mic.rçphoO& na prinleira bo.ncada . 

. O SR. RIBElRO .JUNIOR - E', precisamente, onde vou che
gar . 

Entretanto, Sr. Presidente, · não s6 esses appaxelhos são de 
construcc;:ã.o imper!e!ta - por isso que os ha tão sensíveis que 
regi.stam até o tic·tac do ba~ancim do di!!erencial de um ap_pa
relho de segundo:s; · de um relogio de algib-:!ira, como tambem nem 
todos os Srs. De-putados se q_uet·em dar ao trabe.l.ho de graduar o 
haste e:xtensh·el, que tralJ.Sforma. a ada ptabilidade- do a~parel.bo á 
deticlencia vocal do orador. Disso resulta que a maioria. dos de
bates se trava, irregimentatmente, como ~ :foram "acções entr" 
amigos", àe nat"Qreza .Dar lamentar .. • 

.Afim él.e ol>vlar e.s.se inconveniente, pedida ltcenoa para pro
:por a. V. :Ex., ainda de accordo com preceito r egiment41, a cone
cação de :microphones extensíveis, nas .Pr.!meiras bancadas, 1>3J'a 
evitar que os (!eb?.tes permaneçam, um pouco além do dlapasào de 
uma conversa discreta. 

Era. o que tinha. a diZer. (Muito oem.) 

·". ·o Sr. Presidente Vou considerar. !Inmedis."ta.Inente, a. 
que~o susc.ltada pelo nobre representante do .Am.azonas. O es
plrito. do ·Regimento é a tribuna, da direita ou da. esquerda. E 
tanto é este o espirito do Regimento que, para o Deputado la.l.a.r 
da. bancada, é ·ne<cessario dar aos seus collega.s o 1ncommod0 de 
votar; deferindo ou indeferindo. o pedido. se o esplrito do Regf
·mentQ é a. tribuna, o Regiinento .satisfaz oa desej<>s o nobre Depu
tado, porque em cada tribuna. ha. um microphone. No momento em 
que fOr "tnsta.llado um nilcrophone nas bancadas, as tribunas. fi
carão para; sem_prs conàemnadas. Em tOdo o caso, vou, como 
disse. considerar a. suggestão do nobre Deputado, mas, antes disso, 
formul" um. a.ppello, para que 'sy~mati~m~nte, os illustres cal
legas se utilizem da tribuna; se e.st& m eu appello nM !i)r attell·· 
dido, passarei a tomar em consideração o alvitre apresentado pelo 

· representante do ~nas. 

Ha sobre a !neea e vou submett '!r._ a votos f . seguinte 

· ~UERllKl!lNTO 

' R equeremos seja consignado: et:n Acta um v<>to de profundo 
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~>esa.r pelo fallecimento, hontem, em Petro):lolis, quando no cum·· 
m ento do dever, do investigador da. policia · fluminense J o!:'é Leo• 
poldo Tinoco de Azeve<lo 

Sala das Sessões, 18 de Junho de 1935 - Acurcio Torre..~ . -
Prado Kezzv - Lcm.yruber Filho. - A.lipio Costa.llat. - Ban· 
àeira Vauuha'n. - Bento Costa J·unior. - Ed1to.rd<J Duvi"t:icr. -
Lontra Costa. - Levi Carneiro . 

O Sr. Acurdo Torres · (Pela ordàm) - Sr. Presidt>nte, 
quatro palavras, apenas, c ne~tas poucas palo..vras quero Jledir 
desculpas aos meus dignos collegas, 1>elo requerimento por mim 
formulado e asslgnado por todos os Deputo.d,os du. bancac1a flu· 
mlnense, presentes â. Se:;;~ão de hoje, requerimento nO' sentido do 
homen.1.gcm (\ memorin. de quem, se, em verdade, não e>le,·ou o 
nome da minha. terra na política, nas sciencias, nas artes. entr(?· 
tnn to morreu da ndo um exemplo v i v o e palpitante de que l-lahí:t 
bem cumprir o seu dever. 

Venbo da capital do Estado do !Uo de Janeiro, onr.le, cheio d G 
mazun, tocado de tristeza profunda, a:;;~·lsti aos funen.e~ do fluml· 
nense humilde que, hontem, na linda cidade de J>etropolis, cum· 
prlndo determinações severas, quanto á manutenção da. ordem, 
dadas pelo soYerno do Estado, . foi assassinado. 

Issv occorreu precisamente quando, no desempenho fiel cl~ 

taes determinaçi5es, queria elle concorrer para. que o E stado nüc 
tivesse, em consequen~ia de extl·emlsmo~ mal comprehendldos, :1 

sua ordem perturbada, 

~ão podia eu, não podiam os dignos Deputa dos fluminenses, 
deixar de fazer que a. Carnara, que t..1.ntas homena~owns rr.erecidaff, 
por certo, lia pres tado ·{L memoria de 1·ultos eminente~ do, Paiz; 
não podiamos deix.1.r - repito - de trazer nossa palavra a E>ste 
recinto . .solicitando aos representaritês de todos os Estudos da .F e
dera~ão approva~lio para o requerimento. 

Se com este requel"imer.to nüo presotamos .homenagem á. me
moria de quem, em outros sectores da vida pu.blica, tenha .eleva
do o noine do Rio de Janeiro, r endemos, todavia, justo preito !l 

quem foi abatido no instante em que se achava no. mais e.x:acto, 
no mais perfeito cumprimento do dever. (.Apoiados). 

Sr. Presidente, esse cidadão ·que tombou .hontem numa ·. aa. 
ruas ãê .. Petropoli>~, c:ilb~ mo.:loês to ~;idor da POJlicia. fluminense 
- o que quer dizer do E stado elo Rlo - merece· bem as homena· 
gens dós bomens que teem ·a ssento nesta Caso. e que desej am, 
como todas desejamos, a esplanaçã.o de todas as id~as;. a creação 
de todos OS partidos, dentro, POl'~'m, da mais COmiJleta manuten• 
ção da. ordem. (Mui to bem) • 

Sr. Presidente, essa a~tltude é j usta., porque diz respeito . -
como jli. tive ensejo de. assigna.lar nas. rapldas palavras ciue pro
nuncio .perante a. Camara - a. memorla de ·um moço que, aos 24 
annos de ' idade, morre no c.umprimentó de seu ·de'\:er, o que. de\·o 
confessar, não é muito commum,. nos tempos que correm. A Ca
m ai·a ·cumprirá. t~bem seu dever, .rendendo H. nu~moria. desse jo-
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· ven as homenagens que a ba.ncach fium!ncnee solicita. dos repre· 
s<Jn ta.n tes da Nação. (li! uito bem.) 

Em. seguida, (: approvndo o rectuerimento do 
. Sr. Acurclo Torres e o utros •. 

O Sr. Presidente - Tenho nlnda ~<Obre u mesa e vou su b· 
metter a votos o seguinte 

Requeremos s~jn nomeada uma comml"~uo de cinco Deputados 
que, em nome da. Cnmnra, a.preaente cumprimentos ao .Minl,.tro da.'! 
Rela<:õeS' Exte!"1ores, Dr. Josl! Cllrlos de Macedo Soares, por occa-. 
:;<IÜO da. sua proxlmn chegada n. estn Cnpltnl, e ,;e congratule com 
s. Ex. pelo brllho e relcvnncta dos t~ervlço~ que acaba ele pre!'ta'\
ao Palz e ao Continente, na pa.cl!!cn.çiio do Chaco. 

Sala da.s Se:Jsões, lB de Junho de 1935, Raul Fernandes. 
·Renato Rarbo~JCZ. 

Appro·vado. 

O Sr. Presidente - Em coMequencia. ao \•ot o da Camara, 
nomeio, para a Comm!Hi>üo a que :se refere o requerimento, o& Srs. 
Deputado :Raul Fernandes, :Renato Bax::bosn, Joü.o Neves, :.Ionte!ro 
de Barros e Noraldino Lima. 

E' lido, apoi:1do c posto om dlscusão o se 
guinte 

N 35 - 1935 

(1. •. Legislatura) 

Requeiro, para escla r ecimento da .verdade, sobre possíveis oc· 
correnclas que se teriam verificado em N atal, que a Mesa da Ca· 
mara solicite do Sr. ::l{inistro da Guerra inrormac;;ões sobre o que 
de. :tacto occorreu no quartel' do 21• B · C., originando o inquerito · 
JlOllc!al-mU!ta.r ;: motivando declarações sensacionalistas do Depu· 
tà.do Sr José AugustcJ Bezerra de líedeiros, á. imprensa des't.a ·ca-
pital. . ' 

Para melhor esclarecimento dos ;tactos requeiro que essas in· 
f~rmações detalhem ci seguinte: · · 

· Cl ~) Se foi descoberto no 21o B. c. qualquer movimento · de 
caracter subversivo, achando-se nelle envolvidos officiaes, sargen
tos e 'pr~;. 

b) se foi proCedido inquerito a respeito e se o objectlvo vi
sado· .pelos elementos que estariam envolvido-s nessa conspiração 
éra. · ~ assassinato dos cidadãos candidatos a deputados estadoaes 
pela legenda .. "Partido Popular do Rio Grande do Norte". . . - • - . - . \ 

c) se· nesse caso o 1nq,uer1to .pollc!al;mtlitar a purou quaes os 
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candidatos vis-ados para matança e em qiH! c!J·c'Urnstancln~ lsRo :!e 
verlflcarfa ; ~ 

d:) ae no caso de serem P~'~cedentes a~ not..lclas dn exi,;tencia 
da conspiração ou "complot" 'rol allUI':\i!a a respon~abllldade, ap"'· 
nas, de elementos mll1tare~ do !ll" B. C,. ou B(• se achavam Pnvol· 
vldos elementol'l c! vis ligado~ a qualqu<'r !ac~ito llnrtldarla; 

r) se o lnquer!tó pro<:~ ido nO 21" B. C. tendo, pot· f!;ual, a 1)U. 
rar a ten tatJva a~:· morte doA candidato>! a à e )lu ta dos estad ones do 
Part!d~> Popular, fof remett!do ás autorldadeH' clvl>J, par1l us de· 
vldos f~ns, que se, nada tendo apurado, rol ordenddo o spu ut•chi· 
vamento; 

f) se apesar de não ter sido provada a denunda, levada ao 
Cornmundo .do 21• B. C. por ele'mentos pollt!cos, promov~>u e<te n 
prisão e transferene!a de vnt"los sar~:"entos da meosmá corporadi.o 
pam o 22n B. C. e 23" B. C.; 

u) se o Mln!~terlo da Guert:a tem lnfol'm:u;õeJ< aetua~~ clÓ 
Commandante do 21 B. ·c. de que o Estado do Rio Gmnde uq 
~orte está em s•ltun.<:ü.o. de tn.:.nqu!1l!dade ou ~e por esms !nformli· 
ções reina completa. ordem na Capital poty!."Uar 

Sala das Sessiles, 18 de <Junho de 1935. - .Jorío Café Fifl10.· 

Encerrada a discus'!'ião e adiada. a votaçõw 

O 81". Presidente - El>tá finda a hora destinada. ao Expe
diente. 

Vae-se passar á Ordem do dia (.Pa'U8(1,). 
Comparecem mais os Srs. : 

Euvaldo Lod!, Agenor Rabello, Cafê Filho, Deodoro de Men· 
don~a. ·-A.cylino de Leão, Abguar Bastos, Henrique Couto, Carlos 
Rei~ .. Agenor !\fonte, Freire de Andrade,. Pedro Flrmezw, umht>r· 
to Andra.de, Monte Arraes, Figueiredo Rodrlgu-e!i, Xavier ue Oli
veira, Mathias Freire, Herectla.no z.enayde, Odon Bezerra, João 
Cleophas, Rego Barros, Ozoáo Borba, Arnaldo Bastos, Adolph.o 
Celso, Barbosa Lima Sobrinho, :\{ario Dom!ngues:-' Arthur Caval
canti, Tebi:elrá L~ite, Qswa'ldo Lima, Humberto Moura, · Severino 
Mariz, Em!lio de Maya. Valente de. Lima, Izldro Vailconcello~. 

Deodato ' "'-faia, Melchlsedek Monte·, Amando. Fontes, :Manoel ·l'Jo
vaes. Clemente Marlani Lauro Passos, ·Pedro 4go, Luiz Viannl\ 
Filho, João .Ma~gabelra, Arlindo Leon!, Magalhães Netto, Franc!s· 
co Rocha, V'landerley Pinho, Arthur' Neiva, Rallhael Clncorá, Ed- · 
:;a:-d --5:tn~h~s, Ub'a!dG P-am::ühete, .Tair Tcv:1r, F':!:"3.!lcisco Goz;~;a!v-e.s. 

Nogueira Penido, Pereira· Ca.-neiro, Amaral Pei::xoto, Julio de Nu
vaes, Salles Filho, Joãq Guimarães, Raul Ferna.ndes, Levi Carnei· 
ro, E{!uardo Du~·ivler, Bento Costa, Acurcio Torres, Cesar Tinvco, 
Al!IJio Costallai, Prado Kelly; LonÚa Costa, ·cardillo Fllhu, . · ~!l•J 
Alvarenga, Lemgruber Filho, Carlos Luz, Clemente MPdrad,o, João 
Beraldo, Arthur Bernardes Filho, Celso ·Machado. Negrão de _Li
ma, Juscelino Kubichek, José Bernardino, Rezende. Toste, · An·. 
thero Botelho, Delph!m Moreira, Ab~u Sodré, Waldemar Ferreim, 
Sa.ntos Filho, Oscar Stevenson, Carlota de Quelr-:lz, Mora,es de An· 
drade, C!ndnato Braga, Macedo Bittencourt, Laerte Setubal, Alves 
Palma, Hyppolito · do Rego; Felix Ribas, ROberto· Moreira, Aur.e.· 
lianQ Leite, Miranda Junior, Fabio Aranha, Domingos Vellasco, 
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I.a.udellno Gomes, Trigo de Loureiro, Corrêa da Costa. Arthu r 
Jore , Pltnlo Tourinho, Arthur Santos, Octavlo da. Sih·f>ira. Rupp 
Junior, Jo;;,o(• ~ullel', Carlos Gomes de OUvelra, João Cnrl<>><. Deme· 
tl'lo Xn.vler. Anne11 Dlall, Pedro Ven;;ara, Victor RuH><omano. H.nul 
B1thmcourt, Ailcanlo Tublno, Dario Crespo, Joii.o 1\'e\'es, Anlz Ba· 
dra, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes. Pedro Jorge . At"thur da Ro· 
C'h&. Silvo. Costa, Ada.lberto Camar~:-o, Damas Ortlz. FE>rrelra L I· 
ma, Oliveira. Coutinho. Leoncio Araujo, F rança Filho, Moll<'Yr 
·Barbosa, .ArllnClo Pinto, Augusto Cor.:jfno, n.rdoso A ,VI'PH, Baeta ~~ .. . 
ves, Abelardo Marinho, ~ylv!o Leitiio, P;tu1o ~artlns. Morae~ P a i· 
va, Barreto Ptnto (138) 

Deixara-m de comparbc<!r oa !';r-~ .: 

Claro de Godoy, r'enelon Perdi~ão , J osé PinJ.:nl'llho, A~o><tinho 

Monteiro, Lino :Machado. Mnzalhiies de Almeida. J ' ire., GayosoJ, 
PIInio Pomt>eu. Olavo OltY~fra, Jehovah Motta, Alhti·t<> Ro,.elli. Hl· 
carrlo. Barreto, Samuel Duarte, Aldc Sampaio, .Motta Lima. Orlan · 
do Araujo, :Mello Machado, Izidt·o de vasconcellof', Altamíran clo 
Requtão, Pri~co Pa raíso, Alfredo ~!ascarenhu.•. Arnold Si!Ya. Ho
mero Pires, Asdrubal Soare~<, R ermete Silva, L evin<lo Coelho. Aue· 
llo Maciel, ·washin~ton Plre!l. Polycarp:, V íott l. 1-'urtado <l e Sf<:· 
neze~. Jo!'.~ "\lk mlm, Joiio Penido, João Henrique. Bu<!nu Brand!iu. 
Jacques Montandon,. Paulo Xo;;u~ lr:J. Perch·a Lima. V~:r~uell:,., 
Cesar. Cardoso de Mello Netto, Joattuim ~ampalo '\'ida!, Ca~tru 

• Prado, Bias Bueno, Meira. .Junior, Iiorac-io Lafer. Jalro F'rimco . .lost 
Cassio, Abelardo Luz, Sehastià.o Domin):;uP~. Martin:;; P. 8ilva, 
Chry.sostomo de Oliveira. Vieira Macedo. Martlnhn 'Prado. 1">1\ul•: 
A.ssumpção, Gastii.o de Brito. Roberto Slmom;en. \'icPntE> Gallier., 
Gastào Vldfgal, Vicente Gouveia (58) ' 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lihia de p rel'enr;:i a ccu:<a o c-um par<>· 
cimento de 213 Srs. Deput:.ldos. 

Vae-se. I>roceder á votac:ão da matel'ia que se :u~ha :<Ohl·e 
mesa e da constante da Ordem !lo di:~. 

Tenho sobre a mesa e \·ou sul>metter a votog u ""g-uinte 

REQUf?RIMEY!'O DE t;RCENCL\ 

Sr. Presidente - Tenho conhecimento de C!Ue a caha ele · che
gar do Senado Federal um project() de lei, já, appr~vado por aqucl· 
la Casa que altera o anno lectlvo corrente nas ·ultlmas series elo~ 
curno~· de ensino superior, no R!o Grande do Sul, AE'Ill prejuizo d~ 
programmas e provas escolares, roarcado:< em lei, e. a ttendend:.> ~ 
eonveniencla de !mmediato andamento do mesmo, pela propria n:\· 
tureba àa medida nelle constante, requeremos urgenc1a para :;ua 
disCU!JSâo e votação 

Sala. das ~es!lões, lS de Junho de 1935, - ltaul Bittcncourl. 
-- Pedro Vergara . .A.dal.berto Corrêa.. - Thirio OresJlO . - Uc· 
r.."ito Ba1'bosa. 
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E' dado como approvado. 

O Sr . Henrique Dodsworth (Pe!al of'dem) lreq!Uer verificação 
da. voW.<:iio. 

Proeedendo-se ú. verlf!cn.ciio de vot::tçoio, reconhe
ce-se terem votado u favor 143 Sr9. Deputado"' e con
trn. 41 : total 1R4. 

O Sr. Presidente O rt'Q uerlmento de urgenci:l. !oi appro· 
vado. 

Vem {L Mesa a seguinte 

DECLJ\RAç:ÃO D~ VO'T'O 

Declru·u te1• votado a f.c·wor do requerimento ele urge~in, re· 
lrLtivo no p rojecto do Senado, sobre antecipação dA época de exa
mes no>'! cursos superiores do Rio Grande do Sul. Fll-o em r:-~zãu 

de que não houve dispensa dns provas regulamentares e porque 
a medida não envolve nenhum rlaquelles faYOrPs s ingulares. com 
que. tantas. vezes , ~e balburdiou o en~ino publico. 

Sala das . St•ss ões. 18 de .Junho de 1935. ~ /Ji11iz .Tunior. 

O Sr. Presidente - O proJecto ,·ae !ler lido. 

E' lido o seguinte : 

PllOJECTO 

(1. " lestSiatm;a) 

N. 84 - 1.935 

Altera o anno 2cctivo corren te nC-3 ultirrws séries dos cursos ele 
c~no S1tpcrior . no Rio Grande do· Su!, sem )J·rcj1tizo de pro
!JTC11111·mas e 1Jrin"Gs escolares, m,a.rca.dos em lei. 

(Do . Sena do) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art.. }.o Nas tlltimas sérle:c< dos curso~· d~ ensino superior, no 
Estado do Rio Grande do Sul, os trabalhos escolares deverão te r
mina r , n u corrcnlc a nuo; a t.f o àia 15 de ::;~t~mi>ro , sem prejuízo 
dos programmas e de todas a s provas de habilitar;ii.o exigidas e!Jl 
lei. 

Art~ 2. • Para execução do disposto no artigo a.nterior, no cor
rente anno e nas ultimas séries dGs cursos, poder ã o tornar-se · dia
rias as aulas das diversas .~isciplinas, ficando supprimidas as férias 
entre os p eriodos escolares· e a·ntecipa da s, respectivamente, para a 
prim eira. quinzena .de Setembro e para os m e.zes de Julho e Se 
tembro, a. segunda prova parcial de direito e ru; segunda e tercei
r a. de medicina. odontologia P. pharroacia. 

Art . 3. o A presente lei entra em vigor na .data de sua publi
cação 
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Senado Federal, 18 de Junho de B 35. - .4.ntonlo Garcia Ôl? 
Medeiros Netto. - Leopoldo da O"Unh<r· Me2lo. - José Pirrs Re· 
bello. 

O Sr .. Bias Fortes (Pela. ordem) - Sr. Presi-denté, pedi a 
palavra, pela ordem, afim de justificar a attltude da minoria par
lamentar vontando contra. o requerimento de urgcncia, apesar da 
vivu symy>ath!a que !lisr>er.sa. á causa aos estudantes. 

Entendemos que, estando a Camára, nesta. ho1·a, preoccupad.'l., 
sohrerr.aneiwa, com o veto opposto pelo Sr. Pre~!dente da Repu· 
blica no ri"ajust:lm<mto dt- \'encirnentos, não se devi:t sentir · com 
autorid<lde de contl·a.por a ass'Umpto de~;ta relevancia um prolecto 
qut- pode perfeitamente ser discutido, s~ prejutv.o ela classe .e~
tudantlna, muito depoi~; de haver n Casa deliberado ~ohl~ln
mntet·Ja importan te. que vem prenàendo sua utten<:iw e a tl,l ?1ti:z. 

Este!! os moth·os pelos quaes a minoria D:trlamenta~ \'otou 
contra a ur;;:encia, solicitando n V. Ex., Si'. Pt·~~·idente, que us 

faça consignar na acta. 

O Sr . .Raul Bittencourt (Pela ordem,) - St·. Pre;;identi", em 
. nome da Commis:<ão de Educa~ão e Cultura, solicit<> seja-nos con
cedido_ o prazo de 30 minutos. afim de deliberar e dar parecer no 
momento pronMo. 

Aproveito a opportunidade 'de esta.r com a pàla\'l':l. pa.r >~ de
clarar ao nobre D eputàdo Bias Fortes, itlustrc interprete, de h:t 
pouco, da minoria desta casa, que parece ter havido, tã{) somen
te, um pequeno mal entendido, Eu e os demais e.'iltnatarios dO re
Q.uerimento · de ur~encia não desconhecemos a maior importrm
cia qualitath·a do veto nresidencial, cu.7a. discussão hontem :1e 

iniciou, em face do projecto cuja urgencia acaba de ser approv.:l
da. Mas conhecemos tambem a maior importancia <1<• p onto de 
vista. de tempo do projecto q ue o S~>nado j{, nPJH'O\'ou. <'m ultima 
e definitiva discussão. 

O projecto cu.ia ur~encia requeremos é singelo ; r~!erEHJe, uni
camente, á concessão de se antecipar para 15 ue Setembro :t ter· 
minação dos trabalhos escolares das ultimas series dos cursos stl
periores no Rio Grande do Sul, sem preju!:zo co programma e &'em 
d!minuiçiio aprecia vel de tempo no a.nno escolar, po1· lsso que , s(> 
propõe seji.Uil as férias legaes, que correm de Junho :t Julho, sup
pr!midas, e as aulas que não eram diarias, diarlas se tornem, sem
p:::c q~o :r:ece!sario. 

Àccresce ainda que prova algUma de habilita<;iio ser:, disr)(m· 
sada, Continuando todas ellas de pé, não havendo, portanto, p rejUi• 
zo de ensino, mas aJ)enas o Jlroposito dvico, patriotico e até 
mesmo sentimental e util ao nosso cora!:ão de brat-~ileiros e amante~ 
do regimen republicano de fazer coincidir a forma'tura dos jo\·en~ 
rio-grandenses do sul com os festejos do centenario rarroupi!h!l 
naquella unidade !ederativa. Não vejo inconveniente em !S<> apres· 
sar eS$a deliberação, de vez que. detJo!s de amanhã; den' iniciat·-s€ 
o pel'iodo legal das férias. e, se o p rojecto cogita da. supprt>ssiic 
dessas fl!rias, ha toda urgcancia em que a camara se manifeste a 
respeito, acceltando ou não, visto que o Senado já approvou o pro· 
jecto, afim de q:tle possa. entrar em execução em tempo habU. 
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Ern. apenas o que tinha a dizet', conflrmando meu pedido u.~ 
pra.z:o, em nome da Commissiio de Ed<!cação, 

O Sr: Presidente - Sr. Raul B!ttencourt pede . ft C amara 
que a Con~mis>.'.1o de Educac,;ão e Cultura tenha o prazo de 30· mi· 
nutos pat·a dar parece~· sobre o projecto. 

Os Sr:,;. Deputados quE' approvam esse rf'querimento queh·2.m 
conservar-se sentados (Pausa). 

.Foi approvado. • • 
A Commissão tem o prazo de meia hora para opinar 

\'nmos continuat· a. votação da rnn.terin. constantr> u.-1 · ordem; 
do <.lia. 

· O Sr. Henrique i>odsworth ( P<'1~T· oõdc-tn) - Sr. Pre><iõente, 
aca.bu. de set· concedida urgpnda p:1.m immedlnta dl~'r'u~~fw e I'OÜt

c:no do nroiE'l·•o vindo do Sf'nndo. 

O Sr. Deputad:> Raul Bittcncourt solicitou prazo para qu~' :1 

Cornmi:,;si'to pudesse emittir parec!'r 

gm face dO pronunciamento cl:t Camara, julg-o. de\·e entrar em 
discus!'ií.o o projecto nnrn o qual fol requerida urg-enc:ín. Do con
n·:U'io, a ur~encin não ,;e justificaria. pois, a~;sim <"Orno o nobre; 
r::cputad,) pediu meia h nrn para que a Cornmi:<<io rpsolvesSe. po
deria tcl' ~·ülicit:tdo quatro haras, e, nestas conllic;üe,;, de sap!J1!1"C
ceri:~ a razão do l'E'quer!mento de .ur~encia. -

O Sr. Presidente - Estí• hem. Adhiro ao ponto de vh;ta 
do nobre Deputado. Volto atraz da dellhera(;ão ha pouco tomada (' 
punho tom oiscu:<são o nrojc<'to para o qual acah~ de ><e1· cunc"
dida ·urg-.:-ncia. 

2." di~tctl.ol<são rTo projccto n. 84, de 1935, (1. • legis!atll
ra), do .'-!f"'lado. alteratuio o an .. o lectit·o corrente nas uUima.~ 
séries d.as cursos de e:n.~ino sHpcrior, no Rio Grande do SllZ, 
scln 11rcjuízo fie proaramma c de JJroras escolares .. ma.rcados 
em ld (em Yirtude de urg-encia). 

O Sr. Presidente - Entra em discussüo o art. 1." 

O Sr. Henrique Donsworth - Sr. Presidente, .sinto-me no 
d6;'6l' de 0:..J,lk<tr á Camara c; motivo pelo qual so!icite! ·a \'-:!· 

rifica~ão da votaGão quando apreciado 9 requerimento de lll't;en

cfa formulado pelrt bancada do Partido Liberal do IÜo Grande elo 
Sul, para um pro.iecto, armrovado no Senàdo, relativo a materia de 
ensino publico. 

Sabe a Calhara, perfeitamente, que sou a.veEso aos pedido,; de 
'verificaGão de vota\;ão, se não os · justiflcan1 razõe,; de ordem su
perior, visto corno 1 o recurso é C"ondemna.vel, quarnlo se trata, ex
clush-ame.nte d e perturbar o curso natural dos nossos trabalhos. 

Desconhecia, p~rêm, o pro.íecto, o mesmo acontecendo a C;t
mara, na sua ·totalidade. Assini, se contra o requerimento me in
,.;urgi, toi Por um Piincinto de ordem geral, como protesto que m<= 
cabe ·lançar, na qualidade de membro de urna co.rpor~ã-o docente 
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no Palz, contra o a<:odarnento com <JU<> "~' m.Jidam !lOs interes.ses àa 
instrueçiio publica, rele~:J.d:J., exclU>!ivamente. pnra o campo da sa
t1s!a<;ão dos appetites E! favores p c,;soaes elo .<;"overno da R"publiCll., 
a q u al, atê este momento. tem d ado o exemplo mais frizante, co
mo nunca ner1hum outt·o governo d~u. <lo descn.~o pelos interesses 
superlor<?s da educaçüo nacional . 

E ste req uerimento de -ur;;-encla, St·. Presidente, succede a va.
t-los outros que a qui lá têm si-do apresentados. ou o foram na Jeg1s
latura Passada, para re:solu<:ão do problem:~ que mais fal>~. aos 
int~resse.s· publicos - o do ensino. · 

Sinto-me no deve1· d e declarar que não te11clor.ava impugnar, 
· em especial. o project <l vindo· do Senado, e não o poderl.a fazer -
como egualmente não o po<kria !a2;e r a Camara - porque delle 
não tenho conhecimento !'Pniio a travl's de um requerimento tle 
urg-encla parn seu estudo. 

No vejo Pres'ente, neste ilt~tante . o illustr-e mcmuro ua Cum
mls.\IÜO de .Educr.c;ão. Sr. Del•Ut.ado TI!tUl I:.;iLten couÍ't, que, $e n.io 
me ens-<tnO - .posso twevêr IJor advJnhação - é o primeir-o signt•
tarlo do requerimento de ut·gencia . De11loro, <le ta l !úrm:c, a au
~encla do nobre Deputado, pois no moment(> em que S. Ex. voltat· 
dn rcuniíi.o especial da Comm issáo de Educ~<;i'oo . não C!\t:trú. inteira 
ment~. ao par das !ntcnc;ões l'Om que solicitei fo&':le vedficada. a 
\'ota~<lo pl"oc:edídn no plena riu dn Camara . 

So.be- o V . E x .. ~r . Pre~'idente. e salle-n m elhoe <lo que qual
quer de nó,, que o Ministerio dn. Educação nacb t ern t'<•ito : r. um:t 
abstra~iio, como ur;::'~o admtnlstralivo do g(ri.·Prno: " ,., o di,.:o. 
porQue. s endo V. Ex. mineiro e mineir o o Sr. :Ministro .. h a ll<' ln~tl
mnr comml,~:o que homP.m da in t elllgenela e dn capaC'irln<le do ~r . 
Gu stavo Capanema. não t enha podido. até h<>le. ultim:u· um' mys
te rloso trabalho de e~tructura.;:ão do Minl~terio q ue 5-: . Io;x. a.nnun
c!ou' de~de que tomou posse do carg;~. v::~i fazer um anno. S . Ex. 
entr~k'tnto, at(, agorn, n.ã.o nos deu n &<t !N!a<:iio '' a honra de cu• 
chel-o: remettendo-c. C'orno lhe> curnnda, ll:J. r>\ o ('Studo da Cama· 
ra dos Deputados·. 

Etnquanto fli!t:t no Governo odentac::ã.o wperior e patrlot!c:t 
em mater.ia de e nsino, succcdem-~e os projectos Q.Ue apenas atten
dem a Interesses pes~oaes. "'-" V . Ex. sabe que t o! inau g urada. pelo 
governo di,;cricionario do Sr . Getulfo Vargas~ a disnensa de e:lo:a• 
mes, re,;\õscitandu o~ chamados "f.'XII.m(_.,. d.a p::rlppe" que, na Re-pu
blicll Velha - tão mals inad.-,, - ~ú eram concedidos sob a i nvocllqâ() 

de calamidade publi~a -
P o l.s bem. Sr. Pres idente. f. <le lamentar Q.Uf' , na. L"Elalidacle, 

~ão exista nem ~:!jnisterlo da J~ducac::iio, nem, multo _men os, um 
Ministro da Educação . 

o gR. DINlZ JUNion - Parece que essa conces;;<'lo fui tlad:t , 
em 1030, &qu elles ·dos est udantes que se apresent:ts.sem ao quar
tel lrnm·o~isado na Es<:,>l:l elo Esta c1o-Maior. para combater a . Re
volução . Se me não en gano. foi es~a. depois da griPt>e. a t>rí:ne i!"a 
vez que se. ·rfi!z _tal co ncessiio.-

0 SR. HENRIQUE -DODSWORTH - Essa concessilo fui r~it:t 
pelo gover no discriC'Ionario. 
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O SR . • JosE' AUGUSTo - Ha: engano da, parte do nobre Depu· 
tado por Santa Catharlna. · 

O SR. Dxr;-rz Juznon - A m edida foi conced!da com re!;tric~ão, 
isto é, aoenas ãquelles que sei-vissem A legalidade. · 

O SR. · HE~RIQUE DODSVV"ORTH - Sr. Presidente, quu.ndo 
fui interrompido pelo nobre Deputado por Santa_ Catharina ... 

O SR. DxNrz .TUI>i'XOR - Para prestar l lm t>sClarecimento. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- .•. t•Jl declarava que. in
felízmente, apesar de compromiss o formal al'sumido co·m o Pai:>. 
pelo Sr. Getulio Vargas, nem no periodo de Gove·rno discric iona· 
rio, nem, mals tarde, no periodo de governo constitucional. S. Ex . 
realménte, se intere~sou oeln::. que.st iles de en><ino nublico. 

P os-;;o dar disso meu test emunho, porque. inclusive, dlriE,'1 na 
pha.se de governo discricionario, . o unico el<tabelecimento :civ il d•J 
ensino secundf\l'lo. !uncção que accelt ei sem constr:m;;!mcnto. por
que se tratav a de cargo, não de responsabilidade polit!cn, mas· de 
responsabUidade technica, e apena~ desempenhei na e~pe~an<:a ·d!'l 
p restar al~um seni<:o ao l!stabele-cimnto de cujo corpo docent;. 
!a~o parte. · 

Tive, entii.o, ensejo c.le conhecer o :\!inistro Francisco de Cam
pos, elaborador de uma c.las m elhores retormas tlo ensirio (!Ue te
mos tldo e que S. Ex., infellzmente, foi o primeiro <t desre~peltat·. 

~ão a desrespeitou, oorC!m. de m -otu JlTtrJlT!o . Foi f orc;ado 11 

executar uma série do acto" por s ugt:-es tü.o do Sr. Getulio Var.;as, 
cujo tempo não se pode distr~t!r ' dos "despistamento>~" habltuo.e:> 
afim de que ao governo sP.jn possivel voltar os olhos para a causa 
do e~s!no publico. · 

Sr. Presidente, o meu objectivo, vindo á tribuna. foi exclusi
'\'amente o- de lance.r um protesto contra o principio de ordem ge· 
ral, que !!e está instituindo, de resolver os problema." do ensi no 
com reuniões de 30 minutos da Commiss.io de Educac;ão 'e Cul
tura da Ca.ma.ra. 

O Sr . Presidente - Não havendo mais quem queira usar 
da palavra. \ ' OU declarar encerrada a discussão dO art. .1." (Pan
sq.. ) Está encerrada.. 

Encerrada a discussão do art. 2 . • 

Emquanto aguardamos o parecer cUi Commis.'!ão, vamos con
tinuar a votac:ii.o da ma teria consta nte · da Ordem do dia. 

Vota.çmo do prrojecto n. 34, de 1935 1" L~ois!at&~.

ra.), a-utorizando a. aortr o creditcP t:'SJWcial ie nHs 
5.000:0011$000, para obras nas linhas t crrea11 e tele-· 
qra.phic~. no Estad-o 'da B ahia {2• dis~ussão.) 

Approvados, successlvamente, .· os seguintes arti
gos do 

Paon:cro 

N. 34 - 1935 
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(Primeira Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. • E' o Presid~nte da Rennblica autorizado a abrir pelo 
Ministerlo da Viac:ão e Obras; Publ!cas, um credito espec!al de ctn
co mil contos (5. OOO:OOOSOOOJ pa t"a obras n as linhas ferrCilS e do 

· Telegral>hO ')<aciona!. b~m como nos servicos a cargo do Telegra
:Pho Nacional. bem Cúmo nos serv iços a car;;o do D epartamento de 
Portos !\ K a.vega<:ão, no E:>;tado da Bahia. nos termos da exposição 
do Sr. Minis tro da Vlacão e Obras Publicas, de 12 de Maio deste 
anno, podendo :para esse fim fazer a r,ece.ssaria operação de cre
diw. 

~ 

Art. 3 . .-.. Revo.;alh- :<e as <llilposlaõe.s em contra.r:to . 

O Sr. Presidente - O Pro.ie~t.o pas~a á 3" dlscus!li"\o. 

O Sr. Barreto Pint o (Pela 07'1i<lm) requer e obtere dil.'!Jeru;a 
d~ int.f'>r,; t!cio para o prol~cto n . 3• dP. 1835 (1• Legislatura) fi
;::urar ~n. Orde.m do dia da SPssiio ~~~=ru!nte. 

Vota<:ão tlo o roiedo n . 13-A. de 1935 (ln Les:ls 
l:ttura), uisponuo sohre promoções d e delegados dis
trictae~. commissario':l-inspcc to~es. commis=rlo!S, etc.; 
te ndo parecer com substituti~·o da Commit;...:;o de Es
tatuto ( 2• discusSão.) 

O Sr. Presidente - A este !)rojecto a Commissiio F:special 
de Estatuto dos FuncdonariOs Puhlicos offere<:eu o ::<e~ulnte 

PR01ECTO•SUllSTI'!'UTIYO 

"Art. 1 . • .-\. promo<:ão de dele~ados di!;trictaeH, commh!Ra.Tlos 
tnspectores, commi~~'arios, escrlviies e e,;et·c ventes obedecer.;. ~

seguinte propor<;ú.o: 2]3 n or merecimento f' 1]3 nor a.ntil;uidade : 
observando-s~ sempre, r ig·orosa'mente, o dispos t o no artigo 458 do 

.:Regulamento approvado p el o Decreto n. 24 .531, de 2 de .rulho 

.dA 1934, 

Paragra.pho unico. O merecimento será apr eciado ú. Vista das 
tés de offlclo dos llUe fig-urarem nos Primeiros 2\3 de antiguidad., 
na respectiva c!asse. 

Art. 2 .• • Revog:~m-~ as disposições em . contrario. "· 

Vou submP.tt.er a votos· o substitutivo. 

Approvados, success h'amente, os arts. l. • e 2 . • 
do projecto substitutivo. 

O Sr. P~:ridente - o projecto primitivo passa fi 3• <lísc·a s
sà.o, !ic!lndo prejudicado o inicial. 

. Votaçã o tlo vroiccto 11 •. 3-A. de 1935 n• Lcqisla.tu
r.a.), per?nittindo ao~J c-mprr.gcdos de q1J4(J.ro.~ anne.xo3 
inscreverem--se em ~onc!,rso de habilitação ou de en
trancin.. indep,•ndcntc rle limite de eda.de; tE?ndo pa.
receT · CO?n sub.stihttivo da Ccnwmi~tsiio de Ju~tiça (l' · 

· discussã o.) 
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-\J!Jil'II\'Udll u seguinte 

I'I!OJF..c::TO 

-:.:. n-A - 193;; 

r I 'rln~~tlrf\ Legislatura) 

O Poder Lr~:hdntlvo rt•Molv·: 

Art. 1. 0 OM "mlll'f'lóllfloM publkos de qun·dros< complementares 
ou ann~oB, rl" nlornrf'hlu tnrN·lor, ooderão se inscrever nos .::on· 
curSO!< ri" hahllltnc:lin nu rh• ••ntranc!a, nara orov!mPnto dos car
g-os lnlc!aes (]11 rut'l'rdt•u n~lmlnl~o~tra.t!va dos difú,t·entes ::1-Uniste''rios, 
independ€'nt<m~r•nh• rln llrnllc• ~~~· N'laõ.-. .- .. 
o 

Par.:l."ranhn llllh•u, 11111'11 " r-ffP.!to da inscriPGÜo, bastará o at
testado <lo <'hr•f•• 1!11 l'l'llHrH~;tut. no q~t<ll Sf'!la indicado· o <"'argo .., 9-
effect!,·idncl" o lu "''li l"lCNc~ll'l". 

Art. 2." 011 <'llilcllcllltU~ uUP por e!<S<'> modo rort'!m clas:ificados 
terão, Pm P~U:IIt1rul~· cl,.. ronrl!~lit>l', oreferencia o:u'a a no.meac::ão. 

Art. 3," Ott Pnllll' .. l-:ll<lmc rf-fHidoR no art.. l." s.-rfio admittiàos 
nos r.onr.u~o~ quo· " .. PMtiVPI'P.m rP.alizando r, data da Pllblic:açiio 
deste decreto; !'iUhm••tlrntlu-~e o" candidatos assim actmittidos á:. 
prova..<~ .iá real~dn~. ,..m hancna especíaes. até a norma.li.zac;ão dos 
trabalhos dos rP.epPCth'oM ('onr.ursos. 

Art. ·L" Re-Yn~-tnm·l'<.' u~ d!aposl\;ões em contt·arlo. 

O Sr, Pre11identc -- o IJro.iecto lla.S~L á 2• discussão. 

T.enho sourA a mm•n o &l.lnllnte 

1\KQUII:RI::..tENTO 

ReqUP!r~> cliiiOI•tlMJI <h• lntt'l'Rticlo para o pro.iecto n. 13-A. de 

1935 (1" L~sl~lnturtl): lltll'U que rtgure n::1. Otdem ào dia de amanhã. 

Sala Cln~ :-lt~Mttlln", 1 ~ ll.P. Junho de 1935. - Thompson Flore• 
Neto. - AmiU'tll Prl:roto Jzmtor. - Caldeira 1fc .1l1'arcnga. 

r 
Approvado. 

O Sr. Pretsidente - Pns~a-se á materh~ em discus~·:!.=>. 

Continuação da rliscu.~srio do projecto 11. 

6fi, rü! 19:15 (1" IJcníslat1tra), rli.monrlo sobre o rca
/11J!tttttt.f'nto i:UJs fz1nccionario.q ci1:is c. 'militares; com 
parer:cr tcworat•e~ ao .véto. da Com m. issií.o . tlc Fi1wnça~ 
e Orr;a.mcnto, c 1:otos e-m· separado do.~ Srs. IIenrique 
Docl8woNh. ~· Dat1id 'de .Ca:rvallzo, ·e (los ,9r.9. A m-!trnl 
Peb·otn c Gratttliano de Brito 

O Sr. Preside-nte ~ Entra P.m 'disc-ussão o Pn.>J~cto. 

Continua co'm n palavra o Sr. Barreto Pinto, 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente.· Srs. Dt-putadu:., 
))o meu apa~:.-ado dl~cwso .Proferido hontem (não rzpoiatlo), clpe,.ur 
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da feêt•ica illumlnao:;ão tlcsta Casa. porque o di:t j{t Pstava longP, 
th·e opportunldade de dar sentidos pe2a.mes que a.;;ora renovo, a<J 
meu dedicado e !llustre amigo senhor Carlos Lu?., pela.inglor!a ÚJ
·cumbencia qu~ lhe fura dada, estreando nesta Camara, "Para rela· 
tar um Yétc repudiado 1mr todoo; e q:.te, tudo leYa cre!·. será <>n· 
U>i"rado com todas as formalidades do protocoUo !egit!lath·o. 

Em minha "lenga-lenga'' tive ~cu>~íiio de demonstrar, emhor:~ 
com difficuldade pela !altu. de sabet· (nâo apoía,dos) que o proj~~tu 
não e inconstltuclonal. 

O SR. HE:-;-RIQUE Doos1cORTH - A !nconstituc ionalldade do pto
jecto foi ne~ada nela bancada mineira. <;JUP o suffragou tendo :'1 
frente o Sr. Waluomiro Ma:.;-alhà~?s, ao ttempo lra'rfer elo Parthl<1 
Progressi~·ta r-: da mniorbt. além dP P~sid+<nte da Comm!sl!ão. O 
brilhante Deputado Carlos Luz está, portanto. em d(lsaccordo. com 
a opinião de sua bancada :to tempo em que fol votatlo o projecto. 

O SR. BARRETO PJNTo - Agrade<;o. e muito. o aparte do 
nohre Deputado, cl!"no memhro da Commissão de Fínant;ns. s·r. 
H<:nrique Do<lswonh e ;v.-crescente que todas as ur;:;Pncla~ refe· 
rentes ~'o rea.j!):-<tamento foram l'OlicitadaR pelo Sr. \Valdomiro 
.:vra~alhiles, então len.rler ua. m::.!oria. I~ note-s<' m:üs: foi nominal 
a. vota<;iio, e se não me falh2, a rnemoria, com cx~epção do Sr. 
Pedro Aleixo, todos o:< dig-nos representantes da banc-ada mineira, 
d!!oranJ. as,;cntimento ú proposí<:ão do reajustamento. 

0 SIL PINHEIRO CH A<'!AS - Ser{l fadl a VpJ'ifiC<It:iio, pojs :~ VO· 

t;J.ção ·foi nominal. 

O SP.. BARRETO PINTO - Basta ler o Diario rlo Po(ier J,<' 
gU;la.ti~o de 27 d~ Al~ril findo. A inccnstitucionaliuade to i arhuié!~ 
n;, phas€' da ·ctiscu,;;;iio mal'.' a Camara considerou le~l o projecto, 
prrfeitamsnt(! dentro da lei fund;,mental de 16 ele .Julho de 193?,. 

O Srt. HENIUQCG DonsWO!lTH - .\. começar Delo Presidente d!l 
Cam.ara, que niio podia. aec<?itar o )Jroiecto se se tratasse de ma
teria inconstitucional. Sal.e. o Sr. Cnrlos Luz perfeitamente corno o 

·Presidente dl'l. Camara cumpr~ <'Oin exac c;fw os seu~ deveres. 

O SE. B.".R:RETO pr:-;-To - De rac-to. Sr. PrE-Ridente. cnnfor
mé ainda. hontem cleclarei. foi levantuda a [lre'im!nar de lnconstf· 
tuclonalidade do pt•ojecto, O St·. ~{oza~t Lago formulnu o requeri 
menta, (]Ue li, pedindo a al.ldiencla da Commissào de Con~tltul-:;'i·~ 
e .Justiça e o requerimento foi rejeitado por 105 votos contra 30 . 
E por que essa. rejeiçi:'to? Em virtude do pedido de urgencia, a quo 
ha pouco m~: ·refei, assigna>do pelo !llustre Teader da maioria de en
t5.o_ !';r. Waldomiro Mag-alh'les ... 

o Sa. PlNHEÍRo Crr .• aAs - :o.:ras sopraram novos H~ntos? 

O SR. BARRETO PlNTO - Pro!Seguindo, Sr. President•,, 
quero. entretanto. t·ec-tificar ·dois po)Jto;<; do paro;>cer do luminoso 

·relator. 

Diz S. Ex.: 
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,.,0 assumpto tem sido suff!clentemente debatido pela im
.p~ensa.." 

Ma.s, não declara como e de que modo . Pola bem. A uxlliarel 
o muRtre relator. A repulsa foi geral, atê entre ot'l orgãos qu~ 
apolam o Governo. 

O SR, PAHLO MAIITINs - E' uma verdade. 

O SR. BARRETO PINTO - Até o orgãa offlcia.l ela. Casa, o 
Díario do Poclcr JJe{]itdath'o, só tem publicado discursos contrar!os 
tto ln!ellz vêto do !';r. PrPs!dente da RepubU~a ... 

O SR. PINHJ!:'lRo CHAGAI! - Is:oo equiyale a chamar o Sr. Car
la~ Lu :o: ao debate. 

O SR. BARRETO PINTO·- S. Ex. já promett.eu vir á tribu· 
na, mll.!l estou com pena de S . Ex. pará pegar no caixão. (R~oo.) 

O SR. AcnRCio Torun::s - A meu ver, o Sr. Carlos Luz vai tl
cnr isolado dentro da bancad1t mineira, ne11te pa:r-tlcular. Essa ban
cada certamente continuara. a. votar de accordo com seu modo de 
pensar anterior, isto ~- de conformidade com a opini.ii.o do seu an
tigo le(Uler, Sr. W?Jdomiru Magalhães. 

' O S!!.. PI.NHE'IIW CHAGAs - A meno!' que o ar.sumptc} seja consl· 
derado auest.ão fechada, o que não crP.io aconteça. 

O ~R. RARR~TO PINTO Não podemo&, Sr. Presidente, acre
ditar que, me~mo em se tratando de questão fechada, quem publí
C3.mente tenha. declarado ··sim", no gabinete secreto vá dizer 
~·não~'. 

P.etomando, po_r~m. o fio de minha.<; · consldera~ões, sr. Presl
dent~. !levo O..Sslgnalar que o unico jornal que não !al<>u mal, atf 
hoje, do véto, foi o Diarlo Of!ic'.al, porque o seu "rcd.actor-che!e" 
l' o nroprio a.ntor do vEto. (Risos.) 

Posso, todavia ass~gurar que não h<~. tuncclonado algum do 
"Dlarlo Of!iclal", do aprendiz de Unotyplsta ao reclactor princi:pal, 
que se não tenha, no Intimo da .gua con&':!!encia, revoltado contra 
o acto do Sr. Pre:;idente da Republ!ca. 

O outro ponto do parecer que merece ser ['ectif!cado. G aquelleo
em que o Sr. Carlos Luz n!tirma que o assumpto apaixonou uma 
pa['cella da opinião publica. 

S. Ex., tarnbem, não tem razão neste ponto. Não {: uma pa!'
<:"ellR da o:pinlii.o :publlc"a q;;e está apaixonada., mas a totaiidade d'J. 
oplnlão publica. Só não está apaix_onado qucm não tem op!n!iio ... 

Feitas estas duas rectlflca(lões, devo encerrar as minhas consi
derações ... 

O SR. PlN.HEII\o CHAGAS - V. F.:x. deve analy.EJar os novo~ 
ventos ... 

O SR: AcuRCio TORllF.s - V. Ex. deve mostrar á Camara que 
os ventos que sopram depois do véto não sãO os mesmos que so
Pravam antes. 

O SR. PINHEIRO CHAG<~-8 - Outr'ora era brisa l~gelra, hoje ê 
tu!iio, 
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O SR. BARRETO PIXTO - :-lão quE-lrnm o~ meu~ digno:~ 

collega!l fazer mahlatle . (ltisos.) Vnmo~ poupnr ao!'.' 'lU':' votn.r:uu 
favoravelmente e que. a.~or:t, p1·e1'ere m õescrtar. pnra ~\'ltnr 11 

.deNagrado do throno. Tudo foi !elto fi~< clarnR. Devemo~ :<er ~;e

nerosos .•. 
O SR. Act~llCIO Tunn.,;t' - V. T.;x. n.lnda n:iu rc,..poncleu uo aruu·

te do ~r. Deputado PJnh~>JJ'" Chag-nK . S. Ex. jul~a que- <'"ta !]U<'H
tão é dSJ.QU~llas flU il sr. chamam ·"fech:l.<L"lS" '! 

O SiR . BARRETO P!:-lTO - Se, porvcntur:t. u !llustn• "INl
det•'' da rna!orla n1e <ll~'"'"!<e que a. quet~ti'w er;, 1'echada, eu .!!aherln 
responde!' q~e 11 mlnh:1 con,..c!endu ni'w mlm!tte q ue,.tõe:~ íechatlu::~. 

O ~R. Plli:JH:mo CHA<~As - V. Ex. pocl .. ri:L rf'::~pon•lt-r que um 
dn" TJO~<tuludo" da R~\·oJuc:i\o fnl acabar com ~ UE"Htõe•; fechu<laH. 
Ba:~tarlu. r>tte ><rgum<'ntl,, Al·redfh.o. por !sHo, qu~ a ttre~ente quNs
tão niw Mt>.la "ft•ehulla" nu l'al'lnm~nto. 

O :;;n. A~ .. Mmo M.\lt!l'>lln - A Revolu•:ií«>. p .. Ju QUP YE•Jo. tl
nhtl tanto!! PO!'>tulnllo:< que ft>l )XJ~:t.a de lndo. 

O ~R. BAR.tu;To t>1XTo - ,\JI(v<, rl'suon<lt•nclu nn H<>nhor P!
nhE·lro Chn~llt<, dt-\'o d!;r.Pt' <rU<> u ~r. ,\eurtlo Turl'eM. no aparte 
corn QU<' honrou " m<.>u <l l !«:Ur>~O dl' hor.tem. dt:>darnu t;].xatlva. 
mente, que. em cum·ert-ea nm!Rtosa. com o "lretler" tla maioria, este 
!hn d!Maera quf! a 'l';~t•1o nãn P.Til fe<-ha.da. 

O ~R- Ac:vneto Tottm!s - Pe<:CI Jfcenca prtr-a uma rectlflcacão: 
não diRse "convel'!lfl. :ttnlstn~m'' , porqu<:- trazer para o plt:>narlo o 
que me to! de<'l~t·aan Pm <:'onver~':l. nmli•to~. ~<f"ria umR. lndh•credi.o 
de QUP não sou , .1nn.z. 

O SR. BAP.RP.TO PIXTO - R~:",.,t:t a \'. r;x, pedir recti!ica 
~ão na Acta, porqunnto. dls~e "arnil'tosamentt'". Não queiramos 
uUrlbuir o engano lo. T:tchyp;raphln.. qut': é tflo flel c presta sl'rv!t;os 
táo relevantes. 

O SR.. ACURCl O Tmtt\Es - V. Ex. sabe quf', .~ f' e u houvesse ti· 
do cem o Sr. Raul Fernandes um..'l. pale~tr..L, QuE" s~ poderia !if' :O 

amlstorn, não vlr!a r•m~tlr em a.narte. ncst.l> plenslrlo, o que S. Ex . 
me tlve~.<se declnradc\, O QU(' af!frme! t'of QUP. o Sr. Raul Fernande.R. 
nunJa lnterpt>lla~iio qLH? lhP. flz. embora· a.mi~tosn , me- declarou qu"' 
a <'I ueAtão nãD era fechada. s. Ex. nfLO SP ri:l. 'C:t)>UZ ue dizer 3. 

se-qt-. pares que se tratava de questão t'N:hada. nem c~tes accelta 
riam uma lnmoslc;iio da lea.del·an~:a ela Camara. P vr Isso, V. 
Ex. veri' uu"' o vetu . "\'ai ser rej!'ita.<lo . 

O SR. BARBETO PI"NTO - :Mesmo por uma. quE>l'.-táo tlc c,,_ 
hetencla. Nós. que compomos a primeira legislatura, devemos ter 
interesse em res~uarda1· o decoro da. .Assembléa que elabo1·óu 11. 

Const1tuit;ão. · Pois nã.o foi esta mesma Assemblêa que declarou 
qUe O pro.iectO era (:On;<;titudnna!? 

O SR. AcnRCto 'I'oRP.t;s - Declarou. mas n aouella occas iã.o 
o Pre&idente da Republíca ainda. não falara <'711 contrario. V. Ex. 
é d!'ISt.tJ pla n<>:ta tal qua.l <>:u sou, e sabe c-omo as col!<ll~ se passm. 

O SR. BARRETO PJXTO - Com os outros. Vi\·o neste pia
neta, Mas não tenho meclo de tufão. Por isso, ainda que agor.u 
v!esse o titular da Justtc,:a, para trabalhar pelo vt:to, eu, :~e tives~o 
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votado pelo projecto, negaria o apolo ao v~to, como faço neste mo
mento. (Mu.lto bem.) 

O SR.· Aç:uRcro T<>RIUJS .-...,. Mas, V. Ex. está enganado. Verá. o 
re~ultado dentro em pouco, quando se fizer a vota~ão do véto. 

O SR. BARRETO PINTO - E' uma. dolorosa Injustiça. De
vo, porém, concluir, Sr. Presidente, mesmo para felicidade dos 
que me ouvP.m. C Não ano-kzdo.) 

Quero, J)orêm, frisar, que os militares tão bem vistos pelo Go
verno, e que sen·em nos quarteis com a mesma dignidade e patrio
tismo com que servem nas rep~rt!cões os civis, hão estão satisfei
tos com a. S'Olu<;âo que foi dada ao projecta, desvirtuando o pensa-
mento altamente liberal da Camara. ' 

E terminando, cabe-me dizer que estou· desgostoso e feliz. De~>·· 
gostoso com .o. pouca sorte reservada :10 digno Sr. Carlos Luz; qUI: 

vai defender o véto, e feliz pela opportun!dade que se me o!!ereceú 
para., mais uma vez, dizer que e~tou onde sempre estive. para de
fender desassombradamente a honrada class'e que me elegeu. 
(M-uito bem: -m.uito be-m. Pa.lnws. l 

O Sr. Preside:tte 
Corrêa. 

- Tem ·a palavra o Sr. Adalberto 

O Sr. Adalberto Corrêa - Sr .. Pre:sidente, pela casualidade 
de. uma substitul.::ão momentanea, pertenci, na legislatura passada, 
á. Comm!ssão de Finanças, e ahi fui ~!;;nat:arlo da emenda que con
cedeu abOllO ao funccionallsmo civil. 

O meu nobre colle;;a, Sr. Deputado João Slmplicio, que era 
lea.der da bancàda do Rio Grande do Sul. ãquelle tempo, teve op
portunidade de ponderar, ou melhor, teve necessidade de ponde
rar, numa. reunião, ne~ta Casa. em que se achavam presentes . 
dois :Z..linlstro~ - inclusive V. Ex., senhor Presidente - que se 
uma emenda contemplando o -!unccionlismo civil não fosse accelta, 
pax:te da. bancada falaria e votaria na Commissão e em plenar!o 
contra o augmento de vencimentos dos militares. 

Nossa attitude erá insophismave1, categorica e decisiva, e só por 
isso :foi acceita. a emenda na Cornrnlssão e approvado o !)rojecto 
em plenariil. 

O SR. THoMPSON FumEs -·O funccional!smo civil sabe disso. 

O !'lR. ADALBERTO CORRt::A 
são. deVido ao véto presfdenci:'IL , 

Agora se renova :-. discus-

Falo, Sr. Presidente, tambem em nome de meus nobres. colle
gas, Srs. João Slmplicio, Ra·ul Bittencourt e Ascanio Tubino e de
claro que concedemos um abono por equidade ao funccionl).lismo 
civil, attendendo a difficuldades allegada~ que assoberbavam os 
sérvidores da Nação, difficuldades que niio desappareceram nem 
diminuíram; ao contrario, aggrava.ram-se devido á desvalorização 
do nosso mil réis. Sob este aspecto continua, pois, de p~. a nossa 
attit ude inlcial, 

0 SR. TS:OMPSON FLORES - AlfâS, não lile esperava outra; 
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O SR. ADALBERTO CORRf':A - Quanto á.R consideraçÕes 
de Inconstitucionalidade arguldas no \rêto presidencial, temos a 
d~cla.ra.r que não as consideramos procedE:ntcs•, porque conferimos 
apenas um a.bono a Útulo provlsorlo, o que t; da competencia du 
Lesis1at1vo, sem precisar as~m da ~nlc!atlva do Chere ilo Governo, 
ou do Governo, ou de mensagem de s. Ex:. 

Dea.nte dessa orientação <Ieflnitfya que tomilmos em conse
Q.UEnda. do aspecto de irnr>osicúo que parecht pesar sobre o Govet·
no e &'Obre & Carnara e dos compr:omissos que assumimos solenne· 
mente como autores-signnta.r!os e defensores do projecto, M se 
pôde esperar dos collega., citados nominalmente e de mhn- ctue sm;
tentemos na Integra a medida aPprovada pela Camara, ape!<nr do 
-•Mo presidencial e do a.p1o que sempre demos e contlnuarc::-mol! a 
àar a.o Chefe c1o Governo da Republica. 

E~a o que tinha a dizer. 

O Sr, Presidente - Es't<l. findo o prazo solicitado pel:l Com
m!~são .de Educação e Cultura para emitt!t· parecer ~bre o pro
jecto n. 84, de 1895, do Senado. 

Votação ·ao projecto n. 84, de 1935 (1' LcgisZatu
rc:), do Senadv, alterando o anno lectivo co;·n:nte nas 
ttlt·imas séries do~ cuTsos de ensi1to superior, no R;o 
G'ra.nàe rt.o Sttl, ~em prejuízo df! pronrannmas c de pro
vas cse<J'l4res, marcados em lei (em virtude de ur
gencia.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Raul Bittencourt, 
Relator. 

O Sr. Raul Bittencourt C.Pe!<l\ ~!"<Wm) - Sr. P.te!;'ideote• 
degjgnado, pelo lllustre Deputado Sr. Baeta Neve!!, :?residente cb. 
CammlasilD de Educação e Cultura, paz:-a relatar o projecto que 
eritrou em. disc~ssão depois de ter sido a.pprovado pelo Sena-do Fe~ 
deral, principio a dar o pare-::er, CJ.ue é unanlme, daq\lella entidade 
integrante da camara. dos Deputados. 

o pro;jecto, <:amo aectdenta.lmente tive opportunljade ee e.ize!·, 
QUiLndo, em nome da Co:mmissão, pedi pra.:zo e respondi ~ al{;umas 
p'onderações feltas pelo Sr. Del)Utaào Bjas Fortes, é extremamente 
simples. Tem apenas tres arti:;os, o ultimo delles mandando que 
a iei entre em vigor na data de sua publicação, e os dois primei
ros, um regulando, em genero, o assu.mpto, e o outrn, do.nuc algun~ 
pormenores necessarios. 

Diz o art. 1. 0 : 

"Nas ultimas séries dos cursos .do ensino $UPerior no 
E.stado do Rio Gtande do Sul, os trabalhos e~colares de~ 
verão terminar, no corrente anno, atê o dia. 15 de Setem
bro, sem prejuizo dos programmas e àe todos as provas de 
hab1litação ex!g!das. em lei.." 

Pelo. art. 1. o, portanto, a medida legislativa é mui restricta. 
Refere~oo Uilica.mente ao Estada do Rio G!'a:nde do S.ul tão sómente 
ao ensino superior, ·e alJenas dentro deste, lis ultimas séries, ante-
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dpando a ter!Dinação dos trabalhos e~colares para 15 õe Setem
bro, com o objectlvo de opportunlza.r n formatura dOR rio-s;rnn
àente.s do sul, ~>ste anno - oorquP. o projecto l!Ó ab~an~e o exer
clcio à€ 1935, - em coincidencla com a11 commem()rA.c;õE>s que M 
inic!anl.o a 20 ode Setembru em honra ao Centenarlo Fanoup1lha. 

Para que nã.o haja d•wlda de algum preJulzo no cn,.!no, decor-. 
rente desta al\teclpaçiio, o proprio art. 1. • em e::tpressào ~"nerlcn, 
estabelece: 

".. . s1;1m preJulzo dos programmas e de toda3 a:; pro· 
vas de hauiÜta.ção exigidos em lel. " 

Nenhuma. prova é dispensada; nenhum programma. l: · desfal· 
cado. 

0 SR • • To.to NE\'ES - Não ha médias. 

O SR. :.U.UL BlTTENCO"LRT - Não ha mêdias, mesmo 
porque, em a~un1pto de médias, a "commissã.o de Educu~ão e Cul· 
tura na As~mbléa. Constituinte nunca deu parecer ravoravel. 

O SR. Jo.\o NEVES - Sem embargo, a Ca.rna.ra \'utou. 

O SR. RA.UL BITTENCOURT.- E não poderiu ·eu ser rela
tor de um par-ecer favoravel sobre m ('dias, .porque ~empre !u!, A 

rel:!Pe1to, voto ' 'encldo nesta Casa.. 

O SR. Joio NEVES - Nem se poderia comprehender que V. 
Ex., professor d:e capacidade, approvasse um d1slate desta na.· 
ture~. 

O SR. P.A.UL BITTENCOURT - O art. z.o d{t especlflcac:ão 
IJ:Lra a exeeuc~o do disposto no artls-n anter!OT': 

"Para execu!:ão do dlspo!oto no artil:"O anterior, no 
corrente · anno e na~ ultimas serie.s dos cursos, t:Joderão' 
tornar-~e diarlas as aulas das · diversa~ disclpli!tas .. . " 

E' facultado; não ê determinação obrigatorta. 

" . . . ficando supprlmida.s as férin.s entre os perlodus 
escolares •.. " 

Ahi, sim; r, obris-atoriamente. A!! !érlas q~e. ao menos no~ 

cursos de d1re1to e ~d!clna, come<;am a 20 de Junho e te:.-minam 
a 10 de Julho, e no cu rso de engenharia., com pequenas variante~ . 

as fl:rias supprimidas para se ~ompl'm;ar, em parte, a. p~c-rlla !l~ 
tempo de estudo com a antecipação da terminação oo curso. 

e antecipadas as provas 11a.rcia.es, ~specti\·:unen· 
te, quanto a Direito, para a :primeira quh:).zena de Setern· 
bro ... " 

' A lei 'vigeiJte marca a segunda quinzena de Setembro: 

~ para medicina, pharmacia e odontolo~;ia. ra 
zendo a. antecipação das 2" e 3•• provas parclaes : .•. " 

PGla lei Gom vigor, devla.m ser reali:tadal;l e:n Agosto e Ou· 
tubro. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:46+ Página4 2 de 67 

para Julho e Setembro. " 

Conseql.lentemente, nã.o havendo nenhuma variante qualitati
va do ~sino, f!, no nont.o de vista de quantidade, h'tvendo apenas 
uma intenslflcaçâo facil de ser mantida· pelo alento .dos ~studantes 
que concll.lem os estudos na. hora magna elos festejos c!o centenarlo 
farroupilha, assim mesmo compensada pela. suppressão das f~rlas , 
uma :IntensificaÇão, sem preju1zo das provas de habilita~ão, pare
ceu ã Comm!ssão, unanimemente, que nenhum obice haveria em 
a Camara n;pprovar o projecto qu~ se discute. (Pnltsa.) 

Sr. Presidente, por jsso que a Commls>5ii.o se reuniu para d~· 
liberar. não pude assistir ao discurso pronunciado ha poucos mo
mentos, nesta casa, pelo illustre collega, Sr. Henrique Dodtrworth. 
Ao que parece, S. Ex., Infelizmente, nü.o ~e encontra no recinto, 
porque, do contrario, com certeza, estaria e. fazer. em apartes que 
multo me honrat-iam, as objec<;ões ha instantes le\·antadas e eu 
teria opportunldade, em meu nome, c matA do que isto. principal
mente no da Commissão, de p:-estnt· o;~ esclarecimentos que a S. 
Zx. são devidos. 

Ern o que tinha a rli?.et·. (il-I-uito be1n. ) 

O Sr. Presideltte - Vou submetter a votos o projecto. 

App~;ovado~. ~uccessfvarnente, os seS"Uintes arti
go• do 

PRO.l'li!'JC'nl 

N. 84 do Senado. 1935 

(Pr!melra Leg!Hla.tura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. o NB.l! 11lt!mas séries dos cursos de ensino superior, no 
Estaão ~o Rlo Grande do Sul, os trabalhos escolares deverão ter
millar, no <:OITente anno, até o dia 15 de Setembro, sem prejuizo 
dOS programmas e de todas as provas de hablllta<:ão ex!.gidt;ts 
em leJ. 

Art. 2. D Para eJ~:ecução do disposto no artigo anterior, no cor
rente anno e nas ultimas serles dos cursos, poderão tornar-se dia
rias as aulas das diversas dlsciplina..s, Ucando supprirnidas as tG
r!as entre os perlodos escolares e· a.nteclpadas, respectivament~ 

para a primeira quln:~:ena de Setembro e para os mezes de Julho 
e Setembro, a segunda prova :parcial de direito e âa segunda e tet"· 
ceira. de medlcina, odontologia e pharmacia.. 

Art. s.• A presente !e! entra ·em vigór na dat.-. de sua pu. 
bUcaçã.O. 

O Sr. Pre.sideRte - O projecto pa.s-sa á 3• d!seussão t em 
virtude de urgencia figura rã na proxima Ordem do dia. 

Conttnua;:a a discussão do projecto n. 65, de 1935, diapoe<to sobrE~ 
o reajustamento. 
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Tem a. tJala.vra. o Sr.· Hy\lpol!to do Rego·. · 

O Sr. Hyppolito do Rêgo· Sr. ~eside-nte, a hlstorla do 
J)rojecto, chamado do reaju::~tamento, injustamente n1utllado pelo 
véto presidencial, é por demn.is conhecida. Não preciso e nem de· 
:vo rememoral-a. O caso !mprcsatonou e apaixonou a opinião pu
blica., l)Ondo-se todas as corrente~> de acco1·do quanto :l.? reconheci
mento da neces!!ldade de attender--se ns ~ignas· classes annac!ll.H c 
civis nas suas vehemente!S e jl.lstaa reclamações por uma m<.>lhor1a. 
ainda que prov!sorl.a, dO!! seus soldados e vencimentos, !JoasibEi
tando-lhes relativo desa!ogo na vlc:la de a1)erttiras que 9~· d~~e~pera 
cada. vez mais. -Recontremr-:õ--õ .. R"r:··chP.fP..do Gove~; ~m suas ra.
zões; proclama-o tambem, frisando a unanimidade, o nobre colle;;<~ 

Sr. C"rlos Luz. em s<>u Dfll'f!c:er. !ixnndo-se pois e><'a nal~,!tant:
Ve-l·dade com o prem !ssa m~xima à o , JH'ohlerna . 

Por Jogica extranha, porEim. concluem negando a melhol'ia 
sl)rnente aos civis! 

P:.trn eS'tes, Sr. Presidente, achou o sr. Chefe do Governo uma 
outra premissa: viu incunstltuclonalidadoe, encontrou motivo;; con
trarias llDS interess-es na()fonae~ " até - oh! g"ra.nde p:u·adoxo -
·razõe~ oppostas aos interesses dos proprios beneficiado~·. como a. 
lembrar a nfstor!a .dos que parn. atordoar a. victlma. trazem com 
o g-olpe maldoso o sopro solerte e pressur0!-10 que as deve acalrnar. 

Sim, Sr. Presidente, foi profundamente ·iniquo que o ~enhor 
Chefe do Governo negas'Se sanc~ão á medida legislativa que en
tregava. mais um pedac;o de. pão {t. mesa do pobre func~!onarlo: 

que lhe assegurava alguma tranquillidaode e um pouc-o de bem 
estar no~ dias turYos e dlf!icc!s em que vivemos; fechou os lahios 
que se abt'!am em movimentos de alegt"ia pela perspe<:tiva de dia>~ 
melhores: impediu es't!mulos. animo para o tt':J.balho, núo conse
guiu afogar a enorme 'injustiça do seu acto com as ;;uas manifes
tações pelos direitos ás promoções, pelos gastos dos funcclonarios 
obrigados a despesas cum automovela offlclaes, ou com a ·Promess:t 
de um outro reajustamento que não se sabe nuando Yirá. (J!ui
to bem.) 

O Sr. Chefe do Governo niio podia e não devia vetar o JJt'Oje· 
to. Jií. o demonstrou brilhantemente, ·na sua formosa ora.:lí.o, ·hon
tem proCel'ida, o eminente Deputado Rr. João Man·gabeh·a. 

Sim, Sr. Presidente, se houvesse razões pnra o véto d"'viam 
ellas fulmlria.r o projecto inteiramente, alcança_do c!V'is e militares. 

0 SR. PAU'..O MARTINS - PP.rfeltatnente; muito. bem. 

O SR. HYPPOLITO DO REGO -.o proces!!O do!'/ doi!< pesos e 
das duas medidas é que t'evolta. Não poãe grangear o respeito e :l 

consider~íi.o do Povo e sem Jsto não ha governo com autoridade 
moral. 

O primeiro dos motivos allegados contra o projecto - o . d~, 
sua· inconst1tticionaUdade - em face do artigo 41; paragrJlPllo 2 ·' 
da Const!tui!:iio, jâ. &e acha reduzido a nada, pelo brilh~tnte tt·:lba
'lho do emlnsr..te Sr. João Manga~it'a. 
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Não fícou bem, realmente, ao St·. Chefe õo Governo. :fnzcl' ,.,'(>

melhante a.llega.~o. lnconstltucionuildade porque lh~ ~ahia n inl· 
ciativa do projecto? 

Entií.o, Sr. Presidente, é o casu ln~;istir-se ain!la na pergunta: 
!oi encaminhado á. Camara algum projecto do Senh<Jt" Chef"' do 
Governo propondo qualquer melnort11 <le ~emt:nera.diu a favuP tla>i 
diguas classes armadas, Jncluslve Cot·po de Bombeiros, PollchL ),Jl
lttar do Districto Federal, c Policia do Terr1tor1o (lO A<>re? Co
nhec"' o Poder r~eg'!stlat!vo, pO!' ql.);r<lOUet:' rn·opo~t:l elo 1>1'. Che(f' !loJ 

Governo alv!tJ·ando a melhorin, dn• J>t·ovento!>' :L qu~ tê-m rlire,ltu 
os fúnccions.r!os o;llplomattcos e consularC's> ar>osentado>~ pe\<) Go
verno Brasileiro'! Não ha outra re:<IJO!'!ta, senão :~ nPgativa. Tal 
projecto não apparecE!u na Cam,Lra, 

Chega~se. po.IB, Sr. Prl's!dente, á doloroHa ~ cl~><l'on;·l't'lant" 
evidencia de que o Sr. Chefe do Governo, foi arhltrurlo, v!ulou u 
invocado artlJ::c) 41. rwrall-rar>ho 2. "· rl:l Constltuküo. nii.o vl'tamln 
o projecto no HE'U todo. E l! Isto, Sr. Pre~'ldetJt<•, que d~ixa a Xa~iin 

:perplex>J. e ma.!s ainda de!fconfia.da, convenclrla rla Jmmi'n:<uran·! 
falta de sln~erldade da seu Governn-

·.:vza,., dlr-sc-ú. che~-:"ou á Camara uma Ml'n:s:q:em do ~('llhot· 

Chefe do Gov~rno tr-azendo tnbell rcs orgttnl7.adaH !ll'l' ('ornmbsl'><'" 
das dignas classes arm:..clal:.' e !stu equivale :to proji'C"to de inkl:..t· 
tiva da. compete nela do l're>~Jdentc <In Repuhllca :! que ,.(' refet·"' 
o citado artko 41 Lla Constitilir;ào. 

O Sn. PAm..o ~r.url'l:ss - Ab~olutamcntf:', não: n!l('naH c>ncami
nhou uma>! ·tabellas. Estn. t. n. wrdade. Niio hou1·~ iniC'lath·a do 
Pode~ Ex~cuU·vo. 

O SR. HYPPOLITO DO REGO - I'E>rfeitam~nL'. Contra es!<:t 
!orma. sobremaneira v;Lga de Interpretar o texto ('OtJstit uclona! .:,m 
cauAU., levantalu-f!e opiniões valiOSI>:;. O nobre DcpUltLdo, lS<'. Cru.
ttillano de Brito, explann.-a no ~u hrllhante votu wnclclo n:L !llu~
trada. Comm!ssão ,de F!nanr;us. Entende o digno r~Jwe,;en tantc d:t 
Parahyba que a iniciativa do Governo deve trarltrl.!r-:;e por um 
projecto, tormnla que a Constituição adoptou, lll<lís:tinct<~n1entt•, 

quer a suggestão emane da Carnal'a, do Senado ou elo Ex('<:UtlV<>, 
eis que o'- nosso Regimento estab~lece as cond1çõe~ ern (J UE' deter
m!nUd;J. p!"Dpos!r;:<io r:-on>Jtitue um Tll'ojecto, não bastando, pois, a la· 
conica mensag-em encaminhando s!rnf)lesmente, sem nenhuma .!!US'· 
gestão, tabella.s organizadas por Commissões ou classes intl:'reHi<:t
das. 

:Oe outro modo, porém. Sr. Presidente, entende o ~"'nJ::lor Chefe 
do Governo, Para elle a !nic!a.ttva da competenCill. do Pre&ld~nte 

da. Repub!fea pode traduzir-se de qualquer maneira, ;;~ja po1· sim
ples e laconlca mensagem, lleja atl"aV~!l de conterelt{"ia>< E• sugg('S· 

. tões dos Ministros de E~tado junto aos Ieruieres <ln Ca.marn.. 

B nor essa interrn·etação. na qun.l o SI'. Chefe di) Governo evi
dente ; _desest>erad.amente se ap~ga para fundamentar o <;eu véto, 
houve a · 1n!ciati>"a a que allude o artigo 41 da Const1tulçf!o. !;':' 
ir recusa vel a affirmaçiio. 

. J 
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Oucamos, Sr. Presidente, os nobres Deputados Henrique Dods
worth e Daniel de Ca.t"Valho, consplcuos. e mustra<los membros dn 
M!norm Parlamentar a que tenho a grallde honra de pertencer, 
como representante do tt·adicional P'.Lrtido Republicano Paul!sta; 
ouçamol:i, sim, e.sses• llols illustres Deputados, no voto vencido na 
Commh-:sâ o d e F inanças. A!firznam ~!Ies, com a. responM.bl!idade de 
membro,; dessa. Importante Commlssii.o : 

"~!nguem de bOa f{, !~nora. oor~m. qUA :lo suggerir o 
exame do assumpto, não preocc\.lpou :1.0 Governo a sua fei· 
ç:ão constitucionaL Pela s'ua dlsplicenclá costumeira, enca· 
mir.hou-a atraY;;s de mensagem, tirmadS\ paio Sr, Presiden
tl' da Republica, e offlclo, em nome delle. pelo Sr. Ministro 
da. .Justl<:~. pa .. sh•eis ;:unbos de ver1fica<;ã.o quanto á exacta 
conformldacle do texto com os preceitos constltuclonaes . 

O que J)redontinou, no estudo do caso, foi d :.l$pectu pollti· 
C<l, que levou 1\. Ca mara, em reiterada visita, o Sr. :Min!J;tro 
d:t. Justiça, p a rá insistir junto ao~ dirigent<>>< dos s~us traba
lhos para :\ apJn·o,·açiio do vrojecto. Sob a Inspiração dess~ 
crlterio e que o projecto !oi votado, e PO't' obra delle abra.n
S' i:U, por equldade a. todos .os servidores dn. Na~üo, para OR 

quaes deviam e ;le~·cm pre,·alec~r. sem <>xcePc;õ~s, ou as 
vantagens <la possibilidade do reaju~tarnentu. ou as deL"Van
tugens cl:t su:l. inc,;equibl!l<lade. dadas ns condlcões do crarlo 
publico. 

Os que transigira m em ·accefta r o projec to, pela neces· 
s idadP. n!Je~ada da HUa immE'dlatn. vota~;io , não impugna
riam um '>'Cito toual do me,;mo, quer o fundamentassem 
motivos de ordem constltucionni, quer de caracter financeiro. 

O que não ll!P.S (! nosstvel, todavia , (: adm1ttfr a allega• 
c;iio na rclal de um erro, que, a tE>r s'ldo consurnmado, o !oi 
com a cnllabora ç-lo do Governo e dos interpretes do seu pe:1· 
s arnento nol!tlco e que. ou invaUda.rta todo o projecto ou 
só p<H' excepc;f~o odio~ e 1nsuMtentavel poc et'la :llcanÇa1· 
parcclla delle . " 

Sr. Presidente: em ta.es condições e conforme já demons tra
ram n 1lJ•,strP 0Pp1Jtmlo Dr .. Toão l\.ÍR.n::oa.bP.h"". Pm '""U brllhan.te 
discurso de hontP.m, e outros P.minentes collega.s que me precede
i·~,rn na !ribun:~. niio colhe fundamento â aJlegadu Jncon:;~tituclnno.
ltdad~ nardal 1\u ))roi{':cto. ' s.im. Sr. Presidente. · considere-se ·a. 
~uest.ão no!> seUM va rio& aspectos de exegese e se concluirá. sem
pre pela .;em razão do véto. Veia -se a regra do art. 41, paraSTapho 2• 
em ~ua. r1gide7. exigin do que n. iniciativa do Presidente da Repu
blica .se traduza em Droiect.o; o vHo · ele via ser totAl e não parcial 
porque esse 'Pro.1ecto não' aoparPceu M Camara. Tome-se o a!IU· 
d!do artigo como · admitt!ndo .que a lniclativa S'ein manifestada de 
qualquer modo, independentemente das formalidades de mensagens: 
o prcjecto de.,·.ia ser san~~ionado no seu todo, integralmente, por que 
evidentemente houve essa iniciativa. justificada até com razõe:~ d'l 
Estado, ~n~o aue se incluiram na '~arte sanccionada augmentos e 
melhori3.ll dP. aue a nienSagP.m não cogttcu . A ceei te-se o texto no 
·seu sentido regimental que alguns lhe querem attribulr para que 
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à. materia s'E!ja. CO!l!i!deradn i:omo pllr.o. preliminar !H<•judldal "" 
andamento àe qualquer propoktrl: o vétu nüu Pt'uceuc JH>\'qUt• " l't·o
jecto foi objecto dfJ ·del!bcrur;ii.n u t(·~·e rJ ~u nntlamt•nto nu r ':.tllttl'a. 
cOill n res';l<lnsab!H,lttàt-, llC<!Ul<'IICent·la e att- empenho \lt• '"cl""' o>~ 
leadercs polltko!! quo n)Jo!ttm r Hl.l"tl'ntum u. Altun•;iin. c~~n~lcl<"rt'
se <J nrtlgo flnn.lmo•nte , eomo t'l'JCl't~ RUhut·rllnttda :to Conc~L·Itu <lu. 
Sobe~o.nla do Poüet· LP;orlH!ntfl'"• m:llor· rxpre!J~ão ,J,., vontnclc po· 
pulr~ que f! n. tont!' clt' tc.<loH n~ Jtcul,.r•c•H. c, theot•lc·a ll:t•ntc•. <·;ml ea
pacldado a.ht!oh:tn tll• lnlt•htllYIL no CHHo do 1nerl'lll clu l·;xp<•ut[\' ... 
principalmente. Cnno,4ldPr!'•!«', ><lrn, flr. i'J·e11lthmtí', <'l>iMH manPil'a df' 
ver, que (! talvez OUKndn, <' tln•-1u• dl'lll' ~<ómcnlP " rn••lo tt•rmo. 
Isto ~. A competenr•la d11 l'n\1111l'fl pm•rt rllt<eUth·. <'ln<•tllhl', r~J~·Itur 
ou upprovar ou ~uhl'ltltulr c·om ~eu11 trnba!ho11 r(,. ""mmi!-.H<Jf'.~. 

QUae,quer projf.'ctmt <1r• lnldut[YIL t•Jf<'IUK!Vu <lo Pr•·~l:lcn\1• <111 Rt•· 

publica: O vHcr niio Ht• tiUKl(lntiL ,.nlJ 1\ alle.,;ac;rl<> ch• inc"nt<tltu(•io
nalld&de de parte do projr•t•tn porrJUt• " !'orlE-I' ]A•~!:-<Iutll•<> U!<OU 
de preroga.tlvat< QUr• lho MÚ.ll rrropr!oll<, po!:<, <ln f'ontl':tri:r, pu:-.~mt·!:l 

de pod<"r - P.:Cllrt•HMi"tu clu ""h"runla l'"I'Uiul' - a ~lmpl<'K <·lmnc<>l· 
)a.dur rln. i>I'OJ)Ul<tll dcr EXPC'Utl\'0, 

0 SR. PAt:I..O }l..un'J.NS - ,\)ruiuuo. 

O SR. HYPPOLITO IJO HEGO - Acc:·e~ce >!iniln, senhor 
Presidente, que o y(!to !.l.lc:J.n~ou trtmbem o~ funcclon:.rios le;;!s
lat!vos ..• 

O SR, FlOUl!liREI.IO RO!>ftlGtrf:;l - Outro erro. 

O SFt. H~PPOLlTO DO REGO - • • . cujos wncimcn tos p6-
dem ser augmentado9 pela Ca.mnra ou pelo Senado, !ndcp~dente
mente àa 1nlclativa do Presidente ua Republica, c isto demonstra 
c;,ue o Sr. Che!e do GoYcrno andou afobada.mente, JXLL'ecendo pou
co preoccupado com (l!;J le-i.s ou çom a lncon>ltit!Jdonalklade de 
qualquer projecto. 

Se o véto parcial não se sustenta, Sr. Prel'lidente, com a. alle
ga~ilo de inconst1tuc1onal1dade de parte do projecto, não colhe- tnm
bem melhor ampara na.s outras r azões adduzlda~. 

Allega o Sr. Chefe dO Go\·erno que o a.cta· leglslattvo sub
ordina o custo das despesa.s autoriza.das á rea1izu<.~ào de opera
ções ·de cre-dito at~ á 1mportanda de 111.000 conto!'! de réJ9 .e à& 
a entender que essa quantia é insuftlciente, mas n:-to o <lemónstru 
coruo o devera í!lZer. 

Onde estão os esclarecimentos a esse regpeito'! Qua~.\; as ba· 
ses do calculo? Qual o tempo de duração do abono rn-ovísorio 
deante das providencia. tornadas no art. 1" do projecto. não ve
tado allá.s, como multoa outros, apeso.r àe ·não ho.\'er a re~peito a 
1niciati .;a presidenclil? 

O Sa. PAULO MARTINs. - A es!<e l'Qspeito, tudo foi ar:-bitrario. 

O Sla. HYPPOLITO DO REGO - O dominio absolut o da ar
bltrar1edade. 

EsUi. a Came.ra no escuro quanto a i~to, sem elementas para 
a~tber se é ou nii.<> proce-dente c. affirmaç:ão, tanto mais q11e o Sr. 
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Chl1fe do Governo não SE! cansa de apregoa-r que é folgada a nossa 
situac;:!lo f inanceira. · 

Não venào tambem nessa allegada lnsu-!t1cienela de credito o 
obice á sancção do art. 3' do projecto e parte do artigo 2.•,. pon· 
dera o nobre De:putadc er. Gratullano de Brito; 

"Quanto á referenc!a, qu& ::le contêm no v6to, de que 
o art. 17 do projecto sul.Jordlnando a 111 mil contos a ope
rac;:ilo de credito necessario para fazer te.ce ás despesas du· 
correntes da lei, não o!fereceria recursOs bllStantes o.o ro· 
:JJu~ta.mento em geral. não parece procedente, porque o pro· 
jecto tanto se referiu a. civis como a mllitareY". 

•Sr. Presidente, criticando os art!!. 6" o 7" do project!l que 
estabeleceu medldà~ para a. reduc~üo grc.duc.l dos quwdros do fun· 
cciona:l!srno e espaçamento das promoçõel! - pro\•ldencia.~ éom• 
pre~~ot·as de despesas - ()nxergu. o genh01' Chefe !lO Governo, obS· 
curida<1es onde :t claridade domina e insinuo. nüo comprehender n 
promoção postum:~. do funcclonario ou do mUltar que :rallecer 
com direito á. mt>.sma. antes da época utabelecl<lo. pam. to_rnaJ.a 
effectivn. quando esb providencia so vlsa tavorecer a resr>ectlvn 
famll!a com uma ju~ta m~lhorJ.a nns pensões de montepio. 

Vê tambem o Nltardam~nto das promoções noorretar sêrlos 
prejuízos aos Rcrvi~os JlUblkos como no caso de collectores e es· 
crlvães . 

o SR. Tao:MPso:s FLoRES - Como se não totl.\lem retardadas 
~goro. 

O SR. HYPPOLITO DO REGO- V. Ex. tem toda a razão. 
P:Lro. af!irmal-o. porfm, nilo qulz ver a e.xccpção co:1tida no 

proprio art . 6, e..xcluindo d:t ulsPo:!'ic:!io reductoro.. entre outro>~, os 
cargos dos corpos encarregados <la !lscaUzacão e arrecadaç~o das 
t•endas puhlica.s em que t;·pica e evidentemente ~e incluem os de 
collectores e escrlv:les. 

As disposições que o ;·étc :pretende inutilizar não trazem nc· 
nhum pr~juizo ao serviço publico 0 multe menos aos !uncciona· 
rios, que niio pÓdem ver, na. reducç:ã.o gradual dos qua dros, justa, 
necessaria e imperiosa, mal maior do que a. penuria em q1.1e vl· 
vem. tanto mais quanto (; "certo que de.o;sa ·penurla, Sr. Presi). 
dente, não os t~m ttr.ado prome><:ões justa.s. sabido como ~; que 
muitos vém sendo prejudicados em seus direitos com o techa· 
menta de va:.as, immoblllzando-se quadros, com nomeações de es-
tranhos. · 

Mu.s todos estão vende, s6 não comprehende quem não quer, 
que é justamente para se poder prcporclonfl.l' melhoria de venci· 
mentos ao funccionario, em face da situação tinanceiro, que se 
propõe a reducçã.o gradual e <nutelosa dos quadros. 

Insurge-se, tambem, o ,pr. Clle!e ào Gov&·no, contra o art. 
10 do -projeeto, que manda organizar. o quadro do pessoal da Es· 
trada de Ferro Central do . Brasil, allegando contra e. providencia 
visada pelo mesmo artigo, motivos que não .bastam paro. ampa· 
rar e jmstlficar o 'seu véto. · 
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Devia o St". Chefe do Governo apple.udir e não conà.enma.r a. 
d1spo31~ão, QU& o autori~.a a organizar o Importante quadro do 
pesa~!, co.rno medida compJ·es.sora de desp~sa e re.&'ra. para as 
Promocõe~. Veio, porém, o vêto, ond.:; se diz que o artigo reduz 
Pessoul e augmenta. ])eliSoal, dentro de ueterminados limites e re
pete a at!irmaçllo da. incon,;titudonalidade decorrellte de. falta de 
lnicJati va. pre.s1denc1al. 

A dlspoaiç:õ.o, longe de encerrttr lnco:wenientes, v!sa um ob
jectivo de eystematlzac;:ii.o de qua.dro funccíonal, sem grande au
gmento <le despeerL all!m da que ()ecorre do :propria abono provi-
14arlo, pois ê evidente que o legialador, propondo a reducc;:ào do~;~ 
quadro.!!, procurou compensar o augrnento de va.ntagens com a 
suppressii.o de cargm;, · Parece, pois, Sr. Presidente, que o des
agmdo pela dfspos1ciio decorre dn !imlt.·lÇão quE> 1mpoz o artigo 
ao nrbltrio do Governo com a phrase ''dentro dos llmites se
guintes". 

Ao a.rt. ll do projecto, (Jefin!ndo a ::~ltuação dos collectores e 
('~cr!viies em !ace de leis já. f!xistcnteõ<, appih: tambem o Sr. Chefe 
do Governo o !!eu vêto, allegandu apenas os inconvenientes, do 
augmento de despesa, sllenciando, no cmwnto, quanto aos direi
tos preexistentes que o artlgo cvnclensou, que não têm sido res
peitad~ c que, por isto mesmo, p{)dem amanhã tr:J.Zer malores 
encargos ú. Fo.~nda Publico. pela acçiio elos preju~cados. 

A e.ste respeito vale a pena r~petir-se a ~lnra exposicão jâ 
feita pelo illustre Sr. Paulo 1\:Iartins, eminente l'E'pt·e~entantt dos 
!unccíonarlos nesta. Casa.. 

0 Sll. P.AULO MARTINS ::O.tulto obrigado a V. Ex. 

O SR. HYPPOLITO DO REGO - Aítrrma. S. Ex., com n. 
t"esponsabili-dade de quem !oi dlr-ector das Rendas Intern:l!S dn, 
Republi<:a.: 

•• ... duvida alguma r~sta de que na .:-asoura. do véto, 
confundlu-se disposicii.o interpretativa com a'Ugmento de 
venciment0s. Desejo me referir :i. disposição concernente 
aos collectores e escrlvães federaes. A otigem desse diSP<l· 
.s!tivo tem-se na emenda que o brilhante Deputado fluml
nense, Sr. Acurc!o Tort·es, Pro~oz, af!m de por termo á 
clamorosa injustica que se vem pre.tlca.ndo conb:'a. esses 
serventuar!os, que tanto tt·a.balham em pr61 das rendas l'U· 
blicas. E' que o Decreto numero 24.502, de 29 de .Junho de 
1934, estabeleceu, para esses servidore~; da Na,cão. o~ 
ou seja a. pcrte fixa e parte varia "Tel ou percen ta.gen.g . Uni· 
formizou, portanto, a f6rrua ·de pagar os collectores e ea· 
criV'àes de modo a que tivessem venaimentos que, como $e 
sabe, se desdobraru em cluas partes: ~ e gratifica· 
çã.o. ou seja, parte fixa e parte va.'T'iatvd. 

O art. 131 do referido decreto declara que: 
"l'a.ra todos os etfeltos lega.es considera-Se como orde· 

nado dos collectores e escrivães de (!ada, classa as seguintes 
f.mportanclas, respectivamente ... " 
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E no prOprlo_ modelo 23, estA 1ndlc:>.do o peg3.Inento da 
"parte fixa. dos seus venc~mentos". Ainda no artigo 99, do 
mesmo decreto, ha refc1·encla la. pa-rte tf:&a e a parte veriavcl, · 
qua.ndo estabelece: 

"Nos cases de substltu!clle~. nos termos deste regula
mento, vencerli. o prejlo.sto. quando em exerclelo, sómente 
n~ percentascna que caberiam ao substltu!do". 

Essa ê <le resto, a regra geral ilos regulamentos de. Fa-· 
zenda. hla.s, se ao prepoeto em exerclclo ficam assegura
das se percentagens (parte \'aJ'la.vel) ou seja o prd·lallore, 
é evidente que, ao RUbl:!tltuJdo, Cabe O Ordenado (parte fixa) 
que se nii.o manda abonar ao 11repoato. 

E' eK~e direito clari::~slmo. !ndlscuth·~;! e expresso em 
!e!. que ao vem negando acs collectores e escr-Ivães ,de- col
lectorlns federae,., apesn.t• de constar da l ei orc;amentarla 
vigente, nn. verba 12" - colledorias do M!nl!lterio ela. Fa
zenda, nn. aub-cons!gnn<:Üo n. 1 - pessoal - o seguinte: 

"Pnr:t pagamento dE' ordenados e percentagens dos col
lectores e escrivães, de accorclo com c ~reto numero 
24.502, de 29 de J'unho de 1934, C'Uja tabella deve:-á ~e r ap
pllcada. ~obre a. totalidade da arreca.da<;ilo realizada. em cadn 
Munlclpio, ainda que se-jam dh·idldas ae ·collectorias e::!ds-
tentes, lli'.456:400$000". • 

Esse direito crystnllino, que 0 Thesouro timbra em n U.o 
reconhecer, foi que se esci~receu . que se inter-pretou. pa. 
emend'l Acurc!o Torres. Não havia, pols, para os cotlecto
r cs e e~crivães augmento cle vencimento~. E. se por ef
!eito de maior arrecada•:ilo, !os.sc a verba lnsutfldente. sua 
supplementa.ção é de lPi, como se sabe. 

Vlsavc., portanto, a emenda Acurclo Torres. pOr termo 
â.s variadas exegé2es dos funcc!on<trlos clo Mln!sterl<> da 
Fazenda., deante de uma Interpretação do Poder Legle'ia
tivo". 

0 SR. PAYJC..O :!\!Ain"!!'>S - E' a verdade. 

O SR. lll'P.POLITO DO REG<J - Sr. Presidente, quem e-:5-
tuda véto sente, lnnegavelmente, elõJ)anto sempre cre-scente .;]e
ante da falta de fundamento do acto pre-'lldencial. Não se es
tranha, portanto, que o Sr. Chefe do Governo ha ja v etado o at't. 
13, que estabelece regras para o p:1.gamento do imposto sobre o. 
renda, devido por civis e militares, mediante descontos mensaes 
em folha - medida na qual. :~em grande exame, se descobre logo 
uma grande Yantagem para a .proprta. Fazenda Publica. 

0 SR. THOMPSON FL<lRES - E' Isso mesmo . . 

O SR . HYPPOLITO DO REGO - Foi esse o meio mnis effi
caz que o legislador descobriu, de assegurar a. rigorosa arreC4da
ção desse tributo de multo mais dlíficil cobranc;:a, pela sua tota
lidade, . quando se . trata de contribuinte de escassos recursos, in
suftic!entes á propria. manutenção, cc.mo acontece com a maior 
parte dos runoctonarios, 
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No seu empenho de com}>rir1::- despesas, com a reduccão gra
dual dos quadros, e conseguir o.1gum ·de~a:foso ao proprio Thesou
ro, para :fazer !rente aos encargos oi"iundos üo 'lbono provlsorio a 
civis e .mtitares, !oi o Poder Leslslativo rigoroso ta:lvez, obri
gando o !unccionar!o que se servil" <le automove! oM!cl.ai, quando 
em serviço, ao desconto mensal de 3QOSOOO em seus vencimen
tos. O rigor, porem, não att!nge os qUe mo...ls ~reclsa.m do abono, 
os ma.is humildes e mlsemvc.>lmenle remunerados, sabido como ê, 
Sr. Presidente, que estes. pela nat~;rez,.-,. dns tuncl:tleS q'uc des
(;)ffi~nham. não necessitam de automove!a. 

E ' evidente, pol~. ~r . Presidente, q,uo o a1lõ.tdido IU'tlgo, \'lsa 
sómente cobiblr os abuRos e os aophlemliiJl, que tanto pódem -pro. 
judi"CO.l:" a Fazenda <'Om dellpe.sa.s lnutels. 

Sr. Presidenti', o Sr. Chefe do Gun~rtJO nilo dea n.~ :<uo.~ rn• 
?.ões, como devia, relatlvaH a todo!l oR nrtlg'().S qUe vetou, tnrnnn
do assim o acto, por mal~ e>!'ltP. motlvo, !nhabll e lnstJstentlLv~l. 
corno br!lhantementt• jli. nc"cntuou o ~mlneonte Senhor Jolio Man
gabeira. 

Restam, pol:!, a.s razOe:! do vHo opP<'lito ao nrt . l(j quo con
cedeu um pequtno abono provisorlo ao!\ n.p011entado11 nu rttor
mnào..'!, anterlot"!llenteo> :1. Junho ue 1!1.27, e aos veterano11 da Guerra 
do Paregua.y. 

o S11. Fl:au!!IRt:t>O Rot>lUCURs - Fol uma ~rueld~·lc- lnutl.l. 

O SR. HYPPOLlTO DO REGO - N':lQ proct'd,·m cs~R ra
zões. Sr. PlreRldentt>. Prct"'ndem. p::u·<~ nmpnrar-sl', tornar retro
o.ctlvos artigos da COnl'tltuh;ú.o di! 1534. .São 1n!undada5. Sobre
tudo deshumanns. O vHo nilo tem nenhum fundamento. N!i.o 
!oi Inspirado p<lr P.lcvndo sentimento de justiça.. Consa.STa.. antes, 
clamorosa lnlquliln!!e. 

O SR. FlaUEIJU':l)O RooniOUES - Foi um grande erro pol1tico. 
Atlra-se toda eSS;t s-ente na. tal Alllança J~ibertadora. 

O SR. HYPPOLITO DO REGO - La.nca mesrno uma gran
de injuria, aintlc. que indfrectamcnte, sobro a honrada e :nobre 
classe mflita.r. De\"& ser rejeitado. 

E' c om esta convic~Ú.ó qüe deixo a. trlbun::1.. E' a. que- posso 
ter :em tace de h omens illustres. dignos e altlvos representantes 
do Povo Brasllelro que hão de pfl.'l.!!ar .l't Elstorb como aque!les 
que souberam, contra o erro e a injusti<;a. arn:parar e eef~nder o 
dlrelto (!os fracos e dos humildes. (lrfuito bem; nmito õtnn-. Pa.Z
'ma$. O o-rador é cumprime?lt(I.(W.) 

Durante o discllrso do Sr. Hyppolito l!o Rego, o Sr. 
Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira. da. Presidencla, 

.,.que é occUl)ada pelo Sr. ·Arruda O!unara, 1° v!ce-Presf
dE'!lte. 

O Sr. }>residente - Tem a. pal<1.vra. o Sr. ?aulo Martins 

O Sr. Paulo Martins - Sr. Presidente, sinto-me, tarnbem, 
!la obrigação de trazer minha .sollda.riedade a todos os o~:adore:~ 
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que se veem en!llelrando, nns após outl:os, para discut1·r o vêto 
do ·honrado Sr. Presidente da Republ1ca . 

De pois do gn.nde discurso a qu! proferido liontem pelo 111ua· 
tre Deputado Sr.' João Mangabeira , que apreciou minuciosamen
te o aspecto constitucional <la questão, serln. ousadia de m inha 
parle ·\'fr 1n:!lstfr nestes pontos, já tã.o brilhantemente explanado!t 
pelo lllustre parlamentar . 

.Sr. Presidente, .a p.roposlçào que o honrado Sr. Pre.s:dente 
da Republi(!a vetou ]larclalmente é, no. realidade, uma. especle de 
decreto-omn!bus, onde existem materlas dlsp~res e que, ua. ver
dade, 12áo têm concatenação Jog.lca. 

E' preciso, entretanto, que se diga que as razões de tncol!.
s t!tucionalldade, pedra angular do articula d o ~o eminente Sr. 
Presidente da Republlca. devem ser extensivas a todo o decreto. 
Na verdade. !!e a proposic:ão da Carnar a foi julgada !nconstlt'u
clona1 porque não houve iniciativa do Poder Executivo, o mesmo 
se pó(le allegar quanto nos militares (muito bem), porque trun
bern .não houve iniciativa para major.1!" I)S vencimentos ão Corpo 
de Bombeiros e da P o!lc!a Militar, nem t.Eunpouco para outraB 
disposições, como passamos a ver!!!car. 

As ra.:zõe.s do 'l'fto ... 

O SR. AcunCio ToRREs - São desarrazoadas. 

O SR. PAULO MARTINS - ... :n1í.o são proprio.mentE ra-
zões porque não têm fundamento. jurldfco, e não guardaram o 
mesmo crlterlo parn. o.poiar a!l a rj::'Urnentações de que se soccor-
reu s, Ex. Desarticulando os artigo~ <la propost~llo da Camara, 
ent~ndru o honrado Sr : President e d:t. Republ!ca de veta.q. 56· 
mente .o au.gmento 'Propugnado para os funcclonar lo5 civis. En
tretanto. contorme j~ tive occaslão de c!lzer nesta c asa, no.da mais : 1 

fez S. Ex. do quo encaminha r tl\beilas orgQ.nlzndas nos M1n.lst e-
rlos da Marinha. e da Guerra, afim de que a Cllma.ra dellas tomas-
se conheclinento. · 

Perguntaria, Sr. Presidente, se isto s lgnl!ica. ln1c la.tlva . Ab
solutamente não, por~tue o Sr . Presidente da Republica nada mais 
fez do q u e lavar as m ã os. como P ilatos, quando a Camara se en
contrava sob ameaça da Vllla :V!i!ítar. que, se~;undo se n pregoa.va, 
deveria descer, caso não fosse ;•otado o augment o desejado pelos 
militares. 

A ;·erdade, Sr. Preside!'lte . . ê que o Rio Grande do Sul sal
vou a. situação, declarando desde logo que não votaria o a ugmento 
dos m!li~re:s sém que os civis fossem !;;u:J.Irnent~ contemplados . 
E o Governo, por intermedlo do Sr. Ministro da Justiça, fez 
constar n o sefo da. Camarn que ern desejo do ·Executivo . dar o 
a u gmento, comtanto CJ.Ue a. medida fosse 'votada ao apagar elas lu 
·zes, para que a pressão dos militares não se effecth·~-

Sr. Presidente, é doloroso accentua.r esses factos. porq·ue, na 
verda-de, a Camar:t dos Srs. Deputados, votando uma lei sob a. 
pressão das forças militares desp!U·se de sua majestadt! para. 
accorr er, pressurosa, a cumprir os desejos da!! classes arme.d~ . 
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O Sn. DoMINr.os V!lLLAsco - Pa.re<:e-me 'que V. Ex. nií.o está 
bem informado. A>< classes armadas não pediram a.ugmento de 
venc1mentos. Bateram-se sem]1l'e pelo reajustnmento. Posso in
formar. ao nobre collcgn, que, como Deputado !\. Camo.ra passada. 
não soffri, de modv alg-Un1, pre;;.são de qualquet· companheiro de 
:t.rnla. 

O SR. PAVLO MART1XS- Sr .. Prel!ldente, o illu.stre Depu
tado e militar, Sr. Domin~os Ve11n.sco. vem em meu auxílio, es
clarecendo melh01· :1. quest:'io - que eu, por nií.o pertencer ú. Co.
mat•a passa.rla, de.sconheda em todos os seus detulhes ---e e.fflr
m;L q·ue (tS for~as armaua"' nunca pretender:tm u.ugmento de ven
cimentos, senão um rt-<JjJJstamento, o (JU~. ~m verdade, (, coisa 
muito dlfíerente. Reajustar serl:1 dar condl<::;õe.~ precisn.s· a de
t~fminado nlve\ dt? vida e niic foi isso, lnfelízmente, 0 que se 
ve:-!flcou. 

A lJroposi<;ão de IPI <?nvl:Hla ao Sr. Pre:-;l!knte da P..epublica 
concedeu vu.Jto~os augml'ntos rmr:1. m< QU(• mais p(?rcebem dos co
f~e;; puul!cos, emquan to lih;tt·ihulu mlgalh'l~ aos pequeno.~ tunc
Cionar!o:<. juHtamente os m:ds ner·cs>'l!tndo~. J·~ o honrarlo Chef(• 
da. :Xac:ii.o. em !'ieu ju!J;amento, Tesolveu não eliminar esses. a.ug
rnentos exag,:;eT:tdas, dei:.;::.tndo quê o vt:to [l.\cnnc;as."e · precisa
mente o~ menos lnsif;nlfkantes c0m 11ue se lhe>~ vem acenando 
de longa, clnt:t, m"s sE'm])l'<" trnnsfcriclo parn Epocas remotas. como 
acruello.s miragens que nos hnhltuo:mos .1. '''er nn.<; paragen!; adrn!
rnvels do Amazonas. 

Srs. ~putado~, hnveria muito que resr>igar nas razões do 
vfto a.present:i.d.ns Jl"lo <'mincnte Chefe <1o Ex~ut!vo. porque to
das ella.s ili'í.o um amonton<lo de incoherencio.s. S. Ex. me perdoa
rá, mas o facto é que niii:i ~~ardou concormidade e confundiu 
coisas heterogenea~. tle mOdo a vetar vm~imcntos. por(jue não 
tiv~r.am a inlciativn. do PodeL· Exe-<:utivo, e :Yoona.r outros. que. 
tAmbem, não tiveram esso. inlciatb..a.! 

Assim. Sr. Pre~id!'nt,, temos o <erit<:'rio, de dois pesos c duas 
medidas. ga.la-rdoondo. tn.Jve:o:, nquel1es que não precisam to.nto 
quanto as humilde> fur-<edonarios e- dHat:mdo. sfne di<:, uma es
peranca que os serventuo.rio,; nublico" ..,.,;m, de longa rlata, aca
len!:.'tndo. espeJ'anÇn que s(' de."fa:;: a;::om con} um sopro. 

Vejamos. Sr. Presidente. entre outrns razões. aqut>llas que 
dizem respeito aos :Srs. Cll1lt"Ctorcs federa"'". 

Devo declarar á Casa qu,... vou apenes indicar o inciso regu
lamentar que deu, clara e indiscutivelmente, a. esses scnv~ntun
rios, ordenado ~ gt':'ltifica~ão. porque partiu do . mustre Deputacc, 
fluminense, Sr. Acurcio Ton-cs, a emenda que, desde o comec:o 
chamo Interpretativ(l e que, certamente serú por S . Ex., com 
aque\le brilho costumaclo. def<'ndida da tribuna. 

o···s11. BtAS Fotttts - Parece, até, que não ê medida regu
lamentar. Trata-s.- .de decr€to lei e:xpe<liào pel~ Chefe do Go~ 
verno Provisario e approvado pelas Dl.sposições 'rrans.itorio.a da 
Constituic;;ão'. 
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O SR. P--\.D'LO :i\IARTINS - Srs. Deputados, corrijo a e:x
pressã.o " regulamentar", porque · ella, de fa to." cs~ integrada 
num dec-r~to-'lei, t::mto vale dizer tem forl}a coercitiva, em to
dos os sentidos. 

O SR. BIAS FoRTEs - A meu vêr, nãO deveria estar sfujeita. 
a véto . O Sr. Presidente da. Republica não p oderJa vetar dis
pooitivo que j á consta do: lei, d ::t q ua.I o prazo para vHo já ·havia 
decorrido. 

O SR . PAuLO MAP.TIXS - Diz multo b e m o illustre collega. 
c di.stincto amigo, Sr. BiH!> Fortes : era uma razão lef:al a. que o 
Sr. Presidente da R e1>ublku. não s~ poderh ater, porque. ,·eta.da. ,ou 
não, se trata de diSJlosi<;ão que não p6de ser annu!lalkL, mesmo 
n esta mistura, . nesse t>êle-111.i!le com que sé organh:aram as ra
zões do 'V é to. 

O SR.· Bus FoRn:s - O nobre co1leg-a deve chamar bem a at
tcncao da Camara JXtra o s~:guinte facto: aPI>rovado f:sse di ~Pô»i
'tivo do projecto, d ~;.:ue o momento em que o decreto-iei J{• cst:"l. 
approva.do por Jl!'cccito constitudon nl, <i. Cama.t·a niio ma!!< será. 
licito rnanifest..'1r-se s obre o a>· sumpto, porque se trat:t dr texto 
Incorporado á le:;islar::lo do P vi:r. " incorp orndo á dil::pasic:ão <:O"ls
titucional que, se~undo os comn<:tentes. não pôâe ser revoga.da. 
senão por uma refor·ma da. Cart::t ::\fogna. 

o SR . PAl.!LO )l.\n"l"IXS - E ' uma 'lei, conforme m 1.:1to 
hem escl=ece Q íllu ~trc jul·!s t;l, S•· . Bio.s Fortes, que p oderia m os 
chamar de caract er suhstan tivo. visto c-om•>. na. verda.de, nâ.o pó
d e .ser revogada. senão cm vi:·tude de um:~ revisão cons tituc ional, 
de v ez que foi apprO\'O(b. ).)elo. A~::;emb!t'a Con~tituintc c se i:'ltc
f;'rou na legisla t;ilo ln-nsilcir~. 

Sr. Presi.dente. diz n n r ti go .1 31 do Derr<!to n. 24.502, d~ 2~ 
d e .Junho de 1934 - e pec;o bem a attenc;ão da Cam:tra. para. a le1-
tura. desse artigo, a fim de que se- v er ifique se <: p ossh ·el :hn v i'r 
nuvida algum::. a rc~peito U.e, di:mm;idio legal t ã o clara e lncislv~: 

"Para. todos os efCcito5 legaes, corslderam-se como •)t'

denados dos col!ecfores e escrivães de cada cla.slle tt.9 s e
gu intes lmportancia.s, r espectivamente: 

Na 5• classe 3:400$000 e 2 :266$000 

Ka. 4<. cia.sse I :H0$000 ~ ;; :'iG2SOOO 

Na a• . ci!Ulsc ~1 :200$000 e 7:466$000 

Na. 2' ola;5se 13: 400$000 e 8:983$000 

' Na 1" classe 14: 720$000 e 9:703$000 

.E' interessante. ainda, Sr. Presidente, lêr ·um pequeno com
m entario d e Tito de R ezende, à respeito dessa dispos!c;ão. Diz 
elle : · · 

" Nilo ha restricções paTa os e ffeitos legaes a. que se refere 
o artigo 131. Amplos como são, a bran;;'em os c:asos de licença e 
estas, para os coHecto,.e.s e · escrh·ães são ta.mbem, rêguladas ])elo 
Decreto 14 .663 de 1 de F evereiro ·de 1921, "ex-vi" do art!go 39 
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deste Regulamento. O art. 8" do decreto acima citado estabelece 
que todo funccionario .•. " 

Tanto é verdade que os collectorcs e escriVUL'S fede.raes tC:m 
seus vencimentos regulados l)Ol' lei, e que esse.s \'endmentos se 
~ubà!vldem em duas parte~ - umo. consúlerad:1. ordenado, que " 
a purte fi:x.a. e outra, gratlflcação, que f n. ~Ol'l'espondente il.s per
centagens - CJU<.: na prppria tabella e:Kpcdida pelo Podct· LegiH· 
'lati v o k't cstü. tu\ Yerl.Ja 1~' - •· Coltcctorias" - uisu·ibuiçiio que 
se f<Jz com as s6guintes <>:<pressões tsxtuaes: 

·· P~n·:t pa,;amt"nto de ort1en::tdos e percentag-E>ns dos col
lec torcs· c e • .,"t'rh·ii<es, dó :u:cordo eom o Dcc1·eto numero 
~·L ;;o~. ele. :!fi de Junlto <.le l9H, <:uía. tao<>lb deve1'i~ sC"r up
pllcada 8ohr·c a tot.alithtde da arre~ad'"(;>"to realizaua. em cada 
::I.Iunic~J)io, air;dn qUt• sejam diviUidas as collectorias cx!,;
tentes". 

Foi. Sr·s. J)c-putado~. um" dispo.<>iç:ão que j;, .:; de: lei, que dá 
direito!'< lnneg:\\'eis aos collo:>ctores e escrivães federues que o Sr. 
Presidente <h~ RqHJblk(l ,.,.tou. Pergunt<ll'ia se na espher:t do di
reito constitucional esse ,·(:to púde ter prentl<;m;ia solJ!·e urna lei 
qut>, como muitt> 1len1 «C l'l'o1tuou o SI'. ~putado Bbs Fo1·tes, já 
e:-;Uc incoqwrauo rw1· fur<;:! <lc dispo~i~;LD constltueional á legis!C\
c;ão braslleira? 

O Stt. Bus Jo'oHTB~ - E a.o patrimonio dos collectores. 

O SR. PAC'LO :líAHTIXS - Além ele ser um<~. lei que deu 
rer;a!ins espedaes aos collectores e que se- incorporou no pa.trimo
nlo dos mesmos. v::tmos t·ncontnu·. tr:msp,anw.do nar.:l. ~ Carta 
Constitucional, aquillo que est;c no pórtico .do nos:;o uil·clto civil, 
ccu~cl.gr~do por todas :1.~ le~is:lnções mnis adcantadn.s do mundo. 

E' hok preceito constitucional ttUe a ki· não prejuuical'á.,. 

O S«. Pcr>no CAT.Mo:< - Y. F.x. permitte um aparte? 

O SR. PAl~LO :\U.Jl.TI::-.;rs - Com to<lo prn.7.er. 

O St~. Pculio C~\L...:\lOS - J-~stvu íle int(\i!~o acc:ol~clrJ con1. n arg-u-. 
mcntaçi;.o de V. Excia. :ttG c~ te ponto. C:.11nin!lamos p:r:.·aJlc1'-!monte 
para. o tn('.io.OJ1lO objcctivo, que .:: o cotn lJatl! .:.:.o 'p~to, ::;ob a..s. ra7~cs 

mon.LPS e jut·i(l.i~,.·as expo~t:ls pO!' .\ ... J~x. t:'Jl<) ~ufi'ki·~nte <.:onheci
rnento do assumpto. 

O ::;R. PAVLO :\L\R'l'l:\~ - Obr i;;: ulo ;:,. \ ' . Ex. 

O SR. Pm>Ro CAr.:>ro:-: - Discordo. entretanto - c r>e<:o li
c~nc:(l. <1. V. Ex. para 0xpknar esta m!Dba Ol>inHi.o - da parte 
C:.e V. Ex. e da iníerrupc;;,0 do meu nobre amigo Sr. Bias Fortes, 
relativamente á incot·por:~çuo de um decreto-lei á Constituiçã(). 
O clecre to-lei, no SE'ntido dou tt'innriÇ> que se lhe (lá., aQui ou alhu
res, ~ ·,decreto expedido peio Exe<:uth'o e i ncorpora.ào co:r..stitucio
núlmente aos actos do Legislativo. ~em, portanto, o me:smo va· 
lor de lei deste ultimo. Podemos, assim, legisla- acêt'ca de qual
quer assuni.pto regulado por decretos-leis. E' minila. opiniao hu~ 
mílde, que n.proscnto (L· v. Ex., afim de que a Tachygraphia não 
tom e a de V. Ex. s~m uma observw;:ão OUQ plena.rio . 
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O Sa. ·BJAS FORTE.<; - Conv(;m a.ccentua.r cwc-. se esses de
cretos-leis estipulam :;;arantlru; de direitos incliv!d ua es, e patri
mon!aes, d~sde o momento em que l'or:am nrmrovados pela Cons
tituinte. no meu modo <lo ver. nü.o p6dcm S(•l' modificados pelo 
Legl~lo.tiv0 ordinario. Senüo. vej:J.Inos. Ha o decreto-lei que es
ta.beJece n. vitnlicledade e ioomovlbiJló'ade dos professores da Es
cola Supedor de Agricultura. approvado pela Constituição. Estes. 
hOjt>, com fund.'"l.mento n:• inamovibilidade e v ltnliciedade só po
derão ser d emlttlclos nn fórrna. . es~f>elecida pela lei . Efs o meu 
ponto de vista. . 

O S!l:, DoMr:to.·aos VllLf..4SC'o - Nesse coso, ba dlretto adquf
rldo. 

' · 

O Sn. BIAS FonTEs - E \'fdc ntementt". Estou formulando essa 
hypothese do dirdto adquirido no caso dos col](lctores, que não 
eram !uncc!ona.r!o~. mas estavam sendo considerados como tàes 
por senten<;-a do .:ruaiclar1o. Velu c Governo e expediu decreto 
!ncorporffndo ao patrimon!o c'!ns <:QlJC'ctores esse direito. que ::1ão 
pôde mats ~<'r rc>t!mdo, desde qu<> roi approvado pela Consti
tuinte. 

O SR. Prono C,\1,!\fo~ - P ermitb o orador mais um aparte. 
Chegariam o~< n um nbslÍrdo. s~ os de-c,·etos-le!s p udessem figurar · 
como materln. constitucional. Attl'ibuiriamos ao Executivo, du
rante todo o qu~triennio iliC"t.'\tonnl. -verduüelras funcc:ões de Con
stituinte . Constituinte q uC', <1urantí' q uatro olnnos, terl:t 1egis
I::~ élo em funcc;ão su1)1'Pmn. tornan(lo. po••tnnto. a. fun c<;llo <'l)nsti
tuinte normal uma tun~<:>tO excusada ou s·.Jperflua. A P-SSe ab
s urdo chega.rlamos com n doutrina de que ~ mntcrla d os. de-cret os
leis ficou incluída no tl'xto ~on!"tituc-ional. Dâ-se o contrario, Isto 
~. a npprovn<;ão dos ~cto~ do GoYerno Proviso~io . o qu<! r. dlffe
rcnte de incorl)oral-os i m n.teria constitucional. 

O SR. BlAS F oR'J'F.S - O que é cquipan.do é o que e stá. ln·cor
porarlo ao patrimonio inàiridu«l. isto é. o dfrelto adquirldo e ao 
Législativo .; .dado dispür a respeito. unia vez qu e a medida não 
vfl. offender ao direito patrimonial do cidadão. a s..o;egurado pelos 
decretos-leis. Já <l PProvaàos na Carta Magna.. 

O s:a. PAULO 2\IARTIN"s - S r. Presidente, eu m e fel icit o 
pelos brilha ntes apartes rlo!'l m eus· nobres collegas, Senh ores Pedro 
Calmon e B!as Fortes ... 

o Sn. ~() c.~LMON - M,eu ·aparte-' é simplesmente doutr!· 
narlo . 

O s:a . PAULO ~-IARTINS - - .. . p orque, na aridez do m eu 
d!acurso, con~tituiram verdadeiros oa sis, que vleratn dar ·vida ~ 
pobreza da minha oração. 

' O Sa. PEDao C.\L.:Mo:s - E' bondade de V. ~., o seu dis-
curso está sendo ouvido corn grande encanto . pela Gamara. 

O s:a. PAULO MARTINS - :Mas, mesmo acceitando a opi
nliW brilhante do Sr. Dem1tado P edro Calmon, a auestão, do 
ponto -de vista juridico;' nüo se m Odifica, porque, confor me eu ac-
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centuava, na no,ssa. Cnrta :Vlagna e;;tã ins~ripto que a lei em 
caso algum prejudical"á o direito adquiriüo, o acto jui·hlico perfeito 
e a cousa ·julgada. 

O SR. PEDRO C.u,.:Mo~ - () nJ.ciocinio de Y. Ex. ~ perfeito. · 

O SR. PAULO MARTINS ~ Ne~sa:; condições, a<Lmittindo 
mesmo, - e acceíto a orientação duutl"inarla, do bril·bante DepU
tltdo Pedro Calmon, - que ;:, legislaç.ão ordina:ria pud-esse m.odi
!lcar urn decreto-lei era evidente ttu.c u. lei, que dcvess<a revogar 
:t outra, precis:~va ser expressa. 

O Sr.. PEDno CAL:lotuN - ::'>luito bem. :s"este ponto, V. E~. está. 
de pleno accot.do com (t doutrina juduica. 

O SR. PAULO :VlARTINS - N:lo s~ trata, 11ois, Se.nhor Pre-
5idente, <l.e annullaJ;" um uh·dto atlquirido. Nada disso. Apen~ 
o que eu dizi::L é que os collectores e escrivães federaes tGm asse
gurado em lei o direito a_ Yencimentos, que se subtll\·idem, como 
j[l. mostrei, em ordenado e gratificação. 

Ora, St·. Pre::Jidentí', n. ement1:.1. ,\em· cio •.rorres a esse respeito 
nada m<tis fez do que int~n>retar d.ísrosição legai jã e~istente. Toda 
gente sabe, poNue .; comesinho em uirelto, que a. dísposiçilo inter
pretativo. s~ contunde esscncinlm~nte com o. dispos,çiio interpre
t;J..da. E' conc~ito <lo granllc C;t!Jlla, o illustre civilista italiano, 
que todos as Senhores Dtputado8 conhecem_ 

P.erguntaria, eu, pois, se u l!ont'ado s.·. Pre.~idente da Ropu
olica. poderia Vetar dispOSí<;âo ()Ue nê1.o àava :nem tirava direitO 
algum, apenus o interpr.;:tav:J., chc m(l.n('iro. :brillw.nte por q_ue. se 
consubstanciou na cmcndu, /1•curcio Torres. 

Q Sn. ACVE!Cio 'l'o~"J-::> - Estou convencido de que, .se, na 
Commi~são de· :B'inanças, tin:s:"t: sido Ylctorioso o ponto de vista 
do Deputado Carlos Luz, qual o de ter ·~ssa. Comm!.ssii:o comveten
cb para opina!' sobre o .-éto p~wcdb<l:1-m~nte, o parecer do illustre 
Deputado mineiro. quanto [:.0 at·t. 11, seria :pela rejeição do v~to. 

O SR. PAULO ~!ARTINS - Aliás, as ra.zõe:s dD vao, em 
relaçã.o ú. .:;mentia do St'. Acurcio T<lr-rcs, que, na }lt'OJlosiçã.o ap
provada. pela Ca.ma.ra, constituiu o art. 13, são <:ompJetamcnte ino
cuas, p~rque nil.o modi!ica:n, nem poderiam modlíicar, dísposi
çií.o expresse. da lei. 

Mas, Sr _ l?t"esidente; se as roziíes do véto pettam :pela 1n
coherencúi. com <J.Ue foram articulo.das e ·tomam as:pectos bizarros. 
moclificanão, rr..csmo, proposições de direito commum, quando, no 
art. 9", se declara que- os "funccionarios diplomaticas e consu
lares, aposentados pelo Governo Provisorio, terão suas pensões, 
a :partir da d:l:ta da promulgação desto. lei, calculadas de accordo 
c~m· o qu& estabelece o art. 40 ch Lei n. 2.;.239, de l5 ode Maio de 
1934, em vigor, considerando-se vencimentos, paro. effeito de apo
semtadoria, a remuneração a que ~e refere o. citado artigo". 

ora, Sr: Presidente, ·a aposenW.doria tem seus tra,mites pro
prios; ;; processo administrativo esp€cial, que so!fre, em ultima 
instancüi.:··.analyse e julgamento do Tribunal de Contas. E' este 
quem diz da legalidade dos ven~im~ntos dos irutctiv.os e suas sen- · 
teno;;as ·são, com>:> todos sa;bem, lrrecorriveis. · · 
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Pois bem, Sr. Pres:klente; na. propostçao da Camara foi en
viado o art. 9•, fazend() parte integrante do decreto e. entretan
to. tal artigQ, que não fóra incluido l•Or inlclatlva do Pre~id~nte 
da Republica, foi aoceito e nüo vetad<) por S. Ex. 

O Slt. BJAS FoRTES - v. J:::x. aind:t tem um argumento: o au~ 
gment<1 _dos vencimentos da Policia cio Terl'ltorlo do Acre, que 
não teve- a Iniciativa do S t·. P rcsidt>nte da Tiepublica, foi. entre
tanto, oo.nccionado por S. Ex. 

·o SR. ACURmo 'l'oruu:s - Ainda mai~: o Presi!lente õc Repu
blica declarou que, na. fúrm:~ da Constituic;ã.o. era pr~ciso autorl
zacão do Exec.utlvo relativamente n. augmcntos. ,:>unccionou.: _no 
entanto, o art. 1. • do pt·ojecto, que determina. seja conatltulda 
uma commlssão, composta <.le m eml>rns nomeados pelo Cheíe do 
G<>\'11l'llo e outros pela Cámara, nüo pura aprese n tar t r:J.b:l.lho a 
S . Ex., mas para. traze,· .;.. Camara projecto de u u;;mento lle -..·en
cim?ntos. Onde a inkhtit·.a do Executin>, neste L':lSo'? :i'i"iio ha. 
Ha, npenas, a colla.boraçii.o <lo Executivo com o L~gislativo na 
!eiturn. da lei d& augmento. 

O SR. BIAS FoRTES - JJesojn\'a do orador Jice nçu para J>('dir 
um esclarecimento. P~o V. Bx. informar se, no ·oru~mcnto deste 
n.nno, íora.m consignada!! verbu ~ J)ara pagamento <lc collectore"? 

O SR. PA.l;LO ~1ART1NS - F oram consignadas para pas-a
mento de •·ordenado e Jl~rcenta:;ens''. E' n a propria ta.bell.a que 
se declara Lsso. 

O SR. BliiS Fonn:s - "\ lUis, V. Bx:. .;, au tor id:ulc no- assum
. pto e póde esclarecer a. Ca.mara (). r espi:'ito . 

O SJ:. Ft;~roc.ruco "\\-oJ.rrc:::sBl:'l'TI:L A emenda sobre es -
ta ma. ~ic. íol de minh~ autoria, em viz·tude della e !JUC' se incluiu 
a t·erba. 

O :5I:. BL\s Fotrr~ - cont!rma-sc, então. que fç.i con~lgnada 
v erba. 

(.) .Sl:. Fm::nc:aJCo '\\ "oú'FI>XIll:TTJ,;L ·- A c m e nd:l. subr~ c,;
te !lag-:tmcnto f d e u l'ucn;l(l.o e gratí!ica~õcs. 

o .SR. P.AJULO :>.1AR'ri~S - o llt'<'l'~to bl;J. em '·ord enado'' 
e upercent:.Lgens, . . 

O SR. F.REI>ElUCo 1\'oi.FTEXBUT'l'E:L .- Tudo e.st:'t compre h.en·Jido 
nos vencimentos dos collectores . Es~s vencimentos dividem-se 
e m. ordenado, gratlficaçües e pe::-centagens. 

O SR, PAULO :>IARTlNS - O decreto íXI<J., , claramente , em 
·• ordenado" e "percentagens. " ' 

O ·SR. BL\S FoRT~ - I sso tuJo <lt1T!Ons tra a. buibu:·::Ji:\ e . :L 
anarchh com que toram t·edlgido.s os fundamentos do vHo. do 
Presidente di :Republica. Cada Vez mais me convenço de que o 

. Sr. Getulio V:u·gas não. leu o véto: á.Iguem redJgiu e lh'o e nviou· 
para qu~ a.saigne.sse. 

.· 
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O Sn . ACVRClD Toll.m.::s - A prcvalecet· o pensamento agora 
aqui traduziuo pelo lll ~stl"c Dt-puta.:1o sul-rio~randense, Sr. l!'re
derico "Wol!íenbuttel, apenu.s o Sr. Presidente da Republica teria 
attendlC:o aos reclamos .clal:l colleclore.; n1uclando o nome das lm-

. po1·tancías rocebiva.s: as percentagens· seriam pagas com duas 
denominaçGes - percentngcm e ot·den;<do. Xão foi isso, porem. 
o qUe fez o Chefe do Governo Pt·ovisorio, ao balixar o Decreto :n. 
2·L 502 ; quiz S. Ex. attendel." á.s justa8 ))retenções do:;; exactores, 
federoes, nos Estados, c1nndo-lhes tambcm vencimentos alérn <tas 
per<::ento..geru; que os m e>smos j.;i. tinham. vi;;-o ro.ntes desde 19D7, 
época em que outros funccionarios tivetnm g randemente maJo
rados seu:~ estipen?Ws. 

O SR. P-~ULO MARTIN.S - P~c;o á C;~ma!':~ un1 minuto lle 
atteno;:i:í,o, pois deRejo mo!';trat· cou1o, rea lmente. o s~nho!" Deputado 
Acurcio Torres tem inteh·a rau\o . 

Qua.ndo Mn. Jei n.sse~llt:Ou ao~ ·~=~~ ~~: t~n·C's fedcrn~s a apt•sentndo
ria, et·a. indispens:tvel qu~ lhe:; "'"~,;o, c~LT i.'>'l>onuentcmen tc, orde

. n a do e gratifica<;iio , pot·quP.. n:t tcchnk:~ dn. a.üministração publ1· 
ca, Yencirnento s~ subcii \'i-.le em d\ms partes - ordenado e gr:ttl· 
ftcao;:iJ.o. 

0 SR. PB!lRO CA::.M<I~ - ,~.!i:'t:< , (l:t i"{!('C•me <tue, a.inàa. re-cen

temente, uma.· alta. ::..ut<>ridndc admín::str:.tív~ resolVeu, como me
dida de· economlo., supj~:·imir todas as iratiíica~ões elos funcclo
naz-ios pois C(UC as cousicl<!l-:1.\":t uma. lll>cr.:tlidatlc ua. R e pulJl!c::L 
Advertirb.m~lhe, depois, que se tr:~.tava ele gro.ve equivoco, de vez 
quo o. gratifico.<:iio é parte fixo. dos honorati_os. 

o SR. PAULO :\!AR'l'l:-<s - A ~t· n..tifica<;iio que. em :;er::Ll, 
corresponde a. um terc;o dos ven<::imQnto~. !'Óde sQr fL'i:a. O'l varia~ 
ve1; e Y:triavel, quando d_ccorre <la. o.rrecad.aç;ã.o. Assim acontece 
no -caso <bs coUectorj:t.<;, da s r eccbedorhs e das alfandc;;as . Nii.o 
é posslvel, na t()chnica o..dminlstrativ3, dif!erençar percent:l{\"em 
de gro:tificncão, POr<tUe são tennos ·"Ynonimos, representam a mE."S· 
xna. cousa. 

A s quotas qu e os iuncc:iona.rics das repartl<;ões arreca.cl:l.doras 
percebem são no.da.· mais, nada menos, nue U!Jla. percent::tgem so
bre arrecadação. Succeàe a m~sma. cousa com os collectores e 
agentes í iscaes, os quaes, além do ordenado, que l: PClrtç !L-..:a, 
~êm uma quot.:l va.riavel. 

O SR. Actm::ro TonRSs - v. Ex., dire<:tor que era. da3 rendas 
internas, sabe que <l Decreto 24. !>02 foi bai:x:ado com o üm de at
tender a os exactc.res . Pois bem, o q u, esses cl'acto:·os pediram ao 
Chefe ilo Governo P rovl.sorlo - ~ Y. E:\:. o sabe melhor que eu 
- se resumia no segUinte : que s. E;;. lhes melhorasse a ta.bella 
de percentagens. pois que esta. era a. mesma. de ha -..·inte e oito 
annos ou que, além <lessa.s -percentagens, tambem lhes ClttribUiSSE> 
o~:denado . O 1111tâo Chefe do Governo e seu honrado MiniSt ro da 
Fazenda, Sr . Oswaldo .A.ranha, ·a.chnndo-se -em difficuldades numa. 
revisão de tabellas, julga-ram melhor não fazer essa re-visr<o, mas 
attríbuir logo· aos collectorés vencimentos além d::ts percentagens 
da tabeolla, de !907. 

0 SR, Bv.s FORTES - Ordena.dó. 
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O SR. Ac•r.mcro ToRRES Sim, ordenado. 

O SR. PA.ULO MARTINS - Não ê possivel comprehendet·
se · de lh.ll.neira di'·ersa da que está. elucidando brilhantement"' o 
nGbre Deputado Atcurdo T orres. . . 

P ennit to·me voltar ao a.ssumpta· para ler de n ovo o nrtig-o 
.131, que clar<J.mente se re!cn~ ao ordenado. e, mais que isso, pre
fixa o ordenado pelas respectivas classes~ 

" Pat·a. t odos os effeitos lega.es, considera--ise como or
denado dos collectores e e.scri\'ã.es de cada class~ as :se• 
guintes lrnportancía.s ... " 

·E a s enumera numa gro.da~ão que yai da 5..: á. 1' classe. 

Se a. lei definiu com t;.~.l clareza quaes seriam o;; ordenaao!i, 
8e os 1Jref!xo u dessa tvrma, como é , oo;sivel mudar disposição tii.o 
trusophism~'lel '? • 

O s~. .á.Ct;RCio ' Tomres - Devo aC'Crescentt:tr. em abono d~ 
nos~ opinião, que essa ~esma lei, que determina a lmporu;tncia 
Jo ordenado, não es~belece o ·meio de r emunera!' o sub>tituto. 
Pou-a. este, ;t l ei não dá vencimento algum ; quer dizer qu.c o pen
samento que ditou o Deereto numero 24. 502 :foi o que estantes 
sustentando perante a Cumara, qual o de ~ttribulr aos exa.ctores, 
alEm das percentagens, ordenado. 

O Sn. PEDRo CALMos - :Muito bem . 

O SR. PAULO MARTINS - E' preciso esclarecer, p<tra' :me
lhor elucid~ào 0.0 óebate, que os c:c.t~tore::~ passaram a .ser , em 
virtude· da lei, funccionarl0l3. p_ubllcoB para todos os effeíto_s . :Pót· 
isso mesmo se regem pel;J.S res-ras attinentes ao.s mesmo~ !une~ 

cionarios, em znate:-ia de licença, aposentadorias, etc. Conse
quentemente. o exacto::- aposentado terá o seu vencimento de in·· 
activo decorrente do tempo de servl~o ~-:Je !Vz· apura do. Se t iver. 
digamos, mo.i.s de !!O anno.s, p erceber-.:.. ordenado e unto.s l j30 do 
resp~cuvo vencin;e>.tc Quantos forem os un nos -de serviço. E-t~ta 

é a legislação corrente . 

Se h ouve iniciativa. do Presiden~ da Republlca, referente
mente <lO reajustamento dos militares .• • 

O SR. PE:ORo CAI-MON - E' o. que:>tã.o. 

O SR. PAULO :.rAP.TINs - ... perguntaria por que 9 re · 
Q.Uertmento do Deputado Bia.s Fortes, no sentido d~ s.er a Ca&l. es· 
clarecida. sobre os termos da. m ensagem, . até. a -p;:esente' data não 
veiu· ao cón·becimento da. Ca.mara. E' por q_ue, Sr. P residente, na 
verdade, nã.o h ouve Iniciativa do honrado Che!e do E"'ecutivo que 
a.pellas en·eaminhou, repito, tabellas organizad~ nos Mln.ist ed oa 
da. Guerr a e da :Marinha.. Quer-me pareçer ·q_ue . "enca.ml.nhar ta· 
bellas" , o.flm d o P oder Legislativo ôiobre a.s -.mesmas .. de lfb era.r, 
não ê 'absolutamente . ·• inic.:.iatíva", a m e nos que queiramOs x:no-
dl:flcar os termos da. ~ingua portugue:za. · · 

O SR. BIA.S FoRTES - Isso demol1strou brllhante.tnente, na 
Comm.ísS<i.o de Finanças, o Sr. Fabio Sodrê. 
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0 S:R. PAULO M--\.RTL)l"S - Se houve iniciativa do Sr. Pre
sidente oda Republlca, a.cceltcmos para. a.rgumeritar, por que S. Ex. 
não vetou o JJ.Ub'1nento de vencimentos do Corpo de Bombeiros e 
d~ Polic-Ia Militar'1 Niio <!Onsta quo S .Ex. tivesse iniciativa IJara 
esses augm~nto~, e, ~ntl'étn.nto, .não se lembrou dE! vetar taes dis
positivos; ÍQ!-o ap;!mls t>om relação aos funcclorulrios civis. Com 
a. ta.culclade do véto pm·dtt!, que n. Cunst!tulçêo Jlle outorga, po
dia S. Ex. tet· vetado os "itens" l'elatlvOG ao aus-rnento de ven
cimentos <iGs ~Hn!stros ll:l. SUJ>l'emu. COrte ·e do Tt·ibunal de Con
tas. j~ fartamente r~munt-rados, :para aqulnhoar ml•lhor o:. peque
ninos funcclc>narlos que ganham Ve('àa..delra miserb t; vivem. <tO 

sol e á-chuva., num tra.balho estafo.nte, con1 remuneração que mal 
chega Para sl.la ~ubsistencia. 

0 Su, PEDRo C.u..~1ox - No )larticula.r dos honorurlos, dot> 
vencimentos da rrulgis:ratura. u. melhor doutrina nega ao Poder 
Executivo a inlcla.tiva e o v0to, sPbretuuo aquella. A propooito, 
h::~. o parecer lumino::;o de Clov-is Bevilaequ(l, incluldo no recente 
livro de Ara1.do Castt·o. em cornmentar:ío 5. ·novo. Çrmst!tui<;âo. 
Tivesse o :E'oder Ex~cutivo a faculdade õa íniciatí\'U. para a ma
;;istr~ltura e teria. egualmente a de alterar-lhe os vencimentos, 
que são. por defin!~;;iio, irl'(!ductívei.s. ~este particular, portanto, 
em que pese a opinião d~ V. Ex., considero <}Ue o vEto é incons
titucional e não a proposição da Camara. 

O SR. "PAULO :YlART!NS - St'. Presid~nte . outru duv~d:l. 
me occorrc numa !ndag-açã.o <le ma.tet·ia. puro.men~ constitucional, 
a. mim, que sou, neste assumpto, simples aprendiz (Não a.puiados.) 

O SR. Bt.\s Foa<res - v. Ex. tem versado com grande pr-oti• 
clencia. o u.::;suttiiJto. (Apoiados.) 

O SR. Acl:RCIO 'roRT~E;s - Todos nós reconh<)cernM a autoridade 
de V. Ex. 

O S:ft. PAL'LO MA:RTlXS - Eondade de ''V. EEx. 

O SR. Bus Fo!l:rES - E' justlc;a. Confesso, de publico, que 
me tenho oriento.do, em :u;.sumptos -:J.c- funccionaasmo pul>lico, p~la 
oitinHlo de V. E:;:. 

O SR. PAULO JI.1.ARTIXS - Tenho duvidas sobre se l)Ossi
vel em materia ahsolutamente harmonica, em a~sumpto que- de
VE>r-ia constituir urn todo !ndivl~iil'el, qual o do ougmento dos tun
ccioi1arlos civis e militares - sobre se- é possível ~pplicar o v<óto 
parcial dando augmento aos m!!itares e negando-o aos civis. Pa
rece~me que o LegJslaUvo não pC>de ser um s!m.ples chancellador 
das iniciativa s do Executivo ... 

, 
O S~t. PEJI)~ CAL:MON - Muito bem, sendo os tre.s poderes 

independentes e llarr:nonicos. 

O Sa. FIGFll.lREDo Roi>RlGUES - Foi _o que matou a Republic:1 
velha. 

O .SR- PAULO :MARTINS- ... porque silo poderes harmoni-
cos - é verdade mas independente,:; entr~ si, como. dizia, com 
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cia.rez::~. éry.stallina, o artigo 15 d a velha Constituição da R epU
blica, .•. 

O SR. PEDRo CALMO X - Reproduzido, a.liã.s, pelo art. 3• da 
actua! Constitui~;iio, que não lhe; tirou funcção alguma. 

O SR . PAlJ'LO :>fARTINS - .•. e é :-eproduzido, no a.rtigo 
3." da Constituic:ão artual. segundo multo bem me or ienta o meu 
mustre- collesa, S1·. Pedro Calmon. 

O SR. ~o CAL).{ON.- A. Constitu!Gil.o vigente, .sob1·e ·a m :J.
te rla, apenas accrescentou o. palavra "co'lrdenados", . !sto é,; os p o
de>r~s são indept>:ndentes. harmonicos e coordenados entre si. 

O SR. PAL"LO ZIIA.RTINS -Quer m e pa:ecer, Sr. Pr·esidente, 
que quando o P oder Exec~tl\·o envia á camam um p rojecto de lei, 
n ão significa que o Legislativo se submetta, exactamente áquillo 
que foi e nviado para. s er apredailo c d iscutido . O Poder Leg-Lsla.· 
tivo. na s ua func~üo soberana de legislar, pCide augmentnr ou di
m inuir as ink!a.tiv<~JS do P residente da R epublica na materia que 
a. Conatltuiçil.o privativamente decla ra deva ser del!e n iniciativa. 
T anto ê assim que a Commissão de Finanças não acceitou, em 
absolut o, as tabellas e nviadas pelos · Srs .•Ministros da Gue:-ra e 
da. }farinha e fez o\Jr;]. nova, transformou intcriamente a fac~ cons
t ituclon<tl do assumpto. porque. auto~izando s imples abonos pro
visorios. esta propo~i~ão perdeu a. cara.cteris tica dnquc.lles que 
são da inlciath::t· do Presidente da Rcpublioo., para tornai-a, tllu 
som ente , do. compctencia d o Podet· L egil'lla tivo . 

O SR. P.&o?.o C.u.!l>!ox - A!iús sej:L-me licito mais um a)Jul't~. 

tl;busanuo da attenção do nobre col!ega ... 

O f\R. PAULO ~IR.A.TI~S .- Em a1;Jsoluto. V. Ex. está abri· 
lhantando o meu disc:ur.so. 

O Sr:. PEORO Col.!.::>to:-;' - ... O· •u·t. 41, § 2. ". ent~ndldo rigo
rosamente de ae<:ordo com a doutrina elo vêto, não permittir!a 
á Cama ro. augmentar despe!:'a sugger id a !)~lo Executh·o. T~t·ia. de 
discutil-a. assim, apt>ro'val-::t <JU rejeital-a ; nunca, porém, emen
dal•a, porque, então, !ic.aria a. iniciativa exclusiva d o Presidente 
da. Republica complet(ltnente .Prejudicada. Contr:L essa doutr ina ~ 
que ncs insurgimos. 

O SR. BARJUrro PI~To - O Sr. P1•esldente da RepubH.ca. v e tou, 
p or incons titucional, o augmento de vencimentos dol:i tun~cionarios 
da · Camara. Pois bem, a Constituição é quem declara que ê da 
exclusiva al~da da C4mara d os Dep utados au~o"Tlle~tar, supprim!r.
e crear ven'címentos dos ;t:unccionarlos de sua Secretaria.. Quer 
dizer: quem está inconstitucional é o vêto. ' 

O SR. PAULo M.<\.RTINS -No caso Pa,rtkular do augmento 
de vencime ntos, tenho para m im que a Camara d os Deputados 
nã.o deveria ter acceito a me"rl.sa,gem do Sr. P residente dn. R epu- · 
blic~;. p<>rque, de fact o, não houve iniciativa de S. E x .• que tão 
sómente e ncaminhou á. Camara umas tabelle.s, deL-..:a ndo que ella 
deliberasse .•• 

· · ...... 



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 2810112015 11:4 6. Página 62 ae 67 

-491-

O SR. Brt.tu~o PI..'q'l'o - .Como se encaminhass& uma portari:l. 
de l~cença nas t'Cpartlç;ões publicas . 

O SR. PAITLO :\1.ARTIXS - ... como s~ cncaminl1ass~. na. 
·expressilo do meu nlustt·e cullegu, Sr. Barreto Pinto, um Jocu
mento sem ma.ior significação. 

Parece que, para lm.v..:r iniciativa. do Presta<mte da Repu
blic>t , t: lndispcnsa\'Ci que S. Bx. opine o 1nandc o lH'ujecto <.le 
lei com todos os d t!l.a:llles que a Constituição exis<:. 

0 SR. PI::!IHO C.\L~!O~ - .;s'ó:;, Deput:tdos da Xuçúu, ckY<!IJlOS 

tinu· ueste cpisoc.l.io ::; ua consc<tuencia constituclonul. .Se o l:'re
siU.cntc ~a .P..cpul.llica achou que o a~:>uml}to nti.o era. .:r., ~ua pl'i
vativ:l. competeocia, tanto qu" nüu Pt'opu~ o :l.U:;mentu do~ mi
iit:.n·C'3, não devemo.> sct· m::..i:s rcalit;t.c<s do que o t·ei, mas, s im. 
considerar o assumpto da cxclu~lva competcllc:ia ua Camara. <:. 
ne>-;t sen tido, rcjeit:u· o yfto. 

O S~. PAt:Lu :.1-1.\R'l'lNS -- N_t>S le pontu, pet;o pl•:-mls~ã.o 

par:l <ll:;ct.n·u"r dv m~·u nobl'e colleg-a, ::ôr. Peuro <.:<llmon. 

Acho que a (:amura de maneit·a algum:~. c.l...:vc.:ria. ter acccito 
a ln~:n::;agem, uma ,·ez. que não ,;uardou u i úl'lll:.! con:;tituciun :.Ll 
prelõc:rlpt:t. 

ü St:.. PI-:t.n:o (.;,\1.!\lo::-.- - :lias a cceit<u· a uoutrinn uo vC!to não 
~ possivel . 

O ::;H . PAULO .\l.~!Cl'l.:-.·s - AccciW.nuo i.l. mcnsagcm <lo .Pt·c
si<lo:ntc iW. l:c!•uiJii<·a, t.:ow. u. :>il!ll>le,; tabl.:lla, :.1. Çanuu·a ficuu com 
uma. \'o!r<laúelra. bra:tu n<.~. mão, :;enl ;;a.ber onllc collucar o pt·oje~to. 

l::sta C;.t..Sa. não Ucn::·t~ t t:l' u~.:c..:éito, p<Jl'4.u c. cun(un,le t.li..sse, v lll.'o
jê<.:to t.!ll\'i:tuo l•du 1->n,.sill<.:nl~· da. l-tet>ublica - proj~cto nU.o, por
tlU~ f oi. Ullla ~Üll!J lC.s I!JC .t.i:-l.:L:; ( ·l:t - ni4CJ ,;;U'-tl"d.OU a ~..~onfu:·nüd:..tU~ 
constitucional. 

!\las. ::>r . 1':-c.üdeut.::. JÚ. tonho abuo;a<lo pu1· <kmalo; <la pu
cit..ncia <lu. (.;:;.mara (núo UlJuia.t!o), t.:om as ll1i;1il:tS o'l>jeeçõt·;; au 
\'~to a.pn~sentw.lo pelu h u m -atiu .Pt·esioeu te úa H~·pul.l li<:<t. 

Xõs, funccíon:uio::; pulllicos , t ivemos nos;;~ \'i<.: tut'ia nwr;.d us
;;~g-ut·u.(i:J. $Ú com o L:.!t.:lo U.e T"lo ha vc.:r. até: Lcm vuu('u temr•u, qut.:m 
<~.Ui:tt~:õ:>c relat;u· a~ ra:tõ<::; uo v &lo, 

Ü oll, l'EDIW (;,\l,:'oct<>:-.; - _:.,;~,:m quem 'yje:;S(J UO(Cmlc!-o. 

o stt. PA liLO :1-l.A.I~'l'lX.::; - .Vevo comprehl'JlliC'r que o ltlCU 

nobr~ coileg~ • .;:;r. llei>Utauo <.;;u·!o;:~ Lu:.!, o tez t.;Om ~:;raudt: ~.;vns

trangimcnto. 

0 SR. Bii.Itl'-l-"''U PINTO - Jú dei pt:za.mes ;l, S. Ex. !JOI' t.;aUSU. 
disso. 

O SR .. PAULO :.VLI\..P..TINS - E ' t.l.e lo uvat· a {ranquoza e o 
brilhantismo dos votos dos SN. Dt'putados Amaral P e ixoto, Cr.l
t;U!1ano de. B rito, Daniel <ic Ca n-alho, Hent·ique Doélsv.-orth e ou
tt-os, que não qui:.:<:ram o;ancciona t• essa terrivel jngratidii.o p ar-.1 
com os . .!unccionat·ios pub!lco~>. Pelo menos por um devet· <le pie
dade chrístií., pQr um dever de solidariedade .h:tmana, o Sr. Pre
sident~ (la Repu!>lica. não devia t ex nE:gado o augmento, a titulo 
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de abono provisorio, aos pequenos .Cuncdonarios que trabalham 
tanto ou mais do que nós para levar u bom termo esse Brasil tão 
digno de melhor sorte. (J[1rito b~tn. Parmas.) 

DUl'ante o <lbcUl"<lü do Sr. Paulo ·Mut·tin•, o Se· 
nhor A1-ruda. Camm·u, 1.0 Vkc-Presidente, deixa. a ca· 
dc!ra. dt1 pre!l!dencla, que é occupada pelo Sr. Agenor 
B<u·cellos, :L0 Secret:l.r!o. 

O Sr. Bias Fortes (Pela orrlcm) - sr. Preside nte, pela 
tel"celra ve<~ venho :solicitar da 1.Jenevolencla. de Y. Ex. o obso
quio especial de ·reaff!rma.r os itens· do requerimento que, ha dias, 
tive opportunidade de enviar· á Mesa da Çamara e em que eu 
:;:>edia ·uma. ,:série <le esclarecimentos sobre o vHo OllPO~to pele 
Sr. Presidente da Republica ao pt·ojecto de reajustamento dos 
vencimentos dos cilris. · 

Nesse requerimento, Sr. Presidente, solicitei - o que me era 
autorizado pelo Regimento da Camarã - que a :\Iesa n).e infor· 
masse ·.se o Chefe da Nação ha viu feito acompanhar o expediente 
do projecto de vencimentos dos militares com o projecto de ·lei 
otfe reei do por S. Ex . , PQrq ue o Regimento da Casa exige que 
S. E:c ;;e dirija ao t::ongre~so em materla de iniciativa de proje
ctos, com projecto de lei por meio de artigos, de itens e de para
graphos. 

O Sr.. ACURCIO To:mr:s - ).lesma porque nús t(}{)os da ni.inoriu 
. sc~b~mo;; - e os da maioria só não sabem porque não querem 
- que o Presidente da. Republica. nao só deixou de enviar o pro· 
jecto, como· tambem, de dizer á Camara o que pensava sobre as 
tabella~ que mandara organizar. 

O SR. BIAS FORTE::> - .Mas, ::;r. Presidente. a maioria da 
Casa e a Mesa. que tem agido com tanta solicitu<J.e, e com tanta 
corrccção, a ti! hoJe nfto informal"am o humilde orador ... 

0 SR. RIBEIRo Jt::>:IoR - Não a poiado. 

o S.l-!. BIAS For:.TEs - ... que lhe'S dirige a. palavra so
bre qua.lqut::r dos item; do r~uerimento, salvo se V. Ex., Sr. Dep:u
tado Ribeiro Junior, gozando das auras palacianas,. teve a ven
tura de obter as informações e não as quiz divulgar no recinto 
da Camara. 

Os~. RIBEIRO Ju:-;;xoR- O meu •·não apoiado" referiu-se ape· 
nas á "humildade'' do orador. " · 

O SR. BIAS FORTES - Agradeço, então, á generosidade ... 

o SR. RrnEmo .JuNioR - Nã.o é gene-rosidade, é justiça. 

O SR. BIAS FORTES ~ . . . que sempre, tem ctuando oc
cupo a ã.ttencão <la Camara. 

O SR. BARRETo PINTo- Com grande prazer para nós. 

O SR. BIAS FORTES - Continuando, devo .declarar e 
neste sentido faço um -appello á camara dos Deputados - que 
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tenho de tornar ~ ·não inlorm::t\:fta d:l. ::.1-Iesa como a impossibilidade, 
em que elta se encontra, de tluzel' ao plenarlu a certeza de que 
houve iniciativa por p:u·tc do Sr. Presidente da Republica. no pro
jecto de rcajuHtamento dos vencimentos dos mHltares. 

O Sn. PAuw MARTt;o;~ .:- Dt> outl'a mnnelra nilo se Justificaria. 
:1. recUSD.. 

O sn. BIAS FORTES - Não ~c rccusJt. multo menos a um 
or:;ão do. m!norin p:nJnmcnto.t·. urnu. sol!cltaçü.o, seja ella qual 
fOr., em defesa dos intere-<>sell c ollcetivos do Pa.!Z, porque a re
cusa importa, ou pelo meno!l, traz ao esp!rito t>Ublico a convic~o 
de que do lado da oppo~içã.o é que está. a verdwe quando a!f!rma 
que o projecto de renju.st.a.mento dos vencimentos nã.o foi of!e
recido pelo Sr. Presidente -da Republica, nem teve a in2ciattva 
de S. E::.: . 

O 8ft. PAULO l\fARrr~s - Realrnent!', não fol e n~o teve. 

O SR. ARTRtTR S!I.'N'TOS - Ali(lS. quanto :t isto não ha duv!da. 
algum~ . 

O SR . B!AS :FORTES - Aprove-Itando o ensejo dê me achar 
na tribuna. quero alnrla collocar minha palavra ao serviço das 
liberdadés e das garanti:'!~ publica.'!!. 

Se-m entrar nn. aprcdn.cfi.o ÕOfl a~onteC'imento~ ou.;. ~e de-~en-, 

rolaro.m n o municipio d~ Petropolis, tra~;o ao conhecimen to de 
Y. Ex .. S:·. PresidPn!P. f' dP toda a Cn.marn. a n oticia <1e que o 
::>r. Jos{, Antun~s de .-\:lmt'idn. jornali~ta ha largo tempo nesta 
Ca.pital. tendo e:tel'('ido flo r· val'lo.s :mnos a rcn.1c-~ão õo ·"A Nac:i'io". 
do " Dia rio C.ario<'n ·•. ~ <1<' outros jornacs. e~l{r _sendo >'ictima, nR 
pri.<;ão em ouc :se Pnrontra trancnrin c!o. de \'[Qlencj:ts por parte 
rla policia fluminense. 

A mlnho. pala\'T:l, Sr. PrPsi<lentP. hontem como hoje - hon
tern na campanha da Allían<::. Liberal, verberando todos os actos 
de pr~poten'cia do· Gon•:-no <-E>ntral - <>rg-ue-se hoje <:om o mesmo 
cllap~são p:tl'a r~ag-ir ~cn~l·a :HtiH~lle !< que. burlando o s~ntlmento 

Populnr. usurparam o po<ler <'m nom<> d~ garantias ~ de liberdade. 

Tendo-me npa:-tndo dOs m<'>n !< C"ompnnhelros daquella ca.mpa
nha. por não me- confMmar c:om a acc:ão que .,ir.ham desenvol
>-endo. quero relembrar-lhes que 'um Governo, Quando com'eça a 
entrar pelo campo da violencút e do arbítrio, jã. tem seus dias con
tados, sobretudo num P niz como o nosso, em que, acima de tudo. 
imperam os sentimentos Überoe~ e de~ocrat!cos. · 

E', uma advertencía. S•· . President~. que, desta tr-ibuna. dl~ 
t'ijo ao Sr. Ministro da Ju-sti!;:t - e dirijo-a bem, porque o Estaoo 
õo Rio de Janeiro ainda não está constitucionalizado, a:chando-ee, 
vor consE"guinte. sob a acção do Governo central - no sentlào 
de que s. Ex. apure. em inquerito rigoroso, as responsabilidades 
dos autores dos delicto!'l verificados em Petropolis, mas resguarde 
as pessoa.s dos criminosos porventura apontados; dando-lhes as 
garantlas que a. -lei sempre lhes assegura. 
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O ~.R. P R.Aoo Kt:r,t.Y - Se v. E x. 1.em duv idas sobre o pro
.:edlmen to das au toridades d o Estado do Rio de Janeiro, posso 
assegurar-lhe qtie o maio r empenho do interventot· Ary P a rreiras 
é apura r, rigorosamente, a verda de e punir os culpados, onde os 
h ouver . 

0 SR. BAimETo PINTO 

Maciel Junior . 
:Mas, a.inda está. preso o jorna.Usta 

O SR. BL-\S FORTES ""- Exerci. Sr. P r (!sid ente, duntnt<.> al
.s-uns· a n nos o ~splnhoso encargo de Secretario tlo Interior ue :Mi
nas Ger aes, justamente aquellt:> que !'C'St>Ondla pela ordem c se~u

rança publica, e con!<>~~o a V . Ex. que. sernpro· CJUe ·lfit\'la deli· 
cto em que a v-l'ct!ma era agente dt> Policia ou ~oldado da F orça 
Publica, minha vlgilancia r edobra•;a, porque a .soli<lm·!edade dos 
companheir03, fL revelia dos Chefes de E stado e· d os superiores 
llierarch!cos, no espiritn dC. vindicta. c2.stisav:1 sevt>rarnente o a~
tor tlo delicto contra 5eu companheiro d u. ve:spera. 

Ten ho, por con!'<esulntt>. razões, para o que afflrmo desta tri
buna. tn nto m ais quanto não í:llo, neste momento, em meu nome 
individu ül: recebi appello da bancada da Impre nsa nestá. C asa., 
pàra di \'ulg:.u·, da triiJuna , que seu ex-comp::mht>i:-o de Imprensa 
está .sendo victima d~· viole n'cias, por parte do. Policia do Estado 
do R lo de Janeiro. 

O SR. PRADO KEt.LY - I::' mais uma razfi.o qu e terei , para. 
pedir, ::. :-cspelto, infommçGe, ao Governo do E stado do Rio. de 
.Janelro, e pres tai-as u V. Ex. opportu•1a mente. 

O SR. BIAS FORTES - Trazendo est:i.s iníormo.çõcs á Ca
mara, n ão tenho. obje<:th·o de íerir o h o nrado interventor no Es· 
ta.do do R.io, a quem reNlo .sempre o preito da minha. h omcnngem, 
com o br asileiro e corno pat rioW., porque S. E:-.. foi do~ poucos, 
no Brasil, que crearam p ar a. s i um:~ a ureolu de admiração, esta· . 
bclecenüo um quadro d~ gr:'lnde patrioti~mo e d e ~,;rande desam
bição. ( !l:fuito bem..) 

Não p retcnd<>, Sr. Presidente, a tacar o Interventor nc> E sta.do·, 
<lo RI~. Fm'!-:ndo este appe!!c, \IUe!'o c;,t:~ s. s :x. dcspc~~c c cx crç;:l. 
vigilanc:ia. sobre a pes~Oa do delinquento, se t; C')Ue o G, dá.ndo-lhe 
as J;"ara.ntias que a lei lhe aS..-;egura, de modo a que, no momento 
opportuno, D!)S~Sa .apiY<trccer· p erante o tribunal t)opular para fazer 
sua def~a. mas nunca tornando-o um re\•oltado contra a Patria 
c os seus compatriotas, pelas iniquida.des (1e QUe venha a ser 
'Fictima. (Paímcts . .M1dto bem; ?J.wito õem. O oradcr é vivamente 
cu?nprimentacLo.) 

O S:-. P·re'sidente- _. ::-&esa, toma ndQ n a devida conside 
ração .a. questão d e ordem leYantada pelo DcJ)utado Bias Fortes, 
na p rimeir a pa t·te da sua oração, tem· a intormar-lhe que provi
den'cias j á foram tornadas n<> sentido de responder ao requeri
mento de S. E;x . 
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Os papeis, ent~etanto, se encontram ·em pode1· do 1.• Secre~ 

tar!o, que n&o está presente, ele sot-te que só amanhã :poderá ser 
~lucion:J.da a questão msdtada pelo nobre Deputado. 

·Esgotada a hora, vou levantat- a Sessão, designando para a 
de amanhã !!. seguinte 

OlWE"M DO DIA 

s.~ d!scu.ssão do prujecro n. 84, àe l~:i5, 1.• legislatura, alte
rando o al)no 1eL:ti\·o eorrente nas ultimas séries uos cursos de 
ensino superior, no Riu nrande do Sul, sem preju!zo de :Program~ 
mas e de pro,:as escolares, marcados em lei (e-~n virtude de ur
oenc;:ia); 

Vota,c;ãc- do requerimento n. 35, de 1n35 {1.' legislatura}, do 
'Sr. Ca.f~ Filho, de informações· sobre possivels occorrenclas que 
se tedam yerificado em Natal; 

Continuação da dl9Cu5>silo unica do projecto n. 65, de 1935 
(1.·' legislatura), dispondo so·bre o reajustamE!nto dos funcclona
rios eivls e milita1·es: com parecer favoravel ao vêto, da Com
missão de F1n=~s e Orc;amento, e votos em separado do.s Srs . 
. Henrique Dods·worth ~ Daniel de Co:-valho, e dos. SriS. Amaral 
Peixoto e Gratuliano dC Brito; 

3.• discussão do projecto n. 13-A, de 1935 {:.• lo>gislatura), 
disponr1o sobre promo~ões de delegados di.strlct~s, commissu.rlos
!nspectores, commis.sario<S, etc. ; tendo parecer con:1 substitutivo 
da ·commissão de Estatuto; 

3.• disct.ssão do projecto n. 34. de 1935 (1.' legislatura), au
torizando a abrir o credito especial de 5. 000 :OODSOOO para obras 

· .. n_as linhas ferreas e telegr-aphicas, no Estado da. Bahia; 

L" di.scu.ssiio do projecto n. 214, de 1934, transferindo para 
a União os servicos (le Policia Marítima Aérea e de Fronteiras, 
de accordo com o· art. 5.Q, alíneas Y e XI da Constituição Bra
sileira; 

3.• discussão <lo pn>jêc:to u . .21~-A, de 1935, autorizando a. aber
tura do credito especial de 125 :4ú0SOVO, para attender ás e.rig~n
cias do decreto n. 24.462, de 25 de Junho de 1934; com parecer fa
voravel da Commlssão cle Finanças e Orçamento; 

2.• 'discussão do ]Jrojecto n. 50, de 1935 (1.' legislatura), de
terminando que o Thesouro. Na:cional pague a. D. Leopoldina de 
Mattos Porto, vi uva do 2. o tenente Ezequ!e-1 da Silva Porto, a inl
portanc!o. de 22:110S00(), de differença de pensão e. que tem di
reito; com parecer iavoravel da Commissão de .Tustlça; 

2.• discussil.o do projecto n. · 294, de 19 35, autorizando a abrir 
o credito especial de 48:000$000, para pagar aos professores de 
desenho do ' Collegio Ped1·o II. Enoch da Rocha Lima. e outros; 
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com parecer da Co~ili?ão . de Educaçil.0 e . !?-roj<;ct'o. -da Commi~- ·' 
'Sã.o de Finanças; 

Discussão unica d o pàrecer n. 3, de 1935 (1.• legislatura), · 
approvando o acto do Tt'ibunal de contas, czue recusou regist;ro 
ao termo de contracto •entre o Governo Federal e n. Pan Amerlcan 
Alrway~:~, Inc. ; 

Dl>~cussão un!ca do requerimento n. 31, ue 1935 (1.• lestela
tura) , do Sr. JoSé Augusto. de lnformn~ões 1\0bre o tnotivo que 
determinou a. chamada de varJos o!flciaes do 21.0 B. c .,' do Natal, 
u. esta Capital . 

. ~vunta-sc a Scssiio [La 18 horas. 
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