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Educação - 368 . 

~. 114, de 1935 - Re.gulando a concessão de férias aos 
-funccionarios publicas civis e militares - 372. 

~ . 115, de 1935 -..:. Estendendo aos iFiéis d:> !Delegacia 
Fiscal de São· Paulo e · d:! Alfande8a de Santos, os 
beneficios ·do Decreto n. 4, de 1935 - Parecer da 
Commissão de Finanças e Or~mento - s· discus
são - 300; emendas - 39~. 

~. 116- de 193_5, - Ma-ndando adaptar tarifa.<; postucs 
para os generos de producção nacional - ·Pareceres 
contrarias das Commissões de Obras Publicas e Fi
nanças e Orçamento - 399-: 

~. 117, de 193:5 _:_ Áutoriza,ndo a fazer despesas com a 
· nomeação de uma Commissão para demarcar ·a área 
da futuro Capital do Brasil - .Pareceres contrarias 
das Commissóes de Justiça, Obras Publicas c Fi
nanças e Orçamento '- 401. 

N. 118, de 1935 - Instituindo o S!!.lario )Hnimo para os 
bancarias - 404. 

N. 119, de 1935 - Revalidando diplomas das •Escolas de 
Agronomia e de ~fedicina Veterinaria, que, na data 
do IDecreto n. 23.857, <le 193-4, gozavam do recouhe

. cimento federal e do registro do ·:\finistério da: Ma
rinha - 430. · 

N 122, de 193'5 ·- Creando uma taxa para livre circula
ção ·dos ·bilhetes de loterias em todo o territorio da 
União - . 473. 

N. 1~'>. fio 1935 - Revigorando para o exercício de Hll.=> . . 
o saldo do credito especial · de 250.000:000$, aberto 
pelo Decreto n .. 23. 298, de 1933 - Párecer da Com
missão de l"inanças e Orçàmento - votação - 383. 

N. 206, de l!J35 :....... Regulan;P.ntando o § unico do art. 
18 das "!Disposições Transitorias" da Constituição 
·Federal - 99, 
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N. 214, de 1935 - Transferindo para a União os servi
ços da Policia Marítima. Aérea e de Fronteiras 

· 1.• discussão - 28; votação - 435; ~ discussão - · 
492 ; emendas -· 493 . · 

•X. 214-A, de 1935 - Abrindo credito especial. para a t
tender ás exigencias do iDecreto n. 24 .42.6, de 1934 
- Parecer ,favoravel · d::~ Commissão de 'Finanças c 
{)rçamento - 11\ discussão - 28; encerrada a dis
·cussão c adiada a votação - 30. 

X. 22()-A, de 1935 - 1Prorogando por 10 annos. u sub
venção dada á " Amazon Telegraph" - Pareceres, 
eom sub).;titutivo, ch!S Commissões <le Obras e Finan
~as - Jn discussão, cnccn.:ada c annunciada a vota
ção - 40. 

~. 27{i, de 1935 - Instituindo as Commissõcs de &lla
rio :\'linimo - Parecer · com substitutivo da Com
missão de Legislação Socia l ....- 2• discussão - 442 . 

X . 294, de 1935 - Autorizando a abertura de um cre
dito especial, para pagar aos professores de dese
nho do Collegio Pedro li, oEnoch da Hocha Lima c 
outros - . Parecer da Commissão de Educação e Fi
nanças - 2.• discussão - 30; encerrada · n discus
são e a<liad~ a votctção - 31; 3" discussão - 335. 

Pr~moção do General Pantaleão Pess.ôa - 144, 385-388. 

Q 
Quadro de Saúde do Exercito 442-454 . 

R 
Reajustamento de \'eadmentos do funccionalismo publico 

-4. 

Reforma Compulsoria (A) - 2i9 .. 

Requerimentos: 

Acurcio Torres 1: outros - 'Crgencia para discussão c 
votação do Heq. n. 4i, de 1935- (informuçbes acer
ca do üepartamcnto Nacional rlo Café) - 24. 

Acut·cio Torres - Pedindo a volta do projecto n. 276, 
ele 1935· a Commissão de Legislação Social - 442. 

Anwral ,Peixoto c outros ~ •Pref(.>rencia para votação do 
substitutivo apresentado ao projecto n. !}1, de 1935 
_:_ 324 . 

Amaral .Peixoto - Pedindo que o project.o n. 214, de 
1935, seja enviado á Gommissão de Constituição e 
Justiça -· 4{W . . 

l~rreto Pinto - Pedindo a rcm!!ssa do Projccto n. 9, 
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de 1934, á CmÍunissào tlc Estatuto dos Funccionarios 
Publkos - 33 _ 

-Barreto Pinto - Inclusão na Ordem do dia do proje
cto n . 3-A, de 1935 - 101. 

'Barros Penteado - Urgencia p<lr:l discussão ~ votução 
do projccto n. 105. de 1935 - 14{l. 

Barros :Penteado e outros - D·ispcnsa d<: publicm;:lo da 
rcd:!.cção final do projecto n. 105, de 1935 - :191. 

Carlota ;p . llc Queiroz e outros - (Voto de pesar) -
277. 

·Christiano •:\1achndo c outros - (Voto de pesar) - tiL 

!D~odato -:\Iaia - (Voto cie pesar) - 143. 

Diníz Junior e outros - (Voto d~ pesar) - Hi: 
Edmar Car\'all~o - ·Dispensa de impressão da rcducção 

final do projecto n . 99-A, de 1935 - 433. 
Eclmar Carvalho - Dispensa de intcrsticio para o pro

-jecto n. 92, de 1935- figurar na Ordem do IJ)ia da 
Sessão seguinte - 440. 

·Edmar c~~rvalho - dispênsa de interstício da rcdacção 
final do projcclo n. 4-A, de 1935- 454. 

Jair Tovar e outro.- (Voto de pesar) - 488 . 

João Carlos :\!achado e outros (Voto de congratulações) 
- 140. 

José do Patrocínio c outros - (Voto <le louvor) - S66. 
1:\íacario de Almeida - Pedindo seja 110n.ead-a uma com

missão para reprl'sentar a Camara no embarque ·do 
· Exmo _ Sr . Cardeal D. Sebastião Leme para a Eu
ropa - 62_ 

:xloraes Paiva c outros - ürgencia para discussão e vo
tação do projecto n. 79, de 1935, constante da Or
dem do dia - 23. 

sloraes Paiva - DispellSH de impressão d a rerlacção fi
nal do projccto n. J9, de 1935 - 100. 

Ribeiro Junior - Pedindo que o .Projecto n . 226-A, de 
1935· seja envi:ldo á Ccmmissão de Constituição e 
Justiça - 40. 

Souza ·L eão e outros _: (Voto de pesar) - 277. 

s 
Salario Mínimo (O) - 404-.412. 442 . 

Secção Technica da C'om~issão de Finanças e Orçamento 
(lnstnllnção da) - 340-345. 

Siderurgia - 4-16 . 
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Substituição de Deputado~: 

Na Commissão de A;:ricultllra - Sr. :\fello \fachado 
- 61. 

T 

Telegramma: 

Porto Alegre - Communicando a, sua p••onmlg:;.ção ~ons
titucional - 396. 

Títulos protestados - 31&-313. 

Tribunal de Contas - 498-521 . 

u 
União Internadonal de Soccorros - 345-347. 

Universidades e institutos de ensino estadoaes - 36&-372. 

v 
Voto de Congrahda.çôes: 

Promulgaçãô da Constituição do Rio Grande do Sul -
140-143. 

V o to de ~ louvor: 

.HJeróes de 1823 - 366. 

Voto,s de pesar: 

Celso ·~ayma - 16. 
1Dr. Enéas CarnD.ra - . 18. 

IDr. ~Francisco Carneiro ::-.1". de Lacerda ---, 143-144. 

!I>. Epaminondas. Nunes d'Avila e . Silva, bispo de Tau
baté- 277 •·· 

Coronel Oscar de Souza - 277. 

Dr. Sihino de Faria - 4~-499. 
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A 

Abelardo Marinho (A. ~f. de Albuquerque Andrade) - Pro
fissões !Wberaes - Commis~ de Saude J>ubli:Ca -
243-268', 271, 52·4-521) . 

Acurcio Torres {A. •Franci~co T.) - Rio de Janeiro - Vice
'Presídente da Commissão de Estatuto dos Funccion;:;.rios 
Publicos - .23, 24, 25, 99-100, 1'54, 15fi, 157, 158, Hi7, 326. 
327, 325, 413, 414,. 426, 4"42, 4{)1, 462· 4fi3, 464, 478-479, 
490, 504, -505. I • 

Adalberto Camargo (A. Bezerra C.) - Empregados - Com
missão de Finanças c Orçamento - 30 33, 173-177. 

Adolpho Celso (A. ·C. 'C'c.hôa Cavalcanti) -·Pernambuco·-
425, 449. 

Agenor M.on.te - .PiaÚhy - Commissão de Segurança Nacio-· 
· nal - 51, ·53, 387, 388, 459-4.U7, 5:.02. 

Agenor Ra.bello - Hio de Janeiro - 2." Secretario da Com
missão lExecuti\·a ---:. 342, · 4 73. 

Alde Sampaio (A. de Feijó S.) - ~ernambuco - C{)mmissão 
de Codigo de Aguas - 93, 94, 95, ~6, 422, 423, 447, 448, 
450. . 

.Alipio Costallat (José A. Carvalho 'C.) -Rio de Janeiro-· 
Comrnissão de Segurançr, Nacional - 187, 243 .. 

Alves Palma (José A. P. ) - São )?aulo - 268-276 . 
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XX 

Amando Fontes Sergi!lC - Commissão de 1Codigo de 
Aguus - 143-144. 

Amaral Peixoto (Augusto do A .. P. Junior) - Districlo F e· 
deral - ·Comrnissão de Finanças c Orçamento - 29, 32, 
32, 38, ~11 , 324-328, 440, 49fl, 497. 

Antonio Carlos (A. C. Ribeiro de Andrada) - ~finas Ge
raes - President" du Camara - 23, 2·4, 25. 26. 2í, :ll, 
32, ~4 • .n. 42, (i2, 95, 101, 125, 326, 34·2, 346, 35S, 383; 
427, 452, 457, 473, 476, 47j, 478, 479, 488, 504,. 

Antonio Carvalhal (A. Fr~• ncisco C.) -Empregados - 100, 
107. 

Anton-io de Góes (A. de G. Cavulcanti) - Pernambuco 
Vice~Pl-esidente da Commissão de Codigo de Aguas 
4-16· li"3, 418, 421, 4'22. 

ArrU:da Camara (Alfredo de A. C.) - 1Pernambuco t.• 
Vice-Presidente da Camara ~ 2i. 

Arthur Bernardes Filho - ':\Iin;1s ·Geral's - 71, 72, 75, 79, 80,· 
81, 82, 87, 91, 92, 93, 97. 

Arthnr da Rocha (A. Albino du H.) - Eml)n~gados - 11J1· 
108· 176. 

Arthur Santos {A. Fcrreíru -dos S.) - 'Paraná __:_ Commi.-;
são de Constituição c .Tusti;;a - 158, 379. 

Ascanio Tubino (João A. dt• }(ou r a T.) _,.. Rio •Grande do 
Sul - Gommissão de :Constitui~~ão e Justiça·- 35, 97. 

Aureliano L~ite ""-- São faulo - Commissão E:;pec(~I parfl 
Estudo da Drthot;raphia da Linglla :'\acionll.l .- 482. 

·. 

Baptjsta L~sardo (João B. L.) - Hío Gran de do Sul -
C'ommíssão de Saúde Pu-blica - 19. 

Barbosa Lima Sobrinho (Alexandre José 'B. L .. S.) - Per
nambuco - ·Commilisão pura. Elabórnr a Lei Ül",6anica 
do :l)istricto Federal - 421, 422. 4-23, 424, 426, 4:51), 451, 
4il-472. 

Barreto Pinto .(Edmundo 'fl. P.) - Fünccion.arios Puhlicos 
_JCommissão para Elaboror a T~ci Organicu do Distrl

cto Federal - 22· 28~33, 34-38, 39, 40, 69, 100-11}1, 123-
125, 14fH51, 322; 384. 375, 378-().R1, 385, 393, 427, '134, 
452, 453. 493, 504"50.6, 5Hl-52H, 524, 525. · 

Barros Cassal (Anntoal Falcão de B. C.) - Rio Grande do 
Sul - 97, 98, 483. 484. 

Barros Penteado (Antonio Augusto de B. P.) - S~n P~ulc 
- Presidente da Commissão de Obras Publicas, Trans
portes e Communicações· .:... Gü, 146, 1'50, 156, 157, · 391, 
406· 4(}3. 
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Blas Fortes (.I osé 'Francisco B. F.) - ~Iinas Gera~s - U, 
llW. 111, 11-8, liíi , llil, 170. 

Botto de 11\Lenêzes (Anlonio B. dt• ~i.) - Par~hyl>a ·- t44, 
280, 283, 3-8fi~387. 515-510. 

c 
Café Filho (João C. F.) - Hio Grande 1lo ~ortc - 4: Snp

plente de Secrl'lario d(J Gommissão Executiva - 28, 2~). 
36, 41-42, 123,. 152-154, 155, ]H(t, liO, 1i1-1i2, 180-182, 
314, 317- 3•&8. 490-498, 505. 

Carr.oso de Mello Netto ('José .ToaquinÍ C. de ·~L ~ . ) - São 
Paulo - Commissão <lt• Fin~nç-ns e Orç~:unento - 398, 
500. 

Carlos Gomes .(C . (i . de Oli\'eira) - Santa Catharina -
Commissão clt• Constituição .c Justiça - 378. 

Carlos Rei5 (IC. -Humberto :H.) - :\I:mmhão - Commissiio 
de !Legislação Sor.ial - 57, 353, 354· 355, 529, 532, 538, 
539. 

Carlota de Queiroz (C. Pereira de Q.) - São Paulo .- Com
missão de Samlc Publica. 

Carneiro de Reze:llde (José C. de R . ) - }finas (ieraes -
323. ' 

Celso Machado (C. ·Porpbirio ;}f.) - :\finas Geraes - Com
. missão de IÜ'bra s Pu·blicas, Transportes c Communica

ções - 28, '459. 460. 
Cesar Tinoco (C. ~~\sc:entcs T.) - Rio de Janeiro - 401 . 
Christiano 1\-lachado ('C . Jlonteiro 11R.) - ~nas IGeraes -

Commissão de Obras Publicas', Tr:msportes e Commu
nicações - 18, ·153. 

Corrêa da Costa (Yttrio G. da C.) - .Matto Grosso - Com-
. missão de Redacção 100, 392, 433, -53'3, 536. 53i. 

D 
Dario Crespo .(ID. >Caetano C.) - oRio Grande do St:l - 140 

143. 
Demetrio Xavier (•D. ~lerei o X.) - Rio 'Grande do Sul -

Commissão de Segurança Nacional - 8, 9, 13, 68. 69, 
72, 75, 82· 93; 9i . 

. Democrito Rocha - Ceará - 4. 

Deodato 1\laia (D. da Silva ~L) - Sergipe - Presidente da 
Commissão de Legislação Social - 143, 144. · 

Diniz Junior (Leopoldo D. Martins tT . ) - Santa 'Catbarina 
- Commissão de Diplomacia e Tratados - 10, .11, 12, 
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·14, H>-18. 80, 4Í5, 416, 418. 460, 461, 462, 463, 4-f)'!, 465, 
466, •533, 534 . 

Domingos Vellasc:o (.0. Netto V.) - ·{',oyaz - Comruissão 
de Segurança :Nacional - 387-388, 442-443, 470,- 476-478; 
·&20- '526, 528, 529. 

Dorval Melc-hiades ('D. -~~. de Sonza)_ - Santa Catharina -
Com missão de Segurança ~acionul - 279, 284, _285. 

E 
E-dgard Sanches (E. Ribeiro S.) 

Educação- e Cultura - 56. 
Bahia - Commíssão de 

Edmat Carvalho - E. da .Silva C.) - Empregados - :i." 
Supplente de Secretario da Commissão •Executivo - 30· 
433, 4-40, 454, 457. 

Euvaldo Lo-dj - Empregadores - 2.0 Vice-Presidente- da Ca
mara - 9, 10, 12, 14. 

F 

Figueiredo Rodrigues- (Jo~ Antonio de •F. R.) ·- Ce<i.rá -· 
Commissão de Sa.úde :Publica - 166. 

França Filho (_'\ntonio Ribeiro F. F. ) · - Emprege.dOrt!S 
- - CommiSsão de Finanças e Orçamento (Trabalho) -

106. 
Fr&tJicisco Moura - Empregados - Comm-issão de Educação 

e Cultura - 33, 58, 104. 105, 113, 462. 463, 4-81. 
Frederico Wolfeubuttel (F. João W.) - Rio Grande do 

Sul - C<>mmissão de Tomada de Contas - 29. 

· Freire de Andrade ('Fraitcisco F. de A.) - Piauhy' - 522, 
526, 532. 

Furtado de Mene:~~es (Joaquim F. de :\L} - :\fin~s Geraes 
321-322. 

G 

G-<Jdofredo Vianna .(G .. •}í-endes V.) - Maranhão. - Vice~ Pre
sidente da Commissão de IConstituiçilo e Justiça - 402. 

Gomes Ferraz (João ·Baptista G. F.) - São Paulú -: 44, 
112-117, 177, 182. 

H 

Heitor l\'laia (lil. da Silva ~f.) - Pernambuco .;.._ -commissiio 
de l\ed10cção - 100, 383· 392, 433 .• 
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·.K.enriqlle Couto (Hi. Jos~ C.) - Moranhão - 471. 

Henrique :Dodswol"th (H. de Toledo [).) - Di.stricto F e.: 
deral-Commissão de Finanças e Orçamento-Cornmis· 

· são de. Estatuto dos Funccionarios P.uhlicos - Commis
são Especial para Estudo da Orthographia da Lingua 

.Nacional - 371, 373.. 427-42.8, 493, 494, 500, 5()2. 
Henrique Lage - Di1>trícto .Federal - Commiss:'ío 'de F-o;tu

dos da Marín•ha ~Iercante -· 10, 1'2, 13, 325. 

Humberto Moura. (H;.· Salles de :\1. Ferreira) -Pernambuco 
- Commissão de Segurança Nacional - 521, 522. 

Hyppolito do Rêgo C\ianoel H. do R.) -São IP~mlo- 399. 

J 

J. J: Seabra (Wosé .Joa-quim S.) - Bahia - 18. 

Jair Tovar - Espirilo Santo - 108-112· 489. 

Jairo Fran~o - São Paulo - Commissão de InquerHo p:lra 
pesquizar ·as condições de vida -dos tn1h<.~lhadores t:r
•banos e Agrícolas - 148-149, 150, 151. 

João Carlos (J. C. ~[ac;ha~o) - IRia -Grande do .Sul - 140, 
428-429. . ... 

João Cleopihas (.t. C. de Oliveira) - .Pernambuco - 4J3· 
427, 443, 444. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 4F~, 
490.-

João Neves. (J. X. dã Fontoura) - iR i o Grande do Sul -
[;eader da' ~Hnoria - b'1!, 69, 72, 73, 7'il, 81, 82, 91, 9·2, 
97, 171. 

João Simpliéio (J. S. AlYes de Carvalho).- Rio Grande do 
· · Sul - Presidente da Commissão de Finanças e Orça

mento - 346. 397, 401, 403. 

Jorge Guedes (-H!enrique J.. G.) - São Paulo - Commissão 
de Codigo de Aguas - 8, 9· 114, 11õ, 116, 117. 

José Augusto .(J .. A. Bezerra de ).[edeiros) - Rio Grande do 
Norte - Commissão de Inqueríto para pcs·quizar as con
dições de vida dos Truba.lh4ldores Urbanos c Agrícolas 
18· 154-173, 271, 4ô9-471, l79. . 

Jos.é do Patroein.io (J. João do P.) - Empregados - Com
missão ·de Obras iPU'blicas. Trans:portes e ·Communica
ções - 366, 

Laértê Setu.bal - São Paulo 
Social - 2:5. 

L 

Conu11issào de Legislação 
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Laudelino Gomes {L. G.' de Almeida) -·G{)yaz _..:. Commis
sâo de Educação e Cultura - 8, ~')6, 58, 375, 479-488, 530-
540. . 

Laurl) Lopes {L. Sodre L.) - Paraná - 3." Snpplente de 
Secretario d:1 Commissã<J Executiva ·- 44. 

Levi Carneiro - Hio de Janeiro - Commissão de Constí
tuição e ~Justiça - 34, 35, 38-10, 414. 

Lima Teixeira (João de J~. T.) - .Empregadores - Com
missão ele Inquerito para pesquizar as condições de vida 

· elos Trabalht!.dores Urbanos c Agrícolas - 361-~66. 

Lourenço Baeta Neves - Proris~ôes Liberaes - Commissão 
de Educaçáo e Cultura - 51, 56, 58. 

M 
Maeario de Almeida (Pedro :3-L de A.) - 1:\Iinas Geraes -

62. 
Manoel Novaes - Bahia - Gommissão de Estudos· da )•Ia

rinha Mercante - 47G. 
Mario Domingues DL D. da Silva) -Pernambuco- 444. 
Martins Soares .(Luiz ~f. S.) - :\li nas Geraes - Coinmis

são de Educação e Coltura - 5_6. 58, 60. 
Martins V eras (Francisco :\-I. V.) - Rio Grande do :\arte 

- 123, 357. 
M:athias Freire - Parahyba - Commissão de _:Redacção -

383, 392. ·. 

Mla.tta Machado (.Pedr-o da )L ~{.) - ~1inas Geraes - 377-
378, '380. 

Souza CQsta ( Aúhur S. t. ) - )!inistro da Fazenda - 62-98. 

M.oacyr Barbosa (::\L B. Soares) - Empregadores - Com
missão de Tomada de Cont;~s -·111.. 

Monte Arraes (IRaymundo )[. A.) - -Ceará - Commissão 
Especial ,paraestudo da Ortographia da LingUu Na
cional- 58. 

l\loraes Andrade (C';;rlos de )f. A.) - São Paulo -'- Com
missão de Legislação Social - 442. 

Moraes Paiva (Mario de )1. P.) - Funccionarios Ptililicos 
- Commissiio de Tomada de Contas - 23, 100, 1-50, 
5UG-509, '510, 511. 512, 513· 514, 51•5, 5HI, 519, SW, 535, 
536. ' 

Moza.rt Lago (M. Brasileiro Pereira do L.) - Districto Fe~ 
ilcral - 324, 399. 

N 
Negrão de L.ima (Francisco N. de L>) - ?1-linãs Heraes 
· Commissiio de Diplomacia e Tratados - ·434·. 
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~ogueira Penido (Anlonio ~laximo de N.' P.) - <Districto Fe-. 
deral - Connnissão de Tomada de Contas - 498, 516~ 
517. 

o . 
Octavio Mangabeira - Bahia - Commissão Especial pa1·a 

Estudo da Ortograp.bia da Lingua Nacional - 16. 
Oswaldo Lima (i(). Cavalcanti da Costa L.) - Pernambuco 

- ·Gommissão de Inqucrito para pesquizar as condições 
de vida dos trabalhadores Urhanos e Agrícolas - 28, 
41' 443-45·2 . 

p 

Paula Soares (Francisco de P. S. Xello) - Pamná - Com
missão de Codigo ·de Aguas - 387, 431 . 

Paulo Martins (P. Dias M.) - Empregadores - Commissão 
de Estatuto . dos Fuoccionarios lPublicos - 492, j36. 538, 
539. 

Pedro Aleixo - ~Iinas Geraes - ·Commissão ue .Constituição 
c Justiça - 124. 

Pedro Calmon -=- Bahia - 359-361 . 
Pedro Rache .(P . -Dcmos~hencs ·n .) Empregadores - 9, 

-11, 12, 1-5. 

Pedro Vergara - ·Rio ·Grande do Sul - 113, 115. 

Pereira Lyra (José P . iL.) - :Parahyba - .V Secretario da 
Commissão .Executiva - 342, 457, 473. 

Plinio Tourinho (:P; .·Alves Monteiro T .) -!Paraná - Vice
Presidente da Cornmissão de Segurança Nacional - 4(}4. 

R 

Raul Bittencourt (•R. J ohim IB.) - 1Rio -Grande do Sul -
Commissão de Educação e-Cultura- 56, 58, 92, 142, 464. 
466. 

Raul Fernandes - Estado <lo Rio - "·Leadcr" du ~-faioria -
· Commissão ·de Constituição c Justiça - 65,-328. 428 . 

Renato ·Barbosa - Rio Grande do Sul - Presidente da Com· 
missão de iDiplomacia c Trattdos - 1'5, 82, 92, 141, 346, 
533. 

Ribeiro· Junior (Alfredo Augusto R. .J.) Amazonas -
Commissão de Segurança iNucionul - 40· 313-316, 526· 
530. 

Ric:ardino Prado (1.~ . . Frankliu do P .) - Empregados 
Commissão de Estudos da :\farinha ~fcrcaulc - 325. 
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s 
Ruy Carn.eiro - IPe.rahyba - 415, 416, 4.17. 
Salles FHho (Francisco Antonio Rodrigues de. S. F.) -

fDistricto ·Federal · - Commissão de .Oiploma:cia e Tra
tados - 29, 64. 6'5, ~18-519, 5'21, 522, '525. 

Sampaio Corrêa (Jos~ )[attoso S. C.) Districto Fe-
deral - -113, 117, 129, 171. 

S~mpaio Costa .(Amando S. C.) - Alo.gôas - 520. 
Seb~stíão Domingues - Empregados - 410 . 
Severino Mariz (S. &rbosa )f.) - Pernambuco - ~2, 536 . 
Souza Leão (\.Eurico S. L.) - Pernambuco - Commissão de 

'Diplomacia e Tratados - ·96, 277, 4.13, 414, 421, 422· 4:23, 
425, 448, 450, 472, 484 •. 

T 
Theot'onio Monteiro de Barros (T. :\L de B: Filho) - São 

'Pa·ulo - Commissão de Educação e Cultura - 56, 58. 

u 
Ubaldo Ramalhete Espirito SantQ 

mada de ·Contas - 21, 110, 111. 
Com~ssão de To-

-. 
Valente ·Lima (José Alfredo V. de L . ) - Alagôas·:..... Presi

dente da Commissão de · Redacção .,_.. 100, 433 .. 
Vespucio de Abreu (I.João V. de A. e Silva) -Rio Grande do 

:Sul - 471, 497, 498. 

Vi~en.te Galliez (V. de Paula G.) - Empr,egadoi"es - Pre
sidente da Commissão de Redacção - 104, 105, 106. 

Vicente Miguel .(V. M. da Sil\la _.\breu) - Goyaz - Com· 
missão de Redacção - 100, ·383, 392 . · 

Victor Russomano - Rio Gr-.nde do .Sul .,- Commissão de 
Obras Publicas. Transportes ·e Communicações - 64, 92, 
505, 506. 

Wanderley Pinho (José 'V. de Araujo P.) - Bahia _; 125· 
. . . 139, 313, 449. 
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46.~ Sessão, em 27 de Junho de 1935 

PRESIDEXCIA DOS SRS. AXTOXIO CARLOS, PRESIDENTE, l!: 

ARRCDA CAMARA, 1." VICE.PRESIDEXTE 

A's H h oras, comparecem os S•·s.: 

Antonio Carlos, Al·ruda Caman:t. Euv;.tldo L odl. Pereh·a Lyra , 
Agenor Rabello, Generoso Ponce. Edmar Can·alho. Clar o de Godoy, 
J..auro L opes, Ca!G Filho, Acylino de Leão, Clementinf> Lisboa, Hen
rique Couto, Carlos Reis, Hugo ::-<apoJ.~ão, Democrlto R ocha, Fer
nandes Tavora. :Monte Arraes, Jo'!é de Borba, Fig-ueiredo R odrigue;:;, 
Gratuliano !le Brito, .Jcsé Gomes, Mathias Freire, Botto de M:enezos, 
Adolpho Celso, Anto:lio de Góes. Heitor l\Iaia, Teixeira L eite, Hum
berto Moura, Sarnpalo Costa, Deodato Maia, J. J. Seabra, Pinto 
Dantas, Wanderley Pinho, Leoncio Galrão, Pereira Car"eiro. 
Henrique Dodsworth, Candido Pessoa. · Sampaio Corrêa, Bento Cos· 
ta, Allpio Costallat, Cardillo Filbo, Nilo Alvarenga, Bias Forte~

l\'Iartins Soares, Pedro Aleixo, José Braga, Levindo Coelho, Theo
domiro Santiago, Daniel de Carvalho, Carneiro de Rezende, Christia
no Machado, Negrão ·de Lima . !\.iatta Machado, Simão da Cunhn., 
Barros Penteado, CardOl'o'O de Mello Netto, Elas Bueno. Alves Pal
ma, Jorge Guedes, Gomes Ferraz, Horacio Lafer. Jairo Franco. 
Domingos Yella.sco, Vicente Miguel, "corr~a da Costa, Arthur Saa
tos, Qctavio ·da Silveira, Francisco Pe:·eira, José Muller. João Carlo~. 

Vespucio de A~reu, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, João Sim
plício, Frederico \'iTolf-enbuttet, Dario Crespo, Adalberto Corr€3.. 
Fanfa Ribas, :!'<icolau Vergueiro, Oscar Foutoura, Eurico Ribeiro. 
Ermando Gomes •• 'l.bel dos Santos, Pedro Jorge, Austro de Oliveh~l . 
Arthur da R ocha, Adalberto Camargo, Albert"o Surek. José do Pa
trocínio. Ricardinó Prado, Ricardo Mach ado, Pedro Rache, Gas~!lo 
de Brito, Gastão Vi<ligal, Baeta Xeves. (96.) 

O Sr. Presidente - A list:~ d{' prescn~a a ccu sa o compar~
-- clmento de 96 Srs. Deputadçs. 

E s tá aberta a Sessão. 

O Sr. Generoso Ponce (3"' SecretariO. servimZo de z•) proce _ 
de ;. le itura da Acta da Sessã o antE.>cedente. u qual E, sem obse~

vações . approirada. 

O Sr. Presidente - Pa.ssa-se ú leitU!·a do Expediente. 

o sr·. Pereira Lyra (lO Secretario) l)I'OCede á leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 

O!!icios: '-
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Do Ministerlo dà Educação e saude Publica. sld, remettendo 
dois dos autogx-aphos da resolução !egi~lativa, sancclonada, alteran
do o anno lectivo corrente nas ulUmas series dos cursos superiores. 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

- Ao Archivo, remetten<lO·!;e um dos. autographos• ao Senado. 

Do Ministerio da ·Ag ricultura, dê· Zõ <lo corrente, enviando as 
seguinte>; 

I:XFORM.\ÇÔE:l 

Rin de Janeiro. 26 de Junho de 1B35. - Senhor 1' Secretar lo 
da Camara dos Deputados: 

Attendendo ao que foi requerido pelos Deputados .João Cl.eo
phas e outros. venho informar a es~ nobre Ca.mara que no accor
do commerclal entabolado com a Argentina não foi ouvido o Mini~
terio d:~. Agricultura e sim a Secção Cornmercial do :Ministerio da!> 
Helaçõe~ Exteriores. 

Reitero-lhe a.~ meus protestos de t:stima e consldera(!iiO. 
Oài<on Bra_qa _ 

A quem fez a. requisição. 

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

O Sr. Democriro .. Rocha (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
motivos de força maior obrigaram-me a abandonar o recinto na ses
são de hont~m. antes de começar a votâçã.o o;'lo véto opposto pelo 
Sr. Presidente d:r Republica aa pl'ojecto de reajustamento dos ven
cimentos do funccionalismo civil. P.eço a V. Ex. s~ digne fazer 
constar da Acta que, se eu estiv-esse presente, teria, attendendo a 
razões de ordem moral, votado contra o •·éto. 

O Sr. Antonio de Góes -= Sr. Presidente. l' 0om o mais vívo 
interesse que desejo intervir nos debates do problema siderurgico 
do Brasil, trazendo as minhas despretenciosas ol>serva.ções oriundas 
de'3se immenso enthusiasmo pela resolução de tão palrJitante as
s~mpto. . .~ 1 

Constitue a sua solução V<!lha aspiração nacional 

Varias tentativas para o estabel~imento da eQuação q,ue orien
tal'á, pela resolução da sua ineognita, 'o rumo S'eguro, a trajectorh 

• a ~egu!r. tt:m sido feitas por governo~ successivos do nosso Pa!z. 
eacuda.dos em pareceres -de commlsSõeg technicas perfeitamente es_ 
pecia!i~dag e para tal :tlm constituldas. 

lntelizmente, porEm, todo esse esforço não conse~utu. até agn
ra, a solução tão patrioticamente almejaàa pela economia brnall'ZI
ra. ~ não permittlu lançar os ver.iade!ros fundamentos .da grande 
olJra nacional. 

Slm, Sr. Pre.s'idente. o que hn. Por uh! or~ani<-OJ.do não tradu:-; 
absolutamente. na.. sua forma. e qui€;1!. nn .sua essencln, a \·erdadeira 
e conveniente solução que o grande problema merece e precisa. ter. 
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Longe de mim qualquer ldéa d e menosprezar os p a trjotícos in
tuitos> e os esforços representados pela fundac,:ã.o e funccioname n t\1 
de al:;uns altos fornos e das pequenas u sinas de fabricação de aç0 
que a atualmente nossulmos . 

Toda...-ia, o que representam as suas pt·oducções. comparada~ 
com as dos princlPEI<!S paízes procluctoree de ferro e aço? 

Admittíndo, tendo em vista a capacid~ule maxin1a das n oss:u 
installaçõe:~, uma producc;ão annual de 200 mil tone ladas. semelhan
te quantidade viria demon~t1·ar, de um modo irretorquive!. que mui
to r,ouco t e ríamos feito. 

Basta relembra r, Sr. Presidente. que a menor 11roducc;ão d e u m 
dos principaes patzes já. allud!do>oJ, tem variado e n tre 6 t • 9 milhões 
llEJ t oneladas por anno. 

Convém notar que admitti, para nossa proàucção annual. uma 
quantiõade acima <la realidade, pois n:inda não to! possível attln:;:il-a 
conforme a f!irmam as estatísticas da " Dírectoria de Estatística d~ 
Producção", do nosso Min!stcr!o da A;n-icu ltura, constantes do qun · 
dro seguinte: 

.l'rO<ltt-cçií.o c11• tonel<J,<la.~ 

1931 1932 1!133 1934 

Feri' o gu za. 2S .114 2&.son 46 .ií2 56. 0~4 

Laminatlos 18 .8!!2 29.547 42.352 48 . 59~ 

A<.:o. 22. 1)50 33.f!S3 53.303 61. Si -' 

Do exposto, ficam perfeitamente justi!icado!l Ol> c onceitos emit- · 
tido~ no inicio do presente trabalho. Todo es,;e e~forc;o, aliá::<. multo 
touvavel para. as no~as p equenas empresa..., não poderá crea r, com 
0/5 se\13 p rocessos. grande!; possib!lldades pa r a a economia naciona l. 
tão necessitada de novas energias que venham r e::mlmal-a, pe rmlt 
ti ndo melhores e speranças nos dias provindouros. Não se deve. Sr . 
Presidente, nunca es quecer que .a nossa imporUI<;ão de artigos si
derur:;icos pesa fortemente na balan<;:a de pagamento,; que são' r ea_ 
Jizados no ext erior. 

Basta e x aminar á. estatistica of!icial da importação de· ferro no 
periodo de 1 925 a. 1934. 

Por ella veriflca.mos que importamos 3. 506.100 toneladas e d!!;
;?endcmos com o respectivo pagamento a importancla de rt'l!. 
4.757 . 093 contos de réis ou 102.105.825 libras . 

O qUildr o ·seguinte demonstrará. a m inha afflrma.tiva: 

In~portaçã-o total ào [erro 

Quantidade Valor em miL Valor em 

Annos &n k!los rlii.Yopapel libras 

1!! 25 466.904.280 651 . 850:109$ 16.463 .117 

1926 466.298 .498 490.824.641$ 14.505.0\l!l 

1927 487 .366.975 594 . 853:752~ 14.474.301 

1928 õ14 . 86í .911 649 .371:4í5S 15 .933.951 
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] !129 521 . sso. 504 687.987:146$ 16.901. 27S 

1930 271.290.9'56 384 . 645:166$, 8. 84&. S:H 

1931 J 20 .391. 894 225.61~:866$ 3.478.351) 

1~32 120. 525.464 193.680:602$ 2.769.12() 

1!133 234.935.182 392 . 227 :325$ 4 . 379.846 

1:134 301 . GGS. 902 486.231:463$ 4. 951. 926 

A revelação de :<emelh~~ntc cifras não pcderá deixar de cst imu
lru· as nossas melhores energia.'; ccnstructoras, convidando-nos pe..r l\ 
um novo trabalho intenso c patriotico no !lentido de ser enriqueciiJn 
o patrimonio economico <lo Brasil, tão merecedo1• de>iSe c~forç;o in
telligente de dccisivn importancia. para. os seus des tinos . 

Todavia. nada de resoluções inconveniente·s que venham, no 
correr dos tempo~. revelar a. ·nossa incapacidad e organ izadora, cujas 
c.:onsequencias · fataes ·não ~e fadam espera r nos primeiros embates 
travados com qualquer outra organização de esuo.l finalidade, porém 

. fundada em bases solldas e duradouras. Precis:tmm1 enr.aminhar " 
r!.'!!oluc;ão do nosso problema. tendo sempr e em vista os conselhos 
,~ os resultailos experimentaes dos povos melhor organizados, as
similando tudo aquillo que nos parecer mais conveniente e sempr~ 
afastando os interesses !nco·neessaveis que, t antas vezes, têm má
culado e pr eju dicado as mais legitimas aspirações de nossa terra. 

Vamos 'fundar uma grande obra, con tando com a experienci:. 
Sl'Cu lar de ou tros povos, sem as tergiversações e incertezas que elles 
~xperimentaram e dispondo dos recurllo~ technicos d•L moderna si· 
derurgia que elle!! praticam e exemplificam . 

o devotado slderurgista. br~ileiro, Dr . .Alexandre S!c!!iano Ju· 
nlor no seu trabalho " 0 Problema Siderurg!co " . affirma: " O que 
não s-e deve. por~ru. (, protelat· por mais tempo o encaminhamento 
desse problema, pois o que temos em sidet·urgia. ê bastante falho e 
os Altos-Forn'ls installadoSI em M1nas Geraes, alimentados a car
vão vegeta], na sua grande ' maioria, não fabricam ac;o, ne-m Iam!· 
nados, limitando-se apenas ao !ornecim~nto de fe rro guza ás dive•· 
sru~ fundições espalhadas p elo nosso territorio" . Semelhante a!flr 
matí"'a do lllus tre technico tém a confirmação da estatística otel
clal da produ cção de aço e de !c.rro laminado, na qual somente trcs 
companhias nacionae s tiveram no!'l ultimos a nnol:! as suas fabrica
ções co=p~ta.da..s . 

os quadros sebuintes assim revelarão: 

Prorlucçcío de aço em tonelaàa.ç 

Anno 19:11 1932 1033 HH 

.Aço 2:!.850 33.983 53.303 61.6'15 

P rorl11cçrin r lo ferro la?ninado em to-neladas 

Anno. 1931 1932 1933 ~ 934 

I.eminados lS. 892 29.547 42.36~ 48.690 

O illustl·e engenheh•o Dr. Raul R ibeiro da Sll .;a, n o!'l seus "As 
nectos da Siderursí:~." , niio c~conde a sua critica, referindo-se aos 
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nossos altos fornos productores de ferro g"u 7.a. ·· os quaes s e têm 
('rradamente classificado, pomposamente. como inclustria s iderur· 
.t,""ica . ~' 

Justificando o t<e u ponto ·de vista, declara: 

·" A: f abricação do f erro guza. r epresenta na siderurgh o rn<.'smo 
papel que o d escaroça men te do algodão na industria tcxtil : s!mph~<> 

limpeza da materia prima. ~inguem ainda se lembrou de classi· 
ncar o descaroçamento <lo a lgodão cumo industria te:ctí!. '' 

São do rela t orio <h. Commis:;ão incumllida de estudar as ques
t ões rela tivas á. t·evisão <lo contrllcto da "Itabira I r on .. , a <. azse~·

~!..Es seguintes: 

" Durant e e apús a guerra eurcp~a. montaram-se varies fornus. 
q u;;. com long-o,. períodos de paral:\•sa~ão, tGm vivido, ampa1·a<los por 
favores do governo e tarifa:,; protcctor<ls de importação. Pt·oces:.;,, 
.'õem duv ida condemna vel e que. como m ostr a Paridift. Calogeras. prn· 
t~Ja a verdadeira :.ol ução do problema . . , · · 

·· Taes c:onsldera<;ões não ncs permitte m applaudlr os recurso.• 
p rodiga li.:.'l.dos, quer- pela Uniã o, quer por São Paulo e Minas, {ts pe
quenas usina>; fundadas ness<ls duas circumsocrirx;õe;; da Republica.. ·· 

"Em tac:s bases n ão se fundará a grande industr ia de f erro co
mo a espera e Incontestavelmente a possuirá o Brasil. Qua ntl<> 
mufto. a limentarão UI!l;L prosperidade artificial ele estabeleciment'J5 
destinaõos a s uccumb!r". (Caloger:~.>; - Problemas de Gcvcrno. 
pagina 27 . ) 

·' Devido á.,; mesmas causas. possue, hoje, o P aiz, pequenas fa
bricas de ac;o- e t rens de lanunadores para perfilado,; corrento:s. de 
1·e<luzidas dime n s•õcs." (Re l<ltor!o da Commissão, pa:;:. 31. ) 

São tão concludentes . Sr. Presidente, toçlas essas revelac;õ"Cs 
:;obre a situação da Siderurgl..'1. e nsaiada. no Brasil. q ue m e dis'Pensa
ria de a presentação de n O\'O>; a r gumentos e de outros infor m es es
clarecedores. 

Todavia, a inda deE.-ejo divulgar um fact o para o q ual solicito a 
::~ttenção úos dignos m embros de sta Camara. 

~ef!ro-me aos preços de venda. dos nossos tres artigos siderut·· 
gicos no commercio interno do Paiz. 

Se,;undo os dados obtidos na Director ia de ·E stati.stica. do Mi
nisterio da Agricultura, os• preços a lludidos são os seguintes: 

F~rro guza 

Lamlna dos 

Aço . 

250$000 

850$000 

5G5SOOO 

a 

a 

340$000 por tonelado. 

868$000 

O;; pr~<:os C. r. F. do!< mesmo!< Pl'Od uctos de procedencl::t ex· 
t=ngeire .são : 

Ferro guza .. 

Laminados .. 

570$000 pot" t onelatla 

721$000 por tonelada 
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:Finalmcn~e. os pre<;;os de venua dos mesmos a rtigos de proce_ 
clencia extra.ngeira, tendo pago direitos e demais despesns são; 

Ferro guza . . . . . . . . . . . . . . &98$000 por tonelada 

J,amlnados .. 1:214$000 por tonelada. 

Ora, St·. Presidente, comparando cs preços dos artigos siderut·
;;ico.s nacionaes. com os 1os m c $mOs artigos de procedencia· ex
trangeira, JJoáem ser tiradas as ~eguintes conclusões: 

a) que os productos naciona.es estão sendo negociados por pre
:;os hem eleV'ado~; 

b) que Os larninadós nacJonae;; niio resistem :1 c ompetencia do3 
;;eus simllare:<; extrangcü·os, caso nü.o existi~·'~' a harreira ali'andP.
garia qui? os ampara extraordinariamente. 

Do estudo comparativo de pre~os que acaba de ser feito, result(l 
mais um argumento comprovador das condições pouco favora.vei,; 
da nossa fnbricação de productos s!derurgicos. 

O SR. Lwm.'LrNo Go11u:.s- A que V. Ex. attribue isto? 

O SR . .A...."i!TONIO DE GOES - .A que attribuo a àlfferen~a (1€> 
p1·eç:os? .Ao proteccionismo exaggerado do Brasil. 

O SR. LAuPELINO GoMes - E a que a.ttribue V. Ex. esse nro_ 
teccíonlsmo? A' ignorancia dos a.dminiAtradores que têm ;;o\'e!'
nado o Paiz? 

O SR. A::-<TONIO DE GóES. - Isso é V. Ex. que o es1ú 
<1izendo. 

O SR. LAlJJ)ElL!Xo CoMEs .. - Esse problema. (; fundamental. 

O SR. ANTONIO DE GóES - St·. Presidente. a siderur;;h 
ensaiada entre n6s já. teria succumbido. segundo e. pr!lvisão !!c 
Pandiá Calogeras, uma vez retirado o forte o.Poio que a tem man_ 
tido, representado pela nossa pol!t!ca protecclonista.. 

Os norte-americanos, seg-undo a observação do profeE.~o~ 

'\V. Schmidt, considerados como os maiores productores· de fet·ro 
e aç:o,. tendo a sua producçào conseguido tal desenvolvimento qu~ 
:-;e pode estimar em cerca de 2/5 da proclucção mundial, não fun
daram a suo. industria slderurgica confiantes em um pl:'otecci•). 
nismo exe::>gerado como o que vae sendo praticado no Brasil, o 
qual, em muitos casos, tem sido o mantenedor de fals~s induH
trias, tio lesivas para. a t>Conomia do povo brasileiro. 

O Sn. JoncE GtiEDSS - Não podem ser compo.ro.da.s as situa.;:ües: 
xão coisas heterogPnoos. Essa questão varia -no tempo e no espaço. 
O ferro nos Estados Unidos goza de privilegio especial de ter o 
carvão ao seu lado. A industria do ferro no Brasil se qulzerm•~s 
implantai-a., j)reclsarernos do car\·iio, ou entúo, de medidas que o 
protejam. 

O Sr.. DEMm'Rio XAVIE!l - Ternos carvão. 

O SJL .To!<GF. GuEm:s - Isso é uma interro~aç:ii.o. 
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O SR· DEMETRio XAVIl:."n - Para responcler a V. Ex. dari:t a 
palavra ao Sr. Deputado Henrique La;; e. 

O SR. JonGE Guom;s - Sem des~'onsidel":i~üo no E~tado do no_ 
bre Deputado, L'epito quQ o ca.rvÜD nacional {: uma inte!'l'Of:'ação. 

O SR. Df;lltETIUo XAVII>n - :'>1a:< com elle fa zemos as nossas lo
comotivas trabalharem. Xnssn maior defeito (o dizc1· mal do qnc· 
é nosso. 

O SR. ANTONIO DE GOES - Nfw me alí~to entre aquell~s 
que preconizam, de um modo radical. a elimina<:iio ela tarifa pro_ 
teccionista, maximE no momento actual, mas me so!idQ.rizo com 
todos aquelles que aconselham o S'eu empre!-:O eom moderação, in
telll1;encia e technicamente orientado. 

E' sabido que muita:,; <las unidades constitutivas do nosso 
parque industrial sú podem manter as :mas activida.des. amparadas 
pela barreira fiscal cons1:ituida. pelas nossas t:trifas alfandegarias. · 

O SR. Ern·ALDo Lom - V. Ex. <leve sa.her que a indu~·tri:c na
cional de ferro trabalha com combustivel nacional. ::-<a falta •h· 
coke metal!urgico brasileiro, que é oriundo []e carvão mineral, <
obrigada a se utilizar de carvão de madeira. Temos fornos, a car
vão de madeira, que são talvez oo; maiore s do mundo ... 

O SR. ANTONIO DE GOEs - Não considero orande side_ 
rurgla fornos de carvão vegetal. 

O Sn, EuvALVo LoDI - Nem ninguem está denominando esses 
fornos de grande. s'iderurgia. ::-<ão se nasce barbado e de bigodes; 
nasce-se pequeno. 

0 SR. PE:VRO RACHE - Faz-se o que se pôde. 

O Sn. ll:u~·ALDo Lom - A nossa industria .siderurgica já é m~
dia. Temos industria siderurgica digna de consideração e aprer;o; 
falta-nos apenas a. grande 1ndustrja, a lnílu>;tria pesada.-. 

O SR. ANT0:-.:10 DE GóES - Xii.o pl:'odUzimos aind:L 200.00ú 
toneladas de· ferro. 

O SR. EuvALDO LoDI - ... ·c essi• nin~uem a póde inventar 
porque depende ode factore::; que não estão ao alcance do!< indus
triaes, mas do poder publico. 

o SR. DEMETRIO XAVIER - Depende, lH"incipalmente.- do factor 
tempo. 

O SR. ANTONIO DE GOES - Ao O<!CUpal' a attenção d<l. 
Camara sobre o ru>sumpto, não tenho, absolutamente, idéa de me
nosprezar esse esfO!:'ÇO intell!gente da actual industria siderurgica. 
Nesslel ponto, parece-me. todos e>:>tamos de accürdo. 

O Sn. EuvALDO LoDI - O Paiz já. estíL resolV('ndo o problema 
da grande !ndustria; haja vista as obras iniciadas no valle do Rio 
Doce, em Monlevade. para a fahricac:;ão àc trilhos e de grossos 
pel:'!ilados. 

O SR. ANTONIO DE GóES - Ha unidades, Sr. Presidentt., 
que se· não limitam á importaçiio de materia. prima que não pos_ 
suimos, porém, chegam até a importar artlgo:s quasi manufacturado~·. 
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dependendo dos uJtimos acabamentos e da a.pplica<:;ão do rotulo 
definidor da sua nacionalidade. tão necessarl& para receber os be
neficios. do nosso proteccion!smo exaggerado. 

O $n. BuvALDO LoDI - O orador a llude a proteccionismo exag~ 
gerado, quando em verdade elle s6 ex!ste, excepcionalmente, para 
um pequeno num~ro de actividades. O grosso da inàustr!a l1ra. 
s!leira não tem rrroteccionismo exagger ado., mas apenas defesa na 
tura l. 

O SP.. HENr;IQL'E LAC& - o que nos fa.lta e protect:ão dentro do 
Paiz. 

O SR. ANTO)ol'IO DE GÓES - F eli:cmente. ao lado dessas ex
cepções que n os .entristecem. ha um ;;rande numero de iniitalh
cões industriaes que nos honram e t riumpham brilhantemente .. 
quer pela. technica das s uas organizações. q uer pel:t pe1·fc i<:iío dos 
<lrtig os q ue manufactura.rn. 

!I'al perf eiç.ão d os seu s p roductos. t em servido até ue pretexto 
a os m y.stificadores gananciosos , que não trepidam em desnaciona!í
zal-os, attribu!ndo a sua manufa.<;tura aos povos oe reputação In
dustrial mais ~levada e bem conhecida. para uma !acil ooten<; :~l'l 
de um lucro maior, pago, p rincipalment-e, -por todos aqueDes qu.: 
requintam a sua repulsa para. os mesmos artigos, quando legítimos, 
e os acceitam, ;;oswsamentc e com muito enthusiasmo, qua nd<) 
mystificados. 

Conhecidas, de um modo s uccinto, as condições uctuaes da 
nossa. incipiente siderurg ia . passemos ao exame dos diversos as
p ectos ou pontos de vista qu e se apresentam vara solucionar o 
magno problema. 

O Su.. BENRIQUF: LAc·s - I sso r: o que V. Ex. pensa, porqu;.:, 
paro. mim. o progresso da. siderurgia no Brasil. é difficilltado pela,., 
r epartições publicas. Meu p a.e, em 1895. mont ou altos fornos. 
adquir i u todo o materjaJ para. installar a. industria d o f erro no 
Brasil e mandou vir d e Minas 25 mil toneladas· de m !nerio. P ois 
bem. cinco anno3 <l!lpois, f ut obrigado a a.tira:r ao mar nã.o s6 a s 
~i) m·ll toneladas de m inerí_o, com o os alto;; fornos e o r esto do 
material . 

<:) SR. D lNlz J üNon - Por i sso o nobre collega não cu idou de 
r.ecomeçar a. tentativa. no P araná e em S::tnt.a Catha rina, onde as 
jazidas de ferro, carvão e rna.nganez ~stão se esbei!:ando uma!; 
com a.<l outraa. 

O SR. HENRIQUE LACE - O m eu lamlnador está insta lla do no 
Rio de .raneíro. 

O SR. . ANTONIO DE GOES - De tudo qua nto .tenho lido e 
observado, não me parece ter alcran~ado a unanimidade das · opi
niões, a :necessidade do de.l•li-Uatm.e-rito completo da exportação do 
nosso minerio do problema- de sua reducção a. ser .executado no 
B rasil. 

P Dr. Alexandre Siciliano Junior, .membro da. Comrnissã o d~ 
R evloruo j:i ret'erlda, em parecer em .sepa1•ado. · declara. textual
mente; 
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"Recapitulo tambem que não me é 'possível acceitar o ponto 
ele vis'ta muito generalizado, aliás, no. Brasil, de que a questão de 
exportação de minerio póde ser tratada independentemente da 
questão de reducção de rninerios e isto pelo simples facto de só 
conseguirmos, na actualidade, r eduzir minerio~ de ferro economica. 
m..;nte e em grande escala, mediante a importação, tambem em 
l:u-ga escala, de carvão .~iderur(]ico c.:~:t-rangciro , importação est<t. 
entretanto, que tornat·ú o respectivo fre te terrestre e maritimo 
demasiadamente oneroso, S'e não pudermo" compensar aquelles f re· 
te.> de retorno ferrovlarios e ;ÇObretudo 1narithnos• com a expor· 
tação de um outro qualquer artigo nacional grlllltulaà!), que ~.:; 

pOde set· - no caso em aprec:o 1n.incrio ele ferro. ou. melhn~ 
a inda, de ma.ngancz. 

I() SR. Dnnz J UNIOR - Por que Re n ão resol\:e o problema n•::> 
proprio local em que estão juntO!<? 

0 Sn. PEDno RACHE - ls>;o <lepencle de e:otudo. 

O SR. DI:SIZ J uNior: - A que~<tii.o é que n ão temos neces!'ddacic . 
Os estudos estão feitos . H a carvão n acional qu~ se perde. Obtem
se o coke metallurgico com carvão de Crissiuma. 

O SR. Al"\l'TO::-l'IO DE GOES - E este intercambio tarnbé:n 
serú. ne.cessarlo para evitarmos a necessaria exportação de ouro 
)):lm a com]Jra de carv1io. 

Embora, Sr. Prel'!idente. não seja inconveniencia, para o fu_ 
turo da nossa siderurgia, na exportação do nosso minerio , de tão 
:subido teor metal!ico. pois g t·andes são as nossas reservas. entre· 
tanto, não me incorporar-ei aos extr emados que chegaJn a acon
se-lhar, sem nenhuma reS'tricc;:ã.o. a pratica de semelhante,. medid::t . 

. E' 'bem verdade que ning uem podct·ú negar ou pôr em du
vida as v antagens ã ecort·entes d e uma grande exportaç-d.o, em co _ 
•·acter permanente, como admittc· o parecer da alludida. Commissão 
de R evisão. principalmente quando declara que ella " reper-cutir:·L 
favoravelmente em nosso ::nercado ·cambinl pe lo accresclm o de letr :-,-; 
d e exportação. " 

Mas, Sr. Presidente. não me parece quE> (1eva ser :1. unica e 
principal p reoccupação dos poderes publico~ crear O!> recurs'Os 
q u e permitta.m uma elevada. e permanente exportação de minel'io. 
ciespreoccupando-se. assim, do estabelecimento de medidas qUE· 

venham garantir a funda~ão da gran de siderurgia. que tanto n e
.cessitamos: 

Dlr.se-(:. que sl'lmente com essa exportac:ão Me poderá con
l'>'e)rUir. em magnlflcas ccndlçõe~ . o can •ão siderurgico imprescin· 
divel á. fundação d a. gr.a.nde e verdadeira lndustria. do ferro, o que. 
aliás~ tem o meu integral apoio po r set· uma neceFsidade incon_ 
testavel. 

E mist~r. porfm. Sr. P residente, que esse combu stível, obtido 
pela exportação, em la rga escala. do mlnerio brasileiro, venha ser. 
realmente. o GTande t ornentador da !ndustrin. sideru rgica entre nó::;. 

O · SR. DINiz .ru:sioR - Ahi f! QUP est.á o eno. Não se encarem. 
por exemplo. os• portos de L aguna e Imbitubo... em Santa CatbariiL"l, 
como portos de um pequeno Estado, mas sim como portos que 
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repreHcn tam .c;rancle facto r do 'llORSo descnvol ~·rmcn til <:conomico. 
IJOrque serão nosAo!l portoFI carvoeiro~ . .::le ve;-. que l:í. ~ encon~ 
tram nossas mlnaK de carvão de pedra. Xão !'/e encll.re o problem:.s. 
da sider·urg!a. como problema de caracter chlncz, "omo db;ia La
~.orl;..u, a. !ler rellolvido Bómente pl!lo numero, Elle precisa !!er 
n~solvldo onde e~t!verem juntos o cc>mbu~tlvel. o m!ncr!o de ferro 
H o mung<•ne?., que temo:-; em :thunda.nci<L <'m l:l;mt:L Cathnrlna e 
no Paraná,. 

O ~l!- l>enrw H.Acr~E - ~fio problt<mas <lUe HP. reo;ol\·em conco
mitantemente. O carvão a c1ue V. Ex. RO refere (, myiholoJ.;"!C<'J. 

O Slt. DINI7. .l~NIOJ: - Como mytholo~lco'f Quero colh<>r o. 
ohj..,ctivo <lo nobre Deputado . 

. o l'lR, PWRO RAcrrp; - ~ão hn. um !<6 !orno c1u" o emrwe.,;uc . 

O Sn. DISIZ Jr!NJOn- :W:tK Jn!;'Jrito; por que mytholo~lco'! 

O Srt. P~mno RACHE - Mytho!o~;"leo pm·a. flnR Riderur~:!coF.. 

O R11. DrNrz JuNion - O Imperlo. po1· exemplo. e<;nlltrulu. a 
Estrada. de Ferro There= Christina; hoje confiada ao Sr. Hen
rique La.c;e; com vultosas obra.'! de arte, como. por exemplo umn 
ponte metalllca. de 1.500 metrOR de exten~üo. numa. f}rovlnclu. P:<ClU,,
dila. t~ndo em vista a ;!o!ução conjug-n<b. rJe problemas, que, afi
nal, Me ent relao:;a.m. 

O Sn.. Pni!:SWJ!)XT& - Attenc;ií.o! PN;o nos nohreR D<>puta<lo~ que 
não Interrompam o orador. 

O SR. ANTONIO DE GóE~ - Pur:L l>uio ·- mntlnt1o - jul~o 
lndlspensavel a. fundacão. no Pnlz, da !ndufltl·ia Mlclerur.c:-lca, !Mto t:, 
<l do bcncflclamento do c:.arvúo ele ptollra. ... 

O 51~ HE!I<ItJC.IlTI': Lt.GI!: - Existe>. UP!IUP 19l7. 

O SR. ANTONIO DE GóF;S - ... pmprc>gando-He Cl!l ma!;; 
:moderno~; proce:o;.qos. 

O Sn. HeNRlQUI: LAGI'l - Todo~ OR mr~lrm rle lwn<<f!Cil\r carvilu 
<·Xllltem em Santa· Catharlna.. 

O SR. A~TONIO DE GOES - Chegare! rr~. 

Com t~emelhantc medida, além d= vn.ntn~en.. <lc<:OL·rente~. 

proporelonaàa.~ pelos cl!f!erentcs IIUb-pi·oeluctoH que t!et·iam ohtl
tloa. os quaeH viriam lnrlulr, ~ertamentc. no barateamento do cakt:' 
produzido, terlarn011 rl.fnda toda~> a.'l POH8ibll!dnde11 pai-a. um oppor
tuno emprego do cu.rviio nacional, cuja.'! 1nvestiga_cõe11 e enaalf)!'< 
elevem proseguir, no intuito patrlotico de da.r ao Braall uma flaf' 
mrl.forcJ! fontefl ele pro:lperldnde e de tiLO elevado. !n!luencia noK ~<eu~ 
clest!no11. 

O Srt. EV,'Al..DO L"l>I - ])(>vo e:~clm·ecer a V. E:x. que eatudol'l 
realizados MObre o empre"o elo carvão nacional. como coke· metal
lurgico, deram rer,ultadoH Inteiramente animadores. La.vando-se 
previamente o carvão - e Para if.'IW jlí ha lnHtaiJ~11eH - ~r{L poH
alvel conseguir-se, peh dilltilla~üo, um coke metallurgfco, em vet·
cla.de com teor de cinzu. multo mal11 elevndo quo o do cor:respon
dente Importado. O cí'rto, por~m. (! que o coke mcotallurg!co ex_ 
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tt·anJ;eir<J, emjJrcgnrlo na t· ~cluc<;Üo ele mincrlo d e• tet·t·o poht·~ . formn 
leito de !us üo, com maior. qua.ntltlnde d e c·lnr .. n do IIU<• us:~ndo n 
nosso carvão, que dú coke metnllurA'Ico inferior , C'om mfnerlo~ •le 
f erro de elcvll.clo t e o1· metal!lco. Os re~ul tados thcorl(:O,.,., t:;tmbP:n 
veri!!cados em e~c:ala ~Pml-lndu.strlal. <lcmonst:-am alnd:L :L nc~os

!'!ldnde ele nddlclonar-!'!e ,.tJica. (areia), 11ara que o Jeito ele fu~<êio 
!!O opet·c: em boa• c·oncllc;iJeH de esc:orlfkll:;iln. ou melhnt', o•m <·o n
dlc:ões economlcn~ nos )lrOc:<·~I'IOs mc•tHilllr~!<:os <')n.-;fll~oR. 

O SR. A:-l'rO~IO DJ·; OÚES - l·'ellcit<•-ml• pot• tor cl<:xpet·t:ulo 
e m mcu:-c illustreK collc~;al'l esta at t P.nc;:~LO. ck· fJUe n:in ,.,,u m er<!
ceclor. {1'-hlo <t]>0~7nN.) 

o Sn. DKME'I'KIO x .wn;n - v . Ex. cxt:i. !azc•ndo lll><cur"o hri
lhante, que lntc,ressa. u. toda :L Nuc;itu. (.'\!uito IJt~'Pll,,) 

O SR. ANT0:-110 DE GOES - l:m;L outrn pmvlcl<>ll<' i:l qu~ 
t•eputo !ndl~pemmv<: l (, a .. <la obdgatorle<lade' do t,u·vãt• pet·muta<ln 

. HCr, tanto <tua.nto !ú1· ncCNIS~Lrlo, empl'C~ado no uha~teclmPnt<l tla~ 

u~lnaK Hlderurglcas que (1e!lf' nece>~>lltart-m. I!VItan<lo-><t• tle>!''!CJ,.. ,. 
nutras app!lcu<;ile~ qu~ venhr• m Pl'<.oJU<lkar " runc"lunamento •.!aJo; 
u~;lnaK a Uudlda.. ... 

O Sn. Hl!l!lóRlQU~; LAcE - '\ •. Ex. tc~t·r~ n o Bra:dl a. quantlcl:ulL• 
de car viío quo qu l:.:er ·por mc·z. <.:ontantn rtU<' )Wnhn. j uizo na c:·•
beqa. da ru:lmlnlstrac;:ii.o publlcn. ( ntso.) 

O SR. ANTONIO DE GÓF.~ - Devo dizer, a propo~·Jtu. !lU<', 
recentemente, um l!OJ{enheh;n nc.v:tl rnt" dl~~e o seguint e; R"r:et.l 
c11te carvão JU!rtl queimai' na,; ca.ldc imR doH n:Lvlo~< ele J-:U<'tTa <' e=n 
a.l&:;uns ·m ercantl!!l, mas tenho lmprc·K~o doloro~~:L Honre 11 <:nrvilo . 
POli! b em: e~sc l!Dg<'nhc!ro f o! liH mina:< <)c São .Te ronymo r• \' ~ ' I 
q ue o cat·vã.o mandado para aqui G '' mal!'/ orcllnarlo. 

O Governo tia. Rc·puhlku., em men:<:tg••m dfl 17 du mcz Pt'o
xlmo pa~=do dlrl>;lda a<> Poder LeKh<ln t!vo, KUhmetteu :•o xeu cs. 
tudo todos OH dO<: um<>ntos c purecP.J'l':. fi as dlvc•rsa>< cnmml~~<õ ..... 
nomeac]JJ.s p :t1·a o <'xamr: 1lr, problema ~lclt• l'Ul'~ic•o. 

Remett eu a lncla. o~ papel~ rclnUvoK {L re\'IKiío do " utlt•·aNo tia 
"Itnblro. Jron ... cujrL mlnutn !o! ('laboracla pel:l ultlmu, r·omml~,;ii•j 
llel!ignll.da , :-cob :t prc>~l<lcmcla. elo ~.:enerol KylvcAh'E' fto('h:> . 

Do rc:latorlo <1:1 t·c!crlcl:~ (•nmm!H~•~w con><tam a.; ""~;ulnt c ·:< ,,.,_ 
clarac;i5e!!; 

" Julg :4 :t nc tual Comm!ti!!Ü.o que da mlnut,L elo c:untracto por 
ella. propoHtU I'I!Kultum tl!vcr>lllJ< vantllKenl'l pn.J'n n Palro. qup pod~m 
Kcr re!lumlda~ tlu w•:~ulnt<• mnnelra;· 

a) c:rertcii.o 1lt' mdo>! ele trn.mmortc•. por hulxo prcco. pa r:L 0 
mlnerlo. bcm como )Jara n cur vii.o extrangciJ·o lmpreKCindlvel il 
lndustrla ':lderurgl" u. naclonlll. e!ltabelecendo flH>< Im :lJf condlt,:Õt·~ 

P><Henclae!l para o >~Urto , entre nóx, clc>iHa lnclu><trht. de .rro 11ne \rn. 
detlnttl\·a e l'eulm('ntc vanta.jo11a.; 

b) nhcrtUrll, ><em o menor onuR pa.ra oH c orreH publlco.H , e ~:~em 
malorca vantagem~ que :J.H conce clld:tH, ntJI'ffi!Llmente, f<H cKtradas d~ 
ferro. de um11 .novn \'la de JJenetraçlio ao hint~rlrwuL brasile ir o, em 
<'ondlr.G<ls tt•ehnlcaJ:t , ainda não ulcan<:n llu >< .por nc:>nhum•~ outl'll 
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tornando, de><t 'arte, pu~;siVel a exportao::r,o P>Wa " o>xtrnn"eiro d:c 
produc:<;ii.o mineral e agricola de uma "xten~a zona do terr!torio 
nacion'<ll, o que concon·eri"l., di? modo seguro e decisivo, para o 
~eu p~o.~esso; 

c) a inversão. no Po.iz, {le g-randes capítae~ extrangeiros, eO!ll 

a compra de mater(aes e salarius o nuc trar!i. indiscutíveis ,·anta_ 
s-en" em nossa halança de pagamentos, neste momento em que a 
<·rl~·e cconomk~t do mundo tii.o ruclemente te.m ;:;olpcarlo a noR•~• 

taxa camhinl; 

c.l) · crea<:r..'J de uma nova fonte permanente dt> é>Xporta(;âo Jmro. 
'' Palz. r~l)resent<J.da pe!o minel'io <le !erro qu ,• possuímos em 

·quantidade" qua"'i inexgobweis. o que repercutir{<. tavoraV"lmentP 
em no~so mE'rcado caml)ial p~lo acttf>SCimn de- letri1,. <1<' exporta· 
<:>io". (Relatorio da Comtni~são. pai;. 9.) 

Do exp~sto, fica JH:rfeltamente e\'idenc:Jadn que a Commissão 
üe Hevlsão. com a sua .mlnut."'. de contracto, e"w.he!':'ce a tram1Cor- · 
maç:1o do·antigo contracto <la ··rtabira IronH em conc~s·~iio de: e~
t!·ada de ferr"t, julg-ada capn~ ue transportar o nosso mlnedo ... 

O Sn. BIAS FoRTEs - Scb1·e o nosso m!nerlo, não: sobre o mi 
nerlo da Itabira It·on. que é a m·opr!etar.ia das minas. 

O SR. EuvALDo Lom - Quanto ~- permuta de· mln~rio rom 
carvão, não esque<:a y, Ex. que o carvão vale mais 25 % q\te o 
minerio. Chamo a attenc:ão de V. Ex. pata tratar des,;e ponto com 
a a.rgucla que esU'i. <lemonstrando no -"l'U dl~curso. A permuta. nl"~
tas con.dlc;ões, serl.:L d!'t'lcltaria p::u·a a economia elo Bra,11, al~m ele 
acarretar outros males: 

O SR. ANTOXIO DE GÓES - ... por pre<:os reduzido,;, Pro
videnciando atnda sohre a sua exportação c tambem 1;obre a im-
porta~ão de combusth·eJ, especialmente- ca,n:ão.. • 

Foi tornada facullatlva a construcçiio e explor:.u;ão de um:~. 

usina slderurglca '"pro~·ida dos nperfeh;oa.mentos mais modernoH." 

O Sr •. Dnn;o; Jt:x10r, - Houve revisão do contracto? 

0 SR. BIAS Foms - Houve. 

O SR. ANTONIO DE GóES -Eis, Sr. Pre!>'id1.mte. com traço• 
geraes, o que se pretende realizar C>m pró! da cr!nciio dn grnndC> 
siderurgia nacional. 

Infelizmente. n1io me enthu~lasmn a soluc;iio apre~c·ntaua. 

O SP.. EUVALOO Lonr - E' umn ameat;a permanrmte ]l!Lt'a I]Uc 
nenhum nacional fa.;:a. 

O SR. ANTONIO DE GóES - Entre~·ejo protel:~d(l, talV\!7. po1· 
unia dezena de annoR, a !unda<;ão da grunde obra .nttrlonul, l'!." _ 
clamada, !nsophlsmavelmente, pelas palpitantes carcnc!as do Bras\1. 

O Sn. DINiz Juxmn - Encaraoa. desde a colonla. co-m s erie
dade. 

O SR. A:N'TONici DE GóES - Ainda teremos de esperar peltt 
acc:ão tomentadora do combu~U\·el extranp:ell"o, permutado pelo 
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mlnerio brasileiro. uma. yez vencida . ~isfactoriamE>ntc , a primeira 
ctap<~. . 

Da importação do carvão e do seu he n<.>ficiamento, em bo'1s 
condições, penn1ttlndo fornecimentos a preços baixos. clepender;'1 
o :;rande ~urto da siderurgia nacional . 

-Nü.o m e desperta grande confiança a maneira peh q ual se 
)'ensa solucionar . o Importa nte e debat ido prohlema. 

:'-1ão E unicamente- com o estabelecimento de providen<;iu,.; r ::!
hltiva>:~ .iJ. exporta~ão, em larE'a es·cala, d e minerio. n!iítú ,.;, neceH
"'Lria. para obtem:ão nag melhore!! condlc;õeM. do C.:lt rvão impre><
c!ndivel aos e.<~to.br:lecimcntcs siderurgicos. que jul:;o reRoh ;ida suffí
c!entemente a t;rande questiio. 

Outras medidas collaternes, que reputo d e ;..'Tandc alc~nce, 
<:on!orme .!ú tive occ~mião de al~:1-mas ,:eze:-; 1'<'\'Edar. 'foram <>s
quecfdas ou jul:;ada;; desnecessarias . 

Na minha desvaliosa opinião (mio apoiado.~ !Jrrat,_,) . .. 

O Sn. ReNATO B.u:uosA - Autorizada opinião. 

O SR. ANTONIO DE GóES - . .. não me pat·ece ter si ilo 
muit o feliz à. solução apresenta.ila. 

Tenho r eceio d e novos insuccessos, tal a depcndenciu. em que 
ficará. a n os3n futura. indust rla. de fe rro, de uma empreza cou
cessiona rla def.'i nter esl:!ada da nossa. activlda.de s iderurglca e só
mente preoccupada com as vanta;:ens decorrente~: ele uma expor
tação e Importação mint>ral c serviços de transporte . 

O Stt. P Eono RACHE ~ Esta p ossibilidade de fra casso é fatali
dade que_ pesa sobre todos os €-roprehendimentos. Mas, por is5:> 
mesmo, não devem os deixar de ten tn t·, desde que t•epresenta uma 
eHperança. 

O SR . ANTONIO DE GóES - Qun.lqUe1· de~equilihrlo nos 
l!CUs negocias poder{t trazer c.:onsequencías !unest:l!;;' para. as instal~ 
!ações slderur,;Jcas, dependentes do combustível que ella !orn ecer:'t 
por preço reduzido e em quà.ntldacle capaz de sath;fnzer íts nece!-1-
~lda.del:l das mesmas ins-trtllações. 

Tal empreza n iio sacrifica ria. de modo algum. os !!CUS int:~
l'e.sse~ em beneficio de umn. lndus trin., qJ,I.e pelas suas especla~:; 

condições, támbem não poderia supporta.r as m a jora<.:õe:;; nece>~

~arias para attender ao m esmo deseq ulllbrfo . 

E' m!stér nunca. esquecer os conceito~ valioso~ do protessor 
\\·alther Schmldt sobre o {F-rro e o curviio . 

Para elle, a g t·ande:z<t economica dos paizex inuustrla es, a 
evolução dos machinlamos actttae3 e a. vida da m oderna hum>t_ 
n!dade t~m os seus a licerces nesses dois extraordÍJiar!os elementos . 

·xinguem poderá n egar a decisiva influencia do fen·o e do carvão 
na. e.conomia e grandeza. dos povos. 

Será. o mais emancipado aquelle que mais desenvolver :ls suas 
induS'trlas de ferr o e de carvão. 
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• Oxalá, St·. Presidente. que . as minha.« despretenciosas observo.-
<;;ões, filhas desse incot1tido des.-ejo õe ver immenso e dadh·oso o :fu
turo da nossa nc\Cionali<lacle, tão digno dos esforços patrioticos dos 
seus !llhos, despertem a mais sJibldas inten<:ões. determinando uma 
solução tranqu!lizadora. efficaz para o,; destinos da nossa siderur
~ia -e tão urgente, quão necessaria, pa•·a a grandeza. do B<-a.si!. 
(3fttito be·m; mttlto bc•n. Pal·mas. O orador é cu~H1Jrimenta<lo . } 

O Sr. Presidente- Tenho sobre a. mesa. e vou :submetter 
n votos o ~-eguinte 

Req uer,emos conste da .\.cta dos nosso:-< t~tb:~lhos dE:: hoje .um 
\'Oto de pesar pela morte do illustre patricio Sr. Celso Ba.yiJUL. QUe. 
durante varias legislaturas. com l;l"'<t.nde brilho e patriotis mo. repre- 
sentou, no Senado Federal e na Camaru dos Deputados. o Estndo 
de Santa Catllarina. 

Sala das $e~sões. 27 de Julho de 1935. - D·in·i:: Jul'rtWr. - RIIPJl 
.funiar. - José M1tller. - J)orval .3felcldc:deSI. - Aoclarào Luz. 

O Sr. Diniz Junior (Pela ordem) - Sr. Presidente. ao entrar 
:no.}e nesta Casa !ui su1·prehendido com a dolorosa noticia do desap
Jla.recimento do !llustre brasileiro Sr. Celso Bayma, Q.ue. durante 
varias legislatura.'!, na Can)ara dos Senhoi·e~ Deput>~dos e no Senn
<lo Federal, representou o meu Estado. 

A f~ura de Celso Ba)·ma não viveu ~xistencln apagad:~ n<\ re
. Pl'esen tação catharlnenst' ... 

O Sn. OCTAVlo :'d.uw:.mimu -Na representa<:íio nacional. \'. Ex. 
]lóde dizer. 

O SR. Dr::-;rz JUNIOR - ..• nem n;L representac:ii.o nnclonnJ, 
c omó muito bem âccentua o nosso preclnro collega Sr. Octa v lo 
Mangabeira. 

Cel.;o Baymu. desde os ~<eU~ primell·o>-' dias éle parlamentar, im
poz-se f• conslderaçfto dos seus pares. peJ;~. intelll~encla. u"ll e lu
dda, pd~ operosidade e 11elo seu entranhado e mor ll.. causa publica. 
Xão fo! elle na~o n;L minha terra: n6s o rect-b<"rnOI'i no selo do noS:!O 
po\'o, !ilho que era de um maranhense em1nente, que se havia fir
mado na v ida de Santa catnurlna um los-ar ·de destaque, um Jogar 
honroso. Mas. no momento em que cogita,·amos, no Estado. de im
\>01'-nos a n6s mesmos uma. polltlca maiS< seguro. nos seus designios. 
mnls · esclarecida no:; seus intutlos, o acerto com ctue sempre agiu 
Lauro Muller foi buscar, no es•::riptorlo -de advogu.do, ainda mal 
l•nsaiando os seu8 primeiros pa-ssos na vida pratica - Celso Bay
mn. De que tez hem o illustre che:fe_ da l)olitlca cutbarinense, tive
mos a experiencla por d!latndos e.nnoa. Cels-o Bayma ingressou n a 
}Jolitica do meu Et:õtada. numa :honra. que direi tellz. numa hora 
senhor :Presidente. · verdadeiramente aurora! para os nossos desti· 
nos. Isto !oi, preclàrunente. quando, ao patriotismo de Lauro Mul· 
ler. occorreu de hat•monizar· a fnmilia ~athartnense, abatida:;• as ban· 
clciras tradiclonaes doi! no.ilt:o5 dois srandes partidos - o ReJ)ubli-. 
~·ano e o ·Fed<!mlhtta -bandeiras, Sr . . Presidente, que tinham de sl 
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n1•e.sn1as o üireito de poml)ea:· culminanten1ente nn nossa existenci<L 
de povo, porque Yinham aureoladas pela gloria de luta.~ em que o 
nos~o patriotismo ~e havia demonstrado em etapas lumino~as, que ''
hístoria recolheu e que são Dagina.s que no-s honram. E de que e~e 
homem, seduzido para· a vida politioa do meu Estado, chega em 
bom dia p;:u·<~. as justas ela noss<L exlstencia civiça - dil-o ''- circum
stancia de que. ao nppello ele Lauro Muller, nii.o houv-e catharinen
ses que refug<~!>'-5em. ainda qu0 mal accordado~ de uma lut:t que. se 
trouxe ])ar;,~. a nadonalidade u consolidação ~o re;;imen republicano. 
para nós, muito esnecialm-ente, para os filhos daquella terra, ~l· 

encerrara com o dram·<~. dE' Anhatomlrim, em que haviam tombado, 
S:J.crificados. sem processo, arrancados ao!l s·~u.~ lu.rc" em dcse8pero. 
para maig de 500 pntricios nossos, immolados. cruelmente, ao seu 
ioeal. 

E é nesta hora ele hal'rnoniu, " é nesm ho1'a d e conconlia, e é 
neste in-stante !'n' que s-e appellidam a~ melhores con~ciencias para 
o sen·i~o (lo Brasil. que Celso ;Baymu vem incorporar-se '' vida 
part!dar!a de Santa c.~tharina. Eleito De1mtado estadoal, pouco 
se ~emorou na Assembléa catharlnense. Os seus valores log-o o im
puzeram para a eleição federal c até o desfecho das nossas lut.1.s in
ternas, culminadas na revoluçüo de 1930. a sua palavra brilhante 
e hlpid~. seu espirlto fo:nno.<;u e claro, sua .cultura. vhjada, aqui. 
nesta Caaa, e no Se.nado da Repuolica. em todos os momentos em 
que elle·houye de Intervir nos debates parlamentare.s, t1·ouxe ,,m. 
pre uma <~entença <ie bons serviços ao Paiz. (3fu-it-:J IJe-m.) 

Até m-esmo fóra do Brasil, me~'<mo 1on:;e d'l. Pat~ia. nas mis~t;es 
que lhe foram cornmettídas, elle SOUbE' dignificar OS mandatos <(U~ 
lhe deferiram. Entre o~ servic;os prestados á nossa te1·ra. ~ p,·~iso 
não esquecer o de que, representando, ali. o nosso Paiz. consee-uiu 
vencer outros d~ejos poderosos, na Primeira Conferencia Inter
nacicnal Pa!."lamentar de Com-mercio, logrando ficassê delibera.dl1 quE
[', reunlão seguinte se realizasse na Capital do Brasil. nest.t mesma 
Ca!la. onde tanto íllustrou seu mand>t to. 

Essa vJctorla da. :>.'Ua habilid-ade nc>~ r>roporciunou o cot>tacto 
·com algumas das mai~ en1!nentes figura,; rla histeria C1Ue est.-úno::; 
vivendo; grandes estadistas de todos "'~' povos aq:~i estiveram; al· 
;;uns daquelles que. neste mesmo lnl!tante, tem nas mãos os desti
nos -do mundo, estlve1·am em no:llia convivenc!a. trazendo o>~ con
tin!;entes ele sua cultura parn que melhot· pudessem entender 
até. mesmo, alguns dos nossos J)roprios probl~rna,:;. 

A perda de uma vida como esta nüo é trh•lal na exi8tencio. do!< 
povos; o de-sapparec!mento de um homem como esse é sen1prc coi
sa que se- deva lamentm· sinceramente. 

O Yoto de pesar que Dedt nü.o representa, apena-s, a a.tt!tude de 
preencher formalidade occa.~lonal da vida parlamentar, mas traduz 
um acto de justiça. que, sendo inicialmente dos homen>< de minha 
terra catharinen~,..?. tambem o ,;, como acredito. porque mais uma 
vez me volvo pat·a o aparte do nobre Deputado Octavio Manga
beira; voto que traduz, que representa, Que exprime o ~entir n[L
cional. Esse. bem o percebo, ê o proprio ecntimento da Camara, 
que rE-presenta n soberania de- nosso po,·o. que é, na sua \'Ido, o pro-
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prio espelho do que o Paiz vale em sua e:-.:pressão de cultura poli
tiNI c civica. 

O Sn. J. J. SMB?.A - E' toda ~ Cnmara. 

O SR. DINIZ JUNIOR - :Nestas condiçõe>~, ;;;·. Pr0siàcnte, 
pretendo ter justificado o •·oto de pesar que pedi ;, Camar:t. 

· (M'nit-J hem.) 

Quanto a nús. r epresentantes de Santa Catharina, na nossa in
timidade, no aconche~;o de no>Ssa vida de conter:raneos. saberemos 
<'h orar a perda que soffreu nosso Estado. (.ll1tit'.:> bem; ·m.ttito bem .. ) 

ó Sr. José Augusto (Pela orde·n~l - Sr. Presidenr ... à m!noriv. 
parlament..v, pela minha palavra, vem , ne>lt3. . hora. associar-se ao 
voto de profundo e sentido pesa:- impetra1lo da Camara, E>m virtu
-de do fallecimento ue Celso Bayma, pelo nobre rcpresentante . de 
Santa Catharinn, o Sr. Dinlz Junior. 

Fui. Sr. Presidente, collega de Celso .Basma na . Ca m<u-n. dos 
Deputado>i e no Senado da R<:pulJlica; fui sempre tambem seu com
panheiro, como advogado. que a:mbos eramos, n 'os auditorias> desta 
Capital, Posso. !)Ot" isso , afflrmar que encontrei no morto de hoj~ 
em todas as etapas de sua existencia quer como politico, quer como 
advogado, uma das mais altas expressõeS~ culturaes de n ossa. terra 
e um dos mais serenós e cqu!llbrados dentre qu"ntos homens pu
blicas tenho conheci-do atravês de minhn .-ida. 

o SR. Dnnz JuxroR __;, V. Ex. · ? de!!nlu admir:welmentP . 

O SR. JOSE' AUGUSTO - A!<sim, dadas esosas ligações minhas 
c de mE:u:J companheiros, com o morto que Santa Catharina pran
teia. acompanhada por toda a Na~iio, quero dlzer, neste instante, á 
illustrada bancada desse Estado que todos nós compartilhamos do 
p!lsa:· que a enluta e que os ·TJOSS"'s votos são tão sentidos quanto 
os que aqui expreS$OU, com eloquenci11. e brilhantismo, o nobre De

.putado que me prece_de u. (Pa.lmas . O "raàm' é al.oraça.do.) 

Em se&:"uida, é approvado o requer imento do Sr. 
Diniz Junior. 

O Sr. Presid.ente Ha sobre a mesa., e vou submetter ~ 
conslderaçii.o rla Casa o .!leguinte 

Requeremos se consigne na. Acta. dos trabalhes da Sessão de 
hoje um voto àe pesar pelo fa.ll'.!cimento do Dr. En.Oas Camara, il
lustre advogado Q.Ue, como senador a o Congresso mineiro e presiden
t e da Camara di)s DeJluta.dos da.q_uelle Estado, prestou á-quella. uni 
da.de da Federação serviços dignos de serem as:;ig!mlados. 

Sala das Sessõe~. 27 de Junho ·de 1935. - Ch·rlstia.no .lfn.cha· 
do. - Lct>indo Coelho . - Potvca.rpo Viotti. - Ncur<io dl' JAmth 
- Martins &xires:- Pecl1'v .·Ucizo. - Simão ela Cunha. - Bla.~ 
Forte~ . 

Appro\'a.do. 
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O Sr. Presidente - Tenho sobt·e a mesa um requel'imento 
que Yai ser liclo. 

E' lidn e posto em di~tcu~s:""Lo 0 ;:;;cguinte 

X. 50 - 1935 

( Primeil·a Legislatura) 

Requeremos, por intfrrme<lio <la !\1e.~a. que :;cjam :;olidtad;c~. elo 
:J.IinísteriD .<Ja \"ía~âtl e Ohras Publicas, as se~uintcs ínfonnac:õc". 
com referencia ao Lloy1l Brasileiro; 

1." Qual o estado de seus debito:. em :!4 ele Outul>ro tle 1!!30: 

•a) com o Thesouro l!:'cderal: 

b) com o Banco do Brasil: 

c) com a p!·ac:a do Rio de .Janeiro; 

d) com as pra<;as extrangeiras. 

2 ·" Qual o estado dos mesmos debitos. depois de ~-! ele OutulH·o 
de 1930 e no fim de cada anno financeiro: 

a) em 31 àe Dezembro de 1931; 

b) em 31 de Dellembro de 1932: 

cl em 31 de Dezembro de 1933 : 

cl) em 31 de Dezembro de 19.34; 

c) em 30 de Maio de 1935. 

3." Qual o <,>stado de ><eu debito com o seu funccionalismo 
\'encimento><. soldada~ e snlarlu><. - em 30 d0 :\laio d~ l!J3fi . 

. 4." Quantos navios tem actualmente e quflntus estão: 

a) em trafp:,:-o: 

b) aguardando reparo~; 

c) desarmados e sem aproveitamento. 

5." Quu.ntos naYio~ tem afretados no serviço da Cumputlhin c 
~gw linha sen:cm. 

Cllmnt•a dOM Depu tudo:<, l'm 2G ue Junho de l ~3[,. - naptista 
J,usard··J. - IJscar Fo11toura. - Eurico de Souza Leão. - Nkola11 
Vcr!Jttc:ro. - Lat•rtc .'lctrtbal. - Carndro à<: Rezc·ndc. - Le1'indo 
OoriTHl. - PolfJcarpo 1'iottl. - Pinheiro Cha.flas. - .1.rtl:-ur Scrnto.~. 

Encerrada a dlscu~süo e ad!adn a votac;iio. 

O Sr. Presidente - E~tú íin<la n. hot·a destir.ada ::~o Expe
diente. 

Ynl-se pu.!<snr r, OnlC'm dn c\ ia. (Pausa.) 

Cnmp:~re~>em mnls os Sr:s.: 

Cttldclrn Alvnn:'nr;a. Ribc•lro Junior, Mario Chel'!Ilont, Deodoro 
de ~IE'ndonça, .A.bguar ·Bastos, Fenelori Perdigão, Genaro Ponte 
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J..fagalhiie!l de Almeida, I;lil'z~r :.\10l'•dro., Godofredo Vianna . . Ag-e
nor Mont~. Adelmar Rocha. Pil·e!l ele Gayoso, Fn•ire de Anch·ade. 
Pl1nio Pompeu, P~dro Firmcz.~. Humberto Andrade. Xavier d e 011-
velra. Martins Veras, Jose, Augusto, Ricnrdo Barre to. Herectlano 
Zenaid~. Odon Bezerm, Ruy Curneit·o, Souza Leiio, João Cleopha~. 

Rego Barros, Ozoriu Borba. Arnaldo Bnsto~. !\>lario Domingue,;, D<-
m lngos Vielra, ArthU!' Cavalc-anti, A lue Sampaio. Oswaldo Lim:l. 
Simões Barbo~a. Motta Lima, \"altmH· ·de l .. ima, !\>1elch ísedeck :Mol".
lc. Amando Fontes. Ma noel :"J'ovacr,:, Clemente ~ariani. Lauro Pes
s os , Pedro La~;o. João :Mangal>eira, Prl:~co .Pamiso, A r lindo L eonl • 
. ~taga!hães ::-l'etto. Irr:~.ncisco Rochn, Octavio Man~;abeíra, Pedro 
C~Imnn, Arthur ~elva, Raphael Ciucur><. Edgard Sa.nches, Attlla 
Amara l, Homero Pires, Ubald0 Ramalhete, Jair Tova1', Francisco 
Gonc;alves. :"J'cgueh·a Penido, Amam! Peixoto, Julio de ~o,·aes. 

Henrique Lag~;>, Salles F"ilho , .Jo~o Cuímarües Raul Fernandes. Le
vi Carneiro. Eduardo Duvivier. Hcrmt>te . Silva, Acurcio Tot·res. Ce
,;:tr Tinoco, Prado Kelly, Lemg1·ube1· Filho. Bandeira Yuughan, Ar
t llur Bem<u·de!l, Carlos J~uz, Xot~aldino I;lma. Pinheiro Ch~~as. 
Clemente Medr ado, .Augusto Ví€'gas, Arthur Berm<nles Filho. Jus
cellno Kubitschek, Polycat1lO Viottl, :-.'facario de· Almeidn, Jo~(, Ber
nardino. João Henrique, Anthero Botelho, Delphim :11.oreiru, P!.'reirn 
Lima, Theotonio Monteil'o de Barros. \Valdema r Ferreira, SnntO!• 
Filhos, Oscat· Stevenso n, Carlota de Queiroz, Cincinuto Braga, l\-!a.
(•edo Blttencourt. Luerte . Setubal. Felíx Rih:t:;, Roberto Moreira. 
AurelW.no Leite, 1-'nbio Ar:~nha, Lal.ldelino Gomes, Trigo de Lou
reiro. Arthur Jorge, Plinio Tourinho, Paula Soares, Rupp Juniut•. 
A.llelardo Luz, Diniz Junior, Don·al Melchiade.!l, Carlos Gomes de 
Oliveira. Ba.pt!M.a Lu-sarclo, Annes Dias, Pedro Ver;:;a.rn. VIctor 
R ussomano, Ra.11l Bittencourt, .A;;canio Tubino. Barros Cassa.l. 
Joiio Neves, .Ani:z; Badra, Sehastião Domingue!õ', Abilio de 
Assis, .Antonio Carvnlhal, Silva Costa. Francisco Moura. Damas 
Ortlz. Martinho Pra.~o, F~rrc!ra Limu, Oliveira Coutinho, Alberto 
Alva.refl, Lima Tei:-ceil'fl, Vicente Gall!ez. Leoncio Araujo, 1-'l'a n<:O 
Filho, Moacyr Barnosa, .Arlindo Pinto, Augusto Co,·sino, Cardo~o 
Ayres, Abelardo Marinho, Syl\·io Leitão. Salgado Filho, Paulo Mar· 
tlns . Moraes Po.iva, Barreto Pinto. Thornp!!on Flores. 1143.) 

Deixa.m de comparecH c.s Srs.: 

Jose- P inr;arilho. Agostin11o :M<mte!l'O, Lino ){achado, Olu\'o 
Oliveira, Jehovah Motta, Alberto Roselll, Su.muel Duarte. Barbosa 
Lima Sobrinho, Severino :!\fariz, Emllio de Maya, Orlando Ar~ujo. 

:\fello ::\1achado, Is!dro de Vasconcellos, Altamirando Requiii.o, Luiz 
Vianna Filho,· Al!ret1o Ma.~carenhas. At·nold S llvn, As drubal Som•e;;, 
Lontra. Costa, A-del!o Maciel, João Ber:1ldo. \Vn~htngton Plri>s, Fur
tado de Menezes, Vieira Marques, Jos" All~mlm, Celso· Machado, 
Joiio Penido, Rezende TosteR, Buene> Brandão, 'J :acques :\1ontandon. 
Abreu Sodré, Paulo XOI'\'Ueira. Mornes Andrade, Vergueh·o Ce&-ar. 
Gama. Cerqueira, J oaquim Sampaio Vldal, Castro Prado, HyppoUto 
do Re;;o, Teixeira Pinto, Meira. Junior, Justo d e Moraes, :\1lrand"'
Junior. J osé Ca!ls io. Franci.!lco di Flori. :!'1-I:u·tlns e Silva, Chryllosto
mo de Oliveira, Vieirn. !'>tacedo, Albt>rto Alvat·e~. ·Pauto A~~;ump
ção, Roberto Simonsen. Vic-ente G<lU\'<.>ia. (51. ) 
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OR DEM DO DIA 

O Sr. Presid(>nte - .A lista ele p r e!<ençn c1cc:um " c·om)mrc
cimento de 230 S r s . Dl"putnclos. 

Vai- se proceder [ L vota<:i"i.o da m:tterla qu e! :;;e aeh <J. s"o!Jre a 
mesa. 

Vai s<:>t· julgadu olljccto tl<> cl e>!ibern~ão um p rojecto. 

E' lido, consid~raclo objecto de dt'li))er'-tc:ào e en
Yiado ús Commissões de Constituic:iio c .ru~tiça. e do 

Fina nc:as e On:amento, o 1::?:;:-uintc 

PnOJI-:<.":TO 

( Primeil·n Legislatura) 

~- 103 - l!l3i) 

l M·nta tlc ·m n!ta. IJUI" in{racçii.o rl.; l eis e n•mtlam.cnlos fiscac.•. o.~ 

,que dentro rlo prazo ele 91! rrír1.1· 1muarcm. /l.S im /YDrta·!I Cict.~ rlc
.,_,i<la8 ti Fa:scnrla Yacional. 

(Justiça 84 e Flnanc::ts 121 - 1'' Le~islat ur·a) 

A rt. 1 . • T odas as multa~ irnpost...."ls ou applicaveis atti a uata d:~ 
presente l t> i por falta de paõ3-mento ou por pa;;nmento a m enos, d e 
impostos e t a xas de qualquer nat ureza serfi.o relevadas t~os que no 
pra zo de noventa. dias desta. <lat a r ecolherem nos cofres puhlicos as 
importancias devidas iL Fazenda ~acionai. c uja falta de pagamento 
(:m t empo habil constitua a infrac<:ão . 

.Art . 2. • São e~;ualmente r e le Ya<las a s multa..<; im tJOs tas ou ap
pllcaveis att e-sta data, por· simples infracc;ões regulame ntares em 
que não .se v erifique insu!flciencia. ou falt:t de pagamento de sello. 
imposto, taxas· e quaesquer outt-as contribuições !iscaes . 

Art. 3 _ • Ccmprehen<lem-s., nas disposições da p resente le i as 
multas c ujos prOc fc'ssos estejam pendente!< d e decisão do Conselho 
ele Contribuinte!!, e as que se achem ajuizadas e m executivos pro
moviclos pela Fazenda ::>.:aciona !, exceptua.do apenas o Jla:;ame nto 
das cu s t as j u dic iaes. :;ellos e emolumentos do.s respectivos pt·ocessos. 

A rt. ·L<> R evo_,;:am-se ris diS'fiOHições em contrario . 

Sala das SessõeN. 27 de Junho de 1 ~35. - Uba.ldo Ramalhete. 

O Sr, Presidente - Po..ssa-se fL ma ter ia da. Ordem do dia. 

Eleidi.o do representante da Camara dos Deputados 
na. J u nta. E special de Jnvestigaç:ües, a que se refe re 

o para~rnpho 2 . Q d o o.rt. 58. da Constituição. 

O Sr. ? res idente - Ya1-s<e proceder á. €1eição do r cpresen-
tftnte da. Ca mara nn Junta Especial de Investigação. 

~a forma. d o Reg-imento a e leiçã.o f feit a pelo processo de es
crutínio secreto . 

V ai-<!':e procedt>r ,-, chamada . 

O Sr. .Agenot" Rabello ( 2" SPcrctc:r~') 11rocede (t chamada 
dos Srs. D eputados. 
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Durantl> a chamada o St·. Antonio Carlos, Presi
dente, deixa a cadeii"<l. da presldencia . que é occupada 
pelo St·. An·ud:; Camara, 1." Vice-Presidente. 

O ·Sr . Barreto Pinto (Pcw "rdcm) - Cha mado. neste mo
mento . par:J.. exercer o direito de voto, d~laro a V . Ex., Sr. Presi
<lente, que, cohC't·en te com minha ::l.ttitude anterior eu niio votarei, 
emqua n to não ht• insw.llaca no recinto vm;t cabine pat·a voto :;;-ecrNo. 

Em o que tinha a. dizer. 

O Sr. Presidente - A declarn.c:ão de voto <le \". Ex. d<>ver:'~ 
se1· t:n\·lad:>. por escr ipto f-. :Mesa. 

Y~m [L !l'[es" a. seguínt f;" 

~fio vote i. coherente com a. minha Mtitude anteri01'. Sustento 
que para. a \'otac;ão pelo escrutinio secreto deve ser feito por meio 
de cabine lnde\·a:ssavel , installada !l'l.o !"ecinto, al.ift.S, como já enten
deu a. ).fesa, dando razão ~ q~stão de ord-em, pur mim leva ntada . 
mas. atf hoje , não posta. em .exeeução. 

Saln das Ses.~õÍ!s, 27 de Junho de 193~. - Ecl<m undo B arr eto 
Pinto, 

O Sr. Presidente 
Deputados. 

- R el;ponderam ú chama-da :na senhores 

Vai-se p roceder á contagem d::~..s cedulas. 

Procede:1!e . á contagem das cedulas. 

O Sr . Presidente 
proceder ú a puração. 

- Confer e o numero de cedulas. Val- se 

·são ar,urada.s 213 cedulas . que dü o o seguinte r e -
sultado 

Par a rl' plTSC'Iltantc da CU.lltctra .dos Deputados_. na J u n t et E :mccial 

àe Jn'l:csti(la ç6.o 

Carlos Luz .... .. . ..... .. . . 

Rego Barros .. 

João Guimarães 

Pedro Aleixo .. 

Ad::tlbcrto Ca.rrur:;o 

'Valdemar F errei!·<\ 

Amando Fonte::~ . . . . 

Sylvio Pelllco . . . . . . . . 

João Carlos . . 

Em branco .. 

Y oto:s 

145 

51 

l 

l. 

1 

1 

1 

1 

a. 
10 
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P1·odamo repre~entc>-nte da Cam:u·a do.s 
·<'ia! de Investi~a<:ão. o SL Cm·Jo" Lu::. 

Tenho sc;brc a mesa e v ou submetter [L Yotos o ~cguinte 

P.CQUErJ:M~);TO DE C"RCE~C:!A 

Requeremos urJ,!"encia para i:nmediata dh<cuss:1o e ,·otacão tlo 
))rojecto n. í9, de l ~l3ã. constante da Ordem do <lia. 

Sala <la>1 Sessõel'. 2í de Junho de 1935. - Mora('.~ Pniva. -
R aul Martins.- R enato Rn.rl>o~<a. -.José Cirne. - R-ttiJIJ .J·u-nior. 
- Cari·-Js Reis. - I'Utl[Jild.IJ Pii]W. - TIIOWpson PTorc.~ ·Neto. -
.-úicl1Jerto Corrêa. 

APJll'OVad c . 

O Sr. President~ - Em ohediencia no ,·o to da Camara , vou 
. submetter a immediata. discu ssão e ,-otac:ão o projecto. 

::• discuss.io do pL·ojec:to n . í9. de 1935 n • L e
;::;-i~·:atum). -concerlendo. com ordenado '·ou soldo por 
inteiro. a.. proro~a.c:ã.o d e licença de que t•·ata o para
;::ra;lllO 2. ". do artigo l!l, do Decreto n. 14.663. de 1921. 
e àanclo outras provide nc ia·;;;. em virtude ele u t·g-encia.) 

Eneerrac'h a discussão e <tnnunciarl>L a votação. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordem.) - Sl". Presid~nte, eu 
de:ejaria, antes <le o. Camar<l votHr o projecto. pa ra 80bre c!le 
pronunciar-m e J"X'r fe ltamente esclarecido, que V. Ex. . me man
das!'<e o a , ·ulso. pois, embora e u tenha nssignado o parecer, na 
Commis!:ão, preciso ver ificar a ref~>rencia. que n elle se faz ao pa
ra~raph o 2." do a!"t. 19 do Decreto n. 1 L 663, de 1921. 

O Sn. Pnssms~TE- O s ubstitu t ivo est~ assig-nado p ot· V. Ex. 

O SR. A C'C"RCIO TORRES - Eu mesmo ac-aho de '"--~signa
)ar Isso, m as V. Ex . sabe que assignamos tantos S'Ubstitutivos e 
parece1·es na Comrnissão. que nem sempt·e podemos ,:;uat·dar os 
clisnositivos a qu e a!ludam . 

O Sr. l\.1oraes Pai v a (Pc i<L ordem) - Sr . Pre!;!idente, como 
relator d o projecto, quero informa r ao no.1bre Deputado e ã. Ca
m ar3. que s<.· trata de ext ander ao5 f-un~ciona.rios nccommettidO!i 
de alienac;:ão m ental de qualquer genero, de cegu eira. ou paralysin. 
que os impossibilite de exercer as funcc;:ões de seus cargos. as 
v:Íntagens já extensivas aos afcE~ctados de cancer ou tuberculose. 

, ' 

O SP.. BARRETo PJ::>."TO - Eu pretendia emen dar o projeeto, e 
.:tss!m m e manifestei. Deante, porém . das consiõerac:ões tão jus
t~s de V. Ex. na Commissão, declat'E'i que votaria o projecto sem 
l'estrlcções. 

O SR. ACL'RCio T oRRES - Devo informar ú mesa que já estou 
)Jerfeita.mente escla~ecido pelo nobre Deputado :VIoraes Paiva. 

O SR. :>lORAES PAl'VA - Eram as informações· que me com
peti<~ prestar. 

Em se~uicla. ê approvad o e em;iado (L Commissüo 
·de Reclacção o seguin te 
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PflOJECTO 

!'\'·. 79 - 1U35 

O Po:ler Le;:-islati\·o dec-rPta: 

Art. 1 .'' A proroga.;ào da licenc:a de que trata o t>:.l.ragraphr, 
2. u do art. 1!1~ elo IJect~eto n. 14 ~ 663, de 1 de FeYereiro de· 1D21. 
se~á tambem ~-oncedid:t, como as licençx; antet:iorel<, com dircitc 
ao ordenado ou ~olrlo por inteiro. 

Art. 2." Eguae!': licenças e nas me~ma:,; condi<::õ~::;. serão con
cedidas aos funcctonarios accommettidOl< de alienação mental de 
qualquer gene~o. de C'eg-ueit·a ou <le paralysia quE' oH impossibilit.: 
de exercer a.s func~;iJes ·•1o setl cargo. 

Art . 3." Revogam-se as <lísposições em contrat'iu. 

O Sr. Acurcio Torres (Pekl orden~) - Sr. Presidente, t·e
quel'i hontem, e a Camara. approvou, a inclus'ii0 na Ordem do :li:c 
c1a proxirna "sessão. que só podia ser a. de hoje., do projecto nu
mero 206, <le 1935, da autoria. do illustre D~putado paulista Sr. 
Barros Penteado, esk'l.helecendo o modo de organização das com
missões de que coglta o paragrapho unko do artigo 18 das "D!s
po;;ições Transitarias·" da Constituição. 

Vejo. entretünto, pelo avulso hoje <listribuido, que o project(), 
apesar elo voto ela Cam:ira. não foi inclu!do na Ordem do dia. 

Era a !-eclumar:iio que tinha a. fazer 11. V. Ex. 

O Sa. Pro;:siDEl!\"l'E -·· E' procede-nte a L·eclamação do Hobre 
Deputa..:1o. ·Amo.nhii. flgu,.:~.r:! na Ordem do dia o projecto :t rtu~ 
V. B:t. allude. 

O SR. ACL'RCIO TORRES - Obri;:;-mlo a V. B~ .• l-lenhor 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Ha sobre, a mesa, e vou subm"!tter a 
votos o ,.eguinte 

1-:EQUEI'.IME:-\'I'O !)E URGEI>:CI,\ 

Requeremos urg-encia para immediatas discuS!iilo c vot.n-~iio 

do requerimento n. 47, hontem offered<lo pelo Senhor Joft·J ::-<t-· 
ves e outros Dtputaclos, solicitando informar;:Õ€!< acerca •J'l · D~
IJ!\rtamento Nacional elo Café . 

Sala das Sessões. 27 de Junho d~ 19aS. - A.curcio 1'on-•.. ~. 
Pedro Oamwn. - Reao Barr-os. - Pa.t,fo M<r.rtin~. - Gom,('~ 

Ferraz. - Bias Portes. - Fel~ RibM. - Al-ves Palma. - Po
lvc<~.rpo "1-"-iotti .. --: Pinheiro Chegas. - -Ch'TiB~i>ano J-Iachado. -
Ma.cario üc Almei-da. - Daniel de (J(I.r'L-alho. - Maceao Bittcn
court. - ,J·osc Auo1r.&to. - Jorue Guecles. - Carneiro "de Rezcn· 
ele. - Wanderley Pinho. - Lcvindo Coelho. - DO?nlnoo.'l T'ci
la$CO. - Th.eodomiro Santiago. - Octavío da .Silveira. - 0:;
car F011t-oura. - Sottza. Leão. 
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O Sr. A-curei o Torres (Pc/4 ordem) - Sr . P1·esident~. <1<:':
sejo levantar uma questão de o!'dem, pará dizer. em duas m~la
\'ras, á Camara, qual o ohjectlvo que tivemos. formulando o re
querimento. 

Sabe V. Ex •. Sr. Pn•sidente. c <;a bem os meus nobres col!e>
gas, que amanhã, áo;- 14 horas c trint:l. minutos, comp:u'êêerá " 
esta Casa, para debater o caso do Depa!·tamento Xa<:- ional do C...
fé , o h onrado Sr. ::.1ini::<tro ela Fazenda. . 

Como vt; V. Ex., p elo reque\•imcnto h ontem fOl7nUiado l~l<J 

Sr. A rthur .Bernarcles e outros Deputados, discrimin:wa-se, em 
varlos itens, um pedido de informações ao tltula1· rla Fa?.enda ,;o
bre u Departam~nto Nacional do Cn.fG 

~Ora, se o Sr- ).finistro aqui virá am anhã pur:l debater es:;'õ 
C''-'--'lO, é · justo que n. Cam ara approve hoje nosso reque1·imento pe
<.lindo as iní'ormaçõe!';, porque, nssim, o honrado S1·. Arthur Costa. 
;;e ha de voltar ít Ca.mara. outra vez. para. esclai·ece1· ac:e~ca dos 
item:o do pedido de informações, poderá logo amnnhã, de uma vez. 
debatendo o caso. trazer esclnrecimentos, tanto mais S1·. Presi
dente, que esse •·equerimento já deve ser do con heeimento de 
S. Ex. porque quero crer que o illm;tre Ministro. como os demai~ 
mern))ros elo Poder Executi\·o, Jela, todo!< os clins• o f liartb do Po
d~r Lcgiswti'!-"0. 

O Sn. LAERTE SE:TUE..U. .Aliás o renuerime nto foi publicado 
em quasi toda a impren sa do Rio d e Janeiro. 

O SR. ACURCIO TORRES - O IJú;rio d.o Pode..,· IJcgislatil:o 
de hoje estampou o no.sso requerimento e . como bem informa, com 
toda gentileza, o nohre Deputado paulista. Senhor i..aer te Setubal, 
tod!'l. a imprensa. do Rio de Janeiro, o reproduziu. 

. Sendo assim, Sr. P rt:!\i-dente. nadn de mais que o s enhor Mi
ni.qtro A•·thur Costa, conparecendo amanhã á Cama.ra. pat·a debn
ter o caso do Departamento Nacional do CatG·. em virtude do re
qUerimento que fizemos, ha tem.pos, e que a Camara rejeitou . en
co.re tambem o caso desse mes mo _ D epa•·tamento em face do no
vo peui<lo de ·informações. 

E' dadu como rejeit<ulo o reque1·imento de ul
gencla.. 

O Sr. A-curei o ' Torres ( Pela. ordem) reque1· \'eri!icação da 
votac;;ll.o. 

Procedendo-se ft yeri!ic.ac;;ão de ,·otaçiio. reconhe
se· t erem '\'Otado a favor 36 Sr!l. Deputado~;• e contm 
73; total: 1 O!l. 

O Sr. · Presidente :-<ão h a. numero. 

De accordo com o Regimento vou submetter n. votos, pelo 
prcce,;so nominal, o requerimento <le ur:;-encia.. 

Os Srs. que approva.rem o requerimento de urgencia, r€S · 

_ponderL.o - SIM - e os nue l'Pjeitart>m, res)londcl•:1o ..:... :s'.~O . 

Vai-se proced(.'r {L chamada. 
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O · Sr. Claro Godoy (SU.JilJ~en.tc de Secretario) p rocede á 
chamada dos Srs. Depu tados, -para. a votação nominal. 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 128 s enho
res• Deputados. 

o Sr. Secretario vai pr oceder á leitura dos nomes dos Sr::.. 
Deputados que responderam ~ SiliL 

O Sr. Claro Godoy (Su1lzllentc, ser-. indo. ele Secret ariO) 
p~ocede á leitura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados ~ 
responderam - SIM . 

• Tose Aug-us to. Botto de .Mene~es, João Mangabeira, Ocuvio 
Mangabeira, Vl'anderley Pinho. Pedro Calmon, 'Cbaldo Füunalhe· 
te, J air Tov~J,r , H enrique Lage, Salles Filho, Sampaio Corrêa, 
Acurcio Torres, Ar thur Bernardes, Bias F ortes, Pinheiro Chag-as, 
L evindo Coelho, Daniel de CarYalho, Carneir o de R ezende. Chris
tiano Machado, Cincinato Braga, Macedo Bittencour t, Laerte Se
tuba!, Jorze Guedes, F elix Ribas, Goll).es F er raz, .Roberto Moreira, 
Domingos Vell3.!"CO, T l'igo de Loureiro, Artbur Jorge, Plinio Tou
rinho, Arthur Santos, Rupp Junior, Don·al Melchiades, Baptista 
Lus'ar do, :slicola u Yergueiro, Barros Cassai. J oão Neves, Oscàr 
Foutoura. Paulo l\lartins, Barreto P into. ( 40 .) 

O Sr. Presidente - R espond.:r a m - SD1 - 40 senhores 
Deputados . 

· O Sr. Secretario vai proceder á leitura dos nomes dos Srs. 
Deputados que r esponderam - ::-<'ÃO . 

O Sr. Thompson Flores (.Servindo de Secretario) procede 1i 
leitura dos nomes dos s.:;;uintes Srs. Deputa d os que respon de· 
ram- N.~o. 

Ribeiro Junior. Acylino de Leão, Carlos Reis, Godofrcdo Vian 
na, Monte Arraes, Cafê Filho, Martins Veras. Ricardo Barreto, 
Gratullano de B rito, P er eira L yra , :Math~as F reire. Ruy Carneiro, 
O~orio :&Jrha , Adolpho Cel'So, Antonio de Góes, Domingos Vieira . 
Arthur CaYalcanti, Heitor Mala. Oswaldo Lima, Simões Bar bos'a, 
1\-!a;:;alhiies Netto, Leoncio Galrão, Edgard Sa.nches, AttiiD.. Ama 
ral, Caldeirn de Alvarenga, Ama ral Peixoto. Juli.o de :slovaes. 
João Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carneiro. Agen or Rab ello 
Filho, Bandeira Va ugh an , Noraldino L ima, Martins Soa r es, P edr o 
Aleixo, Theotoni Q' Monteiro de Bar ros, Wa.ldema r · F -erreira, Oscar 
Stevenson, Carlota d e Qu<>iroz, Barros Penteado, Cardoso <le Mel
lo Netto, Fabio Ara nha. Laudelino Gomes, Vicen te Miguel. Claro 
Godoy, Conêa da Costa, Francis'Co Pe~ira, J osé ::\1uller. Diniz Ju
nior, Carlos Gomes de Oliveira, Vespucio de. Abreu, . Renato Bar
bosa Pedro Verg ara; Frederico '\-Volffenbuttel, Victor Russôma
no, Ranl Bit t e ncour t, Ascan!o Tubino, Adalberto Corrêa. · Fanfa 
R ibas, Ermando Gomes, Seba s tião Domingues. Abel dos Santolõ, 
Pedro ·Jorge, Abilio de Assis, Antonio Carvalhal, Au s<tro de Oli
'\'ei.ra, Arthur da R ocha.. Silva Costa, Francisco Moura, .Adalb er to 
Camargo. Dama s Ortiz. Edmar CarYalho. Josê do Pn.troc!nio, Ri-
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c._ul·<lino PnH1o, ::\i,u·tinho Pl-ado. Ferreinc Lima. Ricardo ::<-rachado, 
Oliveira Coutinho, Ped!'O P..ac:he, Baeta Xeves, Abelat"do :>larinho. 
)toraes :Paiva, T.i'lompson Flores. (88.) 

O Sr. Presidente - RC'~ponderam - X.'\0 - 88 senhore~ 
Deputados. 

con(irm,t-se a falta <1c nunl<:>ro. 

Fica prejudic:ldo o n : querlm€'nto de uq;encia. 

rn~~a-~e l10YU11.1Cnte {L lll:J.lC:l"Ül constante da OL~denl do c1ia. 

3' dí.sc'u."~<io do proJccio n. 13-A. de 1935. (l' Lc
yisln.tura), dispondo subr<' promoções do delegados 
clistri ctae.~. covMnis.ça!lios-inspectorcs. co?nm~issa r·ios. 
etc.; ten<lo parccf'r com S1lU!:tituti1'0 da C0·1tl<n1i.ssr1o d~ 
Est(l.tuto. 

Encerrada a c1iscu;;;;3.o. ficando auh~da a. YOt:\<~ilo, 

na fo1·ma do Re~i:-nento .· 

2<~ discu.sscio <lo projccto n. 24. r?r• 1935. (1" [,,;
!li.~~atnra), <L1cto"rizanrlo a <tbrir o crcrlito especial rir 
~. 000:000$000. para obra.~ na-s r i.nh as jcrrC'us c tclc
[IT(lJ>hicas. no FJstado da Bahia. 

O Sr. Presid·:::nte - Entra em discuss:lo o projc,cto. 

Ha. sobt·;:, a nte>;a emenda~ qu-: vão se1· lidas. 

Sií.o. successi...-amente. llda..s. apoiadas e en\·iadas ú 
Commissão de Fii'!unças e Ol·t;amento as seguinte;:: 

EM~;l-:OAS AO l'l':OJECTo ::<;, 35, DE 1935 (1' J..EC!SLA'J'T.iRA) 

(3" discussão) 

~- 1 

Di;;a-se: ... O credito de ;; .850:00llSOOO, sendo cinco mil con-
' tos Pat·a linhas ferreas e telegra.phica.~ na Bahia.; SUO contos para 

conclusão da ferrovia. Limoei:-o-Bom Jardim em Pernambuco e 5(1 
contos para o predio dos coneio>:< e teleg;raphas de Afogados de 
ln.;azeira (tambem em Pernambuco), de accori:J.o com a pla.nta tl 

orc;amento approvados pelo !.Iinisterio da Viação. 
_Sala <las Sess~s. 21 de Junho de 1935. - _1.rrtula Camara. 

N. 2 

Ao proj€cto n. 34. de 1935, ~JUtorizando a abrir o crPàito el'.·
))ecial de 5.000:000$000 para as obl·as nas linhas ferreas e teleg,·a
Phicn.s, no Estado <la Bahia. 

Ond~ convier: 

O credito especial a. que se refere o nrojecto ~rá. de sete mil 
contos à e rt;ls (7. 000 :000~000), s~ndo 5. 000 :OOOS para obras na~ 
linhas feiTeas e telegraphícas. no Estado da Bahia, e rHs 
2. 000: o o as para os seguintes serviços: rnil contos deverão ser ap
plicados na construcção de uma ponte. lig-ando a ilha àe IW.ma
rn.cr~ ao continente, no ponto m::lis estt·eito do canal; 200 conto~ 
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na p onte sobre o Tracu nhaem , n a estrada de rodagem J.imoeiro· 
U mbuzeiro; 300 contos no açude projecta.do n o município d~· Pedra 
e 200 contos num açude no municipio de Afogados• de Ingaze!r:c. 
no E stado d e Pernambuco. 

~ala d :ts Sessões, 22 d e Junho de 1035. - Oswalrlo lAma. -
Jo'r,rrcira J~i?n a . - Ettrico Souza Leão . - L<:O?IciO G . A ra1ljo. -
Silvio L citiJ.o. - J'lario Dcnningu.c.• . - A rthur Cat--alco.n.ti. - Si
mêie.o; B arbosa. - Barreto Pinto.' - Moacyr Barb·iJsa Soare.~. 

X . 3 

Art . F ica revigorado o sa ldo de 15.561 :617$3&4 (quinze mil 
quinhentos e seS>'lenta e um conto~ seiscentos e <'lezesete mil t re
zentos c no\·enta t· quatro rH>~). d o credito aberto pelo Decreto 
n. 22.022, de 27 d e Outubro d~ 1932, a fim de que o Governo Fe
deral p ossa c umpri l' o ccntracto realizado com o E~>tado <le l\11nas 
Geraes. relativamente ú Estrada de Ferro P aracatü. 

Sala ela .. ~ Sc,:;!'!ões, 22 de Junho d e 1934. - CClfio Jfacltarlo. 

· E ncerrada a · dlscu!lsão. ficando adiada a vota<;;ão do pro
jecto n. 34. de 1!135 (1" leg islatura ) . até que a refe;IC!a Com
miHsão rlê parP.cer sobre u.H emendas offereclda,~. 

1.• dí11ctc~.siío elo pro;ccto n. 214, de 1934: transferi n<l'> 
para a Fniâo os se:rviço.~ ll'c Policia .Maritima. Aérea c d<' 
Front eiras, de accõrd·iJ CO?l l o c!r t. 5.", alinCM V c XC d a 
Con.stitu:içito BrasUelra. 

Encel-rada a <ll ~:cus.;ão. ficando adiada a votação. 

1.~ cli.~cussci.o elo projer.lo n. 214-A. ele 1935, at~torizando 

a abertu.ra clo crcxUt-o csjJecial àc 125:400$000, tJa.ra attendcr 
t.í.9 e:r:iuencia,s do D ecreto ~·· 24 .462, de 25 de Jttnho de 1934; 
com pa.rece-r' · tavora-vel da Com~n.i&<Jiio de F inanças c Orça
?lt ento. 

O Sr . Presidente - Entra e m dlscus'Siio o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente, ca.da dia que se 
pas'!la, eu fko nials admirado da raclUdade com q ue a Commlssiio 
de Finan~s descarr!la em materia de contabUidade publica.. 

O Sn. OAFE' Fu.Ho- E' multo grave a accusação de V. Ex . 
77 . 

O SR. BARRETO PINTO - Terei opportun!da de de mostra:
a V. Ex. que estou com a razão. 

Ha. d ias, quando se discutia o p rojecto n. 42-A, a r espeito da 
concessão de credito de 60 contos. para a Faculdade d e Medicina 
da Bahia, tive opportunidade de a presentar uma emenda, propondo 
c ustear a. deSpel!a pelo soa.ldo da extincta Caixa de Subvenções . 

Hontem, a Commissã.o de Finanças manifestou-se sobre essa 
emenda, entendendo que o saldo em questão só Póde ser appll
cado em auxilias a instituição de asslstencia privada. · 

Pois bem. Discutimos. agora, um projecto em que l! co!lced!do 
um credito á Faculdade de Medicina de Porto Alegre e l! a Com
rnls:!ii.o <le Finanças o.u~m propõe seja cuatenda a despesa pelo 
~;aldo da Caixa de Subven~ões. 
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O Sr:. A:.!AI<.\1. PmxoTo - 111a~ \'. J•;x . pócle apresenl:n· emenda 
c.le :l.(•côrdo com ~ cxposi<;ão feita . O projecw, a utomaticamente, 

• 'olta1·{!. ú Commis!!iio. 

O SR. BARRETO PINTO - .A~t·adet;o n '-'lla rtc com que me 
acnh~\ ele ct:sttnbuir o nohre Deput:Hlo e cxplicard porque não aÍwe~ 
:<ento emenda '-'O projecto. Entenrlo que a Commis~ão. llUando 
tratou do caso de Porto Ale.r::re estm:a com a boa. doutrina. 

O :SI:. AMAIL\r. l'EIX(tTo - DeYo chumar a attenc;ão par:L u sc
l;Uintf!: ;~ t.:omnt!Hsão que deu !>:Lrec<~,- ,:;ohn• esse p rojecto fo i a 
da 1<•;.:-is latu:·:L que findou ; e a de a;.:-un1 ad a ptou nltcd<> clitf<·
rentc . 

O f:;tc. SAW.I:!s F1Lol!o - Ahi Jle<:n lic::u n.;a para intel'\'ÍJ': nf<u h a 
soluc;iw cle contlnuluad~: a Comm hFÜo ih· F'lnan~,;as é ~·:~ mPl'<' u 
mel!ma. 

0 l;R . BARRETO PIN'l'O - .A;.:-nulec;u o :t !Kll'l l' <lo nohr<' 
D eputado Sr. Amaral Peixoto, e elevo. ponderar q ue as~i~naram o 
)larecer, ~em qu~lquer rcstr!cr;iio. memhc·os d~L Comm!ssão ele l•'i 
num:a,; que ainda J(L Re encontram como os ~r~. Daniel de .Ca t'
v:Llho, João Slmpllcio, Clemente ~VI al'ianl " Hen rique Dodswot·th. 

,.
7 

O SR. CAl't::' F !I.Ho - A h i a criUca (· pe~o,;oal. 

0 SR. BARHJ::To J' lNTO :_ V. :I,~x. t • . .;t;L far.Pnclu maldade 
(Riso,ç) e c:-u estou t•xternanclo o nu- u pontn de vista . 

-0 S R. CAl>!::' FILHo - l\·l us estamos dist·utlndu " c·a s o ll~ Porto 
A legre . 

O Sll. AMAM'"' PI>IxOTo - .A. a lJertur:L <lesse credito (· em cem· 
:;equencla de lei j{c ex!~tente , sendo, pol>'. nc-ces!;'ldade impt;'dosa :L 

.sua decretação. Nu caso a que V. Ex . se r c!..,r e. trntava-~e de lei 
noYa. 

O SR. BARRETO PINTO- O .nuht·e collega, c om a, habilldadc 
que lhe é caracteristlca, e~tlí. I>l·ocurando deíendllt·., nliú.s brllhah
temente, o d·e~carrilamcnto (Risos) a q ue ha pouco m P referi, da 
Commls~ão de Flnam:as>. 

O que, porém. acho intcre!!sante é que o Govern o Federal, que 
<levla ter tido a !n!clatlva de pedir essa p rovidenc ia não tenha 
agido n() caso, sendo preciso qu e tom=semos «qui ;~ iniciativa . 

Verá. V. Ex. , S r. Pres idente. que esse pre~jecto aqui velo em 
consequencla de trabalho do Dep utado Sr. Frederico 'Woltren
b uttel. 

Sou favoravel n elle, mas, peloS' motlvo.s expo ~tos, desejo a s ua 
volta ao selo da Comml.\;sii.o. 

0 Stt. FREOEKICO W-oLF•·&NBt;T'l'l!:l.. - Se O outro (, que est:tva 
E-rrado, V . . Ex. devia pedir a volta delle á Commi!!Kão, e nii.o a 
d este. 

0 ' SR. CA.FE' FILHO - A Commissíio de Finnn<;u ~ . segundo o 
orador. errou quand~ a preciou o caso da Bahia, acertando, pm·êm, 
quanto ao de Porto AleG"re. Ora, estamos discutindo a.p;ora o de 
Porto A legre, cu~ parecer está certo . Por que, entiio. quer S. Ex. 
11 volta do projecto á Commlsosão? 
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o SR. :;:DMAP. C AP.VAl..IHI - Em qual llu~ dois ~cha v . r:;x. que 
a Com missão acertou ? 

O SR. BARRETO PlX'ro - :;.;o de Porto Alegre . 

O SR.. EDMAI~ CAHVM.l·I O - Então. nilD h•~ moti\·0 par:~. lL r~cla 
ma<;ão q u e V. Ex. faz. 

O SR. BARRETO Pl~TO - Ha. porEm. nE-cessidade de voltar 
o p rojecto á Commis::;iio. para que o redija, convenientemente. 
E, .quero fazer essns considera<;ões para que a Commissã o de Fi
nan<;a..~. deant e do que hontem re~;o! veu n o ca.so dQ F a c\lldade de 
.:.Ie dicina cll• Bania, ao redi;;ir o proj(>Ct o referent e {t F aculdade de 
.:'>f t>dicin a de Porto Ale~:t·e não mot.llfiquc o ,;~u a ce!·ta <lo criterio 
adaptado no parecer de 13 do corn•ntc- < .lfulto lwm .) 

Em .seguida, ::, en~~rr<t<ht :\ tllo<cU~><iio tlu pt•ojccto n. ~14-A, 
<.le ·1935. ficando adiad:t a \'Ota<;iio. 

/ 

2: tli8CltS-'«!o do 11rojccto n, r.o, ctr ln5 ( l " lcvi.,latztra), 
rle term.inan<lo quo o Thcso-uro N ac·:·•mal /l«-!ntc: a D . JJcvpol 
clina de "1I<tttos Porto, viu1.·ct d.n ~" tc11cntc E:zcq1t ie! rl.a S i!Fa 
Porto a 1-mportan.cia. ele :?~: 110$000, de di!fcr n •çn ele JJCn.~â<J 

cL que tem. di.rdto; c.nn tmrcc,,r favoravcl tla Comhdssiio tlc 
J11stiça; 

Encerrada. a di~o;:u~são dos artigos 1" e 2", fica ndo 
adiada a vota<;ão. 

2.• !lisctc.sscio <lo 1Jr ojccto n_ 294, ele 1 ~35, 0.1ttoriztr-nfl.o a 
abri r o credito CS>JJCciaZ de 48:000$ , pa.ra. pc.gar aos }Jrofcs
sores de desenho· do Collegio Pedro li, E'IU!c h <14- Rocha L ima, 
c o2ttros; com parecer r!a, Corttm-issii··:> tlc E'clucação c tJr ojccto 
tln Com.milsscro ele Finança.<J. 

O Sr . Presidente- E ntra 'em discu~>~o o :u·tl;;o unlco. 

O Sr. Barreto _Pinto - Sr. Pt·esid~·nt~·. <!~tamo>~ l,m race de 
um caso suí gencrL~. O Jjruj~c~to n . 294 autol'l:.:u n ulJet·tu ro. do cre
<.lito especial de 48:000$000 parn. pa~:ar ao>~ proCc>s!-'DI'<'S lll! desenhe
d o Collegio Pedro li, Ena<:h da Rocha LinliL ,. outro>~. 

O SR. BARRETO I'I::-l'l'O - Sr. Pl'l·~ltl<mtt•, r•a l'<·<·l' <'xtt·a 
nhavel que eu , repr esentantf.' nest a Ca~a. do,; funcclonll.rlo!! pu
b licas, ven ha a presentar objPC<:ves acercu. <lu uctual projecto . Vc
r if ica.-se. porGm. do avulso Q\le o Mlnh<terlo tia l•'azt:!nda deu reli
p osta negativn, isto ~. <'le qu~? o~ r ecursos do T he.souro niio p cr
mit tem a. abertura do creuito, n o momento. No emta.n to. Indo a 
p ropos!C',ão ú Ccmmissü o de Finan~ll>!. estn. nUtoJ•izou u

1 
abertura . 

d<:sde j á, do c redito de 48:000$ para !a?.er face no p ug:1mento de;;:x\. 
d iíferenç:a. 

O SR . .ADALBERTo CAM.I~o - V. Ex. QUe t· dizer, en tão. que a. 
Commissâo de Finan~a,; fcclw. os c!hos e cl(l parecer favoravcl '! 

O SR. B:.'\.RRETO p ; ;o.;-To - No caso presente, fui assim. por
que contrariou o Gove rno . ( l~i.voc.) 
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A despesa. terá <lt> cor1·.:r pE:>Ia verba. de ··Exercidos Findos" , 
reconhecida· a divida pelo Ministerio competente, não havendo ne
ces!:!idade de credito e~peciaL 

:!l:ão sei, tambe:m. porque no a vulso n~ foi transcripla a le · 
:;islaç;ão dtaã..,1. no corpo do parecer. E s em conhecimento perf\.'i to 
da causn. eu não votarei o projecto. 

O Sr. Presidente - O projecto não cita lei alguma .. Pvde 
!>er, portanto, discutido nos termos em que ~e encontra. 

Em se~uida, f cn~errada a discussão do a rtig-o unico do 
))rojecto n. 294. d e 1935, ficando adlad(.l. :t yota<:ão. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela. ·vrd.cnt) - Sr. PresidE:ntc. peço a. 
Y. Ex . se digne dar a c onhecer a interpt·eUlc:ão do ~ :!" do nrt. 141. 
que diz o seg uinte : 

"::-.-enhuma propos·icâo poderá conter citação <1e lei ou 
de artigo, sem que os transcreva por extenso." 

O 5)R. PnesroENTE - Xão ha r.lta<;ão de lei a.l~uma n o projecto. 

O SR. BARRETO PI::-;'TO - Ha. entretanto, no parecer, que (: 
uma proposlciio. 

O Sr. Presidente - Continun a disc ussüo elo J)rojet>to. 

O Sr. Barreto Pinto - Peço a p:~.la vra. pela ord·é'm . 

O Sr. Presidente - ""enhum D eputado p od(' fn.lar mai~ de 
uma vez. pela ordem. sobre a mesmn. materln . 

. O Sr . Barreto Pinto F alarei em seguida. Fico <:onfor-
mado, ma~ níio convencido da decisão hom·ad:J. de V. Ex. 

DisC1l-<'h~iio uniea do parecer n. 3, de 1935 (1" l c.'Ji slatura), 
O.PJJr·n;cndo o acto do Tribunal de Co11<a.s. q·~ rec·usoii. re 
gistro ·a.o tCMilo rJe con.tra.cta entre o G o1.·erno F eàeral " a 
Pan American. .1irway.s, lnc. 

O Sr. Presidente - Ent ra em discussão o p:n·ece r . 

. O Sr. Barreto Pinto (Pela orctem.) - Sr. Presidente, o 
art. 14·0 ào R egimento diz que "prop'osicão -" toda mctterlu ,;ujeita. 
r. deliberação da Camara ." 

O Sr. Presidente - Entra em· dis<:ussão o parecer n. 3. 

O SR. BARRETO PINTO - Estou falando sobi"e o parecer . 

O SR. PResiDENTE - O parecer não G -"Ubmettido a voto. 
V. Ex. não tem razão. 

O SR. BARRETO Pl~TO - ~este caso ~ o pnrecet· que \'a e 
ser submettido á a pprovaç:ão da Casa. 

Trata -se do aeroporto do Rio· de Janeiro, questão importan
tissima . (_11lOiados-) 

O parecer n. 3 approva o acto do Tribuna.! de Contas que 
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1·ecusou regist ro ao te:-mo de contracto entre o Governo 1t"P.3eml c 
a Pan Am(>rican Co . . rnc. A Co:nmissão de Tomada de Contas. pelo 
brilha nte parecer do meu dl;;no amigo Sr. Moraes Paiva, a pprova 
a dccis-.1o daqu~lle Instituto. 

V ejo. entretanto, pelo JJiafi-,J do Poder r.cgi.,lativo de 18 d e 
Junho deste a.nno. que, em virtude de um outro contracto, o T r i
bunal de Contas recusou registro de um terceiro contractc. 

Oro. Sr. PresidentE-, qua.n•1o C'omecei a. fa lar V . Ex. ficou 
?..otn~auo (ri.~.n), e não queria QUCl me I'EPOrto.sse :~o art. 140, que 
diz; 

~ P ropo,ição ê t o tla. materb. s ujeita r~ de!iberaeào ela 
Camara. 

* t.o As propos ições poderãn con!iistÍI' em projecto d e
lt'i ou de re!'>'Oiu<:ào, ,.mendus, indicações. requerimento e 
parPceres ... 

Ora o § :!," do art. 141 rczn.: 

"Nenhuma proposiçiio po(]erá conter citac:ão de. l(!i, . ou 
artigo, !!em que se tronscre\':1, por extenso •. , 

Compr-ehendo que e!>tou !ati;;ando os que generosamente me 
ouvem (n<i:o a.JJoia(Z:O,s) . mas é que se trata de uma que:;tão im
port:mtt', qu11! a do aero-pot·to <lo Rio de Janeiro. 

O SR. AMARAl. PEIXOTO - V. Ex. f fnvoravel ft constru cçã o 
do ae t·o-porto? 

O SR. BARR~TO PINTO - Sou~'- !avm· do ae•·o-porto, depois 
de conhecer toda a l~g-islac;:i.o .Sohre o assump~o.· E é isso o que 
estou desej~do. 

:-<Os precisamos votar conhecenuo verfeltamente a questão. 
Dahi a necessidade, e u pelo menos a .sinto, de set· este projec;.o 
retirado da Ordem do Dia, para que no a.vulso seja transcripto o 
D ecre to n. !!0.914, - que trata ca. isoenção de direitos; precisamos, 
igualmente, conhecer o Decreto n. 49, mencionado no parecer. 
E os contrac tos celebrados com o Governo. 

~estas condições. nada mais nada menos. $r. Presidente, o 
que .peço G o cumprimento de um pt·eceito 1·esimental. (M11ito 
l•em..) 

O Sr. Presidente - D.esta, v ez o nobre Deputado tem razão. 
Os pareceres estão omissos. Defiro. assim, o requerimento, _ reti
rando o projecto da ordem do dia, de a ccOrdo eom o R egimento . 

l.o. discussão do projecto n. 9, de 1934, regulandÕ o ho
rario dt" trabalho nos servi~os publicas (sem p at"ecer:} 

O Sr. Presidente- Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, outra 
questii.o de ordem e. antes disso, os meus agradecimentos por 
haver V . Ex., :Pelo m enos uma \ 'ez, dado r azão a minha questão · 
de ordem. (Risos.) · 
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Peço. no\·amente. excusa.."' aos meus nobres colle~as. que me 
()Uvem generosamente <nti.o a.poiadQs) m~;. estou. procur-ando 
cumpri!' um .. deve!". apagad:nnentE', embora. (mio apoia.d.os). Ma~ 

(; que todos os -projecto~ constantes dn o!"dem tio di:~, ~fi.o da mais 
alt.'l. relevo..nc!a. 

No casco presente. trata-se ~c um pt:"ojecta que re;;ulit o ho
m.rio de trabaJho do~· ~>ervkcs publico::; de todas as t>mp1·0sas que 
:-::io exp!Ot·ada.s âi!"ectamente pela t:n!ão. 

O Sr. Acurclo Torres. hontem, ne>Jta Casa, levantou uma 
questão de ordem, que o Sr. Prei!;dente decidiu da seguinte ma
neira: que ·os anti;,:"'"" projectns só Ilo-dern ser íncluidos em ordem 
do dia, depois de pronunciamento dá Cas<~. porque não temos. ain
da, seSS'?nta dias de legislatura. 

·vejo qu._, o Sr. Francisco Moura. meu di:;no co !lega, foi mais 
feliz do que o Sr. Acurcio Torre~. J)Or·que o requerimento que fe1< 
no dia 19 de Junho nüo foi sutvnettid0 a plenario. 

O SR. Fr!ANCJSCo MoURA- Antes que o St:'. Presidente f!rma:ose 
jurisprudencia sobre este ponto. 

·O SR. AoALBF.:RTo CAMARr.o - O requerimento do Sr. Frandsco 
Moura fci feito ha muitos dias.' 

~ SR. BARRETO PJ:-<TO - Poderei citar. immediatamente, 
])ara contradizer a V. Ex., o requerimento do ,no orE' colle~a. ·Sr. 
Amaral Peixoto. relativo a inclusão de um pro'jecto que diz res
peito aos sen·iços da policia maritima. se V. Ex. invoca juril'l
prudencia posterior, neste ponto não tem razão ... 

O SR· FRANcrsc;o MouRA - Ao contrario: a decisão não re
troage. 

O SR. BARRETO PIXTO - ... porque o requerimento <lo 
Sr. Amara.l Peixoto íoi ~ubmettido á casa: 

O SR. AMARAr. Pf:IxOTo - Mas foi submettido antes c1<t cleci><iio. 

0 SR. FRANCISCO :\!'auRA - E' muito differente O caso. 

O SR. BARRETO PINTO - Xão tenho a menor duvida sobre 
i;;so, e. V. Ex. está no lou~avel direito de defender o seu projecto; 
entt·eta.nto, corno membro da Commissão do Est~tuto <los Funccio
nartos Publicas. requeiro :>. ida dn projecto & mesma. porq11anto 
verifico, logo no art. 1". que como ".servic:o publico e:;t[l. compre
hendldo Ulnto o explorado pela. União como por· pa.rticulc'l.res. 
(Mitito "bem.) 

O Sr. Presidente 
mesn. 

Queira mandar seu requerimento ã 

Vem á :.tesa o seguinte 

REQUEJU:MENTO 

Requeü·o a: remessa do projecto n. !l, de 1934, iL Commi~são 
elo Estatuto dos Funcc!onarios Publicos, ->:~em prejuízo da discus.'õào. 

Sala das Sessões, 27 de Oútubro de 1935. - Edmu11clo Bar
retO> Pi-nto. 
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O Sr. Presidente O requerime:nto do nobre Deputado 
- será considerado opportunamente. 

Em seguida. ê encerrada a. discussão üo pl"Qjecto n. 9; 
de 1934, ficando adiada a votação . 

· Disr:us.<i,ro unicac · d<t ·Indicação n. 2-A, 'rl.; H135 (I• leui-.s
latzm:r.). inquiTi?J.IlQ sobre a vigcnc!a do corUgo de 11Un~s; ccnn. 
JJ<l.rccer da; Commiss<Ío <!e J1r.stiça: 

O Sr. Presidente- Entra em discussão a indicaç;ão. 

O Sr. Barreto Pinto (Pelrt ortlem.) - Sr. Presidente, de~~
jarü~ qu_e V. Ex. me informa~me o seg-uinte: se vamos votar a in
dica<:âo ou ~ 'Pl'ojecto a que se refere a. Commlssão de Constituição 
e Justiqa. 

Pronunciando-~;e st•bre a mater~<, a referida Commissüo en
tendeu. sem entrar no me[·ito da iridicaçilo; de apresenta::- projecto 
de lei. ('m que di;-.: 

~Fica _prorog-ado at{, 10 de .Julho de 1936 o prazo (::;;nd~ 

no art. 16" do Decreto n. 24.642, de 16 tle Junho de 1934, que 
diz r(.'speito ao Codigo de Ag-uns. ·· 

Pediria a V. Ex. me ~:sclarece~e, para que· eu pude~•,;e entrar 
nn cliscussão da 'm:ateri.a. 

O Sr. Presidente Estú em diS'CUS!lâo a. indica~ão. Da sue 
aPProvaçilo ou rejei<;iio depende a discussão do projecto. 

O SR. BARRETO PINTO - Quer dl~r que. approvada a. ~n
<1icaç;ão ~er{~ o projecto submettido á Casa em outra ordem do dia? 

O SR. PP.ESIDEh'"'l'E - Estt. -claro. 

O Sr. Barreto Pinto - Felic!to-mt> de esta~:" presente. no 
recinto, o meu m~stre ou mestre ue todos com lJcen<;a dos que me 
ouvem - o Sr. Le\·i Carneiro. (Jf-uitn bcnt.) 

O SR. Lén CAR:->~ano - Não apoiado. 

-0 SR. BARnETO PlNTO - ... no momento em que vou 
tratar da indicação .n. 2. que inqulr~ Sl?bre a vlgencia do Codigo de 
1\:finas. 

• A. Commi~são ile Justl~,;a. sem entrar no merito da indicação 
concluiu. entretanto, apresentando um projecto prorogando Q 

prazo de que trata o art. lO daquelle Codlgo, e que diz rc51pc?it:> ao 
manifesto a que estão ohrlgados a apresentar os J}l"oprietarlos d€' 
jazidru~ .. 

Asslgnando o parecer, accrescentou. o digno re:present.."tnte da 
bancada flumlne-n.se: 

'"0 pal"ecer ofterecendo o projecto supra, conclue irripll
cit~mente pela. eonstitucionalidade. em ,;lobo. do Codlgo de 
Minas, isto f!, que Q .mesmo Cocligo não ,:; inconstituclon,LJ. 
E por outro lado, assim :;;e vê que, como tive ensajo de 
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. declarar a nOHS<L Com missão deve apreciar as questões sohr·e 
constitucionalidade quando cst.'\!! po~ conduzir á. elabo· 
ração de lei ou á revo:;ação .<Je JeL Esta. Clnalidade especi.
!ica de nossa actividade hasta para distinguir a· apreciação 
oe constitucionalidade que tenhamos de razer. do que cabe 
~o Poder J"udicia.rio. Este decide apeO:l..<; em casos con(,retos. 
para salvaguarda de direitos individua.e~. por IJrovoc:u:ão do 
interes~ado respectivo . --

D~st 'arte, o Sr. Levi Carneiro, SJ.Ivou a Commi:;':;ilo de Consti
tuição que, desde Novembro do anno passado, recebeu um pro
jecto as.S!g-nado pelo Sr _ Barro~ Penteado. mandando tõrnar in· 
existentes 'os Codlf;Os de A;,-ul\s e de !'dinn.a (porque foram ~signa. 
dos a 10 de Julho de 1934, ma.<~ sómente· publicados no dia :!0, Isto 
é, depois de promulgada a Constituição), e que até hoje, ap€zar 
da rigidez dé prazo e:o~tabelecldo no nosso Resim~nto, não mandou 
o seu parecer, O motivo desl:le esquecimento, ou dC!!>Ia demora, não 
>~e i explicar ... 

De\·emos. porém. ficar s.'l.tt. .. reitos com o par-ecer sobre :t in
dicação n. 2, tome.ndo .-ccmo ponto de partida a con::~titucionalidade 
dos dois Codlgol!. 

Passar-emos. assim. a t-xaminar se e mesmo da competencla · 
do Lc·<:isiativo ordenar a dllatru;ão de p rázos constantes · daquellas 
duas leis orga níca.s, .Assim o entende a Commissão de Constitui<;ão 
e . .rustic:a. no parecer- que ora &'e encontra em debate. 

Cumpre-me, toda vi:L, chamar a attençiW M Casa, que o Exe
cutivo tambem julga-se o poder competente. 

Assim a.ttlrmo, em· :race do Decreto · -n. 189, de 18 do cor
rent.e, a.~&Jgnado na pasta d a Agrlç ultura, prorogando prazos de
ter-minadO.!:! no Codigo. de A,gua-'3, Entre os prazos prorogados, devo 
frizar- ·- !igura o da aprelM!nta<;ão do · m!lJlifest<> (art. 149) o que 
corresponde a dizer o mesmo manifesto exigido no art. 10 do 
Codigo de lllna::;, cujo prazo a Commifl..'lão de J"usti<:a é qu.em fie 
julga comp4tente para prorogar.-, 

O SR. LE:";'I CARNE'lRo - Não apoiado. Julgando que o Poder 
Legisla tlv.o (, que é competente. 

O SR. BARRETO PINTO - T <cnto melhor. 

O SR. ASCA~IO Tusx:so - A Commlst-~iio não incorre em censura. 

O SR. BARRETO Pl~TO - Não estou dizend~ isso . 'Quem 
mer-ece ser censurado ,sou e u. pela atten.;:ão que esto~ _roubando 
de meus dignos collegas. ('Ntío o-poi.n.doa.) 

:Mas, proseguindo. oov:o dizer que se não .pode ne:;-m- a exis
tt:ncl& do con!licto. De um lado o governo u pror<>gar vra;~:os; dü 
.outro lado a Comml.ss-ão leglslnndo sobre a mesma especle. 

Essa anomala sltuncão é que niLO pode permanecer de pé. 

E, tudo seria. evitado, ca:so o digno titular da Agricultura. em 
vez de suhme ttet· o Decreto n,' 189 ao Sr. Presidente da Retmhlica. 
houve!ISÊ! solicitado lt Camara. a pro.ro~~ao do pr:uo . 
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Não foi tel!:-: o acatado ·comítitucionalista St" .· bdiJo\-{ :Bra:::;-:1. 
e!n.borando O D~-ér0tO n. 1R9: ·, 

Primeiro, porque o Executivo nti.o p6dt" J")rorngar prazo, e 
üepcis o Decreto. niio ficou. n.pena~. na prorOg:l(:fto. Foi . além. 
X:i.o !-50 cogit.'t mni~ ele fixar um prazo ll:ira terminnr à revh:3.o d:
<·ontracto' {:om IIS emprefl::t:< que explontm :t energ-ia _hydro-elc
c·tr!ca. O. art. ~" do citado 1 Dec. n. l R!l, fala numa p:-oro).;'a<;iio de 
p1·azo p:Lr:t apre>senta<;iio de (locumentos ... 

o Sn. CArn' Fl~Ho - MllR, é t-vldente, para revl'r (· preci,.;o <LU" 

O SR. BAHRETO PIXTO - Não contef;to. Bntrctanto, foi 
d!."tcrroin:.ldo o prJ.zo 'de um anno vara a revisão dos contra~to"; 
<·~te 11r::zo termina no proxlmo· <lia 20 de .Julho e, :tté ng-ora, ne·nhum 
<:ontractn foi revisto, ·em dcgobcdicncia f!agrantC' A 1~1. 

J)iz o art. 202 <lo Cml!go. de Ag-uas: 

(J, ê): 

"Os particulare!'! ou empre~·:1~. que. na datn da ·puhÜ
cuc;fto dest~ Co-digo explorarem :t !ndustrl:1 ut' ener~ia hydro· 
electrlca em virtu<le. ou não. cl~ contractos, ficarão SJ>J2lto:< 
ás normas üa regulameJ')'t.ac;ão ne.lle consagradas·. " 

§ 1." Dentro 'ao 11rnzo rlc 1L~l an.n·.~. co;,_ta.do da publlea.c;~o deste 
CodiJ;o deverá .~cr ílTocridirla 71ara o c!fcito · rlc11lC art~go a revisiitJ 
(l.:J.~ colltractoSJ cxistcnt~.~. · · 

Em vez de prot·ogar o p;-a~o J~ara proceder-se a revisãn (c i~so 
m !Imo· nã. hypothese de ser reconhecida a competcncia <lo Exe
cutivo) o D<>creto n. 1k9, no :u-t: 2", a qu~ já m~ referi. diz o 
seguinte: 

"Ficu. proro;;-ado por 180 dias o prazo para apresentação 
pelns intere~sados do~ documento~· neces:o~ario~ á revlsü.o do" 
contmcto:< exblr.ntes ou á. lavratura <los novos eontractos a 
~~ qU-:J !<<.' rcCt·r~m o!'l §§ 1" e 2" do art. 202 do. referido 
Cocl!go. ' ' 

Or:t, Sr. Pre~itlentP, nü.o encontre! nenhum prcceltÓ no Co" 
tll;.:;o tratnnr.lo de pr;tzo pn.rn apre~enta~ão tle clocumentos. O qu~ 

o~ cncontn•l e acabe! de !êr é o §_lo do art. 202. f!x;m"\ 0 um prazo 
de um· ;tnno. que va., terminar no proxlmn dto. 20 de Julho e a 
rea1!dadf:' elos factos• ~ que, decorrido um anno, at(, a:;ora, nenhum 
con trocto Co] re\'l!'lto. 

"' ' Aclntosamentt>, n11 empre.~as ou companhia!! que exploram a 
incluHtri·J. de enl'rg!a e)ectrtca e exploram o publico. (RllloR) não 
<•scolhem meios (le chlcnna para clestrtilr ·o Cocllgo de Aguas, como, 
t.amhr-m, nrocurnm fazer o!'! proprl~tarios dafl minal'l !iltuauas em 
nossu Palz. ' · 

E~ tão. em relàçiío · l't~· ~mpr~!'!:f.; que e:ocploram n. energf.:l cle
ct~>lca, 'Dem {: preCI~o tdellcel' a 'detalhe~. 

O art. 202 elo áctuaz Cocllgci jft foi' redl~;ldo nos mesmoS. termo" 
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()() art_ 12 da~ DispoF.'h;ões T r an!;itoriai! da Con stituid "LO, p::.r<\ 
!:\'ltar suhter!u{.;ios. Yo~ relembro.r :L ori~em ;lell~c artigo 12 da 
noM~a Curta · Ma;;na. 

E-m ilríthante discurso, jn·orcriclo no dia. 12 de Abril tlo anl')o 
pass.ado, o ma.jt•t· Juarez T avora, !alando e m nome. elo Governo, 
como Mlnb~ro da Al;t"lc ultUr{l, declttrou; 

''Plettia, flnnlmt"n tt>. o l\.finistcr ío da A ;;riculturu., q ue 
nns dis}losit;õer;; tran><itor!as fi;.:;ure o n•.;uínt(J a rtigo: 

(E' o actn{Jl art. 12 aa..~ J)i.m. 'l'ran sit. lia r.'onst. Fcd.). 
A medl cht pl cilea<lll não uttenta vl"c et·almente contnt 

díre!tos ll•g!tlmos d~ qUC!m quer quo s.-ja e corTespondt• <L 

um c la ro imperativo tlc cquid<~dc. Se não (úr consi;.:;nada 
e~tabelecerfL uma des\'Anta:;enl onerosls>1ima para as em
pt·e:«~>< e pnnlcular~s que~ houve r em de obter conces:;{io 
dentro do r egime ~:1tnt1Jldo p~l<L noS>~U Const ttu!c:fto ; pot·qu.-. 
cmqurxnto E'Sl!a.."> empresa~ teriam os scu:i contractos,. o ~u 
co.pital, o seu runcclonamcnto, OH seus d ividend o!! contro
lados pelo pO'ler publico, a.s d 'em a is continuariam ;::o;oo.ando ele 
conccJ;sõe..; que, f eit..'l.>< no rc:::imen a n terior , nii.o se ti"-m, · atG 
h o je, s ubmc t t ldo praticamente a cspt:cic ulsum:'l. de· íisca
l luH:ão. 

Seus contr:tctos cD?Jstitur•m, 8Cm cxavv cro, rt11w ~'crrro

?IIJa 11a.ra n l'n.i2. clr! ~ll<:tliaan cs!u.iiio rlc ci.t:·ili~a·;i;:o <·rnH"f'll(cn
tcmentc compcnetrr~du elos rlct:tc rc.~ rlc ct.çl!is!cncin.. ao,; in~l·~-~

ses d>l coll ectividurle. E nf1:.. 6 cabivcl que, >;ciE:n tc:l c cons• 
ciente>! <li~·~o. prtlencle m os mornl1zar o re;::lmcn, ft l:u s ta, ar•c
naM, uos que. daqui po r diant r, v ierem a rn·~·.star o ~<>u con
c UrS(J {•. éconumla 11:\CIOOal , !stmtundo O!< OUtro><, niJm V·:•r

da.(]~!ro acto de lncom:~h·nc!(t c covardia clc>c<~:>s nnu" leldti
m amc:lt t•, cquit~tivamt>nte. ;;oh todns aq llC!lé;; qU <"' s~ ht·n·~ l'i

ciam, axplu1·ando esS~l '-4 rlqlJ~:~t~ n :.•.t ura:.•H."' 

l'oJ~ h :lvet· mnio1· cla r e l::a '! 

l"'vl>: m~~~mo :\>l>dm, :ts coml)rtnh h;; ~sttLO a;.:;ln<lv. ~i'iu ]HHlc:•nclu 
<lc!.ll·ulr o CoJl,:o da~· Ar.-ua><, :: grnn<lt• ohriL J!Utdut!ca ,. mcrnll:i:a
clt•l·a du Sr . Ju:a·"'z Ta v o r a. ::~ore\ r.;~cm [t rt•vlsi'io d t• llt'Uli c on
Lt·at:tos, ·"'nl; <• íun:lamcn to de (!Ut• tém dlt·citOH ii <lq u!rll]oi: V '•r
t:adcll•l; bur:a. 

A CJC·~a~tiin · (· cxcc;ll<mL• p:tra pt•t· tutlo tl>l~ t•IX< •H. J-'t;:ut·andn 
nn ordt•m <lc tlh o proJr.••t r) dll Cummt:-<><tw, lmtph·ntln n :t I•Hil<•n:;:·w 
li. 2, ;lOUc•t' •M'- Íl ('CJJ,;It:tt• dp prorO~!I T I> JII'UZO tlt> lll't, :!0~; ~ l.", 
tl; J Co<lJ~o, l'11illi n t&.U CUI )) •I Jtl'(•tl•ndcu I) tll.·<~l·t:· t u Jl . 11 lXH. 1.'t~tln ~~rft 

uma que;~tiiu <lo l>Ua vuntnclc•, (JU(', Ct•ll:r.nu: n t •·· nil t> nm:- !nl tu . 

:>:úo !•.•mos rt.•t•t·l•• ,. I::Lb,·nlul!l t•n!'rc•nla r u~ lmtT\'II':l~ lntnm~pu-

n lvl'l>i , como !iiw nlt l"in lli'<:-Ha H 1\{' t•m•ndtL t•l<•c•tJ•kn, p t·lnc ltmlmen-
, tt~. f1s Himh<li"U!i podt•rol(u:,o dl'l<i!IL ln<lul'lt-riú, como F+Cj;1m, a B ond 
a n ri :ihHr{', a~ <1uo íornl'C'C>m tm(•rgkl e '!J iumln:u;:i.o em dl\·er>~:\8 mu- • 
nli:lpalltln~c·' de stw raulu, c ll Í UTIIO!<rt, Llg ht . 
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O SR. A;a.~oru.J- PJe;JlCOTO - V. Ex. estA sendo injusto e eJSq ue
<.-endo o acto do Mini;;:tro Jose Amer!co que tez unia verdadeira. 
re\·isão do contra.cto da Light. 

O SR. BARRETO PINTO- O ministro Jos-" Americõ não re
Yiu o contracto e sim uma parte <las tarlfas. 

Continuando, Sr.· Presidente, ratifico tudo ~uanto acabei de 
affirmn..r. A luta que vamo.s enfrentAr, repito, ser-á t~menda ... 

O Sn. P~tzstPr.::~"TE - A.ttenc:ão. 

O SR. BARRETO PINTO - Vae ser tremenda, não ha du
vida, "prin::!ip.almente. na hora da revisão das tarifas. 

Fellzmente, e:-~tou certo de que não havémos ·de· esqueçer, neste 
·momento. do ql.le e~<tfl decla~ado no art. 137 da. ConS'tltuição: 

~ -~ lel federal regulam a :fi~C'.a.ll~at;:ão e a revisão das ta
rifas- dos serviços exvl<lrnd<4 por concessão ou delegagão, para 
que, no ·íntcressé colle<:t!vo, os lucrO~< dos concessionarlos: ou 
delegados não -excedam ~ justa. retribuição do capital, que lhes 
permitta attender normaiment~ ás necea.sidades ·publicas de ex· 

- · pansão e melhoramento desses ser\•iços~. 

Ahi temos as bases geraes. Toda a força· necessaria parn. ful
minar os contr-acto~ vér-gonho-s·os, e:x:istentes. a. que se reportou o ex
m.tnfstt<o Juare~ Tavora.. 

Confio, portanto, na ac<:âo energtca, pa.triotfca e de '1gila.nta
ti~'Ca~zac:ão do honesto Sr. Presidente da. Republica. como acre
dito. igualmente; na. valiosa ·coÍla1:!9racão do integro Sr. Odilon 
Bt"aga. 

Dahl o meu fel'voNso- appeUo t>a.ra uma. acc:;ão conjuncta do 
Legislativo e Exec)ltivo. O que estA na Constitui~ão não é let::-a 
morta. A bem da moralidade e para salYn.guarda. dos inter-esses 
do patrimonlo nacional e da co!lectlvidade, ·não devemos medir es
fon:os, nem sacr!ficlos. pondo em pratica.. sem demora, as provi
dencias que se tornarem necexl'larlru~ para que aeja rigorosamente 
cumprido o Codlgo de Aguas. (M.uUo bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente- --Tem a .palavra. o Sr. Lev! Cat"nelro. 

O Sr. Levi Carneiro - ~r. Presidente. o nobre Deputado 
Sr. Barreto Pinto, que acaba de orar, com a. brllhn.nte operos!dade 
que todos lhe reconhecemos; não .!lÓ abor® cada ~m doR assumptof. 
focal!zados na Ordem do dia, como ainda. a. proposlto de cada um 
delles, .aventa ~pre numer:osa:<, varhlàal'l e int~refl!l(\nte~ quet~• 

tÕ~s •. 

O Slt. BAR'IU!:TO Pt:."To - Agradeeldo n V. F.x. 

O SR. LEVI CARNEIRO -Dentre Ml quc S. Ex. nc>ah;l <h' 
'"IM'sar, eu me \)ermlttlrel destacar dua..-. !Wiln.'<, noH hre-vet~ minuto~< 

· .• <iue restam pa.m o termino da. ~l!Hilo . 

.A primeira-refere-!'!e li. opcr01ildade du Comrn!l'l~àu d(! J"u~tlc:[l 
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- que S. Ex. já ha. dlas apreciou em uma phrase pejorativa 
e que,' ainda agora. foi objecto_ de 8Ua !m1)lacavel censura. A 
Commissã.o de Justiça tem estado reunida ..quotidianamente, tra
balhando at<E ha poucos momentos no dln. àe_-hoje. e de tal sorte que· 
nos estamos dando a um esfor~:o superior ao que qualquer das ou· 
tras ·commi.!l:'les da Camar1t está r ealizando. Ape=r dh•so. lnfe· 
1i.zm~te, n~ conseguimos ainda pOr em dia o trabalho alli a.c<,umu
lado~ 

Relativame-nte [L indi~ação do nobre Deputado por São Paulo 
Sr. Barros Penteado, ft qual S. Ex. se referiu, parece mesmo 
que. de accOrdo com decisão ainda ·na ultlm~t sessão proferida pelo 
nobre Presidente, tratando-se ele indicn..;:ilo apresPnta cla na legisla
tura. anterior, de..,.eria cll:t ter sido archlvada. 

O SR. BARR~o PrxTo Ternos votado vrojcctos da legl~la· 

tura vas~a~la. 2em necessidade de desarchiva mento. O Sr. Bal't·o~ 
Penteado atnesen tou projccto e não indicação. 

o SR. LEVI CARNEIRO - Relativamente ao a;;~umpto age· 
ra em debate, Drecisamt:-nte queria IJedlr a attenc;ão de V. Ex., Sr. 
Presidente, ~ra a eircum~tancia de que a Commissào de Justi~a. 
considerando a indicação que lhe foi apresentada, que indaga da 
inconstitucionalidade do Codi~o de !\otinas. conclui\l pela' apJ:"esenta
<; iío de um projccto, de tal sorte que parece que ê " casn do art. 
li4, do Regimento, por força do qual .se ha de procec1er ÍL \'Ota~ào. 

A indicação em. d mesmo. na questão de algum morlo doutl"i· 
narla que apresentava, n5.o comportaria 0 pronunciamento da Ca· 
mc.ra, conforme noutr:.c opportunidade já eu mesmo salientei. Por 
cons~quencía. sPrá ><Obl·e o projecto que a. Camara ~e tc>r:, {1e pro· 
nuncial",- cnnced<:>ndo ou não a proro;;ac;,;io üo pra7.o estipulrtclo pnra 
o Ccd!go d~ Aguas . 

Xo que cance1·ne á~ apreciaçõe-s do nobre Deputado sobre o 
r~r.ente neto do Governo referente ú prarogaçã0 do Codigoo de A::;-ua;o. 
confesso não estar no intcit·o conhecimento da quelltão para de
batel-a de momento: 

·Acho. entretanto, Que ha alguma differença., ba5'l:ante con>'i
<.lera\·ei entre a~ dual'! hpotheses .aPresentadas: a da proro:::ac.:rw 
du diolposltlvo do Codigo de Minas e a do Codigo de Aguas. at~ 
porqu!" o di8POKitvo <lo Codlgo de ~!nas, refer-ente ao prar.o para 
o manifeHo das minas, acarreta a àeterminac:ão da propriedade 
de~'i;as mina><; quer dizer, que as mina"~ que niio :!'orem manHc.;
tadas no pra7.o estipulado no Codigo, que agora se trata de pro
l'(>gar, ficõ~rão .;endo do domínio publico. Haverá. cas"s de expro
JH'Iar;ão. E' <ll~1JOsitivo de grande alcance, que subverte ta.h•ez 
aK ,c:a.rantlas da propriedade privada, em muitos caw:;~. 

::-re>1ta materla, poi>~, ~ó mesmo o Poder Legislativo poderá 
dellbern.~. 

Quanto ao Coil.igo ile A~u:u1, acredito que se trata apena8 de 
pl-o\'ldenc!a de caracter mt!rn.mente administrativo ... 

O SJ!. BAflnm>o Pl~To - Protelatorla. 
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O SR. LEVI CAR!I."EIRO ~ para :t qual o Gov~rno es-
taria habilitado. E todot~ nós que conhecemo~ e ne-sta me~ma 

. Casa tivemo.~ a fortuna de admirar a alta cultura jUt •• ca do emi
nente Minl~tro da. A;;riculturn, ·sr. Odi!on Braga, bem ~bem os 
que S. Ex. não emprestaria sua autoridade. inexcedivel nesta ina
terla, a. um ucto que en\' olvesse aQUf'lla desm'arcada transgre!\'Sào 
do::; · dh;posítivos con:itltuc!onaes que o . nobre collega. acaba de 
:ipontar, talvez cum al~m excesso de facilidade. 

O SR. BA!<Rmo Px;o.;ro - O meu eminente mel:ltre jft con!eM>!OU 
que não estrt no Inteiro conhecimento da que>~tã.o. Por isso, pediria 
ler o decreto e depvis ·ver:\ que não th·e excesso de !acilldade. Agora 
quanto á cultura do Sr. Odilon Bl'ag-a. referendo a douta opi!}iúo 
de V. E:x. e o fa<:o com maior pl'azúr. 

O . SR. LEVI CAR-~EJRO .....,. São as explicar:Oes que devl:.L. 
trazer á Casa no de::~alinho de uma 1ntcl'Yeno::ii.o que não esperava 
e não deseja fazer. 

O Sr. Presidente - ~e a ·indicação !Or approvada. Jlela 
Cam::r.ra, o projecto IICE:Uir á os tramitel! re~metitael:l . 

Em ><egulda. é encerrada a dl:>eussão ' da indica
ção n. 2, de 1n5 (1• Leg-b;latura) , !lcando ailinda e 
vota~ii.o. 

1• <li$c·u.ssli.o do projccro n . 226-.A, de 19 35, proro
uanrto, 2>or 10 anno s, a sub~enção dada á H A.mazon 
Teleora.J>h"; t endo pareceres, com substitutl~o, dra · 
Co·m.mis::.ÕC/1 rle ObT_as e de F inan çtts, 

O Sr. Presidente Entra em . d!scu~'IÜ.o o proJecto. 

Ha ,obre a me:<a o .se~:"uínte 

Sr. Presidente Requeiro ~em preJuízo àa dl~cussfio, e en-
vio ao -proje c to n. 226 .A. :le 1935, á. ·commil>Sii.o de Constltui~üo 
..,· Ju&tlça, pa.ra que a m e;;ma se pronuncie sobre se a conceS!!áo 
pleiteada. nesse projecto, para ' 'The .Amo.zon Teles;raph C~mpa
ny, Limhed·~ , - O'nl jiTesa nrio organiziu1c. no Bra~l. - não col
llde com o dispos'U> no pa.rar;ro.pho 1 . ·, do art . ·11 9, da Con~titu\.:. 
c;àn da Republica. · 

Sala ela..; Sess~~. 26 de· Junho de 1935. Ribeiro Junior . 

. O Sr. Presidente - O requeriment<J será. <:t>n~iderado 
opportunamente. 

· ~ 

~m se;;ulda (: encerra.d~ a dit;cus >lão. do projecto 
·n. 226 A. de 1935, !lcandn adillda a votação. 

Di.Jicuflllrio ttnicrl do rcqucrimeuto n. 31. de 193!\. 
{l" l..cpllllatura), do· Sr. Jo"" Augusto, de informa~õe:o~ 
!J01>rc o m.otlvo tJU•· rlr•tcrm.lnou tt c h.tuna(fa de vario~: 
f.lf!(clnf'~ rro :!t• 11 . (' .. <lc Natal a r•8ta CarJital. 
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O Sr. Presidente - E ntr:t em discus~ào o requerimento. 

O 8::- . Café Filho- S r. Presidente, peço a palavra,. pela 
ordem. 

O Sr. Café Filho (Pcl<t ortlcm.) - Sr . Presidente, o requ e
J·imento cuja discussão V. Ex. ann unciou , esti\. red!;;id.o nos se
~ulntes ter.mo:;, conforme publica~;ão n o Diario tio Po(lcr L cyis

·latit'O. 

;, Requeiro, por in termed io <la Me>!a da Camara dos 
Deputados, qu e sejam solicitada.<; informações sobre o,.; 
motivos que determinaram a chamada a esta Capital dos 
offic::laes do 21." B. C. <lc· Xn.tnl, Ro .Gt·a.nde do Norte . .. 

Ora, Sr. Pre11id~nte, o requerimen to não diz a que a u toridaile 
devem ser ped!tln..« a,; informa<;ões; approvando a Camara es*'e 
requerimento, « q u e a utoridades a Mesa da camara !'õe ue.-erá d!
r!~ir para sollcittll-a'' Nessa>< condi<:õe& entendo que o requerlmeri
.to deve ><e1· retirado da Ordem do dia. 

E sta a minha questão de ordem . 

Õ SP. . Pru:liliDE:O."l'E - V. Ex. niio e~tfL hem informado. O re
queril\)ento diz o seguinte: 

• ó Requeiro. por intermedio d:t M el!a da Cn.mara 
.dos Deputados. que sejam solicitada~ com urgencla, 
do Mlnlsterio . da G uerra, informações sohre os m oti 
vo& que determinaram a chamada a e-><ta Capita l de 
officlues do 21" B. C. " 

I 

O SR. CAFE' FILHO - Perdão. " V . Ex. , Sr. Presidente. ha. 
UC permitt!r que e u indiq u e a pagina dO or;;ã o ofCic!aJ em que E'Stil 

publicado o requerimento, nos termos que cite! .. Niio foi feit...'l. 
qualquer reproducção p oster ior, que os modif!cas!le. 

Posso enviar á Mesa, para verificaç;ão, o Diario do Pofler J-c 
gislatlvo onde :.e encontra o requerimen to, tal como o li, e agora 
rPleio: 

"Requeiro. por interme~lio da MeH<'l. da Camara 
doR Deputados, que ~ejam sol1citadal:>' informaçõe:c~ so
bre os motivos · q ue determinaram a ·chamada a esta 
Capita l dos ot'!iciaes do 21 B. C. de Xa.tal, Rio Gra n
de (lo Norte. ·• 

Quando o r equerimento foi publicado, julguei que H€' trata'sse 
de omissão de pa la v: -· esperei sua r eproducç<io· ·e e !la ·nãu se fez. 
Por ls'!'o , entendi que !ôra dirigido á Mesa tal como se e n cont ra 
puhllcndo. 

O Sr. Oswaldo Lima (Pela ordem.) - Sr. Presidente. pn
rt>('e-me que a hora terminou. Acho. que Y. El!;. pocler!:L a<llar a 
d ecisão da o u estfio de ordem Jevnntadn.. 

O Sr. Café Filho (Pcia. ardem) - Sr. Pre><ldente, peco á 
Y. Ex. consulte n Casa ~brt> se conAent(' nn. prorogoac:tm df, Ses-
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~o por dois minutos, afim de que V. Ex. so1ucione a questiio 
de ordem por mlm levantada. 

O Sr. Presidente - :Não é neces.sarlo prorogar a ·sessão 
porque esta começou cinco minutos depois das duas horas. Fal
tam, portanto, cinco m1nutos para o seu termi~o. 

O requerimento no orig-inal, contem a indicação da entidade 
á qual as informações- 'dcvcm ser pedidas, isto· ê. o Ministerio da 
Guerr-a. Como. porém, do Diario do Poder Le!)islativo não cons
ta essa indicac;ão, vai o requer imento ser- novamente publicado, 
afim de sei- discútido e votado em moménto opportuno. 

O Sr. Presidente Es;:;otada a hora. vou levantar a Ses-
ffio, àeslgnanào para a de amànnfc ·a seguinte 

Discussão unica do p rojecto n. 99, de 1935, (P L"'gislatura), 
.. autorlzando a Mesa da Camara a requisitar, nos termos' do art. 
4° da lei n. 67, de-18 .de .Tunho de 1935, ao :!lfinisterio da Fazenda, 
a quantla ·de 9:000$ para pagamento de· _ajuda· àe custo a tre; 
De-putados. 

2. • discussão do projecto n. 206, de 1935. reJ;Ulamentando o 
·paragrapho unico do art. 18 das Dil;posições Tran:sitorias da 
Constftui\:ãO Federal. 

1• discussão do pr-ojecto n. 92, <le 1935, dispondo ;sobre os oí
ficiaes aviadores, submarinistas e medico:; radiologistas do :Exe!'
cito e Armada, quando invalidados em ser-vic:o, ·com pareceres da 
Commissão de J u~tiça e suo3titutlvo da de Finanças e Or<;amento, 
e da de Segurança. 

Lev-an~·Se a Se:>sâo ~s 1S horas é· 5 minutos. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:04 +Página 1 de 77 

41: Sessão, em 28 de Junho de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESIDENTE, 

ARRUDA CAMARA., 1" VICE-PRESIDENTE, E EDMAR C~R· 
VALHO, SUPPLENTE' DE SECRETARio 

' A';; 14 horas, comparecem os Srs.: 

Antollio Car1u~. Arruda Camara, Euvahlo Lodi, ·Peniira Lyn1, 
.Agenor Rabello, Caldeit·a Atvaren;;a, Edmar Carvalho, Claro de 
GodoY, Lauro Lopes. Caf& Filho, Ribeiro Junior, Mario Chermont, 
Deodoro de Mendonça. Acylino oe Leão. Abguar Basto~. Clementi· 

· no Lisboa. Genaro Ponte, Henrique Couto, Agenor Monte, Plinio 
Pompeu, D~mocrito Rocha, Fernandes Ta-vora. Monte Arraes. Jo· 
~ ile Borba, Xavier ·de Oliveira, José Augusto, Grntuliano de Bri
to, Mathial:l Freire, Botto de Menezes, Odon Beze rra, Souza: Leão, 
João Cleophas. Rego Barros, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, 
Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Alde Sampaio, 
Teixeira Leite,· Simões Barbo&'1., Severino 1\fariz, Valente de Lima, 
Deodato Maia, _'\,mando Fontes, J. J. Seabra, João Mangabeira, 
-Pinto Dantas, FrancL<;eo Rocha, Wanderley de Pinho, Leoncio 
Galrão, Arthur Neiva, Raphael Ci·ncur·ã, Ed:;ard Sanches, Att!la 
~'\maral, Homero Pire><, llbaldo Ramalhete, Jair Tovar. Nogueira 
Penido, Henrique Dodsworth, Amaral PeL'Coto Sampaio Corrfa. 
João Guimarães, Raul Fernandes, Hermete Silva, Alipio Costallat, 
Prado Kelly Lemgrubet" Filho, Bandeira Vaughan, Arthur Ber
nal·de~<, CarloS' ·Luz. Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Màrlin,; Soares, 
Pedro Aleixo, Clemente Medrado, José Braz, Levindo Coelho, The~· 
domiro Santiago, Augusto" Viega.s, Arthur Bernardes Filho, Da
niel de Carvalho, Carneiro de Rezend~. Christiano Machado, Ma- · 
..;:ario · de Almeida, Vidra. 'Marques, M:atta. }.:!:achado, Delphim Mo
reira, Ferreira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, W:iJdemar 
Ferreira, Banas Penteaoo. Qardoso de !llello Netto, Macedo Bit
Hmcourt, Bias Bueno, Alves Palma, Jorge Guedes, Gomes Fer· 
raz, Aureliano Leite. Horacio Lafer, Fabio Aranha, Jairo Franco, 
.José Cassio, Domingos Vellasco, Vicente· Miguel, Arthur Jorge, 
Arthur Santos•, Paula Soares, Francisco Pereirà, Rupp Junior, 
.rosê ':v!:ulle<·,· Diniz Junior, Carlos Gome~ de Oliveira, João Carlos, 

· Vespuc!o de Abreu. Rennto Barbosa, Demf'trio Xavier, João Sim· 
pliclo, Frederico V\'olfenbuttel, Victor Russomano, Ascanlo Tubl
no, Barros Cassa.l, Adalberto Corrêa, João Nevel:l, Fanfa Ribas. ~1-
colau Vergueiro, An!z Badra, Euricn Ribeiro, Ermando Gomes. Se
bastião n..·mingues, Abel dos Santos. Pedro Jorge, AbUio de A5'8i;o. 
Antonio C=•-alhal, Austro de Oliveira, Arthur da Rocha, Silva 
Costa, Francisco Moura, Adalberto Camargo, Alberto Surek, .José 
õo Patrocínio, Ricard!no Prado, Martinho Prado, Ricar<lo Macha-
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do, . Oliveira Coutinho, Lima Teixeir a .. L eoncio Araujo, Gastão Vi
<ligal, Fran(;a Filho, Moacyr B.vbosa, Ar lin do P into, Baeta Xeves • 
.Abelardo Marinho, Salgado Filho. (154.) 

O Sr. Presidente - A lis ta. de presença accusa o comJ>a
recimento do 154 Srs. D epu tados. 

E s tá aberta a sessã.o . 

U· ::>r . Agenor Rabelh.. 2" Secretario) pr ocede ii. leitura. da 
.-\cta da Se.\>'são a ntecedent e. a qual é posta em .<ll><cussão. 

O Sr. Gomes Ferraz (Sobre a .1cta) - Sr. Presidente, rt
queiro a' V. Ex. se digne m andar constar · da Acta. que asO:<ignei 
o requerimento n. 47·, r elativo á u m pedido de informações ao 
:Min!~terio da Fazenda, r eferente ao Departamento :-<aciona! do . 
Café. N:ão figurando minha assi:;natura na pubHcacão teita no 
Diario flo Porlcr l-egislativo, penso que e:ssa omissão se_rá per!eita · 
mente ,;anada com a rec tifica<;ão que ora s olicito. 

O Sr. Pr.esidente 

. O Sr. Presidente 

Ser;. f~ita. a r ectificac:ão . 

Pa:ls"a~~e ít leitura do Expediente. 

O Sr. Perêira Lyra (1" .Sccrctario) procede á leitura do !>'e

_;,;uinto 

ExPEDIE~TE 

Ol'ficios ; 

Do Sr" . Deputado L a uro L opes. de 28 do corrente, nos se. 
guintf?.:t termos: 

·'Exmo. Sr .. Presidente da Camara dos ·Deputados. 

Coinmunico a v . Ex. que íui ()brigado. na Sessão de h ontem, 
por niot1vos."de ordem s uperior, a me retirar do rednto antes de 
!indos os trabalhos; Solicito, dess'arte, justific,1.tiva para essa 
fal ta. e apresento a v. Ex. m inhas melhores homenag-ens . 

Sala das Sessões, 28 de . Junho de 1935. - L aur o Lopes." 

-=- Inteirada . 

Do Minlsterlo da Justic;a e Xegocios Interiores. de 27 do cor
rente, remettendo dois dos a utographos da res~luc;:ão legis lativa, 
san~cionada, abrindo o credito extraordina rio de 300 :000S, desti
nado a !:!CCcol:'rer as victimas das enchentes do Rio Parnahybá , no 
Esf:a;do do Piauhy. 

- Ao Arch1vo, remettendo-se um dos autographos ao Senado. 
Do Mlnlste r!o d~s R elações Exteriores, de 25 do ·corrente, en

·viando as !Jegu1nt«s 

ll\"fOr.MAÇÕES 

DAl SNI3õ0 . 1 - Funccionnrios diplomaticos e consulares na 
Secreta r1a de Estado - Em .25 de Junh9 de 1935 . 
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Exmo. S>. Io S<\crctario d~ Cn.mara ào>< Deput;tdos - Tenho 
"· honrá <Je accusar o recebimento do officio n. 751, de 12 do cor· 
,._ente mez." com o aual Y .. ·:E:x. solicitou pro,·idenchts no senti!l<> 
de .serem prestadas informaçõe~ perlid;\s .no. 1·equerimento (24) do 
1"-1<. Deputado Eurico de Souza Leão. appro,·ado em plenario e que 
constam do "referido offi~io. 

E·m. respo~·~a cabe-me prcit<tr .as informaçlies ~olicimclaf'. 

cnm os esclarecimentos neces!Xlrios: 

a) Sen·em no meu Gahinete, entre outr<Js, o Conselhciro de 
Embaixada Acyr do !'asdmento Pa('s, o 2" Secretal·io Adolpho C. 
de Alencastro Guimar1es c o Consul de 1" classe Ant onio Augus· 
to de Souz,t Ribeiro que, em virtude do regulamen to em dg-or, não 
c :;tiio "'Jljeito~ <lO limite de tres an.no~ de setTi<.;o nest<.t sec·,-E"bria 
de Estado e delles a11cna3 o ultimo percebe re-presentação: encon· 
tram-:;e ha mais de tl·e~ annos. nesta Secreta.rh de E:~·tarlo: o 
Com;elheiro de Embaixada Rodolpho Gnnc:alves de Siqueira. o~ 

Consules de 1• clas~<e Henrique Pecegueiru do Amar.u.l e .:.to .. cyr 
Ribeiro Bri~!;!J e o Con~ul de 2" classe Pedro de Pal:'a,nagU~L, que. 
tambem em virtu-de de dispusü:ão ()m vigor, podem ~er dlspcmsatlo~ 
c! e set'vir no· extrangeiro, não J)el·cebendo representac;ão: cn('on
tram-se ainda na Secretaria .de Estado. tambem ex-funccionario,; 
della. mas que :i.inda não serviram· no extrangeiro. não p ercehcn
clo, por is~o, representao;;ão, os Seg-undos Secretarias Octaxio do 
N.\.Scimento Brito, Orlando Guerreiro de Castro e Jayme Sloan 
Chermont e os Consu!cs de 2~ classe \Vanda Vianna Rodrig-ues ~· 

Carlos Alberto Gonçalves, es~e ultimo tran~ferido du Ministeri" do 
Trabalho P.m 14 de Maio de 1932. Por fim. encontram-~·., nc:<t<l 
S.ecretaria de Est:tdo o 1" Secretario Rubens Ferreira de :Vfe!lo, cun· 
md.erado em commi>:Jsão .. desde 22 de Ag-osto <le 1!l34, desempenhan
do funcçeíe,; por n1im determinadas; o 1" Secretario Heitor Lyra. 
que completou tres annos de sen·i<:o a 14 do corrente mez e a~uar
da · instrucções, estando em identicas condi<;ões o Con~ul d<.- :!" 
cl<Uõ'Se ~'l.Ul Conrado, que comnletou aquel!e periouo de tres an
nos em 14 de :Vlaio ultimo. 

b) Não, quanto nos ultimes tres citados. 

c) Sim. os seg-uintes: ~Hnistro de 2• cl<l-s!<e Hi!Lieurando Pom· 
peu P!ntú AcC'!oly; Consul Geral :'1-fario de Barro~ e Vasconcellos; 
Coiuml _de 2• classe Períllo Gomes. 

rl) · ::>;ão. 

Appro\'elto o enf'ejo parn renoYar a V. Ex. o,; prote><tos da 
minha pet·feita estima e r1btir.cta con~iderac;ão. - .José CaTlCJs de 
Jt" acedo Soares. 

- .A, quem fez a requisição. 

Do Ministe1·io do Trabalho. Industdn. e 
cor-rente, enviando informru:ões solicita.<las, 
J,e&r!slac:ão Social, sobrP o projecto n. 9~. de 

- A quem fez a. requisição .. 

CorrimL•rcio, de '27 
pela Commissão 

1934. 

do 
de 
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Tele~ramma: 

U'rb;tno _ Prc,.idente Camara Deputádo:< - Levo ;to eonhecl
mento de V. Ex. que ro por motivo de força. maior não comrm
-reci á Sess.i.o de hontem. Sau<l~õef<. - Oc.ta.1:fa da Si.l1.·cira. 

Inteirada. 

· :São, successi\·ament€'. !Ido;~ P v-:i.o a imprimir O>< 

j,!egutntes 

PltOJBCTOS 

:. • :;7 -A - 1!135 

(Primeira. Legi!llatura) 

.t1 u.torlza o .Jiini.~terio ri~ Educação a rxe.-cer a. acçrio -~·U.P7J1eti'IJG. 
rlo c'rtíncto Conselho Nacional àR- Eriucaçrio: com. 11arecer con
trario rla. Com.nti.'<s<io rie Educação. 

(Educaçiio 30 - In Leg!:llatura) 

O projecto de lei ora ><ubmettido á apreciação da eommlssão 
de. Educação e Cultura, e de lnlcia.pya do Deputado Agenor Mon
te e outroM, vh;a conferi!· ao Mlnlsterio da Edl.lca<;ão. em caracter 
supplet!vo. as attr!bUi<:õe.s que o decreto n. 1n. 850, de 11 de Abril 
'de 1931 e leis ulteriores. outorgaram ao Conselho ::O.:acional de Edu~ 
<.'.a<;fto. or!f.io de feição technieo-educativa., instltuldo para colla
t.orar com o Ministro da EduC'.a<;ão, seu presidente nato. 

Expondo; ·na justifica<;ão qe motivos. as razões determlnantefl 
de sua iniclath·a. o lllustrc autor principal do projecto encara a 
med1cla Je!:'1slu.tiva proposta. como lmpresclm1ive1, de vez que, 
.tchando-se extincto. no seu entender. o Con.sell)o Nacional de 
Educac:fto, urg-e conferir· n. outro orgão os poderes que lhe eram 
commettidos. 

I><to ,;e impnrln., de modo es~encial. afim de evitar que surja 
.Jma !<lt.uac;ão de :1.norrr.alldade. no domin!o do. ensino. contraria 
não .só am< l.nteresseH de nurnerO><OR estabelecimentos de e<luca<;ão 
íJarticulares a »erem equiparados, ou ainda sob o regimen de equi
p;trac;ão pro,.·is'uria. como tambem a milhare" de alumnos no!'l 
mesmos· matriculados, e quP viriam a ser .prejudicados de boa fé, 
uma vez que não se pudes!'e verificar a equtparac:ão dos 'e~tahe
leclmentos ·que frequentem. 

Não sendo· esta posRivel ct>m o supposto de~appareclm!'nto do 
Con!lelho, cuja audienc!a é, no ca~o. · impres~!n<livel. conclue o 
autor do projecto que indiscutivel ~. as,..[m, o impasse, que o melei
mo se destina a remover. 

Fo~se real a situação de anomalia descripta na. justificação de 
motivos e nenhuma du,•ida terlamot< em concordar coon os emi
nentes subscriptore;; do projecto, quanto aos inconvenientes de~ 

correntE:'s de uma tal desorganização administrativa. 
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_ As funcc;ões commettidas ao Con>Jelho :-<aciona} de Educação 
são da. maior re!evancia c o seu exerciclo. envolvendo queO:ltões tun
damenUl.es da vimt do enstno, nfLO pOde paraly=r :<em que acar-
1·ete. ao funccionamento normal deste, rrrave:< pertul·ba<:ões. 

Xo ent:mto. o mais perfunctorio exame elo dü;po~iti\'o C()nstl
tuciona.l invocado. na justif!caqão de motivos, como ten<lo deter
minado a extinc.;ão do Conselho. para dar-lhe outra maneira de 
organiz•H;iio e outra finalidade, co.nduz a. conclusões inteiramente 
oppostas :h; a que chegaram O:>'< ::;ubscriptores do projecto. 

Realment<>. verifica.-~e occorrer, no !\1nister!o ela Edu~.n<:ftu. 

uma :<itua<;ii.o de ordem interna que. HC, de facto. \"ier a perdurar 
por mais tempo, pocleríc acarretar c ertas ~i!!iculdade:; ao andamen
to do~ ~ervic:os ]Jubltcos, e inevitavei~ le,;õe.s ao,; intere~l!es parti
c ulare :,l, currelacion,~dos com aquelle orgão (la acti\•[dade goyer
nath·a. 

Muito embora a e,·iuencia desse_ !acto, ·r;. C'!t'to que, tt·ato..ndo
,;e de oc c urrencias de ordem puramente administrativa, referen
tes a situações já solucionadas, por actos op-portunos do Poder 
r~egislativo, as medidas e >Jo!uçôel! que demanda soe comportam, 
inteiramente, e a.'-1-'Í do nosso systema: constitucional na esphera 
exclusiVlL do Pode~· Executivo. 

Com effeito. a anormalidade que o J)t'Ojecto collima supprimir 
decorre, niio como acreditam os seus eminentes propositores da 
presumida ext1ncç:ão do Conselho Nacional de Educação. e sim. 
~ão somente, ela expü·ação do llrazo prefixado ])artt o me,;mo exer
c:er as funcc:õ~s que lhe são deferidas em lei. 

. );"âo ,;e pode, de modo nenhum, confundir o termino das !unc
c;üe.; do,; Con>;elhe!rot< do Conselho Nacional de Educ~~<:ão. - oc
<'orre ncia normal, neceHsar!a. p1·evlsta e determinada em lei, e, 
portanto. ~nave! por um !lirnples acto administrativo, - com a 
fi"Xtlncc:ilo do orgão denominado Conselho ~acionai de Educação, 
f;1cto de nature?~'l. inteiramente diversa, porquanto, t\ve~se sido 
elle ex:tincto, só por m<?.io de uma propos!~üo Iegi::;lath·a poder-se
la restaÚra.l-o. 

)\o caso corrente, não houve, como suppõe a justificac;ão de 
motivos, uma situa<;:ão caracte1·iza.dora. (13. ~<egunda hy1Jothes~. e 
>'im, r(,petimo!l. da primeira, isto é, o que expirou não foi a exis
tencüt. do Conselho. como orgão permanente du. adm!ni8trnçü.Q. ma• .• 
~omente, · o prazo para o exercicio das tuncc:ões de que, IWI' no
meação leg-al, o Chefe do Poder Exccutii'O inve .. t!u o,; membro:< 
do conselho. 

·A medida reque1·í<la niio f, poi», que se faça .nova. !el regulan
do o :.H:MUnlJitO, vi><to que esta já existe, est,.'l.tuindo. de maneira 
1•reciHa, " necessario, seja reltttlvamente á composi<:uo uo Conse· 
lho, seja .sob1·e !<Uas attr!huic;ões regulares. ' 

l.irge (> que !:le dt' novo provimento ao,; cat'I::OH va;:-os, pela for
ma que a lei e~tabelece. 

Se esta Commis~·ão se manifestasse pela pt·ocedencla do pro
jecto em cau:=;a, praticaria acto contrario á. Constltudção \'igente, 
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que perfilh'a o principio_ da divisão dos poderes :rx•liticos em limi
tes muíto mai:s rigorosos- do que os t;a,çados na Magna, Cnrta .. de 
1S91. 

X esta_ !'C· declaravam os u-es poderes fundamentae.s• indepen
dentes, mas ·harmonicos entre ,;i, emquanto aquclla os declara 
independentes e, apenas, cool'dénados em suas funcções·. 

O principio class!co da separação do.s• poderes recebeu. na 
actual Constituição, "-111a sagràc;ão formal, accentuando-se, entre 
nós, atf com o seu carl\cter ·mecanico, jú despresado em o utras 
nacionalidades. 

Seja como fõr. constitue elle um canon. a que no~ temos c!e 
suhord inm·, por força da Lei Suprema. 

Ora, o projecto viola estrt. norma cardeal, de ·modo expresso, 
quando, no paragra.pho primeiro do at·tigo tamlH!m primeiro, de
lega ao 11ini~ltro o poder de instituir uma eomrnissão technica. 
incumbida do estudo de processos e d a elaboração de pare<:eres, 
em acç;ão. suppletiva. á do citado Conselho Nacional de Educação. 

:A instituição, ·composição e estructurarnento ·-dos varias or
~àos secundarias da: Administração é · ma.terla que, dependendo 
da regulamentru;:ão dos preceitos ·lconstltucionaes•. necessa.ria á 
discrimil1ação ck'lS attiibuições inher~ntes. ao el'ercicío àos poderes 
!ederaes. a Carta Política v:i·g:ente aver:ba entre os assumptos da 
<.·ompet encia privativa do. Poder LegislaUYo . 

A Carta. Magna, instituindo unicamente os orgãos ciliJrernos 
ela ord~in institucional. de!:lea M Poder Legi.si~Úivo a autorid<tde. 
pt'ivatiya. de crear e conservar os demais orgãos administrativos. 
definindo, enumerando e taxando as suas attribuições-; de modo a 
delimitar o ainbito de -sua acção legal. 

Commentendo~lhe tão alta autorida-de, como aós uutt·os pode
res definiu faculdades . não inenó~ relevantes~ mas a·commodadas 
ÚS finalidades e~pecificao; de cada um. proh~bindo-lhe. COmo aos. 
demais. transferir uns aos outros o exerc!cio das attribui<:ões que 
lhE's são reservadas, ein verbas expressas e indeclinaveis. 

Esta prohibição que .. de impliclt..'1. na Con::tituic;iio de 91, pas
:<ou a explicitá no ar~. 3. ~. ]):tragrapho 1o da Carta Polltica de 16 
d€' Julho. Yisou. justamente. coarctar a pratica abu~iva da .dele- . · 
~ação de poderes. mercê da qual; no. pa>.<sado, o Executivo absor
veu actividades, que de..,:eriam ser exercitadas somente pelo Legis-
l{it!vo. · 

Perfilhar esta Commlssão o projecto, seria incidir na censura 
constitucional, concorrendo para transferir ao Ministro . da Edu
cação, atix1liar-do Pre~idente da Republica, Chefe do t•amo executi
vo do Governo. o direito que ê privativo da camara, de orga.nizar 
o"' "erv!c;os. publ!co», crear os éargos a eÚes es~~nciaes. e conferir 
aos seus detentores a parcella, de autoridade que julgar con
veniente. 

Em verdade, não ~ignifica coisa diversa a faculdade que, ao 
alludido titular, ~ conferida, de. instituir' uma . coriunissão teclmi
éa destinada a estudar procés~.<os e ·dar ·pareceres, 
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Niio inflrma o expo~to o facto de servirem os membros da 
cominissiio em caracter gratui.to, . no Je>~empenho de funcções me
r amente consultivas. 

, :Não só a gratuidade importa ao interesse publico, e não só 
r.elo -poder deiibe!""atívo se !n·tlue, decisi'•arnente, nos negocim: a 
<!argo da Adminlstr<~.ção. 

A CommiHsão pode servir em caract~r !:"ratuito e os seús 
pareceres serem de mera collaboraçfw, mas nem por isso se pode 

.prescindir de outras garantias capaze!'. de asseiurar o seu func
cionamerito util, a firmeza do seu pt-es tlgio e da sua indepcnden
<'ia f unccional . 

Depois, o que im porta. demonstrar ê que, a prevalecer o pro
jecto, nos seus termos actuaes. a Camara transferiria ao Ministro 
da Educação faculdades que lhe são proprias e adjectas• ao poder 
'inalienavel, de que lhe investe a Constituição .. de formar o;; or
~ãos da Admínistra~ão e distribuir, pelo cor po de funccionarios a 
elles integra-dos, os dif!erentes assumpto>< que julgue deYer in ci
dir, delímitadnmente. na s ua eS't>hera de acc:ão . 

Esta prerogativa política, fundada. no principio essencial da 
livre apreciação da ci>nveniencia ou ' 'inconveniencia do acto, a. 

·eamara tran;;feriria ao Ministerlo Que, como funccio nario exectJ
tiv~, a:lsumiria o encargo de, a arbítrio seu. dar organizaçao .:t 
com-missão proposta, fixar-lhe o numero .de funccionarios. estabe= 
lecer a fot'ma do seu funccionamento, e traçar o circulo da sua 
competencia, quanto {t::< materia.~ que deve!':'Sem sujeitar-se ao seu 
exame. 

Tudo isw, que é' assumpto rigoros amMte legislativo, o Mi..---' 
nistro teria o poder de f:uer, s]lbrogando~se. d est'artt>, na facu l
dade de trac:ar as· normas para depois ·executai-as, quando só a 
ultima prerogativa lhe deve competir . 

Em face de tal situação, qual a garantia de que os Con~<!lhei
ros teriarn.-de !acto. independencla e capacidade para desempenhllr 
o senic:o a que iriam dar a sua collaboração? 

Acc·resce ainaa. além das razões expostas , que os proprio::; mo
tivos invocados como justi!ica<lores da iniciativa do p rojecto.. n ão 
a utorizam, d-ata venia, as conclusões a qu e chegou· o séu princi
pal ·autor. de que se imponhd, para remediar a crise allegada, qual
quer a t !ltude por parte do legislativo, 

Nada disso. Os f actos apontados .süo de .. m olde a justificar, e:.:
ç]u,.ivamente, providencias de ordem administrativa. 

O Conselho Nadonal de Educa~ o ê, pela _ :ma origem e pela· 
s ua formaç:iiy' um fruto promanado ela s· fontes , da !égisla>:_~o 
commum. 

Creou-o e -definiu-lhe as attrlbui<;iles o decreto numúo 19. S50. 
de 11 de .Abril de l:Í31, cuja !eic:iio regulamentar é evidente·. 

A ·cons tituição v igent e não foi e n ão ê a sua fonte originaria, 
pois a elle .:tpenn~ se refere, incident'emeilte, 'n o. àrt. 152, para' e s 
tabelecer .que n1c cabe, prÚtcipalmen.te elaborar 'o P lano :Nacional · 
de Educação , · 
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Ao firmar tal principio, o dispositivc all~Jdido diz, e:xclu siva
mente, que "compete ao Conselho "Nacional de ·Educação, orga
nizado na forma da lei. elaborar , precipuamente, <> Plano Nacional 
de Educ:ação. '' 

·• Organizado na !Orma da lei ", estabelece o Estatuto Suprem<;>. 
de modo intercorrente. sem nada adeantar, como, por um lapso. 
aftlrma ·a justificação de motivos-, sobre a maneira de organizar o 
.Con selho Naciona l de Educaçiio, ao qual, tambem. não commette 
finalidade diversa da que lhe está traçada na lei or-dinaria, nem 
objectivos oppostO!'< aos que lhe f ora m consignado>i na proprla lei 
de sua organização. 

A unica alteração feita p ela Constituição . foi destinar-lhe a 
nlais alJ;umas a ttribuições. que r epresentam, apena.;, um a.ccre~·- . 
elmo de autoridade . 

Desse addendo não resulta, como ê obvio, nem· que se t enha 
.f eito qualquer modificação em sua composição nem que !<ej a ou
tra, que não a ant e rior, a sua es phera de a~c;ão funccional .. 

Muito menos :,;(> pOde inferir algo que autorize suppôr a sua 
autornatica ext!i1cção. 

Ao contrario· diS'SO. ref erindo-se a 'elle, para attribuir-lhe uma. 
ml~sii.o e.!'<pecial, a Carta Politica, de 16 de Julho o fortalece;~ . 
dando-lhe maior consistencia, por- convertel-o, de org-ão f u ndado. 
ãpenas, na legl,la~ão commum, em entidade pertilhada pela Lei 
Suprema. · 

Não seria por assentai-o sobre novas bases, legaes que a Con
stituição o ext ing11irta. ou ·auto!lzarla· a supposicão d~ ·haver im
pc.~·to aos legisladores ordinarios, ~orno poder imperativo, a t unc
<:ào de substitu!I-o por outro, es t01cturado d e maneira diversa. 

E. se nada do exposto fez ou determino11 que se nzesse, tor
na-~e indubitavel que a Magna·-Carta. de 16 d~ Julho deixou so

·b.r~viver. intacto. o decreto n. 19.850, que creou o Conselho :-.Ta 
clonal de Educac:ão, a té que o lestl!!lativo, por s ua .livr e iniciat iva., 
tntenda extinr;un-o ou modi!lcal-o. 

A!lft~. esta sobrevi\'E>ncia se apola em dis•poslc;ão expressa da 
<'arta Constitucional, qual seja a do seu art. 187. que dispõe con
tinuarem em ylgor as leis que, fmpl~cita ou explicitamente, não 

.contrariarem as s Ua!< d!sposi<;Ões. 

Ora. j{< !lcou exhausttYamente aemonstrndo que o artigo 152. 
l•>nge de revogar o decreto' n. 19.850, extinguindo a,;osim, o . Con
selho. dá-lhe, ao contrario, maior relevo fpncclonal, dilatando· 
lhe o ambito de acc:üo. 

E , se, all!m ·disso. o decreto em apreco niio contraria, implt
.cita ou ~xplicltamente. nenhum outro d~'J)osltlvo · constitucional. 
claro é q ue, de accordo com u disposto no · artigo 187, a sua. vi
~enciu. decorre d o proprio imperativo .cOnstitucional. 

Interpretar ile óutra !orma é proceder contra. a regra :t'u nda
m~ntal de hermeneut!ca constltuclomil. recommendada por · Black, 
no seu. cla...sico " Handbook of American Constitutional Law'', d(; 
que-a in'te•pretação déve ser tal que tor-ne ef!cctlvó t6d~ o ins- . 
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trumento, ·e nüo dê orit;em a nenhum confiicto, que punsa ser· ev!
t.'l.do_, entre ·as duas partes. e que tenha em vista o direito ordlna.
rlo e n. legislação existente anteriormente no Estado. 

Se não está l<eYogado o deereto Incriminado, o Presidente da 
Republica, e sómente elle, eont1nÚa oom toda autoridade J}ara re
c.ompo1· o Conselho Nacional de Educação, reconduzindo ~eu~ 

actuaes membros, ou nomeando outros: "' 

::-;'ão ê .cil.so, pois, para deferir-se ao Ministro. com o abandono 
' (las attribuiçõ~s supremas do ' Presidente da Repubtica: constan
tes de leis vigente.s, a delegação desn~essaria. de organizar uma 
commlssii.o, que deteria poderes identlcos aos de um orgão já le
galmente instituído, exaétamente para J•reencher as finalidade~ 
que aquelht \'lsaria prover. 

Peltu~ mesmas razões nã.o se .Justifi-ca :>eja conferido ao Mt
nl::!tro, ><UPPiet!vamente, o exerclclo das attribuiçõe~· do Conselho 
Xac!onnl dp Ensino. 

Em Cace do expo!;to. preliminarmente. somos ele parecer' que 
seja rejeitado o proj~to, por infringente do disposto nos arti
:-:os 140. paragrapho z·. 141, parag-rapho 1 e 141>, parag-rapho 4a 
do Re!dmento Interno ·lJa Camara. dos Deputados. 

Sala das ' Se!sões. 24 de Julho de 1935. -·L. Baeta "1--ievc.'l, 
Presidente. - Ravmun1lo de Monte Arrae.~. Relator. - Ma.rtin:-: 
Soares, · pela.'< con<'lU:!!õe~. - Rau.l Bitte-n.court. - Francisco de 
M~·ra. - Latufelino Gomes, Vice-Presidente. - T/1-. M onteiro dr 
.,.,'trros Filho. ' .. 

I'I!O.JF..C"l"O A Q U E S& REFERE O I'ARECr: R 

Art. 1. • Fica o ::\IInistro da Educacào e Sa ude Publica a.uto
rl;ado a exercer a acc;ii.o suppletiva. do extincto Conselho :-<acionai 
de Educação, a que ~.·a refere o decreto numero 19 . 850, de 11 dl:' 
Abril de 1931, com todo~ os poderes a elle outorgado~ pelo referido 
decreto e outro!< posterlore!!. 

§ 1." Se o Ministro ela. Educação e Saude P ublica, a::!slm o en
tender, poderá. instituir urna. Commtssão Technica. de simples col
labóração, composta de funcx-ionartos do :Ministcr!o, que ~:em re
muneração ou gratl!lc:tdi.o qualquer, ><erSí. Incumbida do e><tudo . 
de processos e dn elaboração de pat·eceres. em acc:ão "uppletlva do 
citado Conselho, sem caracter deliberativo. 

Art. !? • " A presente lei entrar~ em vigor na. data de sun. pu
blicação, . revogad!\s a.'J dhmoslções . em contrario. 

Saln das Sessõe.<~. 4 de J ulho <le 1935. - A.uc-nor ?o-fonte. -
Freire dR Andmdc. - Eliezer Moreira. - Ed·m.undo BarrrJto Ptn
·to. - Carlos H . RóH- - Otlon Bc::crra. - Aooati1l/lO ilfon.tciro. 
- Pi'l'es Ga11080. -- Jo,,é Eugen-io M1tlkr. - Dor-val Mr.rchin.dcs . 
- Ribeiro J1mior. - -·i-mat·al Peixoto. ~ M11-oal1tãas de _1lm-cítl(l. 
- Deodato .l-laia. - Melchisecf.eck Monte. - Martins Vcras. 
Henr{q'}lc Cot,to. - Httrtl.b('rto M'oura. - .-'l.dcln1ar Roc1ta . -
Carlos Gomes' de Oli1:e ira . 
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J ttsti!icaç<i.o 

'~'o Conselho ~ac!o:nal de Educa.<;ão, creado · l>elo decr~to ~u
rnel'O 19.850, de 11: de Abril.de t9;n, na formá do que nel1e se dis
p.õe, tinha... com'o finalidade!?: 

~ . 
cl ) estudár e emitt!r parecer sObre a.-.sumptos de ordem admi-

tJü;trativa e didactica.. referentes a qualquer ~nstitufo õ~ ensino, 
que. devem ~r rp,;olvidos pelo Ministro; 

e) facilitar, n a eo;phera de sua acção, a extensão u niversita
rla " ' til·omovor o malor contn.cto entte ·os instít utu.; tP.chnico
sdentificofl e o ambiente socia,l; 

'Alêm dessas, actos !>Osteriores attribuiram competenc13; ao 
C. ~. E . para: 

I. o estudo de !nquerttos necessaríot· {1. apuração de ··irre:;u-
1addadcs g l'aves no tuncclonarrien to de universidades ou no de 
jnstituto de en;;:ino s uperior'' (item XX, :~.rt. · 1.0, decreto· nume-
ro 24.439, de 21 de Junho õe 1934} ; · 

II, reconhecimento off!clal ele insÜtuto,; de ensino commer
m ercial (ptu·agrupho 2.", art. 11, decreto citado): 

I!I, resolver as auestÕE"s de natureza d\dactlca e ·administra ti- · 
va · que "'octllrrerem .nos• in»titutos Isolados !ederaes de ensino (pa
ra ~rrapho unico, art. 16, dec. cltad~); 

IV, opln<'.r sobre os -estatutos ou ~odifícac::ões nos estat u tos 
dll:; universidades estadoaes. (arts. 13 e 14) 'ou nos das univers i
dades livres (art. 33, -do rei;lllarnehto b :li:Xa do com o decrQto nu
mero 24:279, de 22 de Maio de 1934); 

.• _v, deliberar acerca da prorogacão da íns'!)ecc::üo preliminar ou 
da concessü.o da in.\<pecçií.o permanente a 1nst!tuto3 de ensino se
cundurlo (arts. 54, 55 e 56, decreto n. 21.241, de 4 de Abril -d~ 
1!132); 

YI, decldjr acerca da outorga ou da J)Orogação da lnspecc::ão 
Pl'elirninar· aos institutos de ensino s uperior, manti<Íos- pelo>~ Go
vernos dos Estados ou associações J)a.t'tlculares (art . 96

, decre
to 20.179. de 6 d~ .Julho ~e 1931, ~edigido na tor~a do art. 1<> do 

·decreto n. 23. 54G, dP. 5 de Dezembro de 1933). 

Taes eram, em linhàs geraes, as flnil.J!d~des do c. N. E. 

Occorre, entretantv. que de accordo com o r>ara~;rapho 3. •, 
art. 3." do decreto que creou o Coni:!elho, o mandato da ~;'CUS 

mem.bros se exUnguJu no corrente in~ de Maio, delltll.ndó, ::t!ll<lm, 
automaticamente. de exi1Stir o Conselho com (1. o.ggra"·a.nte de não 
se sentir bem o Executivo, em por um acto seu, nomear novos 
mernliros, -em fa.ce do dlspoBto no c::~.pitulo li. do titulo V , da 
Consiitui;::üo, que prevê outra maneira de org-nnizar o C. ~. E., 
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e para outra finalidade, qua l a elaboração do Plano ~acionai de 
Educação. 

Ora, como é notaria, o Conselho previsto pela. Constituição, 
deve em JWimeiro lot;ar, neces~arla.Jnente, .oecu par-se desse Plano. 
para. depois conhecer dol:l demais casos, que a lei ordinarla a el!E. 
attribuir, se a ttribuir . · 

Até lá, atê que tal se d~, em que situaçã.o ticarão os institutos 
de ensino secund:trio, cuja inspecção Pt"eliminar j{~ terminou, e 
que não obtiveram a inspecçiio .permanente, em virtude do auto
matico fechamento do Conselho? Serão legaf!s os cur~os desses í2 
colleg'ios (até o momento), 'de tod_os os Estados do Paiz qu<.> a;;uar
_davam, conio se vê no incluso recorte d' O .Tornai o ]Jranunci:t
·mento do Conselho e o não logro.ra.In'! 

E os institutos de ensino superior, inclusive mantidos por .;i-o
Yernos e!:tadoaes, ><Obre cujos rel:ttorios para outorJ;a da. i n c; tle::
ção preliminar, o Conselho se não pronunciou'!. 

E os inquer ítos e as correições, . mandada!> proceder pelo C. 
~. E,, quem julgará s'Uas conclusõe~ '! 

A situação, como se vê, ê ~e franco ímpo.sse impondo-se uma 
~edida. de emergencia que delegue competencill. ao Executivo, v !
s.an<lo ·a solu<:ilo d~ todos esses casos e <;>utros que venham a sur
gir, atf Que o Con~elho Nacional U.e Educac;:ão, que se insta!12.1· pos
s:t conhecer da especie, se tanto couber em suas attríbui<:ões. 

A não adopç;ão de uma medida, de caracter t ransítorio, como 
a. condensada ·no incluso projecto, aca1·retará · graves pel·turba
ções não sómente na marcha normal do ensino con.o na ~itua<;iio 

de milhares de e><tud:tntes, que frequentam, em boa !é, os Insti
tutos ora periclitantes em f:.tce da lei, por cul113. da propria. lei. -
Agcnor 1\ronte. · 

LEGISI..AÇÃO CITADA. 

Decreto n. 19.850 - cl.c 11 ele ·.:1bril rlc 1931 

Crea o Con,;elho :Nacional de Educacã<J 

o Chere do Governo Provlsorio da. Republica do" E stados 
Unidos do Bral'lll decreta: 

.Art. 1. • Fie::~. inRtltuldo o Conselho Naclot•al d·e Educação, 
que serú o orgüo consultivo do Ministro da Educação e S:lude Pu
blica nou :t.'!sumptos relativo~> ao en.'!iÍlo . 

.Art: 2.o O Conselho );acionai de Educação destina-se a colla
boral· com o Minis tro nos altos proposito!õ de elevar o nível da. cul
turn. b rns!lelra e de tund!ll'nentar, no valor lnteller:tual do indivi
duo e n:t. educação pro!lss!ona l ·apurada, a grandez:t da Nação. 

Art . 3. • O orsão de ·que tratam, os artigos anter~ores 2erá con
stltuldo de 'conselheiros, nomeados pelo Ji'residente da Republiça 
e escolhidos entre nomes eminentes do · magisterlo effect!vo ou en
tre t>ersonalidades de reconhecida capacidade e experiencia em as
sumptos pedagogicos. 
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~ 1. • o~ membro" elo Conselho ).;ac:lonal de Educaçãó Berão 
e~colhidos de accordo com O!i seguintes itens: 

I - !;m repre~;-entante de caaa unh·er,.Idade !edern! ou equl· 
parada. 

· li - t:m reP!"Ii"Hentante de cada um doR· Instituto>< :r .. cleraes dn 
emdno do <llre!to, d,~· medicina e de engenharia, não Incorporado.!< 
a. un lverHiclades. 

IIt - 17m representante do en~lno Huper!or e"ta.doal ·equipa. 
ra!lo e um do particular tambem equiparado. 

JV.- L"= repre..entante do ensJno secp ndarto federal; um do 
l'n!!lno Mecunclarlo eRU\cloal equiparado e um do particular tamb<.n1 
eq u!par-.J.ilo . 

V - Tr-eH membros e~colhlàos livremente entre personaHda
deH de alto .. >~aber e reconhecida. capacidade em a"~umptos de edu· 
cação e ele ensino. 

§ :!." Será mfOmb~o nato do ·coMelho Nacional de Educa~ão 
o dlrE>cU>r do Departa.tnento Nacional do EnRino. 

§ 3." O~ membroH do Conselho terão exerclc!o pelo "prazo de 
q u a.tro annos, podendo ser recond uzldo~ . 

.Art. 4.u O Con~elho Nacional de Educac:üo não terá. attrlbul
çues de ordem adminLHtrat!va, mas opinará em ultima instnncla S'O· 

hre assumptol! technlcoil e dldactlcos e emittirá oare<:er sobre a." 
questõeH adminlstrativa.'l correlatru!. attendldos 011 dlspot~tivos dos 
<.>statuto" da univer.sl<lades e dos r('A"Ulamento~< doi! tnRtltuto!l Hln
g:ulareH ile en~no s\lperlor. 

Art. á." Con5tltuem a.ttrllmlc;:õcA tundament:acH do Conselho: 

a) C'ollaborn.r com o M!n!Htro na orlenta.c;iio e <11rf'e<;iio !IUPI'· 
rlor do ensino: 

b) promover e e~tlmular lnlclativa.B em benerlcl(J du. cultur<~ 
nadonal. c an!mnr act!vldadc!l prh•adaH, que Be Jll"O!lOnham a. col
ln.horar <-um o E!!tado em quaeHquer domlnloJ! da educn.c;:ão; 

· c) ~u;;-gerlr vrov!denc!o.s tendenteH a a.mpl!ar OH recurM>« fl· 
na.nceh'O~<. concecl!dal4 pela Unliio. 11eloH EHtadoK ou pelaM munic!· 
ploH á or ... an!z:.u;ão e an deHenvolvimento do enH!no, em todo:< o;i 
seuK ramos; 

d) eHtuclar e emlttlr parece1· Hobre a!!~mmptofol de ordem ad. 
mln!~<tratlv:c e dldactlciL, rt>ferentes a qual(l\.ler tnHtttuto de ensi-
no, que deYem Her reHolvldoH pelo Ministro; · 

r) !adl!tar. na esph•~rlt de sua ncção, a extentu"lo univer~ltar!a 
r> promo\'er o maior contacto. entre OH inKt!tutol< technlcO•Kclenti
:!l<'o,.. e o u.m blentc> wcial ; 

f) fh·mnr aH dlrcctrlzl:'s J::"eraeH do en><lno primaria, secun<lario 
technlco e AUperlor. n.ttendendo. acima de tudo, os !nteretnms da. 
ch•1117ac:;üo e ela. cultura do Palz, 

Art. (;,o Será preBidente nato do ConJ;elho <le Educ~ão o 
:\IIn!Ktru, que pre;c!d!rá ft!< re~pecth•as reun!õe11, devendo f.'er Hub-
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.,Lftuido, naK ~ua:< a.u~encías eventuae><, JWlo (lirr,ctor do Dcl>arta
m.en to :-;'u<'iona1 do En;.!no. 

Pat·ag-rapho unlco. O ConH"•Iho munil··sP-.!i. quatro Ví•Ze~< a.n
nualmente. c• realizar;í. em ca<la rC'un!ão ·a>~ ><C!'.'!iÕ•~~< que fot·ern ne
ce~Mri<~s a.o de~<<"mPenho dos respectivo~ trabalhos. 

Art. 7." Ol-l -membrn.~ do conselho ~aelona! <le J:;auca.-;iio nâo 
terão vencimento>< ))('rmanenteK, mas )>erceherii.o, a titulo de gTatl
tica<:ão, ula.rlll.H fiX:l.d:l.l:l J)C)O :Min[Rtt'O, tenuo aind:t diTPlt11 Jc !n
demn!Za(;ÚO de cle~>1H!Kas ele \'lag-en~. 

At"t, 8." O Conselho org-anizar!\. o ><E>U Re~dmentu Intt•rno, no 
c1 ual seriio con~<ti tuldno< a..~ com m t~:<Õ~:< ·nece~~>tt.rln,; ao cHt udo do H 

U>lHUrnptos da ~ua competencla. 

Parap;rapho un!co. O Rl·~lmentn 1nt~rno. de (\U(' trata e~te 

'lrtl;;o, ~torA !<uhrnettldo (L approva<;ilo do :VJinJstm, que o expeclir{L. 

Rio de Jan<:lro, H de Abril de 1931, J!Ou da. fndPpcnrlen<·l:l c-
43" da Republ!ca. 

ÜE'nJI~IO VAHGAS 

Fran cí~co Crt m 1m" 

Estall~Js que ~('m umnnasios, cuja •nsJiCCÇri" JH'1\>;mm·nt, c.~tá 

ilnpr'Jsnlhil!trufn. 

Pin.uhy - Mlnal'! Gcr:tC>!< - RUo Paulo - Rio Grande do Xra·
te - Pernambuco - Bahia - P aran(t - E~plr!to Santo - Rio 
Grande do Sul - Santa Catharin<l- Bstn.r1o do Rio <le Ju.neiro -
Dh<trlcto Fecleral (72 g-ymna~!os). 

lnK)Jecc:ões lmpo;;J-t!h!Htnd<t~·: 

lUo Gr.J.nde do i"iul - Plauhy - }o;!<plr!to ~anto - Mlnn.~ Ge
:rae• (9 lnHt!tutos.). 

X. 104 - 1935 

Ornanl~~:a q c:u.r8o 'tlt! JJoutorado mn. nireito; com /Jilrf'C('r contrario 
da Crnnmusno d.(' ~d~o · 

(Vfd"' vruj, 203, de B35 - Educação 37 - t• !"c~i~hLtura) 

Parccr•r 11obr.: o pro)ccto n. ~ll3, rl~ 1135 

A Comml.>lsâo de Educac;ii.o <' Cultura, tomando conheclment<l 
do .projecto. n. 203, de 1S35, de autoria do Sr. Deputado Ca.rlo~ 
Rei-s. é de t•urecer quo o tnet-~mo tleve Met', no moJU(Into J•('je!tado. 
p0lo plt>nario ficando u !IUO. ma.tcriu. cnn><idE.'ro.dtL com<J h'Uh><ldl<l u. 
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!'.er aprecí01.do na occasião dl" seL· elaborado u plano nack•nal de 
educac:lio. 

E as;;im entende, t'ambem. porque ex!~te ,.;ob conhecimento da. 
{!lustre Cama:oa. dos Deputados. já em terceira dbcus::;ão, o proje
cto n. lS, de 1935, que reorganiza o cur"'o de doutorado em Di
reito, tmlo f;lzendo crer que venha a ser approvauo e se converta. 'em 
lPi. Ora, é evidente a inconveniencla ele, apena:; approvadn. a ma
teria do p:rojecto n. 18. <le 1936, vir a me&ma a ser alterada, dentro 
de pouco, por nova lei. Esse facto acarretaria graye pertu;ba
c:ão no mínistt·amento do .ensino em t.--r.l curso. 

Sal:1 da Com missão, 27 de Junho de· 193~. - L.· Baeta :S c
,,e.~. - Th. ~WontdrtJ de Barros Filho. Relator. - Mar-tí11R Soa
res. Laucldino Gome H. Vice-Pre!üdente - Edgar(! Eanchc.~. 

- l~CI-u.l Bittcncourt. 

PROJEC'I'u A QGE SF; Rb.'f'EflE O PAilECEll 

O PoJer Le;;islativo u~r.:ta: 

Art. 1." O Curso de Doutorado !icarú Ol'ganizado •'e mol<:le a 
permíttir um estudo !c.'Ystematieo, l:'Ígoros\:1 e efriclente . 

.Art. 2." O Cur>'o de Doutorado realizar.se-{~ de accordo com 
qualqu~r cL-r.,; seguintes secções em dois anno~. a saber: 

Primcim Secção - (Direito Privado) 

Primeiro anno 

n) Direito Romano; 

b) Dirdto Civil Compara<! o. 

Segundo anno 

a) Direito Comrnel:'cial; 

7,) Direito Privado Interm.clonal; 

c) Philm;oph!n.. do Direito 

Sco11nda Secção - (Direito Publico) 

Primeiro anno 

n) Direito Puhlíco (Theorb Geral do Estado) 

11) Economia e Leglslac;ão ·social. 

·Segundo anno 

a) Direito Publico (Partes Especiaes); 
b) Sc:iencias elas Finanças; 

c) l?hilo><ophía do Direito. 

Terceira sccçrío (Direito Penal) 

Primeiro anno 
a) Psychologln Forense; 

1J) Crim!nologla. 
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Segundo anno 

a) Din•i to Penal Comparado; 

b) Systernnll Peniten c!arlos; 

c) P hilo:;<>r>hla do Dh·eitn. 

Art. 3 .o O Curso de Doutorado pas~;ará :L ser um curso de ep;
)lec!ullzac:ão, de technicos em Direito, e para tanto, cnqu:Ldr<tr
,.e-fL num regimen em que oH profe::;.-;ores )Joss::tm exig-ir }1roYas 
~l:Jaes do aproveitamento dos alumno..;. 

Art. 4." O.i exames uraPs passat·ão a ser ol)l'!~atot'ios e, tam
bem. u npt·e,.,•entar;iio c defc~ de sua>! d!ssertac;õel!, nu mínimo, l'ot• 
anno, rclntíval! a pontos Jecc!onad oll e-m aula. 

Art. 5. • Os reprovadus em m:üs de uma cadeira, numa- eno
ca, ncat·iio impedilloi! de proseguit· o cur><o. · 

Art. 6 ·" ::--<ão haYcrá promuc;ão do primeiro para u ser;un
do anno, com depcndencia de alguma cadeira . 

.Art. 7." Considerar-se-ão reprovados todo!< aquclles que não 
con>JCb""Uir~m media nnal e;;ual ou !i'uperior a Heis . 

.Art. 8," ,\. media final será o resultado da media oh tida nas 
provas parciae'!, mais a con><e~;ulda na.-.; clissertac:õeH, mai:~ a alc•Ln· 
<,;ada na proV:L oral, dividid:t uur tres . 

At·t. ~ ... Para o effclto da matricula no Curso de DoutonLdo, 
pre\·aJeceri<o a>J disposi<;õe,;• ora vigente>.~, exceptuada a que permit
te a mat~·icula· dos quintann!..tas mediante um cet·tlricad,l •1 ·~ 1111e 
se acham matriculadm; na ultima. serle do Cur!<O de Blic har.::l. 

Art. lll. Os ha.chareis que tiverem u Curso de DoutoradÓ, ;,;c
rã•~ doutores ~m direito. independentemente da. defe!!a de the:~e . 

. :-\rt. 11. Os doutore:;- em ll!rclto pr)r for<;'"a do artigo antel'I()J·, 
terão pre!erencia. em ~1-.;-ualdade de con<li<;Õt!~. no>< concur,:;o>< p:u·:t 
livre docente. (lll.thedratlco e· emprego>< publicas . 

.Art. 12. A de!e~tL de these fica circumscr!pto. ft:- hypoth('~e:-; de 
concurso para cathedrat!co ou livre docente. 
) 

Art. l !l. Xo!l cuncur.•o>~ para llvre docente <»; uoutore>< em <11-
rE>Ito !!carão dJ><t>en><ado;~ ela>< prova:~ e.scriptas. 

Dl><pos!c:õe>< Tran><itor!rul 

Art. H. Todo:~ aque!leH que já -tiverem uhtklo al,;l))rova<:ão nu" 
doi!! anno" <lo Cur>«J de Doutm'ado ;;:oznriiu do>:< beneficio"' deste de
creto e dll.N regallu~ que a Lei concede ao>< doutores em Direito. 

Art. 15. 0>< que tiverem obt!clo a1mrova.~ii.o apenas no pro~ 
melro anno do Cur~<o de Doutomdo, para usurruli:·em o;,• d!re!to:< 
l'On><entnneos ao :~rtlgo anterior deverã(l :-;ubmetter->4e, ao cursar o 
!! . o nn no. ú .. ~ di.:<posf<;õe.H em contral'lo. 

Sala d~~,. !'lc,.:sõE.>~, 27 de :tfar<;o rle 1935. - O<trloJ~ Rcill. 
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!\. 105 - 1!)35 

(Primeira Leglstatura) 

J?.rt•if!ora por st:l.~ 1ll<':::c.~ " art. 2<~ llo r/.ccrrto 'll. 4. G5n A de 1923: 
cmu. Jlarccrr fa-z:orat'C'l da Commi$8<Ío de Bd1tca.çrTo. 

(\' ide project<1 272. de 1:13:; - E<luca~ão Ç - 1• L eg!shltllr.:t} 

Parecer 

.. ~ Cummi:i,;:'lo c!~ Educu.c;àu (i de parecer que o projecto n. 
:!7~. <le 1 !J:!5, .<lC o.utvrla elo Sr. Deputado Bo.rro,. Penteado, l:leja 
:ormrova.do porque-. o mesmo se imm!ra em uma nlta razão de equl· 
<Jade, \'Í!Ia lldo E'llmlna.r uma "itua.cão dE< facto profuntlamente In
justa, sem acai'J'ctar nenhuma. élc~~·nnta;;-em para a collectlvl<ladc 
,'l: para o rigor e moralidade do ensi.no. ' 

~ilo se co·mprE>hendc. effect!VIlmente, C!Ue prof1ssionaes e;;rc!<
sos elo u ma mesma escola superior. depois -de um mesmo cur::;o, 
memhros ue uma me><ma tut·m;t escolar, f!qu<>m em :<l t uac,õe':< r:-ar!Jcal
mente di\•t>r,.as na vida pratica. :t ponto de poderem un» exet·cer 
a }lrOti!-<~o e de ficarem outros vedados de E·xercital-a - tud:> 
i~so .cú porque "e operou o d ecUr!;o <le um ]lr:tzo 4Ue, por sua nu
turezu, niio [1011<." Influ ir no perlodo diclac;tico ou na Yidit escolar 
ue cada. um. 

As ntzoie" cln. juf:tlfica<;ão (lo projecto hem <lP.monstram que 
nã•1 -'\C trat;L <le nenhum fa\·or no\'O, mas apenas de .um ·acto de 
('qu!da!le. 

So.ln. da Commi~sfi'o, 24 ele Junho de. Jn3:.. -f,, Dat'ta Nr:1:t',9. 
Vre~!dente. - TJz .. ~l-rontdru de Ra.rrtn~ Pilho. Relator. - 'M'outf' 
~1 rrru:s . - ]{aul JJitt<:"tt~ootrt. - f,rwcklíno Gom.cs. Vlce-Pre~iden
tc - F'ran<:i.,co .II01t'l'tt. - J!t<rtl'll~ Som·,··'· vencido com vnto em 
separado. 

Bm Juncíru ue tn23. depoh: de tac!tn reculXI. do Executit·o, o 
ViC('-Pt·e><!d('.nte d o Senado Fedet·al promulgou o · decreto numero 
4.õ59•.<\, que inicialmente equ!parswa. aos e><tabeleclmenlol! fede
rae~< :L E~cola <le Eng~nhariA "Macken~ie C()Ue~e", de São Paulo, 
~ em st>;::uida; em ~eu art. 3. • validava, pnt·a todos O!< ef!e!to><, ""' 
l'~ame,. e dlplomn,. reallzadm• e ~xped!c\o~ pelot EF.'cola Polytech
nl<:n de Pernambuco, até 1!121. 

Embora Aque\le tempo, o dec~reto n. 11 .530, dt> 1!! de Marc:o (le 
1!115, re~ula:sl!P. a maneira. pela QUill M ln11tltutos part!culare~ acl
qulrlria.m a validade Integral para o,; titulo" que o:.xpediHHern. o 
"Mackenzle CollE',!:'e ". por ter sido rPconhecfdo por lei. e><peclal. 
afalltou·!'~ do~< tr·<tm!te~ legae>< e ni.o se .~ubmettl'u frs tormallcllldes 
que o citado cl<'C'I'<'to n. 11. !530 e11t:lhelecfa. Além dtJs tavor<'s qu
t n l'l';'llolr,, .no art. 1. " · u decret o n. 4. 659"'\ :\C'creseentavu, no .Hea 
nrtb:'fJ 2. ": 
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''OH diploma:; j{l. t'XPedldv~. )Jv.ra que gozem elas re" 
pccti\·as vantagen~ e privliegioH, devem ser ref.,'il'trado~·. 
dentro de ,.;eis meze!l, no Mín!Rter!o <).a Vía<:iio. " 

Os diploma~. a qu<:~ allude o dlspo!!Hlvo tran.;cripto, são docu
mentos obtido.~ :<em exnme>< devidamente !il'>'Cal!zados; sem que 
tlvefl.~e .:<Ido, ao menos, constada, no estabelecimento em causa, a 
toxistenc!a das ll'li!><rna,.; cadelraR elo::~ cur11os offlc!aes·, como ~e ev!
<lf'>ncla. pelos propt·io:.; tet'mm• do artigo 1. ", in. !in<~. do decretn, que 
o equiparou, >~oh a. cond!r.ão de ,ombmctter-sc ao I'P.{linren da fi·•
ca/izaçiio c de lt:cdonar tOtl-a.ir a..' <liRclpli?raJr dolf cttrso~r olflciar.a. 

Decretada, a propO!d<;fw em a.prec:o pa.. .. sou a v igorar, e nf! 
Lliplom"" expo>dldo" · J1t>rllam ter slflo todo!< registrado~-;, com'> 
nE>lla Me <letcrmln;t\'<t. O J>rojecto n. 271, entretanto. que ot-a me 
Inc umbe relatar c du. autoda uo nobre collega St·. Deputado Bal'
t·c:s Penteado, velo r~velnr que VltTIOM lntereJSSadns. em n·umet·o de 
Z!l. tleb:aram ele, em temJ>O. valer-se dOtl r,~vore!! que a lei lhes o!
Cerecla, e prO!IOZ, por IK:«>, " re\·f~:oramento, após 1 2 annoM tle ca
<lucldadP, do prr.zo de :~elR m e7.c,; dt>ntro do qual aquelle,; port ruln
re" de diplomas deviam tl'r feito o respectivu regl5't.ru. 

Em abono da medida consltznaàa. n o citado projecto 27~. aliE'g"lL 

seu lllmstrc autor: 

"Occorieu, comu era n;ttural, dada a f'>xlgui<la.cle de prazo 
coneedldo para o re:;llltro, a..'!slm como a dlt!Jculdnde de com• 
munlcação, que n em todos os engenhelt·o~:~ puderttm re~!s
t rar !!eus d!pJoma.~ dentro do prazo !atai de seis mezes. fi
cando ~~lm, privados de gozarem .cJa.,. vant.as-ens e prlvlle

·g!m; respectivos . Alguns en;renhelros que, então, exerciam 
sua act!v!dade proflt<~lorut.l em dl!terentes po ntos do }lafz, a 
fastado!'! .dos centros urba.nol'l. só tiveram conhecimento da
quelle decreto, depol>< <.le e x:::otado o prazo e.-;ta.tuido pelo .-;eu 
artigo 2 . .. . , 

.Mas . e~ta ·alle:;a<;l1o, 1lattt 1.•11'11la, não procede, porque é o )H'tl
prio Cod. Civil que, no HC:U art. 2." reoonhece a. desnece~~o«ldn.doa 

do prazo ><Uperior a cem dias, para que todo o terrftor!o nacional 
conhec:u. dn. vigl\ncla d a>< no\'a." 1'!1;~, <:orno é ainda elle que, em seu 
:u·t. 5 . "· nc:;;a d!relto r.. exc~usa, com allegar ,Liguem 1;::-norancl:l. 
da lei -. 

Temo.-;, pois, QUf'> <'Ondulr que o~ hene!lclndo!.' pela ;;eneru><i
dacle do Legl.slatlvo de J 9:!3 ,.;(, não ~E' npt·<rreltaram da lei. porque 
c .nào qulzeram . 

Qua.ntlu, J)Ol'ém. nüu bo.~t.a.'i"'e tal motivo para desri.Con .~elhar 

a o.pprn,·ac:ão <lo proJt-cto , <>Utro argumento ha, e de ordem 1tn
pf'clíth·a: o art. láR da Constltu!cão veda, de modo exJ>re~:«o , lL cli"'
I>Cn><a em qualquer cur .. o . de prova.."' e~.'Col:lres de hablllta<:iio , de
teJ•mlnncla" em lei ou re~ulumento><. Re ~"" dN<Conhecem quaes a~ pro
n~.,. a que se terlttm .sul>111ettldo. para. ohten~:üo uo11 I'Jeu:! diplomas, 
os porta doreq, que o pruJcc to em exn.mc quet· benetlcia1·, é de acon
><elhar-:n~. a hem do!< alto>< intere!!seR do en:~fno que noH cumpre 
'!'f'!<~uanl:u·, .a não approvru:üo do prtljecto, a meno,.· que ><e v!e,.se 
t-.!l<'larec~r que o>< cu t·E:o:< Llo ":Mnckenzle College'' eram ldent!co.~ 
nos congenere,. !ccler:IA!><. no tE>mpo em que os actuae>< candlllato>~ 

HO 1'cg-1Mtt·o alcanc;ararn ~":eU" tllp!oma11. 
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Sem e~sa prova, o projecto em estudo veni estabelecer nova 
desegualdade em mn.tel'ia educacional e fere de frente o texto da 
Constituição· em ·vig-or. conferindo o titulo de habilitaç:âo em esco
lil superior com di~penc;a das prova:s escolares .,exigidas para todos. 

~ala das Commissões, G de Junho de 1935. - .Ma7'tin.s' Soares, 
Rt>!ator. 

PP.OJECTO A QuE SE REF~RE O PARECER 

Art. Lo Fica reYigorn.do por seis rne:zes, a partir da data da 
J•Ublicação desta lo?i, o artigo 2. ~ do decreto numero 4.659-A, de 
lfl de Janeiro de 1nn. com- a seguintes l'cdacç;ão: ··Os diplomas jf~ 
(·Xpediclos. l''l.l'>L que g-ozem das respectivas vantagens e priYilegios, 
de,·erão sCl' registrados. dentro do prazo fixado neste artig-o, no 
!\Jinísterio compet~nte." 

Art. 2.<> Esta · lei entrará em vir;:or na c1a.ta da. su:t publicação 
r~,·o;;ad:ts as díspoo;içües em contral·io. 

Sala da!:l Sessões. 22 de Al)ril ele 1 n5 .. ~ Barros· Penteada. 

Justificar;tio 

O decreto n. 4.65!!-A,·de 19 de Janeiro de 1!123, é o se~'Uin~e: 

· "Art. Lo Fica equiparado aos e,;tahelecim'entos fedet·ae>< . a 
Escola ·oe Bngenbn.ri::.c "Macken.zie College'', de São ·Paulo, desde 
<tUe 5e submetta a0 regimen de fi>:;cnlizaçâo e lecdone todas a:; 
disciplina;; dos cursós officiaes. 

Art .. 2.". Os diplomas já. ·expedid-:.s, pura que ·gozem. das res
pectivas vanta,;en~ e prh'ilegios, aevcm :ser rcgcistrados dentro de 
sei;i mezes, no Minisre1·io 'da Via(;iio. 

·Art. 3~" Sft o ~·a.lidos, pái'a todos og effeitos, os üiplÕmas ex
pedidos pela Escola Po)ytechnica. de Pernambuco até 31 ue>[)ezern
C.ro ·de 1!)2-1, ·bem ass>lrn os exames prestados- mtquella Escolá até 
e~ta data.'' 

Con1o ~c v&, e,;,;~ decreto considerou validos o>:< -diplomas ç1e 
<'ngenbeiros ·expedido,; pela Escola de Eng:enllaría. do "Mackenzie 
College", restringindo, · porém, para seis mczes o prazo dentro do 
qual aquelles diploma::; deveriam ser regi>:trados no Mlnisterio 
c·Ómpetentc," que hoje é o da Educaçfto e Sat:de Publica e naquella 
data, o d<1. Vi~u:ii.o e Obras Publicas . 

. Occorreu, como era natural, dada a' exlguida<le do prazo con
cedido ·para o registro, ass1~ <'orno a dltficul<lade de communl
cu.c;õe: , que nem todos os en:;enheiros puderam. reg-h;trar seus di~ · 

nlom<ts dentro do prazo fai.'l.! ·de seis mezcs, ficando; ru,·sirn, IJt'iYa
do:; de g"ozarem das vantagens e priV!legios re~necitlvos. 

·Alguns en;;'"nheiros, que, entiio. E'Xerciam sua actividade pro
fissional em diff"erentes pnnto::< do Pa.tz, a!a~tados do"' ·centros Ul'· 

l,anos, sO tiveram conhecirrientc daquel!e decretei, depois de exgt;lt
tado o prazo esta tu tido peló . seu artigo 2." 

Assim, attendendo-se a que não. é ju"to que continuem em 
desegimldade de direitos, titulares portadores de diplomas expedi-
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<los· pela me;ma E~ocla, por motivos de ordem material, lntt>ir·a
mente alheios á. ,:ontacle, o 1wesente projecto tem toda a proce<len
ciu.. e visa eq ujparar clireito~ sagr~1do::'í. 

São em numeró lle vinte nove os eng<?nheh·u.s Q\le nfLo pude-
ram registrar ~éus dÚ>lÚma~:, como se , . .:; dn list::t aha.ixo. 

Engcnhcü·os CiVi!S: 

Turm:1. ele 19(10 - Al~>xan c1re M;wricio Orecchia.. 
Turma de l!lO~- E1if>zer dos Sunrc~ Sarail"a e Lul>: Ca!'los Só,li. 
Tu1·ma <le l!Jo:; - Arthut· Lofg-ren. 
Turma· de l!Hlii - Antonio na S:ilva Vascon"el!os Junior. 

Turma f.c lf)OS - .Jos(, Ferreira da Silya Junior e Luiz Fa
-.;unLlc~ .Junior. 

Tu:·ma à e 
Turrna de 
Turma de 
•.rt.a·ma (]~ 

Turma de 
Turma d~ 

l:JO!J - Jo>"<' Cu.stocliu da Veiga. 
l!Jll - Daniel J'eluso Filho. 

1!112 - Placiào Dalt Acqua e Raphael Ferrdra. 
l!J1 ~ - Axe! Lo!~rcn c ~1at·!,; }.~crt"eira Lope>'. 
1914 - Gu~mvo Corner. 
1:!15 Fernandn Botelho Villela. 

Turma de J ~116 - Alheno Conc<:>1<;D.o de ·orivcil·a e João Ro
berto Thut. 

Tm·ma ele 1913 - Joilo Ac-caclu G omes de OliV<>ira, Mecanku 
JO:Jectrit:ís_ta: Luiz Aup:.u•to Pinlo Junior. .Mecanico E~ectrki,;hL 

Turm:t de 1919 - Carlos Guilherme Craig, .José Antonio Ro
<l!'igues, Mecanico Electricista: Raul de Sá Moreira., Mc-can!co Ele
ctricü;ta e Flavio Itaput""u. de :Mira nda. Mecanico Electrici><ta. 

Turma de 1~20 - Caetano Carnicclli. A rchitecto , 
Tt.irtna de l!l~l - Eenedicto Sant:.1 Lucci. Epltecto de :Mar~il

la.ç l\fa rtín~ Fonte,, Alcino Fí(\eli~. 1\otecaníco Electrici~ta; G~lilhcr-

me Pcs;r!n:>. :\Iccanicu Elcctricista. · 
Turma de 1~22 - Aca~y -<le Morae~. 

Designo o Sr. Sam]lai" €o!êttt para HUhstttuir, interinamen
te, na Com missão de Agricultu;·a, .Indti.;tria· e Commcrcio. o s~. 
Mello Mo.chado. 

Ach::mdo-se na ante-;;aJa o Sr. J(>sé Fern:tndes de Bal·ros 
Lima reconhecido ·e proclamado Deputado pelo Estado de A la
goa>. convltlo os Srs. 3. " e 4.o Secretario,;, pa~a. em commiss.:lo, 
introduz irem no rednto s. Ex. afim rle prestar o compromis:w 
re;-imcntal ~ 

Comparece S. Ex .. acompanhado ela re;·.'Pectíva 
comml:;sào <'. junto <1 1\fo;ú;a., p1·esta o compromi~llo re

gimental, tomanclo assento, em ::~eg-uida. 

Comparecem os S.rs.: 

Som-:a Costa, Mini!ltro da Fa~enda. 

Agn.mmenc·n- Magalhães, Minlstro do Trabalho', Indus-· 
· trin e· Commerdo: 
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· O Sr. Presidente - Tenho ~bre a mesa. e \ 'OU submette:~~ 

a voto~· o ~guinte 

Req ueremo<~ ~eja nomeada uma commissão para. em non1e da 
Camara Fede~al, assh;tir, amanhã, dia 29, ús 10 1/2 hora><, o em~ 
barque do Exmo. Sr. Car<Ieal D . Seb=o:.ião Leme que. a ser-vl<:o 
ela , IJ:reja, ><egue para a Europa. 

Sala elas Se:;sües, 28 de Junho de 193.5. - Jla<Xtrio de Al·me·i<la. 
:_ L<?t:Í'Itl7.o Coelho, """" Polyccr,rpo Viotti. - Phtheiro · Cha{IO$. -

r:arneiro de Rezende. - .-l. rth·tt r ."1~-ntos. ~ Alves Palma. - .P. "lfatta 
_1!-~chq,da. - 1-'c<tpu.cio de .;.õrett. - Gomes· Ferro;:. - S<nnpaio 
Corrto.. - "trthur Rcrnardr.~. - Chri.Ttinno M . :bfncitacro. - Fran
cisco Pereira. 

Approvado. 
ô Sr. Presidente - Em con~equencfa do voto da Camara 

nomcin para constituir a. Commi:<siio os Srs. :dgnatarlos do reque
rimento que são os Srs. ~acar!o de Alm<>ida, Lev1ndo Coelho, Po• 
Jycarp~ Viott1. Pinheiro Chagas. Carneiro de Rezende, Arthui' 
~antas, Alves Palma. Msttta ~tachado. vespucio -de Abreu. GQmes 
-:Ferra~. Sampaio Corrt<n.. Arthur Bernarde~. C'hristiuno :.\!:achado 
c Francisco Pereira. 

Está pt>esente o Sr. !l!lnistro da. Fazenda, que se vromptlficou 
a éom])ar ecer á Çamara. em consequencia do requerimento appro· 
vado, afim de pres tar informaçõe!'! sobre a appl!cacão que t em 
siclo dl\da á renda arrecadada. pelo. Departa.me~to Nacional do . 
caté. 

Tem a palavra. o Sr •• Ministro da Fazenda. 

O Sr . Ministro da Fazenda <Jfovimento oeral de attlmçrío_ . 
Pahn.as.) __: Exmo. Sr. Presidt-nte e S~s.· .Deputados. 

Ao comp:~recer- a esta alta Assemb1éa. dOS' Represen tantes do. 
PBYO Brasileiro. para . o cumprimento do dever que me eabe de lhe 
prt>star as !n!ormac;ões pedida.« em rela.;ão a um dOs departamentos
subordlnadós ao M~nisterfo que dirijo, qu ero, antes de mais. nada. 
agradecer a 1;-enero'!a bo:cydade com que se têm .r eferido à minh8.. 
pes..'!óa os Senhores Deputados: mesmo quando no trato de as
»umpto:; em que são diver-;;ente,s os .seus .ponto.s de vista dos · do 
Governo da. Republica. 

A confiança sempre demonstrada ·ao Paiz na sinceridade --das 
intenções que orientam os ·meus .aétos é o maiot· estimulo· que })()
der!<~. desejar e uma razão a mais para sentir-me obrigado li. e.x-· 
plícação completa que aqui lhes venho trazer. ~ii.o bastaria para 
isso uma ext>o><ic:;ão escr!pta . Impunha-se o ~eu ·cómparecimento 
pe~soal . · 

O Departamento ::o<acional d~ Ca!é tem sido dos as~:;i.tmpt:o&> 
mal" debatidos. ·na imprenSa. e na. tri!:>una; va.rlos aspect o" já se· 
acham esclarecido:< nas C<Jntrm:ersias, mas outrog · pe.;.manecem 
~m explicações .bastantes. timo. e"lJOsiç:ão escripta q ue enviasse 
a éeta Cama.ra 8eria talvez !nsu!tlc lente para. . o fim . de um escla·
rec!mento definith· o e amplo. Sem preoccupa.~ão de f6rma, dar7 
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lhe-s-ei em ex:}Josição .sincera e espontan~a as razões por que me 
sinto tr-anquillo em relaqã.o a e»se aector da dministração J)Ublica. 
('nl contraposiGão. aos que o vêem cheio~· de preoccupaçõe:;' e re
ceio,: .. 

A~ c1cficienclas da expo~iç1io gerão eliminach:< pelas pl"o]>rias 
(,bjecções que lhe !orem feitas e. a final. ou lhes terei transmittído a 
tranquillidadc com ·as r=õ~~ . que a meus olhos a justificam, ou 
tf'ràtl predomina do ·no meu esp!rlto os moti\'os da crítica e com a 
cont:ü.o.;iio <los erros e falhas poder.:. esta illuMre .Assemhl"a t er a 
cert«= do meu esforço e em penho para reparal-o.o; . 

~1 acçâo de Departamento ~acionai do CaCé precisa ser ex.'l
: m i na cla sob os seuH varios :l.."pecto>c~ e pel:l. sua repercus><iio naE> 
.... o.u e!'\tue:,; finance ira ; economica. cambial e de politica internacionat 

porque a. todo~ es.'o'<!.; Rect ot·es se extendc a a.cç.iio da critica. 

Com o olljt•cth·o de to rna r e sta expo!;ic:ão o m a i» t' lara po,;
,;!vel, I•ermitÜmlo que ><ej a bem comprehendida, :não só pelo,; illu;,:
tre~ membro~ rtesta AHsemblt-n. ma:< por todo o Povo .Elrasileiro 
1~ella i?Jtere>m,do. procurei. ante:> ele ma !~> n ada, tnma.1· conheci
me!'lto -das uccu;;aGães contra. o· D<.:JIII.rta.mento Nac-ionnl do Caft
que j;i. são do norr.inio publico. ordennl-n..~ pelos assumptos n. que 
se re!iram. suhoràinanclo a essa m·esma ordem a.~ minhas expli 
cnc:Ge~ . . 

Terminada as~:-'lm a c x posic:iio, devem es tar attcndiclas toda>< 
as objecc:ões e a p~trtc que faltar. pela deficie.nci:~. do meu trah a lho. 
so•rá, ou cOLll!lletada pela nltl\ intelligenc\a desta illustre Assem 
hlfn., ou constituir:~ ma.terl::l · ue novas explica~ües. E'. portanto. 
,,e:;;t a dispos ição ·ele produzir um trabalho util é efficiente aos in
tf're:<ses ~ ll!JP.riorc~· do me u Paiz rrue venho n est;t trihuna . 

Em r>•·irn<>lro lo~ar examinaremos a situac:ão do 

I 

DEPARTA~fE~TO N_-\CIO!';"AL DO CA F E ' El\1 FACE DO 

DIREITO ADMINISTP..ATIYO 

Começo por este a:<pecto o exame da questõ.o porque dc:>E'ju. 
nntes de mais nada, es;;larecer .:tS razõe~ por que não fora m pees 
ladas a esta . <Asl'!~mbléa a s contas d<t. administra~;ii.o do Départa
mento Nacional do Caf.!, inde!len,ie nte de me serem pedidas-. 
O a lto re5peito queo ·tepho pelo cum])riment o das leis •no exerc!cio 
dnll minhas funcc:ões leva-m e a um maximo ·de acc:ào e de esfol'<:o . 
e. lJOSsu assegnr"~r que a exacçüo no C"!t?1171rhnento <lo deve" tem 
para mim o rego ri:< mo de um culto .religioso . Considero. por i !õ'so. 
em t o d<t. a sua extensão a . gravidade da falta. neste caso ainda 
.maior por se tratar. de llrestac:iio de contas. As razões que jus ti!ica.'ll 
a . situação de estar o;endo interp~llado ])ara uma prestac:ã.o de · 
contas, precisam soar a])reEent adal'!, pt·eliminarrnente, pa•·a que. ao 
abrig-o da ~cha de faltoso ·no cumprimento de meu de-.:_er, pos!.<a 
entrar no merito da ques tão. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:04 +Página 22 de 77 

64-

O Departamento f01 ~reado ))elo decreto-lei <lu Governo Pro
vi.wrio ~umero 22.452, de Fevereiro de 1:133, como ·t<·nt llert--iço 
autonomo. :suoor<linado ao l\-Hnil!lterlo da Fazen-d-2. e dirigido pur· tre!i 
dlrectores. livremente nomeadOO< pelo Governo Federal (art!!!. _1" e 
:l" do decreto). Pelo item n. 6; do art. 4<> do Regulamento de 
23 de Fevereiro de 1933, est!i. 0 Departamento Xaciunal do Caté 
<)brigado . a remetter mensalmente ao Mfni~tro da Fa:<:enda balan
eete minuclo::so da arrecadação· ·da taxa de· 15 !:Ih-::· di~'Crlmlnando 
as verbas de ~ua applícaçiio, os saldos ·em ca!X'tt ... o ·total de sacca~ 
de café comprada.'l, eliminadas ou inutH!zada;; ·e em· ~tock. A su· 
bordinação do Departamento ~aciona! do Ca!é ao Min!"!t.ro da Fa
zend:l. permitte, além disso, que, no c:aso de Herem julgadas in
:mfficiente>~ e!lsa" de<:Iara<;ões. possam Her ordena><ias verificações 
rnai:; minuc;io>l;.t>l, tanta>< quanta.; bastem J.)nra completa. elucidac;ão. 
Niio >~e tr-d.ta, Poru~nto, de um departamento ao desamparo de 
fiscalização .e que a ninguem preste (.'<.mta.-;. O>! serviço>< a >~eu 

cargo acham-'!e organizado;:; de .accõrdo com os uHOH e praxe.,· <:um
mêrcio.es, quer na parte :referente ao>S negocios de café, quer no 
que diz resPeito com :.~. contabilidade e escr!ptura<;ã.o, feita i>or 
fôrma mercantil de partidas dobradas. com índividua<;ãu e clareztt. 
nos termos do Co digo C<Jmmercial. E::<..'Sa ordem é 11recisamen te a. 
prevista no art. 4~ do item 1\ e no art. 5", item 5°, do Reg-ula
mento de 23 de Feyereir'o <lf> 1933. 

Justamente porque mais slnselo e de facíl comprehcn~ão o 
systema de contabilidade met·cantil. o Departamento Nacional do 
Caté se acha em cond!<:;Ões de pre!ltar contas dos seus actos com 
a. mais perfeita clare7-i e com a me::~n1a nitidez, definidas as res
l>onsabllidade-' elos Que. o dirigem. 

Assim corno o Depàrtamento N'a.:!!onal do Café, existem a 
Commh;são· de Compras, a Secçiio Techntca da Comml.ssiio de Es
tudo~ Financeir,o8 e Economlco8 e o Instituto do Alcool e do 
Assucar, ta.mbem organizados . como servi<;os a.utonomw. a que a 
eon'}titui<:;ão se refere na Sec<;ão li do Capitulo 6" :<ob a epl;;-rauhe 
''Do Tribunal de Conta~;''. La se encontra, no~ 3", do art .. lOI: 

''A fl.scallza<;iio financeira dos .scr1:iços autonomos >.'erfl. 
feita Jlela !Orma prevista na..s leis que o~ estabelecel'('rn." 

Ficou as::;im, em nossa lei' mag-na, sabiamente conc1liacla a 
tlatureza: especial do::~ servi<;o~ autonomos· com a rJecc8slrl<úlc ncra.' 
da fiscalizaçiio que ninguem discute. 

O SI!. SAI..L&S FILJro -- Perm!tta-me V. Ex. um,t lnterrUJ>~iio. 
Depois• do advento da Constitui<:âo, 'l'!.ão !lgurand_o· no decreto do 
Governo PrQVi'!or!o, que in~;t!tu!u o Departamento ~acionai d:o 
Cat.:>, e!'lsa clausula de autonomia, pergunto: não Keria. mais con
~·enlente á. contabilidade publ!ca passas::~e elle, daqui por deunte, 
;, prestar contas ao Tribunal de Contas~ 

O Slt- Vrcr<>R Rt'SSOMANo - Daqui por cieante: 

Q SR. MINISTRO PA FAZE~DA ...,.... Serla, ef!ectivamente, 
se não consta...se, ma>< consta. 

O SR. SALU>S Fn..Ho - Consta? Tenho o decreto aqul 
pre~ente, ma,.; não o li. 
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O RR. MINISTRO DA F AZE'ND..>.. - Então, tenha V, Ex. a 
bondade de lei-o. 

Se é verdade que as mesmas razões que impu2eram para de
terminados ~;oerviC:os o regoimen de autonomia excluem a possibi
lidade ou.· pelo menos, a conveniencia de submettel-os ao sy~tem;~ 
ordinario de !!scali7.a<;ão e presta<:ão de contas, que acabaria a·n
nullando as finalidades da autonomia, de outro lado não se com
vrebende, .. nem· "!le admitte pastar 17TPspons(L1;d de dinheiro pu
hlico. A ausen~ia de controle equivaleria á suppressiio de re~
ponsabil!dade>. O Legislador Constituinte, entreta,nto, impoz, em 
face da ex!stencia de serviços autonomos. a previsão de form:L 
adequada para a ff.sca.li7.ac:ão financeira. As leis que regulam o 
Departamento ::-iar:innal do Caf{,. embot-a anteriores á ConRtitu!çftO. 
j;'L :o;e haviam ,;ujeltaclo ~t ess~L !mposldi.o. que pronuwa <la natn
rrza fla.~ cou.<tlas. 

Cabe ag:ora. :w l'o<ler Le;;h<lat!vo fíxat" em Jei a fot"ma pela qua) 
<leve o Governo lhe fazer eS!><l. pre!:ltação de contas na parte elos 
F<ervi<;os autonomos. concillando a neCe.>;s!dade de publícltlade dos 
a"toR, como é da natureza do ~'Ystema republicano, com a de attln
;::1r os ohjectf\·os pratico". que ju:«tif!cam a exílrtencin. da autonomia 
de servic:os. 

O S1:. SAJ.J.~;s l•'u,Ho - Qual é o r egulamento que est;L em víg01·? .. 
O RR. MINISTRO DA FAZE::\IDA - O <leereto que regula o 

Departamento ·do Caf,< foi promul~;ado em 1933 e delle com;to. 
que a este flcn.m acl><trietu.-; todas as opera<;õcs do Conselho. 

O S~t. SAt,LES FrLHo - Vejo aqui o Decreto n. 22.462 - já 
que V. Ex. teve a g-entilez:t <le attender-me. -de 10 de Fevereiro 
de 1933. que não defíne o Departamento como serviço autonomo. tal 
o Lloyd tantos. outros. Aqui não se fala em. autonomia, e entendo 
c:ue esta deve estar expr.,ssa em lE'i. A ellte re"J)eito. dE>><ejaria um 
!'!:ôclarecimcnto. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - O Con!;E!lho Nac1onn.l elo 
Café fol crendo como o;et·V!\;o uutonorr,_; e o Departamento o suhsti
tuiu. 

O Sll, RAur, FEn:-<AN!IES - Tem. até, personalidade jurídica. 
propr!a. 

O SR. JIH~ISTRO DA FAZE::-l'DA - Sub~;tituindo-o. ficou 
plenamente lnteJ;"rado nus me~<ma." funcçõeR do Cons'elho. ~ão se
ria demn.IH, entretanto. declarar-se. expressamente, em lel. a sua 
autonomia. o que .abunda. não prejudica. 

De.sde a guerra mundial E" especialmente após o surto da actual 
crise. tem-se alargado a acc:ão do Estado no terreno puramente 
economico. Na União Sovietica, essa acçã.o tem ido atG a soc-iali
;;;açtio das activ1dadeH productora.s: em outros pa!zes, o Estado In
tervem para impOr uma regulamentação geral da actlvidade eco
nomica. (paizes tascistns ou fasc!st!zados) : e, afina.!, na;;- J)r6Pfiu." 
llberaes-democrac!as e. sob o reglmen constitucional, a intervenc::ão 
do Estado tem .;ido em certos casos muito dilatada, como nos EY
tadOB UnidoR, ·e revellte diYersa" !armas, corno monopolíos, con
trole de cambio, etc.' 
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J~m ~onKcquencla des11e alarp;arnento de -ectividade. iniciou•!!e, 
po'.lcu ;t twuco, n1L admlni-strar:iio publica, uma separac;ão entre 
ur/m.!ni.vtrrr.çrio Hoberana (exerclcio do poder soberano) e admlnis
traçrirl pul•lica em . mater·i<t. puramente cconomica (ou ··adminiH · 
lm~:io I nd U>~trla! elo Estado '') . 

lH!óO colnc!dlu com a decallencia. na pratica, da.~ doutrinas eco
numlca.>< da><>~lca~<. que ·pregnvam a não intez:ven~:ií.o do E ;;t>tdo. 
A~< n cce><Kidades soclaes !mpm:eram a orlenta<:ã.o , opposta, e o 
E>lliulo, pnra nã.o SP.r anniqu!llado ])ela>~ A'rupos economicos, teve 
li<• >«tbt·(•)lôr-><e a este><. afim de coordenar a sua ac<:ão, visando e:x
d u:<l\'ana•nt<' o~< ln tere!:!.Ses do conjuncto economlco e social. 

D'nhl ~<un;lu. em 'l:arlos pR.izes, a neces•lidade de crear novm• 
rr,rrna"' a<lmlnl~<lr::ltl\·as para a..~ novas 1\,Ctlvidade~< da admlnlstrnt;iw 
))Ulilkn, 

Bvldc·nl<•uwnl<•. >lg-indo como productor , como monopolil'.::ulot· 
'.'U ""mu I'N:'Uindur da actlvld:ule productora, n ão poderia o f.:Kt:Hdu, 
>W .• Hn frr•H:c;•in, fkar subordinado :is normas ;:\'erae!l da adml:l i><
tra•:•in !IUiolkr •. t•aructerlzadas pela. rotina. e pela rigidez. 

A "''''"""ldntl<· ele appllcar os proce~sos Ul:luae.~ <l:t inuus~rla. 
J•t•fl•n• la f!•· rr·~ (•\'!dente por vario.~ motivos: 

I ·" I 1 otfn 11 th• explor~r OH servi<;o::< lndustlaes dn Estado me
<llantr• "" llll'"nl'll< principio~ mercantis q ue. c~racteri7~"Ldos y:>eln. 
<·lit.Mtll'ltludo•, vl~orum na" emp,.esas prlvada" (cle!-'burocrat!Za~ii.o , 
t·ad .. nnllza•:iiu): 

~ " . " tk•<l'jo ele nfa!'.'ta.T•!IC ela. po!itlca e de rechassa.r todas S.!~ 

lnrluo·ni'IHI< polltlca>< dos ])artldos (influencias que se impõem Rem-
1"'" :111 f:Htlldo. principalmente nO>! reg!mens parlamentarel:l); 

:1", " lnt<·t·e:.se em »Ubtrahlr-se ao controle parlamentat·, ao qual 
<· lnlwn•n te uma llllmltada publicidade de ~;estão, que não t-~e co...,,:
rmclf•c•oo c·um os negocio~· comm~>rcL'tes: 

~ ". 11 nN·mt~tldnclc de ahlr rapidamente. o que c>xelue o contr(•i{' 
Jll'f.\·lu ilnt< T1·Ihunnes de Conta~. 

l'11 r·rt l'c•Hponder a todas essas necessidades, surgiu a con e"'· 
Pcllo ''"" "Pnti•K stutonomos" ou ,;serviçoS' autonomos'', aoll quw'" 
lnc•urnJo,, l'lll <llver~tos pa.lzes, o serviço referente (L adml·niRtrac;io.:t 
)JUI•II<'II <'111 llllll{'rla puramente economicll, activldade que H!! dlrfe
l't•lli'lllll d11 "administração· soberana·•. 

,\ ur~ILnl~ucüo desses servl~os autonorno;~ varia de uccvrilc• 
C' lllll Mlla tutlurl'.!:al, bem como de paiz a ])a!z. 

,\IIIN, <I•• mo<lo geral, o ])rincipio que prMidiu á. .!!Ua crcação !oi 
o li•• ~~~ IJN HU llorài1Ltl-r pelo 111-in.ím.o possível ás regras ocrac~. dd 
"'''"úoiHir~t~,;rlu 1l'ttllllca. Elles obedecem a um regimen especial. 
mull11 l<t'IIIC'Ihnnte ao adaptado naS lndustrla,; prlvada.s, o unlc•l 
''" lllllltlh'c•l c·om '' slglllo e a. celeridade das operaçõe..<~ commer
du•·~. 

,.,,,. 11111 Mo vê que só foi posslvel alcançar O!l objectlvos de 
<'l•lo•l'lt1Hil<• " ttlglllo com a autonomia da a~.tni.Ytração cconomica 
••m l'<•hll!tin ao C:rCf'cido ela ~obera.nla (adminlstra<:ã.o ..oberana) 
"pm· 1111111 O<f•('l('rnc:iio technica ou jurldlca. entre o mencionado ramo 
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ndmin!strativo e ,~ or:;ani~~'l.c:;Jl.o adminls'trativa ;.:era!: uma auto
nomia na qual, não obstante, a dh·ee~::ão e o controle são reser~ 
vrtdm; il~ autoriõttdes• exec•utiva" do Est:'ldo ou c1o Munlclplo (m· 
gii.m< executivos)". 

E' o que en~ina Jo'ritz Fleine,· (Jnstituelone~ de Del'eeho Admi
ni~trativo - Trad. hespanhola - l<:ditorial Labor - 1933). 

A preclanrl11 pss:t nu\'ll fúl'ma aclmini;;tntliva, IIJ)Ina o autor 
l'itadn: 

"}•;m todos Hquelles <•a.'<Os em que o EBtado e o" !1-lun!dpio" 
~ulmlnb'tl'am Beu:; sen·il;os de caracter economlco com a.; fonnu.
lWades ce dh·elto privado, lo;;;"l'a.m a liberoade <le acção deHejada 
e que dlf!el'c da tradicionai rotln;L udmí·ni>;trativa. Sua eollabo
ra,:iio se effecti\'a exteriorment(' na f6rmn, de contribui<,;Üo flnan
t·~·h·a, ele cuja adminlstr:L<;âo s6 o lninistro cumr>ctente responde 
l><>rante o Parlamento". (Ou. citada, pag. 103), 

"A experiencb demon~trou nn J.Jstado e á>< Municipalidades 
a :<uperlor!dade do>~ principios dlt economia privada para a t>xplo
l'(u::1o de ,;ra·ndes empresa;; econom!ea .. -;, 

".As< fórma.s l'l.:;lda.o; <la admin!>;traçã.o publica demonstr:u·am 
]HJUcu. elast!çida~e pa1·a ~;e adaptar a activicla<'le>; puramente ec:ono
micao;," (Oh. c!tad:t, ]Xl.)::, 103). 

l•'lelner cit.u as duas pr!ncipaes fót·rn~ ele organizac:ãu: 

1°, uma em]Jre~ publica, juridica ou technicamente organi
za'da, em face da organizac:ão administrativa geral, comu um esta.
Lelecimento publico dependente ou independente, de tal modo que 
:PO><sa ser dirigido como uma empresa merca.ntil, !<em sujeitar-se 
aos )>rinciplo~· que regem a adminlstraGlio publica; 

~". e mpresas mixtas (asB()ciação do capital publico e J}l'ivatlo). 

Como um exemplo da primeira fórma., fóra de uma organização 
J>olltlc<L ra,.cl.sta ou communi!!ta, poderemos reportal'-no::~ [L cltac:;ão, 
feita por Fleiner, da administração das estradas de !erro do Es
taclo na Allema.nha. Organizou-se uma empresa dotada de perso
nalidade jurldica nropria, independente da perstmal!dade do Ex
tado (Reich). Mal:; tarde, em 1924, essa emprega foi transformada 
na "Companhia Allemii. das Estradas de Ferro do E.~tado", cor
pornc::ão de direito puhl!co, independente do Estado. 

Outro exemplo ('c o do~ servlc:os publicoH de correio:< e tele
graphos, anteriormente ao aclvento do re;:;-lmen nazista na A •. ;)
m:mha. Eram elleH adminnstra.dos por uma empresa. independente 
(" Deutch RelchRpost"), sob o controle do Ministro da.s Comm u
nlcac:ões, com a collabora<;ão de um Conselho de Administração 
(lei de lR tle Mart;o de 1~24). O Mi-nistro era re~ponsavel perante 
<> I'u.rla.rnento no sentido de que os correios allemães seriam adml
n!iitrado~· de accurdo com as leis e satisfariam i"ts necessld!We~ de 
tt·afc;:;-o e ela economia allcmti. 

Os ben>:! elos estabeleclmentoo; publico~ autonomos fut·mam ])a
t:"imonlo especi!ieo, se]!arado do patrimonio do J-J~tado. Na Alie
manha; o patrírnoniu (]a Reich!lpost era. por dü;posltlvo expres.qo 
do lei, >lOP"-rado po pa tJ·imonio <lo Rei<• h. e sua,.,• >·espuns,hllidru.lPR 
t•ram restr!<:tas ;.,.. 1'<irc:as do ><eu pl·oprlo patrimonio. 
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Entre os esot.-..helec!mentos publicoe: autonomo!'l, podem ser 
clasBÍfica<los, no nosso regimen admini::;trativo, as< Caixas Econo
micas. que Fleiner define como ··estabelecimentos publicos d!ffe
renciados da adm!nlstradio ~ral para satisfazer Sl.las e:;peciae.: 
finalidades·· . 

Mesmo quando não se trata de exploração industrial propria
mente dita, e sim de funcção reguladora ou coordenadora da pro
ducc;ão ou do commercio, algUm; paizes tGm recorrido, como -' 
neees~ar!o, ao principio da autonomia. Sem uma investigação mal!:' 
ampla da materia. citarei, de prompto, a Commissão de Controle 
de Cambio~. na Republlc:a At·gent!na, ()Ujos lucros {]e cambio ·são 
entregues á Junta Regu!adot'a de Grana:;•, que o>~ ndministra, a)ltn
n omamente, para a sustentação dos pre<;os de exporta<;ão dns 
cereaes . 

Como exemplo da se;::unda fól·mn . pocleremo.s nwncionar. em 
nosso Paiz, o Banco do Bra sil e o Lloyd Braslleiro - empresas 
mixtas quanto ao capital, qu(> é em pnrte publico e em p:tt·te pri
vado. mas organizadas segundo a fórma de sl:lcledades privadas, de> 
typo anonymo, escapando, por isso, ft vlg-enda das regra!-l geraes da 
administração publica.. 

Em ·pouca,:; opportunidades, Sr. Presidente, poderia. o Depar
tamento Nacional do Ca!é soffrer. · como nesta, · ,;em inconvenientes 
de graves repercus!:'ões na vida naciona l, as conReQuencia.s da des
confiança sobre elle lan~ada com n~ referencias feita" á sua admi
nistração c dos pedido" de informação e mesmo de um inquer!tc 
1::igorow: essa circumstancia e~pecial decorre. de se achar o Departa
mento Nacional do Café, desde 16 de Maio, sem interferencla uctlva 
nos negocias e praticando apenas os u.ctos de &dm!nistração indi>!
pensaveis, aguardando o resultado do Convenio jã. convocado e 
no qual ficará deliberada entre os Estados productores de ca..r.-, 
a fórma de prosegwr· elle a. eua acção. Se, entretanto, toda est'l. 
campanha tivesse coincidido com uma época de acção acti>•a do 
Departamento Nacional do Café, é evidente que os seus object!vos 
]'loderlam ser e.m grande parte ou ·nO todo annullados. A lei de
·verá., portanto, ser 9eVera na cx!gencía -da. presta<;:ão de contas e 
da responsabl11!iade dos dirigente!-l, mas a. Instituição precisa ficar 
ao abrigo destes temporaes, sob pena de falhar a seus objecUvos, 
sendo, neste caso. pre!erivel supplim!l-a. 

A esta alta Camara caherft decidir em definitivo da conve
nlenc!a de continuar a ser' centrallw.da em mãos do Governo, FE><
deral a polit!ca do café, para que haja a unidade de acçiio lndis
penaavel na conjunctura que o mundo a trave'lsa. No ca:so atflr
matlvo eu pediria que fossem consideradas as ponderações que 
acabo de fazer. 

O SR· JoÃo NE\'ES - ~este caso, V. Ex.· louva, como alta
mente benef!ca aos interesses da commllnhão nacional. a attltude 
dos que combateram a ln:stltuição do Departamento Nacional do 
Café. E' urna constatação para nós muito agradavel. 

O SR. D:e:M:E:TniO XAVIER - Aliás, o nobre Ministro não louva 
CAsa attitude; a.pp!auàe a critica porque perm1tte ao Governo tra.~ 
v.er ao conhecimento <la. Nação o que oecorre no Departamento. 
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O ~a. BAlmETO Prz-:To - Razão por que tenho nssír;nado todos 
os requerimento!! de Informação relativos a esl:le Departamento. 

O SR. Jo,\.o NE'-'ES - Esperava a re>~!lOsta dos labios do Sr. ~n
nl!".tro Souza Cosm e não do:5 do Sr. Deputado Demetrlo Xavier . 

0 ~R. DEMP.TaiD. XAVIER- R~pondi ao ap~rte de V. Ex. 

O SR. MIN'ISTRO DA FAZENDA - Como declarei, entre
tanto. o momento t'ol excepcionalmente feHz e a campanha contra 
o Departamento !'\aclon>JJ elo Catl. ~reou a opportunldade de >~e 
pocler esclarecer :t opinião publica. wbre a acção do Governo c 
)>r!nc!palmente. a.travfs a erltica superiormente exercida por esta 
lllustre Assembléa. determinar com segurança os rumos da pollt!ca 
futura. obtendo-~ assim o resultado pratico que torna intere>'<&'ant.
e util qualquer di~'Cm;:são. 

Logo que aqui se levantaraan as primeiras duvidas e ><e for
mularam a>.< prlmE'iras questõe~. o Departamento Nacional do 
eate tratou de re~;pondel-as, pondo nisso todo o empenho e lnté
resse. Ha, entretanto. um prazo mínimo aquem do qual niio (: 
poMs lvel obter o r~ultado, qualquer que seja o empenho, sobretudo 
em vista de. como e natural. a natuN>za das perguntas nem sempre 
coincidir com a !brma pela qual o ser:v!ço ~ !elto. Jsto obrl~a a 
um demorndo trabalho d e pesqu!7.a!': de cujo cuidado depende a 
e:xnctidão das concluR<Jes . 

Imaginem. por exemplo. que eu pe~untasse (t 'Mesa. quantos 
requerimento~· foram apresentado~ · pela bancada de determ!-·tdu 
Bstado. Suppondo que o registro de entrn.das elos requerimento~ 
::<eja ordenado pelo nome do Deputado que o subscreve, ter-se-ta 
de ta.zer umn, revisão de todoR os requerimentos para responde: 
a per:;unta . E isto, evidentemente, em nada deporia contra a effi
<:iencia do serv!c:o. que tem de ser orientado pela fôrma que ro~· 

mais ut!l h Administração. niio podendo ser feito de modo a atten
der a todoR os obje-ctlvos que se p os!lam pretender att!n~lr no jogo 
Infinito da cur!oslda<le hurnann,. 

No domtnlo propriamente dito de admfnlstrac.:íi.o publica, m nil'l 
d!Uicels siio ainda essas lndasnções e só os que administram sabem 
cruno. mesmo para a ttender ás .necessidades proprias, são precar!os 
os me!03 de informaGão. se bem .que enorme ven~a sendo a me
lhora nos ultlmos tempos. 

Creio, Srs. Deputados, que posso consldérar-me, com essa 
explicação que acabo <le dar. na sltuacão ~ que me julgo com 
direito pelo interesse e <ledlcac:ão com que me consagro á. causa 
publica - o de não ser julgado em !alta no cumprimento de um 
c1e,·er, nem um rem!-~so em nccorrer ao comparecimento a. esta. 
Cnm a.ra afim de prestar os esClarecimentos pedidos. 

o SR. .JoÃo NEVER - Ao contrario; V. Ex. nos honrou c om 
:;un espontanea. presen~ nesta tribuna.; 
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O . DEPARTAMENTO NACIONAL DO CA.FE' E:M FACE P,.<\. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUA EXJSTE::-1CJA 

O SR . .MINISTRO DA FAZENnA_- A primeu·a das arsuições 
contra o Departamento Nacional · do Café. porque diz respeito á. 
sua proprla existencia, (: a de !uncc:ionar em desaccOrdo com a 
Constituição. Embora com ov!niiio inteiramente contraria a. esse 
ponto de vista, pol~ que nem a letra ·nem o esPírito da Constituição 
o apoiam a meu ver. o resPeito .pelos que sustentam aquella these 
levou-me a ouvir o parecer dos eminentes jurist:onsultos ~- Fran
cisco . Campos, Con ,;Ultor Geral <la Republica, e Dr. Affonso Penna 
.runlor. Consultor Jurídico do Banco do Brasil . 

São as ><e.;uinteM as conclusões do parecer do Consultor Geral 
d.a Republica: 

. "O Departamento :Nacional ·do Café, creado ·pelo Decreto 
n. 22.452, de 10 de Fevereiro de 1033, em substituição ao antigo 
Conselho Nacional dO café, niio t eve fixado no acto de sua creação 
o prazo da. sua exl5tencia. 

Attendendo a que do regulamento do extincto Conselho Na
cional do Ca.f~. approvado· em Z8 de Setembro de 1932, parecia 
resultar que o prazo de sua duração terminaria em 28 de Abril 
de 1935, o Governo Provisorio,' considerando a convenieJ'lcia de 
proro;;ar por mais tempo a existencia do. Departà.mento, por elle 
cz:ciado em substituição ao antigo Conselho, bltlxou o Decreto 
n . 24.665. de 11 de Julho de 1934, cujo artigo 1°, determinava que: 

· ''O prazo de dura~ão do Departamento :Nacional do Caf.; € 
fixado a té 31 de Dezembro de 1938, sendo destinado o período de 
1 de Julho de 1938 a a~ de Dezembro do mesmo anno á. Uquida.;ão 
de suas conf.4s." 

Ora. nfio tendo sido extincto o Depa.rtamento Nacional oo Café, 
wmn d!rcctam6tlte por lei oràínaria, ·nem virtual ou indirectatmente 
por lncompátib!Hdade d.o"l. sua existencla com qualquer disposição· 
da Carta Const1tuclonal promuigada em 16 de Julho de 1934, o 
termo de sua duração continua a ser o fixa.rro pelo Governo Pro
visorio no acto legislativo já cn:ta.IW e sobre cu,;o v igor mi.o pode 
haver nenhuma. à·uvida, "ex-vi" do disposto no art. 187 da Consti
tu-19ão. H 

Opina o Dr. .-\ffonso Penna Junior: 

"0 Departamento Nacional do Café pode praticar O!< actos da. 
sua competencla, nos termos do Decreto n. 22.452, de 10 de Fe· 
...-erelro de 1933, que o creou, e · do R~gulamento de 23 <!e Feve• 
r eiro expedido "ex-vi" do art. 6° do mesmo Decreto até 31 de De
?.embro de 1938, conforme se vê expresso no Decreto on. !!4. 665, de 
11 de Julho de 1934, cujo artigo to assim dispõe: 

" O prazo de duração do Departamento· Nacional do Café é 
fixado atê 31 de Dezembro de 1938, sendo destinado o periodo. de 
1 de Julho de 1938 a ai ·ae Dezembro do mesmo a nno á Jfqui• 
dação de suas operações. " 
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Esta ·lei eontin-'lla. em. 't"igor .em vit"tude .do art. lSi. üa Consti
'tuic;ão (Disposições Geraes). e não sórnente e~ vi~tude do art. lS 
das Dispos!çõe~,J Transitarias na Constitul<:ão. 

Este ultimo artigo di2: t'espeito 2.. valicl:a'àe !OTmaX dos actos co' 
Governo Provisorio e a 11eus cffeitos no passa<k; ao passo que· o 
art. 1S7 rege a viuencia ecmtinua.cla. da legislação anterior •~ Consti· 
tuição, que. explícita ou implicitamente, não contrariar as <iisvo· 
slc;ões constltucionaes. Tudo quanto /ico1' feito pelo Governo Pro
vlsorlo (quoà ACTU.<l{) está sob o bil~ rJe indcmnida.c1e do art. l R: 
os actos perfeito>; e ncabados durante o periodo de .podel'es dlll· 
cricionarios / icara1n a salvo de ~mpugnac;õeH. Quando, por~m. se 
trate <lo quod ageiHlum; quando se indaga ae alguma lei do Pl:'<>· 
visorio ainda pode juturis, túlrc !orma11L 1zcpot·lios; isto é, quan<lo 
~e examina se determinado preceito legal aindet vír;c. ou - para 
~mpregar ~onceito do errande FIJ;,OMUSJ-Gt:ELFI - se "la paroltt 
.àel legislatore é "t:Í-t:a cd; attUGle.». então O principio dirigente ~ O 

do art. 187, e. de accôt<do com este. a pedra de toque é a comPa~ 
tlbilidade entre a lei em exame e a Constltuicão . A. lei 'l'igorarfi. RI' 
.estiver, c na m.ecUd.a em· que esteja con{orm·c á Ccmstituiç<io. 

· Applicados 1i especle da consulta e"tes principlos. que, apez;"tr 
de andarem baralhados na pratica, sã.o, a meu "~"· inat<!.caveis. 
direi, com mai:; preclsiio, em, resposta ao primeiro quesito que 

"Em tudo que nfto contravenha, explici~'1. ou implicitamente. á 
. Constituição, o Departamento Nacional elo Café poder(~ praticar. 
a té 31 de Dezembro de 1938, os actos attribuido>:; ii. sua competencia 
pela · le~;islru;ão que o creou e reg ulamentou ." 

E ainda para eliminar qualquer duvida sobre contra.veu<:ão 
implicita, diz o Dr. Affonso Penna Junior : 

O a.rt: 187 da Constituição Federal declara Hem vigor, em
quanto não revogadas. as leis que. explicita ou implicitamente. n'ão 
contrariarem as di3pogic;ões· da Constituição.·· 

O Departamento Nacional do Caft' foi m·eado e organizado por 
lei do Governo Provisorio. E não ha disposição alguma da Con>5ti· 
tuição que contrarie, explicitamente, tal Íei. 

H a quem pretenda a revogação <la lei - implicitamente 
com a s u presSão cono;equente do Departamento Nacion~ do Café 
em virtude do artigo 6".. § 3", das Disposições Transito rias. Ma.-.. 
sem razão. Basta lêr tal preceito e controntal-o com a lei do De
partamento Nacional Oo Café. O artigo d1spõe: 

"As taxas sobre exportação, ins•tituldas para a d~fesa de 
. produétos agrlcolas • . continvarão a ser arrecadadas, a t ê que 
.se liquidem os encargos a que ellas sirvam· de ·'garantia, res
peitados os compromlsros de«~rrcntes · de convenios entre oio 
Estados interessados, sem que a importancia da arrecada~ão 
possa. no tOdo ou em parte, ter outra nPplicação; e serão re~ 
düzidas. logo que se ' solvam os debltos em moeda •nacional, a 
tanto quanto baste para o ser viço de juros- e amortização dos 
empt·estlmos contrahidos em ·moeda estrnngelnt"·. 

0 SR. ARTHUR 'BERJ>:ARDES _:_ V .. Ex. permitte um aparte? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - Com todo o prazer. 
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d SR. AErrlit:R BER~ARDES ..- A Camara tem reclamado pot· en~. 
tender que o Governo ou o Departamento não vem dando a essas 
taxas a applícação legal. Sob esse ponto <1e vista é. que a. Camara 
tem reclamado. 

O SR. ).!INISTRO DA FAZENDA- Peço descu!pa,s a V. Ex., 
mas a Camara não reclamou só isso; reclamou tambem sobre a 
inconsiJ,tucionalidade do Departamento. 

O Sn. DE!>!ETRIO XAviER - Aliás, a mi·noria ·da Camara.. 

O Sn. ~'\..RTHt:R Be:n~ARDEs - Mas rccla.niou principalmente is,;o. 

O SR . .MINISTRO DA FAZENDA - Tinha de começar por 
um ponto e, ao meu ver, esse f. o de maior relevancia. 

O Sn. Jo.ii.o NEVES -A Constituição, no art. 6", § 3", das "Dis~ 
posiÇões Transitarias•'', véda que o Governo Fe<leral d& outra ap~ 
plica.ção ás ta.xas a não ser a amortlzac:.ão dos emPl'estimos. Isso, 
parece, {- ponto pacifico entre todos os que discutem a questão. ~r~ 
;;untaria, agora. ao Sr. ""nnistro da Fazenda apenas o segui-nte·: 
com que recurso&' o Governo vae sustentar o· Departamento, s~não 
com as úu:as üo café? Ma..'l, se não pode applicar as taxas senão 
na amortização dos emprestirnos, evidentemente o Departamento 
vae de>lapparecer 11or inanit:ão, Isso é" por falta de recursos. Com 
que recur.õos, nortanto, pretende V. Ex. su&-tentar o Departa~ 

mentos? 

O SR.· M:IKISTRO DA FAZENDA - Precisamente para re
solve!' a re;,;í}eito <lesse ponto que V. Ex. acaba de focar ê que es
tá convocando um convento dos Estados cafeeiros. E V. Ex. terá. 
opportunidade de saber, logo após a reali2ação do convenio, o que 
se delfberou e que ser{!. apresentado á camara, 

...... ,: 

O SI\. JoÃo NEVKs - Ficarei, entretanto, sempl'e na du'\'ida. S'O

brc :;c o conv~nio. poderá· reYogar a. Constituição. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA -V. Ex. niio deve ficar 
nessa duvida; deve ter a eerteza. de que isso não é possivel. (Mui
to ()em.). Apenas o que pode ê precisar novos recursos. E me pa
rece que não e~tão exp:otados todos Os> recursos para defesa dos 
pt·oductos nadonaes. 

O SR. JoÃo ~Ev~ - O Sr. Sampaio Daria declarou que !ló 
por uma reforma constitucional se pO<Ie-rli restaurar· o IX!partamento. 
E' oplnlii.o respeitavel, como a dos eminentes jurisconsultos Srs. 
Francisco Carnpu.R e Affonso Penna Junior, e opinião insuspeita. de 
um homem <rue foi procurador da juS'tíc:,:a eleitoral até ha. -poucog 
dias, exonerando-se mo tu tlroprio • .A ·duvida f esta: se o Gover
no pretende manwr R9 taX!I.S para SUSt-enta.r O Depa,rtamento OU 

se pretende cumprir a Constituição, destinando-as exclusivamen
te- â solu(,;iio dos emprestlmos contrahldo!\' para defesa do caf~. 

O SR. MINISTRO DA FAZE:r-.TDA- A pe!'gunta de V. Ex .• 
. fle f esta, é tacil!ma de responder: o Governo pensa·. e não podia 
deixar de pensar, cumprir a .C~nstituiçã·o e appl!car o producto 
~a taxa cxc.lus!va~nte na liquidação dO-'! compromissos. 

O Sn. JoÃo .~EYES - Pergunto ~dnda: desde abril de 1928 o 
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Gi>\•erno tem app!ica<lo. a .s taxas exclusiYamente no pagamento do 
emprestlmo ou as tem destinado aos serviços do Departamento? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - V. Ex. est{t. m e aux-i
liando infinitamente com m: seus a-partes. 

O SR. J oÃo N<:>•Es - E' um prazer que tenho. de ·auxiliar a 
V. Ex. e ao Governo. · . 

O SR. MINISTRO DA FAZEXDA- Estou tazenào minha ex
posição. E' esperar o momento, e V. E x. ter{t a re&'J)Osta que 
deseja. 

0 SR . .JoÃO XEV~:S - POi>< não. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - "Francamente. - con
tinu'a falanclo o Dr. Affonso Penna. Junior - não comprehendo se
quer, como se pos~;a. concluir desse texto que- a existcncia rl.• Depar
tam-ento Nacio•Htl rlo Café passou a ser inconstitucional. 

Ainda. que a Con!<tituição tiY'ls~ .mpprimz.ido as taxas (o qlte 
ella n!io tez). a conclu &i.o seria infundada. pois a existencla ou 
não de determin::tdo>< recursos não influe. j1tri'dicamcnte. ·n:.. exis
tencia de um. Instituto n. que a lei commetteu determinada missão 
cconomie&. Dlr-se-ii.. quando muito, que o I n stituto tem de pro
curar alhures seuE; recurs'Os. que sua dotru;ão teríc de vir de 
outras fon!es. que as suas func<;õcs <levem ser re><tring-idas, revi.~
ta, no sentido de maior economia, a sua organizac::ão . 

E . quando mesmo "'e chega~-e tl convicc;ào de ser impos:slvel ou 
indesejavel um funccionnmento <:om outros meios. ou em outros 
moldes. a. decisão - de ordem pratica - sobre o desappareci
m-~nt-:- do D<.>partamento teria de ~e tra,du?.ir em novrt lei. r ev oga
tiva <l."'. de sua creação. ]')Ois est a continu'!l. em pleno v igor. 

Su pponha-se que o Congresso ·não vote verba. algum anno, 
para. a CO.rte Suprema; qui" elle nüo dê O"C::amento a algum d os 
Ministerio:s. Di r - se-á, por isso, q.ue a Cõrte ou Ministerio desap
pareceram? - que as iei"' creadoras e organizaéloras de institu
tos despro'.:idos de verbas ficam revogadas com a "u ppre!".>ão des
tas?- E' evidente qpe "lào, 

Em r esumo, o artigo da Constituic::ão dis põe. a nenas. sobre a 
continuação e applicaçiio de determinadas taxas. Nada. p rescreve 
~<obre o Departamento. que. além da attribuição-. le~al de arre
cadar e administrar essas ta--..:as. tem muitas outras finnlldades . e 
n.ttribuições legaes. como se póde ver nos vario>< numeros do art. 
4." do seu Reg ulamento. O le~slador constituinte não teve, abso
lutamente, a intenc::ão de extin;::-ul~ esse apparelhamento d 11 nos,.;a. 
defesa economica . " 

Co.m esses dois pareceres, dos eminen tes j uri><c:onsultO>< Srs. 
-F rancisco Campos e Affon:!'o Penna Junior. pret('ndl apena~ fa
zer fn.ce ao do não me no>< illu,;t-re Sr. Sampaio Dot·ia. 

O SR. .ro.'i.o NEvr.s - E ele nlg-un" outros. QUt' TJOS>'Uimos. de 
juri>'Consultos não m~nos cmi!lf'n tcs. _-\ mat('t'l:t >'el'ill , 1>"1>'. opi
nativa. 

O SR . M!.:-;TSTI!O DA FAZE>-I'DA - Perfeitamente. Pas><cmos 
n tra tar d:t t a:x.t ·arn;-L·<,<lad::t. 
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A TAXA DE 45$000 

A arre~D.dação da taxa de 45$000 constitue o recurso com que 
o Departamento Xaclon::..J elo Café deve ·preencher ·a sua fina
lidac)e e ·~U.l:.L applica~ão a -Constituição, em' seu a rtit\"o 1S7 das 
Dispoo;ições Gerae~\ restringiu Íl liquidação dos encargos a que 
sirva de .;arantia. O de:;tin o dado ao producto da. arrecadação 
üesta. taxa con;;titue o lcit-?n.otif das accusaçõe:; ao Depn.rtamento. 

Qtto.l a . .l.J)/Jlicaçrio rla.rla a. todo esse vpl·urne de rJ.rre.-a.daçã.r>l 

Fn:::em-sc O>! calculo:;, mu!tiplica ndo-,;e o numero de sa.ccas 
c:xportada~ ~elo v-alot· ur.ltario da taxa e, ante o milhão e m elo 
ele contos ;,rue exprime e-ssa urecada<;:uo, a falta de prestaç:ão de 
c~·ntas toma, aos que n5o conhecem o assumpto, propor<:ões · de 
\ 'erdadeíro ·Lb.trme. :>.p;,àrecendo o Governo na. situação de quem, 
te.n<To Tecei;i<Jo gT"l1ttT.o:s 80li'J.1n.C's, a.cll.a-sc emllaraça.do p ara escla-
1'ecer onde 't.~ n.pplicou. Todo o al:~rido desappar ece corno por en
canto. sem nace&'lõidade de ~rande eat'orç:o, se attenta.rmos que no 
.. .mesmo período <;m que o Departamento recolheu pela taxa de 10 
slh;l es~e milhão ~ meio de con t::>s, ou mais precis..'l.mcnte, ec~ses 

~S. 1 . 599.670:743$542 

1nutíiizou para. o con<>umo, }Jor incin~ração ou outros processos, 
32. 130.912 saccas €' 20 lülos tle cafG, .al<em de 1.979.271 saccas dS. 
taxa de 5 sh. O total das acquisições de café para. destt·uição e 
outras applica.çõe>~, feit= pela taxa (le 10 sh ., eleva-se a. 
49. S42. 457 sacca:; e :?5 ldlos oe ca.fG, cujo custo !oi de : 

flS. 2.823 .664:584~400 

XP.m se diga que estes numeros constituem onovinade para a 
O!Jln!ão. Ye1a-se a. Me-.n!;agem do Sr. Presidente da Republica a 
pal'!'s. 237 e lá se encon trar& que o numero de s..1.ccas de café 
r'omp ra daH pelo Con~elho Na cional do Café e pelo Departamento 
N:J.cional do Café eleva-se a 49 .S42. ~ 57. 

Já no t·ela.torio do m~u illus tre antecessor na pasta da Fazen
da. na · e xposição abrangendo o peoriodo de 3 de ::-<ovembro de 
1930 a 15 .(!e Nm·embro de 1933, ·consta a íls. 75, que na. com pra 
!Je 37.572.514 sa.ccas de café toram ern~regados 2.359.957:64S$006. 

I sso para não citar as publicações do Departamento Nacio
nal do Café, onde tudo cons ta, semanalmente, com luxo de de
talhes. 

O simplc•; confronto dessas duas cifras obriga a inv~rter os 
J)Oios da qu~,~ tão o, e:n v~z ele se perguntar o nde applicou as 
quantias ~ tr•eca:lada.- pelo Departamento, fazer, com mal.s razãn, 
esta outra pcrgu ntn.: On<Tt! encontrou o Governo o dinh-eiro para 
Jazer tc.es CO'ITI.tJra.~ f' Onrl<: achou. os reC'il.rsos para. Tealizar essa 
1' olitica ·w acquisição de stock.!. atim de obter o cquillbrio esta
tístico da situação? E pela resvosta terá esta. illustre A::,o~mbléa 
a feliz opportunidade de verificar que. 2.0 con trario dos prece· 
dentes na. vida <la Republica, esses recursos foram obtidoe S('nl 

a uxilio do e:.:trangeiro e sem emissão de papel mOêda, tendo-se 
en contrado, dentro <la propria economia da lavoltra caf.:eíra, ::. 
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soluc;ão da crise em que se affligia. conseuuente <la política. de va.
lori;o:açõe~ anterioremente .seguida. Of!o<ito bem.) E' ? que passo a 
<·xpor: 

O St:. DEMF.1.'1W) XAvJr:r. - Essa a mel110r bloria <lo Governo 
Pro,;~orio. · 

O SR. .<\.RTH~R B!';RNARl>ES Fru-to - Com o sacl'ificiu Ck'1. l<L
voura. 

O SR .. JoÃo NEVES- Com o pretexto da lavou·ra, 

O Sr:. DEMETIUO XAVI<:R - Em defes:~. da economia nacional. 

O SR. MINISTRO DA l•'AZE~DA - Qua nr.o it taxa pedirei 
llcen<:a para e~plica.r o seguinte: 

.1. tar."L de 45SGOO tem a sua origem no emprestimo de 
;( 20.000.000, contrahido pelo Estado de São Paulo com n firma 
~chroeder- & Co. e outros banqueiros. Para attender ao s'erví<;o 
deste emprestimo foi creada velo Estado de São Paulo a taxa 
de 3 sh. por ~cca de· ea.fé exportada.. O producto liQuido desse 
emprestimo, realíza'do ~lO typo de !J6, juro de 7 % e prazo de 10 
annos, foi de f 18.000.000 que, ao cwniJlo ele G d. produziu 720.000 

. contos, quantia que deveria ,:;er empregada ']}elo Governo do 
Estado da seguinte forma: 

Na compra effectiYa de 3. 000. 000 de :mcca.s (a 
&0$000) . . .. . . .. .......... 

Pa1·~t fazer aos lavradores um adiant<tmento de 
40SOOO (r 1-/-) JlOr =cca sohre 13.500. 0(}0 
:sacca:s, das quae-s continuavam proprietarios 

180. 000 contos 

~40.000 conto~ 

O total de 16.500.000 saccas re[Jresentava uma (hls g-aJ·antias do 
emprestimo. 

Esse café ~eria realizado mens-alment E' r. t•azão de 137. iíOO 
saccag, sendo 112.500 saccas dos lavradore>< e 25.000 do E~tailo, 

para amortizac:ões respectivas, mensae><. de L 11:!. :.ou e J; G2. 500. 

A taxa ode 3 sh. incidia sobre cada. s~tcca de cní(• que (•ntrasse 
em Santos. devendo assim produzir r l:!G. ooo por rnE'z. A produ
cc:ii.o da safra, ><Uperior ;1 previsão em 6.000. 000 de &'l.<:'ca~. tornou 
insuffici.-nt!! aquella opera~ão <' rra rlr rTcscsprro n .~itunçrio rm. 
São Pm~lo no thn dr H30. corno o descrE-\'o? o lllm<tl'C Mlnl~tro Dr. 
José Maria "\Vhitake1· em ~'Cu l!vro ",·\ Adm!nb•tr:~<:fco F!m1nt-elra. 
do Gover-no ProYisorio" n. fls. 10: 

''l•'orm(tra-"~ l"'ntão. <'m ~iio Paulo. um g-raitde 11toc~' 

ele cnfE, qu~ lmpe!lla. eomn umn. mU!';\lha de lllll't'agem. ~\ livre 
snh 1<1:\ <l:\ · produco:.:ii.n <l<'"Sl' 1:::-~tado. Att·a~ d<.>~s:\ muru.tha 
rfcbatla-.vl' fi /nrn11ra. nr1 slt11<1-Çtio tf'tl'i1"'1 ri<' 11rlo }JOrh-r nem. 
·1·rn.rlcr o Hr·u 1,rodw:ln, quc só chC'~IIt'l:t a Santos depol>< de 
do!l'l RnnoR e meln de retc>nc:ão, nem levantu.r Hohre elle 
qu:tlquer qwmtla, que o:< pm·tlculnre>~ Jh(' ·ne!':"avn.m <' os insti
tuto>~ offlcJae:< j<'t lhe nlio pncllam furncc<'!.". l!:m con,..equen
d>\ d<>:;;t:\ !<ltuno:.:i•o ccssn.ratn. rle ~cr pn.rJo.~· 1'<'Dt~l0-1'?ll.tmie o~ 
proprio .• colono.~. e. como, com isso, nito recebessem os com· 
met·ciante!' dv lntet·lm'. o c;ue j;i lhes tinham alleantadu, dei
xaram, pot· !<CoU tul·no, de- pag:w nos atacadigtas e importado-
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res, reflectindo- se. naturalmente, taes dlt!iculdades nas in
dustrias, que fica ram inteiraptente paralysadas. 

Resolvida. pelo Governo, a demolição daquella banagem, 
iniciada. po1· otttras 1Jala1;ras, a compra. <lo stock. a producç1í.o 
poude escoar-se normalmente, restabelecendo-se :·.sslm, o
rythmo interrompido da viõa economlca em todo o ·Paiz~ . 

O decreto n, 19. 688. de 11 de Fevereiro de 1931. consubst a.nclou 
~ssa soluc;ão do Governo P rovisorio de com11rar os stock r etidos 
e a~ opera<:ões realizadas t>élo Ministro Whitaker com a firma: Hard, 
Rn.nd &· Co., com a Grain Stabillzation e um credito no Banco do 
I3r3.J9!1 de 1~0.000. contos t i\'e ram por fim produzir recursos. para 
atti·ns-h· o ohjectivo. 

Mai>; tarde. em 24 de Ab.ril de B3l. os grande~ Estados pro
cluctoreo; de café obrig-a ram-se a crear uma mxa de 10 sh. ouro por 
.sueca de caf(· exportada de seu territorio e o Ccnvenio iniciado em 
30 ele Novembro e t ermina-do em ;; de Dezemhro de 1931, n€'sta Ca
pital, CLmstituido ])elo,; Esta dos Ca.féeiro::<. au~mentou es><a taxa de 
10 sh. para 15 ~c~h . ouro. deve ndo o excesso de 5 s h. ser de5tlna do 
ao s ervi<:o . do empr'estimo referido de !. 20. 000 .000 contrahido '!m 
1930 'pelo Estado <!e São Paulo, ~<ervh;o que f !ca ri:t. a cargo do 
Conselho :'~racional do Catl! de então em dia nte . F"-s importanc iaR-. 
proveniP.ntes da arrecadacão desses ;; s·h. que excedes~cm as neces
sidades do ~ervic;o do emprestimo. !'leriam o.nnua1mente .restituídas aos 
E t<ta do8 de Min:d: Paraná, R io de Janeiro. Espirito Santo, Bahia, 
F e t"nambuco e Goy az, na proporção dali entradas. nos p ortos. do eafé 
de J;~roducdlo de cada um desses E stados . 

Era a compensação que lhes dava pe lo facto d e te r ficado o 

sen·i<:o do em pres Umo de !20. 000 . 000 a cargo d o Con !<elho Nacional 
do CS.fé, deixa ndo a taxa de 3 sh ·. oe onerar os cafés de São Paulo . 
E m virtude, tambem. d e r esoruc;ão do Convenio, centralizou o Con
selho Nacional do Ca fé todas a~· opera<:ões de ca fé. a ssmnindo, além 

· <la· t•e~<pon;;a.bilidade do ser\>ic;o do emJ)restimo já r e ferido, a s ope
r a.c:õ es anteriormen te feitas c~m Bar<l. Rand Co. ··e Graín Stablli
zatlon. 

E .. ~sa taxa de llí s h. dividida, de aocord'o c om a.s finalidades a. 
que se destin a , em <l11a.~ quota:;.•, uma de 10 sh . e outra de 5 sh .• 
toi fixada p ogteriormente em -15$000. c.r-'L'Í do d ecreto 23 .498, de 2" 
de Novembro de. 1933, send a a. parte de 30$000 des tinada aos mell
mos !lns da de 10 ><h. e a de 15$000 a os da taxa de 5 sh. 

F oi com a f:ara.nUn. do producto de~KU. l;txa de 10 sh., hoje de 
30$000, que o ConRelho Xacionnl do Ca!l'; obte ve do Banco do Br~11 
o emr>rt!stlmo Inicial de GOO .000 contoH, par:~o dar cumprimento ao 
~'<eu progra.m ma. O moVImento desHe credito é feito, emlttlndo o 
Departamento !'<acionai do C'l.fC• letrnH de cnmblo que o Banco <lo 
Brasil acccita . Es::~e>~ titulo!~ t~i"to dlsputacloK com P-rnpenho por t o
dos os bancos. Verl!lcou-~.~ . m;~:~im, com o mafot• cxlto, n. appllca
<;ão, em n os!IO melo, da llratlca. de ncct>lteH bnncarlol!. Gnl<;ClH n 
e.isa iniciativa., St·::~ . Dcputndo:>, t em o B1~-nco do Br a .. <cll podido n.t
tender ao principal rlnanelumento do Depnrt.nmonto Naclona( do 
Ca!ê, sem neces!ducle de cmpre,;tJrno n o cxtrt\llgelro nem de emls 
l>ilo de :papel moeda, dando ctpcnrts maior e iD.sticldad!l ao credlto 
att·ave z elo"' acce!te~ banca r!oR, 
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Na operao;:ii.o com o Banco do Brasil, Jlelas condições e:rn que 
foi inicialmente realizado. não deveria exceder o debito do Depar
tamento Nacional <lo Café da quantia de 300.000 centos. Mais tar
Cie, entretanto, foi necesssrio elevat esse ltmite de movimento par:1. 

. t:;~U.OOO contos e o Governo t~ve ainda (\;, contri)Juir com outros 
re<!Ur:<os, o que fez, utilizllndo O!'>' depositas relativos ao Funilinu de 
1931, existentes no Ba·nco elo Brasil em moeda nacional para o ser~ 
viço da DiVlL1a Exteyna. Emprestou o Governo por esse meio 
:wo.ooo contos ao Departamento Nacional do CaCé; mediante pro~ 
missorias garantidas Pt-la ta:xa de 10 sh. e q ue se acham depopitadas 
no Banco do Bra!olil á disposição do Governo. 

Como expliquei, antes da creação elo Conselho, jrt o GoYernc 
havia iniciado a compra de cafés, o que fez com os recursos obti
dos com as operações realizarhs pelo );rinis;tro \Vhitaker e que con· 
l'istlram. ~n tre ou trai'. em uma oJ)erac;ão de 150.000 contos forneci
cios pelo Banco do Brasil e adiantamento do Thesouro. Da liqui
oa~ão d~CF.'R'1.S over~~~ões resultou o. abertura do cre<lito especial no 
Banco do Brasil, cuio saldo, em :31 de Dezembro de 1!l34, ~ exprime 
pel~~ qua ntia elE> IO'í.22:J:S04$300. 

E:m 26 de .\'{aio ele 1934. foi aberto, ainda. um credito E>>Opecial 
no Banco do Bt·a~il' com a g-arantia do Thesouro. no limite de 
30.(lOO contos, credito que em 31 de Dezembro de 1934 apre>Oenta, um 
s.1.ldo contra o Dcpart:Lmento Xacional do Cafe de 12.500:000$000, 

Resumindo, é a seguinte a. posic;fto devedora do Departamento 
Xacional do Café no Banco do Brasil, em 31 de Dezemhro de l!l:H: 

l." Por credltos concedidos pelo Banco do Bra-
;;!1 <to D.X.C., com garo.ntia do The,;ou
souro ~acionai . . . . . . . . . . . . . . . . \ 

2." por letras- de C;tmbio emittídas pelo D. I-:. 
C. e acceita,; pelo Banco do Era,.;il, por cont" 
de ct'edito cconcedido por este ;,quelle, com ga
rantia do Thesouro Nacional . . . . • . . . . ... 

3.1~ ]In~· juro!:-\ a 1iquicla r. col·i"espunàt~ntrs ao 2 !, se

me"tre, d"' I9:l4. - sohre o Yalm· da>' letras 
<l•J item acima. C'm c-irculaç~'io dut·ante aquel-

JWriudo . , . . . . . . . . . . · · . · · · · · · · · · · · 

4.' por letra.; de cambio emittida>'- p~lo T!'!.eoouro 
J'\'a<'icunl, a <·eeita;, p<:!lo D. N. C. e desconta
daR pelo Ba.nco do Bra>!il . . . . . . . . 

~-e>j::uu ao todo . . . . 

117.72!!:~04$300 

áSG. 500 :OOOSUUO 

24.401:082$600 

300.001l:000$000 

1.02S.630:SS6$~00 

Ahi t&m. Sr><. Deputado~. a:; cPl~nu:ões com que o Conselh<J a. 
principio e o Departamento depoi~. puderam realizar :,. polit!ca co
•·•do~:~a.rnente !nic!ad.'l pelo Governo Provisorio. Foi precisamente 
para ga.rantir a. liquidac;:ãn dess<>s c ompromissO« que a Constituic:úo 
''·tbiamente estah<:.leceu. no ~;eu u.rt. J87 da!> DiBPoS!Gõe.s Gera~:;. a 
t:tlntinU<tçã.o da s= arreead~ão aH!m do pra;o·-o estabelecido de qua-
tro anno,.,, fixado no lleeret<.> n. • ZO. 003, de 16 de Maio de 1B31. el'h 
seu a.t•ti,;-o 11. 
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Xão lhes parece. ~rs. Deputad!'"· que !!et•ht profundame n te 
absurdo pretender-se que o onus consequente da realização da polí
tica. de defe><a da e~onomia de l'm producto, mais do que is>!o, de 
·uma pol!tica ,;e~ida para evita:· a. tallencía âa lavoura. passas><e 
a conxtitu!r \lm onus de toda u collectlvida<le ht·aslleíra, já tiio S:.l

crificada nos tempo.~ que correm? 

A Constltulçfw não podia con:;u,rrar e~·,;e ah,;unlo, C"omo effe
ctivamente não conl'<a~1·ou. ;.\Teoste s entido opinei na · rcspo><ta que 
enviei ~l Camara a seu pedido de Informações a re>:peito da oPPOT· 
tunidade- ou conveniencin do projecto apresentado pelo mustTe 
De-putado, Dr. Cincinato Braga, reduzindo a t a xa de l.'í ~h. 

O projecto e nviado á Commlss.iio de F!nam;>~-s foi por e>~ta. 

remettldo ao meu .Minis terlo para dizer da. sua opportunid~<le e 
conveniencia. Com[>rehendi que a !llu~"tr"' Commissãu não quh:er;t 
l.'n trn.r no el(ame do projecto sem ter !latis!eito essn. preliminar . 

Examinando-r>. !W~ minha ,·ez. conc;Jui ses· inconstitucional. 
não me pare-cendo. portanto. neceR!'ario discutir o~ outros ~pê
<· to:!'. pois. <tln<ia que fmt.•r: OT>Jlor t,wo ou con'l:<'n.i~ntt>, nada adian
taria, 11endo inconstitucional. Nfl resposta. a esta Camara limit ei
me -a declarltt' que o juJ~;ava Lnacccita'l:c l, p or es':le motivo a n1eu 
vêr fundamental, ma~ alludi a. razõe>< de ordem economica e t t
nanceira que_ considerava tamhem contrai"iu.s ao p rojecto. 

O seu illustre auloJ· commentou em dil<CUI'!-10 o meu pnr~cer,. 

defe ndendo o seu ponto de vista qua nto it conl!titucionalída!le, ~ri
tic'.ando a re11posta qu~ dei fi. Camara .P<n· te r "'id•> deo;acompnnha
da da demonmra<;ã o financeit·a da \ ' ida do · ~pn.rtamento ~at'io
nal do Calé e mio ter precisado com toda. a ('Xactillão n import:ln
cia da divida <lu Departamento. 

Com touo o re~peito que me merece a ::.pin!üo de ~- Ex., n 
cuja !ntelli~encia muito se deve em no~«o Pai~. nôto me pa1·cce 
justa a obr.<;ervac;ão. ·. 

A Camara q u iz ouvir-mp· n r es peito da om>orll!nirlrnle mt con.
•·enlcncin do 71r ojectn e eu respondi qut> o cont-õiderava inacceita
•~ •:1 pela :-~lmple" r>l?Aio rle o jul~at· ·inconMíh1.cionrtl. Não se pode 
:<er mais preriso . . A Que viriam a~< lnformacõef'l s'Ol)re a vida f i
nanceira <lo Dep:lrtamento Nacional do Caf(i, ou ,sohre a s conse
qucncia>< da Huppre:;são d;t taxa'! 

Agora, que e.stou tratando de uma fot•ma ;:era! do a >õsUm)\to , 
c r e io uppor tuno manlfestnr-me n e.'<><e ~entido. A cons>e-quencin

-economica da reducçüo ou suppre~são da t ax a de 45$000 '-'eria umn 
quéda no pre~o-ouro elo caf(!, uma a!;~ravac:;áo ainda mo.!or (!a~ · 

dltiiculdade,; camhlne;; pela. c1imínu!c;ão do valor-out·o do produ.clo-
1>a.sr, dO nos.~o commercio internadonal. Ora. e ntendo q ue. s e f 
<'On!lemnavel a polltlca rle ,.,tlori?.a.<~ÕP>< artitic!aea que elevam o!' 
p\'et;o>< de modo a estimula.,· a concorrenda. como se nratiéou un
terlormcnte. niio G m<>nm; pa;;><!Vel de <:ritica. o outro extre m o de 
entregarmos o no:-;so pt·oclucto indcfe!;o á e:;peculat:ãe> extran~eil':l .. 
depreciando nó~ mesmo:< " producto do n osso t 1·abalho. ::-ils to, 
corno em turlo, a \'frtude c>Htá -n o mP.io tE>l'mo . Devemos vende r o 
noR:<o ,-a.fé ao prP<:O mai!'l alto ))óllsiYel. até o llmlt(! em q ue nãú 
otitlmulc a p t·odu c-c.;ão <los }J:ti7.t>>~- c-onC'orrentt>s , 
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A polltlca seguida pelo Go\"erno fol ;;empre contr<.tria ;,,.. \'ll.

lodzações cxag-geradas e o auumcnto da prorZ.ucçr1o rlo~ j)aiu·.~ 

concorrente não lhe porlc ..• cr <Ltfrib1cído. Acom!Janhamlo a asser
l;ilo da demonstra.<;:ão cot·r.->.pondentc, pec:o que compal·~m a pro
due~lo na safra de 1909Jl!l10 com. a c>on:e~110ndentc> ;, safra de 
1929jl!l30 e aehm·fw m; ><e~uintPs numems: 

1H2!1/lll3H 

Augmento = J !JO% 

Agot .. a. veju!no."' o~ numet·o~ inrlic;-Hiol·~s l1a })l~ocltH'(;f~o üuJ•an
te u~ annoo; do Go\'erniJ r'rovj>;orio: 

Hl30jl931 

1931/1933 

l BJ:.!/1933 

1933/1934 

\'erificamos qu<· nê'.o ha au~mento .. 

~tu'.,{]a.~ 

11.306.000 

10 .:;'15. OOH 

11.643.000 

10.40:\,()llH 

El:lsas cifras :silo das e;;otatisticas àe Stcinwe n.Uel· 8loffre~en & C•. 
de :>rew York, fonte autorir~·ulu e dE' reputac:ão munduü_ 

~las isso ainda não (; tudo. Muito <l o contrario do que se affir
ma, numa attitude tament:.t,velmente <lerroti~ta, que. prcjmlica~lo 

1i<'la acçcio do Jlf'partamr'nto ,. JlCla 2JOlitíca do Governo. o Rra
"il 1Wrclc t"T1'<'no nos 1nercaàos intcrnacionaes. muito ao contt'a
rio, desde 1930 ~e deteve a quNla da quot:1 ele ('ontr•ii>ui<;Üo d" 
Drasil no mercado mundial. 

Ago1·a. a JH'OVa, do que uffirmo: no q uatl'iennio de 
BOS/1912 contribuimo..s• com 77.~% e os demai>: pa•ize"' com 22,1% 
no à<' ln6/1930 contribuímos com 1)5,2% E' o~· dem,Ll>< 11aizes eo1u 
34,8 ~~. 

Comt>arenlos ~gorn., anno a. nnno, as por~entage-n~ da.~ Hafra~ 

de>;de l !l30/Hl31 ,ar, " ultimn: 

'l930/1931 

1 n1;1n3~ 

] U32/l 933 

ln:l3/ln4 

Ura~il 

65.~ c;.6 

G~),; ~h 

:;~,;; % 
G5.7 

,., 
m 

Outro.~ 

JJ1'oll uctan· s 

;)4,1 % 
:H.:> )-~. 

-n .. :i 'ió 
:H.:l ,,, 

,o 

O ::':1!. AI:TIIlllt BgrtxMUJ~:>l - !s,.;u (. t•u n:;c(JU~>I1l'ia ll;t h:ll:xa <lo 

c-:unhio: cnrn n1enoJ· nutnet·u de· J!l,ra~ <·canpt·a.-:-;(.' rnaioJ' (JUnntida.
de <le <':tl'~. 

O Sfl. :VIJ~lST~~O D .. \ I·'AZE:--.:D.\ - \', E:-.:. :ütl'!IJU<' :i h'l.!xa 
<.111 ('fUlll>ln? 
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O SR. DlNlz Jt::-.·roR - Foi a ha.txa <lo camhio qui,> au;,.1nentou 
:t producÇão dos outros pa1ze>'> ·: 

O &R. MIN1STRO DA FAZE~DA - Hn. peQuena confu~ãtl 
1la parte do nobre Deputado por Minas. O periodo -que estou a:na
!;:.·sando ~ exa.~tamente o a.nterío< á baixa cambi:~l. 

O S11. ARTHL'!l BE!tNARJ>P.S - V. Ex .. ,e re[en~ a um e outs·o. 

O SR. :MINISTRO DA FAZEXDA - Em 1.930 houv<'. effb· 
eth·ament~. uma quCda. ma .. <; não de motlo a influil'. 

AJiiis, falarei E>rn se:;ui<la sobre a intluencla do cambio nn. 
producGão do cafG. 

Exceptuando. npena:". :~ safra dE' 1932(1933. em que u ~oe!
ticiente baixou em cooscquencia do fechamento <lo porto de San
to". vemos que n. nercentngem tem ~<Ido "empre superior :1 médl:t 
do u ltimo quatriennio. 

Farei ainda. t)()l' o u tro lll'OCesso. a õemon~'traçfLO . Con~ideran

do a safra de 1913/1914 {;)!\lal a cr.m. tf?mos os "e~uintes numero:~o 

indice:s em relllc:1io '' " ><ltfl'lls <le:"de 19!!~ : 

192!1/193() 

1930/18.11 

. 1!131/1932 

1!132/1!133 

1n3/1934 

Brasil 

1] 2.!1 

122.6 

115,5 

9S,9 

119,0 

Out-ros 
productorrs 

1G3,'5 

167,& 

159.8 

186,4 

164,& 

Todas e~><as cifra« são de Laneuville, na r.:•vil!ta que se p ubli
<'a no Havre ha 33 an·nos e <lUe, tarnbem. é fonte intemacional
mente autorizada.. 

Esses numeros vnl~>m. çomo o:s mais poderosos argumentos e 
demonstram á eYidencia que foi <t poli tica. de -a:alorizaçii.o q~<c dc
termit!01t o inC'"cmcnto da cultura tf.e cati em. outros pai$e.s e que, 
ao -contrario do que se diz, a contdbui<:io <lo "8rasil não soffreu di
minui<:iio alguma, desde o a.dven ~o da Revoluc:ão. 

Perrnlttam, agora, o,; Sr!'l. DePUtado:~ que. :responda ao aparte 
,lo Sr. Arthur Bernardes. '-

S. E:.;:. disse Que era o caml>io que inftuia no au;:;-mento da con
tdhuíc:ão do Brasil . .• 

0 Sll.. ARTHUR BSRN.t<RDES - 0 q'-te <digse foi que a. qufda do 
cambio determinou mai~r volume de cll.fé a. sahlr. V. Ex . ar~u
rnentaYa com a exportação a maior, de 1!130 p:wa cá. Eu penso: 
que ~sta deve ser att.rihuida á quéda do cambio. por isso que corri 
menor quantidade êe libra~ · ou dollares passou o extr-an~elro a 
comprar maior volume de catê. 

O SR. :i't!INlSTRO D A F\.'\ZENDA.- Permltta V. Ex. então, 
que chame o,~ua attenção para o seguinte : 

Na :taíra de 1920 a _l,~l entref:{•mn" ao con:;un.o 12.436.000 
s:~cca!<. 
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J~21 ~ 1 n22 . . .. . . •....... . ..... . ......... . ... . . . . 

1922 a 1923 ..•..•..... ................•...... . .. . . 

Ill23 a 1924 ......•....• ..••. .•.•...••..•.•... . . . . 

1924 n 1925 . . ... . ... .. ...... . .. . . . ....... . .. .. .. . 

1!125 ... 1926 . . . . . . ... .• . . .. . . . • . .....•..•. . ... . . . . 

ll>2G :t 1927 ...•• . • . ••..•..•. • • . . •. •.••• •. ... • . . ,. 

1!127 a 1928 ..... . . . .. •.... ..... . .... •........ . , . . 

1 9:!B a 19:>~ ..•. . ... .•• •. .••.. . •• . , . ...•••.•.. .. .. 

1929 ~· 1930 . . . ... ... . .•.•.... .. •.••......... . .... 

1930 a 1931 .. ... . . . . ..... • . .. .•. .• .. • .... . . •.. . · . 

1931 {l 1932 . . .. .. ... . .........••.•..•....•.••.... 

1~3~ a 1933 .... .. .... ..... ....•..•.. .......•. .. . . 

1933 a 1934 . ...... . ;·· ···· ·· · ·· ·· ······· · ····· · ·· 

12 . 854.01)1) 

12.95!l.00{l 

15. 3!lll. 006 

13. 682.000 

l -1. ;;61i . ooo 
14. :a 6.oon 

15 .766.000 

13. ~90 . 0f>O 

1ã .!l32. 01Hl 

16.546.000 

15.58~. 0QO 

13.356.000 

16. fJ6!l . 000 

Sempre a s me~;mas quantias e o <:ambio sofü·eu a lternattvns . 
y. Ex . na d~ c o nconlur commi~o (tue o cambio não tem !nfluencin. 
trto gTa·nde no c-.aso . 

· O Sn. Am-l'fvn BF:P.~Armes - V. Bx. n.rgumenttwa com a ex
JJortaç:í.o de 1930 pat-a cft. e ~'"tn cresceu . 

O SR . MINISTRO DA FAZé:NDA - A thes e ·q 11e V . Ex. 
l!-tt!.tenta f: a ce que a exporta~ão de l!l3\l J>a>·n. c>t l"e explica como 
maior pela quéda do cam bio. 

O Sn. A~THUn BE:nXArm~s - J;'; • o meu pensamento . 

O SR . MINiSTRO DA. r' AZE-:-;DA - Ora. mc>'tr~i :1. V. R;{. 
que . .:om toda a \'ar iac;ão do. tn.xa do ~aml>io. a exportac;ão do 
Et•asi! não &~ alterou. nn. mes ma J•:l.ziio . 

O Sr. . ArtTHUÍl BEr.;o.;AnDES - Como nil.o !'e a1ter1>U, ,;e houYe 
1'!\aíor votum(' nn exporta~ão? 

O SFL -MINISTRO L\A FAZB~DA - Houve maior \'olume. 
m as. de pequ~nruJ di!feren~<!$ . 

O Sn. All'l'tHJR Bt*-;o.;"RIJES - O que é certo r: qu.e a. hltlxa do 
!.'rtmbio, como V. P.x. ""· não podt: llet:mr de tlt>t.erminnr uma 
<·ompra. ·maior de caf l-. 'lU<' (:. mercadoria vcndnxel em ou:-o. 

O SR. 1\Ul:\'ISTRO DA FAZBJ:\.D.-\.. - -Tenho a lmm·~ssiio ele 
que '~ intlueneia do camhin ê l:<'h\tivnmente pequena ·no volume dll 
v enda elo ca.fé. 

O Sr.. JoÃo ~~n.:s - Sêm emb-'lr~o. 1t f nlta de venda do p ro
duet o· influe n o camiJio e l'''c ipt·ocamente. 

O SR. MINISTRO DA FAZE~DA - :São e,..tou dixcutindo o 
valor: discuto o vohlme. 

O S1:: J o)\o ~EVEs - :.ra,., ~u u~-:orn dixcuto o va!m·. 
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O S:P.. All~Hl.:fl BeK!<AROBs - Reforc;o ainda o meu aq;umen
to ela :-;e;;uinte maneira: com a baixa do cambio o;; compradore,; <l" 
ca!é, ào exterior, ar>roveitum u. opportunidade pat·a, com menot· 
(JUantidade ele dollares ou de libra!'!, comrH"ar mais cn.fé . 

O SR. ::vfi);ISTRO DA F.-\ZENDA - Xesse ca;;u, deveriamo~ 
vender mais. 

O Sn. RF.~A1'o B.\P.F.O~A - Jfave t·ia uma compen><a<.;i"io, 

O SP.. DEM!ttmo X .. wmR - FnYora.,·el O.<l Bra~i!. 

O SH. MIXISTRO De\. F.AZEXD.-'1. - Vendemo:<, entretanto. 
mcno,;. 

O St:. .ro .. \o XEVJ;;>; - A ac>cdt:,rmo.~ '' ah~urdo. deverin.mo~ que
l·er a quédo.. do cambio. 

O SR. :.nNrSTRO DA I~AZEXDA - Tenho a mal!:< absoluta. 
!ltmvic<.;ào, Srs. Deputad<>~. que, se tl\·ermo.s o corag-em e o p:l.
trioti~mo nece~sndo~ ])a.t'a :re:-si::Otir {c. l)re!1S5o de deternlina.-du~ gn~

JiH.S intere~~'\.do>< e proseg-uirmos na politíc:~~ <!e fugir dn,s va1orizu.-, 
.•.:üe~ o mais j)u,sivel, d::~.x intervem;ões e de todo s "" artifício~, ha
ve.mo,; de vencer, g-r::ll;a,; ú situação nrivile;riadit de podermos ·pm
üuzir todóK o>< typo;; de caf(, a um preço de cugto inattin~:ivet aos 
concolTentes. 

E><s:.L <.lemon•.tra<;âo que aeaho de fazer aPplicu.-se á taxo.. ue 
45-SOOO, cobrada no periodo de administra~ão do Governo Proviso
rio e á conta da qual se pretende levar, -sem f•nuln.mc,lto. co>no 
1'ilno ,., o au;;mento ele plantações no~ outro" pai7~~-

.Affll'm<t o !Jiustre auto,· do proje>eto que ha g-t·ande :<ugme n to 
(le plantaçü(•s de ca! G nos pai~es t"nncun·entc, que ~li>Pfl-t'e('€r:i<> 
<le l!í3(i em diante. 

O Sr. Cer..urio ÇJimbra, Pt'esidente do In~tituto do Café de 
São Paulo. já. declarou, em E>ntrevista publicada no .. Estado de 
São Paulo"', em 2G <le Fevereiro cleste anno, que n.ão cr8 seja, jt.Sto 
<~sse alartJtc. Isso (, grandemente tr-n.nquillizador porqu~ o lnsti~ 

tututo de Caf~ <le São Paulo & tambem fonte a.utor!za.da pa.ra 
opinat·. O que de;o;ejo, entret[l.nto, r~glstt·ar. é que, ·>Jics?llo que tal 
aeont<'cc.~~<c n<io correria isso 110r conta.. da.. acção dO Dez>artamcnto 
e é ao Dr. Cezario Coimbra. .que vau en-carregar de justificar o 
•1ne affirmo. Díz S. Ex. na cita<kt entrevista, textualmente: 

ko" pre<;os-ou.ro em vigor, de· a.nnos a esta parte. não devem 
teT JWOVC<;::tdo con;;ideraveis expansões da, cultura c-afeeira no ex
t~t·i<Jr, Fo-ram. os a;'tos preços anteri-ores qu.e a.C(l..rrcta.ram n-ovas 
c yranâes })la.ntaçõcli tanto no Bra.sil como nos outros 1>aizeli. Não 
fossem os onu& deixa-dos pela Republica Yt!lha.. obrigando á 11 taxa
~ões nccessarias par-a a qU€-im.a dos "~tocks'' accumulados e pa
gamento llos comr>rombsos externas e , mesrno conservando os 
tJ.Ctuu.f:~ p~reços satisfactorios para o lavr<lllor braslleh·o, em mil 
r6i~. terlamo~ podido baixar em valor-ouro a cotac;ão do caU: de 
form<1. a levar, desde ha muito tempo, o mais completo des:tnin1o 
aos cafeicultores dO>< outt·os pai"T.es. 

- Aliú.s. mesmo adm!ttindo o,; preços a<:tu<t~:s <-m out-o, aind~L 

se ve!"ifica do trabalho divulgado pela. f>ociE.'tlnde <las ~açãês, em 
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Llezemlwo ultimo. que r• café foi o !>l'oducto cuja qul:da de precos
"uro mais aceE.>ntuad:t ~e rno!-ltt·ou, :>-<>ffredo. de 1929 a 1934, um.a 
clepr.,ciaçilo de ·71 "I". 

- Lt<mbr>t o Dt·. Cindnato Bt·aga que. sendo os E;;ttt<ios: 
Unidos, a l"ra.nça, a AllE>m>t.nha, a Ho!landa e a Eelgica os nossos 
maJores consumidore~ de ca.té, é 'alarm;mte a situaç;ão das nossa~ 
<:xportaç:ões com e!lse <lestino. Não ha. 1-.a.zão plausível para se
melhante a.larme. meSm·o porque as nossas exportações para 0" 

referidos paizcs, ele uma nwncini- geral, têm. Cl'C8cido. Podedam, 
é verdade, se!:" mais brilhantes do que vêm sendo, m<t.s não h<t 
motivo lJara .. es>JE: temo!'. A>< outras procedencirui. como acima já 
accentu:l.mos, têm ganho mais ten>eno do que nós, )>Or-ém é de 
justi<;a reconh-ecer que as plantaçóe" feitas n<>.t rc.~J)C<..-tilvos 1)aizcs 
jora?n- eonscquencià cxclusi·nt da ?J08Sa política. de rctcnçr'Jcs e 
Jli'CÇ08 altu.v, m.antida pelo r<'!Ji>'mi!Jl passado. O COn!)o Bel~:L, dix 
o Dr. Cincinato Br:\:;a. <e>xpo.ru.wa. pam a Belgica, em ln28, lí.>.QIJO 
.o;accn.:.;; ~m U!30, ~;,. r.oo: em 1933 já. atting!u a 138 .QOO .oo.cc-..1~ e. 
no ultimo anno de 1934. exportou mlüs de- 150.000. Or-n, o r:<L

feeiro só entra em fra.ruxt J)roàlucção ao jim rlc seis annos. conw 
o reconhece S. ,<;.,'~>!'lho plantado?' d.c <.'fl/é. Vão, pois, por ~-ontu 

do passado· es~a~ rto\ns J>lantac;oc.s •·. 

Dados e8les esclarecimentos sObl't' o xspccto economko. dcsejr. 
ainda, quanto il. jnconstitucionalída!le- do projecto do eminente Dr. 
Cincinuto Bl~aga. !er a ('Onclu~'<fto do longo e fundamen~do pa
l·eccr <lado nesse sentido p<:lo eminente Consultor .ruridi<'<> <la R~
puiJlic-a. Dr. Francisco Campos: 

.. As ta.xa~ de- cin<'o e de-;r. ;;hi!Hngs ·não podc1·iio :;cr .wppri-
111ida..~ Ot/. Wimimtída.,q em.quunto durarem oH encargos que ellas ga
rantem, salvo, quanto It. diminuição, o cp.\e determina o ~ 3." <l<> 
nrtigo 6." da.." Disposições Transitoria~ da Constituiç:ií.o. isto é:, 
um:1 vez solvidos os <lebitos t>m moe-d~i na<'ional (e ~sto sú se en
tende com a tax,~ ele tle7. shillings), "sr.riio rcduzi<la.s a. tanto crU-rt71-
to baetr" pnrn o .~t,r·l;iço rlr juro~ ç am.artúzo-çr1o (].o8 cm1)Tr·.~tim.o8 

contrahül.Oit ·em. moer/o.. cxtrangdrn". Fónt desta hYJJOthe,;e nüu 
poderá. s::r rrouzl<la <t tn,xa de dez shillings. assim como não o 
poderil. a de cinco ~mqua.nto não liquidado o em:nrestimo contrahido 
:pelo Estado de Sãc. Paulo ç om a f·inna. Schroeder. 

- Reg-ulada~ na Con,.tituic;âo « <'Xi~tenci;t. e a.ppllcac;ü.o da.« 
r·efel'idag taxa .. ~. 'Linda que aos EstadoH compita. crear e re;::ula1· 
o~ tributos <1e exportação. a Constituição subtrahiu [< :ma com
JWtenda constitucional ~t materla. relativa áquellast taxas. cmqu.ant·,) 
?láo HoTvidos ou. 1iquin1r<Lo3 o.~ cnr:ar[los qu.c cUas yarantem .. " 

Folgo em reg-istrar n. minha opinião <le admini~trador pre>s
tig-lada pela concorouncia do eminente jul'isronsulto. 

APPI.ICA('uES FEITo\S PELO DEPARTAMENTO NACIONAL 

DO CAFE' 

Quem jul!;;a~~e o D<>partnmento );'arionnl .:Jn C::Jfé somente pelos 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:04 + Pág ina4 2 de 77 

8-t 
c.cnceltos de um ~etermlnado ra,mo de opinião chegaria r.. con~ 

clU!lão <le que toda. e!:lsa organização fol creuda· >~em outrn. !inall· 
dade senão cobr:1.1· uma taxa detcnnlnado., comprar café e quel
.xnal·o, ~a da mai~. Precisamos, portanto, esclan?cer que tal con
t-eito está, ('ffi pleno ruvot"Cio com os termos expressos do proprio 
Convenio que deltl>et'<lu a creaçã0 do Conselho Nacional do Café, 
com tod'L w legislaçâo a. res~!to ela ma.terln. e com :t acçao effe.. 
ctivamente desenvolvida ])()r esse Istituto. 

. Pelos tennos da ac't:t do Convenio dos Estados Caf~!ro:-;, cuja~< 
clauBul::tR for,Lm approvaüu;< pelo decreto n. 20. 7GO, de 1 de De
zembro de 1931, velificc.-se que no Conselho Xacional do (;aff 
ficaram concentradoR tocios os a.~swm.ptos concernentes á. 1:ri"OcL!LcÇc!·:,, 
no tran8po-rte, ao co•t.•'li1tlo c :1.0 com.mercio <fc cctfe (clausula. 3.•); 
- que a seu ca.r~o ficDu a defesa. da~ cotac:õe" do;.; merc.a.dos na
c'tonaes, pela fôrma. que jul~asSJe mc'lis conveniente, servindo-se 
p<~~a. k'lnto do todos "s recut·sos de su,\ a~recadaçãn. e, quando 
e~ses fos,;.;em !ru;uffic:ienteg, dos que lhe aclvlessem das oJ)er<~.c:ões 

no Convenio a.utorizada..s (c!a"U>~Ula. 10."); que lhe -romm attribuidos 
poile.res necc~Aarios }Xl.ra fazer a. propag,i'nda do prcducto e a fa· 
culda.de de del('gal· podet·es para. ~L cx<'cu<;iio dos respectivo,; plano>< 
aos Institutos de Café ou a outr;:u; in~tltuic:õe.s. a jul7,.(l do mesmo 
Con~lho ((•)au!'!ula 1 ;,.•), 

Ao n,pa,rtam.-ntn ('<JUbl• continuar o~ .·J~rvlc;os (](1 extincto 
Conselho Nacional do Caf6 (art. ii." do dect·eto n. 22.452, rle JO 
<!,. Fevereiro de 1923). 

Como Ke ve, o D~pa.rt:arnento do C:tfé tem uma a.c<:ã.o muito 
m~Li~< ampla do que J)OH>'~:t. 1Ktrecer a um exame superflclal. To<lo8 
os actoR posteriores -do GfJverno, esp<'clalmente o decret<:> n. 24 .142, 
<le lR d(' .-\hl'il de 1 g34, ~1e lhe deu competend ... 'l. ptivatlvn. para 
regulamentar e fis<crdl7.àr o embarque e transporte de caft:>l pNas 
e~t~aililR de fen·o do pn1z, demonl!tram qu e· >.e mantinha a meflma 
orfen ta<;ão. 

Ao D<:>partam~nto eab(' a r cali.zti.Çrlo rlos estudos referentes a 
crul.a pmz prr-'uctor c consumidor, o que só é obtido peln. collecta. 
e publicur;ã.o de tou~s os dados a d,.;so referentes, e que s6 seor{~ 

completado -de fot-ma ra.ciona.l quando reaJíw.do o exame 'meticu
lmw e autorizado <la.« condi<;ões a.ctuae" ~u. producçií,o em cada 
·um dos Jlttü·.e~ productor.-s, tt·abalho que o Departamento Naclona.l 
do C:tfi' ainda nao poude realizar pelo RCU custo <Iema..«L!l(lo alto. 
Io:;stu<lo <·orrespondente clever!i. ser- !elto em cada. um do~ g-rande>< 
m()rc;taos con!'lumfdores, como hase do esta.belec!m~nto de um pro
A'ramma dcfín!tlvo d,~ JJropagMul<L rcwío?W.l rf.o prodvcto neR~·~:; 
mesmos met·cados. E' este outro estudo de lar_r:r:t envE>rgadura. 
oe incontest.-'lvel utilidade, mas de custosa..~ despesas. 

O D<'p:u·tamento publ·lca uma. rev!Rtr~. menool e um holetlrn 
q\lln?Rnal .-m uuas Nli<;U{'s - portugueza. e ingl<'z..'l. - que !lilo 
d!str!huido;o a toda~ as "~"ociac;ões e·. n. muito:< partleula!·es do 
mundo inteiro. 

Dentro do :'l<~u Jl!"Ol;:t'amma. de l>ropagand:\ t<:m·Ke feito reprto
sentar em vm·ia~ exposições, editados fllms cinematographicoR o 
promovido a traducçt'o,o de 6\)rü><. Com u obj<'Ct!Yo de melhorar 
a. qun.l!dade uo pro<lucto, org-anl7..1.lU um Sel'\'iço Technico d<J Caf(:, 
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(]Ue hoje se acha (~ ca1·go do C';llnlstcdo un. ,\gri~ultUl'a, custeado 
}JC'lrt taxa de 1$000 que é dedU7.i<'la, paru. esse fim, da taxa de 
30$000, ez-vi do decreto n. 23.553, de 5 d., Dt>zemhro de 1933 . 

. Em rupldn !!;vnthese. eis ;thi varias attrihui<;õe, do Departa· 
:mento Nacion-al do Ca.fé, al~m da de queimar =fé. TOda'! e!la..-; 
süo no sentido da defesa do producto, a.ugmento do intercamb!o, 
melhora <la. quall<lade e se enquadram nas !>U:LS attrlbu·il;ões le~:ws 

Tambern a estE- asnecto <lo problema. •l·efere•l\e o rnrece1• l.lo 
eminente Con:;ultor Geral da Repuhl!ca, quanõo ao h·a tar .da aP
plit•a.::~o do pro(lucto da ta'Xl!. de 10 shi!Ungs, diz: 

•· AaHim. o rc;;im-en da taxa de de~ sh'íJlings contínuari;t :1. ser 
o prescrlpto velo Convenlo de 30 de Novembro de 1931 até <1. ex
plraçào do prazo de quatro annos. Findo este JWHZO, c omeçaria a. 
cor1·er o da. continuação uu tH·ot·o;.:-ac;ào e neste o re;::imen rl:.l. 
taxa. ao {'ffi vez rle ser 0 do convenlo. pa~saría a se1· o definido 
no § 3." do artigo G. • <las Dis}lol!lções Tmnsitorias da Con::~ti

tulção." 

Como expliquei a principio, o Dcpat·tamentv Xa.donuJ elo Cafi; 
J>ossue contabilidade mercünti(. Comquanto l)ara -effeito th ;.~n·e" 
ca.dac;ão a tax:~ ,;;eja uma unic;~ de 45$GGO. nchum-~e esct1pturadas 
em !\eparado, de <tCCordo <:om os dispositivos leg;.~es, ns opcracõel-! 
que se. referem á arrecadação da b~xa rle 30$000 e ás <l:~ taxa 
ue 15$000. Esta tem um destino certo, definido em lei - o set·
viço de emprestimo de J. 20.0ÓO.OOO e as sobra1-1 que houverem 
~evem ser restituída,. :1ns Estado~. excepto o de São Paulo. n;2 
prnporçilo das entradas nos JJOrtos dos café.'l cl~ sun. vroduc~üo. 
Com o· producto da a rreca<l;u;ilo da taxn. de 9h. é que o DCPür
ta.mento Nacional <lO car~ desempenha U!< funcc;õe~ que lhe cabem. 
Já vimos, aliá.-;. que mesmo para fa.zer as ac<lu·isic;õe~ de cru:e, o 
)Jroducto de>!sa. taxa. terh ·sid•> insuff.iciente e o Con>;elho Nacional 
.u~ Café e mai,.; tardf' o Dep:trt<tn1ento Nacional do Caf;'; tiveram 
~~~ ef!cctuar operaç ões de credito . 

.A\ arrecadac;üo rln tnX;t de 1 O Hh .. ato? :n <Te D ezernllro de 1 n-t. 
importou em R". 1.5B9.670:743S542 e a comprrc <lo <'afê !tnJ}Ortou 
em Rs. 2.8Z3.661:5Rl$4GO. . 

Examinando qu~s foram as nutras applic;u;ões f('[tas pelo 
Departamento Nacional du Café, veremoli' que até 31 de Dezem
},ro de 1!134 elle pagou. pel;c contabilidade refere nte á. taxa dC 10 ><h.: 
l) . Fretes e taxas !e r rov im·ias ~o lJrc <::tfo'\ 

comprado nn Inte rior ........... . 

2). DeHpesa,!; de con~erv,•çãr, elo~ stock~< <le 
c a ré e sacca ria ................... . 

3) . DespeH:J.s de tnutil!?.a~ão de eaft- ....... . 

4), Ac!}uiHic;iio e con.strucc;iio de !mmovei1-1, in· 
clu~ive armnzen~. usinas de bene!l· 
clamen to; mo,·e!.s e utensll!os; ma
chinismo><; mo,ter!al technieu; vehi
h!culo,;; custo UI" impressão de publi· 
caçõ~ ed!tadnH pelo D. ~. C. . ... 

1:!7.834:&01$600 

3!í.~S5:161$771 

~4 .:165< :268$701 

20.406:5&3$615 
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5). Despesas de administração 
material de expediente: 

(ordenados; 
conducçãü. 

viagens: portes. telegrammas e ser
Yiço tel~phonico; alugueis: ~egu

ro:>. assignatura.s de jornaes. revi~

ta~ e servic;os de informa<:ões :. des-
pesas de publicidade). . ............ . 

6) . ~spesa.< de flscaliz.c"l<;ão do~ stock.~•. e de 
transportf> e commercio de ,-afé ..... . 

7-. Despesas d~ prupaga·nda no extrangeiru 
e no pulz. inclusiYe representacão em 
E"X])osi<:ões e feira": despesas de exe
cu.::ão e fiscalização dos contractos de 
estudos f1e mercados ertrange!ro~ .. 

S). Donativo."' em çlinheiro concpd!clos a insti-
tui<:õ<i>s de caridade ............... . 

~). Subvenc:ões eoncedi<las a diver;<o>~ E>!tados 
caféeirn:> .. 

10.). Corrímissões bancaria,. pela aberturn. d~> 
creditr·~ e por transferencia.• de fundo~ 

11). Juros e desconto• pa.g-o,; sobl'e operações dt> 
credito, 226.024:763$954 Jlfenoll. 
~ Junn;• recebidos sobre depositos 
bancarios. 27 .!131: 366$907 . . . ...... . 

12). Sellos e estnmpilhas .............. . .. . .. . 

29. 20ih240$992 

2.183:378$002 

4.652:9()3~8õll 

225:09~$000 

1 j. 003 :ú0,0$000 

11.399 :23G$760 

198.093:397$047 

15.294:444$700 

486.854:306$04S 

Acct•escentando a e~>'a quantia de R;;. 4R6.854:306$048 a. de Rs. 
!! . 823 :036$4~5. applicada 'Tla r>ompra de caf~. temos a somma de Rs .. 
3. 309. 890:600$533 para aH applicações. feita" pelo Conselho e De
partamento ~acional do Caf~. 

Já \rimos que essa.~ InstitUi<:ões arrecadaram .. Pela taxa de 
10 ,;h,, Rs.. 1.59~.G70:743$542. que deYem, por varias. opera<:ões de 
f':redito, Rs. 1..028. 630 :R86$900. o que perfa:>. o total de Rs .... , .... 
2. 628 .301: 630$442. Precisamo•. agora, accrescentar a essa quantia a 
nos outros credores do Departamento Nacional do Café e :tontes de 
recursofl. que lmport:lm em Réis R04.977:541$891. E> teremos o to
tal eleYado a r'eis ~. 433.279 :1728374. 

A differen~a entre esse total de Rs. 3.433.279:172$374 e aquelle 
(!a..<; applic~ões de Rs. 3. 309. SDO: 600$533. ou Hejam RéiR .•..•••• 
123.38R:571$941, repre~enta: 

1. o Disponibilidade em bancos 

2 . o Cr~di to~ <li ver~os .. 

31.650: 000$()00 

91.738:570$900 

123.388:571$800 
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Pela taxa de 5 sh. fora m nxrecadados 63l.1G5:601.~2~5 e feitas aH 
se;;uintes applfca<;ôe.!l: 

.Remessas feitas ao Governo de S. Paulo pat·n. 
o serviço do emprestímo de Libra.~ 
20.000.000. além do producto da ex-
portação de cat~ apenhado ....... . 

Desepe>~a:.~ com a expedição do caf€ ··apenha
do", cujo producto foi .:l.PilliCado no 
emprestimo . . . • . .. ... .. . ........ . 

Despesas de armazenagem ·' Stock d o Govet·no ~ 

Despesas de seguros dos .9to ck.9 a penhados . ... 

.Despesas de f1scal!zac:-:io de:s .~tock.~ a penhado!< 

Custo do café entregue p elo Depa.rtamento :Na-
ci0na l do Cnfé de seus stock .9 pro
prlos, para expor tação por conta d o 
emprestirno . . . . . .... .. ... .. .... •. 

Restit1lição aos E s tados Caféeiros ... .... .. . 

Outras despesas ·decorrente ,. de operà<:ões, to'
das relativas a o ernnre>:timo de Lib ras 
20.000.000 .. .. ......... ... .... . 

3i>l. 730: 3i3$402 

4S . 347:028$650 

11.195 :316~800 

:!.317 : 638$36~ 

6G9:055$800 

11.70S : 3il$6ull 

130.46~ :i73$751 

686:314$664 

~S. 557 .123 : 873$027 

A differença de Rs. 74 . G41 :72S$200 é relatiY:~. lL quantia" pen
dentes de restituiÍ;ão aos E stado!':. 

Ahi têm, Srs. Deputados. a explicao::ão da ~1da financeira, não 
l'IIÍ do Departamento depois <lo advento da Constitui<;ão. m as des de 
o inicio do Conselho Nacional do Ca fé e do Departamento ~aciona! 
do Café, até 31 de Dezembro de 1934. 

Outros es'Ciarecimentos poderfL ainda esta Ca.mara determinar e 
e s tarei p rompto accorrer a qualquer solicitaçã.o nesse sentido. 

0 SR. ARTHUR BEIINAR1>ES -V. Ex. allUdiU a uma pa r cella de 
duzentos e tantos contos que o D epartament o teria dis tribuido en
t re instituições de caridade ; m as não $e referiu r~ distribuição de 
café realizada pelo mesmo Dt>partamento a essas me~mas lnsti
tulçües. 

O SR. :MI::-<ISTRO DA FAZENDA - E stou dando a:s conta!': 
do dinheiro . V. Ex. e stá. me pedindo as conta,.~ do café ... Oppor~ 
tunarnente, trataremos di~&o. 

0 SR. ARTHUR BERNARDES - Cito O fac to porque deve t J·atar-se 
de omissão na expos ição do Departamento . B s.<,'e café foi dh•t ribuido 
e dahí niio consta . 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - Y . Ex. !aht en .. caf~ 
não houve omissão, e apena>< estou falando em dinheiro. 

0 SR. ARTHUR BERNAROES - V. Ex . natur:tlment~. chegará. li\.; 
e ntão, peço desculpas. 

O SR. :!\U:-;"ISTRO DA FAZE~DA - (IJendo) 
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A QUESTÃO CAMS!AL 

Ao dá.r a.a razões de orrlern economica pela~ quaes considero in
conveniente a reducção ela t<.~:xa de 45SOOO, já me referi a.o seu "fi!
!Iexo n a. r eclucc;ão do preço do caté. s·e a queda dos preços-ouro 
póde ainda se1· conmderada como elemento de e:x:!to no combate ao~ 
concorrentes - o que não se afigura procedente em face do nível 
haixo a que já attin:;iram es><es preços - em relação ás dispon!bll~· 
clades àe cambio, (!! o elemento determinante de dif!lculdades quasi 
1nsuperavels. Basta comparar a estatística. dos quatro annos ante
riores a 1930 com a do:> que se seguiram, para afertr a. extensão das 
cUf!!culdades que tem enfrentado o Governo para satisfação d os 
compromi-Sso"~ no elttrangeiro, sem o recurso de emprestimo e fu
~indo da pol!tic,~ contraproducente das valorizações élo producto. 

Absolutamente convencido de que a situaçã.o cambial ê funcçãf'. 
em :::rande parte, do equil!brio orçamentario, neste ~;entido venho 
<!mpregando todos os meu~· esforç:os. Obtendo embora um res!lltado 
muito inferior ao de,:;ejado e necessario, nem por isao perco a con
fiança. no r~sultado final (l~e serfi. a $Olução unlca, das d!f:f'iculdades 
que nos aJ'!llgem. 

N o Intuito de defender o valor do mil réis, a .dopto u o Governo 
Provlsor!o o -controle· do .cambio atraYez do Banco do BrasiL Sem o 
~uilibrio nr<:amentario. e-ntretanto, que não lhe foi possive l obter, 
apez.o•r dos esforços Inauditos que foram feitos, e sem. o elemento de 
confian<:a na moeda que ellt> inspira. os resultados do controle 
niio foram inteiramente ~:~atl'ltactorio!'. determinando a !ormao;;ã.o dos 
chamados "congelados commerciaes'', sommas devidas pelo com
merclo Importador do Bra.llll ao commercio exportador extrangelro, 
]lara cu.la remessa nii.o ·havia no m ercado de cambio divisas suffl
dentes. 

F.:m reunião da CommissfLo ele Financas· dP.sta Cn.marn., :pouco 
dE>pois de ter a!!sumldo a pama. já tive opportuni&lde d·e falar sobre 
a ><ltuac:ii.o cambial, explicando a sua "ra.vidade. A quéda <!~ cerca 
<11.' !íO por cento soffrida pelo no~o commerclo internacional. a re
duN;ão do va.lnr do dollar, moeda em que se reall7.a. metade da no~
"a exportac::ão, em relac:ão {L moeda. ln~lcza. são elementos de eífel~ 
to profundamente contrarias ao nosso interesse. 

Ba.~tavn. accrescer á quantia. necessaria ao servi<:o dos nossos 
comprom!s.~s no exterior, cerca de .!: 10.000.000. o volume dos con
gelados do commercio então estimado em f. 15.000.000, para .se con· 
duir da !mpossihilidade. de. com o minguado saldo de r.ossa balança 
de commercio, attender a e,.;ses f. 25.000 .000 de exlgibll!dades. 

A ~ltuac:iio decorrente do::; atrazados commerciaes é de con-· 
sequencias infinitamente ~;tnvea. multo mai~ do que {1. primeira vis
ia parece. 

Della decorrem medidas de represali.a. prejudiciaes ao.., nossos 
interesse,. , Não ·creio que ha.ia al;:::uem que. no conhecimento dessa 
si tua~;ão, niLo compreenda como se de~·far-J.o na mai, dolorosa dece
'[l<:Üo toda" as Iniciativa !\' tomadas fôra de uma poltica que tenha. 
a virtude de restabelecer a ·conflanca doa p a!:zes extrangel.ros em 
-no;;so Páiz. Da falta do seu concurso decorrem as difficuldades que 
nos a!tllgem, '!n><oluveis, pelo rrienos de f6rma defin!tlv_a., emquanto 
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não !õr restabelecida a corrente· de capital internacional. Dahi a. 
importancia fundamental do equillbrio orça.mentarlo, da.hi Ol:l appel
los que tenho feito e r~novo em todas opportunidades, para que s o 
recuse. quer na üniãc quer no..~ Estados. toda e qualquer despe~ 
que não sçja para. app lieação reprod uctiva. . 

A s!tuaç;iio ~era! do mundo o, de inseguranç;~. O capital - p ol' 
sua natureza timido - procura. ancio>.'amente. onde se abriga r. Es
tabelecendo uma. política <le absoluta !lrmeza em materia f!nancei
t·a e de ·oruem social tornaremos. co m relativn facilidade. o Brasil 
um _ponto de attra.cções desses capitaes, sem o que nada a bsoluta 
mente s e poderií. realizar no sentido do progrem'<o <lo Paiz. 

Es.;a. a wlu<:ão d efin itiva. que e.."tige tempo p a ra ~'e lhe >c<entir os 
ef!eltos e au!e rir o s resultados. ~.\. angustia do. situuç;ü.o em !ins de 
Dezembro exif;ia. no enta nto, m edida!' de effeitos immedlato e a pri
meira era modificar o !<Y!Itema. de cambio at(: então. se~uido e p elo 
oua.l as mercadorias importadaR tinham direito a receber 65 por 
cento do :;eu valor em letra!;' do Banco do B rasil. á taxa. of!iclal. Er<L 
necessarlo que o uso do cambio of!icinl ficasse restr~ngldo no maxi
mo ao Governo, para effelto dos seus compromissos. O commercio 
deveria obter a s suns letra.~ no mercado Uvre. a caba ndo-se, as&1m, 
o pri...-ilegio que, praticamente, se concedia á importação. 

Os interesses d e ordem commercial e financeira que nos ligam 
>iObretudo aos Estadps Unidos e á. Inglaterra, a conRelhavam que se 
1ives'Se um entendimento clar-o e preciso sobre as dl!!iculdade.s. Pre
clsavamos demons trar a nossa situac,:ilo - consequencia principal
mente da. politica de Isolamento internacional, que vem sendo s e
guida no mundo ha já. algum tempo. Dentro dessa politica de cada 
J>alz pretender bastar-se a sl mesmo. cream-.se diff!culdades insupe
ravels aos palzes novos e devedores. E' evidente que só podem e,;tes 
paizes pagar as dividas internacionaes com o valor dos productos 
que Yendem nos demais paizes. Era preciso esclarecer a opinião dos 
·interessados quanto a essa situação, menos culpa nossa do que refle
xo da política internacional, para que pudes.sem ser· compreendidas 
s em immereddo desabono dos nos..'los creditas. a.-. medida s• que temo<'~ 
tomado. forçados a resolver por nós mesmos diftlculdades que a 
p olitica Internacional nos cri?a. A questão dos <:ongelados Impedia, 
outros!m. que soe f izesse ta l mod!!icac,:ão ~em assentar prév lamente, 
com os Governos Interessados as medidas para liqpldaJ.-os. 

Deliber-ou então .o G<>verno mandar- a WaHhington e a Londres 
o !leu proprio ministro da Fazendú., chefiando uma Missão para esse 
entendimento definitivo sobre as questõe:. de interesse reciproco. 
Tive a felicidade de tratai-os de modo a poder. ante~:~ de deixar os 
Estados Unidos . suggerh· a mudança da politica. Cllmblul com os 
objectivos que Indiquei. combinando com o Governo Americano .que 
a liquida~ão. dos atra:~:ados commerclaes se faria. de tórma ~radual. 

""a. Inglaterra tive o !:"!'ande prazer de ver acce"!tos integral
mente os ponto~:~ de viSta que sustentámos quanto ft. n ecessidade de 
all:gmento das compras pela Ing-laterra dos productos brasileiro~. 

Em relação li. 11quldac;ão dos atrazados de commet·cio. obtive 
Q.ue o Governo Inglez concordallse em qut:l o Brasil tizcsse o,pà~a
mento dos credores ingle:teH por exportações !eltas pa.ra aqui com ti-
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tulos de emis8ão elo Governo. que seriam entreg-ues ao par e ••ence
l'iam o jut·o <le 4 por cento ao a.nno. Xenhuma.. garant ia especial 
!oi dada para essa opera~ão, 

Na critica feit .. 'Í. ·a esse· accordo de Lon'dres, aR condições são 
consideradas demasill.do onet·osa e o Governo é acc·usado pelo erro 
de .. pagar jUl·os elevadíssimos de 4 por cento ·em transacções inter
nac lonaes, de indole commerclal. cujas t<tXas de juros não \'ão aci
ma <le 1 a 1 112 por cento ao anno." 

· Ha uma evidente confusão do mustre Deputado Dr. Alde Sam
paio ·nt> que diz respeito a taxas. Para elucidação do assumpto. dt>u 
a seguir o quadro (lc.s taxa-s de -rede3conto em alguns bancos ·-cEm~ 
uaes, em J aneiro de 1935 (Bolet!rn E stat!Btico da Li~a das Nnçõ~:s 

Março de l!l35.pag. 129): 

Estadm; {7n!do>< (N('w York) .......... . . 

l•'rano::a · 

Hollanda . . 

ln~laterra 

2 o/o 

2,5 o/o 
2.5% 

2 o/c 

2 % 

São, como vGm, Sr-s . Deputados, todas MUPetiore" ús indicadas 
c que. provavelmente. fle·referem a operações de de~contos hanca-· 
rio - ~redito cotÍ1merclal a prazo curto - e a Ot>erac,;ão feita no 
nccordo de Londre>< é de credito publico (obrigações do Governo 
Bra,.ileiro- e a prazo de varios nnnos, •não ,;e podendo equiparar ás 
operao:;õe,.; de bancos centraE"s. 

As condiçõe>i em que !'e fez o nccordo d-e Londre!< foram como 
diss e: 

.Turo!< de 4 por cento - typo a.o par - rrazo: o s uffic!ente para 
a liq11 idadio d:l opEmtc:ãc com uma quota annual de libras 1. 200 . 000. 

Ora. eu pedir-in que fosse percorrida. toda. a hlstorla !lnanceira 
dos nos.-.os em-pre>~t!mo"' externos: .. desde os p rimeiro!:! tempos da In· 
depcndencia., quando ·negociámo..'\ em Londres o empresUmos de 
J: 3. 000.000, tres series de ! 1. 00.0. 000 a primeira. ao typo de 75, a · 
:<egunda ao de 82 P. a . t erceira. a.o de Si, jurm; de 5 por cento, com 
E"norrne~ comm!ssões aos intermediar!os : desde os dias amargos de 
ll'l2!l em que, com a ua.rantia das ren.das d.as alfan'd~uq,s, contractarnos 
o de 3 de Junho, ao typo de 52, juros de 5 por <;ento, cc pita! nomi
r.al de 769 .200 libras, prazo de tres annos, operação tão ma. q ue re
cebeu na. hlstorla. o n ome de " rui:nosa ~ e a Bolsa de Londres rec usou 
re>!d~:<tro aos seuR titulo~< a té o eomprestimos de U$S 60.000.000.00 ao 
juro -de 6 112 por cento, em duas séries - a p rimeira ao typ(} .de 90 
e a segunda ao dE" !10 1[2 por cento, com a garantia de primeiro 
penhor do 

Imposto aol>re a Renda e das Contas A.sslgnadas 

e ainda mais o .o;egundo penhor dos impostos de cons1Lm.o c do im-
7lOsto 110 sello, j(i drr.dos em prim~ro penhor, com as 'rendas adua
n eiras pela terceira, quarta ou n ã o sei que numero de v.ezes. em' 
g-arantia· do empr:e~St!mo US!) 60.000.000.00 r ealizado ao typo de 90 
e j uro de 8 por cento em 1921 e verificado ·então se existe a lguma 
operaçüo em condições eguaes sequ~r ás do accordo de Londres, 
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A critica. porém, não se limita a esse ponto, que é mesmo tra
tado " in fine" ; o trabalho extende-se principalmente em conside
rações quanto ii soberania naciona! ferida pela inclusão, nos ''con
sideranda" do accor.do da phra~ que ''é Intenção do Governo Bra
sileiro mante1· em vigor os actuaes regulamentos de cambio. •· 

O Sn. ARTHtR. BERNARDES - O caso dos ''congelados" t: de na
tureza especial. ~ão se trata da divida de Governo para Governo. 
mis de depositas feitos no Ba nco do Brasil, que os devia entregar 
~tos comrne1·ciantes vendedores odas mercadorias. Ante a bypotheHe 
de esperar indefinidamente, sem juros, é sempre melhor esperar 
:por tempo certo, a juros de 4 por cento. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA- Respeito o aparte de Y. 
Ex. 'me~'mo porque foi quem fez o emprestimo que citei. 

O SR. AR'THL"R BF:FtNo\RD~S - A questão de ernprestimos• é de n:x
t ureza differente. A mercado~ia dinheiro não se toma. i\. voutade 
do tomador, mas segundo as exigencias do mer-cado que a fornece. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA- Y. Ex. me dá. licença pm·u. 
continuar? 

O SI\. Arr.rHüft Bh.'RX.Altm:s - Perfeitamente. E' V. Ex. quem 
E."Stá com a pala~. 

O SR. ~H::-i'ISTRO DA FAZENDA- A operação do>j ·'congela
dos" não é como V. Ex. pensa. Julga. V. Ex. que o Banco do 
Brasil tinha recebido o dinheiro e deYia entregar o crunbio. Não é 

bem isso. O Banco do Brasil não tinha responsabilidade alguma no 
caso. 

O Sn. ARTHUR BEnNARDt;S - Como não, soe o Banco tlo Bra><il 
recebia esses depositas? 

O SR. ~IDHSTRO DA I•~AZEXDA - Pediria n. Y. Ex. que 
me deixasse explicar. 

O que occorria era isto: o commerclo irn})ortadOl' brasileiro não 
podia 1·emetto;>r cambio para o extrani;eh·o l•ot· falta de dtt'!sa.s, O 
Banco não devia col><a alg-uma. 

O Slt. AltTHUR BEI!NAHDES - O Go,·et•no monopolizou todo o 
cambio no' Banco do Bra~n. lll'ahih!ndo que us outro~ ban('Os · ven
dessem camblaes. a niio S'!.'r no cambio neg'ro. 

O SR. !lilNISTRO DA FAZENDA - Issu nada tem com a 
oper,ac:,:ão. 

O SK. AltTIIU!t Br.rtl\',\IWE.'i - Os commerclunte,.; eram ubt'ig<Hlus 
a· depo~itar o dinheiro da.s su:ts reme>JHas no Baneo do Brasll. 

.o Sn. JoÃo N~~- Todavia a c!rcumstancia de que o credor era. 
o particular, inteiramente !ra~o. e pn.ssou a ser o Estndo brasileiro. 
J<'a<:a-se o confronto entre o prazo dos emm·estlmos da Na<:üo e o dos 
· .. cong-ela doR" e toda a rázão d€' e:-;panto deHup]Jal·ecer(L. 

O. SR. MINISTRO DA l!'AZENDA - O nol.n-e Deputado pelo 
Rio Grande do Sul tem ])ela~ tra<l!c;i'les da noHs.'l <lmizade o de><ti-. 
no de ajuda1·-me. (Riso.) 
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· O prazo {: tuncç:fto Inversa da taxa. Quanto mais longo o pra7.o, 
mal!S balxa a taxa. 

O SR. JoÃo ;:..;~'ES - De certo modo.' nem s'6Dlpre (: ussin1, por-· 
q\le o capital que fica por lon;::-o 'tempo exposto aos .riscos· deve se1· 
melhor 1·emunerado. V. Ex., que é banqueiro. púde dar l!ções á 
Camara neste particular . 

O SR. Ra'l.\TO BAI'.BOSA -E (: o que está fazendo. 

O S.R. MINIS'l:RO DA FAZENQA- :Mantenho u que dl!!se 
quanto maior o prazo, menor a t axa , em geral. 

O · ~n. AI!TIHJK Bert~ARDES - Tive opportunida<1e, como Recreta
rio da,. Finanças do Coverno de Minas, de celebrar contracto de em
pre>~ttmo no extrangelro. Os ba.nqueirós lmpuzeram. então. a clau
><ula de não pu<.le t· o emprestimo !:!e1· pago antes do tim do prazo . 
Quando ha plcthura de dinheiro preferem prazo longo . 

O SH. SEV!mi:>O MARIZ -- E' exactamente e~:~sa a these d o ora
dor. As taxas sfto tanto menore~ qua.nto maior o prazo. 

O Sr:. .M:TH un R&RXARDE:S - Conform~> . Não ~ pode fazer . e~~a 
::!flrmar;ào de modo absoluto. 

O Sn. V !crolt .R~;sso:MA?W - Tudo na vida é relativo. 

O Sn. PnF.:Sme:-:·n:- Attem;;lo~ Est<'i com a palavra o Sr. Mt
I!Istro da Fazenda. 

O SR. l\H~ISTRO DA J.~AZENDA - O que estou dlscullndo G 
contrncto por mim celebrado. 

O Sn. AnTHtJn BE=Aru>ES - ERtou ouvindo o nobre orador com 
a maior attenção. P e<:o a S. Ex. desculpas- pelas minhas tnterru
pcõeiS. Quando pedimos informaçOe~. nem sempre n. maioria apola. 
os nossos rt'!quer!mentos; Por isso, quero prevalecer-me .da pre!:!en
ça. de s. Ex. aqui para colher esclarec:lmentoN que de outra tórm1~ 
não con!:!e~u!ria, 

0 Sn. RE:-<.\TO BAilllOSA - Quando :l.>l informações :-~e jUStitic:am, 
t<emprc a maioria approva o3 requerimento!!, Quando, por(ml. os pe
didos são prejudlclaes aos Jntere.~<l!es geraes, a Cnmara. não pode 
accettal-os. 

0 S11. RAt:L BITTENCOUI!T - 0 Sr. Mlnh<tro da FaZ(•nda velo Í L 

tribuna em respoMta eF.'pont<tnea no1< pedidos tl~,> ln!ormar;ões da 
mlnorin. 

O SR • .ToÃo NI!:Vl::S- :E:stamos ouvindo S. Ex. <•om a maior nt
tençii.o, Interrompendo-o com a dev$àu vênia, ~em C!Mtahelecer tu
multo com os nobres collcg-a,.. · 

0 Sn. RENATO BAlUlOSA - AlUI!<, n que-~tüo nüo- .!<C prcHtn. P:l.rlL 

tumulto!:!. 

O SI!. ARTnt;n B&llNAJIDr:s -Os meus aparteH 1<e jul!tlffcam pelo 
de!-ejo ele esclarecer-me. Como repreHentante da X-ação ne!<ta Ca11a, 
tenho deveres e gosto de cumprll-o"· como S. Ex. 

O SR. :MINISTRO DA FAZENDA -Só p eço ao nobre Depu
tado que diga !<C Cl<t{L ..allH!e!to com as info.-mn.;Oe>< por mim pre:;
tadas, 
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O SR. ÀllTJH:n B~:J;:-:,\r.ne:s - Estou :mti:<felto e a ;;:-r adecido pela 
attenc;ão de V. Ex . 

O Sn. ALDt: SAMPAIO - Pe~;o (lO Sr. Ministro me permit ta urr.. 
:,parte. Tendo ~ido alvo de ct•ltlca feit>l por S. Ex. JJem<o que me 
cahe o direito de defesa. 

O SR. M.lX!STRO DA FAZBNDA - AWts. quem ,;•e <!(;tende 
sou eu. 

O Sn. A!,.OI:l SA:-IPAiu - V. Ex. me •·eaccusou. Portanto. tenho o 
<lireito de r~plic::t. V. Bx. se referiu á emis..<<:'lo de titula s do The
:.ouro, para. pa;;amcnto dos Hcongelado,;" extran;:e iros. achan
do imtlrucedente 'l allega~;ã.o de que os j urm; são elevados. 

EMQUeçe V. r..:x. que se trata de tram;ac~ãp em ouro, porque as 
~arantlas. os documentos dado>< pelo Brasil ~e refel'<'m a valore>< 
da nO!:isa cxporta~ão, \'alares em ouro. portanto. X c::;,..es emprest1-
mo!l em ouro. com garantia r eal de bens, 05.' juros sã.o de facto bai
xo~. de 1 a 1 !2 po1· cento . Essa lista que V. Ex. :1-presenta refen~
se a tr..tnsacçües commun~. não a emprestimos longos, em our o. ~ol, 

· garantias. ::-\a segunda pat·te, <t que V. Ex. aüudc, ju,;tl!icundo os 
juro~; de 4 p ur <'entu em vista <lo>~ cmprestlmos anteriores dos go
vernos brasileiros. não h:t identidade ce opera(;ÚO, ]!Ois que v. Ex. 
ill'l'loca do vet·dac:lelro responsa.vel para o GoYerno <l:l Naçiio, quan
do, de tacto, o governo se !';erve dos exportadoreH, da e<'Onomla mt
<.'ionai em relac:ão ·a. tal ~nt·antia. !~Unha critica foi feita soh e~~e 
ilspecto; que o Governo não mais empenhava o r.recllto do pa.lz. mas 
<1 ]lropria. econom ia nacional; o contt·nc to ~ de lnõole commercial 
(;- JÚ'lo de E"mjlreo<tlmos. da~! P!'.'Se maior pt•ejulzo. Tal critica, por
t<>.nto, se mantem de p('. 

O SR. MI:-l'ISTRO DA FAZENDA - Diz V. Ex .. em apart~. 
que. Nustenta. os <lols pontox <la critica. Por emquanto. só tratei de 
um. O juro ele 4 por cento {, o mnls bu.lxo que ee poderia imaõinar 
numo. trn.nsucciio de crt"tllto publico. Tr~l;;o , corno exemplo, todos O>< 

emprE'><tlmos feitos p<:>lu Bra:;ll, desde a Independencla. O u l timo. 
no Governo do Pre~'~dente "\-Vashln~ton Lu!ll. fo! de 6 112 por cento, 
~ uquellc a que tive a honra de referir-me. em rcs)losta ao Sr. 
Arthur · Be1·narde::~. to! feito ao~ juro~; de S por cento. o dobro, por
tanto, da taxn do accordo de Londret~. 

O Sn. DEMETRIO XAVIER - I:;to (, edifl"ante. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - Ha maLs uma circums
tancla: o emprcstLmo de r.o milhões tle dollnres !oi feito :1.0 t)o·po 
!10, o que correaponde a elevar o juro de 8 para 9 por cento. Entre 
!I. por cento e 4 por cento vai um aby::;mo. 

O S•~- Ar,nE SA:lotP.uo- Uma opera<:ão m{t, como eil><a a. que V. 
Ex. allude, ni.'io ju~>tlfica outt·;t. Quero, porém, trll!llr a V . Ex .• ain
da .neste ponto. que não vejo Identidade nast bases ... 

O SR. Ml~ISTRO DA FAZE~DA- Creio que ha ligeira con
tu!liío ·de V. Ex. Vou terminar minhas consldera<;õeR e V. Ex .. de
pois. responderá. 

O Sn . ALue SAt><l'AIO- Se V. Ex ., n~slm, pretende Interromper 
meu racloelnlo ... 
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O SR . .MINI~TRO DA F.-\ZE~DA - V. E:x. entrou na :se
;::tm<la. parte, a que vou alludir agot·a. 

O SR. ALI>E SA::.l:P.\.10 -V. Ex.. citou compromissos anteriore~c , 

para justificar os juros' elevados. 

O SR. MIXISTRO DA FAZEXDA - !\"ão ><áo jm·os elevado::~, 
mas baixissimos. V. Ex. não encontra nenhuma transac!:ão de cre
dito publico a 4 por cento. 

o Sr:. At.r>FJ SAMPAio- Ha uma difíeren~a. Qlle quero frisar. 

O ~R. MINISTRO DA FAZENDA- :-<ão ha ditferença. 
· R€'~Peito e admiro a senslollidad,e p:ttriotica re~·elada na cri

tica:. sentimento que mf' pre:>.o de ter em ;::;rãu não menos elevado. 
Entendo. porém, q ue 'neste caso elln não p t·ocpdp em ab$ioluto . E stll. 
referencla feita nos "consideranda~ ào accordo ;. intenção do Go
verno Brasileiro em manter a actuai politica de cambio. vale ape
nas como exposição de moti\'OS, pois, effeetivamente, se o Governo 
Bra~;ileiro não tivef<se. como tem. o Intuito de proE:eguir na pol!ti
ca actual e co:;itaSt!l! de restabelecer o cambio o!!!cia.J para as im
portações. nada explicaria as opera.çõeo; objccto elo acco•·do pois · 
que novos congelados se virlam a f ormar.· 

Em qualquer dos artigos do accordo, e elle se compõe de t reze 
nrtigos, nada consta que implique em obrigação. Ad.mittir -o;e que. 
po1• figurar na exposição àe motivos essa expressão em termos 
cla.rl><simos, não envolvendo compromissos, que isso impor~ em con
ferir i'J. outra parte contract.ante. directa ou indirectamente, o di
reito de imiscuir-se na..-< ques'lõ.:s de .soberania, não me parece pro
cedente . 

.. Intenção .. , segundo C'l.ndldo de F1~uelredo. {, "acto de ten
der": intento. movimento para alma, pf:ra determinado fim; von
tade, desejo, proposito, pensamento. Para Caldas Aulette ,;· "desi · 
g-nio pelo qual s e tende . .a um fim; intento. tensão. vontade determi
nada~. Xenhum desses N!PUtad<>s diccionarlst.af< menciona "com
promis.. .. o'' ou '·obrigação'' como :-_~·nonymo de "inten ção" , cujo si-· 
gni!lcado f: preciso e di!ferente do daquelles vocá.bulos. ·"- critica 
se t'unàou em base falsa. A posic:ão da del'lnração corno contexto do 
tratado e a a;nalyse do "eu s!gnfticado literal demonstram sua im
procedencia. Não hou;-e nenhuma dim!nu!l;ão de -nossa. soberania 
ao se pôr em letra de ·fôrma. a !nteno;üo do Governo Brasileiro de 
ma.ntt't• os• actuae~ re;::;uhuncnte>s, e não houve por, dois motiVo><: 

1.". porque a declarac:üo não en~·olve compromisso; 

2. •. porque no momento da ass!g-natura do aceor·do, era· real
mente intenc:ão do Governo Brasileiro (como ainda hoje o ~) de 
manter 08 regula men to,;.de cambio em v!;::or . 

Creio que essa explica~ão seja ~utf!ciente para que o illustre 
deput.-'l.do me !nc:a a justiça dt> modificar sua opinião primit iva. 

O SR. A.Lnr:: SAMPAIO - V. Ex. ha de ter p.ei:-cebido que o ar
ti,::-o primeiro, se não cita inte!;l'~Úmente os textos do.s .. consideran
da ... nelles se baseia. assim como diversos outros arti~;os. · 

O SR.· MJ:-<ISTRO D.·\ Y.'AZEND"\. - Tenho a'qui o accor<lo de 
I.ondre!<, que d iz no f<('U .artigo primeiro: 
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"Com o fim de liquidar os a.trazaào~ das div!cla~ ~om

merciae:-; com o Reino unido, t.'\e~ como se acham deflni.
das no art. 12 (abaixo designados •·os a trazados"), e m con
formidade com as disposi~;ües de~t" accor~ o. o Governo Bra
!'.ilelro destinará da percentagem Je ·cambio extrangelro re
;;er\'acla para as necessidade~ do GoYel'no, uma -qua ntia an
nual de !: 1.200 . 000. á qual. se fõt· preci ~o. serft ajunta.<la. 
e t c.,. 

E' isto ? 

O S r: . AI.n~: ~-\M 1'.\Ill - Y . Ex. JloÜCl'ft Ye r e m outro artig-o mai~ 
adiantE> r,m q ue ><e citam t<'xtualment~ o .,.~ rr..bio of!lc!al e o cambio 
livre. 

O SR . .MIXTSTRO DA FAZEXDA - ·• .A;; pes;ooas q ue no B ra 
:<il. . . " E' iio!ta'! 

O Sr.. AUIE SA:MPAIO - ~hti;; a d ia nte. quando el!t.ahelece o prn-
7.0 da >' quotn:-; que hão rle sct· .p a;;as. )(ão p os,;o precisar a V. Ex. 
:-;"o a.rti:;o a ctue me refiro .;.:e consign:1m doi,; cambias: o camb io li
Yre e o cambio offidal. 

O SR. MTNISTRO DA FAZENDA - ·v. Ex. vai ter a.' ):'enti
leza <lc indica r o a rtigo. PassD.re! fts s ua.." mãos o accordo. 

O SR. PrÚ;smr.:-.--rE - Atten<;ão! Para. methodizar o d ebate, tal
Yez.fosse m a is con venie n te que o Sr. Ministro ·& Fazenda com.plc
tas><e sua. exposicão. Os Sr"''· Deputados. que . accaso novos escln.
r ecimentos 'i>recistm. ou divirjam de S . Ex .• farão em dias conse
cut i\·os, a :.;un critica. O Senhot· :\1inlstro· da Fazenda poderú con
tinuar. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - De,.ejuva esclarecer este 
ponto. ~e S . Ex. o Sr. Presidente permitte . Pe<;o ao nobre Depu
tad o o indique. VIm u e.sta Cttmara para escla recer . ()fuito bl.'?n.) 

O ~R . ALDE SA:Mi•AJo - (Lê o <trtioa) - " Quanto aos• atrnzaélos 
que não forem .liquidado;; com n quantia menc ionad:l. no art . 4 . <> de!<
tc a ccordo, o Governo B ra><ileiro offe recerá aos credores interest<a 
dos um montante de oh r i:;ac;õe::; cujo val or nominal ser;'~ egual em 
cada. ·caso r1 q uantia em e><terlinos da divida por pa~ar ; qualquet' 
divida em u ma. moeda diversa do esterlino s eri'L convertida em e~<
t erllnos â t a xa camhial vi~:"orante na data em que a o!fert iL foi feita . 
coin excepc:iio de qualquer divida em ml! reis cuja conver~o ~e ta
r>< ~ ~axa do cambio offlclal na data do Yenc imento d:J. divida." 

F.a. port~nto, dolo; cambias flxado::s no a r tig-o . 

O SR. MJ::-.l'ISTRO DA FAZE::-.l'DA - Perclilo ; 'a confn~fto !le 
V. Ex . n asce <lo s~:;-uinte : . ~ que o cambio q ue e.~tá fixado. e qu«' 
não podia <lelxar <le est.'Lr. (: um cambio de Jlqulda dio. qUP V. Ex. 
julg-a haver ficado . . . 

O SR. ALDE SAMPAio - I':' ju,;tamente ne ><.-<e ponto de p recl>-mr 
obriga<:ões ctue \'ejo <llmlnuld.'l. n. .~oberanla. porque o C'ontt·a~to (• 
unilate ral parlt nós. 

O SR. ·MlN'ISTRO D/~ FAZE:-:DA- Então, Y. Nx. ~tcha. que 
se1·!a possível reallzn l· ·operac:lleS' de camhlo entre dois paize~. com 
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a moeda de um !'õO? Pois, se YOU fazer o ·}Jaga..'llento em l(lwas, Y · 
]~X. não quer que "l!e tixe o cambio? 

o !:lR. ALOJo~ SA::I1PAIO - Ao contrario ; o meu desejo era que o 
cambio ficasse livre de ser e:;tabelecido pelo Governo Brasileiro, <l"
fúrma que entende~se. e nii.o como está especificado no contracto . 

O SR. ~UNISTRO DA FAZE::-lDA - V . Ex. sahe de onde 
decorre esosa. t ttxa? 

Da obrigac;ii.o <lo Governo. Foi o Brasil. que, em tempo. dec la
rou que a. taxa seria ess.'l.. Ao ~ove1·no ínglez era !ndl!fer-cnte a ta.

·:ta do camhio, uma vE>z que iria receber em libra!l. Ahl (,que V. Ex. 
labora em pequeno e ctuivoco que me sentit·ia !eli:;,; de di"sipar . 

A operac;ão do a ccordo de Lon dres consiSte no s eguinte: o com
merc io exportador lng-lez era credor do <..-<>mmercio importador bra
silelt·o de determina do numero de libras ; estas l!bra.s deverí!l.Jn liCI" 
remettidtts para a Inglaterra. a uma taxa e!Ytabeleclda, não em virtu
de do ac"o rdo, mas da disposição legal do governo brasileiro que 
creou o controle do cambio. Corno havia falta de divisas, a. Ingla-ter
ra concordou que, e m vez de libras, em moeda. se déssem titulas 
·do gQ~·erno brasileiro . Agora, a taxa foi aquella que o ;;overno b ra; 
.néÍro, em sua alta ~ober-<~.nia, Unha determinado. Nã.o ha qua lquer
lmpos lçú.o á :;ua soberania. 

H a. equivoco lamenta,·el da pa rte do nobre Deputado. 

Com;iderar-me-!a ir,finita rnente !eliz se e~ta exposi<:ão sat! J>
fizes:;e o illus tre D eputado. 

Or,;ulho-me. Srs . De putados, de t er che!lado uma :Mili,;ão que 
representou o seu P aiz no Exterior, s e não com b r ilho, com a dlg ni
·dnde dos que- rn;t!~ o t!zeram em toda a -nossa histeria. (.Jfuito bem.) 

Poi dito ha. pci"ucos dias nesta Ca.s.1 que o :Minis tro da. F=..enda. 
voltara. de su<J. mi~sã.o com a s mãos :vasias e com o sorriso nos la-
t-ios . E ' ve1·dade que houve Epoca em que não se c omprehend!a o 
sorri::;o seniio com as mãos cheias . 

O SR. Sot.:ZA Lüo- Essa pol!tica a que v. Ex. ::;e l"eporta me
receu sempre, dura nte o~ 43 annos ele Republ1ca , os applau::;os da 
·polit!ca do Rio Grande do Sul A eS!:!a pol!t!ca de mãos cheias . o 
actual Presidente da Republlca deu o s e u integral apoio, na pasta 
ôn. F a zt!nda como Secretario de con tlança do g overno deposto, e 
Pgualmente, o P ref.'idente de:;ta A!lsemhléa. o Sr. Antonio Carlos . 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA - O m eu ~orrlso é o da con
~clenda tranquilla. de quem cumpre o seu dever. Não fui pedir na.
da ao extrange!ro . Fui otferecer-lhe o que podia. para. pagar as dl
\"lda...;; ·contrahidali no reglmen de que S. Ex. provém, desse regimen 
que hypothecou ao e xtJ-a:nge lro a renda. de todaos as alt'andega:; do 
Bras il , que penhorou ao extrangeiro a ren<Ul. de todOs os imposto>< 
- o de renda, o de contas as.9!gnadas, o de con8umo - e que nüo 
tendo mai:> o que empenhár, -emp enhou os .que no futuro fossem 
I.a.ru:ado~:~, numa ansia de arranjar dinheiro a qualq).ler preço. na 
mal.~ criminosa !ndif!erenc;u r>elas cono;equenc!as dos seus acto~ na 
vida do P.air.. (Pa1m a~:.) 
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Peço que me p erdoe e>lta. ii!Ub'tre Assemblfa n pequena di;;res
siio que f iz _em m:t.teria extranha ao fim que ::tQU! me trouxe. 

O Sn. AscA!':lO TuBr~o - Di;;;Te~síí.o muito justa. (Apoiado~<.) 

O SR. ::1-U:-JISTRO DA FAZENDA- O accorào de Londres foi 
obra da .\fi.;>!llo que chefiei e tenho delle a r esponsabilidade. Com;!
de rel do meu dever explicar '"' razões que o ju~tíf!cam. 

(~'roct~cm.-~c numeroso.~ 0.1Ja.rtP.S.) 

O 1-'r{. PR<:Sm~:~n;- Atten~ào! Vamo>;' ouYir o Sr. 1\-lini"tt·o d!:. 
Fa~en<la . 

"l.:m SH. D<=Pl..'TA!>o- O ~r . Mlnistr" <la P:l.Zen<la <levi;t exr>l!<;a.t· 
a origem cio" congelados. 

VozES - Oh! .. . 

O SR. MINISTRO DA- l''AZENDA - Jú. expliquei. F'iz mais do 
que explkar: confessei qu,. era falha de urna palitica. porque niio 
tinha ><ido completada com n equilibrio orçamentario. Fiz o que 
YV. EEx. não íazem. qui:' f confessar ol'l erros. (Applauso~1.) 

VV. EEx., repito, me perdoem a dig-ressão que fiz. "Mas des t.a 
Cnma.rn. partiram r·eferencia::.• profundamente desabonatorias para 
mim e p~u·a o Pai~. 

O SR. JoÃo XevEs - ::"fe.m para V. l'~x .. nem parn. o Paiz. F i
zemol-ns em defesa do Paiz e não para desacreditar a Pa.trla, do 
que nenhum de nós ::;eria cap.u:. (Palmas,.) 

O S R. MINISTRO DA l<' AZENDA - .Ahi esta., St·s. D eputados, 
<-XPosto em toda a clal'eza o caso do Departamento ~aciona! do Ca
fé, que a imaglnaGii.o fertil dos que combatem D Governo pretendeu 
alc;:ar a categoria de cu.~o .~cnsa.ciona.l .. dando-lhe uma feição t1e coi
o;a. mysteriosn. - domínio indevas:"<!.vel onde lmpe1·as"e o resimen 
t:h~ !rre><ponsabilidade. 

O SR. ARTtn:R BFJR~ArwES - Foi a maioria. que. ne;;-ando apoio 
no requerimento de nome:u::ão ue uma commisl<áO de inquerito, deu 
e~~a. ÍfDpres~áo. 

O SR. MlNI::>TRO DA l<'AZENDA -:- Renovo ll. dedanl.c,;üo da 
minha profunda admiração a. V. E x., mn.s já dei as razões, no prin
cipio de meu dil<CUrlc'o. porque julgo .profundamente inconvenien tes 
toda» as medidas de deva~a em organiza<;ões do typo do Pepa.rta 
tnento do Café. Se, entretanto, t!car deliberada a extinc~ão do De
parta.m~Cnto, o qu(' <~ uma. p o:;sihillda.de, entre as resoluçõeF. que !\e 
vão tomar no convenlu. ahra-~e a mais rigoros:~. devas»a, porque o 
~o\'erno da. Republica não tem segredos. (Bra~'os . ) 

O Src. B AR1!0s CAS"Ar. - Nã.o tem seJ,"Tedos. ma:'< até hoje não 
dis"-oe quanto pag-ou de indemni7.aGão no caso de São · Thom€:. 

O !:'jR. MINISTRO DA FAZENDA - V. Ex. j~ perJ;"Untou ? 

O Slt. DEM:E-"1'1!10 XAvrEtt - O nob1·e n .. puttt<lo <leve vir :, trihu

na dizer· quanto !oi pago. 
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O SR. B.~RROS CASSAI. - )Ji"co sei. porque não sou da maioria. 

O. SR. MIXISTRO DA :B'AZEXDA- Por ess-a exposi~:ão poderá 
oer julg-ada, em .;uas justas proporções, a obra iniciada e levada a 
te,rmo, de desafogamento da li:tvour<L do excesso de ~ua producção. 
J..:!' ohra grande demais para ser- avaliada pe1os contemporaneost que 
se limitam a pe.5quizar-lhe eis defeitos, esquecidos de que e!Jes são 
l·ontin;;encia. de todrL obra humana, Só a dh;taneia no tempo permit
tit·i• com]wei1e1vl~l-a pelo que sig-nifica tiP au(lacia e de ezito. 

O SR. BARrlOS CASSAL - Queremos apontar os erros para colla
hot-ar patt·ioticamente com o GoYerno; não para censurar. 

O SR. :11IXISTRO DA FAZEXDA- Iniciemm< n_gora, num con
juncto de eRforQos, decididos e Jeaes, a He.c;unda parte do program
ma - "' c.xpanMio c or.t'faniza.çr;.o r7n ço1nm.erc;W - á base de um 
)H'e<:o remunerador. 

Asseg-m·ando ft lavoura e ao commercio condi<:ões de prosperi~ 
tlade - tercmo~ feito obra fundamental pela grandeza do Brasil. 
( Palm n.s pro lo?tgarlas. O orad.or é t'Í1.'a·m ente cum.p-rim.entlido.) 

O Sr. Presidente - Est:L findo o tempo desti·nado ao Ex
pediente. 

Y<Ii-~e pas~a1• ú Ordem do dia. (Pausa.) 

.Comparecem mais os Srs-: 

Genemso Ponce, Fenelon Perdigão, Carlos R'O!is, Eliezer Moreira, 
Godofredo Vianna, Hugo :::.l'apolefto, Adelmar Rocha, Pires Gayoso, 
Fl'eiL·e de Andrade, Pedro Firmeza,, Olavo Oliveira, Humberto Andra
de, Figueiredn Rodrü;uel>, Martins Veras, Ricar-do Barreto, José Go
mes. Herectiano Zenaide, Ruy c;arneiro, Ozorio Borba, Adolpho Cel
,;u, Barbosa Lima Sobrinho. ::\.farlo .Domingues. O"waldo Lima, Hum
berto Moura, Motta Lima, Sampaio Costa, Melchisedeck :Monte, Ma
noel Novae><, Clemente :.\1ariani, Lauro Passos; Prisco Paraíso, Ar
lindo Leoni, Magalhãe~ Netto, Pedro Calmon, Frand~co Gonçalves. 
Pereira Carneiro. Julio de Novaef<, Henrique Lag-e, Salles Filho, Le
Yi Carneiro, Eduardo Duvlvier. Acurcio Torres, Ce~ar Tinoco, Lon
tra. Costa. ~iJo\AJvarenga, Juscelino Kubitschek, ~P.grfto de· Lima. 
José Bernardino, Simão da Cunha, Anthero Botelho, Santos Filho, 
Osea,. Stevenson, Carlota de Queiroz, Cincinato Braga. Laerte Setu
b;;.l, .Justo de Moraes, Laudelino Gomes, Trigo de Loureiro, Corrl'a 
da Costa, Plinio Tourinho. O~tavlo da Silveira, Dorval Melchlades, 
Baptista Lusardo, Annes Dias, Pedro Vergara. Ra.!!l Bittencourt, Da
rio Crespo. Oscar Fontoura, Damas Ortiz, Vieira Macedo, Ferreira 
Lima, Pe<lro Rache, Gastão õe Brito. Vicente Galliez Augusto 
Cot·sino. Cardoso Ayres. Sylvio Leitão, Paulo :::1-Jm·tins, Moraes Pai
va. Barreto Pinto, Thompson Flores. (Sl.) 

Deixam de comparecer, os Srs. : 

.Tos'f Plngarrilho. :Agostinho 1\fontei;o, Lino Machado, Maga
lhães ele Almeida, Ola\'O Olivelrn. Jehovah Motta . .Alberto Rose!li, 
Samuel Duarte, Emllio de Maya. Orlando Araujo, Mello MD.Cba
do, Iz!àro ile Vasconcellos, Altamirando Requião, Pedro Lago, Lull> 
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Vianna F ilho, Alfredo Mascaren~a..~. Arnolr1 Silva, Octavio 1\'l:a n
~abelra, As~rubal Soares. Ca.ndiào !'csso:l. Bento Costa, Cardillo 
Filho, Norll.Jrlino L ima, Adelio :!\f :~ciel, João Beraldo, Washington 
Plrelõ, Poly.::acpo Viotti, Furtado de Menezes, Jos~ Alkmim, c"e!su 
Machado, João P enido, Rezende Tostes, João Henrique, Bueno 
Brandão. Jacques l\lo ntandon, Abrau Sodr(:, Paulo ~ogueira, Mo
raes Andrade. Vergueiro Ce..ar, Gama Cerqueira; Joaquim . S:Ün
palo V!Ual, Castro f'rado. Hyppolito do Rego. Teixeira Pinto, Felix 
JUbas , Roberto )lareira, Meira Junior, .!'.Iir-.tnd:l Junior, Francisco 
dl Fiori. M:trtin ~ e Silva. Cll!·yso~tomo d') OUvelr:~. Alberto ~u,·a 
re~. Paulo A~sumpção, Roberto Simonsen. Vicen~e Gouv~ia. (5fi . ; 

ORDE:\I no DIA 

O Sr. Presidente - A lh;ta de presença accusa. o ccmPa.l'e
cimento c!ç 236 Sn;. Deputados. com o que tomou posse h oje . 

D iscussão un ica 'rl<> projecto n. 99, de 1935 (1" 
I-cvislatltra.), autorizand<J a. ;we.sa. da Cam.a.r~ a. req11i· 

sitar, no.~ termos do art. 40 do. lei numero G7. de 18 dt: 
.Junho ele 1935, ao Jfhtislerio da Fazenda. a qu(llntia 
<le 1l :000$ para pagamC11to ele a.i-ucl4 de cu.sto a tTes 
D cputafl08. 

O Sr. Presidente - Entra e-m di:scus8ào o projecto. 

O Sr. Acurcio Torres (Pdlt vr<Leml - Sr. Presid;;,nte, o 
l••ojecto abre o credito de novO? contos para pagar ajuda de cU!>· 
te. a tn~s Deputados. 

De'•e estar errado. I >Orque a ajuda (1e cu~1:o recebida p elos 
Deput:;d0s {,de .t:500SOOn. •1uantía quP., multiplicada _por tres. n un
ca deu no,·ê contos. 

O Sr. Presidente - D<?"o informar a V . Ex. que o pro
jecto (, t'Ciativo ít àJuda de custo a tres ··Deputados da Legisla tura. 
finda. 

Em segu id.'l, é encerrada a discussão do projecto nume
l'O il!). de 1935. (P Legis latura), fican-do a diada a votac;ão. 

ln aisc·ussU:o do ]Jrojccto ?L 206, àe . 1935 reguiame?ttan
do o paraorap/w unico do arUgo 18 das "Dis21osiçõe.s T ·ran

sitorias" da Con.:tlituiç,ío Ff'deral. 

Encerr~~a a discussão, tiea.ndo adiada a votação . 

1' discussi•o do projecto n. 92, de 1935, cl;ispon!lo sobre 
o., officiac.s aviadores, .subm.<trinistas e m.eàicos raà-iO. lovi.~

tas do Exercito e .lrmacla, qt«tndo invalidados em serviço. 
c 01l1· pareceres da. C~tn1ttissc'1o ile Jusrtiça c .substitutivo âa 
ue F inança.!< e Orça.m.cnto e da. de s eomwnça .• 

Encer rada a discussão. ficando adiada a : ·otac:ií.o. · 

O Sr. Acurcio Torres (Pela <Wàem) - Sr. Presidente, d~
ve estar sobre a mesa ha vaTios dias o project o que regular.iz.:l. 
a marinha mercante. com parecer da . Comm!sgão ii.. emenda otte
l'C'Cid.1. nu. legislatura passada pelo· então Deputado Moz:art Lago . 
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Sendo a~sim. em nome da ComnÚssão de Mar-inha Mercante, 
::;olicito a V. Ex. faça collocar na. Ordem do dia da. proxima Ses
:;;ão esse projecto, com o parecer sobre a referi<la emenda. 

O Sr. Presidente - Deter-ido. 

O Sr. 1\loraes Paiva (Pela orà<1tn) l'equer e obtem dispensa 
ri.e impressão da redacção final do. projecto numero 79, de 1935, 
(1• Legislatura), afim de ser immediatamente YOtada. em Virtu
de da urgencia. 

E' lida e. sem observa<:ües, approvada a seguinte 

RED.A.CÇÁO 

N. 79-A - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Red-tLCJ;áo final do 11·rojecto -n. 79, de 1935. (1• Legi3latura), que 
concede com. ordenado ou soldo 21or inte·iro a prorovaçiio àe 
licença de qúe t-rata o para.grapJw 2", da art. 19 do Decreto. 
n. 14. 663; üc 1921, ~ àá 01otras providenciàs. 

(Estatuto 7, de 1935) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. l,Q A proroga<:ão da licen<:a <le que trata. o J}aragrapho 
2.~ do art. 19 do Decreto n. 14.663, de 1 de Fevereiro de 1921, se· 
rá. tambem concedida, como as Ucen<;as anteriores, com dlreit•> 
ao ordenado ou soldo por inteii"O. 

Art. 2. o Eguaes liceni;a.s e nas mesmas condições serão con
cedida,; aos funccionarios accommet:idos de alienação ·mental <le 
qualquer genero, de cegueira ou de paralysia que os impossibili
te de exercer as funcc;ões do seu cargo. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão, 28 de Junho de 1n35. -.Valente de Lima. 
Presidente. Vicente· Mipuel. Heitor Maía. Corrêa dfL 
Costa. 

O Sr. Acuroio Torres (Pela ordem-) -"- Sr. Presidente, 
acabei de requerer a V. Ex. que o projecto sobre reorg-anização da 
Marinha Mercante fosse posto em Ordem do dia da proxima Sessão. 

Verifico, porém. que tal não se poderá dar na Sessão de ama
nhã, de vez que a discussão da materla já :to! encerrada. 

Peço. portanto, a V. Ex. o inclua na Ordem do dia de Se
gunda-feira, afim de ser votado. 

O Sr. Presidente - O projecto será. inclu!do na Ordem do 
dia da p1·oxirna Sessão de votação . 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem.) Requeiro, senhor 
Pre:;ider.te, a inclu~·ão, na Ordem de- dia, da prox!ma Sessão, do 
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projecto n. 3-A, que permittc aos empregados de quadros anne
xos, inscren;rem-se e m concurso de habilitação ou de entrancia, 
independente de limite de edade. OutroSi.m, pediria ainda, Sr. 
Presidente, mandar inc luir logo que possivel, o projecto n. 64, 
desta Legislatura, que determina regras pe1as quaes são aS' so
ciedades declaradas de utilidade publica. Este proj~to já. foi lido 
no expediente,_ com o parecer da Commis>lào de Legislação Social, 
datado de G do corrente. 

O Sr. Presidente - t;m dos projectos. o de n. 3-A, será. 
incluído na Ordem do dia de amanhã. Quanto ao outro, verifica
rei em que p~ se encontra. arim de providenciar tamhem wbre 
~ua inclusão. 

Tem !J. palRvra. para explicaçiLo pessoal, o Sr. Arthur Rocha. 

O Sr. Arthur Rocha - Sr. Presidente. Srs. Deputado;;: 
não era meu desejo occupar esta tribuna, tão cedo, mesmo por 
;mQtivQ de prudencia, que ;oempre costum() conservar em todo"' m; 
rn~us actos e em todos os casos. em que tenho tomado IJarte activ•t. 

~esta Casa do Parlamento Nacional, por onde passaram a:; 
maiores notabilida-des da nossa hlstoria política e onde, -no mo
mento presente, têm assento eminentes profes'Sores e mestre:< <ia 
jurisprudencia bra-sileira, sinto-me, assim sem coragem bastante. 
dados os meus parco~ recursos intellectuaes e de cultm·a, para 
us-ar d:~ palavra. 

Mas, Sr. Presidente, tendo a certeza de que os meus ne>hre~ 
collegas me farão a justiça devida. Sou um homem que. desd·~ 

a infancia, ao começar a luta pela vida. não teve outro preoccu
pação senão o trabalho honrado, adquirindo assim o necessar!o 
para a s•ubsistencia e para se r digno <la consideração da. 
sociedade. E julgo {}esta fórma, ainda que ll"IJ.IIto obscurame!lte, te•· 
sido utll, ter servido, na mi-nha fi:: no trabalho incn.nsa.vd. ao ~n
grandecimento de nossa glortol'll!. e ex.tremecid-a Patria. Pat-ria que 
é o orgulho dos corações dos bons bras'ileiros, que óella se ufanam, 
e para a qual nós, Srs. Deputados, devemos pedir a Deus a Pll-7.. 
e a concordla, indispensaveis á felicidade deste grande e generos0 
Povo. 

Sr. Presidente, o que me traz >• tribuna {, o dever de obedien
cla a um justo pedido do S.yndicato dos Operarias em Fiação e 
Tecelagem de São Paulo, o qual acaba de me enviar \liD of!ic!o 
para que eu -dê conhecimento dos seus termos á Camara e â. 
Nação. 

Peço licença para Iêl-o: 

''Exmo. Sr. Arthur Albino da Rocha. M. ·D. Deputado 
Classista - Rua Riachuelo n. 124 - Hotel Magnífico -

Rio de .Janeiro. 

A!fectuosas saudações. 

Ha quinze dias. precisamente, como talvez tenha conhe· 
dment>J pela hr.prE.-nsa <lla.rla desta Cap!Ul e de algl:SnS :IOr· 
nnes de 3.h!, declararam-se em greve pacifica o" operarias 
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da Tecelagem de Se:la Itlllo-Brasi!eira, ·nesta. cidade e de 
propriedade recente, do Sr. Francis'Co Mata.razzo Junior·. 
"'\lotivou essa. attltude dos operarias, o facto do novo pro
prietario, antes . mesmo, de poder avaliar, de consciencla., as 
necessidades: dos seus empregados, declarar-lhes ter delibe-
1-ado reduzir-lhes os· salarios e augmentar, de & para 9, as 
horas de trabalho. Essa ameaça, como era natural, deter
minou o protesto immediato, que se - <'ons 'ba.tou pela greve 

·;:eral. O Syndi-:ato dos Operarias em Fl~ão e Tecelagem, 
co~o era do seu dever, procurado, tomou a veít~ o caso e, 
a despeito dos ,;ediços entendimentos que até hontem man
te•·e com o Departamento Estadoal do Trabalho, nada poude 
:-esolver, em .race <la injust!Ucada relutancia daquelle em
pregador. Descrente, q uasl, da e!fica<'i;l. da.quella repartl
c.;ão, dirigimo-nos, hontem a. taxde, em com.missão, a 0 Go
vernador do Estado, afim de sclentifical-o da \'erdadeira. si
t uação. S . E::.:.. attencloso como sempre, nos fez acom
panhar pelo seu Secretario á. presença do Sr. Secretario da 
Justiça; Dr. Sylvio Portugal, que nos ouvio attenciosamente 
p romettendo entender-><e, em seguida, com o Dr. jorge 
Street; o q ue fez. Hoje pela manhã, apezar d~ santificado, s. 
commissão compareceu ao Departamento e teve o desconsolo 
de ou vir a repetição 9as mesmas absurdas propos'tas. com o 
que não concordou . J.jrnbora confiantes em que o Governo 
tomará providencias lrnmediatas e decisivas. pedimos dar 
conhecimento ao ·Paiz da a ttltude impertinente do Sr. :Ma
tara.zzo Jun!or, que, .apezar de lançar um verdadeiro des
afio aos operarios, não cotlseguiu desorientar a orientação 
serena que mantem e ma nterà, int rans ig entemente, · n a de
fesa dos seus dire!to3 e interesses, bruta.imente a ffr ontados 
pela ganancla de 'llm_ capitalis ta extrangeiro . 

Tão honesta ê a attttude dos operarias em parede que • 
. nenhuma perturb:J.ção de o rdem se veriticou, o que attesta. 
a completa ausenc!a da Policia ás Assembl~as Geraes que 
vem se su~cedendo diariamente, com o maior enthu~l::tsmo 

e a maior ordem. 

Innumeras adhes-eies. temos recebido dos companheiros 
desta Capita l e do interior do E stado. 

Contando co~ o vosso interesse e solidariedade de sem
pre, a presentamos os nossos s ignificativos e e'lC])rel!sivo& yo., 
tos de estima e apreÇo. 

São Paulo, 20 de Junho de 1935 . - Ma-rio Rotta .. Presi
dente." 

Sr. Presiden te, para confirma r com mais um tes temunho o que 
se contêm ne~se document o, t enho em mãos a cópia di'! um outro 
ofticio que fõi endereçado a S. ÉX'. o Sr. Ministro do Trabalho, pelo 
Syndlcato dos Opera.rlos Ceramis tas de São Paulo,' ao qua.l perte nç;o, 
e de que era l!e U 1° secretario. Este officío tambem narra mais 
um desafio ás no..."'Sas leis, e· as arbltrarieda.des que se em.pregam nas 
Indus trias R eunidas Francisco Matarazzo . Pelo licença para, lel-o 
<lest3. tribuna: 
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"Exmo. Sr. Dr. Agamemnon Sergio de Godoy Magalhães.· 
D. M. Ministro de Estado do Trabalho, Inõustria e Com

.mercio - SaudaGões. 

O Synd!cato dos Operarias Ceramistas de São Paulo, vem 
mtti respeitosamente perante V. S. commvnicar que offi
ciámos ao Sr. engenheiro Pa.ride Marchezzi, director da Fll.
br!ca oàe Louça. Agua Bra.nea, d~S' I. R. F. ::O.fatarazzo, mos
trando-lhe os dispositivos do Decreto n. 21.364, de 4 de Maio 
de I!l32, que estava sendo burlado pela dit·ectoria da. l"efe<ida 
.fabrica. 

Em vista das providencias que o Syndicato tomou a esse 
respeito, o Sr. Engenheiro Paride Marchezzi deliberou or
denar para que os operarias façam a fornada de olto hura~ . 
em toda a fabrica, mas acontece que o Sr. Parlde Marche7.zi 
não se canformandó em te!' ctue respeitar as lei&• vigentes do 
nosso. Paiz, cóm especialidade o decreto acima descrlpto. obri
gou, eom ameaças de serem prejudicados. todos os operarios a 
a:ssl~arem uma lista; lista esta em !ô'l"'lla de requerimento 
em que demonstra que os operarias pedem para trabalhar 
10 ou 12 horas dlarias, sem que a fabrica !la~;ue percentagem 
alguma. ou seja como percentagem como entende o Sr. En
genheiro Paride Marchezzi, como por exemplo: uma operaria 
trabalhou no mez p. p, 7G horas de extraordinarios e recebeu 
cOmO" pe~céntagem a íml)ortancia de 1$600 (mil e seiscentm; 
réis). Tem este o fim de communicar- a V. S. que se o 
Sr. Engenheiro Paride Marchezzf ou a firma I. R. F. Ma
ta.razzo ap~senta:r a V. S. esse requerimento. que não tome 
em consideração, pois não représenta a expressão da ver
dade, e sim a oppress5.o da directoria, porquanto os operarios 
mais incautos assignaram devido ~ oppressão, mas a maioria 
recusou-se. Esperando que v. S. torne em consideração es-ta,; 
!nforma'!ões <!esde jã lhe agradececos, e es~'l.mos ao seu in
teiro dispOr. 

Sem mais. subscrevo-me, com estima e consideração,· d~ 
Y. S. Atto. Cdo. Obr. - Pelo Syndicato dos Qperarios Ce
ramistas de São Paulo, Jorge Tieghi, presidente"_ 

Eis ahi, Sr. Pt"esidente, o cr!ter!o, a formula '·humanitaria" 
que esta grande empres~ adopta para com os seus operarias e ser
vidores! 

!Agora, pergunto eu: a quem devemos apontar como pertur
bador da ordem publica? Quem f que faz com qlle se revoltem o 
bom senso, a calma. e a paciencla .do humilde e. pobre trabalhador? 
Quem é o verdadeiro inimigo do Governo, senão todo- aquelle ci
dadão que procura dlfticultar a acção dos poderes publlcÓs, na s'Ua 
vida normal, de paz e de trabalho fecundo, trazendo o desassocego 
á famiHa proJetaria e a. Nar;iio? 

Pois bem, contra esses perturbadores impenitentes da ordem 
publ!ca. que nem querem um entendimento amistoso e sadio com 
os poderes publ!cos do Estado, pondo-lhe difficuldadeS', cabe ·a nós 
tomar medidas capazes; cornp~te-nos exigir que estes Srs. Condes 
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:Ma.tara=s cumpram com as disposições das nossas leis. não se 
perdoando as sua.:< propositae>S infrac:c;:ões. como tem sido uso. 

O SR- VrCE~"'l'l'' GAt..Ll~ - A (abrica a que V. E:c se refere não 
pertence ã.s Industrias Reunidas Matara2zo. 

O SR. ARTHt1R ROCHA.- E ' verdade. O mustre colle;,-a tem 
razão. 

O St<. FKA.:.CJSCO Mot:RA - O n obt·e o rador raciocina por 
n.nalo:;ia. 

O SR . ARTHU'R ROCHA- P ertence •. entretanto, ao Sr. 1?. Ma.
tara=o . . . 

O SR. VrCE:>."TIJ GAu.IE:L. - O Sr. F . )..tata razzo Jr. não íaz parte 
das Empresas Matarazzo. 

O SR. ARTHUR ROCHA 
outro trecbo do meu iliscurso. 

. . . a. quem vou me referir em 

Mais ainda. Sr. Presidente. eu e xtmnho, uma noticia que tive 
occa.;ião de lt>l" no ])ia.r;o da Noite , desta Capital, de 22 de:;te mez . 
Tenho em mãos o recorte e vou lei-o. 

E' extranho, Sr. Presidente, que, emquanto aJguns dos em
]:lregados do Estado de S. Paulo reconhecem a necessidade af!lictiva. 
em que vivem os trabalhadores, o Sr. Matara:;:zo, um dos potentados, 
um dos maiores industriaes daquelle Estado e, talvez da America do 
Sul, imagine de a;ugmentar as horas de trabalho dos ,'leus operaríos 
e diminuir-lhes o salario. 

Diz o s-eg-uinte a noticia do Di.ario d<z. ·Noite: 

Vão ser. aug-mentados os :sala. rios - os ,; Diarios Associados" 
ouvem o presidente do Syndicato de Fiaç:ão e Tecelagem. 

S. Paulo, 22 (.~e"!"leia Meridional-- Ha. dias, o Sr. Fer
nando Garcez, presidente do Syndlcato de Füu;:ão e Tecelagem 
em Juta, diriglli .um memorl:ll ãs fabrietu> de fiação . e tece
lagem desta. capital , e xpondo :1. situação da cla..<;Se diante do 
encareciinento geral da vidD. e pleiteando . )?ara a meS'ma um 
au:;mento d~ 20 % nos sa.larios. 

Principiaram, entüo, os entendimentos, entre o Syndicato 
e a.:< directorias das fabricas <Je juta, tendo esta delegado po
deres ao syndicato p atronal das indus trias textis. Na quarta
feira ultima realizou-se uma :reunião para tratar do asS']lmpf6, 
na. qual foi reS'Olvido que, por intermed!o do Sr. Octavio 
Pupo Nogueira., fosse feita uma consulta directa á.s directo
rlas das fabrica:.. A reportagem dos " Diarios Associados", 
conversando hoje com o Sr. Fernando Garcez, ouviu delle o 
seguinte: 

- "O Syndicato, baseado .em razões ponderaveis. pleiteou 
um ~Ub"'llento ~era! de 20 % no salario dos tecelões. Dh·ersa.s 

conferencias se rea!lza.i-am entre as partes interessadas, no 
sentido de ·fazerem um a ccOrdo. Hontern, finalmente, o Dr. 
Pu,po, representando as directorla:s das fabricas, d)rigiu-me o 
seguinte officlo: 

~com referencla il noss.L troca, de o!!lcios tenhc ::t in-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:04 +Página 63 de 77 

-·105-

formal-o que d~ dia 1 de Julho em diante, as fabrica,s farão 
um augmento geral de 10 o/o sobr~ os salarios ~ra em vigencia, 
em cada uma de lias. 

Essas fabricas são a.s seguintes: Companhia Anglo-Brasi
leira. de Juta, Companhia. Industrial de Juta, Companhia Pau
lista de Aniagem e Tecelagem Maria Luiza Ltdn. 

-Se é verdade que não alcançamos os 2()%- terminou 
o Sr. Fernando Gat·cez - entretanto. obtivemoB uma victoria 
relativa com o augmento de 1 O % que vem ile l'.'er concerlido 
e entrar[t em vigor no dia 1 de Julho. 

Eis o criterio que tem essa emp.resa. para. com o~ seus ser
~idores. 

O S!t. V!CF:ll:'l'E GALLU>:z- V. Bx. não pode eomparar a o;ituacão 
de uma htduPtria determinadn. com a de outra, que exerce activi
dade differente. Acha V. J<::x. que o pedido do'< operar!os, de 
augmento de seus sal[l.rÍO><. era justo 11orque foi attendido; isso. 
entretanto. !oi devido. naturalmente. ás condi<;ões da fn.hrica onde 
trabalhavam e que permittin.m essa proviàencia. 

O SR. ARTHUR ROCHA - Meu nobre collep;a tem ra7.ftO de 
f:tla.r, mas desconhece ... 

O S!t. VICID<'"TE GALLIEZ - ::><ão queira eomparar f!. inclustria ce-' 
ramica com a de seda. 

O SR. ARTHUR ROCHA- ... a attitude dos Srs. Matarazzo. 

O SR. VrCEINTE GALLIEz - Não estou aqui pz·etendendo defend~r 
nenhum infractor. Sempre me propjlz fazer respeitar a lei em 
tudo Que estivesse a. meu alcance. Os industriaes brasileiros col
laboram na confecção da lei a. que v. Ex. se refere, que regu
lamenta a dura,::ão do trabalho n:L industria. Não enxergue Y. Ex
('ffi mim. I,JOrtanto, um defensor de infractores r, lei. Agora, V. Ex. 
não pode pretender provar que pedido feito por operarlos de de
terminada fabrica é justo porque foi attendiaa solicitac::ão de outros 
que trabalham em industria differente. 

O SR. F'MNC!SCO :M:ourtA - Mas não foi attendido in totu.m.. 
Em uns casos, foi attendído parcialmente: em outros. em causa 
alguma. Quanto á execução, devo advertir o seguinte: em São 
Paulo. por exemplo. conseguiu-!'<e formar, a muito custo, uma 
junta de conciliac:ão, emquanto não houve meio de formar urna 
outra po1'qUe ~ or~ni?.a<:ões de r>at!'ões se recusaram. a dar um 
vogal patronal. 

(Trocam-S(' 11U7nt!t"osos a.partc.~). 

O SR. PRESIDE~'TE - Attenção. Está. com a pahvr-a o Sr. Al·
thur Rocha. 

O SR. ARTHUR ROCHA - Digo que meu illustre collega, 
Sr, Vicente Ga.lliez. talvez desconhe~~ ou queira desconhecer qual 
a actuação dos Sr~. Mataraz7.0. 

Não ha em S. P.aulo uma fabriCa Matarazzo que respeite as 
nossas leis. 
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O Sn:~ V~CENTE GALLim - V. Ex. está fazendo a.ccusacü.o 
grave. 

O SR. ARTHUR ROCHA -·Falo assim porque conheço os 
· !actos. 

Era eu director do .syndicato de operarias ceramistas de São 
Paulo. Po!s bem: depois de 30 a.nnos de serviç:o; com alguns com
panheiros e eu - technicos na materla - fomos atirados á. rua 
determinando a nossa sabida se fossem buscar na Europa outros 
operados, completamente leigos, a. quem fomos obrigados de en
~<lnn.r a trabalhar. 

OR brasileiros. entretanto, estão na rua, emquanto extrangeiros 
nHttm Já dentro. com bons ordenados. 

O Hfl . .AmoNio CARYAur.u.. - E a lei do,; dois terços prohibe 
fNt<O!,,. 

O SR. ARTHUR ROCHA - Ainda. ma.ls: devo~ dizer a 
VV. I<;IO:x. que nas fabricas :vratarazzo as pobres creanc;as de 
14 ILimo,. de Idade traba.lha.m 13 e 14 horas diarlas, ganhando 
:nwnlll< $400. por hora. 

o ~~~. AN'l'ONIO CARV.U.E:At. - E a le!, que foi feita por empre
s.:n<lo~/ " patrões, determina seis horas sómente. 

O SR. B!As FoRTES - Do exposto pelo orador a impressão que 
11<• li•m (· n. de que nem uma das leis do trabalho está sendo cum
prhlr~. 

O :;:;R. ARTHDR ROCHA - As Industrias Matarazzo não as 
<-umprem. Posso provar Isso, o que farei em tempo opportuno, 
rlocumentadamente. O Departamento Elsta.doal do Trabalho de 
:-;iio Paulo possue em ~us archivos documentos que tambem o 
J>rrwam. 

O ~n. FAANÇA .Fn..Ro - V. Ex. refere-se, exclusivâ.mentc, úH 
ln•\Ut<ltlru• que se encontram sob o controle ou a aàmlnlstrac;ão do 
:-li', Mr~tn.razzo. 

O :-IH. ARTHUR ROCHA - Justamente. 
I>r•\'u dlzer aos meus illustr-es collegas que, felíz.mente, o De

I•UI'll~uwnto Estadoal do Tl'abalho de São Paulo, sob a d~reccuo 
lllut1ll"4• elo Sr, Dr. Jorge S:treet, seml)re tem procurado resolver 

1111 quc•KH'Ie~ u. contento das duas partes. 

,\;c firmas brasileiraS obedecem mais á. legislação, mas as ex
ti'JLIIH•·h·ol'l, em geral, a infringem, com especialidade a :!Irma Ma
IJU'II~~~~, Chega a ponto de vedar a. entrada. de fiscaes• em sua fa.
lu·lc·rl, <tun.ndo em serviço de :ffscalizar;:iio. 

Nlíu tive tempo de preparar documentos. Se houver mais uma 
n•>i'll"H\CJ opportu:O:a, exhib!rei, desta. tríbuna, ao meu illustre cal· 
l<•f,CII, ~~·. Vicente Galliez. documentos que evidenciarão mais de 
IJNtn •~ vardQ.de. 

o 1'!11. Vz=-rn"' GALLIEZ - V. Ex. está enganado. Não de· 
to•111lu !ntrac~õe.s da lei. No combate a essas in:!ra.c<:ões, V. Ex. 
mtJ nncontrn.râ. 'sempre ao seu lacro. 
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O SR.. ARTHUR ROCHA- Quer dizer que V. Ex. vae fazer 
quE'! es'i!a firma cumpra as leis ... 

O SR. Á);Ti:lNIO CARV/Il.-HAL - Do contrario. S. Ex. não seria. 
representante da Nação. 

O SR. (ARTHUR ROCHA - Agora, tenho mais a declarar á 
Camara o seguinte: esse conde Francisco Matra2:w Junio!" já. se 
desligou da sociedade do pae. compranao tres fabricas, do v.alor 
de 36 mil contos. 

Será possível que tenha esse dinheiro de voltar novamente 
ao seu bolso pelo soacri!icio <los respectivos operarias? Essef; ope~ 
rarios terão àeo trn.ba1har mais uma hora c ganhar menos do que 
ganhavam? 

Srs. Deputados, f 1a.mentave1 o parco ordenado rrue esses tra
balhadores percebem; mais, porêm, o E a inconsclencia. desse gran
de industrial, million.a.rio, querendo tirar a ultima camisa que 
.,ues vestem. ainda rnai~· por ser industrial que, não contribuindo 
para o socego da sociedade, convidado pelo Governo, pelos seus 
departamentos, nem assim. resolveu amigavelmente solucionar o 
caso, o qual, talve:z;, não :fosse de tão grande importancia.. Se a. 
:firma ,anterior. que trabalhava com essa fabrica italo-brasileira, 
sempre pagou aquelles ordenados e teve vida, creio que tambem 
teria vida a sua successora, pagando os mesmos saiarios. 

Tenho outro recorte do .Dlario de Seio Paulo, editado na ca· 
pita1 daquelle Estado. Diz elle: 

"A greve da. fabrica de seda Ita1o-Brasilelr::l - O Se· 
cretario <la Justio::a espera ;;olucionar o confUcto dentro de 
48 horas. 

Continua sem solução a greve {].o:;• tecelões da fabrica 
ltalo-Bmsileira. :Ha. vinte dias que os paredistas lutam por 
uma conciliação, sem obter mais que uma pequena compen
sação nas tabellas dos hora rios. 

As confabulações entre a commi.ssiio dos grevi!'.'t.a.3 e o 
dírector do D. E. T. e o Secretario da Justiça, succedem-.se 
diariamente, mas sem resultado. 

A gerencia da fabrica fez saber aos grevistas que os re~ 
ceberia até dia 27 do corrente. Entretanto, nenhum delles 
está dispos-to a obedecer ao 2.viso sem que -Sejam satisfeitas as 
suas aspirações. 

Ao que parece, o Sr. Sylvío Portug-al espera. solucionar a 
~reve dentro de 48 horas. 

AppeUo aos grevistas - O Syndlcato dos Operarias em 
Fiação e Tecelagem dirigiu o seguinte appello aos grevistas: 

"Aos operarias• da Tece1agern de Seda Halo-Brasileira -
O EJyndicato dos Operar!os em Fiação e Tecelagem de São 
Paulo, em . vista da. direcção d<'!. fabrica. $JUerer manter o seu 
ponto de vista, reduzir na proporçã:) de 30, 40 e 50 por cento, 
nos salarios dos operarias, vem pedir aos mesmos para que 
se .mantenham nessa attitude pacifica que se têm mantido. 
não compare~ndo ao portão da fabrica até a victoria- final. 
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!- E ao me><mo tempo, avisa: que desde jii. estii. fo rnecendo 
aTimentos ás famili~ necessitadas. Os interessados de'(em 
comt>arecer na sé de social, li. praça da Sé n. 53, segunda 
sobre-loja, que immediatamente serão attendldos. 

F irmes em voss.·os postos, companheiros e companheiras. 
que a. vlctor ia. <lepende de vossa união, não deveis esmorecer 
um momento só n a defem d os yossos interesses e nos de 
Yossos irmãos• de trabalho . 

O bem do proletaria do em geral está em v ossas mãos". 
Agora; Srs. "Deputados . entendem esses patentados que re

du:;-,ir 30 e 50 % nos salarios. jã. tão baixos, desses pobres ope
rario>~, f humnno, {: logico ; mus núo lhes cu8ta pagar 2, 3, 5 e 10 
contos de r éis, além de gratificações annuae$, a n egac;ões com
pletas q ue se tem sempre mandado vir da Europa, com todas 
;as garantias-. P osso <lar o exemplo do g-erente da Fahrica de Lou
ças .Agua Branca. que veio para o Brasil: entretanto. paru. que a 
industria pudesse ter andamento, t ornou-se preciso o auxilio de 
um chimico que estudou a qui e não teve necessidade de ir á Eu
ropa, o Sr. Romeu Ranzini. a quem aquelle gerente pagou 30 con
tos de r~is para que o ens inasse durante 30 dias. Esta ;; a ver
da.de. Xo emta nto. meus n obres collegas, aquelle Sr. ~arquez 
veiu com 15 mil liras por mez, o que não sei se honestamente po
deríL ser taxado de ordena.do. 

Sr. Presidente. não quero fatigar, mais a I>aciencia de meus 
nobres collegas . (Não apoiiUlos}. 

Terminan do, Srs. D eputados, af!irrno que o trabalhador de 
nossa terra nada mais quer do que justic:a; nada mais desoeja do 
que o fiel cumprimento das leis em vigor. Elle está. confiante, mais 
do que nunca, nos altos des tinos da nacionalidade, tudo faz e fará 
pela grandeza d a Pa.t.ria commum_·-

Xós, trabalhadores, reconhecemos a nobreza dos homens que 
se acham investidos da espinhosa tarefa ode bem governar o paiz; 
estaclístas a os quaes rendemos as nossas justas homenagens pelo 
desprendimento e a coragem com que se têm tornado patronos 
da causa dos humildes e sacrificados trabalhadores . 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

O Sr. Presidente ·- Tel1). a palavra. para explicaç:ão pes
soal, o Sr. Jair Tovar. 

O Sr. Jair Tovar (Par a expli{;CLÇão pessoal) - Sr _ Presi
dente. 

Bem inspit·ado andei eu, quando, ha poucos dins atraz, accedi 
promptamente á. solicitação do nobre Deputado fluminense 
Sr. Acurcio Tor res, em subscrever um requerimento de \lrgencia, 
para a immedia t a d iscussão e consoequente votação do projecto 
n. 193, de 1934, da autoria dd" Sr. Deputano Carlos Gomes de Oli
veira, regulando e organi7..ando o Conselho Na cional de Edu
cação. 

E todos aqueUes que sustentaram, pela S\la palavra e pelo 
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SE'u voto, a nec(:;;sidade dessa ]lrovidencia, certo tinham em mente, 
como finalidade primordial, uma vez organizado e regulado es5;e 
Conselho, que é hoje instituto de ordem constitucional, neceS-.~i
tando por isso mesmo de uma vibração tanto mai;; c~lere quanto 
possível dentro do organismo social, tinham em mente. repito, a 
rapida elaboracão do Plano Nacional de Educação. que é o obje
ctlvo a ser por élte cuidado precipuamente, conforme a expressão 
de que se utiliza a nossa Magna I~ei. 

Todas as vezes. que tem vindo ao conhecimento e <liscu,o."»ÜO 
de;;ta Casa. qualquer assumpto que se relacione com esse obje
ctivo principal do Conselho, eu tenho. obsen.·ado. Sr. Pre;;idente. 
que as attcnções se a.:;UçD.nl em dert·cdor do as,.umoto, como a. 
.!;'ignifico.r que e11e concretiza um fundo de aspirações communs. 
um reclamo ina<iiavel <le todos os recantos da 1''ed€'ra<:ào. 

A questão de ordem. que foi então aqui RU~citada. E>m decor
rencüt do imperatiYO, que se contem nos termos no art. ~2 da 
Constituição Fedet·al. mesmo com a solução, que lo)::rou ohtN, teve 
::t virtude de delinear. como uma consequencia incoercível. o pro
ximo conhecimento e YOtac;ão pelo plenario, do projccto organi
zador do Conselho, trazendo outrosim, como seu primeiro fruto 
sazonado, esse tiio ancioEa.znente esper'ldo· Pla.no :s'acional, que 
fixará, as directrize~ da Educaç:iio. 

E o Sr. Ministro dos ~egocios a ella attinente~. em di~curso 

Pronunciado por occasião de ,;e inst."J.llar o 7" Congresso Nacional 
de Edu~açiio. affirmando puhHcamente. que tem sido a preoccupa
ção m~ima de sua administra<.:iio o .Pl"eparo das• ha,~eo; desse 
objectivo constituCional, adeantanclo me'imo que ellas, reflectindo 
a.; a..'>Pirações nacionaes, se inspiram em quatro principias car
deaes. que são a. patria una, a latinida.de. a conservac:ão da fa
milia e a liberdade, vem agora de solicitai." uma audicneia da Com
mis~o de Educação e Cultura. Para exJJür perante ella o llOnto 
de: vista do Governo $Obre o assumpto. 

LonJ;"e estou. Sr. Presidente. de adeantar qu:tlquer anaiyse 
desses fundamentos do trabalho a ser apresenta.do pelo illustre 
titular ao estudo dos doutos que, por certo. correspondendo aos 
intuitos constitucionae:;;, hão de vir a compOr o Con~'elho Nacional 
de Educação. 

Eu quero f trazer ao conhec:mento da Camara o interesse, 
a ansio:;;a espectativa, em que se encontram tambem aquelles, que 
mourejam no Espirito Santo, porque venham essas directrizeg da 
e.duca~ão, em feliz hora reservadas á União pelo legislador consti
tuinte. e que outras• não ~erão senão aque1Ias constantes do plano 
instituiclo oelo art. 152 da vigente Constituição. 

Poderá estranhar V. Ex:, que eu venha in!'listir numa soli
citaGão que ev proprio reconheço estar constituindo oh]ecto de 
attenciosa cogitação dos espíritos brilhantes. que ornam esta 
Casa. reflectindo o pensamento nacional; mas noticias procedentes 
do meu Estado, com estreito vinculo no problema pre>'isto pelo 
le;;islador constituinte. compellem-me ao desatavio ele minha pa
lavra, para repetir, que bem inspirado andei, bem a\'isado os fados 
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me fizeram, qua.n~o subscre~·i o requerimento do illustre Ilarln
mentar fluminense . 

Naquella mesma tarde, ao chegar em minha residencia. che
gavam outrosim, noticia..q de que. no domínio da. instrucc;ão, a:ntro 
portanto do cyclo da educac:ão. se l>raticat·a um verdadeiro atten
tado no Espírito Santo. contra o interess.oe social. contra o principio 
hoje constitucional do direito a dq uirido. para a satisfaç:ã.o de 
desig-nios abertamente pol!tico!'. 

S•·. P r esidente_ 

Homens de elevado saber jurídico e õe grande hôa vontade. 
fundaram, ha cerca de um lustro ... -olvido . naquella. unidade da 
Federac:ão, uma F a culda de de Direito, que dnha, perfeitamente 
org-anizada e mantendo-se a expensas propt·ias. procurando obter 
do Go'l.·erno Federal sua equiparacão ás FaculdadeS' reconhecidas 
of!lciaes. trabalho em que col!abol"ava o proprio Governo Estadoal. 
ora com sol1cit..1.cões feitas ao titular da. Educação. ora reconhe
cendo-a de utilidade publica. 

O SP.· UeALDo RAMALHETE - Em cuja congregac:ão estava o 
mustre orador, um dos mais blilhantes 'Professores. 

O SR. JAIR TOVAR- Agradecido a V. Ex. 
Premida por uma angustiosa. necessidade de precipitar eS'se 

reconhecim_ento. a Congrega<;ão. pela maioria d~s seus componen
tes. pediu ao E~tado a officialização daquella funda~ão educativa. 

Foi o que consummou o Decreto Estadoal n. 6.401. onde o 
poder e~ecutlvo do Espil"ito Santo. para esse effeito. considera 
preliminarmente. entre outros mot!V08; que os estatutos- do esta-
1)elecimento estão .em plena concor<lancia. com a legislação federal. 
no tocante ao ens ino superior: que elle se acha convenientemente 
lnstallado: e que as provas nelle reali7.adas, soh a fiscalizaç:ão <lo 
G<lverno. se tt;m revestido de absoluta seriedade. 

J.\Ia~. Sr. Presidente. como uma nota dissonante do concerto 
estabelecido. denunciando a caviilac:ão de uma urdidura. <:orno uma 
compensaç:ão dolorosa dt>sse beneficio ao.s discentes. nesse decreto 
intrornetteu-se uma disposic:ão permissiva do não aproveitnmento 
de muitos daquelles do corpo · dooonte, que haviam dado os seu!'>' 
melhores esforcas pelo hom n ome do instituto, e que não e"tri
h!lham ou não tê.m olho.~ desinteressados pelo ePithalamlo desen
toado. que festeja o connubio politico ingtallado ao apa.gar da" 
lu7.es <'lo re.ltimen interventorlal. nas terras que se estendem para 
aWm do Itabapoana.. 

E <lahi surgiu. immediatamente apôs. que nomes venerandos 
e affeitos á. manipula~;~ das doutrinas juridicB.>;. a catado!! juristas 
cuja~ actividades já por varias vezes transpuzeram as linde,.; 
da.qúeJJE> ES'tado. figurando mesmo. pelo releYO dos seus tmbalhos. 
envolvidos por louvores con,;;picuos. que se re,;istram . até nos 
A.nnaes deste Parla~nto. foram violentamente afnsta.dos de suas 
cathedra.s. contra o interesse social, que os ·reclamavam nellas . 

O Sa. Ur:.u.DO R.AMo\LHETE - P ermitta-me citar o nome do 
Sr. des'embargador Manoel dos Santos Neves. jurista dos mais 
acatados, não só no Espírito Santo. como em tOdo o Paiz. 
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O SR. ElAS FoRTEs - Já. foi afas tado? 

O SR. JA!R TOVAR - Por decretos posteriores ao da <Jtfi
ciallzação da Escola. 

O SR· UBALOO RA::o.r.u.H!:Tl;; - Foram afastados cerca de dez 
protessore.s da Faculdade . 

0 SR. MOACVR B A?.BOSA - E ssa o!f!Cialização não era pleiteada 
pelo orador? 

O SR. JAIR TOVAR - Sim, mas não com sacrifício de ho
mens que se interess a ram, desde o inicio da Escola, pelo .>-eu pro
gresso. 

O SR. BIAS FoRTEs - Pleitearam a ottlcialização, e fundaram 
uma escola, o que é coisa muito m ais impor tante. 

O SR. UBALDO RAMA.LHE'I'El - Homens que honravam as ca
thedras e deUas !oram a!a!lta.dos só por não serem correligionarios 
do governador do E stado. 

O SR . .JAJR TOVAR Dei m eu voto, s im, para a offidali-
zação da escola, nü.o, por~m. repito, para que tae:;.r homens fossem 
sn.crificad os. 

Confesso, Sr. Presidente, que me surprehende deveras essa ori
entação nova, que vão imprimindo na éra constitucional ao go
verno do Espirito Santo. de vez que não era essa· a indole pru~ 
dente e po-ndera.da do actua l Gmrerna.dor, qWI.ndo como Interventor 
detinha. mesmo um poder discricionario, adVindo da. R evoluçà<J. 

E ainda mais me s urprehende. porque o titula r. que refe
rendou es5':l..s injustas e illeg:tes preterições, l! um exímio cultor do 
direito, a quem não me esquivo de testemunhar a minha admiração 
pela. sua capacidade de trabalho, e que por estes factos mesmo 
Unha ainda maior dever de não subscrever soluções cont rarias á. 
ordem jurídica e á decencia administrativa. 

Quando ~.m Minas Gernes, o seu •tv!s;:.d<> Governo t e ve ges to 
identico e m relação ao i nstituto semelhante, qu e alli se ostenta pa
ra gaud!o do saber juridico do Brasil, t enho noticia escla r e
cida, de que nfto houve esse pensamen to pyg meu. de se estabelecer- , 
rem vlndictas, n u m a-:to onde se attend!a. ao int er esl!'e so~ial e o · 
corpo docente da sua Faculdade f oi Integralmente aproveitado 
;.J~la offici~liz.'lçâo e ~ncampR~ão r ealiz:adar,>. 

Se i Sr. Presidente, que o p a ragrapho unico do art. 150 da 
Con stitui<;i:i.o Federal já. adeanta alg11mas normas a serem obs erva
das })elo P lan o Nacion al de Educação e que por ellas dlf!icil seria 
um absoluto entrave a essas manobras insolitas do politiquismo 
ulssolven.te . .,ue ava.ssalla as nossas lnstituicões. 

Ma>! nos preceitos que nel!e fori!m estab~lecldos. dos canon es 
a serem estipulad(>s no tocante ao ensino, dis positivos h ão de :fic:~r 
prevenindo e remediando s'ituações analogas, em que se compro
mette a. belle?..a de uma attitude pela. deselegancia de um gesto 
mediocre. 

A or!icializaç;-lc d1- Faculdade de D ireito do Espirito Santo, 
constitue inilludivelmente acto r.orrespondente aos anseios da no
bre gente a q~e está. ser vindo; port!m convenhamos que o preço 
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df? ,;ua. ncquü;lçào é e:(turslvo realmente da moral 110litica e exor
iJita dos quadrante da legalidade, praticando um v·erdadeiro es
bulho de direitos adquiridos. 

Estas, ~r. Pres~dente. as minhas considerações em tot·no da
quella iniciativa :por mim subl'lCripta; considerações. que são t::un
bem a um só tempo um novo appello para a mais J)roxima con
den~a~ão de~sa nebuiosa promessa. do Plano Nacional da . Ed"uca
çã.o e um protesto vebemente, para servir de al<ivertencia áquelle!:<, 
que o vão traçar, no sentido de cuidarem de dispositivos ener.~;icos, 
que cohibam praticas do jaez da denunciada. afim de que o nosso 
regime não continue a ser desmoralizado pelas medíocres .solu
<;ões de um arbítrio aca~tE'llado na ausencia oe lei esPecifica, 
(Mu-ito 7Jem. Pal'lMs.) 

Durante o dü-:curso do Sr. Jair Tovar o Senhor Arruda 
Camara, 1 •. Vice-Presidente deixa a cadeira <la presiden
cia. que ·{f occupaoa pelo Sr. Edmar Carvalho, supplente 
de Secretario . 

O Sr. PresidP."rlt(> Tem a palavra, para explica~ào pessoal. 
o Sr. Gomes Férraz. 

O Sr. Gomes Ferraz (Paro ('.t:pl-ica.çüo pessoal] Senhor 
Presidente, li com profundo pezar e bastante ex""trànheza. no bri
lhante e pr<>stigioso mnt utino def:ta Capital n "Correio da Manhã ·•. 
a ~eg-uinte nota: 

O p-roblema rJa 7epra. 

Ri'i quem nãu viajou ainda pelos Estados do norte e do 
n«rde~te e,;tá a1heio á extensão que entre nós vae to
mando o mal ele Hansen. Desde o Pará {1. Bahia, a.<; 
deva~tacões são incalculavels. E não é preciso ir asHim tão 
longe: em :.\linas e ao norte ".ae São Paulo, em toda a faixa 
que ge estende até ao Trian;;ulo Mineiro. vêem-se n. miude 
,; tropa,;" de lepro~os em andrajo,;. dando ás po]mla<:ões um 
espectaculo apunhalante de dôr e de vexamE'. 

Xo Ceará e Rio Grande do Norte, (!entro das apoucada~ 
])O~sihilidades destes -dois E,;tado,;, tem havido ~overnos que 
;-;e preoccupam sobremaneira com o assumpto. Canafistula 
fo um exemplo e um e:;'tin1UIO. ~os arredores de Bello Ho
rizonte, ta.mbem alguma cousa ha feita, que não envergo
nha os poderes publicas de Mina8. Em conjuncto, porém, 
é fm·çoso confes~r quP o ataque n.iio esti"t proporcionado, 
em intensidade, ao inimigo temeroso. 

Para os sentenciados leprosos. jú ~e construiram e inau
guraram pav!lhõeR no HOSp!tnl-Colonia de Curupaity. Mas 
onde estão os g-rande estabelecimento:< de cura <'lU, ao menos. 
àP l~olamento. como os que têm o)l Estndos enidos em 
:\Taloknl c alhures? 

E' a eterna mnnin: enfeitamo~ il. fachada. gastando com 
l'lln fot·tunas fabulosas, em obras S'UmJJtuarias que deixam 
o <?xtrn.ngelro de bocca aberta: mas deix:J.mos o interi<:lr e.tn 
cruel abandono, com as popula<:ões r:uraes dizimadas pelo 
impaludismo. <L vcl"minost-. a lcpt'~> e '"' '·Lampcões" de to
elo o <'alibre. fcitio e ~ráo. 
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r ~riotlsmo sadio. ser á fortificar o organismo do no~o 
p'ovo, de modo a fazel-o resistit· na luta. diaria pela sub
.slstencia e pela vida . 

.Ahi está. o problema da lepra. deosafiando esse patr i<'
tismo". 

Ora, Sr. Presidente. es~ nota encerra tamanha injusti<:~ e 
tão grande lnverdade sobre a saude publica do Estado ·de São 
Paulo, na parte que s'e relaciona com o problem;t da. lepra, que 
eu, como paulista cioso do reno.me de minha. tct·ra. não pos..~o 

deixar de levantar desta tribuna meu sole.mne e vehemente pro
testo contra a maneira pela qual se procura desrncrt>eer o pro
gresso de São Paulo, em todos o_~ ramos de 1'Ua activí•Jade, e, ao 
mesmo tempo, diminuir o~· nobres sentimentos de solidariedade 
e de generosidade que> constituem o a.pan;t.iio do povo hand<>i
ran-te. 

O SR. ~lU> VKn<>ARA - Sã.o Paulo Y"-C na van;:uarda <la ci
víli7..açâo brasileira .. 

,. 
O SR. GOMES FERRAZ - A:;:-rnde<:o o aparte do nohre De

l>Utado. 

O Sn. Pwr:o VeR.r.Arv\ - E' facto que nem um r.E>;::o póc1e nl'-
g"llt'. 

0 SR. FRAl\-ClSCO Mot:RA - Axiom;cti"O. 

O SR. GOMES FERRAZ - Para. corroborar :1. pal:wra do 
i!lustre Sr. Pedro Vergara, cujo nome declino <'om :;ra.nde> sym
pa.thia neste momento ... 

0 SR. P Eor:o VR!tGArU. - Obril'ado :t Y. E:oc. 

• O SR. GOMES FERR.A.Z - ... vou ler. tan,hem. a re!<pei
to desse juizo encomia.stico d e São Paulo. um topic.o Õ:\. brilho.nt~ 

or~ão ha poucos dia." pronunciada nesta Ca..o;a pelo talentoso 
leader da bancada situacionista do Rio Gmnde do Sul. ~r . João 
Carlos Machado. a. qul'm rendo minhas homena~ens <1e> admira
çiio e respeito .. _ 

O SR. ?Eru:o YF:RGARA - S. Ex. n ncla mais ( ez que> j us ti<;a. 

O SR . GOMES FERRAZ - . . . palavras que rE'cehera.nl o s 
applausos geraes desta. casa. 

O Sr:. SA-!IdPAro Cot:RCIA - ::1\!ulto' merecidos. 

O SR. GOMES FERRAZ - E' o se!'(uintc o tJ't>Chn :t que 
a lludi; 

"O Estado de ~iio Paulo {· um cx~mplo <l<•ntl·,, •la :>::~

~ii.n ••• 

"0 espírito n<.> inlc-J:t,tlvn.. a. r. u)tUI'fi elos st•Us filho,;, OS 
horizonte~ lar~o,. dos :wu~ ~overnant<.>:< jmpií,•m-nn p<·l" -'"u 
ch•lsmo e pelo seu trnbn.lho recunclo. 

Sã.o PRulo con><tltu.,. o or;:;ulho do Bra:<il. ·• 

A><sin1 Sr. P1·e.:iclente. qUe1·o o.creditnr QUI' a" lnfortnac:t.es oh
tidas pm· ?.quelJE> imp!n·tnntlss imo org:io cln imJH'E'n.•a cut·loca orien-
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·tador que é da opinião publfca do PA!_z, ao lanGar li. publicidade tão 
inexacto quão alarmante nottciario, não foram bebidas em fonte 
fidedigna, pois, de outra fórma, estou certo de que ellas não teriam 
mdo vehiculadas co.m tanta facilídaue em detrimento dos fóros de 
civilizac;;ão e pro,~:ridade do meu Estado. 

O $R . .TosE' GuEDES - :-<esse ataque esquece até" o autor da fi
sura elevada e benemerita de Salles Gomes, homem que tem orga
nizado, em São Paulo, o modelar !;ervlço da prophylaxia contra a 
lepra. 

o SR. GOMES FERRAZ - Terei opportuni{lade de fazer refe
renda ii obra do Dr. Salles Gomes. 

Se ha, Sr. Presidente, problema que tenha ~ido cuidado com ex
cepcional solicitude e inte!ligEmte carinho pelos governos do Estado 
d<e S. Paulo, tanto na velha como na nova Republfca. problema que 
por assim dizer, ;;onseguiu operar o milagre da. =obillzação de toda. 
a população pauli-sta no combate contra tão terrível inimigo e que 
tenha sido amparado pelo arrimo d a munificencía nunca~negada 
do povo paulista, é o da lepra, que já em 1893 o grande leprologo 
brasfleiro JoSé Louren~o de Magalhã~ dizia: "Reconheço com jU:!

tiça que os paulistas condoem-se da sorte terrível do~ leproso~. 
não lhes negando o seu soccorro, a sua assistencia, a sua esmola". 

O combate á. endemia da lepra, a qual como é sabido, não :res
peita clima, idade, rac;;a ou sexo e que. desde os mais remotos 
tempos, v-em castigando o genero hurn.ano. esse combate tomou 
incremento notavel no governo do honrado Sr. Dr. .Julio Prestes•, 
quando, em bOa hora, confiou a direcção suprema da campanha. 
contra o horrendo flagello !t dedicação, á. operosidade e á illustra· 
ção do gran<le medico paulista. Dr. João de Aguiar Pupo, então 
cathedratlco e hoje directÕr da ~aculade de Medicina de São Pau
lo. 

Esse joven scientista. tendo em suas mãos ·e sob a sua re!':
ponsabilidade a direcção do..~ se:rvic;;os de prophyla.xla da lepra, 
amparado pela. acção official, appellou para todas as força.'< so
ciaes, economicas e admnistrativas do Estado e dos municip!os e 
para as extraordinariru;• energias civ!c.as e moraes do povo paulista. 
reunindo tudo- Governo, municipalidades e IJovo - em congres.sos 
periodicos que trouxeram como resultado pr:J.tico e irnmediato a 
construcção <le varias leprosarlos, que ah! estão. para attestar, de um 
lado. a sabedoria do Governo de São Paulo. da grandeza moral de 
seu povo. e, de outro, significar que Governo e Povo, hontem 
como hoje, sempre souberam combater e vencer todas ru.• calamida
des desferidas contra o oscu prog-resso, como a febre amarella. a. 
peste bubonica. a J)este bovina, a praga do café e, ninda t'eC'ente
mente, o surto endemico da malar!a: 

O SR. AL.~S PALMA - V. E::.:. dF:ve e-pecifiear que o,; lepro
AArios de Bauru' e de Cocaes têm dado magnl!lco resultados. 
(Muito bem) . 

O SR. GOMES FERRAZ - Acce!to e agrade~o o a.ux!l!o que 
me proporcionou o aparte de V. Ex. 
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Pos•so affirmar, Sr. Presidente, sem receio de contradicta, que 
·nenhuma nar;ão civilizada. do mundo, - nem os Estados Un'ii:l.os, 
<:om todo o fonnldavel poderio philanthropico de seus magnata..->; 
nem o .Japão, com sua !)'leguaJavel e invejavel capacidade de orga
nização - tem feito maiS ~ melhor, em prol $ ext!ncção da. le
prõ'l e da asslstencia social dos leprosos, do que São Pauln já fez, 
5:ob a dlrec<:ão technica de .João de Aguiar Pupo, e está !azendo, 
hoje, ~ob a orientação fecunda do eminente lepra logo paullsta Dr, 
Salles Gomes. 

E esta affirmaçãu náu "é minha; é do japonez, o Dr. Hoyashi, 
medico <lo !e prosaria ;:le Alsen-Ei, no Japão ... 

O SR. PEDRo VERGARA- Todo o Brasil, e não somente Silo Pau
lo, deve sentir-se honrado eom atf!rmaçã.o desta: ordem. 

O SR. GOMES FERRAZ - E' opinião, tambem do pt•ofessor 
Etiennc Burnet. secretario da. Commissão de Lepra da LípL das 
Nações: doR profes;ores Puente, da. Arg-entina. Anderson, da Uni
versida.de da California, do saudoso scientista brasileiro Carlos 
Chag-as. e ào notavel cathedratico de pelle e »y,phiNs da. Faculda
<Je de Medicina <leHta Capital, o Dr. Eduardo Ra.bello . Quando não 
ha.sta.'<sem todo>J es'<es vaUs'Os e insusr>e!tos testemunhos. invoca
ria, nest"' momento, n. palavra aba1isa.ua e acatada. do nohre De
putado pela ~..ahia, o Sr.'Arthur )l'eiva, pontifice na materia.. que. 
na o;ua dupla qualidade de medico notavel ~ de homem publico 
que occupou a direc~:;ão dos servic:os Sanitar!oR e a Secretaria do 
Interior do meu Estado. poder-ia dizer &. na<:uo os ingentes e ti
tanicos esforços que o Governo de São Paulo tem feito em prol 
da extlncção da lepra. eons'truindo esses leprosario>;, e or~a.niza.ndo 
e~ses dlspensario>< e preventorios, que ><::Í.o fortalezas inexpugnavei~. 
muralhas intransponiveis QjJpostas it invasão e [t dis;;emlnac.1í.o do 
Mal de Hansen. 

Exi~·tem em São Paulo. Sr. Presidente, cinco lc,prosarios: o 
de Santo Angelo. um dos maiF' nota.vels do mundo. soh a, direcção 
competente do Dr. Manoel de Abreu, em Mo~y das Cru~es; o de
Cocaes, n!nda ha pouco- referido pelo nobre collef;"a,, o Sr. Alve~ 

Palma, em Casa Brancn.: o de ''AymorG", em Bauru'. e o üo "Pa
dre Bento". em Guarulhm'l: se-te dtspensariOl', a ~aber: o do Braz. 
l' do "R()m Retiro, n rlo Arn~ ·'o.. o ele .To•'annn. o <le .hm~·iHh~·. o ôe 
Campina~ e o dt> 8;:tnto:-;. on rle s1io tratado!'! o~· do!"nte~ não contfl
g-iosos portaclor!"s da (orrna Inicial e ft-chttda tla molestl:t. 

0 Sn. H~NRIQUE Gur::!ll<:s - Ouvl do pr0)1l'lo D1". Sal!!>:< Gom<.'-~ 

QUE' .i(L foJ•am obseJ•vnclns a~ curas comvletn.~ <•m G!lO doentes. Ou
tros fli-arll.m eom 11. nhr!,:::n<;ii.o dP ('OffiJliLt'C!Cer [lUnH vezes por armo. 
<lut·antf!' d<>b nnnos, ao Jept•usarl" mn.J>~ proxlmo, para s'ercm exn
m!nadoH. l;JsseH lem·c~<:trios, portanto, t<·m claclo rc:mltado qua."li 
que completo, 

O SR. GOME:s To'EHRi\7. - Agt·ndP<;o im.nwn><nmente e ~ub

sldlo trnzldo ]) m· V. Ex. 

Proscgu!nclo na.~ mlnhns conHI<lerações, devo íuzer rcfercncia, 
ainda, a doi>~ pr~wmtorlo,;:, que mio !mportantiss!mos - o de The-
1'<>7.!nha do Menino Jesu.~. em Oz:t>~co, paru meninas, c o de Jaca-
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r eh)'. pa ra men!noH. on de :<fio n.m par:tdos C»i filhos dos morpheticos 
indigen tes e intern ados. 

o Sn. HF.:xruom~ Gur:m:s - Recebendo toda l t e,;pecle de assls
t encla. 

O SR,. GOME S FERRAZ - J.;xistem em trat [l mento no~ le 
pro>~arios d e São Pa!:~lo. n.prox!m aàa.men te, seiq mil doente~. que 
cu~ta.m ao E s tado - os internados - 1::?00$000. em m~õia, cada 
um. sendo de notar qu e al~m desses d oen tes inter nado!'>' e tratados 
nos ulsnemrario~ e pr eventor!os:. m uitos outros . q:ue p reenchem 
o~; requh<itos <la lei rlo hmlamento oomiciliar, sã.o tratados nos pro
p riMI domicilios, soh :;evera v!g!lancia e fiscalizac;ã o do Depar ta
mento na Lepra, em cujos »ervlc;os trabalham 65 m edicas na capi
ta l e seis nas insp ector ias re~ionaes do intl.'r ior tlo E sta do . 

S t·. P residE>n tl.'. os infE'IiZe>< portadore:< <lo m u.l de La:>.>tro. n o 
ERt ado de São Pa ulo , não tt,m neces::;ldade de viver ao r elento, nã o 
pr ecisam anelar e~'m olando pela~ v!a~ publicas o u pelas estrada s, 
e. m uito meno~. \'estil· andra jos . ~os !eprosarios de Cocaes e de 
B a.uru'. h a 800 vn.g:ls. approxima damente ou melhor. SOO leitos es 
tã o preparados par:J. r eceber doentes dessa natureza. 

Xos lep rosa.rios elles ti'm tra tam ent o b enigno. n n s melhores 
condi<;ões de conforto. com assi~tencia med ica prompta . !aci! ac
c t>RSo its suas fam ilias e diver sões de toda especie . 

O S t~. HE::o;RIQUE G UEDES - Além de escolaR, !gl'ejas. e l e· . 

O SR. G0~1ES F E RRAZ - O~ doentes. n os leprosarlos, com 
hahilitac;ões para. os ados d a vida. pó<iem executar os ::;erv l<;os 
internos. l't>Cebendo r enumet·ações que va r iam de 1S a 3S d-larios, 
existindo m esmo. ac t ualm en te. mai<~ de m il com t~balho renume
ra.do. A lém tllsso, e ada leprosu.rlo tem urna caixa beneficente , a d 
minist l·ada pelos rto<!nte:-;. ' ·cum pe t·:;onaliclaue jur ídica propria , onde 
sií.o r e>culhidos os don a tivos por elles r ecebidos. con vindo sa llentnr 
que s .J a. caixa beneficente do L ep ro!'lario dt> Santo .An~elo posRu e 
um pn.tr imon iu de ·!!00 c-on t os . :>tos leprosar.ios . com o adiantou o 
illu s tre D epu tado Sr. H enr ique Guedes. se m inll'! tra. o ensino com 
p rofesm res pa~os p elo E stado, existindo n a orgo.niza<:iio intern;.L 
de cada. um delles os seguintes departamentos : Depart<tmento 
Comm ercial (rest aura nte. h\lhares, etc.); Departamen to Indu !<
trial - olaria..~. fabricas de sabão, to•refac<;iio de caflc'. etc . : Depa r 
t:tmento R ecr eativo. - (:sa!õcR par a. ba iles, c inema. theatro, banuas 
rt<.> musir.a. r a dlo. t> t c .): Departamento E sportivo (campos de 
foot -ball e o ut ros jo~os ) ; DPparta mento A~ro-pecuario (chac:wa..". 
crea<;fto de ,::-alllnhas. d e porcos. etc.} ; e Depar ta.mento dE> As:o~ is
tenc:in. Ro<'iai - t odos dirigidos pelos proprím< d oentes, que :.:ozam 
no~ leprn,;ari(J :< d<• urna vWa. llvn·. t ranqullla c - )lor quc• n ão d!
zt>r? r e rJUhlicana. )lui>< at(• (ll'e(e ltos <- pollclaes <•n<·:u·r<·~adu" ela 
:ulminhitru<:iio <'h ' il " da mnnu tc iH;iio <la or<l!'m c·ll<>>~ po."suern [(4 

dent ro. 

Rt·. P 1·esldentr· . 11a t·a nwlhur dt>mon~tnt<; iio <lo c:u·inho P dn. R<t 

be<lorin. <lu ;.:'úYe:·n ., <1<' s:w l'nu lo. ou melhor . do.s potleres publicas 
de Sii.o Paulo - <l ~>><d<~ ;r. ~<··•Lií.r • dn nn•t·ln.ro e~tn<l!sta Dr . AlUno 
Arnnte~. pelo pn •Llema da lell n~. ba sta ç·,,n:-;lderar que. ><em <"onta.r 
ali v,ulto~.l < s sommas d!:.;pcn<lldas nas <·on!l truc<:i'ie>~ <los d!f!E>•entes 
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Jeprosarios, as verbas da Inspectoria ela Lepra. só P'll'a mnnuten
çào desses est.abelecimentol<, têm sido a>; se:;uintes: 

lfl2S 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1~35 

60():150SOOO 

570:HOSOOO 

»79: 075$0"00 

iJ54:325$000 

1.477:()00$000 

4 ' 116:225$000 

:; ,331:625SOOO 

6.3S2:fi25SOOO 

O Sn. SAMPAIO Cot:Rf:A - Nesse problema. ('omo em muitos ou
tl'O:$, São Paulo têm desmentido as regras arithmeticas: a parte, 
ás vezes , é maior que o t odo . . . 

O Sn. ALVF.s PALMA - Para. tornar mais brilhante a all<>eu\:âo 
do brilhante collega - e re><pondendo ao Cor-rt<io ela. 3-fanh{i . 
devo a ccrescenta.r que pelo interior de São Paulo n1'io perambu!àm 
doentes! Póde haver um ou outro lepro..~o fug-itivo, mas isllo não 
impede que ~;eja u ma inverdade ·m u ito :;rande o que affirma o 
r.·orrPio aa ,)fanhri. 

O SR. GOMES F ERRAZ- Pois se ha 800 "l.'aJ;:t>< i"L espe r-a de 
mais indivíduos atacados de lepra. 

O Sn . .JoR<:E Gt:EDEs - AI.;m diSSO, o nobre eollega niio acce n
tuou qual a origem do,; morpheticos. Uns sã o do pr·oprio P.sta.do , 
mas outros são de Estado visinhos. que para J{(. se passam . F: Sii.n 
P :LU!o os abrl;;a c omo filhol'l da terr~~-

O SR. GO:.viES FERRAZ - Somos todos bl'a,.lleiros. E' ques
tão de >;olirlarledade huma na . (3fuito br.n~). 

Sr. Presidente, a obra rea1i7.a.da por São Paulo. em benefido 
<12. a.ssistenda ao>< leprosos e ~o extermínio da. lepra. elo,;:iada por 
todos O!l extra ngeiros illus tres que nos visitam. apesar de repro
duzida num ffl-m .iii. exhib!do nesta. Capital e que causou assombro 
E.! admiraçãv a t odos quantos o presenciaram ainda. infelizmente, 
não é muito conhecida dos brasileiros, principalmente da bôa im
prensa que, como o Correio ela. Manhíi. orienta n opinião publica 
pela força, p elo prestigio e pelo valor cL"'l. su.-'1. palaYra escripta. 

Essa obra de São Paulo, se attesta a. gTandeza moral do nos!;O 
povo, tambem clignifica a nação brastleira. (Muito bem.). Se el
la symbo!iza. o valor de um Estado, ta.mbem concretiz."'l. a ndeantada 
civilização de um Paiz. (.ápoiados). 

São Paulo, emprehendendo n cruzada, accentuadamE'nte h u
mana, do extermlnio da lepra, de qu e ainda agora nos da notich 
o Congres:;o de Therapeutica da L epra. repnindo na C:~.pital do E s
tado, realiza o mais nobre, o mais bello, o mais alto e o mais santo 
apqstola.do que se p6de est:ldear sob re a. terra. (.lfuito bem; ·m I' i
to be-m ! Palmas .. ) 
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O Sr. Bias Fortes (Pela ordem) Sr. Presidente, não 
pense V. Ex. seja impertinencia de minha parte, mas não posso 
deixar de accentua.r que a camara está :runccionanào sem Mesa. 
Como o Regimento exige que a Mesa seja composta de um Presi
dente e dois Secretarias, desejo que a a dvertenci:J. fique nos A?t-
1:aes, para que não se 'reproduza. :racto desta natureza. Um visitan
te que ent rasse aqui , neste momento; teria a impressão de que o 
Parlamento bra,;i!eiro ., uma famili:1. em conversa, sem direcção r 

sem assist~ncia . 

Corno representante da minoria, que sou. penso que ~ preci
so haver mais a preço. por parte do.!< responsaveis pela dírec~ã.o da. 
Casa, e leitos pela maioria - para com o plena rio, de modo q ue 
nas horas ãe findar a sessão, aqui se encontrem n a. Mesn aquelles 
(JUe para ella foram eleitos. cumprindo os deveres que lh es sã(, 
lmpostos por e sse mandato. 

Não ;; razoavel que n ós. Deputados , convocados a comparacer 
á Ca.ma.ra, aqui permaneçamos ato< terminarem os traoalhos e, 
entretanto. os homens aos quaes cabe dar exemplo, pois que fo
ram investido~ em alto pos to pela confiança da maioria da Casa, 
abandonem suas c adeiras dando L"npressã.o <lesoladora. do que seja 
cumprimento do dever. (Muito 'b~:m.). 

O Sr. Presidente Esgotada. a. hora. vou levantar a 
ses•são. de3ignan<lo para a de amanhii a seguinte: 

ORDiilM: DO DIA 

2• di.!5cussão do projecto n•. 81, de 1935 (1' . lesislatura.), auto
rizan do a abrir o credito especial de S4 : 029$600, para indemnizar 
o E stado dE' Pernambuco de despesas realizadas no Patronato Agri
cola "João Co!mhra"; 

2" discuss-ão do prejecto' n•. 3-A de 1935 (1'. legislatura), 
per.mittíndo aos empregados de quadros annexos inscreverem-M 
em concurso d e h abilitação ou de entrancia, independente .de li
mite da idade; tendo parecer com substitutivo da Commi~ão ee 
Justiça; 

1• discussão dO' projecto n•. 97, de 1935 (1• !egislat-u.ra) ; ins
tituindo as profissões de advo.~do-academico e de a.dvogado-p ro
visosionado, regula o exercício dessas profissões e da de solicitador 
e dando outras pro .... 'idenc!as, tendo parecer com substitutivo da 
Commissão de Ju~ :iça e parecer da. Commissão de -Educação. con
trario ao projecto. 

lo. discussão do projecto n•. 53-A, de 1935 (1" legislatura). 
prohib!ndo as corridas de automoveis; e outros Yehieulos, em 
aposta de velocidade; com parecer contrario da Commissão de Jus-
tiça: 

Discussão unica. do p rojecto no. 42-A. de 1935, concedendo o 
credito de 60:000$000, para installação da cadeira de clinicá da. 
Faculdade d e Medicina d a Bahia; com parecer da Commissã.o de 
Finanças e Orçamento sobre as emendas em 2•, mandando desta
cal-a!; ; 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU11201 5 12:04 - Pêgina 77 ae 77 

-119-

Discussão unica do requerim~nto n• . 31 , de 1935 (1" legislatu
ra}, do Sr. Josê Augusto, de informações sobre o motivo qu~ de
terminou a chamado de varios officiaes do 21• _ B. C., de ~atai. a 
esta capital. 

Le...,·anta-se a sessão G.s l S horas e cinco minutos. 
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48.a Sessão, em 29 de Junho de 1936 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONio CARX...OS. PRESIDENTE: 
EUVALDO LODI, 2" VICE~PRESIDEKTE; E ARRUDA 
CA.MARA, 1" \'1CE-PRESIDENTE. 

A! H 14 horas compareceram os Srs.: Antonio Carlos. Arruda. 
C:tmar.a, Euval<lo Lodi, Caldeira Alvarenga, Edmar Carvalho, Claro 
de Godoy, Lauro Lopes. Café Filho, V ieira Marques, Ribeiro Ju
nior, Deodoro Mendonc;a, Acylino de Leão, Abg-uar Bastos, Genar•) 
Ponte, Henrique Couto, Hu~o Napoleão. Plinio Pompeu, Democrito 
Rocha, Pedro Firmeza, Martins Veras, José Augusto, .José Ga.mes, 
.M.athias Freire, Herectiano Zenayde, Botto de Menezes, Souza 
Leão. Rego Barros. Arnaldo Bastos, Heitor :Maia, Alde Sam
paio, Oswaldo Lima. Simões Barbosa. Motta Lima, Fernandes 
Lima. Sam-paio Costa, Deodato Maia, Armando Fontes, Pris
co Parniso, Plinio Dantas. Wanderley de Pinho, Arthur Nei
va, Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, . Henrique Do<lsworth, 
Amaral Peixoto, Salles Filho. Sampaio Corrêa, Alipio Costa.l
lat, Prado Ke!ly . ::><ílo Alvat:enga, Artb·UI' Bernardes. Bias Fortes. 
Pinheiro Chagas, Martins Soares, José Braz, Levindo Coelho. 
Theodorniro Santiago. Augusto Viegas, Juscelino Kubitschek, Da
niel de Can·alho, Carneiro· de Rezende, Christiniano Machado, l\la
cario de Almeida. Jo~ Bernadino, :M:atta Machado, Simão da Cunha, 
De)))him "'-'foreir:1, Pe-reira Lyra, Theotonio Monteiro de Barros, 
Santos Filho. Oscar · Steveson, Barros Penteado, Castro Prado, 
;.racedo Bittencourt, Bias• Bueno, Alves Palma, .Jorge Guedes, 
Gome~· Ferraz, Miranda .runior, Horacio Lafer, Fabio Aranha, 
Jairo . Franco, Domingos Vellasco, Laudetino G<>mes, Vicente l.li
guel, Corrêa. da Costa. Arthur .Jorge, Plínio Tourinho, Octavio da 
:-líh'eira., Paula Soares. Francisco Pereira, Rupp Junior, José Mul
Jer, Diniz Junior, Carlos Gomes de Oliveira, Vespucio de Abreu, 
Renato Barbosa, Demetrio Xavier . .Annes Dias, Pedro Vergara, 
João Simp1icio, Frederico \Volfenbuttel, Ascanio Tubino, Dario 
Crespo. A<lalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Nicolau VergueirO. Euri
co Ribeiro, Errnando Gomes, Abel dos Santos, Abilio de Assis, 
Antonio Carvalhal, Silva Costa, Jose do Patrocínio, Ricardino Pra
do, Ferreira Lima, Ricardo 1\of.achado, Alberto ~-\lvares. Lima Tei
~eira, Pedro Rache, Vicente Galliez. Leôncio Araujo, Gastão Vidi
gal, Baet;t X~ves. Sylvio Leitão. Baneto Pinto, T!lompson Flo
res, (125). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
~ecimento de 125 Sr~. Deputados. dos quaes apenas 34 se encon
tram no recinto. 

Está aberta a Sessão. 
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Convido O!'< Sn:. Vieira "!\fat·q ue~ e Ríhcir() Junior para com
:porem a Meso. . 

Vai-se proce<ler á. leitura dn. Ac ta. 

O Sr. Ca ldeira de Alvarenga (4" Se(-reta.rio, .•ct<vintü) de 
z•). procede á leitura da Acta &\ Se!<são antecedentE>. a. qual é sem 
observações, approvada. 

O Sr. Presidente - P>t>l~·;;e ;, leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lyra 
gUinte: 

(1," s~(;.,..,•tario) procede á. leitura. d o ~-

EXPEDIE~TE 

Do ministerio dn Educação e S. Pllblica. de 28 do corrente, 
enviando informações solicitadas sob re a r egularidade, idoneidade 
e funccionamento da E scola Polytechnfca, do Esto.do de Pernambu
co. 

- A quem tez a requisição. 

Do Ministerio da Mar!n~:11, de 28 d o corrente, enviando as se· 
guinte: 

INFOR MAÇÕES 

1. Sm r esposta ao officio n•. 37õ, de 30 de março p roximo 
pas:;ado, em qu e V. Ex. solicita providencia.." para que sejam 
!Prestadas á Camara. dos D eputados as informações requeridas 
pelo Sr. Deputado l<'ábio Sodr~. e que dizem respeito a.os of!iciaes 
reformado.: e á :-espectiva verba por que são pagos. infonno u V . 
Ex. , na. ordem em que requereu a.quelle Deputado: 

a) a verba 21 - Classes Inativas do - orçamento deste Mi
nis•er io é discrim inada em cinco :o;u':-consigzta.!;Ões, ,.endo a pri
meira para pagamento <le reformados, a. segunda para a.posentado
<ios, a terc'!ir.a para os que se r efonnarem. passarem para a r eser
' ' a de P clas!ie ou se a p osen tar e m dur a nte a vigencia. do exercido, 
a · quarta para pagamento de soldo aos invali~s da ~ta.rinha in~ 

cluidos no A.sylo de ln":o.lidos da Pa.trla e a quinta e ul tlJna para 
~agarnento de pensõE>s provlsorias de montepio e meio soldo, de 
accordo com o decreto n•. 24.685, de. 12 de Julho de 1934: 

b) R c{ormado_q : 

4 Almirante~; .. . . .. .. 10 :910$300 130 ;g2SS600 

ll Almirantes A"r ad u a.dos• 28 :598$7()0 343:184$400 

37 Vice-Almirante:< .. i . :l 04: G 14$100 1 . 255: 369S200 

4 Vice-Almirante::; iraduilodos S:286$700 99:440$400 

5!1 Contra-Almirantes . . . . .. 148:448$500 1 . 7 S1 : 3&2$000 

:! Contr:1-Altnirnnt~s grndundo."< 3:698!700 44':384$400 

101 Capitüe :< de :M:tl' e Guerra 2-19:367$600 2.992:411$200 
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11 Capitães de Mar e Guerra g-ra~ 
llua.dos . . . . . • . . . . . . 

79 Capitiies dE' Fragata .. 

28 Capitães de Fragata gra
dutülas 

gg Cal>itiieo; de Co,veta 

28 Capit::i~>l de Corveta gradua
dos .. 

99 Capitiies-Tenentes .. 

41 Primei~os Tenentes, .. 

1 Primeiro Tenente graduado 

439 ~e;;undos Tenentes 

5 Se~undos Tenentes gradua-
dos .•..•••...•• 

10~ Suh-Officiaes .... 

lSG Infe\·iol·es e pra~ 

Apo~entado:J: 

30!J Funccionario:.; .. 

230 Operarias . . . .. , 

1.064 In validos • . • •.• 

Tu tal e:eral . . . • 

13:182$700 158:192$400 

1.75:144$100 2.101:729$200 

34:159~300 409:911$600 

13&:&18$200 1. &39 :418$400 

27:183$300 326:199$600 

9&:008$270 1.152:099$200 

22:342$100 268:105$200 

891$800 10:701$60() 

257:486$100 3.089:833$200 

1:306$000 15:672$000 

35:329$70~ 423:956~Uu 

35:191$800 422:301S60ú 

1.388:767$970 16.665:215$600 

154:752$434 

93:126$900 

247:879$334 

51:475S6oo 

1.857:029$200 

1.117:522$800 

2.974:552$000 

. 617:707$200 

1.688:122$904 20.267:474$800 

c) pr-ejudicado pelo que se acha exposto na letra b; 

d). nudu. consta no. 'Directoria do PeS5oal da /l,rmada sobre of
ncial;'.~ rerormado~ nas con-di<:ões do item à, do of.ficio no. 357, aci
ma. citado. 

2 . Reitero a V. Ex. os meu o:; pr-otestos de elevada estima. e 
distincta co nsid~rru:ão. 

Em 28 de Junho de 1935. - Protogen.e$, Pereira. G-uimarães. 

- A quem fez a requi.•d!:ão. 

Do Tribunal de Contas, de 25 do corrente, communi<:ando haver 
negado reg-istro ao contracto celebrado pela Directoria de Prote
cçào á Maternidade e á. Infancia com Henrique Alves da Silva, 
para locacão do predio n•. 63 da rua Mauá.. 

- A' Cornmissiio de Tomada de Contas. 

Da. Camar:1. Municipal, ·de 25 do corrente, remettendo copia do 
requerimento approvat:lo pela Casa Legislativa, fazendo um appello 
no ~ent!do êfe !':er ampal'a.da e reerguida a Companhia de Navegação 
Lloyd Brasileiro. 
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- A' Commissrio tl() Estudos da :VIarính~ Mercante. 

E' lida e remettida á. Commissii.o Exe<:utiva a se;;uinte 

( 1." u:GlSI.ATCRA) 

ImZic<J, q1cc a Jfcs<J, da- C am-aro. otfide a.o Sr. Jfin;st-ro d4 .1gri
crtlturG .solicit<tndo atudo,.; 8oàrc a,, .cond.içõc.'< d.o plantio de~ 

carnaúbeira.. 

(Com. Executiva 15, L' legislatura) 

Considerando o panico que alguns industriaes ''êm procluzindo, 
rttra.vés a impl'€nsa desta capital. dada a alta do pre~.() da <:êl"'.l. 
de carnaúba. em face da. sua facil co!locaçã.o no mercado de ou
tros paizes e sua larg;L J'}rocura no nosso mercado, e como isso 
vise, naturalmente: reclamar meàidas que determinem a bmlm 
dessa materia J>rima, o que V·irú, em muito, prejudicar a economia 
elos Estados proàucto~s. especialmente o Estado do Rio Grande 
do Norte. indico que a Mesa da Camara officie ao El'mo. Sr. Mi
nistro da Agricultura no llent"ido de S. Ex., pelos orgãos teehni
cos de que dispõe o ministerio, estudat· o.s condições de plantio 
de carnaO.beim no Valle do Assu', no Rio Grande do Norte e em 
outras regiões do Paiz, no sentido de desenvolvei-o, arnparnnclo, 
ainda, os carnaubaes, com m<edidas Drohibitivas contra o côrt€· para 
uso em constn.Jccões, estacamento ou outro mist.Sr, apresentando, 
após esses estudos, h Camara dos Deputado.s se preciso se fizer, 
suggestõe~ dentro <las quae:< Jlossa a. Commissíio de· Agricultura, 
Industria. e Commercio, ela.borar um projecto de lei de modo a am
parai:" os =rnaubaes 11xistentes e assegurar o seu desenvolvimento, 
tudo de accO.rdo CO!<l os interesses nacionaes. 

Sa!a das Sess~es <la Camar·a. dos Deputadas. ~S de Junho de 
1935. - João Café Filho. 

O Sr. Presidente - Est<'L finda <L leitura do ExP€dlente . 

Tem a. palavra. o Sr. ~Iartins V eras (Pa-usa..) 

Não está pt'es2nte. 

O Sr. Barl'eto Pinto (Pela- ordem) - Sr. Pn~sidente, antes 
de- levantar a questão de ordem, pediria que V. Ex. fizesse a gen
tileza de info.rmar se houve de:spacho da Pl·esidencia, permittindo 
a re-uniào conjunta <las Commissões rle Finanças e de Justiça. 

O Sr. Presidente - Indepen<lem de autorização ou permis
são do Presidente da Cam!U·a as reuniões das Commissões. 

O SR. BARRETO PINTO - F.iz ~<ssa consulta a Y. Ex., Se
nhor Pr~:sidente. baseado no Regimento da Camara. 

Diz o § :!.• do art. 175: 

''Serão escriptos, in<:lepenõ:em de apoiarnf!nto. de dis
cussão e de Yotação, sendo despachados peco Presidente O<S 
requerimentos: 

a) de uma Commis;;Ro, solicitando audlencia de ou.t·ra 
ou de outra...«, sohre qualquer as~umpto; 
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o) rk 1tma. Con~missão, solicitando reunú:io em con
ju.?tto com. outra, ou com o·ldras." 

Ora. o "Dia.rio do Pod~r Legislativo" de hoje noticia a re
união. em conjunto. das Commissões de Finanças e de Justiça, nl). 
qual se p.rocurou cuidar de materia de alta relevancla, como seja 
a discrimina<;ão de ren_das, a partir de ln6, em vir.tude da Cons
titui~iio em Yigor. 

O SR. PEDRO .Ar.Erxo - V. Ex. permitte um aparte? 

O SR. BARRE:TO PINTO - Com todo pre?..er. 

O Sr:. P~t>rto ALEIXo - Nessa reunili.o não se tratou, absolu
tamente, da ma terJa a que V. Ex. se refere, já resolvida no pro
]Wlo texto con!!tlt ucion.al. 

O SP.. BARRETO PI::-;To - Tratou-se da distribuição. 

O SR. PEDRO A.LEtxo - Ne m da distribuição e sim da prati
<,abilidade de textos constitucionaes, em face da. nova lei -do orça
mento, e <las condições em que o mesmo deve ser ,ela.boiado, diante 
dos refet·idos <lispo,;itivos constitllclonaes. 

O SR. · BARRETO PINTO - O que quero friza.r G que essa -
reunião se reá:lizou em dese.ccOrdo com o Regimento. 

· '\'. E:x. nã.o contesta que houve uma reunião conjunta, tanto 
que está esci>Lrecendo. 

O SR. PEono A!.Eixo - Ninguem o contesta. Foi publicad:L 
notioia da n•un ião, no orgão of!lc:lnl ~esta. Cal!3.. 

O SR. BARRETO PI~TO - 0 "Dlarlo do Poder Legislativo'' 
diz que na reunião se- tratou das r endas que passam a pertencer 
:lO Districto Federal. havendo at~ apparecido uma proposta do 
Sr. Daniel de Carva lho p;,ra_ que a Policia. M-llita.r seja. transfe
rida á P refeitura, em v1rtude de Impos tos que serJ.o cobrados pela 
:U:unletlpalídade . 

0 SR. PEDRO AL.EIXo - Mas a Policia. :!'-Iilltar não dá renda. 

O SR . BARRETO PINTO - . Não f i5so uma novidade. Ex
plicarei a V. Ex. O Sr. Daniel de Carvalho lembrou ·a conve
nlencia <ie passar a Policia Militar para a Prefeitura, porque mui
toR dos impostos actualmente arrecadados pela Unlào vão .ser trans · 
!er>!dos para a Municipalidade. entre os quae-s o de vendas mer
cantis. E á veniade é que a disc.u ssào se generalizou de tal modo. 
que, mais uma vez infringindo o Re~P.mento, as dua s Commlssões 
crearam um•L Commissão Míxta, incumbida de e laborar um pro
jecto d€' receita e despesa, annexo ao projecto da lei geral pura. 
o exe rclc!o vindouro, tudo sem o conhecimento da Casa. 

O Sr, Presidente - Atten<;iLo. Pec:o ao nobr-e Deputaóo para· 
levantar a que~tão de o rdem . 

O SR. BARRETO PINTO - St·. P.t·esldente, estou respon
dendo ao aparte. do Sr. Deputado Pedro Alelxo, e agora tratarei 
da questão de ordem . 

Assim. Sr. Presidente. usando do <lirelt<> q ue me con!e1·c o 
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Re~;im.ento desta Ca><<l, no seu ar-t. 7G. de qmtlquer Deputado po. 
d·er con~rmrecer ás Commilo>Sões, apresen.ta.r .;,xposições, discutir, pe
d•li-ia a V. Ex. se dignasse de faze. r, já não digo recommenda.çilo 
ma~. pe!o menos, appello, llfim de que. quó!.ndo essa!; Commí3SÕNI 
v!eren~ a se reunir, dêm avl!;o por meio do "Diarlo do Poà.et· r~c· 
g!slatlvo··. 

Hontem, por exemplo. tinha um tn>balho sobre o assumpto. 
Iilas qu~· não pu{le apresenta1· porque !'ó hoje é que vim a sabet· 
ues&'l reuniiio conjunta. Até entilo eu ;1. ignoraxa. Parece-me que. 
para poder exercer o meu dLre!to de comparecer a essas reuniões, 
se torna necessarlo della.s tomar conhecimento. mesmo por<'[Ue. 
:,;en1 o aviso a. que me re(eni, podemos então di>;er que as COII\~ 

missõe;; se estão reunido secretamente dos Deputados que a e!l:t~ 

não JX:rtencein. 

O Sr. Presidente- V. Ex. tem rn:ziio. As commissõe." po
derão reunlr·se independentemente de :r>et·mi~siio do Presidente 
oo Camal:'a. Assim tambem qualquer Deputado poderá. ~dir que 
duas Comrn!ssões se reunam conjuntamente, =~ deliber.tda tal 
reunião conjunta. é obrigatoria, mesmo quado SE> tr-.1ta de unt<t 

Cornmissão, a publicação n0 "Dfario do Poder Leg!slatlivo''. vou 
providenciar pa·t-a que não $e r~::unam commissões sem a publi
caç:âo previa no jorna:J da Casa. 

O Sr. :,{artins Verus estú au>;ente. Vou dar a pal:J.vru. aü 
Deputado immediatamente inscrlpto. 

Tem a paJav.ra o St•. \\"anderley Pinho. 

O Sr. Wa.ndedey Pinho - Temos, Sr. P•·esidente, ouvárlo 
em var!a.-'5 Sess~s desta Camarn. discursos de um. !;abor e inte
resse que não serão bastante louvados pelos que se dedicam ~~os 
assumptos nacionae><. a essas graves qU~>Jtões de alta polítiC<L qut'. 
relanceiam em conjuncto as li<;ões do passado e as certezas ou 
ezperança.s do rutul'o braslleirQ. Acima. da.g criticas de actos e 
s~nas contemporaneos: para além ~ padxões dos pat·tídos; 'tdian· 
te, multo adiante cas competições individuaes ..:.. avultam e,;;es 
proble. ~as que os espíritos tocados de patrlotisiP.Q versam. com 
uma decidida ol'ientaçil.o constructlva. Entre as ora<:ões do Sr. 
'l)eixeira. Leite sobre. o prol>Jema alimentar bt'asileiro: dos Srs. Di
niz Junior e Fabio Aranha sobre immigraçã.o allemã.; do Sr. Ace
Jyno Leão sobre immlgraç:ão japoneZ<t, ill'lJlressionaram-me sobre
tudo certos •. toplcos do pro~e·rído pelo Sr. Acilyno Leil<:> como a. 
quere.r despêar a trnmigrw:ão japone= das limitações estabeleci· 
das na recente constitulçã.o, visando encaminhai-a para a Am~<

:r.on!a.. para o seu Pará. Trouxe S. Ex. ar.guxnentos novos para. 
de!en-der a adaptabilidade do japonez na Amaz.on!a, a sua infiltrn.
g(lm e absorpçào no .el~mento nacional do extremo norte. Citou
nos a semelhança. physica do japonez com o nosso capôclo: as 
affin!dades. a sympathla .que essa seme'lh<lnça desperta em con
traste com a hostil differen<;a de typos encontrada ;no sul, pelo 
nipplio, oentre os !mmigrantes eu:ropeus. e a aspere7.a. ou despre7.o 
do ambiente social quo !soln aqul os .)!~pões, dlfficu.ltando-11\es a 
ar>slmllaçào. 
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Apertea.Ya.m com vibração. manifestando. uma '\"ÍYa repu.lsa á 
immigração japoneza. varios Deputados paulistas. emquanto ou
tros representantes daquelle E stado , em m e nor n umero e tambem 
com menos al:"dor, defendia m idéas contrarias. 

Embora sem sympath ia.'l pela immlgrar;ão · japoneza, -dizia de 
m.im para mim: - se os arna.rellos já incommodam, se se enkys
tam, se são mal acolhidos ao sul; e se terii.o d-e entrar no Brasil 
<!m certo n umero todos os annos - m a ndem-n 'os aonde são pro
curados e pedidos e já. recebidos; e m a ndem-nos aonde não exis
tem ain da. E , lembrando os dis-positivos sobre imroigro.ção na 
nossa recente Constitul<:ã.o. e ponderando os mais elevados Inte
resses dO P aiz, r edigi o projecto que ora tenho a honra de apre
senta.r á consideração da Camara. 

PROJECI'O 

Pmvidencia aol>rEt a fi.:I;a.ção dos immigrantes entrados n o terri
torio nacional c estabelece medidas para a. assimilação -do -im
miorante =trangetro. 

Ar. 1.•. A partir da data da preS>ente lei •. e dura nte o prazo 
de dez annos os imm.lgrantes japonezes que e ntrarem no Pai-4. 
de accôrdo com o que disp~ o :i.rt. 121, § 6.0 da Constituição Fe
deral serã.Q findos obrigatorla e -exclusivamente nos E .l!tados ~ 
Bahia.. Sergipe, Alat;oas, Pernambuco, Parah yba, Rio Grande do 
Norte, Ceará. Pia uhy, Goyaz, ::lfaranhão, P<:<rá e A:mazonas. 

Art. 1.•. A partir da. data. da }>re sente lei, e du rante o prazo 
os immigrantes europeus q ue entrarem -n o Paiz. de accôrdo com 
o que di&1lôe o art . 121, ~- 6.• da. Constituição, serão de preferen
cla fixados nos Estados acima. r e!el'idos . 

Paragr-.J.pho un ico. Serào ta.cs immig-rantes obriga.torta e ex
clusivamente ali ux~dos, pelo menos até a. metaoo da. quota an
nual det·erminada pela Constití..tiçã.o, deSd·e que t odos aquelleg Es
tados ou qualquer delles of!ereça aos ditos irnm'i~antes a meenna 
assistencia que lhes e d1spensada nos Estados; de s ul, . do Paiz. 

Art. 3.•. O Gover no da União man da.l'á. construir qua.rteis 
junto ií..<; coionlas e nas cioodes e villas onde actualmente haj:• 
accumulo de elementos extrange!ros, q uer europeus, q uer asia
ticos, e para ~sses quarteis destacar~ batalhões compostos, pelo 
m euos em dois ter t:os, ode pra«;:as e ffilb-o!ficiaes de naturaes do 
norte do Paiz. 

Art. 4.•. Os centros coloniaes existen tes. ou que venham n. 
ser constituldos pelos Governos Federal, Esta.(]oal ou ·::a.funiclpa l. 
ou por entidades particulares, terão pelo menos metade de tra
bruhadores naclonaeSI. 

P a ragrapho un!co. E' expressamente prohlbido o encaminha
mento de novos immigran tes t>xtrange!ros para as colonias exis
ten tes que nã.o f!atlsf:tçam a: exigencia. deste artigo. 

Art. 6.0 • As despesas decor-rentes da execuc;:ü.o desta, lei cor
rerão- pelaD 'lrerbas competentes dos or.,;am·entos da d espesa pelo.'J 
:\linisterios -da C uerra e do T rabalho. 
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Art. 7.". Revogam-se as disposições em contrario. 

Não ê novo ~ntre nós, Sr. Presidente, esse problema da fixa
ção do trabalhador. A historia do Brasil poder-se-la e:>cl:'ever em 
torno das grandes migraç~s que se deslocaram em nosso terri
torio ou para o nosso territor:io. l\-ligra.ções do- incola, do littoral. 
pat:-a o se>:tão, fu-gindo á tyrannia. ou ao exterminio do colono po.r
tuguez; migrações de indlos E:scra vlz.ados em .entradas e ban·
tli!iras, deslocados de sertões para as praias; migrações àe afri· 
canos aos milhares de seu h.u.bitat natal para o Br-a.>!U, tod"s os 
;;eus portos e .,..econcavos; da e~ravatu-ra do norte e do Rio - do 
littW".rl - 1>ara as minas, quando foi do cyclo do ouro; migrações 
de emboa.b<ts - reinões e bahlanos - para o contacto tra!;'ico e 
sangrento com pauliStas entre a.<; catas e veios aul'iferos do ce>l
t r o ; migrações da escravatura negra., do norte l>a.ra o sul, quando 
se a.c<::entuou a superiorida.de economica. do ca!ê sobre o a:ssucar: 
migra.çõeB de mineiros e seus escravos, exhaustos de cavar ouro, 
pa.ra o valle do Parahyba pel::. a ttracçiio dó café, visando o ouro 
verde, no principio do seculo pe.ssado; mi!;lt·a.ções de caboclos do 
São .Francisco e dos nordestinos para as desbravas e plant1os de 
S1io Paulo; mig>:ações de cearenses para o Acl'e; de brasileiros 
de todo ponto para a Amazonia na ~:rande cyc!o da borracha; 
migrações de mineiros para a. Bahia quando da descobel'ta dos 
diamantes da Chapada; m!gro:t<;;ões de paulistas prura toda parte, 
"~!Jecialmem.e para as minas e para as colonias nliHtares -do -ex~ 

tremo sul;_ migrações de 'Italianos, allemães, pola.cos. japonezes par<~ 
os Estados do m1l: mi~ra.ções de lberlcos - -de portuguezes para 
todo o Pa.iz. 

Poderiamos dl!itinguir a invasão . da ne~loc;~dio. Estn., do ele· 
mento nacional ou extrang elro, dentro do larg uissimo territorio, 
trans(ormou o nomadismo - ·um Yiclo, a lnconstancia - um de4 

J:eito, o e>;piriLo de ave ntura . o desv a rio e o sonho dos thesouros 
fa c-eis - uma balda - em fermentos utels A. unidade ethnica e 
e s piritual - nacional, emflm - do Brasil . 

Ha, porém; um corrente predomina nte, uma especíe de gulf
strcetm. das popula~ães brasileiras. na rota meridional, embora sub
correntes levem às vezes ao norte o homem de sul. 

Perdida a attracção volitica. do norte com a mudan<:a <la ca
TJital da colonia. não diminuiu, todavia, a attracc:;:ão economlca 
paro ali. no aureo perlodo do a ssucat·. Bahia. e Pernambuco valiam 
então o re.sto do Brasil. A vitalidade polltl~à e a cultura evo1uiam 
parallelamente com e'Ssa hN;emonia economlca. E a.s amostras da 
intellís-enc!a e os rastos entr(' brilhantes e agitados, antes. àurant,, 
e depois dit !ndependencla. eram sc!ntillações das gcmmas de t·i 
que;~.a, thesouros daquelles tempos do n orte rico daquellas épo~a:> 

A decadenc:!a. do assucar. entretanto . .soe !oi aceentuan<lo -
outras eolonia.<; no mundo o produziam : surgia a heterraha. A<• 
mesmo tempo avançava a todo galope a prosperidade do cn.!f tH• 

sul do Paiz. 

A r iqueza dos garimpo~ que já. san~ava. a população E>.scr(l.v~ 

do no-rte de seus elementos de trabalho, para Minas e Goya.z, era. 
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:agora a riqueza do café a despovoa.r o nor-te de sua escravatura 
para f'ncher de a:frie>lnos e filhos de africanos o:s cafêsaes. "O ca· 
fé é o neg-ro•·. dizia->;e.· E, como escreveu Eduardo Prado, "o fa
:~.endeiro íechou-se no circulo vicioso de que já. fallava Saint Hilat
re; compt-ava escravos para culti'lm.r rnais terras, adquiriria terrru. 
para comprar ma.i~ escravos. Negros quf' desembarcavam no pon
tal d:l Murambaia e em Mangarat!ba, e em Ubatuba, er-am como os 
negros que desciam junto a Ita.parica ou em Serinhaem. Mas veio 
a abolição ef!ectiva do trafico: e já de At:rica não chegava um 
só escravo. O factor economico que levara á. Bahia, a Pernam
buco, ao Maranhão. ao R!o de Janeiro, a ~!nas, milhares ele afrl~ 
canoH, e levantara do colono portuguez uma a.ristocr-acia. brilbantt·, 
o ractor econOlnico que deslocara grandes ·mu.ssas de trabalhdore" 
.e elementos brancos. dirigentes p ara a mineração - levava, á 
fnlta. do negro d'A!rica. que já núo vinha, o ne:;r-o do assucar para. 
as f"'zenda.s de café que floresciam e enriqueciam. Ao alvorecer 
·<la segunda met.c1.de do seculu XIX o Brasil ouvia o tropel de'3a
halado da ;:;rancle descida de c:<cravos para P.io e São Paulo . 

. F.-J es~'l. avalanche que Cotegipe, num projecto que ficaria 
<-<·lebl·e, e com justificativas <le urna alta previsão, procurou escorar 
POro a barrE-ira de uma lei da prohibi<;ão do trafico lnte!"provincial. 

Queria o e>Stadi5ta bah!ano repetir providencia~ que .l corOE. 
rJortugueza tomara para evitar que o !man da riqueza de certa~ 
eapita.nias não desorganizasse noutras o trabalho e as empobre
<.:es~em. Assigns!ou um historiador, ccmo o hão de fazer todos 
aquelles que attentarem um pouco para as chronicas da é'J)oca 
<tUe u êY.O•lo motiv&do pela attracç:ão das minas teve as mais de
ploraveis consequencias. Despovoaram-se terras, não ·somente 
de gente livre cj-ue corria á aventura, mas principalmente dos< e~
era.vo:>. Ce~sava o fabrico do a.,sucar em muitos lugares. O!> lavra
dores ou emigravam ou vendiam seus escravos para l\Hnas por 
·preços nu!'ca antes> sonhados. Reclamavam os governadore". que
!'iaJn re~lar o (!Ommercio de c.•cravos, pretendiam prohibiçà<> para 
o H.io de Jar.eiro de ;:>ortos do sul (1706 ) ; taxavam pesadamente 
o .::scravo cxportac:lo. Em todo o seculo XVIII as autoridades re
presam a deslocaçã.o do trabalhador do norte para o centro e o sul. 
O emJJohrecimento das usinas foi urna J)arada. ephemera atG que 
viesosern cruzeiros inglezes. a campanha de Euzebio, o bill Aber
rl<'en, a cessação du trafico. jusfamente quando o café começou 11. 

JJedir com egual afan ao norte os seus trabalhadores. 

DeRclant elles aos milhares. Em 1854, por exemplo, não menoH 
de 6.000. Seria essa ou talvez maior o. quota annual de homens 
pretos mandados dali aos caf t<saes do suL Tavareo> Bastos a!fir
m:wa que de 1850 a 1864 haviam entrado só no porto do Rin, Yin
Üo::; do norte, 42.000 escravos - parcella de um total em que en
trariam os descidos pelo sertã.o. por terra, pelas estradas. pelo São 
I<'ranc1sco. e mais os contrabandos. 1\fais de 2.000 n.nnualmente 
emigravam da Bahia. ~esta província o exodo continuaria >!ernpre. 
·• O HUl enriquec-ia r.. custa do nortE>" dizia Tavares Bastos. 

Contarei dois factos que desenham em a::;uas furtes de traço>" 
nítido,. synthese" impressionante•. Ao arrepio dn. ~orrente peln 
Rio São Francisco acima, eorr!am para o NU!, noite e dla, os e~-
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ct·:.wos ([Ue pediam os cafE,;.,c~. Um dia, em 1g55. o juiz munici
pctl de Pilã.o A~·cado - Dr. Villaboim - ·pae elo meu illustt·e con
terral\eO e amigo, pelo c-arn<;ão g-ran<le pauli;;ta, <t CJU(:m tenho a 
si..tisfa.çilo de reverenciar com :Js manifesta<;ões de mlnh:1. estima 
o de meu respeito-~ . 

·o Sn. SAMP.AIO Cmmf.:A - Muito just:1mcntc_. 

O SR. \V.-\:NDBRLF.:Y PIXHO - ... u Jub; \'illnho!n1 :ql!"L'· 
hcndía. uma. fami!ia de l ~ p~~,;oa~ lh·•·e,; rtuc. ~!';.;ui a J>t>ln rio São 
Francisco para. ;;c r ,-endida <·o:no capti\'"-. ('hp;:nYn tL ~ou~a pn.ra 
ta.es abusos. O ~utm cni;;allin c:u-act .. riza. a descida m:tt·itim:l, que 
niLo 5'e cnntentava com porG~~ c convezcs õc navios repleta.!ó de 
e~cravo~ nas linha~ ncn·n1a.e.s rJ:~.- na vc,_~a(;fto. Ful em 1S51. O ln.
vradot· pa.uli>:<ta à e Jacarahy - Gome~· Leitii.o - foi :í. Bahia: alli 
adquiriu não meno~ ele eo:>m e~C'J'a\'<':< laôino~. Levou-o" ''" c.Utf>l'l· 
dades; obteve <JS pn>~saportes: fretou o ht'l;;ue ''Pil':ttlnim .. 0 fez
s~ ele Yelh com aqueiia fortun;t )1:\l'a o Hio. t;m na\'io <l<> cruxe1-
ro ingiez. porEm. o "l':c·harp~·lwotel'" violentamente npt•esou o ht·i
r:ue depositou o,; cscra vo>: na prt"~i~ang:~o "Cre,;cent .. conduziu o bri
que,, como prova, como "<e fma un~ negTeiro da Afric~. e. ao que 
[Jarece, levou os e5ct·avo~ p:tr:~ as Antilha~ britannic:ts. 

Avivo a ·memoria dos Sr;;. Deputados sobre estE's factos para 
sobretudo, l<:'mbrar os argumentos de orrkm politíc::t. e economíca 
que foram trazidos á tt·ibuna parlamentar para evit~r eS'õe êxodo. 

Dois homens do norte qu,, soffria. apresentaram-se entií.o em 
campos oppostos, com aJ·g-umcntos contr:1ríos. O D<:>putado Virin.to, 
do Maranhão, \"ivo e exquisito, mas pouco affeit" ;,_ realidade, op
punha-se ú prohibiçiio àe Cotegipc. que intcrili%ia o tr:w>:<porte d~ 
escravos de umas proYincia;: [Wt'fl outras. Viriato Jembr::t\'a que, 
c<)m a alta dos preços consequcntcs ft aholit;:1o do tr~fico. um es
cravo· c:le 500S subira. no norte. a 1 :OOOS. Dupl!cant at<~im a r~que7.'-l. 
o.l!f: e alli se julgava mais util tt·:tn,;Cm·mar negros em moena. i1<so 
r.:orque o escravo não clavn naquel!ü.!;l re1;'iüe~ rend:t proporcional 
ao seu · vdor. O projecto ia clE't<Yalorizar- ess:r riqul"z:.t pela ralta 
de procura que acarretaria. M :vras que faJ·emos <lf' np:,<"'-1.~ terra;. 
!lo norte? Terras !:lE'm brac:osr -- perg-untq\·a. Viriato ..... r.el·la
mente por algum tC'mpo as nusRn,;; ter1·a~ do n nrtE' ficariiv !nr•ulta"'. 
- respondia - pa!':"an.>mos JlOr uma cr'""·.. Depois clesRrt ct·i-"<' 
teremos irnmensos ben·"· teremos allunuaneh u<' ht'ac;os IIVJ·rf<. ('U 

vos afian.::o. porque lo~o que pt·incipin1·nw~ :t ~c·nUJ· mal~ Corte~ 

mente u falta de brac;o>õ c~cnl.\·o;; pt·ocurarc>l1111>< 1uzor " ..,olontzac;::lo 
P1!1 maior escala . " 

E, com uma cert"r.a clil•inatm·ia que " 0n;;-ana\·:L: ''Senhores, 
eu sou filho do :VIara.nhão e tenho J:i. alg-unt'l fc,.-tuna e quando , . ..,_ 
jo este:; vapores chelo$: de escravo~ que nos chE"ga.m do norte. !icn 
Sl.tisfeito. !ntirna.mente per5>undi(lo de que n.s~im m:li~ hrt>vcmc-nte 
s.e fará senti!· neces.sidatlt' de a<:tivar. de dc>:-lcnvolvcr a <'doniza~:io.'' 

Este queria despovoar o norte par~. estimul:.t.t· '' colonlr.nc;ilo. 
Coteglpe, ao contra!·io, nuerh.t t·~ter ali o trabalhador. pnt·a não em· 
pobreCE•r :J.QUe]Ja região. a C;<!)Cra àa CO)oniY.aC:iio qUe Vil"Í;L. tardia· 
Reconhecendo a. maior ''antagem.do trahalho ao >:ui, com o c:1fé,.que 
ao norte, com o :~.sosuca.r, e que o êxoclu eonsequentc d:c e.:;ct·a\·atura 
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reduziria o norte a. crear bois, rilspondia. aos que lhe objectavam 
com a razão econom1ca da procura <lo trabalho onde é mais lucra
tivo, excl~mando: "Admiro-me que haja quem se esque<:a dos in
teresses de seus i!"IIlãos para s6 cuidar de augmentar os proprios' 
Pois, senhores, deveras querei~. que s6 õuas ou tres provindas re
gorgltem de riquezas e a'3 demais provindas fiquem reduzidas a mi
seros irlande~es! ?" E, contrariando os argument os do Deputado 
maranbense Viriato ajuntava: "Penso que não teremos coloniza
ção no norte sem que tenhamos coloniza~ão no sul. A colonizaçíio, 
~enhores, pequena, como a temos, vai-se encaminhando, de prefe
rencia, para o sul; o seu clima aproximado áquelle com que está 
habituado o colono europeu, a sua maior riqueza, e por conseguin
te os maJores adeantamentos que podem fazer os proprietarlos do 
sul para attrahir a colonização, mesmo a circumstancia de estar a 
Côrt" no sul, fazem com que a immigração procure, corno tem pro~ 
curado, essa parte do imperio, e só depois do sul eS'tar repleto ~e · 
colonos é que alguns procurarão o norte. . . Mas vós que quereis 
supprir üe bra~os escravos o sul causarei,;; um damno geral; não 
tereis colonização, ou não vos esforçareis por tel-a emquanto ti
verdes o mereado de escravos do norte. e deixareis o norte ~rnpo
brec!do, sem· escravo" e Rem meios com que possa promov er a co
lonização. Senhores. tornem-se as provincias do norte mais pobre1'1 
e o futuro do Brasil está desgraçado. Cessando a escra·vidão no 
norte ' como com;equencia dos continuados supprimentos feitos ao sul, 
quer a imm!gração européa afflua para alli quer não, os resultados 
politícos para o Jmperio serão graves e perigosos. A consequencia 
de urna mudança radical nas condições do trabalho das províncias 
será o antagonís'mo poiitico entre as províncias do sul e as provin
das do norte, porque estas, logo que não tiverem esi:ravo>l se em
penhar-ão para. que os não haja no sul; as provindas do .sul quere
rão ao· contrario, e veria:mos saltar deste choque de interesses en
tre nós os mesmos perigos que teem ameaçado a União dos Estados 
Unidos da America. " 

Essa preoccupação de felicidade commum de todo o Br~il. de 
.!'Ua unidade, Cotegipe, a definia então: ~o estadista não é um es
peculador que busea somente a maior produc<:ão, o estadisr'..a tem 
em mira outros interesses mais momento.sos, outros pensamento>< 
mais nobres e elevados; o estadista no que sobretudo se empenha é 
<'rn conseguit· a felicidade do povo que governa. E não pode pro
mover o bem estar e a felicidade de outro&." 

Continuou todavia o êxodo do negro do norte para o sul; o 
desproporç:ão economica deS!>as duas regiões do Paiz ·soe acentuou: 

a popular;:âo escrava do norte diminuiu ninda pela epidemia da 
cholera em 1855, que devastou as sen7.alas do norte, especialment~ 
:u; da Bahia. Po»teriormente a immigrac;ão européa se dirigiu, co
rno ])revia o estadist:~. bahiano, exclusivamente pata o sul. O ~ul 

crescia, enriquecia., modificaya com os habites e habiiidades do tra~ 
ba.lhador eUt'opeu os seuso costumes, e, se recebia aqueUa constante 

injecc:ão de sangue negro, recebia outrotant"o italianos e allemães. 
O norte ficava, entretanto, limitado ao crescimento natural da po
pulaç:ão autochtone e á immisração extrangeira, especialmente n 
iberica, e.;pontanea, porfm, reduzida. 
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E~s~ mesmo espectaculo :Impressionava ainda a Cotegipe quan
õo em 1887-lSSS enca.beça\'a a resistencia á abolic,Üo pura e simples, 
á ' a.bollção revolucionarh, precipitada e sem indemnização. As pa
lavras de seu discurso no Senado a 1~ de Outubro de 1887, re~rpon
dendo a Antonio Prado, que apressava <!. soluc;5.o dentro de um 
prazo no qual Sã.o Paulo es prepararia para não preci!;ar ue e.scra-. 
vos, mais utna vez a.ccentuari~m uma profun<b. diversidade de in
.teressf:s economico-scciaes entre regiões bras~leii·as. "•"-" circums
tancias sã.o identicas? perguntava C!)tegipe. As industr-ias agt'i
colas das províncias a~ mesm:'i.s? Os genero,; que e !Ias• produzem 
podem supporta.r tanto quanto os ne São Paulo a concorrenc!a ex
trangeit·a? O café que {o computado em 415 de tooa a producção do 
mundo, não está nas mesmas circwnstancias que o D.'l;-,'Ucar. com
batido por todos os lados; não :;.6 pel:l. producçfto de colonia:;., niio só 
pelo eultivo da beterraba na Europa, como tambem por melo ele leis 
prohlbltivas na importa~ão? A o pa sso que o café nos E>;tados l.'ni
dos é recebido liYre de direitos. sohre o assucar pesam extraordina
rios. Em· Fran.::a 1: quasi irnpossivel a importação de um kilo de 
assuca1·. X a Allemanh<~. se dtt o mesmo, e ainda ).lltimamente o al
cool tem sido tributado de fm·ma a tornar impos>sivel tarnbem que 
os produdos extrang-eiros :possam concorrer com a 1ndustria alle
m5.. Ora, nestas circumstanci~s. disse S. Ex,: - "Não nos pode
mos regular pelo passo de retitrdatarios! ·• --'- Não, senhores, não é 
o passo do retardatario que vo!:l pode regular, mas sim a sorte ue 
vossos irmãos.. . Somos um~L familia. de irmãos ... Nós não preci
samos que nos ajudeis, não di;;o a manter tal ou qual prosperida
de, mas o indispensavel p:u·a nos sustentar: precisamo,; qlle nos 
deis algum temno para chegar á met:J.. ' ' 

Veío comtudo a abolidio sem indemnização. sem transição, >;em 
:protec~ão ao Ji'berto. Empobreceram ainda mais as províncias sem 
coionos. 

Ha que estudar até onde influiu a lei a1lrl'n. na economia do 
norte e do~ Esta.dos do Rio ele Janeiro e de Minas especialmente. A 
capacidade c, productívi<lttde do trahalhador negro, essa depereceu ~em 
duvida, no ambiente e "oh as im.;p!rações de 11m<l libérdade equipara
da, no animo do antl~o escrr.vo, (t ociOsi<1ndE' alentadom do odlo ao 
trabalho, como uma reminí.~cencla do eito. reclU>'-ida a activida-de do 
antigo escravo ao llastante ao pilo dr> cada dia e ás necessidades as 
ma!~ rcstrlctas e imm<:diata~\ de o.hrlgo e vestuar!o. Desceu o 
strzndarrl o! U!c do trallalhadot - na. alimenta<:iio, n:t hyglene, na. 
roupi:L. na moradia. A (cho<:a r-:ubstituiu a ,;enzala de telha; forma
ram-se nas cidades •·mocnml,m<" e "fa.vella:<": a enfermaria dos es
cravos de>~appnrt>ceu; Õ('5UJl]Jareceu a <.'S!:Olu da~ caixarias dos en
genho:-<: o.< medico:-< d<· partido e os eapelliles pel'deram pingues or
dcnadr·~. coJ•po~ e ulmas <le cs<'ravos que curav.:~m. O negro de~am
j)aradr, repentinam<'nte das <lefe.~as- soclaes, econotnicas, disciplintt
rcs e hyg-lenicas do s.;nhm·. que antes cuidava clelle como de sua 
fortuna - o negro começou a ~c1· devastauo pela miseria. pelo a1-
cooli5mo, pela tuberculo~e. E ha quem diga. que molestias quas1 
desapparecidas resur;;-!ram com a. abolição como ella foi feita. 

A reacc;:ão, a adaptação ao reJ;imen livre veiu lenta, sem in
demnizar os males econom!cos causados. 
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Os numeras e estatisticas da producção e do commercio imme
ãintos a 1888 talvez não confirmem em· ab,;oluto a descripçã.o deS:!>'e 
panorama. · ~ias os vestígios ,;ociaes são evidentes como ruinas que 
r e lembram e affir:-mam. Ainda a. histeria da abolü;ão nas s enzalas 
es UL por ser feita. Até hoje só se escreveu a do abolicionismo, isto 
é, a chrordca urbana e parlamentar d ·? uma campanha de grandes 
claridades. A sociolog-ia, a economia política d o 13 de Maio estão 
apen~ esb~~adas. 

Mas se a liberta ção <lo escrr.vo ia a f>gra\·:tr o contraste eco
n omico entre norte e sul eom n. perturbação do trabalho numa. in
dus tria em decadenci~ - o assucar - ella .conservaria o problema 
ethnico no mé~mo P-'· Não ces><cu a descida do:g negros, não cessou 

· a. a ntla nche dos caboclos sert anejos, não cessou a emigraç;ão do>< 
b rasileiros e nortista~ de to-dos os matize::;, - a attracção qo café 
se accentuou, ext:l·cc ndo-:;e ainda com ,;uccc;:;so atrav€s o oceano, 
a té o :"lfediterraneo, a ca t-re:n da Europa. ieva::; e levas de imm igran 
tes brn.ncos . A a sccnõen cia politica. decorr en te da hegein.onia eco
n omica, facilitava, com o bafejo offic ial. um tão notavel surto demo
).;"raphico que a!l f acilida de:; dt> communic:a<:fto e·spalha:vam, sobre
tudo poi· esse solo maravilhoso de S. Paulo, e s sa mila~osa t erra 
roxa, misturanclo a hi o que ha de f"'cuntlo em industria, bello em 
arte, scintillante e m futuro no italia no, com o que ha de altivo e 
activo, seg-uro e audaz. no paulista . Era agora a hi, sobretudo. que 
a mistura das r a c,:a s ~e proce;sa va. O caudal me5tiço- brasileiro des
cia a desag-uar onde atfluia u caudal do:; ht·ancos, seu tanto mesti
ços. do Mediterraneo . Emhor;t c>;>~e affluxo do» brancos, a pet·centa
g em ariana nã o se desenvoh·ia proporcionalmtnte a. elle, mercê dos 
bra$'ileiros - paulistas que ali encontravam . dos brasileiros - nor
tistas que tambem para lít emif.;"ra\·am. Mas a differ~nciação entre 
norte e sul, entre ássucar e caíf, teria que ser as:gt·ava da pela 
díssemelhança ethnica, · que viria e vem lenta, porém ínfiltrail.te . 
F a ltam-nos e::;tat isticas, ma» ha\'erft :;empre alguns nume rus a .a
p resentar como provas. A >.'itu~u;ão economico-financeira de norte 
e s ul era ainda em 1855 a :::e!"uinte: importa<;ão (mais de 50 por 
cento ao Rio de Janeiro) ; norte 40 11or cento: :<ui 5 i J2 por cento. 
l:~xpm·t.ação (Rio de Janeito 60 por c"'nto) : norte 37 por cento; sul 
10 r.or cento . Trafico marítimo: norte 8.263 embarca<;õe:;, s ul 5 . 75!!. 

Vejamos clu:ls p rovinC'ia::: come )lúlos da:; 11uns regiões - Bahi<L 
e S. Paulo . Bm'luanto a Bahia dava ít:< rE>n<la~ J;eraes -t..iOO conto:;, 
s . Paulo c hP);:tYa upcna>< a 44S conto:,:. Nas ,·en clas pt·ovínciae~ era 
c,;te o conr.r;:,stf': }~ahia l :J.GIIf) contos. :.'>. Paulo. 4 8~. Exporta~rLO : 
Bahi:l. 12. SUO <·ontu><, S. l'nulo :: . :!00. Tr:úico marítimo: Bahia 3.65G 
t"!mhal'cac:õ<:>~ . S. P:t u lu :.!í5. 

A es= SUJ>el·inrida!l(' l'<'Onomi\:a que ali;";s eahia accelerada
mente, COl'l'l'><P<>H<tl;; cktc rmin ncla c1istl"ihui<;:1o ethnica. 

Onde a maicr l"iqu,•xa. <thi ma ior :.ú!luxo de escra vos. A tiob 
africana àa l '"pula~:il.u nortl,;to., entretanto, se rarefazia. I a tingir 
a gor:t ds cafesnes do ~ul . 

E ss:t ~ran<.le mi~rnc;i'io do clem<'nto neA"ro se tinha por caÚ:«a. o 
a sccnllcntc ec:onomico elo ~ui, e St! ag-ra.\·av:~ a deca<lencia economica 
<lo n orte, niio d eixava <l'.! t r azet· em si l.>enericios, como toda~ as 
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coisas e fados mú.o;;. O ;;ntnclc c <:xce~,l\·o nc<;U mu!o de elemento.; 
de raça n~:;;ra no nm·te :;e retluzia. 

Em lS~l uma ~"lati,tica Java paro. o noru~ elo Bt·asil - Bahi:J. 
acima - uma poJJulac:ilo de 3.70;) .000 hahit.antes <lo~ quaes 967.000 
escra'\·os ou negros, para o sul uma populac,-:to de 2, lSO. 000 habi
tantes dos quaes 850.000 e::<eravos. para o centro ('Minas e Matto 
Gros~·o) 1. 300.000 halütantes, ~enclQ 301.000 e><eravos. o~·a. como 
vimos, a descida annual nfto era inferior a fi.OOO captivo~ que \·i
nham do norte pa1·a o ;;ul. A Bahia, por c>>:emplo, que em 1851 
tinha 500 .oa•J escra,·o~. em l S74 "" vü~ reàuzid<t a 173.638. Dinli
nuira de mais de duiR ten:os da »Ua popuhção ne;;ra, ('ncaminhada 
)-'ara o sul, espedalmente para o Rio de .Janeiro e )lant S. Paulo. 

J>lesmo admittindo que a ae~cid:t de e>~<'raYo>< (•nnlínuas~'<> na 
mesma proporc:tw a~~i.:;nalada por Tavares Bastos - 3. 000 annua1-
n!.ente- o que é Ulna n1é<Jia ha)..xa. e corno a, en1.i~T~Lr:ão se1~vil, de 
norte para ~ul não ~e f"~tanc:ou :tt{· a aboli<::'io, ou ~e <1uizern1os at~ 
ISSO, temos que rle l S;"il. onno tla e,_;tath;tica, de que nu,; ~erYin'o~. 
~c tê 1880, deo;ceram do norte pm·a o sul 87.000 n<>;::ros. 8 como as 
l>ntrada" de ar~·ic3.r.vs ''-epoL; de lSi>l fcram minitn"s c por assim 
di2et" ig-uaes U'J nu,·tc e no sul, temos que a sítUa<:itu que pra em 
J.S51 - nm·te )67. Oi) C, e"cra \'os. :;ul 850 - pas-,;ou a :-;et· not·tc· RSO ,000 
e:;;cra\'OS - HUl 93/.(HJQ. 

InYerteu-se a 1naíot· percentag-em do elemento ne!;ro na po
pula<:ão. Fui o café que, ch;n:nando o negro do norte, adensou-o no 
scenario meridional, r:mde ~e foi mistm·8.r com a!'l grande;; Jeva.s de 
europeus que ahi d1C');a'.·am. 

Não temo::; elementos ll<n-a CtJmp::u·;u· o afiluxo (lc inunigt·ante» 
europeus ao ~-ul com o dos elemcnt<.Js n::~.cionacs que eontinuavant 
depois da abtJlíçiio e da Renuhlic'L ::1. descer sc.o:uiclamcnte do not"te. 
Esta corrente talvez. ou certamente nn. ,.;ua. ntaiot· fo,·ça, se fazia 
IJelo sertão, pelo 1a1·g·o c;tminho do S. F~·ancisco, crC'ando cum urn 
vocabulo novo uma entidade social n5.o despreziqll no estudo da 
evolu~ão de noss~ Hocier:\acle; - o "S::tmpa.uleiro•·. Não podemos 
amiudar ta.mbem a analyse das entradas de· europeus.• no norte e no 
:;ui. Podemos lembntr, entt·etanto. que a entrao:~ normal costu
rr.eira de europeus no norte ni:io foi pertut·baàa cmquanto ao sul se 
desenvolvia nn.s granel(',; ma~sa~ intmigratot·íal;, sobretudo d~Dois de 
1880. 

F:lssas mas>«J.s cncontl·::cnun uma ha.se C.,;mographica tanto ou 
n1aís colorida que a do norte. :Ma~. se a entx-ada do ariano ou pre
t(•m;o a~iano, no sul, era muitas Yezes m:>ior que a que se veri
fic:wa no no~te, pot· certo que a dí~solu~::io do ·pigmento se proces
"''rin. por diversas formulas. 

Niio fosse a corrente norte-sul. é já. uma viva differenciação 
ethnica ter-se-ia pronuncia-do entre O.>< duas regiões brasilei=s. 
Mercê desse fluxo e da fecundidade do elemento brasileiro que o 
immigl'ante encontrou, começam só a.gora a ser [Jerceptiveis disse
melhancas que j{l. nos inquietam. Não fallo daque!las zonas de 
agglomeração de elementos extrangeiros que formanr. mals do que 
um aspecto da questiio. que estou neste momento versando, um 
outro problema tão grave como aquelle. 
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Já. é motivo para a preoccupn.~ão que inspira o meu projecto 
esse maio!:" gráo de al:"ianizac:ão ao suL Embol:"a falho~. e sobt"etudo 
errados na dosagem do negro no norte, pol:" tomar-se a parte pelo 
todo, assimilando o littoral ao sertão (o sertão do norte não tem 
quasi negro!1), muito dizem O!< numel"OS que conhecemos, acerca da 
progressão percentual de br:tneo~ nRs varias regiões do Paiz. 

Assim, se nas estatísticas de 1851 tínhamos para a Bahia, ::Vh
ranhâo, Rio de Janeiro, Municipio Xeutro e Rio Grande do Sul, 
50 % de escravos, isto é, metade clu populac:ão pelo meno:1 de ne
gros; para S. Paulo e ~Iinas 25%: Santa Catharina 16%.--em 1889, 
quarenta annos depois, resultado <la immigraçiio para o sul. segundo 
Eduardo Prado, eram esta..~ proporGões <1e brancos: na Bahin. 25 o/o. 
Rio de Janeiro 38 %, Rio Gru.nde <lo Sul 50 %, s. Paulo Gí %. Santa 
Catbarina 78 %. 

O norte tinha, como ainda infonna Eduardo Prado, ~O % de 

brancos, o sul 57 %. sendo os restantes n<>gros, mestiços, caboclos. 

Segundo o recens-eamento de 1890, 6 coefficiente <le negros que 
na Bahia em 1851 era superior a 51) %. baixou a ~0,39 %; no Rio 
de, Janeiro, que era di? 50 %, baixou ,a. 2G, 79 %; no Rio Grande do 
~ul, que era de 50 %. baixou a 8,63 % (~rande irnmigra.ç:ão ariana 
sem a immigração nacional), em Minas, que era de 25 %. baixou :l. 

18,31 %; em S. Paulo, que et·a de 25 %, baixou a 12,9í % (grande 
irnmigração ariana, temperada da immigra<:ão brasileira) . 

Os ultimas recenseamentos não cuidaram de infornuu;ões sobre 
raça, mas os algarismos.que acahamos de alinhar, ainda defeituo~o~. 
testemunham com eloquencia como se fazia a dissolut:ão do ele
mento preto e como a ariani7.ação se processava frisantementc 
no sul. 

A tenuencia a~i:uüzante na. população b~asileir-a {; um facto 
constante e a.ccentuadissimo. Vultoso,; foram os novos elementos 
brancos que nos cht>garam. A immig,·ação amarella é recenliss~m~t. 
E o norte, Re não recebia n caudal immigratorio, não c(•ssou de 
:-..colher o normal das immigrac,ões de ><empre. As~im, por exemplo, 
numa estatística que me cae sob os olhos- de 1908 a 1912 - 30.000 
europeus se dirigiram para o norte. Portugue.zes e hes"panhóes nunca 
àespresaram o septentrião braSileiro. E as riquezas da borracha cn
r.:aminharam a seu tempo para a Amazonia leva~ de portuguezes. 
Já nos ultimas annos da monarchi::~. os vapores da Red. Cross Linc, 
dirigindo-se em linha. recta ele Li\'erpoo; e o Havre para Belém c 
M::máos, partiam par-a alli cheios de immigrantes portuguezes. Mas 
é evidente que sempre ao sul e~sa arian!l2c;ii.o se fazia mais preci
pitadamente. De 1S72 a 1890 - é o Que :~.ffirmam as observa.::ões 
e estatísticas - emquantc no Paiz o grupo negro crescera de 7.000 
indivíduos, o mestiço de 44.000. a mas~a branca, avultava em 
mais de 137.000. O caboclo puro, despresa<1o, pelas estatis>ticas, en· 
trava na ampla igar,aba dos mesti<;os. O facto geral arianizante if 
animador, maa ha evideNemente uma má distribuição. E' esse 
erro, cujos resultados começam a inquietar, que os estadistas teem 
que corrigir, e emendar o leglslaaor. 
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Temos insisliào na si,;-nifkação do factor eco:nomico em sua 
ma·gnetica attracção - congregando o homem. c1Jamando c aden
sando pormlações, er-eando ci\dliza~ões e :mis1.uranilo :raças. E não 
nos cansaremos ~e insistir nas conseque11cias do grande movimento 
congregante do café que a.ccrescentou a agitação das corrente~ 
numanas com um novo fluxo- o dos italianos, allemães, etc . Entre 

·essa..q consequencias estão a. modificação dos co.;;tume&, a utiliza<,:ão 
de outt·os instrumentos de trabalho, outro rithmo na actividade, 
outro rendimento na. acçã.o individual e collecti\•a. 

Tudo !>ÜO quebras de unidades que intranquiHisam os YCrda
~eiros amantes do Bra>:'ii uno ~ forte. 

Foi a entrada i!os• immigruntes ao ~ui que deu origem ao surto 
industrial paulista e ,;ul-riogranden:o;e, junto (ts condições econo
micas favoraveh; que encontraram. Ainda. n.a sessão do dia 12 dizia 
em aparte ao Sr. Dini:-. Junior o Dt>put:~.do gaucho Renato Barbosa, 
do grande bem que trouxeram os allemàes ao seu Esta{)o, parti
-cularitando •· a civilização e:xplendente que crea!·am, além da edu
cru::ão que trouxeram. pelo exemplo, ás popula.çQes "aut~htones". 
Isso accentou differenc;as entre o norte e o sul. Ali a educação do 
trabalho. a adapUJ.c;ão dos novos molde~. a evolução e-m busca do 
padrão europeu !m~em-.se com a lentidão das a.utodklactas, com a 
pausa e o esforço proprio dos elementos antigos. 

Esse aspecto {)e identidade ethnica que escapava ú cogita<:::i.o dos 
nossos- homens do imperio, e foi letra. morta para os estadistas da 
Republica, .:; do~ que jo;;-am com o que ha de mais seria para o 
brasileiro -a unidade nacional. O antagonismo economico receia.do 
por Cotegipe é minguado perigo deante do antagonismo ethnico, 
que aliás é consequencia daquelle .. 

.A minha sentimentalidade, a emoção exaltada. do meu patrio
tismo, crêam-me uma fé granítica na unidade nacional que ha de 
desafiar seculos; essa f{; origina a certeza dos factos providenctaes; 
ella me communica a antevisáo dos grandes movimentos de homens 
do sul correndo para o norte, chamados por outra riqueza. igual á. do 
assucar, Ol.l (i da borracha, superior á do café ou â do ouro - di
g-amos petr:oleo, digamo~ (1 utilização economico. doso espinhaes das 
caatingas, digamos Mferendas novas do sólo, do sulJ-sólo do septen
tri5.o, chamando o homem íam!nto de riqueza. Mas o homem de 
Estado niio pode ficar no extase sentimental il. espern. das fatali
dades providen<:iae:-~ ql.le.!mag!na. Tem que providenciar com tempo 
e remediar com acerto. 

Sim; um dia uma determinante economica - como foi o surto 
da borr:~cha que levou á Amazon!a bra~'ileiros de todos os Estados 
e fez Placldo de Cash'i1 - um g-n.ucho - o her6e do Acre, attrahirá. 
para o norte a corrente a~ccndente qlle neutrallzará uquella que 1l::t 
q·ua.!li um seculo desce pun.1. o sul. Mas ní1-o a.guardemos parados. 
Estimulemos a id:L do bras•ileiro do sul - teuto-brasllelros, italo
brasilelros- ás regiões septentrionaes do Pai?.; levemos ao norte os 
surtos !mm!grntor!Qs ~rianos, nü.o demoremos <le corrigir com ::1. 

arte ao estadista. os <leteitos de crescimento, os glgantismos parciaes, 
as pa.rciaes o.troph!as, as hem!pleglas p:\:ssa.gelras, anldloses fugazes, 
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dn coJ·po do Brasil. Façamol-o uno e i;;u~l. Como hoje, i;::uai na 
nt"a e na religião, e na ling-ua e nos habitos, e nas virtudes como 
·nol! o!' feitos, nas tendencias como nos ideaes. 

Numa ·~!loca em que tanto se fala em racionalização e em eco
nomia dirigida, o probll"m2. norte-su1 se impõe como o problema maio,. 
de nacíonalid3 ele, na sua dupla fn.cc - eco no mica e racial. 

:-:'ilo nos opponham, como é costume ~ espiritos menos ponde
Ulllos. n clima do norte como um véto {L immigTadlo do europeu. 
O clim<.~- nii.o tem e~-ses defeitos c:Jtegoricos. A propria noção de 
e!ima se ba.seia E-m tão dL;pares alicerces que; nos decidem n. jámais 
e;;tahelecC"r llUm pai7. zon:~s clefiniua~. separadas, por linhas r ígidas. 
Estiio Rio rle J~uwiro e Santo,:; ao Sul - mas ao tempo da febre 
;Lmarella <:>ram (:idades de urn clima prohibiti..-o para o europeu, 
peior. inC'ompar:tdam€'nte p~iO!', que o <:1e ~lanãos s'Oh o I~ttuador . 

Oswaldo Cru:-. e ns obra;; de saneamento transfigurnram um clima. 
ante~ espantaJho de nordicos e merliterraneos. 

O clima. não f uma expressão synthetica que valha Para esses 
ckr.retos irrecorríveis e el'i~'J.s barreiras intransponíveis. Se atten
tamos como elle, em relar:üo á exlstencia humana, se desdobra em 
temper:~tura.: em hy;:::rometria; em altitud~?s; em nature:<:a. direcç5o 

-e constanch dos V'êntos ; em pluviometria; nê\tureza e relevo do 
só lo; ve~etnr;iio ambiente; endemias locaes; a.ctividades especiaes 
da população - pastoris. agrícolas, industria'2s - estamos a ver 
que nin:;uem pode levantar muralhas, além das quaes se .:tecrete a. 
impossibilidade da vicb. productiva. elo immi:;rante europeu. E onde 
começa. essa barreira no Brasil? Por onde SE' estende ~11<~'! Bahia 
abaixo? Pois a· Bahia não lXl rticlpa de certas características me
t<?orolo~icas que a ínte::;-ram aos climas do sul? Até l& não se faz 
sentir "a. acção refrescante do::; systema.s anticYclonicos tão frequen
tes no sul do 13rn.sil" como wsignn.lou :\fori~e? Acirn:a da Bahia? 
Desmentem-n'o· as colonias de allemães, como a de Uv9... o de ita
lianos. em Goyaz, COI110 a conh·ad!c.tam, na Bahia, a prospera co
lonia ele itnJio.nos. em Jequié, em terras relativamente baixas " 
quentes, em pleno sertão. 

Acabemos de vez com est!'s preconceitos sem hase na scíencia .• 
. sem assento n,t realidade, sem conrirm.ação na nossa his'toria.. · 

O fracasso ele certas tentativn.s de colonização européa, na 
Bahia, por exemplo, nada tem <:em o clima mas com a falta de 
cstim\llo economico e sobretudo com os erros administrativos de 
sua localização, organização, manutençií.o. Mas onde a economin. 
cres·ceu, onde o cacá.o creou riqueza, ha. fortunas hoje fruidas pelo~ 
filhos ou netos daqueUes colonos ali chamados - Steigaer, Berbet, 
Fu'chs, Muller, Kruchewsky. Olenverger e t:rntos inais. 

A Bahia na. sua posição entre norte e sul quiz sempre e q.uer 
ser norte, e o é • 

Essn. sua posic;ão entre a-~ divisas d:u: dl.las rcgiüe~ da Pa.tria 
- dtá. destinaful. a encabeçar um movimento de n.ttracção de homens 
de outras raças para modificar h.allitos de tr:~balbo, para modificnr 
cracteres raciaes, para igualar o norte que permanece, ao !:!Ul que 

.se· distancia e modifica. 
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Eduardo Prado, contrariando Straten.:Pontho2, j(J..dizio. {!m lSSff: 
"O europeu pode se aclimatar no norte elo Bra.o;;il. E' a opinW.o rle 
todos quantos térn visitado o Amazonas.·· E cita '.'{a.llace a galJar 
n. ··maravilhosa fresem-a da atmosphera. a doçura balsa.rnica dai< 
ncites septentrionaes: Agassíz a. dar testemunho da salubridade 
e da. boa temperatura do .clima amazonico; Coudreau a [rizar, numa 
comparaçã.o com a Guyana, como os colonos hn1ncos na Amazonia 
se aclimataram e prosperat·am, nes!'le centro de riqueza e felicidade 
que seria em breye um centro de attrac<;ão de immigrantes ela Eu
ropa; castelneau que expõe a the.;e do trahalhu pos,;ivel e vru
ductivo do europeu »ob os tropicos. 

Eduardo Prado, ainda conte.:tando, assim, <\. opinião antiga de 
Cotegipe (que o esta(lista Jmhiano provavelmente nã.o tcria ao firn 
da sua vida) firma a e:o;peran~:L da immigra<;tto para o norte, na 
certeza da expansüo natur<Ll dess..-=t regiií.o do Paiz, sem se1· preciso 
<1.;.;-uardar '•que as província~ do sul ést~jam saturad<J.~ ele immi
grantes e que despejem para o norte o~ excesso;; da sua popula(;:io''. 

Disponha-se cada governo e>;t~Hloal elo norte a fund:J.r e manter 
colonias de immigrante!<; defenda ca(l:L ,;ovcrno septentrional corno 
o melhor do ~eu programma mostrar ao fim de cada exet•cicio quan
tos. colonos curopeu:o fixou ou aju{].ou fixar no seu Est::tdu, e (por 
que não, por ol·a?) quantu~ a..~iaticos. Mande-nos ao. norte o g-o
verno federal - allemães, italianos, portuguer.cs, suissos, finlan
dezes polacos, hespanhóeS' e at{, japone:>:es. Ergamo-no~. os. do 
norte, neste sector administmti\·o. da inercia.; des~e quietismo (;on
fo~mado corno ><e tivessemos de e~I>el'ar as sombra,; human;J.s do 
sul. Fixe-se o caboclo (ou desc;a embora o caboclo); fiXC'-se o mcs
tiGo ou negro (o ti continue m cmlJora. :t desce!' negros e mestiço~) . 
. chamem-se imml~rantes euntskos. 

Faça-se ela <::olonizaçiio, a principio, um item ele luxo únpro
'ductivo das a.dministrac;;ões; faQ;t->;e mesmo della um ü1eal utopico 
de reaU,..a<:ão remota. Menos· seJ•od!:J.me·nte do que pensam muitos 
eles homens de hoje, esse; devaneios e sonhos S(• farão Cactos e uti
Üdades. 

A colonização no norte ha de cedo alegrar e orgulhur homens 
de hoje e de amanhã.. 

Por Cetto que ningUem pensat·io.. em Estados -muito menores 
que o nosso, quanto mais num Paiz extensíssimo como o B!:'a:oH. 
crear por leis a.· equivalencia economica ~ racial ele todas· as suas 
províncias. Mas, quando as <lifferenciações podem ameaçar a co
besão e o futuro da nacionalida1le, o estadista tem que intervir POl'

que tem muito o que remediar. 

Ao demais em nenhum Estado como no Brasil o problema da 
unidade nacional se a:present.'t como entre nós. A despeito das 
grandes superficies; <la rarefa.::ão demographico.; das communica
ções precarias; das latitudes- div~rsas; das bases economidts con
trastantes; nada mais solido, sUl'Pr'ehendemente so1ido, do que a 
unidade brã-sileira.. 

Não .somos uma França de provençaes e· br~tões; uma Hespanha 
de catalães e ga!legos; uma In:;laterra de irlandezes e. e.scos'Se:~:es; 
uma Sulssa.de tr'es linguas e du~ relisfões. 
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Na.<!a mais commovente ao sentimento patrioUeo do brasileiro 
que· o espectaculo dessa unl<la.de ao viajar, correr por mar, pelos 
rios , pe!o caminho de ferro, pelas estradas de rodAgem, o Pa.iz. 
:ilomos lguaes, Romos quasl totalmente iguaes. As casas que b~:-am 
as estradas t êm a mesma archltectura, as mesmas di:mensõeS', o 
mesmo quintal de cêrcas ao fundo, o mesmo alpendre derramado 
á frente . O traje ident!co, o. falar o mesmo, a língua sem sotaques 
qua.st - varia~;ões de um leve cantar como uma melodia distante. 
mal decorada - o gesto semelhante. O gibão de couro do nordestino 
é uma peça. do guarda-roupr. do ga;ucho que prefere o ponche. Sur
gem aqui ou ali a.ncenubios - justamente nesses nucleos colonlaes 
que demudam seu tanto a .phy.sionomia nacional geral. :Mas uma 
rea.ccão será obra feita em cincoenta. annos . E$eolas e escolas l'\lí 
bra9ileiras, batalhões de nortistas, entre allemiies, italianos · e po
lacoll ou japonezes - colon!as de naclonaes junto aos europeUt! ou 
a.'O!atlcu~. Mas tambem europeus e as!atlcos para o norte. 

Enchemos muita vez o peito, a eloquencia. ou a littera.tura ex
ploram essas emo~ões, recordando rastos com o titulo de· be.hlanos, 
paulista.~. mineiros, pernambucanos, gau~hos, como a nos desta
carmos uns dos outros. em superlorld.ade8. Aqui, porque fizemos a 
lndependencla., fomos bravo3 no Paraguay, demos estalões de ta
lento, governamos durante uma. lar~a. ~T>OCa o P aiz atravGs nossos 
estadistas ; ali, porque expandimos a Patria, porque dilatâ.mos o 
lmperio, por QUe crenmos uma. Belglca, porq'!le nos avançá.mos muito 
all<m dos demals no presente; além, porque conservando as ca.racte
r!sticas antigas do brasileiro da colonla, o mixto de caboclo e ;por
tuguez, fomos amigos da liberdade e da p az, soubemos nos rebellar 
contra a prepotencia. e amar a ordem com a lei tendo do trabalho 
ma!R a nocão ela economia do que a da ousadia; a deante, porque 
expul!samos o batavo, brigá.mos por largos ideaes, fomos rebeldes 
e altivos. a fama nos coroou com o titulo de leões; acolá. porque 
fomos bravos dispost os á s-uerra, parãmos ao sul a Invasão caste
lhana, !omos com Osorio a Tuyuty. Mas por isso haverá uma. s u
perioridade, uma rac;:a babla.na, paulista. mineira, pernambucana ou 
gaucha '! Olhemos o tempo, olhemos a vida das n:lções que se conta 
por seculcs e não por decadas. Roda a r osa dos ventos; a pro!i>'
peridade regional se succede por eta.J>as; não nos orgulhemos da vez 
da felicidade antiga ou actual olhando de soslaio os menos vent u
rosos de hontem ou -de hoje; nem nos abata.Inos, os mais fracos de 
agora, ·mirando com inveja os mais poderosos ou os mais felizes 
des~a. época·. Ajudemo-no!< como irmãos para que sejam menores 
as dif!erenças da fortuna: aguardemo~ cada um nos>sa. vez de pros
peridade ou de !níortunio. 

Esse espirlto d~> solldarledade nacional .; que se não deve perder 
antes alentar e <lesen volver. · 

Por certo que a riqueza, como a gloria, desperta orgulho que 
~. 1'\a. ordem dos sentimentos, uma dimensão, uma distancia, um!l. 
noção de superioridade. Maa a razão modera ess'es enthul!llasmos que 
enchem o peito de jactancla e esvaslam o cerebro dcs fac tos que a: 
historla guarda para a ruivertencla a taes excellSos. Não baseemos a. 
supertortda.de de uma reg:lii.o na excellencla. dos seus h'a.bftantes, 
s>enão no vulto da riqueza ou na ventura das clrcumstanc!as; não 
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malsinemos a decn.dencla local como um estygma de inferioridade 
elo homem, senão culpemos fatalidades geo(;'raphico.s, oscilla<;õe~ !l~ 
r!que:~:a., infortunio dos fastos. Onde houve u.m producto que o re
munerasse, um factor de riquezn. que o opulentasse, o homem agi
tou-se, creou, fez-se,· - em quanto rico, guerreiro, - em quanto 
afortunado - es~larecido. convido dos determinismos providenciaes 
de sua p~edestinaçiio, Essa a lícc:ão da hlstoria, ao seguir a evo
luç;iio dos cyclos economicos no>; nossos annaes. Ahi estão assuc.'lr, 
ouro, café, horracha, - polarizando rique:;r.a, orgulho, superioridade~ 
·tocaes, ora do pernambucanos e bahlano><. ora de mineiros, l'l..gora de 
flumil~ense~ e paulh:tas, logo rle amazonicoi<. De~loca-se., num P~iz 
vasto como o no>;;.;O, o polo eC"onomtco, e com ellc o da civilização, 
da cultu1·a, da política, do org-ulho local. 

:'\1:Js a despeito de tudo, atrns(·~ de todas• as vicb~itude::;, niio 
se quebra essa unidar1e hra•ílcin~ llj'lenas sombreada· c color-ida. ela 
matizes, - ::tqui ou ali tendencias diversas que se esh<X;am. além ou 
aquem e~maltes que ~e ~·oh1·epüem ú. contextura identic~~ do bra
sileiro. Vi!<le, por exç,mplo, Renbores Deputa dos, nes~a variedade de 
typos que ~qui nc~te recinto se reunern - hrnsileiros vinrlos' de tod~ 
u parte, de touo.s os Est:J.tlo~· c todo>< os recantos de cada Estado; -
vêde nessa varieurtde n unicla.dc, que nao· permittir!a. reconhecesseis 
o homem elo norte ou do ~ul, destacasseis o representante do Paríi 
ou do Cem·ú, do Df'putado tio~ pampn.s, o p:'tulistn do pernambucano, 
o mineiro da nordestino, 

Que al:::uem que no!'o' n5.o conhecesse viesse ~eparar Deputados 
pelas regiões elo Paiz, hancuclas por Estado><!, .. Quantos erros! ... 

Ma.s ji'c na massa poula.r e.m dadas zona,; do Faiz se accen.tu:un 
dif!erenças e contrusteo;. 

Em synthe;,;e, St·. Pre!<identE>, umn. unidade· que comeqa n. fen
der-s•e nos prlmeiros estalos ear<'cc da. providencia 11rgentc das leis. 
Se bem a red!gi - esta cujo pl'ojecto apt'c!'<ento - não sei. A Ca
mara r-esolverá. Fil-o com toda :t alma de bra<ileiro, .sem preoccupo..,.. 
çoeR regionaes, sem lemhrar o pas~Sado ou encarar o presente, senão 
para prever e dispô!." a f<'l!cida<le do futuro, mas a fcllcida<le do 
Brasil. 

Qu(l.tro !'leculos de existenel:t parn a civlliza.r;iio; um seculo. ~1e 
autonomia- uma evolu~:ü.o politico-economíca travada e tecida nesse 
entrecruzar de diversidades e advers!d::tdes; uma vida poliÚca mui
tas vezl:!s sem roteiro, peroltlas as torças propulsoras em anarchic:\s 
luta.-. :;'em val"ltngens - legaram á nossa geração esse pa.trlmon!o 
como jámaL~ teve outro povo; unidade perfeita numa extensão im
mensa, uma collec<:;fLo de r a.~: a~ sem an tagoonlsmos ethnlcos. A nós 
cumpre transmfttir [L gern~ão que no!! suecede, intacto ou accrea · 
cido, es~e inca.lculavel thesouro que herdamos. (.'1!1tito bem; mtdto 
bem! Pal1lHIJJ. O or<L<lor é ~llm}Jrimentado.) 

O Sr, Presidente- Tenho sobre a mesa e vou submettel· 
!i. votos o seg-uinte 

RllQUERlME::-fi'O 
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Requeremos a insercão nos annaes desta illustre Camara. de 
um voto. congratulato!io pelo promulgação da data de hoje, da 
ConstituiGão do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessões, 29 de Junho de 1935 .. ....::: Jóão Carlos Macha<lo. 
Dario Crespo. - Victor R1tssomano. - Ascanio Tubino. - De

metrio Xavier. - Aoolberto Corrêa. -Raul Bittenco1trt. - Thom
pson Flores Neto.- Vespucio de Abreu.- Pedro Vergara.- Fre~ 

derico Wolffrmbuttel. - Vieira d.e Macedo. - Gastc!o d.c Brito. -
Erlmar Carvalho. - Pedro Rache. - Roberto Barbosa.. - Osror 
Fontoura.- Barros Cassa!.- João Simplicio.- Nicoia1t Vergueiro. 
- João Neves. - Baptista L·uzardo. 

O Sr. Dario Crespo (Pela oràem) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para. <iesta tribuna, justificar o requerimento enviado {i, 

Mesa pela Bancada Libet·al d o Rio Grande do Sul, a que tenho a 
honra ele pertencer, para que se insira na Acta dos trabalhos da Ca
mara um voto de congratu!açõe;: pela. promulgação, hoje, da ConsU
tui~ão ])Olitica daq uelle E1'1tado. 

Esse facto, que fixa uma data, marca ao mesmo tempo uma 
grande hora na historia politica dessa unida-de da Federação Bra
sileira. 

Um conjuneto de factores, em que a\-ultam os antec~entes his
toricos, as res])onsahi!idades dos seus• homens publicos na nova 
ordem ele cousas criada Pela Revoluc:;ão ele Out1..1bro, a coincidencia 
de cornmemorar-se este a.nno o primeiro Centenario da Epopêa <:los 
Farrapo!!, concorre para iniJrimlr a esse acto 'Uma significação de 
Sl?lemnidade ch·ica,. (.ilfuito bem-) 

Sr. Presidente. Ha um S[?culo, na cidade de Porto Alegre, pre
·cisamente no mesmo récínto em que decorrera;m os trabalhos da 
Con><tituinte que acaba de' elaborar :t lei fundamental do Estado, 
reuniu-se a Assemhléa Provincial, em cujo seio tomou YUlto e se 
consolidou a idéa da revolta. que deflagrou em 20 de Setembro de 
1835, e que haveria ;:le "e Ilrolongar por um decennio. 

Não cabe evocar, aqui, Sr. Presidente, os lances e episodios do 
decennio immorta.L ~~o venho, assim, rememorar os feitos que 
constituem a nossa, tradição heroica, em cuja magnificação jámais 
llouve velleidade ou orgulho re;;ionalista; mas, encarece que é pre
ciso os pres~r·:e o nosso patriotismo àa. acc;ão dos que, menos exactos 
na sua apreciação, se tornam, consciente ou ir:consclentemente, 
<:!.gentes defonna-Jores da verdade ·historica. 

A Grande R~volução foi, antes de tudo, uma lição magnlfica de 
.bra5'ilidade, influindo, decisiva e preponderante, no~ acontecimentos 
politícos da Nação. 

Estudando a acção do seu grande chefe o Jegendarlo Bento Gon
çalves, figura que sobrancea o seu tem!lo, o nobre repreRentante da 
Bahia, nesta Casa., cujo nome declino com admira~ão e aympathia, 
Sr. Pedro Calmon, que t\ sem favor, um~ encantadora expressão de 
elegancia :mental, escreve, em uma de suas obras, com a segurança 
e o senso de quem e a um tempo historiador e phllosopho: 
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":Muita gente ignora, porém, que o papel desempE>nhado 
pelo chefe !arrapo !oi d('cislvo para. a marcha dos facto» po
llticos da Nação; e que, indl!·ectamente, pOz abaixo o governo 
do regente Feijó, que encer.·cu a phase turbulenta ela esta
biliZação monarchica. Ainda não se disse, tu.mbem, que a es
pada brandida pelos democratas, n a Bahia. n. 7 de Novembro 
de 1837; foi-lhes pcios copos entreguell por Bento Go'I'lçalves-.. " 

O SR. RENATo BARBos,\- Não ó: de extt·anhar que tenha partido 
de um bahiano ess'e julgamento a proposito da finalicb.de primar:ial 
da R evolução de 1835. pois foram bem os republicanos bahíanos que 
consee-uiram que Bento Goncalvcs escapasse elo preslclio ontle estava 
e s·urgl!>se n o Rio G 1-ande <1o Sul, reaccendendo o !acho da R.evo
luc;ão de 1835. 

O SR. DARIO CRESPO - Facto, aliás, t:unhem &'llientaclo pelo 
i!lustre Deputado pela Bahia, Sr. Pedro Calmon . 

Sr. Presidente, bras-ileira nas suas orig-em• c nas suas finali
dades, a Revolução dos Farrapos. na sua expres><iio ideolo;;ica. no 
sen tido republicano federativo, repre~ent:t a nossa \'erdadeint tra
dição constitucional. (Muito 'bem.) 

Sente-se, desde o acto da promulga<.;áo da Republica de Piratin~r. 
a ld"a que se tornou preoccupação dominante entre o:s Farrapos, 
expressa em documentos inapagaveis, de estabelecer dc>fin!tiva
mente a ordem con!>titucional. 

Esse anhelo, esse ideal, cuja realização a premencia. <las cir
cumstancias ad!ava, en contra, afinal, sua mais a l ta e:..l)r('s são na 
Assembléa Constltuinte reunida em Alegrete. em 1842, sobre cuja 
ol>ra Felis'bello Freire, na sua ".Historia Constitucional <lo BrasU", 
emltte o juizo se~inte : 

" A Constituinte àa Republica de Piratiny é a pr imeira 
assemblfa republicana que tirou de seu s e io as fot·mulas e 

· as bases de uma Constituf<;ão. Constitue o e lemento hist or!co 
do Direfto Constitucional da Repuhlica, que " pr;eciso con
sultar como uma pha.se da evolu c;ão republicana. 

Se a Confederação do Equador não· chegou a deCinir em 
projecto sua organi2ação politica, a Republica de Piratlny 
consubstanciou em lei o Direito Publico, t raçando as attri
bUlções dos seu s poderes. Eis ahi a sua maior conquista. '' 

Sr. Pre.sidente, os Constituintes Riograndenses de 1935 esti· 
veram á. altura das tradições e da evocação clvica do Rio Grande 
do Sul. (Muito bem.) 

Na obra histor!ca que lhes fo i confiada, souberam sobrepor-se 
ao partidarismo polltico, vinculando aspirac;ões, un!fíc:tndo as von
tades para um f im commurn, criando um ambiente ~e hatmoni<l- e s e
r enidade propicio ao debate das ldEas e dos pr!ncipios . numa a t:çáo 
dlgnU!cadora e patrlotlca. (Avoiados.) 

Para for.mação desse amblent'e. é de juS'tiça por-se em relevo a 
collaboração das opposições colltgadas ( .M1tito vc1n.), por seus repre
sentantes naquella. magna assembléa. · 
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O louvor que e.ssa attitude suscita sóbe de ponto, quando se 
tem presente o caracter psychologico peculiar ás minorias po
líticas. 

Não lhes re~teamos, pois, os nossos applausos. 

Mas, Sr. Presidente. esse espírito de collaboração, essa com
movente co:-dialid...1.de, nunca poderiam existir s'enáo num governo 
como o do General Flores da Cunha, que timbro. no respeito aos seus 
adversarios, e que. cada dia, dá. exemplos de tão grande elevação 
moral e .mental, que o tornam um paradigma, para qua.n.tos, neste 
Paiz, tenham responsabilidades de governo. 

Ainda, ha poucos dias, o Governador do Rio Grande do Sul 
convidava o Dr. Raul Pilla, em carta que lhe dirigiu, sem que seu 
gesto visasse obter ou facilitar qualquer apoio politico-partidario, 
para dirigir a Se<:retaria de Edu<:ação e saude Publica. Seu appello 
se düigia, nfw ao politico. ma.s, ao cidn.dão eminente, ao professor 
emer·Ito, a cuja capacidade e altas -.,;irtu(les S. Ex. desejava con~ 
fiar a reorganização e o desenvolvimento do.s serviços de educação e 
saude publica no Estado. 

O Dr.· R....~ Pilla, é certo, não assentiu ao convite, por móÜvos 
que tornou ex:pres:>oS, de ordem nolitica e doutrinaria. 

O gesto do General Flores da. Cunha. entretanto, Sr. Presiden
te, que não surprehende a quantos acomilanham de perto o desdo
bramento da sua vida publica., retra<;a a ·personalidade de um go
vernante, a quem nenhum outro excede na visão esclarecida e s~ 
rena de estadista, no sentimento da dignidade, na <:onsciencia do · 
dever. (Muito bem ) . 

Sr. President~. o ,Rio Gran-de do Sul, -nesta hora em que cele
bra. a promulgação da ~)la lei basica, pôde falar á Nação, não apenas 
com a autoridade que Hle empresta o seu :passado, mas, pela acção 
de seus actuaes homens publicas, na obra da reconstitucionaliza.cão 
do Paiz. 

O SR. RAuL BITl'ENCOuRT - Peço licença para ponderar que o 
nobre orador - representante ao povo sul-riograndese e desc.enden
te <directo de Bento Gonc;alves. figura tutelar dos Farrapos - tem 
gr.a.r..de autoridade, política e moral, para falat" em nome de nos5"<~. 

terra. (Muito bem. PaJ11W8.) 

O SR. D.ARIO CRESPO - Ohrlgado a V. E;,c. 

O SR. Go?ou::s FEruuz - E São Paulo orgulha-se de ter sido o 
berço aa avó do granda Bento Gonçalves. que era neto da virtuosa 
dama paulista D . .A.ntonia da Costa Barbosa, natural de Guaratin
guetá, assim como paulista e des<:en<Iente de.paulistas fot':l.m outro!; 
herôes farroupllha.s, como Bento :vranoel Ribeiro, Antonio de Souza 
Netto, o vencedor da Bafalha de · Seinal e proclamado r da· Republi· 
ca de Piratiny, Jacyntho' Guedes da Lu~ •. o padre Sebastião Pinto 
do Rego e outros. 

O SR. D4RIO CRESPO - Quando se julgou necessarlo. reen-
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trasse o Paiz na ordem constitucional, o Rio Grande do Sul esteve 
sempre na primeira linha, e:xn defesa õa causa que era uma aspira
çãG nacional. 

Sustentaculo da ordem, propugnltdor das liberdades publicas, 
nenhum o ezcedeu no prestigiar a Assembléa Nacional Constituin
te, que representava a soberania do Povo, e que se inaugurou n"Um 
momento dos mais c:anturbados, da n<lssa vida. politica. 

Srs. Deputados, reintegrado definitivamente nos quadros da. 
lei. na paz constructora e fecunda, o 'Rio Grande do Sul. seguro 
do seu rumo - que não precisa. recti!icar - ses-ue a sua trajecto
ria as'Cencional de civ1lização, orientada no alto sentido cultural, 
economico e financeiro, irmanados os seus filhos na mesma fé in
quebrantavel, na confíanç:a dos seus gloriosos destinos e na exal
tação do nosso amor ao Brasil. (Palmas prol<>n.yaila.s. O oradoT é 
cumprimentado ) 

Em seguida, é appr-ovado o requerimento. 

O Sr. Presiden,te 
ter a votos o seguinte 

- Ha sobre a mesa e \TOU submet-

Exmo. Sr. Presidente ela Cama:ra dos Deputados. 

Requeiro a V. Ex. se digne consultar r. Casa no sentido de 
ser consignado, em Acta de nossas Sessões, llilll voto de profundo 
pesar pelo passamento do eminente brasileiro Dr. Francisco Car
neiro Nobre de Lacerda., juiz federal, em Sergipe, notavel jorna-
lista e homem de letras. · 

Sala das Se:;'Sões, 29 de Junho de 1935. - Deodato Mai<f, -
A?'nWTtdo Fontes. - Me'lchiadc~ R. Monte. - E<hn.-tmdo B04'reto 
Pinto. 

O Sr. Amando Fontes (Pela ordem.) - Tive, hoje, senhor 
presidente, a. inesperada e triste noticia do !allecimento dD juiz fede
ral na Secção de Ser-gipe. Dr. Francisco Carneiro Nobre de Lacer
da. 

Não <!ll.'a o itlustre morto !!lho da terra que, generosamente, 
me mandou a. este recinto; mas para lá se tranaport:\.ra desde a. 
·sua primeira mocidade, lá constituíra familia e, de tal modo, se 
radicâ.ra entre n6s, que serglpano se havia tornado. Depois de ha
ver exetcido varlos cargos da. adm{nistraçiio e na magistratura 
do Estado, foi investido, ainda no limiar deste S'eculo, :nas altas 
funcções judicla:rias tederaes em que a morte o colheu . 

A simples enunciação deste facto, imp.orta em seu elogio -
toda. uma exlstencia consagrada á distribuição da Justiça! 

Muitos e relev~ntes serviços outros ficaram a lhe dever a col
lectividade e o meu Estado, :principalmente no que tange ao desen
volvimento da instrucQão e da cultura. Basta. lembrar que S. Ex. 
fol. um .,os princtpaes fundadores e presidente, por varios annos, 
do Instituto Hlstorjco e Geographlco de Sergipe. 
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-Des~jo accentuar, porém, Sr. Presidente, q u e den t ro dos mul
tiplos asp~tos por que póde ser encarada a actividade que desen
v olveu no mundo o preclaro extincto, uma sobretudo o alteava e 
enobrecia ante meus olhos . Quero me referir. Srs. Deputa
dos, ao culto ás bellas letras a que sempr e se dedicou o jui:e: :-<obre 
de Lacerda. Elle amou os livros e as idéas; es'tlmou particular
mente os escr!ptores e os :voetas, e foi tambem, elle proprio, poe
ta . Tocado da centelha divina que E>le,-a os homens ao reino da 
creaçiio e da poesia, muita vez se alheiou do terra-á-terra circum
dante na ansia de encontrar e sentir, mais de perto, a b elleza .. 

V~ V. Ex:., Sr. Presidente. e vil a Cama.ra que .se finou, no 
meu Estado, um cidadão, em verdade, illu.stre e eminente. 

,O SR. DEODATO :MAIA - Por . todos os titulas eminente. 

O SR. ·~A.MA .... "DO FO~TES - I sso justifica o r equerimento 
que íormulfl.mos, aflm de que a Casa. associando-se á masua 
que ne~te instante invade o coração dos segipanos. fa ça inserir, 
na acta dos trabalhos de . hoje, um voto de p esar muito sentido. 
(.'lfu.i to bem. O orador é aàraçallo .} 

E m seguida, E approva<lo o reQuerimento. 

O Sr. Presidente - Tenho um r equerimento de informa 
çõe s que vae ser lido. 

E ' lido, apoiado e po,-to em discu:;:;ão o seguinte: 

" REQUERIMFl~"TO 

N. 51 - de 1935 

- (J. • LECISLA'l'URA.) 

Requeiro, por intermedlo da Me::;a, informe o Ministerio da 
Guerra: 

a) qual o criterio que p residiu á. p romoção, a. :genera l de di
. vsião, do general de brigada Pantaleão Pessõa; 

1>) se na espécie foram observadas as diS'Posições do art. · 22, 
n. 1 do decreto n . 24. 068, de 29 de Mar ço d e 1934, § 2•, parte 
terceira, e bem assim a s do art. 32. do citado decreto. 

Sala das Sessões, 29 de Junho de 1935. Botto ele Menezes. 

J ustificaçCio 

O decreto n. 24:068, de 29 de Março de 1934, dispõe: Art. 22. 
Os requisitos indispensa:~o·eis para a promoção, por merecimento, 
"são .1") h a ver o . official attingido no re~pectlvo ·quadro .o terco mal~ 
antigo para os capitães e a metade mais antiga para oa outro~ 
postos.· · ·-. \-"· ~ 

.§ 2•. _parte ter ceira. resa: Paro. C- officiaes ~;eneraes o tempo 
referido . entende-se no exerclc!o · qo c.ommando .de . briza,da. sle: in
fantaria, divis-ão de_ cava]Jaria, Re~;ião. Militár . ou ~estaca:me;r,J,to 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:06+ Pág ina 26 de 60 

-:145-

mixto em operaç:ões, manobras ou missões especiaes . E o a.rt. 3 2, 
.::._ 'tudo do·· citado <lecreto - declara terminantemente: "A Com
m'issão de Prorno~ões do. Exereito orgianzará o quadro de accesso 
.para Iiromeção ·a. generaes de briga<la ou divisão, relacionando o::~ 
coroneü! e genera.es de brigad:t. que Sa-tisfaçam ::ts condi~ões para 
as promoções exigidas nesta l~i" . 

Ora, ao que parece, a promoção do Exmo. Sr. general Panta
.Ieão Pessôa violou as dlsposi<:ões legaes. 

Encerrada a discussão e adiada a. votaçiio. 

O Sr. Presidente - Estú finda a hora destinad:t ao Ex
pediente. 

Vai-se na~sar ü Ordem do dia. (Pa.nsa.) 

Comparecem mais os Srs.: Agenor Rabe!lo, Generoso Ponce, 
Mario· Chermont, Fenelon Pei·rli;;-ão, :1-!agalhães de Almeida, Carlos 
Reíi, Eliezer ~foreira, GodofrC"do Vianna, Agenor Monte. Àd~1mar 
Rocha, Pires de Gayo~o. Freire de Anórade, Fernandes T&vora, 
Humberto Andrade, :Monte Arrae;,. J osé de Borba, Figueiredo Ro 
drigues, Xavier de Oliveira, Ricar<lo Barreto. Gratuliano de .. Brit
to, Oqon Bezerra Ruy Carneiro, Joiio Cleophas. O"'orio Borba, 
.Adolpho Celso, Anto.nio de Góes, Mario Domingues, Domingos 
Vieira, Arthur Cavalcanti, Teixeira Leite, Humberto Moura., Se
verino MarJz, Vatebte de Lima. l\!elchisedech Monte, Manoel N'o
vaes, Clemente M-ariani. Lauro Passos·. João Mangabeira, Arlindo 
Leonl, Magalhãe';; Netto, Franci5cO Rocha, Pedro Calmon, Leoncio 
Galrã.o, Raphael Cincura, Edgard ·Sa1:1.ches, .Attila AmaraJ. Jair To
Yal', Fran-cisco Gonçalves, Nogueira Penido. Julio de Novaes., 
Henrique Las-e, Raul Fernandes, Herynete Silva, Acurcio Torres. 
Cesar Tinoco. Lontra Costa. Lemgrub4r Filho, Bandeira Vaugban. 
Carlos Luz, Pedro Aleixo. Clemente ~Iedratlo, Arthur Berna.rdes 
Filho, Negrão de Lim::l. João Henrique, Anthero Botelho, Bueno 
Brandão, Paulo Nogueira.. 'Wnldemar Ferreira. Carlota de Que~
·roz, Cardoso de Mello :Netto. Cineinato Bra~a. Laerte Setubal. Ho
racio Lafer, Josê Cassio, Tri~o de Loureiro, Arthur Santos. Abe
lardo Lu.z, Don·al :Melc:hiades. João. Carlos, Pedro Vergam, Victor 
Russomàno, Raul Dittencourt. Barros Cassal, João Neves, Oscar 
F'ontoura, Aniz Badra, Sebastião Domlngues. Pedro Jorge, Austro 
de Oliveira, -Arthur Rocha, Francisco Moura, Adalberto Camargo, 
Alberto Surek, Damas Orti.z. ~.'ieir;L ~facedo. Mart!nho Prado , Old
veira Coutinh,d, (';.a&'Üio de Britto, França Filho, Moacyr Barbosa, 
Arlindo Pinto, Augusto· Corsino, Cardoso Ayres, Abelardo Marinho, 
Paulo Martins, Moraes Paiva. CIOS) ~ 

Deixam de comparecer os Srs.: 

José Pingarílho. Agostinho 1\.1onteiro, Lino Machado, Olavo 
Oliveira. Jehovah Motta. Alberto Roselli, Samuel Duarte, Barbosa 
Lima Sohrinllo, Emllio de ~Iaya, Orlando· .A:r!!-~jo, .Me.ll~ ··Machado. 
Isidro de Va.»concellos, Altam!rando Requiii.o, Pedro Lago ,Lui.z 

•V:lanná:· Filho, .J .. J .. Seabra, .. Alfredo Mascarenhas,. Arnold'- Silva. 
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Octavio Mangabeira, Asdrubal Soare!!, Pereira Carneiro. Candido 
PesSioa, JoíW Guimarães, Levi Carneiro, Eduardo Du:vlvler, Bento 
Costa, Cardillo Filho, Noraldlno Lima, )A.dello Maciel. João Be· 
raklo, Washington Pires, Polycarpo · Viottl, Furtado de Mene2es, 
José Alkmim, Celso Machado, .João Penldo, Rezende Tostes, :ta
CQues Montandon, .Abreu Sodré, Moraes · Andrade, Yergueiro Ce
sar, Gama. Cerquelra, .Joaquim Sampaio V!dal, HyppoUto do Rego, 
Teixeira Pinto, Feli:r.: Rtbas, Roberto Moreira, Meira Junior, Jus
to de Moraes. Baptista Lusardo, Annes Dia.s, Francl~o di Flol"l, 
Martins e Silva, Chrysostomo de Oliveira, Pa.ulo Assumpção, R o
berto Sl.monsen, VIcente Gouveia, Salgado Filho. (68). 

ORDEM DO DIA 

O Sr . Presidente - A llt~tu. <lc preHcmça. a.ccui!S. o compa
recimento de 233 Srs. Deputados. 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votoso o seguinte . 

REQl.ll!l!UM!U'."''' 

:Requeremos . urgencia, · nos termos tlo Regimento Interno, ar
tigo 112, pâ.ra.grapho 3. •, para discussão e vo~ão do projeclo n. 
106, da primeira legislatura.. com parecer ta.voravet da COilDm1s
são de Educação e Cultura., publicado á pagina n. 1 . 7-63 do DiMW 
do Poder Legillla.tivo, de hoje. 

Sala do.s Sessões. 29 de Junho de 1935. - Barros Pen.teado. 
Oscar Steven.son. . - Fabio de Carrnc:ruo Aranha. - Macedo 

Bittencourt. - Alves Po,lma . - 01>1'rêa do. Co8ta - José Ccum 
de Maceclo Soares. - JD'I'.Qe G1lede.,. - G<nncs FerrM. - Co.rdQao 
de · Mello Netto. - Jairo Franco. 

Approvà.do·. 

O Sr. Presidente - Em obedlcnt'ln fL deliberação da. Ca.ma
ra vou submetter á immed!n.tn dl:-ccuMMií.o e vota.~:ão o projecto. 

1• discusscío do prfJ}I'Cto n. 105, ele 1D35 (1" Letri8-
latura.), rc'l>ioora. por 8cls m(~~·s, o art. zo, elo Decre
to n.. 4.659-A. dr.- 1923; conr. parccr.r !a.vor<wel cln 
Commis.sã.o ele Eàt/..Cação Cem virtude de ursencla). 

Encerrada a dlscu!lsiio c nnnuncia.da n votação. 

·Approvauo o !legu!nte 

PROJBCTO 

N. 105 - 1935 

"(1• Lm~RA) 

O Pod~r LeSislatfvo decreta: 
I 

Art. 1. o Fica. revigorado por !;eis mezas, a. partir · da. data.· ·aa 
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publica~;ão desta lei, o art. 2." do Decreto n. 4. 6G9-A, de 19 dE) 
Janeiro de 1923, com a seg-uinte redacção: "Os diplomas jã ex
pedldOB, para que go:r.em das respectivas vantagenf:l e privilegio~ 
deverão ser registrados. dentro do prazo fixado nest(' artigo, nu 
M!n1st~rio competente. " 

Art. 2. o Esta. lei entrará. em vigor na uata da sua puhllcaçii.o, 
revogadas a.s dlsposiç~e>< em contrario. 

O Sr-. Presidente - O projecto vassa. á 2• dl~cussão. 

Pas~a-se á ·materia ccmstante <la Ordem elo dia. 

2.• d:i.scll88(I{J ao projecto n. 81, de 1935 (1• Lcpi8-
latura). a1btorizllcn-do a a.Qr"ir o cretlito t:llpecial de réi."l 
84:029$600, J)tzr·a. it1<lcmnizar o E3tCLdo de Pernambuco 
"de dcspllsas realiza<l.a.s no Patronato "luricola ".T o<"io 
Coim"brab. 

Encerrada o discusosão dos arts. 1." e 2. • ficando 
adiada a votação, na fôrma do Regimento. 

2. A à~cu.sgão do projecto 1!. . 3-A. de 1935, u· Le
gi.sla.tura-), pe1'11títtint1.o aos entyrt:(JIUJ.Ot< de q~os 
a.n-nexos inscrevermn-se em concu:r~o de lt(l.billtaçcít:> 
ott. de entrancia. indcpc'Jidente de Umite rle cãaàe; 
tendo parec:cr co-m. S't~"bstitutivo rl,a, C01nmisscío de 
J1Ultíça. 

O Sr. Presídente - Entra em lllscus.sii.o o projecto. 

Ha sobre a me~ uma. emenda que vai ser llcln.. 

E' lida., apoiada e enviada ú..>~ Comml~"õe~ de 
Constituic:;ão e Justiça e d€ Estatuto iloN Funcciona
rios Publil:os a :seguinte 

II:MENOJ, J,.r;) PROJEICTO N. 3-A, DE 1D35. (1• L&JJSU.TURA.) 

(2• di:;cussã.o) 

Emenda ::ua sUb!!titutivo da Commi~>a.ão dt> Ju~>tlr;a ao proje
<:to n. 3-A, de 1935. 

Substitua.-::te a parte final •·desde que .nii.u tenham mais <le 41J 
annos de edade e menos de cinco de servl~o publico :Cedera! effe
<:tivo" -por esta: 

"des<le que não tenha mais de 5(1 annos de e~htd<' e m<>nos ao:> 
cinco de seryiç;o 'publico federal effectivo." 

JMtifica.ção 

:Pa.rece que o limite de 40 annos é por dem?Js. r~goro~'O e qu~ 
terla llOr etfejto !mpÕssibnltar ~ande parte dos ttmceic>nario:'l do" 
quadros anne~os e complementares de s-e jnacrcverem nos concur
sos i que ·se te!ef~ o ptojecto. 
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A !inalldade deste ê de reparar uma injustiça. e dar áquelles 
!Ul'lcclona.rios opportunfdade àe s-algarem postôs nas éarreiras · ~d'-
mtnistra.tivas dos differentes ministerios. ~ ··.: · 

Para que attinja a essa finalidade, \1 preciso que o pro~ecto ou 
substitutivo ampliem o limite de e dade, de modo que ~xtenda o 
benetlclo ao ·maior nwmero po.!siVel de funcclonar1os dos ' quàdros 
annexo:!l ou complementares . 

Sala das Sessões, 29 de J"ulho de 1935. - Jairo Franco . -
'1'11.- Monteiro de Ba:rrott F ilho. Hyppolito do Rego. Bias 
Buc:7W. - Miranda. Junior . 

O Sr. Ja.iro Fr(Utco - Sr. Prêsidente, a o substitutivo <ta 
C ommlssão de Constituição e J ust iça apresentado ao projecto nu
mero 3-A, da autoria do illustr e Deputado Paulo Martins. o!fere
ci, conjunctamente com va.rios . companheiros da ba ncada pa ulis
ta. emenda tendente a ampliar o limite de edade, para. q".le os runc
cjonarlo.s dos qua dros complementares e a nnexos possam inscre
ver-se 1\os concursos para os cargos lniclaes das carteiras admi-
nistrati~ dos different~s Ministerios . · 

De accordo com .a emenda apresentada. o artigo 1." de113e 
Sllbstitutivo !iC3.rá assim r edigido: 

" Os !uncclona rios publicos de quadros complement:l.
res ou a nnexos, d e h ierarchia interior , poderão se inscre
ver nos conc~rsos de habilitaçã o ou . de entrancia, para 
provimento dolJ cargos tnic!aes das• carreiraS adm!.nlstra
tlvas dos di!terentes Mlnis terios , desde que não tenha m 
mais d~ 50 annos de edade e menos de cinco de serviço 
publico 'federal e!fectivo. " 

A emenda tende a penas a ampliar os. limites da eda de de qua
r enta pa.r.a cincoenta annos. 

O proprio parecer da CoiTliil1issão de Jus>tiça realça a opportu
nldade, a. :pr9eedencia da medida, que s e encerra no p rojecto e 
.que e.sl:& consubstanc.ia.õa no substitutivo, porque ella nada mais 
f az do que dar en-sejo a os tuncciona.rios dos quadros supplementa
res e a nnexos de galgarem os pos tos maior~ das carreiras pro-
priamente administrat ivas . · · · 

Se assim é, natural tambem s•ení. que se procure am>pliar este be
neficio aQ m a ior .numero possiv~I de funcclonartos: Eis a j~stifí
ca tiva de minha emenda. 

P.a.rece que a Commis.!ão se arreceiou de que sur~:ís'Sem nos 
cargos inictaes das carreiras adminis t rativas runcctonartos já um 
tanto envelhecidos ou · t:ncapa zes pela edade ; mas, é ·de · notar-Se 
que os tuncc ionarios dos q ua dros c~mplementareS' ou annexos, 
pela propr!a nat ureza de seus s erviços, se dedicam a occupações 
rnaJs difficeis e penosas (lo que ·os :run~cionarnos propriamente das · 
carreiras administrativas. · · · 

Basta· citar o caso dos gua.rp.as adu.aneiros, que .t~Ill. func<,;ões 
fiscaes e "poÍici.aes, e cujos serviços se ·eX:tendeQ1. :rÍÚÚtas .ve"zei .P'erã .. . . . "' ;. ~ . . 
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noite ,_a déntro, representando até .um perigo para os proprios 
tunccionarios, dada a natureza especial, policial e arriscada. dessaa 
tunc~ões . . 

Lembro-me, aqui, Sr. Presidente, de um facto e de uma efr
cumsta.ncia que estão a . reclamar a attenção do Legislativo, e quo; 
se reterem justamente ao limite de edade para as funcções não sô 
publtcas, como tambem para occupações< e trabalhos corp.merciaes 
e industriaes .. Por :forca das aposentadorias que hoje se extendem 
mais a. mais por todas as a.ctividades do commercio e da industria, 
está se creando uma situação de excepçiio e profumlamente ln-· 
justa para. todos aquelles que attingem, mai!>' ou menos. :.. edade 
de 40 annos. Dada a. regulamentação dessas aposenta do rias. a s 
empresas systematic3.tllente recusam a admissão de empregado>~ ou 
trabalhadores que ch~guem aos 40 annos ou ultrapassem es&i. 
edade. 

Eu mesmo, em minha cidade natal, onde Vivo - em santos. 
- recebi ha pouco tempo, em meu escriptorio, um pobre homem de 
quarenta e poucos annos de edade, chefe de família, que s<! la
mentava.. em meio · de desespero. de nã.o encontrar serviço ou 
trabalbo porque, devido á sua eda.de, todas as portas se lhe esta
vam teéha.das e todos os ouvidos se faziam surdos a seus pedidos e 
necessidades. 

Faz ainda oucos dias, que o meu illustre companheiro de 
bancada, Sr. Deputado Moraes iAndrade, ao lavrar seu :parecer 
relativo ao salario minimo dos bancarias. referiu-se ao facto e á 
circumstancla citados que colloca.m em . situação verdadeiramente 
,penos>a. e injusta todos aquelles que, desempregados, contam mai:s· 
de 40 annos de edade. 

Estcu certo de que, muito breve, o legoíslativo terá de cuidar 
com a.ttenção deste assumpto. a!im de que as aposentadorias e 
outras leis sociaes não se transformem, de medidas necessa.ria..s 
de protecção.. ém ver<iadeira:o~ excepçêles, profundamente injustas 
e.~ :-eJaçâo a certos homen:; e a certos trabalhadores, provocando 
sua desgraça. · 

Estas as considera~ões ligeiras que me lembrei d~ fazer em 
tornó do substitutivo ao projecto n. 3 e os argumentos que achei 
opportuno aqui expender como justi!icativa da ement.la que offe
recl. (J.fu.ito bem.) 

O Sr. Barreto Pin.to - Ouvi com a maior attençiio as pa,. 
lavras do nobre repres<<mtante de S. Paulo, Sr. Jairo Franco . 

. Parece que S. Ex., devido ao ·grande trabalho que ' temos tido 
nesta Casa, .não leu a justificação do projecto. Se a. tivesse lido, 
esto~ certo de que não viria, na _phase em que se encontra a pro
t>Osi.:,:ão·, · procurar impedir, desde já, sua approva~;ão pela Cama
ia, tanto mais que o objectivo prin<:ipal q_ue tivemos t o!, em c_on
sequencia dos concursos da Fazenda, e notadamente da . Alfandega 
de Santos, nos quaes e1npregados com· .releva.ntissimos serviços rião 
podiam e não podem requêrer _inscripção devido a edade. 
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O . Sn. J.uno FRA1'co - Em pl·imeiro losar. de,·o declarar que. 
ao apresentar esta emenda de qUe resulta o ·· retardah~ento do 
projeçto, tive o intuito muito nob~e de fazer co'm que a. medida 
abrangesse o maior numero posstvel de funccionarioS- ·dentro de 
seus favol"es e beneficios. Em se~u·ndo Jogar, V. E:z:. se referiu 
aos concursos ·na Al!andega de S<J.ntos, d:t.noo a h:nt>resSão de que 
·se- a.lludia aos concursos que se e"1:ão realtzando. Lembro, ·entre·
tanto, a V. Ex. que o a.s~5Umpto foi d iscutido na Commlssâo de 
JUlstiça pelo Sr. Levi Carneiro, que muito bem lembrou não ser 
possível permlttir que os · funccionarioS' a.pproveltados por este 
decreto .se fossem inscrever em concursos. cujas insct-ip~ões já. se 
acha"-am encerradas, porque isto implicaria numa verdadeir-a vio-
lação aos direitos adquiridos daquelles que já !Ele tinham inacripto, 
mOrmente em face do par:agrupho unico do artigo 2•, que permitte. 
em egualdade de ~ondições•, !.leiam escolllldos os tuncclonarJos nas 
condições do projecto. 

O . SR. BARRETO PINTO - ;~gradcço o aparte de Y. Ex. 

0 SR . .JA:mo FRAxco - V~ V. Ex. que estamos de áccordo, 
com o intuito de a mbos razer justiça a. ~sses funcclonarioS' ·dos 
quadros annexos. 

O l>R. BARRETO PINTO - Devo, por<?rn, esclarecei' a V. 
Ex. que muitos éoncurl>os ainda não !ot·a.m abertos, dependendo 
do projecto que ora estamos discutindo. E o r eta.t'<la.mento irá.· 
trazer . prejuizos aos funccÍonartos que :~erão contemplado& pela 
proposicão. 

· "' O SR. .JA.IRÓ FRA..>ico - Podemos, para. compensar o temp.o . de 
demora cam a volta do subsitutivo ã Comm1ssii.o, requerer ur,;en
cla para as futuras discussões e votações do .projecto. 

O SR, . BARRETO PINTO - A~..adeço n. suggestã.o de V. Ex. 
ma.s, renito, a demora vai truer prejuízos aos :Cuncdonarlos be
ne~lciados no projecto·. 

O SR. Mo!IAES PAIVA - ·Trará grandes prejuízos ao funcclona
Usmo. Ha. muitos co.ncul"S(ls abertos, sem ·Que possam inscrever-se 
esses funccionarios. 

O SR. .TAIRO FRA.Kco - Já lembrei que poderemos compensa.r 
a perda de tempo decorrente da volta ~o proiecto a. CÕmmJs
~o~ ·requerer urgencia para as suas !ut11ras discussões e vota
<;ões. Demais, não parece de todo procedente a. argumentação d~ 
V, Ex., porque, precipitando a votação do substitutivo, com o 
limite de 40 annos para a edade, prejudica os :funccionarlos de 
maf:t de 40 annos e menos de 50, 

O SR. BARRETO PINTO -' De:mte da. declaratào do nobre 
com~p. conto desde já. com o apolo unanime da. bancada paulist& 
par~~o · o requerimento que, opDortunamentE', tOr teito para o :pro
jecto, mesmo porque não posso fazer com que, agora,· a emenda .não 
seja apresentada. 

O SR. Rumos ~ - O nobre collega. Sr. Jairo Fr2.nC!O 

niio está. tala.ndo em .nQtne da bancada. 
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O SR. BARRETO PINT() -Como quer que seja, pel'tencendo 
S. ·Ex. á. bancada paulista, indirectamente me dá a segurança do 
que encontrei bôa vontade de pa.rte da mesma bancada. 

Por minha piu-te, po~so ass'egurnr á Camara que a Comm!ssãn 
de Estatuto dos Funccionar!os, lo"o Q.Ue receber a. emenda, á exem
plo do que tem sempre te!to em casos semelhantes, nito demorará 
o seu parecer. 

O SR. J"AIRo FnA::co - Os nossos propositos se cas-am e se 
harmonizam • 

. O SR. BA.R.RETO PIXTO - Ainda bem. Entretanto. seri't 
melhor que, antes de se encerrar a sernamc · vindoura, pudesse o 
processo subir á sa.ncção presidencial. 

COn!ormo-me, todavia, com a promessa de .ser compensado u 
retardamento com o pedido ~e urgenc!a suggerido pelo nobre Depu
tado por S. Paulo que merece os meus apptausos pelo interess:e que 
estâ. tendo pelas questões que se li~ á laboriosa classl:! · quP. 
teJlho a honra de representar nesta Cal!a. (·M1Lito be-n~.) 

Em s'eguida, t: e ncerrada. a discuasíio dos artigos 
lO e a• do projecto n . 3~. de 1935 n· Legisl atura) 
atE que as: referida!" Commlssões dêm parecer. sobre 
a emenda of!erecida . 

}& àis_cussão do projec;to. n. 97, ae 1935, (1" u
gi8Jl(Uurn) , imt>tuindo a8 profissões à c advogaào-aca 
dem.icD C MVOUado.prO'!JiSiO'T!adQ, regula, O CXCTCtetO 
dessa& profissões e da. de solicitador e dando 01~tra:s 
p-rovidenciaSJ; te71.(Ü) parecer CO?I~ S11-bstit1tHvo dG (Jom
'11~Õ3sãa de ErJucação, contrano ao p rojecto-. 

Encerrada. a. disc ussão, tica adiada a vc.ta.ção. na. 
t6rma do Regimento. 

1• discwnuio <lo projecto n. 5Z·A. ae 1935 (1' Le
.oi3ZG.tura), prohibindo os corritla.s de automo1:eill; e 
outros vehiculos, C(l'lt a.posta ãe 1Jelocidade; 'com pare· 
cer ccmtrario da Com:missãa de J1tst~. 

Encerrada. a discussão, !ica adiada a votação, nn 
t ó r:ma do R egimento . 

Di:ICU88iio 1tniea. elo projecto n. 42-A, M 1935, 
ocm.cecfendo o ci'C4Üo de 60:0008000. para irn~talt~o 
da oculeira de clinica. da Facurood'.c de Médicina da. 
Bar ...ta; com- :)(l.rr,ccr da CCJ.nlm~i.B~ão d-e Fina?J.Ça-9 c O r· 
ça.mentc 1:0 brc as emen~ e?l~ 2•, m<t'lld.ando des· 
ta.cal-ru~ 

Encerrad.a a discusi!ão. ficando adiada a votação, na 
tór:ma do Regimento. 

~cussã.o unioa. do requerimento n.. 31. de 1935, 
(1• Leoi3latura). do Sr. José A1Wlk3to, de in.[Of'7n<I,Çi}es 
aobre o motWo que r:U:term4nou C% c'/Ukmada ric vorios 
of!i-eí4U do 210 B. C. , àc Nata~, a. eiitg. CapitGl. 
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. O Sr.- Café Filho (Pela aràem) - Sr. President~. na sessão 
em q1le V. Ex. annu:nclo'u a discussão desse requerimento, o· Sr. 
DepÚtado José Augusto solicitou a palavra e V . . Ex .. a concedeu, 
adiando a discussão para. a sessão seguinte. 

Pergunto a V. Ex. !;'e, neste tno.mento, é mantida a palavra 
ao Deputado autor do requerimento. 

O Sr. Pr~sidente - '!'em a. palo.nn, sobre o reQuerimento, 
o Sr. Deputaào José Augusto. (Pa,sa.) Xilo está pre:<ente. 

O Sr. Café Filho - · Pe.;:o n pala na, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado Se, 
nhor Café Filho. 

·O Sr. Café Filho (Pela. ardem) - Sr. Presidente, já falei 
na discussão do requerimento. E' poss•ivel que o Regimento não 
me permltta voltar á tribuna ·sobre o mesmo assumpto. 

O discurso, poTém, do representante da opposi~iio do Rio 
Grande do Norte to! longo e nelle se fa7. urna E<xposição de factos 
que pretendo contestar, apresentando documentos á Camara para 
demonstl'ar. que eS'Sa. exposição não exprime a verdade dos acon
tecLmentos ver:lticados naquelle Estado. 

Assim, peço a V. Ex. que me considere inSDrlJJto para, noutra 
sessáo, tratar da politica regional do Rio Grande do Norte. E o 
faç:o, devo confessar, muito constrangido, porque eu niio desejaria 
trazer á'o conhecimento da Carnara factos que, entendo, nos 
-deixarão :muito bem no julgamento da Camara e delxat'"'.:io muito 
mal os do Partido Popular, que o Sr. Deputado Josf Augusto re
presenta nt:sta casa. 

Sr. Presidente, por' isso, usei da palavra para uma questão 
de ordem e, desde modo, pedir a V. Ex. "que mli· considere inscr!
pto afim de que na sessão proxima eu exponha os acontecimentos, 
tal qual elleS' se passarrun. De'l.'o, porG.m, dizer, desde logo, q..re o 
longo libello. aqui articulado, não é relativo. apena,;, á .occurrencia~ 
de poucos dias. E convem notar que a' opposiç;ão rio-grandense, 
que articula co.ntra o Presidente da Republica tantos factos, a seu 
viir, reprovaveis, foi a mesma opposic;:ão que sempre viveu, desde 
as primeiras horas da Revoluc;:.ão, dentro doS' Mtrilsterios, empres· 
tando integral apoiu ao Sr. Getullo Vargas e com<eguindo de S. 
E~. a demissão de varias Interventores. Sõmente agora, nas 
proxlmldades da eleição governamental, porque o Sr. José Au
gusto discordou da candidatura do Interventor, desejando talvez 
a sua propria, é que o Partld~ Popular se collocou. no extremismo, 
repetindo com os ractos policlaes o milagre da multiplicação dos 
pães.,, 

Não se impressionem, por conseguinte .. os Srs, Deputado~. 
especialmente O.!! representantes da minoria parlament;tr, pois fa
rei: um historlco sereno e documentado dos acontecimentos e o~ 

meus p~oprios <!Ollef;"a!f dessa brilhante minC)ria i;~ constituirão em 
juiz~ da:: quesu'io. Eu não emprestaria, deYo dec::~.,ar, a minha 
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s9lldarledade a um governo que commettt-o;::;e os actosr arguidoR. 
pelo SI". .JosE. Augusto. Dei meu apoio á. Revol uç:il.o. com sinceri
dade e patriotismo c não manc-haria o meu pa~sado na parceria 
de ).lm governo que foss·e is!IO que foi pintado . 

· O SR. CHIUST:V.No MACHADo- V. Ex. se referiu, ha pouco, aos 
Deputados do P:u·tldo Popular, seus adversarios que. na Consti· 
tuinte, O.J>oiaram a dlct:ulura. $\ou. entretanto, testemunha de qu~. 

durante os trabalh~ de;;sa. Assemhiéa, membros da rept·escntat,;üo 
do Rio Grn.nde do Xorte, filiado~· <\O Pa.rtido Popular, que se d•J.· 
vam :p e~soalmente com · o Chef!• do Üfl\'erno, clnm;LYam continua
damente contra a ::dtua(!.:to, que julg-a\·am inft>t·nal, reinante n<) 
Estado. 

O SR. CAFE' F ILHO- Teria Y. Ex. rn7.Üo. ><e do~· A 1mar.s 
elo Congresso . .. 

O SP.. CHruST:V.No 11-!.!.CH.~oiJO - Quero acccntuar que V. Ex; 
e~tá sendo inju.":to com os repr<'scntu.ntro do partido de qu~ f che· 
fe· o Sr. Josf Augusto. c que rtzeram paz·te lla AssemhJ{,a Cons
t ituinte. 

O SR. CAFE' l<'ILHO - V. E:oc . teri:J. ra?.ão, se dos Annae~ 
<kl. C amara que findou nilo conHtal!se que o Sr. Denutado Alberto 
Roselli. . . 

O Stt. CHRIS'I'L\No 'MACHAOO - Ouvi varias vezes, niio s6 do 
Deput:~do A lberto Roselli. cor,no elo Deputado Ferre-ira de Souza, 
QUf'! qua.sl semanalmente Iam li. presença. àe seu :tmi~;o pessoal, Sr. 
Getulio Vargas, c lamar contra :~ s ltua.<;ão eriada no Rio Grande 
do Norte. Dou a. V. Ex. o testemunho de co!lega que não t em no 
debate outro intcre~~e !;'enão o depoimento da verda.elc . 

O SR. CAFB' F'JLBO - Acceitu com rnuita sympathl:J. o 
aparte de V. · Ex., ma>S devo conclu ir declarando que dos A'miM-~ 
da legislatura finda, ~onsta q UE' o Sr. Deputado Alberto RosE' li~. 
Zeaállr da bancada do Pat·ti\lo Popular, repre!'<entante do seu p()n• 
sarnento politico, approvou, votando a elcscoherto, o~ n.ctos da. dt~ 

ctadura, do Chefe do Governo Provlsorio e dos Interventores. 

O que digo ê que esse Deputado, lcadcr da Bancndn, represen
tava o pensamento do Partido. Yotava em nomE' do proprio Partido, 
a f:wor dos actos da díciadura. que o Sr. .JosG Au~usto vem re
provar, e;;quecendo de que, por um lntere~~;c occulto. approYoU . 

Sr. Pres idente, quero acccn t uat• q u". se o Sr. Getulio V ar,:::~ s 
commetteu erros contra. a pol!tica (lo Rio Granrlc do ::>l'orte, (o! 
f!Uando a.po!ou aA pretenc;õe~ elos partldn.rlos rlo Sr. J osó A Uf:Uh'
to, ajudando-os a montar a machln a olygarchlca. 

UM- Sn. Dr.I>lJ'I'ADo - E:;:1.1. attitu(lc uo~ Dcputnüos nr'in l<'n-i 
rt-laçüo a.lg-um.'l. com :t!l v lolNtdns pt·atkada~ !lt-ln Tnter\'C.ntor ., 
atê porque estoll silo postN'iúl"l'~ (L a }lprovru;ilo dos .rdcr1d oH actn;i 
du -Dlctadura, . 

O SR. C.t.FE' I•'ILHO - ~cl tlls.•o. " o que quc.~·v (llzer a. V. 
Ex. ê que cHt•JU dl>!p!ln>«lllu dt' dl•ft•n<l l'r muilu"' (lesses factos dc~<ie 
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que elle~J occorreram antes da. appro...-ao;;ão, pela Assembléa· Cons
tituinte, e os proprlos Deputados do Partido Popular se ·cOllfor
ma.ra'm com elles, apiJrovando-os, com um lnvejavel enthuslasmo 
partida rio. 

0 SR. ÁCURCio TORRES - A Assembl~a Nacional Constituinte 
quando, andando mal, approvou o citado artigo das "Disposições 
Transitortas", não quiz com isso applaudlr as surras e os assas~ 
sinatos do Rio Grande do Norte. 

O SR. CAFE' FILHO - Vou chegar. a esse ponto para attir
mar a V. Ex. que, qUanto a. muitos actoS' do Sr. Getulio Varga.s, 
em relação á. polltlca. do Rio Orando do Norte, me ~into djGpensa
do de defendei-o porque elles j!l. for.am acceito.'l e appro...-il.(kls -
repito - pelo ])ropr!o Partido Popular. Foi ,isso que declarei. 

Quanto â3 violenc!a~r, quanto a esse rosarlo de crimes, quanto 
a esse obituario, aqui lido, trarei â . Camara uma expliCação neces
saria, e soe ella não nos dei.Jr:ar bem, a 'lV. E Ex. , membros da. mi
noria, confiamos o julgamento da situação politlca do Estado . do 
Rio Grande do Norte, exigindo, apenas, que VV. EEx. sejam se
ren-os nesse julga.mento. 

Não continuaria eu a apoiar um Governo que para se sus
tentar tivesse necessidade de commetter os crimes que o Sr. Jo
!.'.'é Augusto apontou. E' o que affirmo com a eloquencia e a sin
ceridade da minha palavra. 

Entendo que a Camara, e especialmente a minoria, .não de
vem, uma ou outra.. fazer julgamento .definitivo, antes de ouVir 
minha palavra. que ·terá o proposito apenas de esclarecer o assum

. pto, sem a exaltação do meu !11ustce adversarlo. (Muito bem.') 

O Sr. José Augusto - Sr. Presidente, in~::ressel na Camara 
dos I>Qputa.dos 'ba vinte-. annos. e nunca, nà. minha. vida. de par
lamentar. trouxe ao Parlamento uma palavra a respeito de polltlca 
resional. E' que entendo que essas questões, que interessam e a!
fectam dlrectamente aog Estados por nôs represenuwos, devem ser 
tratadas e liquidadas ·.no proprio E stado em que se originaram. 
(.M'ttito bem.) 

Poderá parecer que, nesta hora e co.m o requerimento cuja 
discussão acaba de ser annunclada, poderá parecer que eu. apOs 
vinte a.nnos: de actlv!da.de parlament.v. vou tu~r . á minha tra.dl-
-:ão e ao meu passado. . 

·Não, Sr. Presidente: ainda aqui sou coherente, J)Orque, com o 
requerimento, embora referente a assumpto~ Q.UG lnteressa.m ao 
mt>u Estado, niio 'VOU discutir. de maneira alguma, a polltlca· do 
Rio Grande do ~orte, porQue e~<ta eu a liquido com meus adver
ss.rlos, dentro do terrttorlo rlogranden~~e, ou ·(~ liquido pela Im
prensa. 

Se alludo a um nssumpto occorrido na. minha. terra., eu o fa
ço, não para accusar o Interventor no Rio Grande do Norte, rna.H 
.para. accusar immedlata e directa.mente o senhor PreHidente du. 
R6p.ubl1ca. - este, sim; reRponsa.vel polos s;raven ta.ctos vl'rlrtca.
dos ho meu torrão nataJ, de um o.nno a t'llta. parto. 
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Não entrarei, assim, no debate desta quet>:ü"co encat·n.nilo-a !)elo 
prisma re!;lOnal, mas pelo seu aspecto nacional. A attltpde do 
Sr. Presidente da Republlca, n o que entende com a tranquil!idade 
daquelle Estado, tem sido, não a i3a um chefe de Estado conscien-

. te õe seus deveres e regpon=hílldades, magistrado escolhido pela. 
Nação, ou cedido á. Na.;:ão por um partido ·paro. servil-a, mas a de 
um politfco faccioso. que penetra na minha terr~ para esmagar 
a vontade do eleitorado norte-riograndense,· t' para installar no 
pod~r aquelle a· quem a soberania do voto popular não confiou o 
direito de governar nem dirigir o Rio .Grandt> do Norte. 

O SR. CAFE' Fn.Ho - (Dâ um aparte). 

O SR. JO$E' .AUGUSTO - Sr. Presidente, devo dizer aqui 
o que é preciso ser dito: as eleic;ões no meu Es.tado estão todas sa.l~ 
pica-da~ de sangue de meus corre!Jgion:~,rlos. Tenho mais de 500 
amigos surrados pela pOlicia, e seis, inclusiv~ um membro de mi
nha familia, assassinados pelas autorldades, e por il>SO não posso 
vir aqui discutir com Deputados cujos mandatos encontt"am ori
gem nes-sa policia que espaldelra. e mata meus conterraneos. 
(Muito bem.) 

~estas condio::õe~·. deva diz~r que podem me atacar, podem 
me combater, más não venllam estabelecer dinlogo commigo, pois 
predl>O manter nesta tribuna. como ha -vinte a.nnos venho man
tendo na vida publica, a meSilla linha impec=vel de conducta su
perior, encarando as questões nacionaes desse _ponta de vista. ele· 
-.;·a.do em que se devem collocar os representantes õa. Nac;ão. 
(.A.poialkl8.) 

Sr. Presidente. Srs. Deputados: travo].l-se ha dois annos em 
meu Estado renhida lutn. politlca para eleição dos Deputados á 
Constituinte Republicana. Representan~ do Partido decaido, ou 
depOsto pela Revolução, procure! fugir a todos os debates politi
cos e a. todas as campanhas. Relirei-me para meu lar e meu tra.
balbo de homem de bem, de intelligencia. e de cultura. Em à."\<io 
momento, porem, fUI chamado pelos meu.<; conterraneos, os que 
calram commfgo e os que !izeram a Revolução ... 

O SR. CAF!i!' Fix.Ho - (D~ um aparte.) 

O SR . .JOSE' AUGUSTO - Niio houve a. cllacirla, a que ouo;o 
aUusão. Desfarei todas all accu>'la.ções_. E quem tive!" ax-gUmentos 
e px-ovas pa.ra contestar·me, venha para a tribuna, mas não pro· 
cure perturbar o tio de .meu dl.seur:~o. 

Não houve ~bac!na na caravana Lusardo; o que houve· foi me
ro ineidente pollcla.l. A prov<~. é que o bravo o!f!cial ferido nea.sa 
occa.sião, capitão ~vera.rdo .Barros Va>~concellos, é noaso a.m!go 
particular e :mantem comnosco a.s mais Intimas e estreitas rela<:õe1< 
!l.e a.m~zade; n. Jltova é que a fa.m!lla do Dr. Fernandes Barbosa, 
ferido e morto naquelle lncldente, !~e dirigiu ao Presidente La:mal·
tine 1·eeonhecendo que S. Ex. nenhuma. culpa tinha. 

A prov:l. está. t.1.rnbem, sr. PreSidente, em que a propría fa
mllhl. do Pl:'es!dente do Estado se encontrava no local do confUcto, 
ntlo se podendo comprchender que um Presidente de Estado Ínan-
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dasi!e ':fazer uma chacina e enviasse suas filhas para assistir a essa 
chacina. 

Mas, Sr. Presidente, o que estava dizendo, quando fui provo~ 
cada por um aparte impertinente, é que, ha dois annos, se travou 
no Estado gt'ande càmpanha politica. Chamado :pelos amigos do 
retrahimento e:m que me encontrava, para lá parti immedlata
mente, muito embora nos co:micios das p.ra.ça.s publica!: oradores 
popuiares fizessem a população jurar que não permittiria o meu 
desembarque naquella terra. L á !u i, Sr. Presidente. Vaidade não 
tenho; mas, se vaidade tlves'Se em minha vida, a minha recepção 
após dois anuas de ausencia seria motivo do mais justo orgulho. 
Nunca, em minha \'ida: de trahalho, tive recepção tão carinhosa; 
era. a população inteira da minha ·terra, i'amilias,. cammerciantes, 
agricultores, :unigos. e adYersarios do pa~ado, todos unificados 
para receber o ex-presidente, o ex-senador, o . e.x-deputado, o po
litico que, decahido, nunca se sentiu tão forte e prestigiado ·pela 
opinião de sua terra. · 

Fui para a luta e, nesse combate, nessa peleja, derrotei a Di
ctadura; não eu, mas o P artido Popular que representavf!., elegen
do tres representantes á Assemblé.:t. Constituinte, emquanto o Par" 
tido do . Governo elegia apenns um . 

Na mesma occasião, o Partido Republlcano Paulista,. vi.ctorio.so 
nàs urnas,. derrotava tambem os adversarios e elegia a sua banca
da .. N essa hora, o Sr. Presidente da. Republica. d~clara, .. a , ;:tlto e 
bo.m son, que os partidos eram depositarias da confiança. publi
ça e aos vktoriosos devia ser _ entregue o go~·erno dos Estados . 

Claro está, Sr. Presidente, que, na qualidade de representante 
do passâdo, não tendo· motivo ·de. apo'io e applausos do Sr. Getulio 
Vargas,. não poderia acceitar nomeações para mim ou para qual-. 
quer dos meus correllg!Qnarios; mas, emquanto S. Ex. nomeou 
Interventor de São Paulo o· senhor Armando Salles, representan- . 
te. das forças constitucionaliS'tas ·victoriosas, no meu Estado, a.o dis
J>ensar o commandante Bartino Dutra, e ao invés de procur;ll-, entre 
as forças víctoriosá.s, o candidato á Interventoria, foi buscar jus
tamente o seu o(ficial de gabinete, candídato a deputado .f ederal. 

_· derrotado nas urnas nessa eleição. Eis a. diti'erença de tratamento: 
São Paulo, rico , forte, poderoso e grande, foi ent•·egue a governo 
legitimo; ·cônquls tado nas• ur.nas; o Rio Grande do Norte humilde, 

· modesto ... 

O S~. BA!U!os P~~ - O então chefe do Governo I'roviso
rio não fez da divà alguma a São Pa ulo. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Nem estou 'dizendo isso. 

O SR. BAAAos ~!I.'TEADO ..,.... São Paulo exigiu e ganhou . 

O ·SR~ JOSE' AUGt:STO - Os apartes de V. Ex. estão de 
perfeito accordo com as minhas palavras. 

Sii.o Paulo conquistou legitimamente o seu · governador: 

O SR. AcuRCIO Toruu:s - E o nobre Deputado Sr. Barros 
Pentcll.do niio acha que o Chefe do Go-verno devia procéder dti.; 
m~:sma forma no R io Gt':lnde do Norte? · 
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O SR. BA~mos PE~"TEADO - E' c!aro. 

O SR. AcuRcro ToRaBs Ahi esta: o proprio Deputado __ pau-
lista Sr. Barros Penteado concorda comno:,;~o. 

O SR. J'OSE' AUGUSTO -O meu nobre amigo, representante 
de São Paulo, Sr. Barros Penteado, não interpretou bem meu pon-
to de vista. · 

Nas minhas palavras não pode haver nada. de pejoratiyo par'l. 
são Paulo, porque declare{ que, em relação a São Paulo, Estado 

·rico, forte e politicamente poderoso, S. Ex., o Senhor Presidente 
àa. Republica., fazendo justi<:a ;. sua victoria c respeitan<lo a opi
nião livre de '*U povo, immediatamente entregou o govel"no e no
meou interventor um filho ele São Paulo - e uma das suas .mais 
ill ustres personalfdades. 

Em rela.<;:áo ao Rio Grande (lo. Nm:te, o .que S. Ex. fez foi es
colher, entre seus amigos derrotados. um candl~ato; e ·non1eou-o 
inten·entor. Certo ê, Sr. Presidente, que esse inten-entor foi no
meado para cum-prir uma alta missão politica, que ~e res'\.lmiJ.~ no 
seguinte: penetrar n9s arriaes do Partido Papular. de que não sou 

·chefe, mas simples coordenador. e lá procurar as foN:as de mais 
prestigio e mais vallmen to, chamai-as ao seu aprisco ... 

O SR. BIAS Fo!n'ES - Uma especie de caso do Espírito Santo. 

O SR. ·JOSE' AUGUSTO - ... para pod.et em bre,·e 'nos do
minar e esmagax. 

O Sr. Interventor iniciou a sua politica rumanao · neste senti
do. Começ;ou exigindo do Chefe de Estado e dos seus Ministro'> a 
retirada de Natal de alguns dos seus correligionaríos, · daquelles que 
o tinham· S'Uf!ragailo nas urnas. e a nomeação delles· para empre
gos no Rio de .Janeiro. Porque - dizia elle - com esses elemen
tos lá. não pod!a governar, pois eram perturbador~· da ordem. E, 
do rnesmo passo, se approx!mava. dos chefes mais prestigioso& do 
meu Partido - e Quero citar aqui, nominalmente, pois que, por 
seu valor moral, politico e pela.. saa situaç:ão social, são das mais 
altas eJCpressões na vida do Rio Grande do Norte: o Dr. Pedro 
Amorim, che!e da zona de Assu', e o coronel Camara, construc'tor 
dessa grande. obra de civ!lizaGão a.,"Ticola que é B:lixa Yerde, da. 
qual. devido ao -seu- esfor<:;o, jú os rio-grandenses· do norte, o anno 
passado, retiraram cerca de 1 . 500 . noo kilos d e algodão de fibra 

,lt1nga "7" para esses dois. chefes• marchou com todo o carinho, com· 
todo o agrado, com todas as carícias; demittiu prefeitos e auto
ridades e nomeou prefeitos e autoridades amig~ àe55es chetes; 
Ilroc1.1rava. fazer nomeações de toila natureza; la a. casa delles t~ 

d!zJa: "Nomeei hoje, para s'eu municipio, Fulano. Está sat!sfei~o?" 

Emquanto isso fazia, emquanto prestigiava, emquanto consl
dera~-a esses homens; a elles, a todos nCis dizia que o Sr. :Presi
dente da Republlca lhe recornmendára uma ~6 causa no Rio Gran
de do No~te~ que o .governo, o p~stiglo e a forç·a nunéa. ·viessem a 

· cabir nas- nOSS'aS miios,' sobretudo nas minha~, IJOrQ,Ue - dizia. O 
.!nteyv~ntor a meJJ,s amigos - eu era .um politico, nü.o me ~·ecordo 
·bem· da. expressão por elle u'sada, mas que co!';resp~nc!e ·mn!s, qu 
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. rnenos á ~e politico desmoralizado, degradado, Incapaz de servir 
neste regimen de pureza republicana por S. Ex. installado no 
Bl'WlU. 

Claro está, Sr. Presidente, que não me rnolestatn, nem me 
aborrecem ... 

O SR. AR'l'HUR SA!Io"'l'Os Porque não attlngern a V. Ex. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - ... por que não me attingem 
esses conceitos em!ttldos sobre minha pessoa. 

0 SR. ACURCio TORRES - A firmeza de V. Ex. os aborrece. 

O SR. JOSE• AUGU&TO- Como quer QUe sej a. o Senhor In
terventor de'3tituiu prefeito~. correligiona.rios seus, e nomeou o~ 
do meu partido, para varlos municipios. Em todas a~ palestras, o 
Sr. Interventor mo!ltraYa que. no seu passado, sempre foi um 
companheiro nosso. O pae do Interventor fl>ra. vice-governador, 

· Q ua.ndo eu dirlgir-.t o . Estado; o Secretario . do Interventor fôra 
meu antecessor, no Governo do ,C;::;tado e meu consuitor JUrióico: o 
director da Instrucção Publica fõra meu Secret."lrio; o Chefe de 
P olicia. do Interventor fôra: delegado de Policia. do governo Costn 
Rego em A.la.goas: o dJrecwr das Finançall fura dtrector do Ban
co do . Estado ·de Pernambuco, no governo Estacio Coimbra. sua 
Ex., pelos seus actos, mo!ltra.\·a que em um legitimo representan
te da poUtica. ·~elha.. Nem podia deixar de ser assim porque, quan
do a. Revolução e~ia.lou, veiu encontrar o InterV-entor como muito 
bÕm otftcial de ga.blnete do Sr . . Oliveira Botelho, Ministro da Fa
zenda do Sr. V'lasbinston Ltds. 

Appro:xima-ae, porm,. o pertoclo daS eleic;:ões para esta casa e . 
. a.o me!lmo tempo. o pertooo em que se deveria. es'colber a A.sSem
bléa Constituinte que, por sua vez, teria de eleget· o Governádor 
d:o Estado. O Sr. Intervé"ntor, procurando os nosso.s chefes, . dizia 
que queria ·entrar em e.;"lteildimento comnosco, porque ·com outro 
partido não queria a.ccordo de especie alguma. Tenho' aqui, en
tretanto, documentos claros dos 'chefes do outro partido em que se 
aceusa. o Interventor de ser, até, naquella época., protector de 
cangaceiros: 

Pois bem, n<.sse estado de anj,mo de entendlmeneto comnosco, 
proc.ura.. através . de pdestra que tivemos e de documentos escri
,ptos que possuo e Of>POl·tunamente trarei a.o conhecimento da Ca
ma.ra. orsani.z;lr um Partido em que tcri:unos situações eguaes, 
isto e. n6s os do Partido Popular, força vencedora e elle represen
tante de partido algum, porque havia percorrido todo o · Estado 
em cabala e não havia eJ:}contrado no l;'artido Popular uma. só 
pessoa .que delle se desgarasse para a.dherir a S. Ex. Responde-

, mos que acceitariamos o entendimento, collocado num ponto dê: 
vi~a; elevado e republicano. O Interventor, entrementes, escapu

·nu·-se para. o Rio de Janeiro, onlie veíu rece!>er, segundo affinnou, 
instrueções do governo da Republica. Depois para lá regressou. 

AqUi, J)Or toda. ·parte onde esteve, no Thesouro Nacional. de 
onde ê · funecionario, riõ ·co'bseiho de Contribuintes, i qúe perten
ceu, · ~ cóm cujos membros · palestrou, _..:. 11. todos deClarOu que as 
1nstrucções qúe · recebêrà. do flr. ·. Presidente da. RepÚ'bllca: e'Tàm 
'pata impedir · (lne nós'.- os Pollticos desi:norai.!Za'dos; VieS'Semoe. '! 
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tona, e que teria. que ganhar a. elei~ão fosse como rosse. ainda que 
para isso corressem tios de sangue, 

Se assim asseverou o Sr. Interventor. melhor o fez. 

E então, des<de aquella hot"a, entrou a seguir a seguinte po
litlca: o augmento da !orça publica. 

O Estado do Rio Grande do Norte sabem-n'o todos o~ ha.-
tiitantes do nor-deste e todos "OS estudiosos das questões criminllt::! 
do Brasil - .; o Estado que apresenta menor cifra de criminall
dade em todo o Paiz. 

De todas as mensagens dos governos consta que ha annos em 
que. em todo o Estado, se registram apenas sete ou oito homicídios. 
e que nunca os homicídios, em todo o territo.rio do Rio Grande do 
Norte, attinglram, em anno algum, ao numero àe cincoenta. 

Governado sernp•e por pessoas respeltadoras da v!da. e da. li
berdade dos cidadãos. o Ri~ Gr~~de ~u Norte tem CQmO carnctc· 
ristica. !Undamental esta; é Estado profundamente pacifico. ondrc: 
a activldade criminal não encontra campo ]}ara sua expansão. 

Pois bem, num Estado como este,· cujos habitos pacíficos to
do o B:-a.sil proclama, o Sr. Intervento1·, de 6 àe Agosto do anno 
passado a 3 de Abril do corrente anno, já augmentou a for.;;~ pu
blk!a. oito vezes. Aqui estão os decretos•: decreto ue 6 ôe .A ;;os to 
de 1934, augmentadQ a verba de 50 contos (le reis para nova admi-s
são de soldados; decreto de 6 de Agosto augmentando de mais de 
50 praças; d~reto de 29 de Agosto elevando a despesa parn. 120 
contos coro a !orça publica; decreto de 5 de Setembro, augmen
tando de mais 30 conto~; decreto de 2á de outubro. augmentando 
de mais 100 contos; decreto de 1 de Março deste anno, augmen
tando de mais 50 contos; decreto de 7 de Março, tambem dl'ste 
a.nno, augmentando de mais 80 contos,· e decreto de· 3 de Abril 
deste anno, augmentando de mais 100 contos. Oito ve:z:es1 

Num Estado pacifico, o Interventor, fiel ás promessa.!'! feitas 
do alto, de ganhar eleição, fosse como follse, aug:mentou oito vezes 
por decretcys publicados no Ol"!;ão official os effectivos da ior.::a 
publica. · 

Sr. Presidente, se o Interventor se h.ouvess"e limitado a ele.· 
var a força publica. teL'ia commettido talvez um erro de n(l.tureza 
tinanceira, mas ainda ahi não estaria o crlme. O peor é que o In
terventor pa.sSQll do augmento da fo rça publica -para o terreno do 
;tmparo directo, immed!ato e pessoal aos crimes e aos criminosos. 
Comecou por disil,enosar da rorça, pela passagem para a resen-a, 

·a quasi totalidade dos of'ficlaes de policia, e· J)Jandou contractar nos 
Estados viZinhos levas e levas de criminosos, muitos dell~s jâ ten· 
do cumprindo penas. dos quaes fez officiaes e inferiores da Briga
da Policial do meu Estado. 

Entre estes vou citar um ·caso: o tle Ran'.;;el. um dos assassinos 
do Dr. Octavio Lama.rtlne. Ransd 'era guarda clvll r-:: Rio Grarltle 
.do Norte. Antes da campanha !o! dispensado daquella. corpora
ção, :porque estava sen<lo accu!õ'ado. injusta ou justa.rilente, :Pouco 
impõna, de, cozo.o guarda civil, hav.er roubado um relogio. 

Filho de Pemantbuco rettrou-ee lmme"!atamente para lá e, 
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·quando a ' ·campanha. polit.ica ·se reaccendeu, o lntérventor mandou 
buscai-o naquelle Estado para. ser. não mais g uarda civil, mas te
nente <la policia., e .nomeado dele~ado de um dos mais lmportan
tes municipios - o .de Ca.icô - onfle eu n:tsci e ~enho minha fam!
Ha. Ali, come<:ou elle n exercer · sua actiYídade destruindo co.m 
dynamite um monumento que os contcrroneos ha.vlam erigido em 
homenagem ft. · minha pess'Oa, doi:> annos depois q·ue · deixei o ~ro

verno ·do Estado. 

0 SR. CAF"E' FILHO - (Dá um aparte.) 

O SR . .JOSE' A.L"GUSTO - Sr. Presidente, já declarei ctue o 
Deputado que· me interrompe não tem direito de . ap.artea.r-me, 
porque não deYia estar nesta Camar:~. em face de sua -declaração 
ele que, emquanto o assa..<;..;;ino do Dr. Octavio L:unartine · niio fosse 
punido, não pisaria nesta Casa. 

C S::. C."-'"!::' J"'n.Ho - (D{~ u.m aparte . ) 

O SR. JOSE' Al:GUSTO - Não foi punido : e n decla.rar.ão 
do Deputado aparteante se referia a punição. Pronuncia. e pr!sàt. 
n-unca foram punição em -pa r te alguma do mundo. Está denuncia
do c pronunciado apOs reiteradas . r<.'clamaç:ücs dirigidas a~ Pres;[. 
dente da Republica pela. ''luva da v!ctima. . 

Nestas condi~ões, é impertínencia apartear-me. porque não o 
consinto, e. se quizer e puder. que responda o.o meu discurso . . 

Retomtlndo .o fio de minha omdio, Sr •. Presidente, declaro ain
da que assa>;sinados foram varios amigos meus, entre elles, .o co
ronel Francisco Pinto, chefe politfco de grande prestigio e de 

.. grande forç:a no município de Apod}'-. No dia 2 de Abril elle .se di
--rigia a m im, em cartão q,ue tenho como uma reliquia, declarando : 

"Dr . . Jo:!ê Aususto -Recebi hoje sua carta, e tc ... 
. . . Vou trabalhar -muito na eleição e farei o que fõr 

posRivel. Como sane, quando o amigo !';ó tiver um ,·oto no 
Estado, procure que seril o de Francisco Pinto." 

Dirig-ia-se a mim em 2 d e Abril o Coronel Francisco Pinto. 
un:~. dos meus mais valoroso,; correli::;ionarios. E a 2 de Maio, 
30 dias apOs, era assassinado em RUa residencia pelo individuo de 
nome. Roldilo Maia, ex-guarda civ.il e apanigu ado da polltica local. 
O P r <:íeito havia !lahido do município para a. Capital, ha 100 leguas 
·de dis_ta.ncia, na. . vespera do ass.tu<sinio. Nessa occasião, . e dado o 
clamor publico, o Intel'ventor nomeou um· official da Brigada. para 
abrir . o inquerito . 

O SR. CAFE' Fn.Ho - Dá um ai>arte. 

q SR . .T-QSE' AUGUSTO - Sr . Presidente. quem tem o direito 
.da palavra sop eu, e niio posso dh;cuti:-. O Deputado peça a pa
lavra e responda. 

O SR. PREsmÉ~"'..'E - Attençii.o! .·Quem tem a palavra 1l o Sr .. JosG: 
Au~:UstD.' P~o aos Srt~ . Deputados não interrompam· o orador·.!i·em 
a respect~va permissão. . .-. · .. . 
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O SR. JOSE ' ACGl:STO - O inquerito pollcial foi feito e 
dclle ·constam. entre outras coisa.,;, que o assa~.sinio foi feito a m a !l
dado do Prefeito local· e que o ~s:lssino se ach ava bomisíado n:~ 
Fazenda "V:uzea .Alegre", do St· _ Benedicto Saldanha, no Estado 
do .cearii.. 

P ois bem, sabe-.m os nobres Deputados qual foi a. con,;~quenci:~. 
disso tudo? Eu direi. O Delegado de policia e r etirado do mu
n lclpio; · o Prefeito, 30 <'l ia s d e pois de publlcado o inquerito no 
orgü.o officia.l, r ecebe a \'isita.' otficinl do Interventor,. que ~e hos
peda em ·sua casa. e almo<;a em ~;ua intimidade, noticiando o facto 
n o or;;iio do go,·er.no ~ 

) fais do que isso, as• .razões de detesa. . do l)r ereito a ccu s:ulo. 
j usta ou injustam·ente, pou co im porta, são publicadas nas columnas 
de honra do or g-;:i.o offlcial, conforme provas que tenho aqui. 

.Não fiçou, porfm, no assfu;~inio ao Coronel Fruncisco Pinto, 
vlctima. da !Sal~ha h omicida das a u tn,·id<ldes que n o r11umento di
rigem a minha terra. 

Puuco depois, era mono em S. )figuel de P~io do;; Fe>·l'o~·. na 
sua fazenda. meu :unl;;o. )iajor :Miguel Borges. na hora em que 
tinh3. ~!do cbamD.do, por sua -..•elha mãe oct ogenaria.. para assistir 
a uma irmã que enlouquecera. 

A Policia, dirigi<la pelo delegado, :;argento Rezende, criminol!o 
n a Parahyba, penet rou em casa em que estava, avanc;ando para 
-elle de ·chibata em punho, a.llegando tratar-se de membro do Par
tido Popular, que p recisava, portanto, sei:' casti"ado. 

O irmão segura na ponta. da chibata e , ne~;se ínterim. o dele
gado de pollcla. soacca da pistola e mata immediata.mente :t Migu"'l 
Borges. 

Sabe V. Ex., S1·- Pret!idente, qual foi o resultado di::;so? Ainda 
hoJe o sargento Re:iende. o a:s5a~sino, ;; autor!d~c naqpella.s pa
ragens, e foi quem andou dirigindo o pleito supple mentar, conforme 
consts. de docu-mento~; existentes no T ribunal Superior da Just!~a 
E lei toJ-al. 

Pouco depois, · Jos<~ de A.quino, commerci<l.nte e m Luiz G omes, 
meu correli~onario, vil aquelle munlcfpio invadido· por u ma horda 
de cangaceiros chefiada por' J osé M eirelles, filho de Balthazar ::O..!ei
relles, chefe s ituacionista. local . Fogem os meus amigos e correli
gionarlos para o E stado de Parahyba. onde ainda hoje se encontra 
o Coronel Antonio. Germano, chefe do Partido Popular que. desde 
Outubro, não póde ir ao seu municipio, embora se trate de um ex
Deputado estadon!, homem de grande prestigio e respeitabilidade. 

Pol!l bem, a policia e a polltica assassinas ·vão persegu il-o at_, 
o E stado da Pa1·ahyba, e lú, no municlpio de ,A.ntenor Navarro, ê 
José de Aqu!no a~sina.ilo, pelo filho do chefe situa.cionist~ de 
Luiz Gomes, conforme consta da imprensa pnrahybana e do in
querito p rocedido peln..'l autoridades, tambem parahybanas. 

~iio !icou , JlOtl:'m, u.hi. O Dr. Octa.vlo La:martlne, meu p~·tmo 
irmão, a;;ronomo laureado pela Escola· de Lavr~s. em M!nus Ge.
raes, com dQ!s anno~· de espcclalt?.ac:ão de algoatto nos E>'tados 
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C"nidos, ilirector i!o serviço do algodão. que iniciou a selecção do 
algodão de fibra longa no Brasil, e a quem grandes serviços a la·
voura algodQeira deve, o Dr. Octavlo Lamartfne, não se envol
vendo na política local, porque como agronomo entendia dever de
dicar sua actividade ao t rabalho cons tructor e fecundo, mas, p or 
.ser m eu parente e amigo e, como norte-rio-grandense, desejando 
ver su a terra restituida. á paz e â tranquillidade que sempre 
us u fruiu, começou a ajudar-me na campanha eleitoral no mpni 
ciplo de Acar:,.·, fundado pela minha familia ha mais de um seculo, 
munlclpio tradicionalmente pacifico, onde a disciplina é' tão gran
de .que. em todas as épocas da sua h istoria, até mesmo no começo 
d<1. R epubliC<1-, n ós, opposicionistas como no Governo do Senador 
Pedro Velho, sempre vimos , de cima ou de bab:o, a quasi totali
dade do eleitorado a prestigiar-nos. 

Aqui abro um ·:parentheS'is. para declarar que não houve muni
cípio onde se tiVlesse de fazer pleito supplementar em que nas ves
peros não penetrasse a policia facínora, par<~. surrar. espancar, 
matar meus conterrtt.u.-,u;,j e cor r-ehlgionarios ; e Àcary !o:i um delles, 
onde, a elei<:ão n os tinha da do a maioria de seiscentos e tantos vo
tos. mas as artimanhas do Interventor haviam conseguido a nulli:
dadf: desse pleito, para se .fazer eleição supplementar, pois era 
pr-eciso transformar essa q uasi una nimidade oppoSlcionista em 
quasl unanimidade a favor do Governo e o melo era surrar, es 
pancar e matar; dias antes, em .Jardim do Serid6, o Coronel Fe
linto Elysio, com 82 annos de idade, p atriarcba da legião repu 
hlicana de. minha terra, ex- Deputado provincial, Deputado esta
<loal por mais de c!ncoenta. :~.nno·s. ex-Governador do Estado Yarlas 
vezes, era s'Urrado, na ·sua fazenda, por uma força publica, com
mandada por um sargento, delegado d o Município. Esse facto foi 
trazido ao conhecimento da Camara, não · s6 por DePuta .vs do Rio 
Gran-de do Norte. como t.ambem pelo nobre representante 'da Pa
rnhyba, · o Sr. Odon Bezer rá.. que ê casado com uma neta do Co
ronel Felinto Elysio . Os Municipios de Calc6 e Acary são v~ . 
zinhos. 

A eleição, em Acary, devia realiza.r-se dias depois. A Forçl!. 
Publica a li pen etrou. foi. á f azenda · do Sr . Octavlo Lamartlne, o 
qual, pelas suas condições inteHectuaes, por sua situação de fa
milla, por sua capacidade constructora e, atina.!, por toda s uà. 
activldade, era, reaimente, a figura social õe inaior destaque e 
relevo naq uella localidade. 

Como dizia, a Força PubliC<1- dirigiu-se á sua fazenda - é pre
ciso accentuar q ue nessa Força Publlca vinham t res delegados de 
policia: o tenente Rangel, delegado de Caic<í, o sargento Albu
querque, de Parelhas, e o sa.rgent() Galdino, de Acary, - onde o 
li>ncontrou em com panhia de tres filhinhos , o menor doso quaes com 
dois mezes apenas, e com sua esposa ao lado. Comprehendendo qu~ 
a Policia pretendia surral-o ou sequestral-o, como estava ta.zendo 
em todos os outros municipios; Octa.vio Lamat"tine, puxando do 
bolso a ordem de ~abecu-corpus, de que esttava munido, disse que 
nada· tinha a temer porquanto se achava ·por ella garantido. Nesse 
interim, os tres delegados de policia - que, devo dizer, não sã,, 
r iograndenses do norte, mas vierllll'l de outros Estados para ess" 
fim· - assassina.n1 perversamente Octa.vio LaJDartlne, a quem nunca. 
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tinh<Un visto, arrancando-o dos bra~o>; de ~ua espo~;a em pranto. 

Este facto, Sr. Presidente. como outros. occorridos no meu 
Estado, foi trazido, por todos nõt~, pelo Partido, pela Associac;;ão 
Commerclal, Pelo commerclo, pelo,; agricultores, pela famma 
Octavio L_amar.tine, ao conhecimento <lo Sr. Presidente .ãa· Repu
bí.ica e do Sr. Min!~ro da J usti<;a. Providencias, Sr. Presidente, 
para esses quatro assassinios, como para outros factos, até hoje, 
o Sr. Presidente da Republica. · não deu nenhuma. 

O Interventor que mant~m a polida que mata. surra e e,;
panca, ainda lã está, e suas façanhas criminosas vão num cres
cendo assustador, de causar pavor a todos os rio-grandenses elo 
norte e asco a todos os brasileiros que quiZerem encarar ol:.' factos 
da vida politica que lá se desenrolam, não com o baixo esPírito de 
politicagem, mas intere»sados em vêr a paz pairat· definitivament e 
!!Obre ·nossa P a tria. · 

Sr. P~~sideütt::, a~ot·ã, o motivo particulat· do requerimento. 

Em relação ao capitulo a que me a.cabo de referir, poderia 
falar oito e dez dia:;, tão numerosos são os documentos que possuo, 
todos elles of!iclaes . Espancament(JS, sequestras, ataques, a ssass!
nios, assa.Jtos a cartorios para roub<tr actas eleitome&, vio la<;ão de 
lares constam do orgão official '\A. Republica" . 

Os riogran<ten,:;es do norte têm chamado a attencão d o !;ir. Pre
sidente da Republfca para taes fac tos, e o que s. Ex. tem feito 
é- cru:mr os bracos, facilitando a tarefa criminosa do Interventor. 
Digo-o com a responsabilidade do meu nome, e en!rentando a luta. 
politlca, com as armas dignas de que disponho, no terreno para. 
que :COr impellido. porque -na defesa. ~u honra, da vida e da liber
dade dos meus conterraneos, não reclío diante de adversario alJ;um, 
por mais alto que esteja collocado. 

Agora, a ac~;ão do Sr. Presidente da Republica. 

Existia no Rio Grande do Norte - ·.;; h isteria um pouco antiga. 
o 29• Batalhão de Ca<;adores. Este baWhão foi que fez a R e

volução contra nós, em l930; foi elle que derri bo u a nossa situação. 
Mas ClUando o 29° :B. C. sentiu a liberdade amea~ada no Rio Gran
de do Norte e a vida do povo r!ogx·andense periclitante, não ·se 
prestou a servir de jaJ;liZ<"lro, e tanto bastou para que immediata
mente tosse retirado do Rio Grande do Norte para Recife, sendo 
para Natal remettido o 21° ·Batalhão de Caçadores. 

O Sr. P-residente da Republlca. nomeou commandante interino 
dtsse batalhão o major Adalberto Pompillo da ·Rocha Moreira, 
tllho do Rio Gra nde do Sul, llgà.do dírectamente aos politicos si
tuacionistas gaüchos, tendo servido - s1e não me falha a memor!a. 
- até com o -Sr. Getulio Vargas. quando s. Ex. era Presidente 
do Estado. o Sr. major Ad&lbcrto Pomp11io conduZiu-se sempre 
irreprehensivelmente no commando do batalhão, cuidando· da. dis
ciplina, lnstl1lindo e educando a t ropa. Um bello dia, porém -
iniclava·se ahi a campanha política para as eleições á Assembléa. 
Constituinte estadoa.l e á. Camara Federal - um bello dia, a con
vite da .população de Parelhas - Parelhas foi creada por mim, na 
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zona onde nasci, sendo a · quasi totalidade da população m inha 
amiga (e a prova está n as eleições, nas quaes o elei torado con
con·eu para votar com SO % de su!fragios ao meu Partido ) - fui 
alí re<tlizar um. "meeting" de propaganda politica . .Antes de ches-ar 
a Aca.n·, e m Santa Cr uz. exactamente como- h·avia acontecido em 
.>.po<ly, cujo Prefeito, na. vespera. de um crime se havia. retirado -
encontrei o P refeito de. P arelhas, Ageu de · Castro . E ssa autori 
dade, em dez anno,;,_ seis vezes compareceu perante a Justiça Cri
minal do E stado, conforme certid ões p ublicas q)le emprestei, o 
anno passado, ao Sr. Ministro da JustiÇa. · 

· Ao chegar a .Acary, fui avisado de que o Prefeito preparára e ll} 
Parelhas a · hecatombe que havia de pôr termo á minha vida c dos 
meu3 companheiros. :-;o m esmo m omento, telegraphei com a nota 
urgente ao ~r . Presidente da Republica, ao sr. Ministro Vicente 
Rú<J, ao Sr . Interventor n o E s tado e a o Sr. Chefe de Policia, de-

. cla.rando (sete e meia da manhã), que marchava. n o cumpri
mento do meu deYer, para realizar um meeting p acifico em Pa~ 
relhas e que est~va a \·iAArin. P~!" telegr~m~~ Ge 1ft. ~ .. t:ct!Oiüo e em 
n1eu poder. qu e a nossa. caraYana seria var,tida á bala. pelos cri
minosos, acoitado~ na resldencia do Prefeito. sob a direcção de um 
llrofiss!onal do crime, de alcunha .. Pichico ·•, assassino n a Pa.ra 
hl·ha, onde (! processado p or homicídio. :.1andei iiizer, repito, ao 
S r . Pre~idente da Republicu. e a o)ltr as auto-ridades (lUe tivera tal 
<L\"iso e que, no c umprimento do meu dever, marchava par a realizar 
o mectinv. R e.sult ou disso que de toda parte dos municipios vi,. 
zinhos accorreram a migos, em a.utomoveis, chegando eu a Pa
relhas - uma das cid ades mais novas e mais prosperas da minha 
terr a - a companhado, talvez, pot· oitenta ou cem automoveis . 
A popula<;âo veiu ao nosso encontro. Fui então a'l--isado, 3.() pe
n etrar no Município. de que os cansaceiros , entre o.s quaes se 
achavam ·"Pichico'", "Sabiá" e varias outros, todos renomados, '&e 
haviam recolhido a um h otel.ReaJ!zou-se o meeti-ng na praça pu
blica. !alando c u , o vlgario da f_reguezia, Padr e F reitas, o Dr. J oãCI 
Brito, o Dr. R e nato Dantas e varias outras figuras da ~li te intel
Iectual e moral da min ha terra . .Acabado o meetinQ, f ui percorrer 
a ciclnde . Já m uitos amigos se ·haviam retirado, quandÓ inopinad:t
rnente irrompe o tiroteio, partindo do hotel onde . estavam r efu
g iados os crimino.sos, contra. a população inerme. Marchou o p ovo 
par<e o quartel do T iro Federal, apoderando-$ das armas, e, em 
seguidà. cer cou o hotel. FetidGs já estavam, · nessa occasião, tres 
amigos meus: Antonio Celso, gu arda do Thesouro do E stado; R e
n ato Caldas, empregado -elo commer clo de Natal, e um outro, cujo 
n on1e não m e occorr e -no mome nt o. Um dos bandidos. o mais 
dispo,.to delles. de alcunha "Sab!á". vem par.a a janella atirar con
tra o povo , No tiroteio a que ·a popular;íio respondeu, muni<:1ada. 
que esto.va com rui armas do Tiro de Guer ra - esse bandido, q ue 
atlr:n·a a peito descob erto, cahl.u varado p or uma bala. Então, 
os restantes compa nhcil:-os saltaram pe lo quintal e desappare
ceram. 

Restabelecida a calm~ . n a cidade, no dia immedlato segul de 
automovel para a Capital, A o chegar â. povoação de Panellas, p erto 
de Natal, encontro o capitão d o Exercito Srumpa!o Simão •. que m e 

-tez parar, declarando-me : " Dr. J osé Augu sto, o senhor vae ter 
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vaciencia. mas· trago tima missão delicada. Ha instrucÇões para: 
que o batalhã-o federal attenda ás requisições do Interventor do 
Estado, e eu aqui estou, em virtude de uma requisição do inter
ventor'". Mostrou-me· a requilli~ão. na qual o Interventor <lecla.
rava ao commanda.nte Adalberto Pompilio que eu chefiava uma ca
ravana armada para depol-o. A' vista disso, requisitava a força 
:federal o desarmamento da referida caravana .. 

~1o.;•h·ei ao capitão Sampaio Simão a caravana bellíco>:~a. No 
priz.neiro automovel vínhamo,; eu, minha senhora, um filhinho de 
oito annos, uma tia de 6Q ~nnos e o Dr. Ary Pavão, jornalista 
muito conhecido no Rio de Janeiro. 

Dis">e ao capitão Sampaio Simão : esta é a minha cat·avana. 
A mim não interessa. depôr o Governo do Sr. Camara; o que me 
interessa é que elle continue no Governo, porque, quanto menos 
correcto fôr seu proceder, quanto menos digna fúr sua. con<lu-:!ta. · 
mais forte será o prestigio cl;; F.:ct•lido .Popular, que tenl1o a hom·a 
de orientar. 

O capitão Sampaio Simão, no mesmo dia, reune :l. officiali
da:de que, unanimemente, delibera telegraphar ao commandante 
da Região, ~neral Ra.bello, declarando que tudo quanto se affir
:mou era ínexacto; tudo era inveroade, e que o que havia .era um 
1nterventor querendo pôr o Exe~~ito a. servic:o da .baixa poliu~· 
cagem. 

Resultado; o Major Venssinio ~ comissionado para abri<' in-. 
querito militar, do qual· não tive mais noticia, até hoje . O cert•1 
é que o Sr. Presidente da Republic~ retirou âe lá. o Coronel Gue1'
reiro, comma.ndante do no B. C., que a Natal chegáxa após os 
:iconteciinentos, o major Pompilio, o <!àpitão Everardo Vascon
cellos. o capitão sampa1o Simão, o capitão Rocha, o capitão Lobo, e 
não sei mais Quantos offlclaes do Exercíto. 

Mandou outros • .ma~· como todo homem que veste farda no 
Brnsil, esses officiacs se colloca=, corno os primeiros, no ponto 
de vista nacional, incapazes de pôr os galões e a farda a serviço 
da baixa politicag-em. (M1tito bem.) 

Vêm as 'eleiçÕ(!s supplementares, e esslls officiaes, em virtuee 
de ordem do Superior Tribunal <ie Justlça. Eleitoral, são chamado~ 
para assistir ao pleito em todos os municípios. E o depoimento 
delles é o mais formldavel libello atirado contra a ímmoralida<le, '.l. 

prepotencia e a v:lolencia do Governo! Hei de publicar isso em 
livro para que a N1.ção saiba que· nunca. nouve no Brasil, em 
q,ua.Jquer época de sua historla, eleição em que se derrama~se tanto 
sangue, em que se sacrificassem tantas vidas como nessa <io mc:u 
Estado! 

A. consequeneia ê que, ainda essa ve2:, falhava o golpe de põr 
o Exercito a servi<:o da baixa politicagem. E o Interventor, ahi 
~orno sempre, segundo lá. ~eclarou abertamente, <:t.tê pelos seus 
jo1'naes, obedecia a instrucções ~o Sr. Pr~sldente da Republicu._ 
quanto ás eleições, afim de não entrega;r,- a. politica a desmorali· 
:r.a.dos e corruptos que .somos nõs! 

O rnten'entor recorre então a. outro expediente. Agora o que 
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se inventa é que estamos fazendo conspirações communistas, qu~ 
,;;amos extremistas, sendo preciso combater essas JlOPUla<;ões em 
desespero ou os governos largados da opinião publica. 

·Appro:Z::ima-se a época do Ca.rnaYal, o momento azado para, 
através das mascaras, realizar o plano sinistro. Nessa hora phan
tasia;m-se conflictos em plena praça publica, en...-olvem-se sol
dados do Exercito- e ahi ê que se procurou insinuar q].le o Exer
cito estava ·provocando - morrem crea.nça.s e soldados; o con
flicto generaliza-se; o general Manoel Rabello, militar brioso e di
gno como sempre, mandou o Coronel Vasconcellos, que não co
nheço pessoalmente, abrir inquerito militar . Este não foi dado ã. 
publicidade, sendo preciso, entretanto, que a nação delle se inteire, 
pois, n a turalmente, traduz a realidade dos factos. 

O lnquerito . foi remettido ao Ministerio da Guerra, mas na 
nlesma hora em que vem para cá, são chaanados a esta cidade os 
otficlaes do Exercito. inclusive o co.mmanda.nte interino do ba
truhão, "o bravú Major J'csué P'erreira. qwe ta.I::lbc=. dce~c~..hec!~, 
porque chegou á minha terra depois que lá. j á não me encontTava. 
Foram chamados, segundo declarou o Ministro da Guerra, para. 
serem ouvidos pessoalmente pelo Fi-esidente da Republica. Aqui 
estiveram mais de 2 mezes, procuraram o Sr. Ministro· da Guerra 
varias vezes, nunca tendo podido chegar ao Palácio do Che!e do 

·Estado para que S. Ex. lhes dfsse.sse por que os ha,-ia mandadiJ 
chamar. A ac<;ão desses militares foi, nesse . momento, apenR.s im
pedir que os soldados do batalhão, revoltados com a · chacina de seus 
companheiros, sahisse.m do quartel para ir tomar a. vlndlct.'\ dos 
capangas contractados pelo Governo, que .haviam feito mortanna<ie 
dos seus companheiros na via mais movimentada de Natal. 

Aqui estiveram os officfaes atl! 'que, afinal, o Sr. Ministro de
clarou q"ue não t inham crime -. algum e que, portanto, voltassem 
para o Estado. 

Os officiaes voltaram para Xatal. 

Agora, outro plano urdido pela imaginac;:ão fertU das à.utorl
dades de minha terra. 

O 'J;'ribunal Superior de .rusti<;a Eleitoral. .onde não che~m :J.S 

paixões pequeninas c · baixas. não obstante o trabalho secreto feito 
por quem tinha o dever de zelar pela justiça., e não o direito ·d.; 
desrespeital·a, trabalho cujos ·pormenores conhe(!o e divulgarei 
quando !ôr preci~o; o T r ibu nal Superior, com a·elevacão moral que 
o caracteriza, annullou a quasi unanimidade das elei~Oes, Tenovadas 
em meu Estado, e restaurou a verdade conS'ta.nte do pleito de Ou
tubro, e o Partido Popular, de.minoria Que era, graças á farça d:• 
eleicão sUPplementar r:!alizada pelo trabalho dos assassinos, passou 
á maioria. 

Era preciso, portanto. inutiliul.r a accão do Tribunal E leitoral, 
e inutll1zal-a, destruindo as urnas QUe Ift. estavam para serem nova

. mente apuradM, sob a. guarda do Tribunal Regional e da Fot·c;a 
Federal. ., 

0 ' SR. FJQtTEIREOo RODRIGUEs - . A mesma. <:OUSa fizeram no 
'Çear~. · 
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O SR. JOSE' AuGUSTO- o pla.no consistia em simular uma
agitação commun!sta ou extremista. Aqui abro um parenthesis 
para· dectarat" o seguinte, qu e desatlo contesta.<;ão ! O fa~ismo, o 
1ntegralis."no, o extremismo da direita, digamos a.s:>'im, na minha 
terra, ê en~rnado pelos seus tundadores Drs. Otto Guerra, Se· 
cretario do lnterventór Federal, e Camara Cas·cudo, nomeado, pelo 
mesmo Interventor, director da Escola Normal. Portanto, o extre
mismo da. direita ê do Interventor; o da esquerda. ou a Alliança 
Libertadora., é dirigido e chefiado publlcámente, pelo telegraphisla 
Adamastor- Pinto, o unico por intermedio de quem o Interventor 
se dirigia, quando em Natal estava eu. nas suas conferencias po
líticas, ás a.lt.as autoriddcs da. P.eslubrica. Logo, o extremismo da 
esquerda tambem é do Inten ··entor. Ainda· mah;: os . salíneiros da 
minha terra dirigiram-se ao Intprventor do Estado, declarnndo 
que havia uma agitação cammunillta entre os operarios das salina:;, 
os quaes estariam fazendo exi;;enciu:< descabid""'· O lntc:-vE:ntor yro-' 
mette11. !)ollci::.l::;;:-nt.:, rcio~mar o:< município,; de Macá.u e Areia 
Branca. onde estilo encravadas as sallno.s; c o que fpz, foi t•eduzir 
:í. metade os destacamentos pol k,i:t••s existentes em um e em out.t•o. 
E, mais do que isso, dedarou nu~ reprC>:;;entantes principae~ d:1 
industria salineira que não :r>Odhc agir contra. os uccusados, por
que erom seus correJigíonarios. 

Eis, ahi, Sr. Presidente: se ha extremi!;mos em minha terra, 
não é (lo meu P arUdo, não é dos meus corrcligionarios; esse éx
tremismo ê official. 

O Slt. A CURCio ToRRES - O que mais o.dmir::L f que se chame 
a tudo isso, Governo. 

O SR. JOSE' AUGUSTO ·- InfeU:e:mente, ainda ~ assim. 
Par falar em extremismo. quero referir á. Camara o s cguin t ·:· 

facto: Sou Deputado brasileiro mas nií.o tenho direito de receoor 
a minha correspondencia, nem víndr. do extrangeiro. T oda ella é 
violada. Só :r-ecebo carta expre~~S<a ou reJ;ist.rada. e aqui está uma, 
que recebi hontem . Sou presidente da. F<ldcra.ção e Soc~edade de 
Educação: sou membro do Instituto dos Advogados e da Academia 
de ·Sciencfa de Educa~ão. Tenho correspondencia obrigada com va
rias paizes ~xtrn.ngeiros. Aqui está uma das cartas. (0 orado-r 

·e:~:hiPe a. corresponàencio.). 'I'razia dinheiro e !oram obrigados a 
entregai-a. Está aberta visi.-elmente . 

. O SR.' BJAS Fon.TES - V. Ex. ainda teve sorte ! Podiam fazer 
do dinheiro ·•congelado". . . (Ri.so.). 

o SR. JOSE• AuGUSTO - Falo nisso incidentemente e com 
pejo, mas o qúe quero reterlr ê o recebimento de um boletim que me 
veiu As mãos por -portas travessas e que vem de ser espalhado 
e m Natal. 

E' o seguinte: (lti) 

"Ao p.>vo r!o-sr::mdense. muito especialmente lis massas 
trabalha.d.oras do .campo e das cidades. 

Sobre o povo rio-grandense, muito particularment e so
bre as massas tM~bl'llha<'lor>ls. está. levan.tada uma amea~a. 
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muito grave! E' um golpe m·mado, organizado e dir!giuo 
pelo Capitão Octadlio Lima, a mandado de José AuguSito, 
La.martin~, Rapbael Fernandes, e n cor-ja reaccionaria de 
fa:c.endeiros ricos que ell es representam. O Partido Com
munista, partido do proleta.riado e yanguarda das lutas dia
das das massas operarias e populares' contra a fome e a . 
reacção, vem denunciar. c>;ta conspiração m!s·eravel, que 
ameaç-a de fazer corret·, outra vez, o sangue do Povo, de 
leva.r o luto, a fome· e o desespero. a milhares de la!'es po
bres. reduzindo-os a situa<;ao ainda mais desgraçada c du1·a 
que a actual, sob o governo. Getulista e )'lario Camara! -
O golpe <le Josó Augusto e seus capa choso, como o Capitão 
Octa cilio Lima; o famigerado Major Luiz: .Tu!!o; o Capitão 
José Eezerm, o Capitão Solon de Andrade, o Capitão ,Joa
quim de Moura (vulgo ··Capitão ol'elha") e o Capitão Lau
rentino Ue ::VIoraes (·vulgo "Vkol!a ., ) , está s~ndo prepaora.du 
principalmente dentro üo 21. 0 B. C. e de,·e rebentar, de .um 
...................... -......... ,...__ ... ~~ ........ ..... 
1-1.1.'-'.I..&.IÇ~J. ... V _,lJ4-4.""' 'VW ...... V • 

Ligado com o golpe e~tão O'i chdes do fascísmo-inte
gralista, cápangas a soldo dos capitalistas extrangeiros e dos 
grandes fazendeiros. O Partido Co·rnrnuni.~ta, em nome do 
JWoletariado e das. massas trabalhadoras e poJ)ularoes do Rio 
Grande do Norte, exige que o íntet·ventor :uario Camm·a faça 
prender e punir, immedíatamente, todos os golpistas, Sl;'jam 
elles civjs, ou militares, populistas ou integr ali:otas. E eha~ 
mar as massas trabalhador-as a tornarem a dianteira <;1:1. l<l\.'.t 
contt·a o golpe, organizando rnanifestaçõe9 de protesto nos 
Jogares de trabalho e nas ruas, de sencadeiando lutas parciaes, 
como a gréve heroica dos sapateiros, por m~lhoras imme
diatas em suas miser<tYeis condições de trabalho, por au
gmento de sala.rio,. pot· diminuição das horas de tr<,ba.lho, 
pelo cumprimento das leis sociaes que beneficiam os ope
r~rios, por ajuda de 3 mil réis diario>< para todo des·:m)Jl'C'
gado, por conta do governo e dos grande~ patrões. Chama 
ainda, os trabalhadores do campo e os camponezes a luta
rem p(}r sua reivin<lica<:oes ímmediatas, pela annulla<:âo de 
todas as suas dividas (hypothecas, f6ros, etc.) e di><tribui-
ção gratuita de sementes. · 

Chama toda a população de Xatal e do Estado a lutar 
contra a g-anancia das comp..tnhias imperiali..o;tas; "Força e 
Luz" e •·Great Western .. , exigindo prec;o de 100 r€-is por cada. 
secção de bonde. diminuição das actuaes t:l;xas de lu:o;, te
lephones, etc, eJtigindo ainda, diminui<;ão de 50 o lo em toda'! 
as tarifas e passagens da ·•Great \Vcstern ·•. Appt'lla, fin,Ll
mente, para os· soldados du Exercito e da Policia, pa.ra o~ 
Guar-das Cívi:3; Aprendize;; ~lar!nheiros e Guardas Noctur
nos, a lutarem por augmento de soldo e diminuição ãas horas 
ele servi<:;o, e fraternização na rua, com a massa ope1·arja e 
Potmlar, que combate o golpe a.ss."\..<:sino e sangl'ento de José 
Aug-usto e seu capanga Octac!!io Lima! 

Contra o golpe, povo rio-grandense, por pão., tena c li
bcrdarle. pela libertac::lo n:tcional do Brasil! 

Xo.tal, 23-G-35 .· , 
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O Comité. Regional do lÚo G. eo Norte (Partido C. 13.) " . 
Como vêem os nobres collegas, o bol~tim va:e ao pomo de acon

selhar aos soldados do Exer<:Ito, dá Policia, aos guardas .civis e 
aos operarios que se aUrt.m contra nós. 

o declarar, Sr. Presidente, que o operariado da minha 
terra, ao qual servi em toda>; &!' horas e de cujas socied:ad<' sou 
sacio honorario, porque a todas ellas bati - nã.o._para pedir votos. 
mas para lhes leva.r minha Msistencia d~ governo - o or>era
riado dca. minha terra f incapaz de atirar um papelucho des;,a or
dem, aconselhando a víctorla de quem quer que seja. Esse pa
pelucho ~ atirado PE"!Io governo do Estado . 

O Capitão Octacilio Lim~ que, segundo fui informado, é um 
orrícial -da guarniç:ão - eu. nem sabia ItW!Smc:> quê elle existia em 
Natal - é apontado como capanga. preparador de golpes contra 
<>vera.rios e Povo. 

Agora. Sr. Pre~clente, um nut!'O cpisoti~u. que J>t€-Ci><a ~er 

a'1ui .,;cposto: cabos e prac:a~ do Exercito J>rocurarnm officiaes do 
21.0 B. C. , h a poucos dias em Natal. e declararam: " F omos pro
curados pelo sargento "A" ou mio s<:.rgento ;" B". que nos d isse
ram que fizessemos um movimento a servic:o el o Sr. Mario Ca
mara. O movimento serií- feito em tal dia, em taes condições . O 
·movimento .<; s(;rio. Precisamos de voces, porque se_!'ão commís
!'!ionados na Força Publica do Estado, se fo rmos victoriosos .. , 

De J>OS.~e dessa!'~ informaç~s. quatro ou cinco officiaeF; do 
Exercito, alg uns dos quaes não conhe<;;:o pessoalmente , d~rigiram 

uma. parte ao comman~ante do Ba talhão - n 0 momento o Ca 
:>itiio Liberato Barroso, porque o comrnandan~ effect!vo, ::1-!a.jor 
Josu{! F~ire, se encontrava. ausente. em viagem - parte na qual 
cha!navam a :atenção ce seu superior paro. o plano sinistro, qu e 
con>:>istiria em verdadeira chacina em nossa terra. para fins po
líticos. O com;na.ndante do 21.• B. C. communica-se incontinente 
com o comma.da.nte da Região, ~neral Rabello:.,e toma providen 
cias necessarlo.s: r et ira de Natal os sargentos accusados na parte 
dos of!lciaes e transfe.re-os pa ra as guarnlcões de Parahyba. c 
do Cearli.. · 

E sabe V. Ex., Sr. Presi<len te·, qual !oi a attitude d o Cbef(• 
da. N~ão. no caso? Fek immediatamen~ chamar ~o Rio d<' J u· 
neiro os ofíiciaes que haviam Impedido a chacina. do Rio Gr:1nde 
do Norte! Aqui c h egaram hontem quatro desses bravos off!ciaes: 
o Major Jüs.uê Freire, o Tenente Rocha, o Tenente I vo Borges 
e o A spirante Cavalcant-e. · 

E ssas são as providencias do Governo da Repu blicn.! ... 

Ha. dias , em discurso, que aqui pronunciei. J'(>Spondendo - :5e 
não me falha a rnemoria - a. um aparte do nobre D~put.ndl'l. 
St·. Adalberto Corrêa . eu , velho e sincero a~dmirador do Gene'!"nl 
João Gomes. illustre Ministro da Ouerra, disse que a doutrina por 
S. Ex. ·sustentada. no seu aNiso famoso, entii.o discutido, em f.a.ce 
ll::~. qual os mílita.-res devem alheinr· S3 totalmente das actlvídad<'9 
partio:larias, era diona. do no5~o npoio. Nã.o qu~ eu 'l~eir;~. des
conhece-r ao militat· o direito tl·e interYir nn. vid:t politiC'u , ma;; 
como c i-dadão; como m ilitar. n unca. O militar, quando veste :J. 
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f a rda, é essencialmente obedie nte ás leis. Como cidadão, a Consti
tuição lhe asse~ura os mes~os direitos que ·a nós out ros . 

Sou·, portanto, insuspeito p ara falar a respeito do General 
João Gomes, porque s ou ;·elho admirador e p orque· lhe applaud() 
a. doutrina. n esse p a rticular. 

:Mas não posso comp.rebender que S. Ex . preste a sua e.cti
vida.de oo Ministr o cG. Guerra. para excluir do Exercito e puni'r 
~rgentos que com parecem á s reuniões politi-cas e, do mesmo passo, 
transfira o commandante J osu {, Freire, official do Exercito, sol
dado como S. Ex. que d eve ser re;;veitado em sua dign idade tanto 
quan to S. Ex., mandando retirn.l-o e a qua.Lro companheiros de 
sua guarni~ão, simplesmente p orque h a o interesse mesquinho, 
s ubalterno de u m interventor. _ a mparado peio Presidente da Rt>
publica, a lutar. por 9~ sobrep ôr á vontade do t>leitora.do potygua r 
e J>N!tendendo senta r -se numa cadeira de governante que oo; norte:. 
r iograndenses reservaram sempr <: n o passado, reservam a!n<L"L hoje 
9 reservarão no futuro, apenas aos escolh idos p-ela . s ua vontade 
Hvre e· oobera na . 

Sr. .Presidente, estes· são os factos, que conheç9: este é o 
d esenrolar do d rama , - drama, dis-o rn.al - da t ragedia norte
r iograndense que, nà o S6 o meu Estado, como os vizinhos, co
n h ecem ponto p or ponto, minucin. · por m inucin., vírgula por ,.·ir
g ula. E ' a 'luta de um Estado pequeno, m as digM, povoado por· 
gente pobre, mas merecedora de respeito. já não digo por parte 
do Int-erventor . in9igni!icante e sem valia, ma.s por parte do Go
verno Federal, que se atira , implacavelmente, contra minha terra, 
s uppondo-a. talvez, um burgo, ou · uma senzala. 

O SR. BIAS FoRTES- O discurso de V. Ex. obriga á maioria , 
pelo seu leader, a vir eXplica r a ,·azão pela qual esH.L. o ruo Grande: 
do ::-<orte »endo tratado'- da maneira que v. Ex. acab a de expõr 
á Cn-!Dara. 

O SR. CAF'E' F .ILllO - (Dá outro apQrte) . 

O SR . BIAS FoRTES - A. palavra de v. Ex. não íntt>ressa no 
caso. 

0 SR. CAFEl' FILHO - (Dft. um a~>Qrte). 

O Su. Bus FoRTES - Queremos <: a palavr a. do Governo que 
e stá rea lizando a s~rie de prepoten cias expos tas pelo o.rado.r. (Tro.: 
cam-se apartes entre os Srs. Cate. FW~o. Bia.s Fortes .A. cu rei o 
Torres e ·outros Srs . Depu.taclos. O Sr. Prcsklentc rccza:na. cttcm 
ção.) 

O S~. JO.SE' Al:GUSTO - Sr. P·residente, serla incapaz de, 
como .representante da Na~ã.o e ;:>olitko que tem ttadlcção em n oss:t 
tenn. - permitta m-me a immodes~ia - dar r egponsa.bil1dade princi
pal a o in t·erventor, figu ra subalterna e secundaria. pelos factos 
:;raYisslmos que venho de narrar. 

~ occupo a tribuna. é para defender interesses d.:l. Nação. é 
porque a lguem mais a lto d_o que o lnt.erve:J?tor está. em jogo -
o Sr. Presidente da Republica que, pelo menos, não tem chamado 
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a conta.s o seu delegado e permitte que elle, a.trav~s uma Paliei«. 
assassina e sanguinarl>J., derrame. a jorros, o .sangue <tos moeus 
conterraneils. 

Declaro a V. Ex., St·. Presidente. e á CamQJ.·a que não estou 
aqui ~dindo ao Governo ml.seticordia, nem providencias, porque 
'lei que essa·s providencias não virão. Estou aqui, apenas, cum
prindo o meu <rever. Na minha actividade de homem :publko, pre-
firo ser victima a ser algo:>:. Quero que os assassinos e os algozes 
de m;inha terra. estejam, como estão, do lado de lá.. J<i. foram mor
tos queridos amigos meus, o Coronel Francisco Pinto, Jos& de 
Aquino, Miguel Borges e a Dr. Octa,·io Lamartine; já foram sur
ra-dos par-a mais de 500 amigos, entre elles o Coronel Felinto Ely
sio, -ex-governador do Estado e nobt·e v;);l"ão, que tanta honra o 
Rio Grand-e do Nocte , e .que o Deputado S..1.mpaio correa bem co
nhece. 

O SR. SAMPAIO Com~f:,\ - Dou o meu testemunho. 

0 SR. J"CSE' AL.iGUSTO - Póde o agente do Governo FE>
dern.l perSt!guir os meus corrcligion."l.rios, póde surral-os e n.s~as

s~na.I-os; uma. coisa, !lOrêm, o Sr. P.residente da. Repub1ica. nã<l 
conseguirá: é suojugar a vontade soberana do povo norte-rio
g randense. 

Sr. Pre;;idente, pode-ria eu !a!lar um, doi~ ou tres dias sobl'e 
o a~umpto, porque a documentação que possuo é vasta -e cons
tará. de liv-ro que eswu escrevendo e .que endereçarei em pouco 
temDQ. 

Vejo, porém, que j& G tempo de terminar a minha. oração . 
.Antea, porêm, devo dizer que, além do requerim~nto em debate, 
vou f-ormular outros, um dos quaes, pedindo ao Governo que man
de, á ca.mara, p:.tra conhecimento da Nação, os inqueritos millt!L-re~ 
instauradog pelo Coron-el Vn.sconcellos e pelo Capitão Llberatc 
Barroso a propo.sito dos acontecimentos occorridos durante o car
~aval em Natal, no qual foram assassinadas praças do Exercito 
e populares, e a proposito dos a.contedmentos cU: agora - in
qu~ritos que a Na.;;ão -de .,-e e precL<U conh-eoer- par-<1. jul;;amento 
da conducta de o!!lciaes do Exer<:ito brasileiro. 

Não pe<;o á. cama.ra - até por que ella. tem O· dever õ-e f:uel-(} 
e eu tenho o direitD de esperar que ella o fa':;::l. - a appnbvll!;ão 
do t'equerímento, que estatnKJ.s diScutindo. 

Pa.ra cDncluir dit'ei aindcL ao Sr. Presidente da Republica o 
seguinte: serenamente, dentro da lei, d.,ntro da. ordem, dí>ntro d~L 
educaçã.o, dentro da. mora.1. publica e -privada, llentro da. digni
dade, nós, os rio,;randense;~ do nort~, conUnnaremos a marchar, 
im-pavid:un-ente, para o5 nosoos destinos; não nos ap;\rtaremos, uma 
linha, da nossa conducta., até hoj!! rectillnenment(' segui-d:t. Somos 
contra a desordem, somo;~ contra ~ ;tnarchia, ma,;, no <:aso poty
guar, quem quer a. des~rdem, quem quer a an:.tt•chia., quem. que1· 
a pertur baçüo, não é a popul~ií.o que cstâ (kCendendo seu direito, 
mas o Governo que de~re~x>eita e~lSe dil·cito ~ o.s publicas libel'

dades. 

O SR . .JoÃo ::-;"E\1?.S - Muito bem. 
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O SR. JOSE' AUGUSTO - Sr. P-re~idente, li. hoje, uma pa
gina d-e Joaquim ~abuco: nella eese grande -artista da .palavra, 
esse insign~ pensador político, eSS<:t. e gregi<l. figura de homem pu
blico e de idealista que passou pela nossa Pa.tria, nar-rava que 
Per;des, ao se approximar a hora fina1 de sv.a existencia i:> ao se 
sentir cen:.ado por adrniradoroo que lhe chamavam a attenção 
para: os gt-andea ser.·i.;os que h avia. prestado f• Patria. Pericles, 
nenhum athe.nien,;e tomou luto por m inha causa. " 

Bem quizera eu, Sr. Presid'ente, com o orgulho de br-asikiro 
e de patriota que sou, poder di~r. n esta hora, a mesma cousa, 
serenamente, respondera "o que h1:. melhor em minha vida é que 
e 'm relar.ão ao Sr. ~residente da B.epubii-ca. 

E' que. infelizmente; Sr . Presidente, a. politic>'t segui-la p~ Ja 

l'eJkesenta.nte do Chefe da Xação no meu· E~tado, pelo meno,; com 
o apoio displicente de S . Ex., e as'lcguro aqui ser generoso, nrto 
tem <.:onduzido a. outra coisa que- não se-ja o sangue e o luto dos 
norte--r.iogranden!Ses. (Muito 'bem. Palma.~. O orador e cum.p,-;. 
m-c:ntaclo.) 

O Sr. Café Filho -Sr. · P'"'l'sldente. ·desejava ouvir os mo
tivos deter-mínantas deste requerimento de informa<;ões ::ti} Sr. Mi
nistro da Guerra, para., então, diE'Cutil-os. O Sr. Deputado José 
Augusto, chefe - da opposi<,:ã.o do Rio Grande uo ~arte, accentuou 
nesta Casa, por v::>.rlas vezes, em upartes a discu;rsos políticos aqui 
pronunciados, que o Sr. Presidente da Repu·blica vem perturbando 
a ~-Ida J>Oiit ica e administrativa do meu Estado, a Isso attribuindo, 
parece-me. c. remo<;ão de ocriclaes do 21." Batalhão de- caçador€:; . 

Sr. Presidente, não ignoram V. Ex. e a. Cama.ra d o:J Depu
tado;: que, por mais de uma. ve?.. têm se v~~ificndo conflictos no 
Rio Grn.nde do Norte, entre forças cstadoaes e for~as íederae::;·, 
com perdas de Vlda ·e a muitOS> parc<:e qUe taes connictos sito' 
motivados por n.ttitudes das autor1d:a!des estadoae!'\. Quero demon~

trar a Y. Ex. e à Cruna.ra.•.que (: o contrar-io disso. Infelizmente, 
Sr. P.residente, temos visto, em nosso Estado. a. interv-enção po
litica de alguns of!iciae9 <ia guarnição dali e em favor do Partido 
Popular, sendo que um delles chegou a se-r candidato a Deputado 
pelo mesmo partido. Para com provar m!nhu.s declaraç;õeos, trngo 
ao conhecimento .-U?. camar<~-, para mostrar que esses officiaes t.::m 
procurado inte rferir na vida polit!ca e ~rtidaria da minha terr:t. 
uma entrevista concedida. na Bahia. pelo mustre commandante elo 
21." Bata~hão de Caçadores. o :'11ajor J osuê F reir e, justamente um 
dos oCficiaes chamados á. Capital da Republica pelo Sr. l\Iinl!.'tro 
da. Guerra., de positivo partidarismo. 

Xa.quel!a entrevista, e~se o!ficial ,.,e most.1·a não só d esa!
fecto pessoal do Interventor, como n.ttribue a. S. E:x. os distur
JJ!Os <tue teriam occorr tdo, na. ter<;a-fe!ra do Carnaval. em Natal. 

Ora, Sr. P residente, des de que esga militar .se conCess.'\. adver
sario pesscal do Intervento.:- e seu desaffecto polit!co, incidiu nns 
disposições <la Ordem do D-ia do Sr. Ministro da Guerra, já. 1ouva
·da, aqui, pelos proprios membros da minoria pnrl:J.m <>ntar, justlti 
<:ando-S!e assim a. medida agora em discussão, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:06+ Pág ina 54 de 60 

-173-

Ain~ llat"a demonstt"at" á Camara. como agem es~es o:·íi<:iaE·s 
envolvidos na vid<~. pa,rtid:J.ria <k• meu Estado, trago a.o conhe ci
m~nto da Casa uma :intima<;ão que n~cebi ao chegar ii. Natal 11a:-a 

comparecer ao quart~l do 2L" B. C. Ao de '5embarcar na capitnl 
Go meu Estnüo, o referido o!ficia.l quiz dat• uma .demon~traçiio de . 
desJJrestigio ao meu partido, afim de que os <:ot·t·eligionrtrios do 
Sr. José Augus~o tele~rapha~sem 11a.l"a o interior do Estado. <li-
7.-endo. que nós, os da. Alliança S~ial, esta. vamos táo despresti;;i:\~ 
dos que o >;eu proprio t-epresentunte na Cama:·a. F.::!dcroJ ;:ra in
timado a compat-ecer perante o commanào do 21." &taJhão de 
Ca.çadore~. para prestar declar::u;ões e receber talvez carües. 

Poderia, Sr . Presidente, a c pos;;•e deste doc :.~mento, ter pto
duzido escandalo partítl:nio; no cmtanto, guardl!i-a, pura offcrecel-o 
como resposta ao requerimento. de informa<:ões (}Ue agora se di"
cute. A intimação (: feita e m nom€" do comman.(b.ntc do 21.'' B(~
tallião de Cac;adores, pnr um d o s of!iciae8 cham.:ulo., pdo St•. ).fi
nL~tro da Guerra ú esta Capital. 

Per este documento, sou conYidado a <lepür, <'m hr.ra tlet<·:·
mímlda. num inquerlto policial-milita!' que Se> Pl·oc~:clia naque;l;t 
uní.dade. 

0 SR. ANTONIO lll> G{IE~- V. J;::x. comparec~ u? 

O SR. CAFE' FILHO - Xàu compareci p;n·que ent~:>n:li -
não ~·~i se e.r.ra.damente - que não IJOdi(l. rccclJcl-a, pois n~:-n .se
quer, em attenção a um representa nt~ do Povo, se dizia o mo
tiYo q·ue a det~rmlnát·a. r. em sobre que cu deY<'rh depôr. 

Demonstro, desta. fôrma. Sr. Pr·eqidente, a acc;:io parti"'aria, 
cxaggeratlamente partida ria; elo". officiaes que 0 &·. :\'linist!·o d·~ 

Guerra ent~·ndeu chamar á. Ca]lital ela RPpub:ic-a. arr.an<:ando-os 
1lD ambiente <le politica. p~u·ti<lal'i<L e>m que se deixaram envolvCl'• 
w.J.vez de boa. ff. favor.:cenllo· o pal'tido que o Sr. Jo~ Au;;usto. 
auto1· d 0 requerimento, re]lres~nta. n ·esta Casa. Ofuito bem) 

Em segutlli'"l, é c>ncerrada a discussão do requel'imento 
n". 31, de 1935 (la. legi~latura) , ficando adiada a \"ota<;ão, 
na. fót""tno. do Regimento. 

O Sr . Presi d~n te - Esgotci:da a mat.-.ria constante Ôl) Or-
<lem do Dia. vou d:l.r a palavra ao orado!" in!:ieripto para uma expli
<m~ão pes~oal. 

Tem a na.lavr:t o Sr. Adal~rto Camargo. 

O Sr. Adalberto Cam<1.rgo <Pa.ra e::cplieáçúo pc5.soal) Sr. 
Presidente, recordamo-nos, neste momento. de uma phrase que ou· 
vimos ha annos passados, em no,;:a tena., em Recife, o.uando es~e 
indomavel povo pernambucano, cansado <le soffret" o jugo de mão~ 
politicos, prornO\'eu. levou ~vante e venceu o rnemoravel movi
mento revolucionaria que sagrou o nome jii.mais inesquecido de&'Se 
ht-avo soldado que foi Emygdio Dantas Barreto. 

Foi um movimento caractel'i'iticamente popular, no qual to· 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 12:06 . Página 55 de 60 

-174-

maram parte todos os pernambucanos que a.nseiavam v~r aquella 
nobre terra livre do partwo dominante. No dia. do seu desembar
que t.Mumphal, na Veneza. Americana, Dantas Barreto te~·e a op
portunidade de !allar ao povo que o recebia. com tanto calor \l 

com t~nto enthusiasmo, vendo em s ua pe~süa o libertador do Leão 
do Korte. 

De seu discurso guardamos apenas uma pht·a.se que repetimo::; 
neste instante: "O Direito f: :1. garan tia da Órdem•·. 

O J.\.1m·echal Dantas Barreto, c ujo nome pronunciamos com 
sincera. emoção, venceu e salvou sua terra . Infelizmente. ~orém. 

a ingratidão dos. homens fel-o cahir, m esmo porque. caracteres tla. 
tetl'lJ)era desse velho soldado constituem um e:spantalbo e um. im
pectlho para a satistaçã<> do!! voraze.s aj>petitefi das ~astré?.s qu~ 

pullulam aqui e ali n o vasto scenario tla. política. 

Sr. Prel'.'idente, a N~ão Brasileira assiste. no actual mo
mento, um do<; mais bellos e commovente!l espectacul~ do apoio E! 

da solidariedade de toda uma cla~se em torno de uma reivin(iica
ção. em derredor de uma conquista que. estou certo, me!'ecc~ r, 
approvaçE.~ d;;. cà.mara. dos :iienhores DeputadoH. 

~à.o 23 or:;aniza~õe& q ue, en1 notne de toda uma collectiviàade, 
;tffeita ao· trabalho que dignifica e ennobr~e. aqui vêm solicÜ:.ar 
da Camara a regulamentação do dlsposiCivo con&titucional refe
rente ao Salario Mínimo. 

H a poucos dias, entre as mais espontaneas manifet;ta.<;õe>J d « 
rr:gosijo, ·de todo~; nós , da bancada de representante,; elo proleta• 
riado brasileiro, a Cama.r4- dos Senhores DepJ,ltados regulamentou 
Q dü;positivo corist1tucional referente á indemnizac;ão ao traba lha
dor dispensado do servic;o sem justa causa. 

E' opportuno dizer que e~~a campanha ora triumphante foi 
1nc!ada pelos banca.rios de minha terra. E se assim o fazemos e 
se a.ss'irn proclamamos.· 'naq é com o t ntulto de vaidade e sim, uni
camente. para. desmentir categoricamen te a asseveração capciosa. 
já. em lettra d~ !orma, através ;, Imprensa. de que os banca.rio.s 
estão relegando. ao esquecimento as dores e a.:; miserias que affii-

:;em as . demais classes p roJetarias do Pa.iz. 
E' necessario q ue fique cons ig nado no" ann aeM do Parla

mento Brasileiro, pela voz lnexpress1va de um s imples trabalha
dor, que coube an Synd!cato dos Bancario::s de Pernambuco a ini
ciativa do movimento hoje con&ub::~tanciado num decreto do Go
verno Federal . 

Quer isto dizer, Sr. Presidente. que fora.m os bancarias, esses 
bancarias que estão sendo muls!na!l.oso pelos seus adversos. num3. 
~mpanha sobre t odos os p ontos de vista deveras lamenta 'l.·el, os 
ln!c!adores do movimento tendente a dar melhor ;;arantia ao em~ 
P.regado o u operal'io quando dispensado dQ. serviço, sem falta. des 
n.bonadora, devidamente comprol.·acta. A nos..a idéa. em parte, !oi 
vencedora na Constituí~ão e logo após :'\ inteo.ra~;ão do Paiz no re-
1,"ii'J2e da lei, r etornamos ao nosso ponto de combate. propugnando 
pela regulamenta.~o ·uo dlspositi~·o que acautelava. interesses vi
taes <los que. em troca de lnfimos salario..;. contribuem com seu 
esforço para a grandeza de nossa t erra . 
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Temo~. assim, a prova pro,·ada, a. prova indisc-utivel de· que 
os bancados não ,;ão nem poderiam ser ambiciosos corno do re
frão patronal, 

Hoje, no Brasil, os patrões não maü; poderão atirar h 
num momento de cólera ou de máu .humor, emprega<los 
varies anno~ de servi<;os sem· que, como até entfto•acontecía, 
lhés seja dada uma indemnização fixada em lei. 

ru:t, 
com 
não 

E', Senhores Deputados, uma classe que assim tão nobre· 
mente procede, indo a o encontro dos anseios dos seus 'irmãos, 
procurando minoràr seu~ padecimentos, apoianõci suas le;tiümas 
reivindica<;ões que é acoimada <.le ambiciosa e sómente agir, ex
clusivamente, em proveito -dos seus intei:"esses. 

Pasme a Ca.roara pela maneira insincera por que, num <le,;cr
pero de causa, falhos argumentos outros para se fazer acreditar. 
<>9 que nos procut·am e,;;rnag-ar tentam implantar a di:scordia no seio 
do )lroletariado . 

Tudol porém, será tjll.Jdü.do. tudo sJ.orft improf!c uo porque, como 
t l verr.ws c. elt~ejo da aqui dizer , a con:sciencia elo proletariado bra
;;ileiro já. está despertada. 

Teremos de ca;minhar sempre para a frente, na conquí>;ta 
mansa e pacif.ica daquillo que dE.>ntro do texto constitucional pre
cisa ser regulamentado . 

• o\ confus..'i.o que ><e procunt imúlantar em torno dessa ma~na. 
questão do Sa!ario Mínimo ou seja a luta co ntra. a fome, contra 
a avidez insacíavel de maiores proventos dos que nos combatem, 
niio conturbar~, a c onsciencia daquelles· que. nesta Casa, rept·e
senta m a ,-ontade do poYo brasileiro. 

::-ru·ma. abundancla <le commentarios. atravez de pennas as 
mais ref~.:Jgentes, pelo seu valor intellectual, alguns jornaes fc
l'em. atacam aquelles que. em nome d~ lei , solieitrum o seu exacto 
cumprimento. 

Os argumentos choven1, batem e cahem na mesma tecla : 
o augmento de salal"io soerá. o anniqtliiamento dos Bancos. E di
zer, Sr. Presidente, upesar de todos os entrav~. máu ;;rae::. ás 
arremetidas constante~ á verba de "DespeZa>< G~raes". o nego
do de ·Banco continua sendo, em nossa terr a, uma verdadéir<t 
cornucopia· de ouro! Ah. Sr. Ptesidente, se fosse dada a :Possi
bilidade de trazer para este reeinto o que representa para o. v.ida 
de muit:L ·;;ente o titulo .. Despezas Geraes", principalmente em 
certas ara1mcas phantasiadas de estabelecimentos de crfd1to. ~n
de a machina infernal do cambio negro, cin:tento ou azul, a cõt' 
não importa, trabalha constllntemente asphixiindo, esmag-1l.nõo e 
matando as energias do um.._ Xação1 Porém, Sr. P:-es!dente, a 
occasião nio é opportuna para tratarmos do :~s;;umpto. Talvez. 
mais tarde, quando a nossa paciencia tiver sido exgotada. quando 
esse direito que defend&mos estive•· sendo garroteado. quando 1'><

><e direito que (, a garantia da ordem tiver sido amorda.<:ado, fa
t'<l.mos o historico do que de ml'tU e pernicioso representam )}ara o 
Brasil as âctividades (los que canalizam para bem longe daqui 
os proventos adquiridos num commercio. cuja Usura nem :sempre 
deixa a desejar. 
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Sr. Presidente, foi presente .á consideração desta Casa um 
ante-projecto de salario mínimo .para os bancarias, organizado 
pela entiilade desta Capital, com ·apoio da:~ dema.i<: organizações 
existentes nos Estado·s. E' em torno desse ante-projecto que se 
ta2. ouvir, numa continuidade alluci.nante. numa ]lersistencia a1ar
manle, o vozedo dos que temem mais uma espantosa crise ·para o 
Brasil. As suggestões apresentada"' ,ão inexeq uiveis. '! Encaram 
J)retensões desarrazoadas, impossiveis de serem Je\·adas a effeito'! 
Cabe, quer nos parecer, a menos q ue a ordem natural da.s causas 
tenha sido transformada. á. CaJmara dos 'Deputados" estudar e re
soh·er, no seu alto crit~o. taes suggestões. 

Os bancarias. fazendo a entrega de um ante-projec to ile Sala· 
rio Min•imo, um instante sequer alimentaram a vã pretensão de 
fazer com qu~ fosse o mesmo accei.to, integr<~.lmente. -pela Cama
ra. Seria uma injuria que i~mai-s poderiam atirar á face daquel
les que aqui representam a Nação Bro...~lleira. Assim, pois, t:: de
vera~< grotesco todo esse movimento que se processa contra. afl 
suggestõe.s remettida s pelos bancarias que. ali[ts, assim o fazendo. 
cumpriram o dever de escl!lr"!':'er se;,; ·moc~o àe Pensar em torno 
de um asswnpto de W.o alta magnitude. 

O que é preciso fica~; claro. patente. ness:'l. tremenca con.fusãn 
que muito habilmente s~ procura distender, {; um e unlco r>onto: A 
Constituição assegurou aos Úabalhadores o sala.rio minimo. capaz · 
rle satisfazer, ~onform~ as condio;<K>s de cada região, âs necessida
des normaes do tral:>alhador. 

Perguntaremos, então. aos que nos :at.acam com tamanhs. vc
hemencía SI'! será possível a. um homem viver com o salar!o dE> 
5 OSOOO m ens:1es? 

O SR.. ARTHUR Romu - Não podem pagar mais porque. na
turalmente, precisam comprar a.utomoveís. 

O SR. AnALBERTO CAMARGO - Pa.,;,•me ~ Ca.mara dos 
Senllores Deputado~! X o ·.Brasil. na Ca]1ital da. Republica. exis
tem cerca. .de 1~ bancarias que recebem, roensal.mente. a paga in
fame e vil de ;;osooo mensa .. s. 

Temos ou n1í.o o direito de solicitar, dentro dos imperativos 
da oràem. sob a égide serena,da lei. o cumprimento daquillo que 
foi outorgado na Carta Magna. de 16 de Julho? 

Estamos fa.:!endo uma cam]1anha pacitica. dentro do nosso es
J>irito eminentemente disciplinado. sem arremettidas qulxotesc<>.s 
ou es~ares truanescos. 

Precis~mos õizer, com es~e sereno desw;sombro que aempre 
pautou nossos actos, não estat·mos- . enfileirados á,quel!es que por
Vt!ntura estejam conduzindo a questão de uma mameira que não 
possa mere~er una.nimes applausos. Sabemos bem e melhor co
nhecemos que, infelizmente, e:"lste um labor de sapa. l)I'Ocurando 
ca.var fundo. ind~spõr, malquistar e crear emfim uma. situação 
de de'-'esiJero entre patrões e empregados. So.mo~ (iaquelles que 
jamais deram seu beneplacito á .conquista de reivindica~ões. por 
mt?io (la violencia, salvo quando o dü·eito que á a garantia da or
dem vier a ta1har porqu~ então, ne~se instante, a desordem será 
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a. or4em. E foi desta forma que procedemos em nosO<a. tel"r::t, quan
do á. frente doso destinos 9-o· Syndicato dos Bancarias de Pernam
buco,- a quem se de,·e o inicio da campanha em prõl <lo Institu
to de Pensões e Aposentadorias. Porém. Sr. Presidente, o numero 
dos co.m.panheir-os que POI"\'e'ltUra filiados á. correntes ide<>logicas 
contrarias ã. tradição e costumes da. famil!a bi."'&Si!eira, de accôrdo 
com sua maneira de proceder, conduzem a que,.tão por outro <'a

minho, não poderá. constituir .um impace desfavoravel aos an
seio;; da· maioria. E' que, talvez, esses companheiros, jti, deses
perançados, de uma victoria, por um outro meio, tenham envere
dado pelo mesmo caminho no qual já vemos enfileii·ados milhares 
de brasileiros. 

l<~azendo essa;; ligeiras considera<;;õe.:, o nos~o intu.íto é o <le 
provar exhuberantemente, coino demonstran1os, que os bancarias 
não pedem nenhuma coulla absurda, nada que possa affectar a es
tabilidade iia vída economlca e financeinL dos est."1.!)e!~i::ncnt;;;, 
bnde empr-~g-am s~aõ acUviãaães. 

Queremos a regulaméntação de_ um dis'Positivo constituciona1, 
justamente a.quelle que será a carta de alforria contra a !ome 
e a mlseria que. como um eterno venda...-al. açoita tr:!nta mil bra
.silciros. 

Da mes:r-.a. maneira pela qual vencemos a campanha em tavot" 
da indemnízaçii.o ao trabalhador dispens..'ldo. sem justa causa, num 
ambiente de cordialidade, estamos certos de que \'enceremos a 
campanha do Sala:rio Mínimo. 

Sr. Pre.s1dente. Apesar dos obíces, apesa.r da:; controversias, 
scbretudo apesar- da contusão que se pretende fazer em derredor 
de um movimento profundamente justo e humano, qual seja o de 
lutar contra á miseria e a fome, - temos a confiança de que a 
questão social no Brasil .sex-á plenamente resolvida, entre patrões 
e eJnpresados. enh·e os trabalhadores e os poderes• constituídos. 
sem grandes. choques. de5de que, como no caso presente, Oll nossos 
:·tnseios ode justiça, ' > nosso clamor sincero contra a rniseria do!! 
potenta.doP, sejam ·ouvidos, pondo-se um freio á volupia dos que 
ainda ·estão obumbrados de que, na hora febricitante que passa, 
é necessario ter sempre presente que o proletariado brasileiro 
c~tâ. de pé, sereno e f!nnt', para defesa dos seus direitos, esses di
reitos que jamais serão esmagados porque a tanto ~e opporft ~ 
v·ontade consciente óo povo bras<llelro por intermedto dos seus le
g-itimas man<'latal'ios no »elO Qesta. Casa. (J!Iuito bem. Pa-hn.as.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o St·. Deputada Go
mes Ferraz. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela, Ordem.) Sr. Pr.;-.sidente, devo 
communicar H, M-esa que a comn>issão nomeada por V. Ex., da 
qual tive a honra <le ra.zer parte, para comparecer ao embarqu!l 
de Sua Eminencla. D. S!lbastião Leme, arcebispo d&,•la metropole, 
desobrigou-se da sua missão, sen<lo de a.ssigna.lar que aquelle !l
lustre princlpe da Igreja Catho!ica 'll&nifestou seu profundo re
conhecimento pela homená;;em que lhe fúra prestada. 
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O Sr. Presidente A. Camara está intei;:-aõa. 

Nada mais havendo a. tratar. vou levantar a Sessão, designan-do 
para a de segunda-feira. 1 de Julho, a seguinte: 

Segunda. discussão do proi€cto n. 105, de 1935 (1& Legislatu
ra}, revigorando por ,;eis mezes o art. 2.o do Decreto numP.
ro 4.659-A, de 1923; com parecer !avora~·e! da Commissã.o de Edu
cação (em. virtude ele urgencia); 

Vota"ão do projecto n. 97, de 1925, (1~ LegJ,siatura), instituin
do as profissões de advo:;ado-academico e de advogado-provisio
nado, regula o exercicío dess·as profissões e da de solicitador ~ 

dando outras providencias; tendo parecer com substitutivo d>t 
Commissão de Justiça e parecer da Commi..ss5.o de Educacão. con
trario ao projecto o· d-iscussão): 

Yotn.<;S.v Ju projecto n, 22G-~4.., de 1935, proror;ando. por 10 
annos a sUbYençiio· da<la á '• Amazon Telegraph" ;_ tendo parece
res, ·com substitutivo, das CommifJSÕes de Obras e de Finanças; 
precl'dendo a vota~ão um requerimento do Sl'. Ribeiro Junior 
( 1" disc~ssão) ; 

Votação do projectn n. 9, de 1934, reg-ulando o_ horario de 
trabalho noli serviços publicas (sem parecer); ])recedendo a vota
ção um requerimento do Sr-. Barreto Pinto (1" discuss<ro): 

Vota.ção do projecto n. 99. de 1935 (1• Legislatura}, autorí
:>:ando a Mesa. da Camara a re<p;isltar, nos termos• do art. 4. o da 
lei n. 67, de 18. de .Junho de l!l35, ao Ministerio da Fazenda. a 
quantia de 9:000SOOO para pagamento de ajudn de custo a tres 
Deputados (discussão mlica); 

Vota.çiio da indicação n. 2-A, de 1935 (1• Legislatura), inqui
rindo sobre a vigencia do Codigo de Minas; com !)arecer- da com
rniss..'io de .Justiça (discusscw unica); 

Vota~ão do projecto n. 91, de 1935. (1~ Legis1atura), regu~ 

!ando os transportes por agua: reorganiza a Marinha Mercante e 
os sel'vicos de portos. rios e canaes: com parecer da Commissão 
Especial de Marinha ~iercante contrario á emenda. em 2• dl~cui· 
:são (2' disc:~são); 

Votação do projecto n. 294, ·de 1935, ·autor:i:>:ando a ahrir . u 
credito especial de 4 8 :O 00$0 00. para pagar aost professores de de
senho do Collegio Pedro Ir, Enoch da Rocha Lima e outros; com 
pare<:er da Comrni?são de Educ::~t;ão e pr~)jf·cto da Commis.s5.o de 
Finant;as (2• d:iscussii:o)·; · 

VoUição do requerimento n·. 47, de 1935 (1" Legislatura), do 
Sr .. Arthur Berna.rdes e outros, de informações :sobre o Departa
mento Nacional do Café (discussão unica); 
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Votação do requerimento n. 48, de 1935 (1• Legis~atura), do 
sr. Riheiro .Junior, õe informações sol>re Q numero de esta.<;ões 
abertas ao "trafego ppblico pela "The ,Amazon Telegraph Com!}any, 
Llmlted". desde 1909 (diSctLSJSão 1tnica.); 

Votaf;ão do requerimento n. 49, de 1935 {1' Legislatura), dt> 
Sr. Ribeiro Junior, de informações sobre o montante das impor
tanc-ias recolhidas pela: The Amazon Telegraph Company, Ltd." 
ao Thesouro Nacional, ou á Delegacia. Fiscal do Estado do Ama
zonas (di8Ctl-88êio unictt); 

Votação do requerimento n. 50, de 1935 (ln Legislatura), do 
Sr. Baptista Lusardo e outros, de informações sobre õebitos do 
Lloyd Brasileiro (discussão wnica) ; 

Di.scu~são unica. do pr<;~jecto n. 4 de 19J;i ( t· Legislatura). 
modificando artigos <lo Regim-ento Interno da Camara dos Depu
t:tdos, relativo á elaboração do Orçamento. 

I,evanta-S'e a Sessão fls 17 ho~as e 45 :minuto,;. 
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49." Sessão, em 1 de Julho de 1935 • 

.PRE8/DEXCL1 DO SR. A...YTOXIO CARLOS, PRESIDENJ'E 

IA 's 14 horas, comparecem os Sr.s. : 

Antonio Carlos, A.rruda Camara, Euvaldo Lodi, Pen~ira Lyra.. 
Agenor Raoello, Edmar Carvalho, Lauro Lopes, Caff Filho, Marin 
Che~mont, Acylino de Leio, Abguar Bastos, Fenelon Perdigão. 
Clementino Lisboa, Gena.ro Ponte, ~ienrique Cout·•· r.:::Od<·!l·o;d<> 
Vianna, Hugo Napoleão. Plínio Pompeu; Fern<J.ndes Tavonl, Hum
berto Andrade, Ricardo Barreto, Gratuliano de Brito, :Vi•.ühla" 
Fr<?ire, .BcttG "" l\<Ienezes, Odon Bezerra. Ruy Carneiro, C:cuza 
Leão, Re;:ro Barros, Adolpho Celso, Antonio de Góes, Heitor Mru:l 
Teixeira Leite, Simões Barbosa. Fernanues Linm, Amando Fon
tes, Prisco Paraíso, Poínto Dantas. Leoncio -Galr-J.o, Arthur :Neiva.. 
Cbaldo Ramalhete, Pel"eira Ca:rneirp, Henrique Dodswol"th, Can
dido Pe>soa., Sampaio Corrêa, Carci!lo Filho, Arthur Bernarde:>, 
Dias Fortes, .Tos(· Braz. Levíndo Coelbo, Theadomiro >;;antíago, 
Augusto Viegas, Furtado de Menezes, Daniel Carvalho, Christia . 
no Machado, Vieira ~iarques, José Alkmim, MaQta Machado, Simão 
da Cunha, Bueno Brandão, Delpbim Moreira, Barros Pentro.do. 
Cardoso de .Mello Neto, :>!acedo Bíttencourt, Alves Palma, .Joân 
Guedes. Gome3 Ferraz, Fabio Aranha, Domingos Vellasco. Lau
delino Gomes, Vicente MTguel, A rth u • santo><, Paula· Soar~s. Fran
cisco Perel<a, Abelardo Luz, Diniz Junior, Do<val Melchiades. 
Ves_pucio de Abreu,. Frederico Wolffenbuttel, Adalb.,rto Çorrêa, 
Far1fa Ribas, Nic:ola11 Vergueiro, Ani:r. Badra, Sebastião Domíngm•s. 
Abel dos Santos, Pedro Jorge, Allilio de Assis, Antonio Carvalhal, 
AW>tt·o de Oliveira. José <;lo Patroéinio, Ricardíno P !'ado. Ricardo 
Machado, :-.roacyr Barbosa, Barr-eto Pinto. (93.) 

O Sr. Presidente - A lista de Presença accu~a o compa
recimento de 93 Srs. DeputadOll. 

E>Stâ abert."l. a Sessiio. 

O Sr. Agenor Rabello (2<> Recretario) procede á. leitura: d~ 
Acb .. da Se~~ão antecedente, a qual é posta em discu:ssão. 

O Sr. Café Filho (Sobre a. Acta) - Sr. Presidente, na Ses
são passada, quando falava o Sr. Deputado José .Aug-u:;to, t;ve 
(>Cca.sião de apat"tear a S. Ex. contrariando o relato dos aconteci
mentos politlcos no Rio Grande do· Norte . 

. S. E:c., valendo-se de disposição regimental, nã.a admittiu o-> 
apartes. o ~u discurso foi publicado sem elles. 
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Por Ü!So, rectificando a Acta àa Sessão a_nterior, vou ler 0:3 
apartes que tive opportuní{lad.: de dar ao nobre Deputado, t·epre
sentante da opposi~;ã.o norte- riograndense, 

O primeiro aparte é o seg-uinte: (Lê) 

•·v. Ex:. é propositadamente injusoto ou elabora em equi
voco. O sr. Interventor Mario Ca.mara, num e:spontaneo 
e patrlotico gesto, deO>ístiu de sua candidatura ao governo e 
hoje o candidato da Alliança. social ~ o nosso illustt·e con
terraneo desembargado!;" Elviro Ca.rri!ho que não tem no 
Estado nenhuma liga~ão partida.ria. Devo ainda declarar que 
esse nome foi suggerido por V-. Ex. aos senadores Ribein) 
Junqueira. e José Americo, como pacifi.:!ador do Estado.'' 

O segundo aparte foi este: (Lê) 

''V. Ex. depois da revolu<;ão renegou os• compromis~os 
com os Srs. iVashinston Luis e .T111io P::~tcs ;:ont quem de
viã. t'<r co..hicto' e andou, nesu. Capital, infatigavelmente po
liticando, reclamando contra. os Int erventores dizendo-se atê 
inimi<;o do seu J)arente Juvenal Lamal'tine pa.r.- metter-se 
entre os revolucíonal'iol>. Sabe."'l disso o;; politicos de urna. c 
outra corrente que aqui !ica.ram." 

O SR. CANDI.l>O PEssoA - V. Ex. nodia accrescentar: princi
.,palmente os políticos do Estado da 'Parahyba do Xorte. 

O SR. CAFE' FILHO - Folgo, Sr. Presidente. em re;;istrar e 
accre::lc!mo que me traz o nobre col!ega, represent:l.nte do Distri
cto Federal: PMncipa.lmente os políticos do Estado da Parahyha 
do Norte. 

O terceiro aparte foi o seguin te: "Lê) 

"Tenho em meu poder uma public;1.<:âo feita no jornal 
orgão do Partido de V, Ex. em que soe <:>logla o Sr. Oscar 
Matheus Rangel dizendo-.se que elle fôra victimn. de uma 
-.;iolencia quando· demittido da guar<1a civil. E ·es-quece, 
ainda, o nobre orador que, em parte, us seus col'l'eligionario~ 
&'i.o· responsaveis pelos excessOs policlaes. Basta dizer QUe 
em Caicó os seus' amigo.s pintaram de feses a residencia do 
prefeito local para desmoralizar a autoridade constituída." 

·Foi este o quarto aparte: (Lê) 

"Declarei pela imprem;a que não tomaria posse de mi
nha cadeira de Deputado s<:> os criminosos não fossem PU·· 
nidos e mantenho esse compromisso. !;te V. Ex. pro-.;· ar qUe 
o.~ re~:pon:sa.veis por esse crime nã.o se encontram pronun~ 
Ciados, recolhidos á. prisão, a!;'uardando a sessão do jury, re
nunciarei !mmed!atamente. Se isso niio f o processo legal de 
punitão, sô se recorrendo ao que \o\.'. EEx .. no Estado, ap
plicaram: que era de matar os presos como em breve de
monstrarei á. . Camara. "' 

O quinto foi o seguinte: (I..ê) 
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"Que responsabilidade tem o Interventor num· facto de 
que foi agente um e:icgua-rda civil que exerceu vi.nsa,nça 
pessoal contra o coronel Francisco Pinto ex-chefe politico 
de Apody e que o crimino>~o apontava como responsa"\'el pela~ 
surras em pessoas de sua "famllia ?'' 

Em resposta. a apartes do Sr. Deputado Bias Fortes , t i v·~ 
ensejo de proferir mais os seguintes:· (Lê) 

''Antes do lcader da. maioria, como quer V. Ex., falarei 
eu que sou representante do Rio Grande do Norte. tenho co
nhecimento dos facto,; e poderei mos'trar a. Cama.rà a ve'r 
dade dos a contecimentos , dentro de sua -exacta . pro~rção." 

•·se V . Ex . ouve a acc·u.saçâo ao governo do Rio Grande 
do Norte e não quer ouvir a defe:;a, V. Ex . perde a sereni
dade no julgamento e, assim, nem eu nem o leader da. maio
ria temos o direito de attender ao appel1o dada a exaltacão 
dos membros (la minoria. " 

O ultirno ··warte foi o seguinte; ( Lê) 

"Nii.o ha prepotencia. Ha interes~e polltico, }Jartido con
trariado c nada mais ... 

Os amigos do Sr. ·José A -uguS'to vivera m sempre com o 
go,·erno. com o Sr. Ma rio Camara, ofterecendo-lhe bailes e 
banquetes e aq ul n o Rio :~.os pés do dictador. 

Esta {; que l: ~ verdaàe." 

Foram esses o:,• meus apartes, que leio afim de ficarem con~
tando dos '·Anna.es '' da Camara. 

O Sr. Gomes Ferra.-: (Sobre a .-t-eta) - Sr. Presidente. a llu· 
dindo ao problema ·. da lepra no E stado de São Paulo, no d iscurso 
publicado no "l)ia,rio do Porler Legislativo" de hontem, ~z ret:eren
cla. á. acc:ã.o bemfeitora emprehendlda pelos Estado.s Unidos da 
A.merlca do Norte, no comhate á lepra nas Ilhas Philipinas, t endo 
usslg-nalado que essa. poderosa nação, não obstante seus inexgota
\'eia recursoS' J)«unla.rios, não fez mais e nem melhor do que Sã o 
Paulo está fazendo. no tocante A a ssistencia social aos leprosos: 

Assim sendo, convém ficar bem esclarecido que não a.fCimei a 
cxlatencia da lepra dentro do territorio da -nação norte-americana ; 
declarei, sim. que esse paiz muito têm contribu!do para a extlnc~ 
ção. da lepra llM Ilhas Philipinas. que ~<e acham, por assim. dizer, 
.sob seu protectorado. · 

Esta recut1cação, Sr. Presidente, que · peço conste da Acta, 
virá. afastar qualquer desvirtuamento ou interpretação_ menos ver• 
dadeira da oração pOT mim }>renunciada . 

Em ses-uida, I! approvad.a a Acta. da Sessão a nt'.:i
cedente. 
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O Sr. Presidente -PasHa-se á leitura d? Expediente . 

O Sr. Pereira Lyra (1 • Secretario) proce-de :1 leitura <J,, 
S€guinte 

EXPEDIENTE 

Otficio.s: 

Do Mfnister>.ío da Justi<;a e Xegocios Interiore~. de 29 do mez 
passado, remettendo a relação do pessoal dos ca.rtorios da JustiGa 
Loca~ do Distri~to Federal, feita por declaração authentica dos 
respectivos titulares dos diversos· officios. 

- A' quem fez a requisição: 

Do Ministerio da Fazenda, de 29 do mez findo, remettenào 
dois dos autographos da resolução legislativa, sanccionada, deter
minando que os pedidos de abertura de credito sejam encaminha
dos ao Poder L~!':is1ati'.'O :;::o:- exclusivo iniennedio do Minísterio 
da :Fazenda. 

- Ao Arcnivo remettendo-!;e um dos autographos ao Senaclo. 

Do Ministerio da Educação e Saude Publica, àe 24 -do mez pas
sado, enviando informações sobre o projecto n. 208, de 1935, re
lativo aó ·afastamento dos professores e funccionarios da Facul
dade de Direita da Universidade do Rio de Janeiro. 

A' quem fez a requisição. 

Do mesmo Min1sterio, de 27 do rnez findo. {'n\"iando a seguint~ 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados: 

Tenho a· honra. de transmittíl:" ao Poder Legislativ.o. por in
terrnedlo de V. Ex., a e:x:posit::ão de motivos, em que o ~Unisb•,) 

de Estado da Eduea~ão e Saude Publica suggere a necessidade de 
uma remodelac:ão no Servi\:o de En{el:"magem, medida julgada In· 
dispensavel aos cuidadas da hygiene pre-na.ta1, infantil e :pre-esco
lo.r e ao controle das doenças transmissivei'l agudas, ua fubercu
lose, da lepra e das doenças venereas. 

Rio <le Janeiro, 26 de Junho de 1935. - Getulio Yargas. 

Exmo. Sr. Presidente da Repub!ica. 

Um dos · signaes do progresso dos servit::os ·de sa.ude J>1lb1ica, 
em uma collectfvidade, ê a amplitude do seu serviço de enferma· 
gern. Uma cidade com u. populac,;ã.o e o!'J .problemas de hygiene do 
Rio de Janeiro, -preeillfl. do servi.-;o activo de, pe1o menos, 300 en
férmeiras pe.ra attender apenas a hygiene pi"e-natal, Infantil e pre
escola.r, ao controle das doen<:;:as transmissiveis agudas, da tubercu
lose, da lepra e das doen<:as venereas. Qualquer desses• serviços, 
não :prescinde, para que se alcance· o desejado e.xito, ·c' a coopera
ção constante daquelas aÜ.l:iliares technicas. Basta lembrar :t. 
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nuestã.o da mortalidade Infantil, que se a,presenta, na propria Ca
pital da R epublica. por coe!tlcientes elevadi~-1mos . Em parte ne
nhum:!., se pensou em r esolver o assunÍpto, sem a rouca~ão ma
ter.na, e esta só se ci:m.ses-ue com a visita repetida e catecht.sante 
d o ~lemento de acç:iio mais ponderavel nas organizações ·d e ·s a.ud? 
Publica, - a entermeira visitante . 

O Rio de Janeiro, neste particular. ainda se mostra em c~ns!
deravel atrazo. Para attender a este e outros ·problemas p,remen
tes_ só dispõe a. Directorla.· da. Defesa Sanitaria de um quadro redu
zido, de apenas 58 en!ermelras. isto e. 1:6 do minimo recornmen
dado. Parece inadiavel. por isto, cuidar de :unpliar este quadro 
com a. crea.ção, desde já, de 60 Jogares de enfermeiras adjuntas 
de sa.ude publica, com os yencintentos annuaes tle 6:{)00$000 e de 
mais 5 Jogare>~ de enfermeiras chefes, com ·os ve n cimentos annuaes 
de réis 12:000$000. 

Flcari:l. constitu i do. assim, o q uadro <le enfermeiras · de saude 
publica por: 

i Direetor?_ <!e d .ivis!lo (j;i · cxiste:!tc}; 

12 Enfermeiras chefes (7 j il. eXiStentes) : 

58 Enfermeiras (jií. existentes); 

60 Enfermeiras adjuntas. 

Para fazer fa ce a despesa, decorrente da creação d esses no
vos cargos, na importancia de 420: OOOSOOO, poderão ser extlnct os os 
seguintes cargos nos servic;os de saude publica, alguns preeente
mente vagos, outros que se vagarão p~ta promoção dos respecti
vos sen ·entuarios a Jogares de accesso, que se acham vagos, e fi
nalmente outros tambeUJ dispensavei!J, em face do disposto no De· 
er e to n. 24.814, de 14 de· Julho de 1934. para todos os quaes ha do
tação no orçamento vigen te: 

10 Lagares de sub-inspectore,; interinos dos portos 
dos Estado~:~ (vencimentos a'lnuaes de 
10 :3SOS) cuja suppressão, a liás, se deve, 
fazer forçosamente, já. que foram extinctos 
os serviços nos portos de· São Luiz, Amar
ra~iio. ::-<atai, Cabedello. Maceió, Araca-
ju'. Victor la. Paranagu[~. Flo;:-ianopolls, e 
S. Francisco do Sul ... . ........ ... ........ . 

Dircctor .de Contabilidade d:l. Secretaria Geral do 
. extincto Departamento N:1.clonal de Saude 

Publica (vago) .. ....... ... ...... ........ . . 

Secretario l!a D!r ectorla da Defesa Sanita rl.a (grati - . 
!icac:ão) vazo ... ........ ... ......... ...... . 

?.Ücroscopista da Secção de :Microscopúl. do Laboru-
torio B rÓmatologico (vago) ...... . ........ . 

Chimlco en~al.r1.Õor 'do Laborator!o Bromatologi-
co (Yago) •.•.. . • . •...•••••• • • • .••• •..... •.• 

Encarregado de Sec~ão da Inspectoria dos Se rviços 
de Prophylaxia. (vago) ........ . ....•...... 

103:800$000 

3G:000$000 

4:800$000 

7:920$000 

14:260$000 

8:100$000 
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2 Auxiliares de eseripta do Serviço de Saneamento 
Rural no Distrlcto Federal, a -t: 800$ (vagos) 

1 A~xlliar de escripta (que se vagará) por· pro
moção a cargo ãe accesso pres!!ntemente 
vago ......... ••. .. ..............•......... 

2 Chefes de turma da Inspectorla üos Serviços <le 
Prophylaxia, a 7:200$ (vagos) .. .......... . 

Chefe de turma do Lazareto da llba Orantle (vago) 

Fiel de deposito <lo Cen t!·o de 8au de de Inhauma. 
(vaso) •...... •........ .... ..... .. .•.... .•. 

.Mestre da Sub-fn O-'Pectorla Snnitariu do Porto de-
l't!aceiô (vago) .............. .. .... : ........ . 

l Machlnista ou motorista, de porto <le Estado (que se 
vagará por promoçã o a cargo õe :~.cce>;So pre--
sentemente vago) ... · ...................... . 

2 fogUista!< men!<alistas da Jll>~pectoria .aa M arinha 
Mercante e dos Portos. a 4:21-0S (que se yn
garii.o por promo<,;üo a car~,:os de acce>;So pre-
&'entemente vagos ) 

Foguista mensalit~ta. da Inspectorlu. da Marinha 
Mercante e dos Portos (vago) ....•....... 

Marinheiro de 2• clru;sc da Jnspt;,Ctot·ia Sanltari:t de. 
Porto "Murtinho (vago) ....... ........ .. .. . 

:Uarlnheiro da lnspectorla da Marinha Mercante e 
dos Portos· (Vaf;O) • • •• • • ••••• • •.••• .••...•.. 

3 guarda.>! desinfectadore::s de 1• clas::;e da Inspe
toria dos ServiçoS' d e. Prophylalda a 5·:390~ 
(vagos) • • • .••••••••.•• • ••.••• , , .••• , •.•..• 

7 Guardas desinfectadores de 2• clas::se da Inspe
ctoria dos Serviços de Prophylaxia, a 4:390$ 

(vagos) . • . .. . - .. . · · · . · · · • · · · · · · · · • · · · · < • • • 

10 Destn!ectadores da Inspeoctoria dos Serviços de 
P rt>phylaxia a 3: GOOS (t·agos) •. .•... . .... .• 

Desinfectador da lnspectoria de Prophylaxia. da Tu~ 

berculose (va<;o) ......•.• ... . ··- . •.......... 

Guarda-portão da Inspectoria do::; Servic;os de 
P rophylaxla (vago) ...... ........... .. .... . 

PQrteiro auxiliar da ln~:;pectoria dos Servlc;os .de 
Pr'ophyla.<cia (vago) . .......... . ...... . .... . 

ContínJJo da· Secretaria Geral do extincto Departa
mento Nacional de Saude l?uhlica. (vago) . ... 

Servente de t• classe da Secretaria Geral · do cl:
tlncto Departstmetito Nacional de Sáude Pu-
blica. (vago) .. , .......•... . ... • ............ 

9:600$000 

4:800$000 

14:400$000 

6:000$000 

5:780$000 

5 :840$000 

l) :840~060 

S: ~ 20$0Dfl 

4:210$000 

2 : 920$001) 

3:720$0(10 

16:li 0$000 

30 :730$000 

36:Q00$00il 

::: ;600$000 

2 :900$00~ 

5:060$000 

'i::!00$000 

3:600~0U 
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Servente de 1" classe da Secretaria Geral do extin
cto Departamento Nacional de Saude Publica, que 

se vagará- por promoç:ão a ~:argo de acce~s'O 

presentemente vago .................... · ... . 

Servente · de 2"- classe da In spectorla de Fiscaliza-
ção do Exercito Profissional (vago) ........ . 

11 s~rventes de 2• classe da Inspectoria dos· Servi
Viços de 2• classe da Inspectoria do& Serviços 
de Prophylaxia a 3: 130S (vagos) .... , .•...... 

2 Serventes de 2• classe da Immectorla de Prophy
lax.ia da Lepra e na.'l Doencas Venereas, a 
3:130$ (vagos) ......................•.....• 

Servente de 2• classe do Laborn.tol"lo Bromatologico 
que se vagai"~ por promoção a cargo de ac
cesso presentemente vag-o .................• 

2 serventes do Lazareto dn. Ilha Grande a 3:600$ 

Servente da Inspectorin de ProphyluxlrL da Tuber-
culose (vago) .....•...........•..••.......• 

2 Trabalhadores do ServJ~;o tl(' ~ILn('nmcmto Rural 
do I::istricto Federal ~~ 3:~10$000 (vago) ....... 

Vigia da Inspectorlll dOH s~·rVI\;O~ de Prophylaxia 

(vago) .................. · · · ·. · · · • · · · · · · 

3:600$000 

·3:130$000 

34:430$000 

6:260$000 

3:130$000 

7:200~01)0 

3:~00$000. 

6:420$000 

3:600SOOO 

423:040$000 

Rio ào< Janeiro, 24 de ,.Tunho de 1935,.- Gustavo Capane=a. 

A's Cornm!ssões de SILU<l<• Publica e de Finanças e Orçamento. 

Do M!nlsterio da Vlaci'io co ObraR Publicas, de 28 do mez findo.· 
remettendo as soegu!ntNl 

n;I'OII M A<;'LlltS 

Em offício n. 752, tlo 1~ cio co1·runto mez. V. Ex. me solicitou 
providencias para que foHHI•m pt•t•HttHIUtl a essa Camara as informa
ções solicita-das no requ<'rlnwntu ~~. nhn.lxo transcripto; devidamen
te ãpprovado em plt"nal'!o: 

"Requeiro QU!• n M<•Mil tlJl Camara ~'Olicite informac;ões 
do Pode!" Executivo, put• lnturmedJo do Ministerio d:i Via
ção, sohre o nntlunwntu •1•• C'Ontrnctos de co.ncessões de li
nha,. telegrnphh.-m1 '' "''• a ruHpelto âos mesmos, foram ou
vidos os technkcm cltc ltc•PILI'tlr,:iio. Geral dos Telegraphos. 
Na hypotheS'(' nffh•malJ\'U, I!UC sejam remettidas as cópias 
dos parecere>l. " 

Por intermedio du l\JII>CU t1t~HNII Camara, tenho a honra de soli
citar ao Sr. Deputado Hullt•H l•'llhn, n.utor do aliudido requerimento. 
que se àigne esclarer!er o ~~~~~ pc•n11nm<1nto e habilitar este Ministe
rio a .conhecer o QKHumpto •uh r•• qu<' se terá. de pronunciar para 
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attendel-o, servindo-se de indicar os contractos de concessões ile 
Unhas teleg-ra:phicas, a que se retere .o seu requerimento. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Ex. os meus protestos 
de alta estima e dlstincta consideração. -Ma rques dos Reis. 

- A quem fez a requisição. 

Do mesmo Mini~:terio, de 29 do mez findo, nos seguintes termo~: 

"Cumm·indo determinação do paragrapho 2", do a rt. 177, drL 
Constituição, tenho a honra de remetter â. illustre Camara dos se
nhores Deputados o relatorio que. nos dois volumes annexoa. me 
acaba de ser apresent.ado pelo Sr. Inspector de Obras contra as 
t)eccall. 

FaZ("ndo-o, procuro. sob <1. premencia. do tempo, submetter ao 
Poder J.eg!slattvo a integra das informações e dos esclarecimentos 
<' .cJndoR que, ~obre o assumpto, me foram trazidos, sem. prejuizo 
do rcfa.z!rnento <lo J>lan ... '3Y~tem:::.tico (1.;,, :sen·í<:os de defesa cont}'o. 
os et!cltos das seccns, executav.eis !!Ob o duplo aspecto de obras. e as· 
.sistenc!a. 

Exorando, mai& uma Yez. as luZE's e ~ugge:stões de.ssa iJIU8-
tre a..ssembléa, reitero a V. Ex. e aos seus digno"< pares minha 
grande estima e consldera<:ão. - Marques do~· Reis. 

Convite: 

Do Centro Bahiano, cOm"idando a Camara para assistk a ses
sfLo solemne no dia 2 de Julho. 

O SJ:>. Presidente - Esti"t finda a leitura do Expediente. 

O Sr. Alipio Costallat ·-(Discurso en'IJia.do á .:'\fesa) - Senho1· 
Pref!idente - O Brasil, pela sua formação historica, mostra-nos ter 
aido, e wndn. é, um Pai:~: importador de capitaes: braços, machina~·. 

livro~. competencius technicas, productos de alta industr!a ... 

Desde oa prlmord!OH, ·a s'lla evolução . caracteriza->;e por este 
imperativo: niio noder viver. desenvolver--se e prog-redir sem os 
recUr.!to.~ de outro!i ]Jovus de civilização mais adenta.da., de cultura 
mal14 apuradu t- maior~g cabedaes. 

Dah!, tornur·H~. em todos os ramos da sua actividade e em to
do::~ os domlnlot< uot< conhectmen!os ' humanos, um Paiz ··de-..·edor". 

Mu:l; como não .uoderia de!xn.r de ser, todo o cal)ital aqui em· 
pregado exigiria ~un.s compensações<. Compensações, naturalmen
te, representada..\! no· u'Om!nio financeiro, pelos juros e amortiza~ 
ções do capital financeiro, entre nós applicado . .As activí-dades ín
dustrlaeR . aqui e:lC!stentes, oriundas da technica e scíenc!a extran
geiras, tambem exigem seus lucros; como os braços extrangeiros da 
immigraç:ão nã.o dispensam o ganho que os permite enviar, àes::;e 
ganho. grande parte, para seus paizes de origem, quer para as pro
pria•~ familias, quer para outros proposltos . 

.A' medi-da. portanto, que a Nação Brasileira, se de:;;envo1via, 
rnercê do in1cial emprego de capitaes . extrangeir0'5, robustecidos 
constantemente pela at!luencta. de outros e novo" capíta.es, maior 
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io. se tornando o volmne de compenSações que o Paiz teria. de sa
tisfazer no ·exterior . 

Mns, naçã.o devedora e pobre, não poderia nada pagar senã o 
pelo esfon~o do seu trabalho, pelos productos e utilidades que p1t
de!!:'se envi"a.r para. o exterior, como. sua unica m oeda internacional. 
Kão havia como cump;ir seus compromissos externos que pela sua 
"e:xp ortaçã.o" . 

· A exportação deYeria cobrir, portanto, tudo que o Pai:t impor
ta-sse, em cada anno, mais os lucros dos capltaes anteriormente 
aqui applicados•; lucros qüe s6 poderiam ser ~atisfeltos pelos ex
cesso da expe>rtação ::sobre a importação. 

Çonsequentemente, o saldo d a nossa balança commercial (, 
a moeda dispon!vel -com a qual poder emos ou não cumprir as nos
,;as obri;;açõo:s no exterior . 

.$alc1.os da balança comnnerc!al. 

Os saldos da nossa balança commercial N!Presenta.dos em m oe
das extrang!:!iras são, pois. o nosso disponh·el unico, para · adlm - .· . 
plemento de todos os -compromissos no exterior. 

E nOS&'l. pujança. economica e financeira tanto m·aror, quanto 
mais facilmente podes'Semos pagar taes compromissos, o·u, quanto 
maiores tossem o s saldos da exportação . 

T odavia, em toda nossa ~voluçã.o ~onornka e tinanceira. já
mais c_onsegulmos que os saldos fossem bastantes para pagamen . 
to facil de nossa.s n ecessidades externas. · · 

Dah!, na turalmente, o au:dlio de operações de credito para 
c\)brir a differenç:a entre o, mo:1ta.nte do saldo da balança cómmer
clal e o total dos• compromissos assumidos.. 

Desde que l ançavamos mão de creditas e os obtinhamos com 
facilidade, o r ythmo d~· trocas e das actividades productoras" não 
se m odificava e a Nação ia caminhando na sua trajector!a, sem 
maiores abalos. 

:Mas. uma '"e:>: que cessasSem a~ probabilidades de novos ore
d i tos, · teria mos de chegar ao momento de 'uma liquidação tanto 
m ais ruinos.~· quanto menor fosse· a capacidade de termos saldos 
comruerciae~. 

::::::· este o momento que estamos atravessando : o momento da 
liquida~ão necessaria para ser salvo o que ror possível. Eis o pro
blema das nossa11 finanças externas na sua. verdadeira equação. 

Obrigações '110 e:cterior . 

.A>; obrigações a satisfazer no exterior podem ser diVididas 
e m dois p r u:;os: os compromissos do Poder Publico e os dos par
ticula res . 

Os primeiros. cons!stem, em ~ernl, em emprestimos no exte
rior_, ·contra.hi<lo:,j pelos governos da União, dos Estados e das Mu-
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nicipalidades, exigindo annualmente grandes remessas para pa
gamento de juros, amortizações e commissões dos mesmos em
P re.stimos. 

Pelas ultimas estatisUcas, as necess1dades desses pagamen
tos annuaes, óe accordo -com os cantractos de emprestimos, re~ 

presentam o seguinte: 

"C"nião .. 

Estados ............................... . ..... . 

.:vrunicipalidades . . . ................. : ........ . 

Total •.............•....•.........•..... 

10.587.275 

7.658.779 

2.170.163 

20.4H.217 

Desta ~orte, Precisam os podel'es PUblicos conseguir, annual
mente, essa.· ~omma de 20,5 milhões de libras para cumprimento in
tegral dos contractos das Dividas Externas. 

E'. m>mo •.·:mo~. >Ó no excesso da ex"Porta.Gilo sobre a impor
ta~ão, que ha como adquirir legitimamente essa quantia represen
tada TJDr carnbiaes de praças extrangeiras, 

Por outro lado, os .particulares que empregam ~·aas activlda.des 
no Paiz, predsam ~ara suas lndustrias, commereio e outros mis
t~res, tamhem de moedas extrangeir-as. Pelos ultimos calculos, 
essas necessidades importam no seguinte: 

Lucros de capitaes: 

!nglezes ................................. · · · • · · · · · ,·. 

Francezes . . . .............................. . - .•.. - · ·. 

Americanos •••• ~ .................. ~ •• ~ ••• _. .. o • o o - •• 

Hollandezes 

Outras nacionalidades .. 

Remessa de immigrantes 

' 

Remessa das eolonias .•........... , .......•.......... 

Turistas braslleiro.s . . . ............................ . 

4.570.000 

1. no .ooo 
3.100.(}00 

590.(}00 

3.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

2.340.000 

20.360.001) 

Da mesma forma, esta outra quantia. de i 20.360.000 tem de. 
ser buscada· na excesso da exportação sobre a únportação. 

Por consequencia, para que possam ser cobertas as necessida
des integraes no exterior de toda a nossa orga.niznção economica "' 
financeira, :preciso serâ que nos;:a balança commercial accuse um 
saldo favoravel no minlmo de f: 40.000.000. 

Ora, pelas ultimas. estatisticas verificamos que taes saldos 
têm sido: 
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1928 

1929 

193() 

1!)31 

. 1932 

1933 

1934 

Média 

190 

. ····.:· ........................... . 

f 9.055.000 

f: 6.757.000 

f: 8.178.000 

f: 12.127.090 

f: 20.788.000 

l:: 14.886 .• 000 

f: . 7. 658.QOO 

!: 9.9i8.000 

l: 89.427.000 

l: 11.178.000 

Mas a média neste caso, pouco nos ajudará. porque a b::tse ~e
gura ê o computo do ultimo saldo, se prevermos as possibilidades ou 
não de uma melhoria. 

Parece-nos que o saldo provavel com que devemos contar, ser:i . 
no maximo de :I; 10 milhões. E i~so porque nada indica. - pr!nci
palmen.te pela observação dos preços que decrescem no exterior, -
,.;ensíve! melhor ia dentro dos proximos annos. E este anno, ao 
que parece, os .saldos· accusam maior depressão que ·as do anno 
.nassado.· .• 

Bast;: de reajU8tannento. 

Se houvennos, pois, de· Proceder a um reajustamento imposto 
por essas circu,mstancias de facto, a base de tal reajustamento se
ria <la 4n parte da.q"uellas quantias. 

·Acceitamos esta base real. 

Se m;sím fõr, o.s interessados em taes pagamentos, de accor
óo com a relação que apresentamos, só deve..'ll QISJ?Or de recurso~> 

na seguíntest .propor~ões; 

DiYidas PubliCas: 

união . . . .................................... . 

Estados .. 

Municipios 

·Di vidas particulares: 

Inglezes .. 

Francezes . . . .............................. . : .. 

Americanos 

Hollandezes 

i: 

E 

5.: 

f: 

f: 

2.649.000 

1. 914.000 

542.000 

5.105.000 

5.105.000 

1.142. 000' 

440.000 

775.000 

147.500 
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Diversas nacionalida-des .. 

Em.igrantes 

Colonias 

Turistas 

Total geral .. 

191 

i: 750.00U 

i: 500.000 

!; 7(;0 .o ao 
.f: 509 .ooo. 

-----
.!: 1D.118.50C 

De certo, com esta distribuü:il.o se poderiam satisfazer, eq'Uita.
tivamen.te, os compromissos extrangeiros aqui assumidos. tanto 
pelos g-overnos como pelos particulares•. 

Se, portanto, o governo quizesse monopolizar as camhia.es exis
tentes, que. corno vimos, não excedem dez milhões de libras, e se 
empenhasse em pl'oceder equitativa-rncnte, teria de reset·...-ar par,. 
sl e os governos dos• Estados e as l\ofunicipalidades. apena~. 

t 5.105.200. E as restantes f. 5 .. 000.000 entregar aos particula res 
interessados e naquellas percentagens, 

E:.forço inutil. 

Foi es~ realidade incontestavel. - da. ím.possibilidadc mate
rial de conseguir cam.bia:es pa-ra pagam-ento de nos.sos compr01ttis
sos. que obrigou o .governo fed~ral a. lança; mão <le todos os rc.
cursos para satisfaz~r os servi<;os da dívida externa, e outros cre
ditas no exterior, inclusive um descoberto no Banco do Bt-a.;il: c 
a ponto <le desfazer-se do deposito de 10.000.000 libras. no Ban
co do Brasil. 

"Cma vez _esgotado esse deposito, e naturalmente, outros cre
ditas pOs'-<ivelrnente obtidos, o então :Ministro Whitaker te-ve de 
suspender os· pagamentos da nossa Divida Externa. 

E isso foi o que nos explicou desta tdbuna o Sr. :11.inis.'tro Os
waldo Aranha, dizendo: 

"Fez o meu íllustre e eminentissimo antecessor. Dr. J osé 
Matia \Vhitaker, suptemos esforços para manter · ern dia os 
servi~os de nossa9 dividas e::lternas. Esgotou nesse nobre e 
dignificante afan as ultmuz& re.qer,;as das nossas 1>0ssibíli
d<ldes. 

T.eve, por fim, QUe capitular, respeitado no s<>u esforço, 
na. honradez de seu!! propositos, na dígnda.de com que .im
p-uzera ao Paiz o supremo sa.crificio para defender o seu 
credito internacionaL A nossa balança de paaamcnto er,L 
"deficitaria"; !oi sempre u deficitaria" coberta apena:o; por 
empresth-i-ws novos, ou, in versão de cE<pitaes no Pa.iz ... 

E nos informou, mais: 

"Ern 15 de Setembrô de 1S31. com que amargura., qu~ 
só nõs, os que tínhamos a honra de sua. convivencia no go
verno, pudemos conhecer, foi o Dr. José Maria "Whita.ker. 
este dedicado .defensor dos pundonores- nacionaes. obrigado 
a communicar aos. seus companheiros do s:overno e aos 
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noSllOS agentes no exterior, a impossibilidade, àepo~ dos maio~ 
in.aente.s c -nobres ·esforços, de <:ontinua.r a .manter em. dia. os 
serviços drus dividas externas do Paiz." 

Assim; viu-se a Nac;:5.o e o seu governo ter de capitular 
deante de uma situação de facto. Elii. uma situação de tacto· 
crea{!a pelas conjuncturas economicas que a ninr;uem seria 
dado, e não G dado re~ovei·. Tão fatal como· um phenomeno 
éosmie:o ... 

Mas, o esfor~o continuou. 

Ainda tenta' o Governo remediar :c >~iluação üworecendo os 
nossos credores com o contracto do 3." t~mding. 

E nos relata o Sr. OS'\valdo Aranha: 

''Coube-me, conforme declarei em meu relatorio, por de
ver de minha funcção, ultimar e assignar o terceiro "fun
ding'', contra o qual fizera opposição rlesde a tJrimeira lwra, 
feito, por~m, nos melh9res moldP:;:. !J'~S~h,.=:::i!3, Si;T,Uu m-.esmo, 
urna. verdadeira conquista, devido, principalmente, á con
ducta d..,. então Ministro da Fazenda, acreditando o Governo 
e ao seu Paiz perante os demais. Fez-.se nos rne~mos mol
des· dos ··fundings ·• a.nteriore;;, envolvendo, entretanto, a 
liqui-dação dessa desgraçada questão dos atrazados de Ha.ya, 
tão triste para nossa historia financeira e até para a digni

dade nadona.l. 

Foi essa a unica novidade, do· terceiro ''funding·•, por 
isso que, em verdade, o proprio depoS'ito especial, em moed~ 
nacional, da irn].)ortancia · que era emitttda !lo exterior, 
j<1 bav.i.a "ido objecto do segundo ''funding", quando se es
tabeleceram a incineração -e o deposito em Londres. E.stç 
!1mding custo~~ ~9, 3 62 . 3 53 llbru.s. " 

Se havíamos capit"UladÕ diante da situao;:ão;--de nii.o poder o Paiz; 
díspõr de cambiaes necessarías ao pagamento 'dos servi~;os> de juro~. 
porquanto, taes pagamentos nec<'!ssita.vam mais óe 40.000.000 .,de 
libras e a nossa balança de pagll.mento nos fornece apena.g a média 
de lO.MO.OOO, torna-se claro que o "funding", na importancia de 
dezenove milhões de libra~. - c01"ic,opondcndo a. m.ai.o,. operaçQ.o 
financeira. âe em1Jrestímo da. nossa h1s•toria., - desde aquelle mo
mento, Yiria exigir mais um accrescirno de juros e commissões sobr(• 
aquella quahtia. num a.ccrescimo de mJJ.is de f. 1. 500.000 - vinha. 
o ''t'unding", n.ssim, aggravar sobremaneira U. sitUaQãO, ao enV~S de 
remedlal-a como era. o seu !ncontestavel objecth·o. E isso mesmo, 
o Ministro Oswaldo talvez percebesse. e fosse a razão de haver S(~ 
opposto, como confessa, ao cont:racto do "rundtns". 

E, realmente, o contracto do "tundlng-'' fol us~lg-naclo em 2 de 
Marco de l932, e neste anno. o saldo de nos»qs pugamentos de~;ceu 
a J: 14. 886. 000 e no anno seguinte a llbrl\!3 I. G58. 000. 

Ora, prec!st~vamos, sv para pagamento doH juro~ dos empre.stimo!'l 
feàeraes, de cerca ~e ll .000.000 dE' llhnt8 a.nnuael'l com a addição 
~o servlc:o do. te1·Celro "fundlng". E <"omo podE'l'famos >;atisfazei 
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t.aes pag:unentos, que nos dois annos de 32 e S3 importariam em 
22 mílhões. quandc. a totalid<Ute das cambiaes l!VY"es era., apenas, de 
21 milhões? 

Impossível seria, portanto, satisfazer taes comprom{ssos. em
bora o Governo empregasse, ainéla,. o recurso de lan~;ar mão de todas 
as CQIIIl.bfa.es do co?n<mercio legitimo, garantindo-as ·pelos "congelados'' 
e compromettendo·se a pagar, posteriormente, 05: comP.rornissos par
ticulares nas praças extrangeiras. 

·Dahi a o!"igem dos ''congelados" commercia.Es que vieram mais 
tarde a ser regularizados com o contracto commercia! em Londres. 

Mas é preciso, de pasosagem, accentuar como foi desa.stl"a.da e.sta 
pol!tica de con!isco das cambiaes do cornrnercio, por muito contraria 
e prejudicial as forças vivas e productol"a.s da Nação; ronte unica 
de onde têm, fatalmente. de sahir os recursos l)ara pagamento de 
não importa que comprnm!~o.(; :10 .:xt.,rior. O est'orr,o h~ia. sido 
inuti! e contraproducente ... 

0011-flicto aberto. 

Observemos, tambem, o aspecto de ver(ladeiro contlicto e ntre 
os interesses productores da :Nação e · o Governo Federa! com o seu 
empenho de adimplemento. até ao extremo cas nossas dividas ex
ternas. 

Como vimos, o Poder Publico do Brasil (U~ião, Estados, Muni
cipalidades) necessita, para seus compromissos externos, de cerca. 
de 21.()00.000 de libras. Os particulares precisam <ie mais 20.000.()00. 
E pa.ra cada grupo encontrar · recursos para ~ses pagamentos s6 
pôde recorrer á unica !onte : - o saldo da batanç:a. commercial. na 
importancia média, de 10 milhões. 

O Governo, com o seu poder coercitivo, tira para si a parte do 
leão, e entrega o resto aos pa rticulares. Foi e.sta a polttica dos 
congela.dos. 

Quaes as consequencias? 

E' !acU demonstrar. Basta considerar a qualidade de ambos os 
srupos de compromissos. 

Os ·compromissos do Poder ·Publico são em geral odundos de 
capttaes que não tiveram applicaç:ão reproductlva; diremoS', capitaes 
mortos, passlvo.s; emquanto as obrigações dos particulares são ~e
vidas aos capitaes empregados em fabr!ca.s, em usinas, nas indus
trias elttractivas: são quasi todo~; , senão· todos, o reliultado da pro
ducção, da a actlvida.de~. da. dynamica economia do Paiz. E dessa. 
dyna.mtca economla é que, fatalmente, terão de sahir os juros, não 
só para beneficiar seus prop1ios capitaes indu:striaes como tambem 
para !ornecer os juros -;lo,-; caplta~ mortos doSt governos. A galllnha 
dos ovos de ouro está. evidentet:r~ente, do lado do capital dyna
mtco ... 
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E, realmente, quem bem investi>;ar nossa. histeria financeira. 
verificará que 50% do.s emprestimos federaes eJetemos .foram appl!
cado.s em armamentismo, 25 % em ''fundings<"' successivos e, só
mente .. os restantes 25 %. - tah·ez nem tanto, hajam sido aprovei· 
tados, de modo indirecto, em favorece~: as fontes productivas: -
porto~. estradas de ferro e 'de rodagem, escolas ... Pouco, ou quasi 
nada, em verdade, se poder!!. considerar como produzido por esses 
capitaes. 

O contrario succede com os capitaes particulares que, natural
mente, para aqui vieram trabalhar no proJ)osíto de tirarem lucros.' 
Se lucros não houver, de certo, aos poucos irão se estiolando as a.cti
vidades productlvas, por elles alimentadas e estimuladas. No fim de 
a!gum tempo todas a<J actividades productivas desappareceriam. 

E a. consequenc!a seria então a impossib!lidade total do paga
mento pelo poder publico de seu,s proprios compromisso'-'!, uma vezc 
que para isso o Go,•erno, que nad.a prod:Úz, tem de 5'e aba'-ltece!', pelo 
seu apparelhamento fiscal, dos recursos fornecidos pelas activ!dade~ 
productoras. 

Por isso em caso de conflicto entre uns e outros, o sensato .,_ riR 

melhor roo1!tica será antt:.' -criticar os interesses daquelles que 
empregaram seus capitaes de modo improductlvo. E nunca preju- · 
dicar os que concorreram, e. concorrem. para o engrandecimento e 
a pujan~a econom!ca e pr()ductol'a do Paiz. 

·Mas, pl'ecisamente, essa infeliz polit!ca foi. a seguida pelo. Go
ve!"no, embora com o object!vo honesto cle satisfazer a outrattce os 
compromissos, tna<J em ~ndo a abstraccão das "conjuncturas" 
<oconom!cas que, não observadas, trariam e trazem as consequencias 
tatae3 ao me~mo objectivo. 

Mas, as pressi'les, o desespero e a "debacle'' das actividades 
commerciaes, causadas por essa politica, parece que vieram escla
rece!' o Governo, de modo a este tratar ~e enve.redar pol:' outro ca
minho maia realista e mais con:sentaneo com as realidades e os inte
resses nacionaes. 

Desta. f6nna, o terceiro "!undlng~, vindo aggravar a situação 
que, provadamente, não poderia. ser modificada, ,mesmo com a ten
tativa do· monopolio cambial. porque onde não ha, ninguem tira ... 
obl'lgou o Governo a cuidar de outros meios e ]lrocess•os para regu
larizar os noosos servlr;:os ~e dividas externas. 

J(J. a.o nascer: do decreto do terc~lro "funding'', se verificava que 
sua execução aggravaria o problema, e isso se manifestava ao ·es
p!r!to do proprlo MiniEitro que o asslgnara. 

Assim, o Sr. Oswaldo Aranha d;z: 

''As razôes pelas Q.uaes, quando ar:slgnâmoe o terceiro 
"!undlng". eu jâ conclula pela tmpossibiUdade da retomad(\ 
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inte;;ral desse~ pag-amentos, advem, pl·imeiro, do estudo da 
noo;sa. propria h!S'toria, pela qual veri:ficamos que o Brasil 
pagou d!vióas ~·elhas com dividas novas, e que, effectiva e. 
positivamente, as nossas p-ro1Jabtli~$ estãc aquém, muito 
aquém r1a.s obri[Jações. que ussummos ffu pagamentos ex
ternos~" 

Da.hi, talve:t, o :Ministro Oswaldo Aranha, a conselho do Sr. Otto 
Niemeyer, procurar a solução do problema !inancelro, com o schema. 
do pagamento de todas as Dividas Publicas do Brasil, encaixando 
11elle, porém, pela. primeira vez, na nossa historia, os compromissos 
dm> Estados e Municlpalidaàes.· E' este, como mostraremos. mais 
adtante. um gra-..· 1? inC'onw~niente. 

O schema Oswaldo Ara.nh(l entrou em execução pelo Decreto 
n. 23. 329, de 5 de Fevereiro de J !134. 

A sua flnalklade foi conseguir um modo de pagamento das Di
vidas Extemas dentro das possibilidades da Nação. O padrão, por
tanto, deste plano deveriam ser essas p0€sibilidades . E estas, po1· 
sua vez, se medindo pela. cifra dos saldos -da nossa balança com-
mercial, na média .de ! 1 O .000 . O 00. · 

Desde- que desta base se sahis~~. o obj~tivo e-st:l.ria inalcan
çado. 

E .foi o que aconteceu. 

Assim, o plano do Decreto de 5 de Fevereiro estabelecia que os 
pagamentos, em libra seriam os seguintes: 

1934. 

1935. 

1936. 

1937. 

• o • •• o o • •• o .... o o ... o •• o ••• o •• o o •• o o ~ • o ... - •• o 

~ ••••• o ••••• ~ •• o - o • o • o o o o •• ; o ••• - •• o • o ~ •• 

O o ,. o o o o o 1 o ~ o ,.. o o 0 o o O o O o o o o o O o O O O O 0 o o ~ ~ o o o o o 

Libra'l 

8.022.000 

8.194.0()0 

8.894.000 

9. 900.000 

Mas, ahi encontru.m-se comprehendidos todoS' os servlços dos 
emprestimos da. União. Estados e Municípios. 

Cm1s!ciera.ndo. apenas, os serviços de Divida da Vn!ão, teremos: 

1935. 

1936. 

J937. o • o o o o o o o o • O • O O O ~ ~ o 0 • O 0 o o o • I O O I O I o O 0 ° 0 0 0 0 0 

Libras 

3.835.273 

3.985.193 

4.2S5.61fi 

E do exerc!c!o de 1938 em dia..nte, o servi<:o passn.rí\ a !-ler, 1i~ 
nccôrdo com os contructQS, de ce~a. de 11 mllhõeR annunes. 

E' preciso, tlols. intlngat·mos se essa base (, exequ!vél. 
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Em· -primeiro· logar, devemos cons!dera,r- se o Governo s6mente 
elle. deverá obter toda aquella somma exigida pelo plano. 

· Logo se ve .que não. E isso porQue, como vimos, ru:; ne<:eS'.:;id<Ldes 
de cambiaes ntontam para os particulares. a mais de 20 milhões; 
com os 8. 89 8 do se h ema teremos as e:::cigencias de coberturas su
bindo a cerca de 30, milhões, num mercado em que 3>3 cambiaes d.is
poniveis são apenas, no valor de cerca de I. lO.OOO.OOil. Donde se 
Verifica que a procura é tres vezes maior que a offerta. 

O reajustamento, não existll"â, praticamente, com as nossas pos
sibilidades. desde que ao total de l: 10.000.000, o Governo lance mão 
dos 8. 898, à o &~e !lema. deixan-do o pouco que restará., sómente, 
í 1.102.000 para os particulares. 

O conflicto se e~tabelecerâ com toda sua acuidade,· e a libra tj!r:l 
forçosamente de subir- a preç;os a!tissimos e o cambio attingl.rá a 
enorme depressão, eomo vem acontecendo. 

Por consequencia, para obtermos '.liD reajustamento equitativo, 
terem o~ de re;rer:var. 2 (3 partes do total disponível da!! ca.mbiaes 
pa!a o grur>o:> dos ~:::..'""".i;:;-u1a<e,, e tão sõmente a outra 3• parte para 
os pagamentos do Governo. 

Não será. de cer to, equitativo o plano desde que os .pagamentos 
subam, portanto, a1ém de 3 • 300. DOO libras . 

E sendo como é, no schema Oswaldo Aranha a cobertura de quasi 
nove milhões de libras, se conclue que está calculado multo acima das 
possibilidades naturaee da nossa situa<;;áo economico·fina.ncei:ra.- Está, 
desta sorte. destinado a ser impraticavel ou ser executado com im
menso prejuizo para os verdadeir-os interesses da economia da Na~ 
ção, representados Pelo ~::ommercio e industrias aqui estabelecidos. 

Se, pois, em principio o plano Oswaldo Aranha merece todos os 
encomios, a sua appticaçãó· está. longe de s'er ·per-feita, e mesmo 
exequ!vel. 

Torna·~e. pois, necessario investigarmos a base real e segura, 
tanto quanto possive!, de um reajustamento natural e logico. 

Vimos que. segundo os elementos estatísticos, o Governo Fe
deral, não deve ter o seu serviço de Dividas em cifras superiores a. 
f. 2.649.000. 

Ota, a Divida Ex~erna da União cox-responde ao total de 
135. 319.406 de libraS', logo, aquel!a base de pagamentos cor-responde 
a cerca àe. 2 % do valor desta. divida. 

Isto significa que o no<2so reajustamento economico não l)er
mltte que os serviços da DíVida Externa da União e:rccdcmt. de 
2 % do valor desta tUvida. 

Esta t'! a base certa e llOSitiva. 

Se, pols, tivessemos de pagar, apenas, 2 ·% de juros dos noSsos 
emprei9timos, podenainos estar com as finan<;as equilibradas e o 
ryth'mo de nos8a machina financeira serla natural e de accordo· com 
o real poder economico do Paiz. 
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Mas, desde já, poderemos considerar os meios praticas de al
ca.nç:ar e'>-~'P. :reajustamento. 

Procuremos BYntoniza.r, portanto, as finanças externas com a 
noosa potencialidade economica, eXI>ressa pelo saldo da nossa ba
lança co:tnmercial. 

.MaS', antes, consideremos o 

.Exemplo da França 

Essa3 difficuldades economicas de 'pagamento das dividas ex
ternas, de quaesquer categoria ou quaesquer que sejam essas deno
minações, estão se patenteando <im todas as nações devedoras. ::-:l'ii.o 
é situação privilegiada do Br3.sil. .. 

São devidas ao determinismo economico do mundo m 0.derno. 
E' isso que precisamos bem compreher.der. 

A Fr:mça, o paiz talvez mais rico do mundo, nos dá. o melhor 
dos exemplos. 

Em recente trabalho do publicista Reger Picard, "Le probléme 
des dettes interallíês ", a~voga_ elle com real maestria, o cancella
mento das div}das de guerra franceza.s. por diversos motivos e, entre 
{)utt·os, invoca os de or~em economica. · 

E escreve: 

"E' um pacto admittido por todas as nac;1les que o pa
gamento do>! vencimentos das õivldas de guerra é economica
mente inexequivel. De<de o fim da guerra, os pagamento~ 
internacionaes, por sua importancla· consideravel e Po.r suas 
annuidades. cujo llerviço se entende por um longo periodo, se 
tornaram impossivei, de realízaqão pelos meios ordinarlos de 
compensad'io. pelo mecaniS'mo das opera~;ões de cambio e cha
maram a atten.::ão para todo.~. os delicados problemas de trans
ferencias. 

O commercio Internacional ~ uma immensa operação de 
troca!!: as tran-sferencirul importantes e renovadas como 
aque!las que o pagamento das dh.·idas interalliadas acarretam 
nilo podem ser effectuadas sem a "contre-partie" em merca
dorias. 

Ora, para Que as dividas internacionaes pos~ ser pagas 
em me.rcadorias, duas condi<:ões são ind!spensaveis; 

E' preciso em primeiro logar que a Nação devedora esteja 
em conci!(;ões de produzir e de exportar as mercadorias suffi
cientes. 

O problema das transferencia.s se formula então sobre <> 
angulo <la capacidade de pagamento do devedor. Esta ca.pa~ 
cidade de pagamento ê :fixada. pelo Palz devedor no excedente 
exportavel de sua producção annual sobre sua consumma-
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~5.o annual. Este excedente ê representado pelo saldo positivo 
de sua. balança de contas )nternacionaes". 

E mais ad:iante : 

"Ma:> pa~a. que = dividas internacionaes :poS<Sa.m ser iia
;;as em mercadorias, é preciso tambem, em segundo logar, que 
as na.çõeq credOras consinta..m. em importa~ me1""COOOTias. 

O problema. das trans!erencia.s se a]lresenta. então aob o 
n.ngulo da capa-cidade de recebimento da. parte do eredor. _ 

A capacidade de pagamento do Paiz devedor é funcçã.o da 
=pacidade de receber a Nação credora mercadorias da Na-:ão 
devedora." 

E ainda: 

"A incapaciáade de pagar argw1nento sustentaM com 
razão pelor. pa;:;:es rle1-·e{lores, dá lugar a incapacidade de ;rece
bimento por parte -do paiz credor. Estas ra,;ões eçonomicas que 
impõem a revisão pedida. pela França, mostra melhor que 
todas ilfl" outra.s que o problema das dividas não ê um todo 
por elle mesmo, m-as àe1--e ser ~o~.:i~c;-...:kJ no ql«l<l-ro da evo
~ução eco1lomica mu11dia! . 

. A lnterdependencia. economica das naç;ões. que era. um 
facto incontestavel já ante~ da guerra, se affirm.a. pela des
ordem mundial de agora cor:no uma regra absoluta. de estrict.a 
observancia, e se impõe mais do que nunca. ,. 

Os economist.&i moderno5, sobre esse assum:Pto sã.o todos 
accordes, e chegam á. mesma evidencia da. impossibilidade de paga
mento :dos servicos de dividas por outra forma. que da balança 
commercíal fa v ora vel ao paiz devedor. 

Consideremos a esse resPeito uma valiosa. opi-nião. 

Ernest Wagemann, -.)la sua obra "Estructura e Ritmo de la. 
Economia Mundial", perfeita.mente esclarece o mecanism~ do com
mercio Internacional, accentuando o mesmo aspecto da. correla
tividade entre o pagamento de dividas< e o movimento <le me"rca
daria.s. 

E explica.: 

"Nas ê'pocas anteriores· â. Guerra o movimento das mer
cadorias e do capüa1 encontrava-se em uma natural situação 
de equil!brio. Com effeito. ainda a este respeito não 11npe
rava.m propos1tos -de lndole :POlitico-economica; por casuali
dade ou pelos obscuros instinctos da politica. produ-zia-se o 
facto de que em geral os l)<l.Ues credores se encontravam, 
apenas, rodeados de pequenas barreiras mercantis .de indola 
pol!ttca. Tal succedia especialmente com a Inglaterra, avan
çada. internacional dos .mercados de ca.pi~s. t~ois virt).lal
mente adstricta por completo ao livre cambio . Outro tanto 
occor-ria com certoo patzes .da Europa. exportadores de ca
pital, como Suissa e liollanda.. 

Tambem mooerados, em relação com suas ~tuaes bar
reiras altandegaria~<, eram os protecc!onlsmos da Allemanha 
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.... e. ~a Fr"'nça, .ou. pel9 me.:1os não eram tão desenvolvidos e 
'generalizados que por tal razão se produzissem difficuldades 
no pagamento. corrente {!e intere;3se e amortização. 

Em contraposição a isso, os Esta..d"os Unidos da. America 
iniciaram s'Ua. exaltação â. ca tegorla de nação credora, o mais 
importante do presente como paiz altamente proteccionista. 
e fi sua posição internacional de credores tem sido ligada com 
uma intensificação crescente o seu. proteccicnlsmo. Com ellé 
emprehendeu uma evoh~ção que tanto eob este ponto de 
vista da. economia mundial como Americano, constitue uma 
contradiccão plena .. havendo contribuido esS'encialmente a 
clifrlcultar dt> modo mais; Ylolento, em razão dessas incon
:;rueneias com o 8~·stem::t, o movimento de mercadorias e ca
pitaes." 

E continua: 

"E' lnãubitavel Q.Ue nenhum paiz ·credor pôde receber 
dos seus devedores, ã medida que augmentam seus creditos 
no extran-geiro. os pagamentos de interesses oe amortizações 
constantemente cre~cenôo. de outra maneira que por uma 
correspondente elevação de suR..S importações de mercadorias. 

A reexportac:ão de capitae.~. apenas, pôde enfraquecer por 
algum tempo semelhante principio. Segundo todas experi
~:ncias historkas, em todo o paiz q~e exporta capital os cre
dltos <Ie interess'es e amortizações fundad06 em anteriores ex
porta.~ões á de capital, a<'aba.m sempre maiores que a re
exporta<:ão de capitaes e as p1 oprías obrigações de interesses 
e a.mortiza.\)Ões ~ontinuam suusistentes". 

A . .spectos de probl~a. de reaj-u.stamento t:"Uuil diviàas. 

Dadas as nossas condi<:ões econOTnicaB e os citados exemplos 
de outra:; na~ões, o pr"imeiro aspectü de nosso problema de . di
vidas. é. certamente, esta mtuação de deficiencia. de saldos na ba.· 
lança commercial. A absoluta lncapacidade de termos com que 
pagar os comprornk~sos das dividas externas. 

Dahi o imperativo de reduzir-se o pagamento .a·e no=s di· 
"liida::; excer.nas na proporçiio de 2%. ou os titulos dessas dividas 
serem convertidos em titulas de 2 %, de juros. 

Mas. ha, ainda, outro aspecto que teremos de considerar: -
o do volume do pagamento ~m mo~da naoional, de todas as dividas 
internas e externas àe modo a que não pese nos nos!'.l:ls o~amentos -
enormemente def!Citar:los. 

Penemos considerar a possibilidade da convereão de todos O:l 
titulas da -divida publica, de modo a tal operação concorrer po
del·osamente para o equflibrio orçamentario, ou mesmo resolver 
{!e modo definltlvo este problema. 

ASSim.; nos permittimos expOr as consLdera~ões q,ue se seguem 
.Sobre a convers-ão do.! titulos de divida publica.. 
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Em todos os contractos de emprestimos, ac.tualmente ·oonsti
tuindo o peso da nossa. divida externa e interna, não existe clausula 
alguma que pudesse Impedir ~ completo resgate dos titulas, ~m 
qualquer tempo, pelo g1:1ve:rno. 

Se o governo dispuzesse de quantia necessaria para resgatar 
o valor nominal das apolices E>mit.Uda.s poderia, '00~. immed!ata
mente, operar esse resgate. 

Teria mesmo a faculdade ·de ir comprando na Bolsa os t itulas 
(internos ou externos) que apparecessem, certamente, abaixo do 
valor nominal . Pelas actuaes co.ndlcões do me!'Cado e do credito 
do Paiz, não ser;a impossivel ef!ectuar n r~>>~gate de toda divida na
cional com menos -da metade em numeraria do valor nominal da 
mesma divida. 

~ão dispondo, por~. o Thesouro dos recursos necessa.rios, nem 
havendo possibilidades de comeguil-os, a1111\a, para. alcançar-se 
uma Sl'ande economia no servlç;o do.s emprestimos, restaria. a. co
nhecida e ciaS>Sica conversão dos titulas da divida a. j~ro;; altos 
come os :;.;;:tua.::s. POr titulas idenUcos. porlim com juros muito 
menores. 

Essa troca serll). perfeitamente legitima. 

E' indiscutível o <Lireito do Estado empregai-a, uma vez que 
conseguiss'a, tambem rec\ir$os. de mooo a coltocar os possuidores 
dOIS tltulos de agora no dilemma de verem esses titulos resgatados 
ao par, ou trocai-os PQr novos tltulos a juros menores. 

:Mas. para que os portadores ttves'Sem essa. liberdade de es
colha, precisaria o Estado, da mesma maneira que n~ caso anterior, 
ter â sua · disposlç;ão o numerarlo sut!lciente para o resgate dos 
títulos aue se apresentassem pru:a -isso, senão em sua totalidade, 
pelo menos em grande parte ••. 

Essa operação sempre foi usual na Inglaterra, na Fransa. em 
outros paizes, e é, relativamente, facil quando os titulo.s estão 
acima do pa.r . . 

Mas, esse não (; o nosso caso. E. evidentemente, se os porta
dores dos titulas brasileiros tivessem de 011tar entre o resgate ao 
par dos meerno.s titulas, ou a trans!erencia. PQr outros a juros me
nores. não haveri<t um só t itulo· a transferir. Todos queredam o 
r esgate . .. 

Ba"Eta _considerar que alguns delles tem cotaÇão m11ito abaixo 
do seu valor nominal . 

Dé~;;to. torma, uma 'conversã.o, nos moldes classicos, seria im
possível mesmo que o Estado clispuzesose de meios para o resgat&. 
tótal dos tltulos . . . Se taes tossem as circumsta.ncia.s, seria, ainda~ 
mais simples e melhor resgatar, '!ntão, todos os• tttulos da Divida 
direct:l.mente, ou, .comprando-os ao3 poucos, a proporcão qu~ · . 
f'os~em appa~ecendo na Bolsa.. Compl'as que seriam abaixo dei pa.• 

. e lmPQrtÍu1arn em enorme economia de numeraria. 
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Fôra de duvida. Portanto, que :niio se -pode realizar nenhuma.. 
opi!racão que dependa da eXistencla, .;;, emprego de numerarlo. 

Na crise aetual, a· Nação pouco Possue para 1.r além de suas 
:imprescindíveis necessidades administt-ativae _ 

No seu cJass!co "Tratado de Sciencia das Finanças", Leroy· 
EeauUeu, justificando e arg"t.llnentando, sobre o direito que ass'iste 
ao Estado pratiear a conversão de seus titulo:;; por outros de me· 
nores ju:::-os, escreve: 

Os contrtbuintes. ern vardade, não são menos dignos que 
os "rentiers.,. Ora. og contribuintes têm o positivo direltú 
de não .pagar juros mals elevados que o indicado pela cotação 
dos titules; a menos que eXLata.m clausulas expllcltas nos con
tractos de emprestimos anteriormente coneluldos, ~<lo <> 
:Estado e tirando-lhe a !act•!dade de offe-recer aos r.teus Cl"e~ 
dor(!G a opção entre o reembolso e urna reducção de juros. 

Desde que uma conv .. rMo ·de 5 em 4 1/Z ou de 4 em 
S tor.na-se pos9ivel, e não haja sido !oi'Inalmeote interdicw. 
pelo eontl'a.cto de emissão de em"Pre.stilno, o Governo deve 
effectual~a. ou, então, prejudica os contributnte!!, para lucr.o 
dos DOssu!dore&O dos UtUlos, - o gr:ande nlllllero. em beneflclo 
de pequeno numero, os pobres em bencticío dos ricos, os tr-a
balhadores em beneficio dos octosos. 

Fran<:ii3co Nitti, tmbem, nos seus "Prlnc!pios da Sciencia das 
F!nançà.s" ê da mesma opi·nião, dizendo: 

".Antes de tudo a ausencia de r~utsos pode forçar o Es
ta.do a não pagar no mome!J.tO do vencimento da. divida, - & 
o caso de torça maior, podend() ser .sanado ulte'Hormente, e 
não urna. recusa. de pagamento. Mas, o Estado p()de conservar 
:seu emprestimo nomJnai , ou redu-zir os :;m:·os de 1/2, de um 
1/3, ou. de metade. · 

Pôde, ~gualmente, reduzir o capital nas mesmas propor
ções. ~1!3.5 duas resoluções a peor C!, ce:rtamente, a que 
consiste em· reduzir o capital, porque n. reconstl"ucçáo tina.n
celra ào. Estado insolvavel pode sem11re tel:" por etreit.o 
uma... melhoria. :na cotação dos titulOl!.". 

"OlS historiadores, atn-.ta. a e-sse proposito de conversão, 
<X,.lll.O relata Leroy~Beaulieu, conservaram a resJ}osta de um 
grande importador de titules de renda a Lorà Stanhope, 'Por 
occasião de uma das conversões .reallzadas pelo Governo tn
glez: 

" Estou satiSfeito, diz!ã. elle, corn a rned.!da (a convet'.siiO) 
attendend0 a que pela reduccão dos juro~. con,;;Jdero o capi~ 
tal como mais garantldo" . 

Muitos economlstás e in.ternaclonalistas reconhecem, não só 
coino um direito, mas vomo um dever, os Governos opera.~m '-\. 
conversão dos títulos de illvida, substituindo-os por t itules e~ulva· 
lent~. com •juros menores. 

Leror·BeauUeu, Gaston Jéze, e outros doutrinat·am que a untca. 
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'regr3; a seguir P. o so~erno CQ!locar o portador do titulo na alterna
·ÜV.S. de escolher entt'll a conversão a juros menores, ou· receber em 
n:unlérario .o valor nominal de titulo. · 

·.Ora, se existe o (Jltllito do EstadO operar a conversão, quando os 
seus titulas g ozam de valor a.ci:rna do par, baseado no principio de 
que o Estado poderá a)lroveitar-se das circumstanctas para. aldviar 

· os - ~rca,mentos, e. porlanto. os onus dos contribuintes, ê clarp que es
. SE' é o principio de qu~· 0 interesse publico, ou os interesses geraes, 
s~ encontram sempre acima dos interesses indivi!Iuae:o. 

Princípio que é aPropria essencia da organização dos estados 
modei"-nos. 

. Que significa, por~m. os economistas e internacionaJ!stas ad
mittirem e ::c~eitarelll, coxno· um direito e de\•er, o Estado operar a. 
·conversão· deis titulo~. quando no mercado gozem elles de cotação 
acima do par? 

Significa que o E:stado tendo os seu!; titules acima. do par, 
'ach~-se em excellen~ cond:ic;:ões de -cr edito e deve approveital-as. 

Mas. :se es tá em excellentes condições de cre(Jito, com maior fa
cilidade poderia, então, ~UI>porta.r, integralmente, os onus dos em-· 
prestimos. Po<leria, .POttanto, manter intanglveis as clausulas des· 
ses emprestímos, inclUSive a dos juros elevados. 

TodaVia, aproveita 0 seu credito, precisamente, para tirar par
tido ; prejudicando, entretanto os portado::-es dos titules com a re-
ducção dos juros avantaJados' que recebiam. -

Mas, é seu direita aproveitar as cJ.rcumtancl.as pelo S'imples fa· 
c to de ser Estado. A operação é legítima. por ser em ben.efido do in
teresse publiCo, e .por CO!l$equencia, redunda.ndo em vantagens pa-
ra toda a collectíVidade, · 

Se . assim é, como não se admittir que, então, quando Por 
quaesquer circumstancias, 0 '·Estado se encontra "as _portas da 
fallencia". procure OPerat- a conver$io da sua -divida,, garantindo, 
dessa sorte, melhor .o ~aDitai dos eznprestimos, com a sua prova
vel reconstrucção financeira? 

Co'mo condemnar, Quando numa sit~ção de -real premenc!a, 
procure e empregue a unico meio de salvação e de reconstrucção 
de suas finanças, exiJJilUlo, s e neoessa.rlo ror, os sacrt!iclos corres
pandentes dos portadores dos seus titulos? 

Não eerâ a satva~~o do Estado do proJ)rio Interesse dos seue 
credores? 

Acceltar e apo!nr o !>'l'li·meiro caso e conàemnar o segundo, é 
proporcionar todas as ta~Wdades ao Estado, quando abastado e 
rico ; e exlglr delle, quando em di!t'fculdades, e pobre, encargos 
impossivels, ou verdadeiro suicidlo • 

I·m.pcrativo d.os fru;to8• 

Em tal, porém, o ftnllerativo das eírcumstancias, e a !orça d:~. 
realidade de certas sltuacôes tma.ncelras, que a eS!le propot~to Le
roy-Beaulieu, tambem, eo~nmenta: 
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"Não ha caBos em que o Estado devedor, estando redu-
. zldo à extremidade, pode to.mal.", de accol."do com os seus 

credores, ou mesmo po-r ~ propria. autori(l.ci.àe, providen
cia. no sentido de modificar, a. titulo provisorio, os compromis

sos primitivos e reduzir, sejam os juros de sua divida, seja. 
a a.morttz.a.ção estipulada.? 

Não será exacto que a cruel necessidade as vezes o exi-
ge? 

Não, será mesmo .no !nteresse bem comprehendldo dos 
credores, melhor não recusal."em elles accordos que possam 
evitar a. rulna do devedor e dclles proprios? 

De certo, eis ahi gra\•es questões .que merecem ser e:oca
minadas com cuidado. Nada. adianta dizer que o Estado deve 
sempre pa~r regularmente os encargos d e sua divida. Is
so é verdadeiro. · l\!as, muitos Esta.dos se desvencilba.ram des
sa obrigação moral para a qual não existe sanc<:ã.o legal, 
<>u, internacional. 

Outros, emprehl!ndendo esforços excessivos par.. cum
prirem ate ao "extremis" o s seus compromissos, a.ggrava
ram ·a proprla. situação e a dos credores. Alguns, ao contra
rio, t~ a tempo meàidas pro1ctariall e obtendo enten
dimento com og credores. melborara.m a sua situação e 
sa!vara.m em definitivo o sc1t credito". 

"Um E stado não deve nuncà' fazer bancarrota, isto, ê , 
enriquecer-se a custa .de sus credores, suspendendo o paga
m ento, ou reduzir os juros de suas divldal! constintiando, 
porém, a dotar largamente os serviçoS/ publicas. Esta eondu
cta seria condemnavel numa nação como num .particular . 

Mas, pode acontecer que. por oircumstancias diversas, o 
Estado s e encontre a ·ponto de !alllr e que seja obrigado a 
'propôr a seus credores, 011. me8mo lhes. impôr, umt.a. concor~ 
ãata, uma transação que poupe as torças do devedor e lhe 
seja perrnlttido restabelecer-se J<em arrulnat· o credor '' . 

E ' o caso d o Brasil ..• 

Ainda mais: 

A constituição actun.I dlls Sociedades exige que o Estado 
seja o unico juiz de c81~ sat1.•abilidade. 

~'l..s .rendas do Estado co'ns!stem e malimentar-se sObl."a a.s 
rendas dos cidadãos, sem · que nada. na lei, ou nos costumes , 
determine o limite deste levant.!lmento. 

Ma'S, ha um momento em QUe o peso excessivo dos im
postog acarreta, - seja a dimlnuJc;ão das receitas do The
.sour~. seja a oempobrec!mento .do Paiz seiam as desorden-s 
ma.terlaes · e a s revoiuç15es. 

Nesses caso,s, as garantias do credor se encontram na
turalmente dlminuidas. 
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Todavia, a !õ~Cienci~ politica e a sciencia economica es
Uo bastante avànç;adas· para que possam atfirmar, com 
precisão, que 'existe uma cifra maxi.ma de impostos que o 
Paiz pode supporta~: sem se arruína'~:, ou, l>em 15e pr~cipita.r 
na a~archia. 

E' qu.an<lo se attinge a esse limite (que não pode ser 
ultrapas&ado) que uma "concordata" deve intervir entre o 
Estado deYedor e os prop:rietarios do's emprestimos. 

E' notorio que este estagio de saturação fiscal jã o Brasn al
cançou. 

E mais adiante; 

"Nada é mais nocivo a03 "rentiers'' que os esforços 
emprehendidos pelo Estado in e:rtremis para pagar, regular 
e integralmente, os ooupons de sua divida. 

Pede emprestado a taxas exorbitantes: 15, 20, 25 e ao % 
dli. garantia por vil preço os se)ls melhores domínios, quando 
seria bem maig si!Ilnles PE>tlir aos credores lllli.l>~ dilatados 
J)razos." 

Toda nossa historía financeira mostra esta pol!tica: - de fu
do empenhar aos juros exorbitantes, muito acima da nossa capac!
.dade de pagamentos. 

"'E' indispensavel, continua Leroy-Beaul!eu, que nessas 
circum~tancias um accordo intervenha. E' preciso não exag
gera_r O$ vantos de honra. 

17m Estado pode ser arrastado á fallencia, como um simples par
ticular. 

A bõa vontad~· do_ cTedor e, então, o melhor meio de sal
var a maior p.arte de seus creditas e talvez rehaver ·um dia, 
o todo. 

E' aqui que se encontra a celebre rna:xima: 

"Summ.wm j"u.s, ISummtG injuria" - onde o direito abso
luto torna-se nocivo mesmo para. aquelles que o ·invocam e a 
equidaàe tem seu lugar indicado". 

Antecedentes financeiros de muitÓs povos mostram, pois, co
mo as conversões tem sido empregadas como meio technlco finan
ceiro de se conciliarem os interesses do Estado, tanto quanto pos
s!vel, com os interesses dos possuidores dos seus titules. 

1\-Ias, se em €oPQcaSI passadas, va.ria.s n~ões em crise, recorre
ram ao recurso extremo da conversão oõriiatoría de suas .apol!ces, 
como não adrnlttir e acceitar, na !orm!davel cri>Se de agora, que ee 
empregue esse mesmo e unico caminho .da. salvação para as l!inan
~as publicas? 
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Essa crise que todos nós sentimos, dia à dia mais se aggra
vando, e_ cada vez mais profunda, s,em ·'símile'' n~ histeria da hu
manidade, de certo. legitima todo$ os ·•remedios '' ''heroicos", cor
resiJOndent~s á sua iinmensa projec<;:ào. 

Della vem so!frendo cada acfivídade; cada individuo; o com
mercio, a industria, a lavoura, a.s · cla.sSI:!s liberaes, e imrnensamente, 
o proletariado .sem traba!ho. 

Não será, pois, justo, e<tuitatl'-'!> e moral q ue s(lmen-te os pos
suidores dos títulos do E stado . queiram ·gozar o privileS"io, a uni
ca excep<;ão de nenhum o;acri!icio, re!-lpeitando-se integralmente os 
seus credites como sagrad o "tabtí" sem que nos p~>rmittam maio·
res exrunes. 

E ao demais, f:! na pratica. contraproducente manterem-se en
cargos honerosissimos a os cofres publicos, mesmo n os tempos nor
maes, assumidos em outras circums tancias, muito diVersas das 
actu.aes, e q11a.ndo era impossível qualquer previsão hurnana ~obre 
a gravidade e unh;ersalidade da crise actual. O Estado não deve e 
não pode ser obl:'igado a onerar. o trabalho, :l.. ponto de tornar quasi 
impossível qualquer actlvidade producto.ra d entro <lo seu territo
l'io. 

Não ha lei. nem principio, capaz ·(le justificar e hOmologar a 
t>xigencia de suicídio do deYedor imposto pelo credor inexoravel! 

E todos os doutrinnadores financi.~tas são accordes nesse pon
to de vista. 

Temo~ de empenhar-nos com energia para o concerto e regu
laridade das finan<:as p ublicas adaptando a conversão dO~ títulos. 

De 30 para cá. todos os r a mos das actividades sociaes tive
ram de concorrer para. o-s cofres publicos corn sua quota de sacrt
ficio: lavoura, commercio. industr!a. l1as. por maiores que sejam 
esses sa.criflcios não t êm sido aufftclente,; · para o imprescindível 
equilibrio orçamentario. E' preciso mal!>', muito mais como nos in
dicam os gigantescos defecits õos ultimos or çamentos. 

Como então pror!eder? 

Exigir maiores sacritlcios daquellçs que estão sobejamente tri
buta-dos, ·ou crear onus ·para os que, at~ agora, como unicos pri
v11eg:ia.doa. nenhum tributo forneceram? E , pri'llcipalmente. quando 
os tributos excessivos dos primeiros siio precisamente creados, na 
sua maior parte, para sat isfazer os lucros. a ociosidade ou as es
peculações dos segundos? 

. E ê isto que acontece com os possuidOl'QS de nossos tit u]os de 
dividas publicas . 
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Titulos brasiteiroa . 

Nossos titulas, na wa. gr.an.de m<~.ioria, emittidos a altos juro"' 
e adquiridos a tY'POS baixos pelos <Seus actuaes possÚidores, não 
;podem ser trocado::~ e convertidos por novos titules de juros mais 
modestos e de aceordo com as nossas reae.s poss!bi!idades, segUndo 
a opinião dos :interessado::~ e de muitos j11rlstas 1ndigenas. E Isso 
porque as obrigações que taes Utulos representam devem ser sa
gradas, ultra-sagradas ... 

Isso, de certo, pode ser juridico. Não contestamos• ... Mas não 
ê justo, não t:: equitativo. E, lnfelil:mente, não· ê exequivel. 

Como, na pratica, a. n ação poderá. respeitar esses compromissos 
quando as rendas publicas, por maiores que sejam os onus fJsocaes, 
nem dão para manter o apparelha.mento minimo necessal'io â. exis
tenc!a da administração? 

A respeitar-se como sagrados os compromissos das dividas e, 
ao mesmo tempo, querer resolver o .problema politico, administra
tivo e social das finanças• publicas, é absurdo. 

Existira a priori o contra.senso de tentar-se a !'esolução de u m 
probíema com a premissa (a do tmpecilho jurídico) de que esse 
mesmo Droblema deve ser resolvido pôr forma diversa àaq,uell::t 
que, unica e prcciswmente, o J>Oderll solucionar. 

Entrechocam-se as posslbiHdades economlcas e financeiras do · 
Estado com o natural cuidado de procurar-se manter a I"espeitabi· 
lidade da palavra empenha-da. Ha. con!licto tontre dois principios, 
ambos muito respeitaveis, mas que o imperativo das circumsta n
cta,s determina que um delles ftque prejudicado. 

--
1\;"o conflicto entre o principio de que o governo precisa. atten

der ás despesaS' e equilibrar os orc;amentos, e o p rincipio de que 
<leve l'espeita.r, intcoralml.enie, .Ol! encargos contractuaes de suas üi· 
vidas, um delles, na tormidavcl crise que atravessamos, tem, poi5:, 
forc;o~ente de ser sacrificado, 

Não ha, entretanto. exemplo, no cas'O (la existencia de seme
lhante entrechoque, de haver alsuma nação ou Estado, em tempo al· 
gum, sacrificado o primeiro, para respeitar o segundo. Nem, como 
mostramos, ~ possi\'el o respeito integral de compromissos quando 
a situa~ão üe facto ~ de incontestavel tallencl.a. 

A conversão dos compromJgsos do Estado, sejam qua.es torem. 
mesmo os mais sagrados. em outros que ~arretem menores encar
go,s aos contribuintes, ten~ sido sempre, e é, o un~co derivativo, o 
unico remedio, a unica proviàel'lcia tomada. pelos povos, e ao at· 
cance dos b"'vernos<, n.a.s épocas de srandes crises. 

Não ha excerx:ão ~ regra. 

Ao lado do dtwer juridico de pagar, precisa haYer, de certo, a 
capacidade material de satlo;fa?.el-o. Nfto havendo esta aquelle não 
Pode ser cumprido. 
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.Antecedentes lli$torico3. 

A 'historla. regl-~tra que essa capacidade, em determina<ias oc
cllSlões, tem falhado em quasi todo.; O!~ ·povos. 

Sem considerar que, no fim do seculo XVIII, era normal a tn.
lenc!a dos .L. · dos. e que a. Fran<;:a ·ramu nada menos de 56 vezes, 
~esde Henrique IV at(; o ministerio de Lomenie de Br!enne, de Luiz 
),""Vl; e o D!rectorlo, no anno VI. tez a famosa bancarrota dos dois 
terCos, basta lembrar~ no ~'eculo passado, os paizes que Zaltaram a 
l<eU!I compromissos. 

São elles: 

Austr~a: 1811. 1816, 1818 . 

l::popto: 187G. 

li:espanha: 1820. 1831, 1834. 1.851, 1867. 1872, 1875, 1RR2. 

Grecia: 1826, 1893 . 

l-iollaoda: 1111 O. 

Portugal; 1831. 1852, 1892. 

'nussill.: 1839 . 

'rurquia: 1875, 1876, :1881. 

:Na Ame:-ica do Norte, entre Oll annos de 1837-1844, !alliram re
~udi<lnào, suspendendo e alterando seus compromis'Sos, os seguin
't~s E:stados dos Estados Unidos da America do Norte: :Mississipi. 
'l'ennessee, :F'Ioridll. Minnesota, Alabam.a., Micltiga.n. Carolina do 
1\torte, Virl;ini:t. carolinD. do Sul, Arkansas, Georgia e Luisiania. 

:N'ada meno& de 12 dos 4R Esta<ios que compõem a grande Re
Publlca do Norte! 

'N"a Amer!ca do Sul. ;no correi' -do Reculo todos os paize,., exce
Pto o Brasil. como 1mica. e~cepÇ<ÍO honrosa,, falliram dessa, ou da
Q ue!la !orroa. 

Depoi& da guerra, varios estados abriram :!allencla, sendo o 
Tl1a:!S not<"lvel a Allemanha.; sem lembrar a Rns>;la, com s'Ua o~<ten
.Siva. bancarrota. 

Esses os e,.:ernplos de casos de restricta falta de adímp!emen
tc. de cia:lsUlas de contractos de emprestimos. 

Se porém. attendermos em 'sentido mals largo ao mesmo prln
ci:nlo dos compromi:s:;os as.sumjdos, da palavra e <la honra. nacional 
e:Q\penhadas em manter taes comllromissos, ver!t!camos que um 
d~stes, o q1.1e devia ser lnviclave). ~. certamente, o do respeito ao 
P~driio da rno&la . No emtanto, nessa crise contlnua.da e sem !lm 
d~ a.Pós guerra, ass!>itimos a propr1n. Inglaterra ser obrigada {L que-
1}~ de seu multi-secular padrii.o ouro. 

;.. velha A.!bion. como qu:~.tro seculos de h!storia financeira, a. 
tna1s brilhante de todo; os :povos, e ern toda essa longa. traJe.ctoria. 
i~lleceavel no respeito pela palavra emPenhada, que fez, senão 
l.l~a. con~·erlõâo compuls'OI"ia. dos credites que eXistiam sobre n. ll
br~. QUebrando o padr:io da sua moeda.. ()U, dessa mesma libra? 
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O mundo Inteiro possuía na praça de Londres, creditas em li
bras que julgava. intangiveis, seguros e protegidos pela palavra 
jámals posta em duvida do Imperio B:rltannico; e de um dia para 
outro, ess'a palavra. falha! E quem ~sperava possuir uzna deter
minada quantidade de ouro, passa a ter muito menos. 

Que tormidavel !nd!ce de que a crise de agOra é a mais as.som
brosa porque jámaJs passou a civilização humana! 

Os prejuims causados aos · portadores dos titulas inglezes ê 
igual á desvalorizaGão da llbl'a. Cor.responde· a, uma r~ducção do.~ 

juros desses tittt!os. 

E toda. gente conformou-se com isso: e apenas lamenta t~l 

contlgencia. N!nguem ousa recriminar o governo inglez, porque 
praticaria wn disparate. 

S.e passarmos da Inglaten·a á F·ram;a, vemos o franco ser e'l
tabilizado na relação de 125 por libra-ouro, ficando, assim, desva
larizado de 4/5 sobre o seu primeiro valor. Que sigrli!i<:a essa des
valorizaçiio ? 

Outra ~0,_1~"\. YY.do ~ ~uc a falta Uo cumprimento <lo solenne 
compromisso existente. de que o padrão da moeda tranco seria de 
25 francos por libra. 

Essa lmmensa desvalorlzac;õ.o cau·sou preiulzos incalculaveís 
aos possuidores de títulos francezes, pois representa uma quebra 
dos juros desses . emprestimos na me~ma proporção oe 4/5 de sem; 
primitivo,. valore!> ouro. 

Todavia, ninguem reclamou e prote1>tou. 

Recentes conversões na Inglaterra. c ru:t· França.· 

Pouco depois da qesvaloriza~,;ão das reS"Pectlvas moed=, a In
glaterra e a França prepararam as operações de conversão dos seu" 
emp-estímos . 

A conversão ing!eza, em junho de .32, na lmportancia de do\s 
bilhões de f: ou cerca de lSG bilhões de francos, dos juros de 5% 
para 3 1/2%. representa a mais vasta. oPe!'ac;ão no genero jámais 
emprehen<lida no mundo. 

A da França orçou em cerca de 85 bilhões de francos, na. hhse 
de 4 1/2%. de titules de 5. 6 e 7o/o. 

Amba.s as conversões foram, "sol-dlsant•· no estylo classlco 
em que o portador- ficava. no -direito de receber o valor Integral do 
titulo, ou, acceitar a conversão. 

E .dizemos, "so!-disantfl. pol"Q.Ue de !a.cto ha nessas oper~ões, 
em palzes como a. Inglaterra e a Fran.:;a, urna preparação. pré· 
via que· consiste em torça1· e obrigar, indlrectamente, o portador 
do titulo !i. conversão.- E isso porque, com o seu póderoso s;ystema 
bancar-ia e o "controle" do capital financ~ro, na Inglaterra pelo 
Banco da Jnglaterra e na França pelo Banco de Fran~a, ambos 
esses paizes, antes da conversão, abaixam a taxa. do desconto ~L 
proporções in!ima!'l e, em dado momento, decretam a conversão. 
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Deste modo, o portador de capital não encontra nú momento 
nppHcac;ão melhor do que o titulo de conversão. 

E' typlco o caso da conversão in:::leza. 

Assim, de 6% no começo de 1931, a taxa de desconto do Ban
co dA Inglaterra. attingiu a 2% no fim de seis mezes, - a taxn 
mais baixa desde 1897: 1& de Fevereiro, 5%: 10 ae Março 4%; 11 
de Março 3 1/2%: 21 de Abrll 3%; 12 de Ahril Z 1(%; 30 de .Ju
nho 2%. Esta baixa offícial foi acompanhada por uma baixa sen
sivel sobre o mercado livre onde os adiantamentos dia a dia não 
iam além de 1 a 1/4% e os adiantamento~ a sete dias de 3/4 a 1%. 

Uma vez alcançada a. taxa tão baixa o offerecimento de um 
t_itulo a 3 1/2%. {o um .g-rande negocio. 

Dahi !)em devem comprehender os orothodoxos das conversões 
c;lassicas que este classicismo é muito relativo. A pressão existe. 
como outra qualquer, apenas os meios c;ão mais poderosos e, prin
l'ipalmente, mais discretos. o que sa.tls!az plen;1me~te :::. moral ÜQS 

hypocdtas ... 

A França 'adoptou os rr.esmos methodos. 

:Mas. da conversão f.ranceza, reita em Outubro de 32, na im
portanc!a. de 85 bilhões, torna-se interessante .para nós, um tre
cho do discurso de Herriot, Presidente do Conselho de '-linistro» 
de então. 

As.o;im, defendendo o projecto <le conversão. diz:i.a: 

. , . "Permitti que eleve o nivel dos debates para reter 
tão sómente a !déa que presidiu á. convocac;iio extraordina
rJa desta Sessão. Se .-os pedi a interrupção da5 flóri~· legis
lativas foi por julgar a medida indispensavel ao equilibrio 
orçamentario ... 

Nenhum Governo poderia rea.linr a nor>mallza.çiio· do or
Ç<Imento sem :reco?'1'er á Conversão. Teremos opportunida
<ie de vos pro])õr outras medidas para o mesmo fim. A de 
hoje niio e facil. As de amanbã. serão mais ditficeis. O Go
verno S'<mte a necessidade de pôr um paradeiro ã. situaç:ão 
da balanc:a entre o actiYo e o passivo do or\;amento pa.ra que 
não seja perdida a propria .substanc!a do Pa1z. 

A reducção do aluguer do dinheiro é uma nece>Ssldade. 
A operação de conversão consiste um dever, ~te." 

:M'as, quantos p:üzes. depois destes exemplos não fizeram, por 
todos os meios as conversões de sua. divida? 

Pode-se affirmar que todos . Que não homre paiz no mundo 
que já. não tivesse de empregar este unico caminho de po:-Jsivel 
salvação puollca. 

Mas, conttnuemos a analysar o problema da conversão POr 
todos o.s tSeus aspectos, lembra;ndo, ainda que !oram outras mcclü/.(r.s 
empregadas. 
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E, realmente, ao lado· dessas conversões, .tendo sempre em 
vista a satv~ã.o publica, observamos as emissões de . papel moeiia, 
as moratorias, os '':!'undings"; todas sem duvida, sempre caracte
rizando uma quebra ãe compromissos anteriormente assumidos. 

Tudo prova, portanto, que as questões economico-!inanceiras 
não podem ser reguladas por leis jurídicas immutaveis. Ellas pre
~isam de· sut!lclente elast1c1dáde p.ara serem resolvidas da melhor 
forma, de a.ccOrdo com as circumstancias e os íactos que as im
põem. conciliando-se tanto quanto pos~tvel os •interesses em jogo. 

Quanllo o Governo da União !oi obrigado a su:;pender o. s ervic:o 
de amortização dos emprestimos externos, e depois de haver envia
do o "stock" de ouro existente para o extrangeiro ao sen·tc:o de 
juros, de certo, consistiu i•sso no não adimplemento dos compro
missos assumidos e da palavra empenhada. 

Todavia. nlnguem deixa . tambem. de reconhecer que seme
lhante llrocedtmcnto íoi imposto pelas circumstancias. 

:Nas mesmas (!()ndições. encontram-se os demais paizes d>t 
.America do Sul , - todos elles tendo, m ais ou menos, suspendido as 
remessa!'! outro para o extrangeiro. 

Se esses os factos, como não admittir, justificar e acceitar que 
o Brasil regulari?..e seu9 compromissos. não ])Or vontade pr opria e 
<lrbitrarla, mas premido pela sua situaç;ão de difilculdades, ~denw 
tica a de tanto::; paizes do mundo? 

Por que a collectiv!dade mais pobre, de recursos mai-s escas
sos, de menor credito, ha de ser obrigada a fazer o milagre, de 
manter inviolavel sua paia.v.ra, quando o9 grandes, os poderosos, 
os tltan s economicos e financ~iros não conseguem taes milagres? 

Direito recon-hecido 

Todos os economista!! reconhecem que uma vez "l.'eriticada a 1n
solvencia do Estado em .relação aos compromissos anteriores de 
dividas, assiste-se-lhe o direito de modificar e alterar os encargos 
de sua..<J di\.'ida.3, mesmo no proprlo Interesse do~õ credores. 

A unica exigencla cabivel (: o Estado .proceder com inteira ho
nestidade e boa f(, no balanc;o e na. anaty1 ~ da sua situação. N"iio 
procurar enegrecer e ex.aggerar sua insolva.blltdnde para enrique
cer-s e á custa dos credores. 

E:x!gencia, evlclentemente, multo justa. e acceltavel. 

Dahi, portanto, uma vez balanceadas. honesta e rioorosrz,mcntc, 
~~ posslb!lidade s e recur.aos do Palz, as providencias a tomar deve
rão SP.r dP.'aer.ON!o com esse balance. 

E' uma Questão d~ facto e não de ·direito. 

Orá, n!nguem poderá. a!!irmar que o Bra:lll pode cumPrir 
religiosamente os coiilpromissos de s'.las Dividas Externas e Pelo 
que \'imos demonstrando parece proYado justamente o contrario. 
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E assim, que melhores e mais eloquentes característicos de 
uma situação de completo, real e inllOPhisma.veis di!!iculdades que 
uma balança Qe pagamentos interior e 1() milhões de libras quando 
sõ para à.s Dívidas PubliCSl> serão necessar!os 23 milh15es e para oer 
particulares auast outro tanto? 

E' um "det'Jcit" oro;:amentarto superior a um milhão de con-
tos? 

Em taes ciréumstancias (, ímperío.so, como já. demonstramos, 
para a possi~l regularidade das finanças pubUcas, e do indis
pen.savel equ!!ibrío orçament~io, redu~lr a cifra dos sen·íços da>\ 
nossas dividas dentro dos 1\mltes de nossas possil>illdades. ou de 
noasas realtdades economicas. 

Conversão dcls titn1~l1 rfn Di,viàa Jntcn1a 

Mas, ne~ passo, convem lembrar ser necessa.rio ao Estado, 
antes de tratar da oonversã(} dos títulos de divida externa, ~:ui
dar da conversão <los titulos lntel"'los. 

Noa problemas -dessa natu.reza 6 equitatlvo e moml que ante·~ 
do, c~do~:; .:xt.:.rnos serem prejudicados. o Estad·0 }'>roeure tud(} 
fazer pat-a l.sso evitar. 

Dahi, reduzir as despesas da administração até ao mlnimo, 
augmentar os Impostos no maJtimo da capacidade tributaria dos 
contribuintes, conseguk as 1"eàU.CÇÕes ca'bi-vels das ãivid.a.$ inter
nas, ]>ara, então. de])Ois de todos -esses sacrificios, apresentar-se 
aos cre<iores extrange1roa provando Que tudo emprehendeu para 
respeitat' os comlpromissos externos .mas que, apesar de seus e!;
forc:;os. encontra-se em situação de ped.ir-lh~s tambem deterrn!na
d(} sa.crlf!clo, fi=, assim, bem claro que -es~ 1>rocedendo por mo
tivo de "!orça maior". t>remido pOr circurnstancíaS intran~moni
veis. , 

P1·ocedemio desta oorte, é claro que se apresentará aos olhos 
extran.ge.i.ros com a su!flciente fo.rc:;a. moral l)l)..!'a tratar e conse
guir ru::cord'Os. Não poderã. nunca. ser considerado um "caloteiro", 
u:rn · fallldo fraudulento, e sim, victíma de um -estado de çoísas, 
de uma situação de facto que não pode, por SI só, remediar. 

A proposit(} da prioridade nos s:!.crificíos dos credores inter
nos. os economistas e ·interna.ciona11stas mostram que asstm deve 
ser, porquant~ o Estaào, encontraooo-se em sltusç:ão de fallencta, 
torna-se justo que antes daquelles que não influiram nos nego
cios publlc(}s, como os extrangeiros, soffrarn. os na.cionaes que 
pod-eriam ter influencia e evitar os males das imprevidentes ad
mlnistracões financeiras. 

Um delles, escreve: 

·"No favoritimno systema.t!co "Para alguns credores em 
prejulzo dos outros, os capitalistas mal$ protegidos são, na
turalmente, os na<:iona.es. 

E' principio, no emtanto, que os extrangelros não podem 
reclamar uma. situação melhor que e.. dos nacionaes; mas, 
em comt>ensação, os e;,..-tranglr,ps não devem ser trátados de 
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:maneira mais .. desfavora~·ei que os ne.cionaes, uma vez que 
um:J. convenc;ão não o haja estipulado. O E<;t.rudo que pra• 
ticasse urna 1nfracç;ão ao usual pdndpio <la igualdade de tra-
tamento, commettería um grave dellcto. · 

E .mellmo. segundo a analy!Hl de M. Moul!n, se a Igual
<1ade entre nac!onaes e extrangeiros tosse rompida, deveria 
ser em proveito dos extrangeiros, porquanto os nacionaes 
fazem pa.rw integrante do organismo nacional e devem, 
por patriotismo, sujeitar-se a toda lei ou decre.to de salvacão 
publica que estabeleça um praeesso anormal da repartic;ão 
dos encarg-oS! publicas e a.ffecto a. desnaturalização dos em
prestimos em um imposto. 

Comprehendem-se, assim, impostos mais pesados incidin
do mais nos na.cionaes que nos extrangeiros. Os l'.xtrangei
ros, se, de tacto, se solidarJ:z:aram com o Estado devedor, por 
uma collabor:u;:ão, voluntaria, e acceltaram, numa certa me
dida, as decisões que o Estado pudesse ult~riorm!!nte tom•lr, 
ent~etanto, melhor que os na.clones estão classlflcados par9 
criticar essas <leclsões para as quaes nã.o concorrerCZim., pols, 
não tiveram a me=r influencia. 1ta a.d:nt-tnistração cuJa can
sequencw é a bancarrota . " 

Razões de sobra ju.stificam, pois, preliminarmente, a conversã.a 
elas apolices internas . 

O.s brasileiros, possuidores dessas apo-licefl. deverão comprehen
der. muito melhor que os extrangeiros, as contingenciM em que se 
encontra. a na<:ão para dever usar .;ies!õ'a medida. 

::-<aturalmente, os interesses particulares (eridos JlOr uma, me
dida desta ordem tudo farão para contrarlal-a. 

)!as, não terão razão desde que- se obs<!rv~· que a maioria das 
íiT><>lices emittldas va-riam_ entre oso juros de 4 ~;• a 8 ~r, e !oram 
adquirid~ muito abaixo do par. 

Lembremo-nos tambem de que os títulos da divida. Pllblica. nos 
paizeR como a Ing-laterra. França Allemanha, Belgica, em ~'Ua maio
"ria, sü.o aos ju.ros de ô ';• e emlttidos ao par. 

Ora. se os paizes !ormidavelmente ricos, pagam juros. na m;!
dia, de 3 • /Q, <:orno e::dgir ~e um Estado, rel~tivament€ p.a.uperrimo, 
juros m11i"' avantajados? 

E' verdade que existe o paradoxo !lnanceiro dos ca.pitaJistas 
pedirem maiores juro!< e ex!girem mais pesados onus preclsa.men
te daquelles que se encontram em conÍ:Ii.;:ões mais 'precarlas. E 
usam, para isso, do!l argumentos de que seus capítaes entregues 
a. clientes óe escassos recursos ficam incomparavelm-ente mais ar
riscados que em outras mãos de maiores possibilidades financeJms~ 

Acceitemos o argumento. 

Mn.'l, entii.o. pol' que. quando apparece a crise, ou, precisamen
te, nqU!llQ que previam, para se justificarem das maiores extorsões, 
ni'io qu.;!rem se conformar com e. sítuac;il.o? 
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No caso de inadimplemento, de que se hão àe admirar? 

Logicamente, pois>, nada mais têm a. fa.ze.r, senão se resif:nar~rn 
com a realidade prevista, uma vez que receberam os juros altos 
çlurante 0 tempo em que o Estado lhes poude pagar-, e, agora, o 
Estado s(> lhes poderá proPQrcionar 1 ucros mais modestos. 

Juros el'evados. 

Os nossos títulos internos, var1ando entre as taxas de 4 a 
S %. consideradas pelas oscUiar;:ões de suas cotações em varlas 
êpoc:MJ, representam de facto juros suj>erlores a essas respectivas 
taxas nominae.;. 

Na crise a.ctual um juro Uquido e real, disamo~, de 4 %, é 
juro de õom qu.ila,tc. 

Basto.. considerar que os bancos não querem mais pagar juros 
aos depositantes .em conta de movimento. E quando pagam sii.o 
juros de 1 a 2 % e para pequenas quantias. R~jeitam, mesmo, 
somma:l elevadv.s, por não ha:ver como remuneratívamente empre
·gal-as. 

A crise é de tal intensiUMe, que o ca:pital só encQntra muito 
difficilmente, mesmo a juros baixos, colloca~ão ga rantida. Isso, 
quanto a capita.es moveis. 

Quanto a immove!s, a come-:;ar pelos 'dos: centros populosos. co
mo a Capital Federal e a. cidade de São Paulo. observa-se, até, 
nas zonas çentraes e co=ercíaes, a.s luvas, os a.lu~;Ueis, erniim, as 
remunera~ões dos capitaes nelles empregados, terem baixado a me
nos de 3 %. Edi!iclos nos centros dessas dda.des, que. hontem, em 
alugueis e luvas, remuneravam altamente os I'eSl)eCtivos capitae.g, 
hoje, quando conseguem !ler alugados, obtêm a metade ou a. terç:,. 
patte dos pre<::os primitivos. 

Em geral, nos {]ias que correm, a propriedade urbana não está 
dando mais de 4 %. para. o capital nella invertido. E ainda paga. 
enormes Impostos. 

As propri-edades ruraes, as fazendas, os grande" lutifundlos prin
cipalmente em São Paulo, não t&m a metacle elo preGO que cu,;
taram. Qs .;eus proprletM"iQs consideram-se muito satisfeitos 
-q_uando conseguem com a producção, apenas, o sufflciente para. co
brir as despesas. 

Pode-se affirmar, pois, qu.e o caPital nella empatado autere juro 
ins!.gni!i=nte, qunndo não acontece, como na maioria dos casos, 
naàa aufertrem ou mesmo, terem prejulzos. 

Se. olharmos a.s industriaes, verificamos toda a organizm;ão ra
bril do palz estar lutando com serias diíficuldades. 

o~ scu5 J)roductos lndustrlaes mal a.lcançam os preços de 
custo. 

Na mnioria dos casos, o. industrla encontra-se na necess!daõe 
de. desfazer-se à os ~ stoc~" por pre~;os a.balxo da. p.roducção. 

Os dividendos dos estabelecimentos inélustrJaes decrescem ou 
:não exl.!!tem. 
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Pa.ssando-~e a. analyse ao commercio, o phenomeno é identico; 
vendas . !or~adas, pre<;:os pouco acima do custo. 

Os juros dos capítaes , irrlsorios ou negativos. 

Sobre as classes l!beraes, pesam tambem os maios percalços: 
· · A clientell::t escassei!L. E. quando ·apparece, s6 pôde pagar .multo 

pOUCO.,, 

O tuncclonal!sm.o, da mesma. to.rma: - com os vencimentos 
reduzidos e assoberbados com as difficuldades proprlas e as do 
am·biente ne.clonal. 

O brao;;o trabalhador e productor, entã.o, arca. mais que todos, 
com os softrimentos. EstA. labutando com diarias e ordenados 
mesquinhos, que mal dão para o .sustento proprio e da famllia. 

E, mesmo assim, muito feliz é quando encontra trabalho. A 
crise dos s em trabal.llo, em toda parte, pe-lo colapso dos preç;os 
da producção, é :rorrnldaveL 

E' muswio sUPI>Or·se que o Brasil não a tenha; notad~
mente, noa centros urbanos e populosos. como o Rio e São Paulo. 

Observemos, tambem, a.s empresas de navegação, e.s grandes 
organ!:r.a~ões industriaes. as estradas de ferro, todas proporcionao- . 
do dh·idendos insignificantes, quando 'Iláo apresentam " deflclts" . 

Os proprios -es~lecimentos de creditos e bancarias, estão na 
~ua grande maioria, sob o regime de d ividendos mlnimos. 

Em verda·de. a ('>Structura social , a organlzacão administrativa 
e polltíca, que se denomina " Brasil", não póde fUgir á. regTQ.. 

E' sem duvida uma· OIO'&nba.cã.o .muito semelhante, em seu 
mechanismo e tuncc~ de .utilidade publica, â.s grandes empresas 
commerc!aes, industriaes e de transporte's. No emtanto, as acçoos 
destas estã.o sujeitas a oscillar nos dividendos. E taes oscUlações, 
nec-eeSarias para a elasticMaJde financeira. impres~ndivel â ex1s
tencia dessas empresas. toda gente acc.elta e com:Prehende como 
coisa. n a tural e resultante de determinados factores economicos e 
tinanéeiros . 

Toda via . quando se trata da organizacão denomillaJa. "Estado.,. 
não se que.r admlttir essas mesmas co:ntingenela.:s. os mesmos im
perativ os. e tudo se faz ·para não comprehender-se a realidade. 

E ' a mystica do Estado ... 

Mas. finalmente, se essa a verdade, $e esg~ os ta.ctos, E>El 
taes as circumstancia.s, claro que o Estado, vivendo nesse am
biente nacional, e dessa atbmosphera. economlca. e !ln.a.nceira. se 
nutrindo. nel!a integrado. e del!a. se mantendo, ha. de forçosamen
te, - e como que :mecanicamente, - .receber e syntonizar-se com 
seus reflexos. 

Corno ~ti.S:aze.r, deste modo, e: um pequeno grupo de interes
sados, quando o ambiente, as clrcumstanclas, a. sltuacão de factos, 
4 d.e dí,Miculdades ·e pl"c-cal~o ·para todos os ramos das activ:tda.dea 
naolona.es? 
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Como !)Oderia. o Brasil, e etle s6, corno um organismo "sui
·g~neds"; tornar-se · a pnica excepção? 

E ·se, por milagre, o pudesse, e remunerasse eis "rentiers!', 
·da.quella· forma, Jogo se veria que, -não tendo .recursos proprlos. 
e viv1lnclo .dos meios. e do producto dos impostos que lbes torne
cem os contribuintes, estaria pra.1:!candG, c ontra ~tes, odiosa ini
q:uidade, -inqua.lificavel extorsão, para. favorecer áquelles. 

Os possuidores de apolices deverão, de certo, contentar-se. 
tal como se resignam os _a.ccionista.s de -companhias e empresas 
pa.rticulares, ~as occasiões de menores dividendos. 

Em ultima· analyse pois, se o governo operar a conver~ de seus 
tit ulas em outros, respeitando os respectivos valores nominaes, 
mas redu,zindo os juros, !al-o-á. com:peUido -pela s ua precarissima 
situaçã.o financeira. Ao demais, muito aggravada pela situaçií/J 
de too·o o universo. 

E pratiçar-,;,, apenas. urn acto de salvação publica perfeitamen
te equitativo. 

Não se lhe pod&rã apresentar como critica uma unica razão 
plauslvel, a não ser, talvez, o argumento, de ser menos jurídico 
tal acto. 

Mas, em situacOes identioos, embora muito menos graves o 
acto juridico valido para todos os povos, o unico d<! !orca absoluta, 
tem sido, e contínua. a ser a do "Salus populi suprema lex est". 

Emprestimos c~ternos. 

Debalde será cuidar ou pensar em m.odiíícar os compromissos 
externos, s em de a ntemão h aver-se regularizado os Internos . 

A condição moral essencial li. qualquer entendimento com os 
credores ~ten;os, deve depender da pr~via medida de alterar, r-a
ra juros m en or es. os emprestimos internos . 

Se ao governo faltar ;,restiglo, energia. e capacidade para um 
accordo, ou, mesmo, Se necessa.r io !ôr, pe.ra a im·p'osiçã.o a os cre· 
dores dos em-pr-est!mos internos, da conversão de seua titulas, com 
que autoridade JlOdera apre!'ent ar-se aos 'olhos dos credores ex
ternos? 

O !actor pr-eponderante para a bOa vontade dos cr edores ex· 
terno.s, deverá ser , eViden temente, a precansslma situaçã o, de !a
cto, de.s !lnanças publica~. 

o Bro.sU Só pôde obter, como mostramos, pequena parte de 
càmblaes para os emprestimos externos. P arte muito in!erlor á. 
que seria necessarla para obediencla integral dos serviços de juros 
~ amol'ti~ões, segundo a s clausulé_s dos con trnctos. 

P or outro lado, a capacidade tributaria dos brasileiros at
tingiu ao ponto de satura<:ã.o; ê iml)ossivel augmentar os im
postos. 
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A H!storia nos ensina os reflexos e desdobramentos da. incom
prehensão dos phenomenos ~onomicos e financeiros, quando, em 
t<pocas de crise, os governantes procurem extorquir recursos das 
massas productoras com uma. politica fiscal impiedosa e simplista 
sem considerao;;ão e devido apreço pelos reaes e justos' interesses 
dos contribuintes. 

E, ao demais, •·os individuas. como diz Jéze, não consentem 
forn~r um gro.nde estorço fiscal, senão quando têm a certeza. que 
ser(t ternpora.rio e seguido de notavei melhoria, permittindo um 
a111vio. A descrença é inevitavel quando o peso da Divida Publi
ca exige impostos muito pesados por periodo lllimltado que .. se 
não possa prever o !lm. O desanimo ê um d<.>S freios :mais ener
glcos (t producc;ão. 

O desanimo transforma-se em desepero quande> a. Divida Pu
blica a.ttinge g-randes proporções e o serviço· dos interesses absor
ve de man-eira ~rmanente grande parte da. Receita Nacional. 
Os individuas comJ)rehendem, afinal, que todo o progresso eco
notnico exige rejeitar o pesa.do farodo, e, então, com ou sem. vlo
lencia, a. Divida Publlca é repudiada. Catastrophes resultam :para 
milhões. de individuas. Elias parecem, entretanto, pr~eriveis. Ne-
r.bum homem·, quaesquer que seja= as razões que se lhe apre
sentem, ji1mais consentiu e jâma!s cõnsentirá, trabalhar sômente 
pa-ra pagar impostos. Seria ·isso uma especie de escravidão - a 
Escravidão de Diviàa". 

E mais adeante: "E' do proprio interesse dos 'POrtadores de 
títulos que o fardo da Divida Publica. não seja muito pesado. Trans
posto certo ponto o repudio õ.a Divida' torna-\Se inevitavel. O in
teresse dos portadores de titulos consiste, pois, gra<:aa a uma 
amortização regular, que a DiV'ida seja supportavel aos contri· 
buinte.S." ·. 

Ainda na conferencia monetaria de Londres este conselho foi 
reafflrmado no caso da Grecla. 

Atê 1932, a Grecia pagara integralmente o serviço de sua diYi· 
da publica ein ouro, mas quando exgottou ·largamente o seu encaixe 
ouro, que cahiu a 1.812 milhões de ·"(l!rachmas" em 1932, e "O 

"drSJChma" desva1ori2:ou-se sobremaneira.. a Grecia pleit-eou sua 
causa na Conferencla Monetaria e Econom!ca d·e Londres. Ellta 
reconheceu, por sua 'decisão de 26 de Julho de 1933, relativa ao 
regulamento das dividas 

"que ;; do interesse de>s credores concluir arra.njamentos 
suacepUveis d~ permitir a adopçii<J slmultanea p&.ra os pa1-
zes devedores de progra.mmas de restauração ece>nomica ·e !1-
nanceira e apt>lica.çil.o etfecUva desses programmas. " 

As negociao;:ões entabolada.s pela Grecia e seus credores. ter
minaram pelo accordo de 10 de Novembro de 1933. Ne>s termos 
deste a.ccordo, a Grecla· versa. 27,5% A avaliar sobre os juros de
vidos em 1933 dos emprestlrnos externos e 35 % lJagaveis em doi
lares e libras sobre os vencimentos de 1,934. E' o scbema hellenlco, 
mAis vantajoso que ·o nosso ..• 
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Prioridade das_ deJrpesa.s admini.Jrtrativas. 

Eatabel:cido, _pois, que os titulas int~nos ·hajam sido convE-r-
tidos em htulos Jdenticos, com menores juros, e verificada a im
possibilidade de novos impostos, restaria o estudo escrupulosamente 
honesto e verdadeiro_ da situação financeira. · 

E fsso, con1o vimos, porq_ue como para. os ern11restimos inter
nos, os emprestimos externos s6 poderão ser satisfeitos depois ®s 
de~pcSa-8 impesc!ndh•eis á manutenção administrati-Va. do Estado. 

O priOClPlO de prioridade das despesas publicas sobre os em
prestimos tem, pois, a mesma forca para os emprestimos externos. 

Sobr€ esse ponto, não p6de haver a menor duvida. E' dou
trina pacifica entre todos os economistas e internacionalistas. 

Uma_ notave! appl!cacão deste pt·incivio, e uma das mais mo· 
derna.s, ê o plano Dawes. 

O plano Dawes reconheceu que as despesas rn!n!mas do Es
tado, sobrepujam todos os outros pagarn~mtos. O Comitl": Da.weB 
declara que se o "quantum" das reparações imposto â ·Allema.nha, 
som;mado a um minimo irreductivel para as despesas internas d!ô 
sua adrnin1stra<:ã.o, "constitu!sse um total que. p3.ra um dadÓ an
no, excedesse á. capacidade fiscal, a instabilidade orçamentaria !'C
nasceria, e com e! la a instabilidade monetarla.. . . Em synthese, a 
somma que póde ser com toda seguran~a fixada, :para as re.para-
~ões se encontra. nas pro;o;:irnidades da cifra que representa. a dlf· 
ferença entre o maximo das -receitas e o minimo das despesas 
que a Allemanila l)recisa :!a.zer pa.l.'a suas proprias necessidades 
in ternas . '' 

No problema da Divida Externa ha, portanto, dois aspectos. a 
considerar: a situação de :racto do Estado e a. situaÇão juri"dica àos 
portadores dos títulos de dividas. 

A situacão de facto consiste na possibilidade material, ou não, 
do Estado poder .::umprir Og seus compromissos de divida. 

Doutrina universalmente acceita. e, como mais uma vez repe· 
timos, a que o Estado deve, em primeiro !ogw-, cobrir as despesas 
mlnlma.s de sua administração, para depois attender os onus da 
·DiVida Publica. 

Mas, quando o Estado encontra-se em circumstancias. -taes q!>.e 
suas rendas s6 tenham- capacidade para estricta manutencão de 
sua exiBtencia administrativa, ou pouca lhe resta para adim,pleme-n
to de obrigações contractuaes de dividas eXternas, lhe assiste. por 
ventura, o direito de não satisfazer essas. diviàas, ou lhes alterax
as mi>paUd:ades do pagamento? 

pe, de todo, o Estado náo puder desobrigar-se das dividas, é 
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incontestavel que não as pagará. Declarar-se-á. explicita ou ;m
p!icitamente, faJlido. Isso, ·por motivo de tnsuperavel fotça maior. 
Mas. é claro, que não lhe cabe o direito de repudiar as divida5, 
mesmo. quando, não as }lOSsa satisfazer, desde que f<>Z"am legal
mente .estabelecidas e ac;;eitas. 

Seria, neste caso, procedimento de má fé e des.bonesto. 

Por outro lado, goza o :Estado do direito. - e tem de eerto, o 
dever de empenhar-se pela melhor maneira ·de indemnizar o total 
da Divida Publica. inspirado pelos interesses nacionaes, JIU>difi
c:-.ndo, se nece.ssarío fôr, as modalidades dos contractos de ·em
presUmas, uma vez que as contingencias não permittam a satisfa
ção inte~l das <'lausulas contractuaes existentes. 

Se o Estado, realmente, encontra-se no dilemma de não cum
prir os itens de determina-do emprestimo, ou alterai-os de modo a 
sómente lhe ser possível pagar, digamos, quantias menores P.ru. 
Il'lllior tempo, ainda os interesses dos credoreli- estarão, desta ~or.:e, 
mais e melhor amparados. Antes peuco e menos, durante p~..o / 
mais longo, do que nada ... 

Na França, Cretet, como relator no Conselho <los Antigos, no 
fim do seculo XVIII, já declarava: 

"O ·governo de um EstMó livre, cuja divida cresceu . de tal 
modo que as contribul.;:õe;;• das mais extensivas não a podem mais 
balancear, ten:t o direito de tirar desta divida a porção que não 
pôde llagar. . . As prolnessas repetidas de não se tocar na Divida 
Publica não !são mais que um acto moral, talvez imprudente, ou, 
indiscreto, mas que. não obriga os cidadãOE a pagarem mais do 
que a porção de seus réndimentos ·que o Estado póde legitima
mente dis>pôr. ·• 

Contractos a1ea.torios. 

Os contractos de dividas, principalmente, em grande5 perlodos 
de tempo, como -são os emprestilnos publicoos, .sempre encerram al
go de aleator!o pela natureza de todas as coisas humanas. Aos 
Estado::< como aos individuas não ê' <lado prever, com absoluta 
certeza, o futuro pelo tempo a dentro. As circumstancias mu
dam, os acontecimentos imprevisíveis appareeem, as condições eeo
nomicas, financeiras, lJOliticas e sociaes do . Paiz se alteram, e, 
tudo póde modificar-se como, aliAs, geralmente acontece, duran
te o periodo óo emprestimo. Neces!'.ario, portanto, certa· elast\
cldaâe contractual capaz de adaptar á.s novas e nascentes clrcums
tanctas. 

O caracter da não inexoràbilida<le âM contractos das dividas 
publicas não só se evidencia por ser-acc;ão humana, como pelo me
canismo dos negocias dessa espécie, encontra-se da parte dos pro
prios interessados marii!estao;:ão inequivoca da maior ou rnenor, 
pbssibilida.de de adimplemento dos ernprestimos. ' 

Drago, considerando o aspecto aleatono das dividas_ publicas, 
~m nota dlplomatica de. 29 de Janeiro de 1902, escrevia.; 
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"Nota-se desde logo a esse respeito que o capitalista 
_que empresta o seu dinheiro a um Estado extrangeiro, leva 
sempre em conta. os recumos do pa!z o nde e lle opera, e 
<le maior ou menor probabilidade de que sejam executado>! 
aem tropeço os contractos estabelecW.os. A cada pa1z toca 
a esse titulo credito difterente, segundo o grão de pro
ceder nos negocias. Essas circumstancias são pesadas e 
m.ed]da.s ames de tnegociarem o emprestimo estipulando 
as condições mais ou menos onerosas, segundo as Infor
mações que Oll banqueiros possuem nes'Se sentido ." 

Varias autores allemães vão m.ais longe, quanto ao mesmo 
~ssumpto. Consideram os contractos de empreatimos tão alea
torios, 'que defendem a. these da. atsoluta. soberania do E stado e 
doutrinam que o Legislativo póde alterai-os ã. vontade . 

Aos!!im, Wilhelm Kaufmann affirma: 

"Em virtude da !orça do Legislativo, é do poder cio 
Estado substituir a todo o momento o direito existente, por um 
outro e retirar, assim, do terreno jurldlco as dividas fundadas 
em direito, contra elle e em relação ás quaes ~ parte. O par-

. ticular que faz um contracto com o Estado soberano, adquire, 
~ verdade, como parte contractante,. e em troca de certas obri
gações, certos direitos contractuaes contra este Estado. Mas, 
está exposto ã. Põssibilida.d~ do Estado lhe retirar, por via 
Legislativa, o que lhe deu ou, que elle lhe deva dar j u ridi
camente por via contractual. " 

Outros internacionalistas; como Politis, Waurin, K. Strupp, 
Lapradelle, se colloca.m em identico ponto de vista; o da. abso
luta soberania do Estado. para cumprir ou não os seus compro
miss<os de dh'idas. 

K. Strupp declara: 

•• A omnipotencia do Estado deve ser r~conhecida de to
doa.'" 

Polit!s, classifica. o emprestimo publico: 

" como uma obrigação de natureza excepcional e "sui-generis'' 
e cuja unica sancção seria. o de!l<:redlto do Estado, como máo 
pagador. " 

Waurin chama a atten<;ão sobre ô facto de que a soberania 
"reserva. ao Estado a fac uldade de sómente elle fixar a ex
tensão de suas obrigações. de se Hberar denas as declarando 
inexistente;;, de as substituir, em uma palavra, de inteiramen
t e as transformar"_ 

E' o que, mais ou menos . repetem · Lapradelle e Politis, di
zendo: 

"os emprestimos nascidos em virtude de medida legislativa. 
podem .s•Jr modificados per outras medidas legislativas _ O a 
subscrlptores, como os compradores. não ignoram nem a na
tureza -da. ope~ã.o, nem os riscos que ella os raz correr'' -
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Em opposição á. these da absoluta. soberania do Estado, existe 
outra, igualment~ extremada, considerando os contractos de em~ 

pres•timos entre o Estado e os individuas como rigorosamente equi~ 
valentes a qualquer contracto de direito· privado, e as obri.ga~ões 
do Estado para com o individuo, devendo ter a mesma força con~ 
tractual do contracto de individuo para individuo. Reduzem v 
Estado, esse to,do complexo, á simples categoria de pessõa priva1la ... 

Destruindo, de modo irretorq Ui'-'el, essa errada concepção, M • 
Chrêtin, ·no seu "Traité de Droit International Public", ensina: 

"O Estado não pratica. nenhum acto, não intervem em ne· 
nhuma relação jul'idica, sem que eSS'e acto seja directa, ou, 
indírectamente, motivado pela necessidade de cumprir sua 
alta missão governamental. Observando-se o amago das coi
sas, não pôde o Estado jâmais apresentar-:re exclusivamente 
como uma pessõa privada. 

E' falso dizer-se que deve ser assimilado, PDT exemplo, :1. 

um commerciante; porque, mesmo quan.do pratique actos de 

commercio, o fim que procura alcançar não é a especulacão, 
a realização de beneficios para o exercicio de, tal ou qual ln
dustria. O objectivo é mais elevado. 

E' a satisfaç:ão dos interesses geraes da communidade pu
blica que o constitUI"." 

Gaston Jéze, no seu clasS'ico estudo sobre a ''Garantie des Em~ 
prunts Publics d'Etat"', é do mesmo parecer: 

"A~ reg;-.as <ie direito privado foram elaboradas para as 
relac;ões ·Je p'lrticular a particular. serlD absurdo querer ap~ 
plrcal-as, .s~.-n moéHflcaç:ão alguma, nas relações de t;.;;;tado para 
Estndo, ou. nas relà\)ões entt"e o Estad~· e os particulares." 

Entre os extremos daquelas theses, encontra-se o terreno con
ciliatorio dos Interesses do Estado com o õos portadores de t!tulos 
da Divida Publica. 

A. doutrina moderna. vi:s<ando a acção realista e 1)ragmatica dos 
interesses de ambaa as partes, pugna pelo direito que assiste ac 
Estado. não o ·de repudiar as dividas. mas o de providenciar, dentro 
de suas reaes possibilidadeS! financeiras, honestamente calculadas 
e avaliadas, pela melhor maneira de respeitar os direitos daquelles 
que lhes confiaram o seu capital, na inteira bôa fé, sem entre
tanto, sacrificar os interesses publicos: 

"O contracto de emprestimo publico, ensina 'Varin, ê um 
contracto ·.'!~ -:1i!'eito publlco regido, não pelo direito prlvaoo, 
mas pelo direito publico ... isso significa que na au:,-encia. 
d•J ~~a•1st1la precisa Ng:'J.lan1o as cliffiC1tlfl:>.jes. ciF• uma parte 
•se applica~·5.o os prinr.lpios gcraes, resultando ili natureza 
ju!'ldica dç.sses a<'tos, de out!'a se <la.rú a e:'>'ses principios as 
modiflca<;ões resultantes da necessidade para o Es~ado devedor 
ou garantida d.,. fazer funccionar seus proprios serv!ç;os J.)u
blicos." 
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::V!. Moulin, no !'leu livro "Le Remboursement de-s Ernprunts 
Punlics de .L'Etat", ueclara: 

"O emprestimo publico é· um .:antracto pelo qual o deve~ 
··dor s•e ahriga, vis á vis. dos subscriptNes; rr.us, t< >1m con

tracto ·~o Estado '.:! ao qual o Esta<lo, exerceno:J.o o J)oder .PU
blico, pMl<\ regularizar as condiç:ües de cxecu~ão. ou, de ine
xec'l~à?, na medida que o interesse publico o exigir." 

,; Se a · "lfio oxecuc:ão de suas ol:>rigações 'financeü'a!:!, é im.
poMa pela ünpossiuílidade de as .~a-tfstazer, elle p6de, ern nomP. 
i.los int~re~se~ Sur.:eriores ·~l~ -ordt:!tn nubU~a, modificai-as t~m· 
porariamente na. medida em que, â. v!~ta dos interes~es publícos, 
póàc t~Lmbem e'tabelca!r a mor~.toria parz. n.s dh·il1::ts p;·i
vo.d~s. ·• 

E G. V.'atrin, em um recente estudo sobre o. asumiJto, corn
mentando a cita<;ão, affirrna: 

''N:io, i.~to ni'io ~ um "ben~ficium cornp~tentta". um puro 
r.,ct\1, (]Ue é ~ base da lJOs~ihiliõade para o Estado de red~zü 
sua {li vida, mas um direito." 

G"-ston Jézc. tn.mbem, em 1929 escrevia no H.Journal des Finan-
ces este período: 

l:~· •!orn eífeito, uma regra s'egura de Direito Internacional 
fin;J.nce!ro. que QU;J.lquer Estado está autorizado e legitimado a 
suspender o servi<:o de sua Divida Publica, na medida até 
onde o servi~o integral de taea dividas, compromettam o bom 

. funccion:o.mer.to <'los servi~os puNicos essenciaes, E' eviden
te que, para pagar integralmente seus credores, um Governo 
não lrâ paralysar os serviços da defesa nacional, da policia, da 
justi~a. ,, . Os tribunaes internacionaes, em julgando, entram 
em •onta com a capacidade -àe pagamento do Es ta.do devedor, 
isto (:, consideram preliminarmente os serviços publicas essen
ciaes -·e a ne<.'eS'.>idade de seu bom funccionamento no Esta
ào em causa." 

Cl'mtn('ntando um caso pntico, escreve Wa.trin: 

"O ideal nesta materia pôde :ser encontrado na conducta 
da Gt·ecin. ern 1893- ::-\ão ~e t:rata de arbitramento mas de um 
regulamento imposto pela proprla autoridade do Estado. 

Por uma. declarac;iio feita á Camara em data de 13 de De
zembro de 1893, adoptada pela lei de 22 do mesmo mez, "O go
verno helenico suspendeu o servic:o contractual da Dívida é!t) 

reino da Grecin. é ao mt>:;mo tempo o funcclanamento das ga
rantias e da percep<;ão dos Qepositos estabelecidos para este 
t'im. 

O Governo helllenlco reconhecia inteiramente as obri~ 
;;ações contractadas por elle, e não procedia senão por im~ 
perlosa e immediata necessidade imposta ao Governo pela si
tuação, reconhecendo que não poderia dar um caracter deri~ 
nitívo a eesas medidas .. " 
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Xovamente, por ~eclaracão de 14 de Fevereiro, o Governo hel
len!c~o fazia notar que os accordos com os portadores de tftulos não 
podem se fundar sobre o cumprimento das obrigações da. Grecia 
na medida de suas forças financeiras até o ultimo 1lmite, e escre
Yia: 

" .. _comprometter-se a menos, a Grecla não pensaria, com
prometter:"-se ~ mais, seria ir d e encontr:"o a uma catastro
phe mais desastrosa. para a Grécia e para seus credore~ que 
a primeira. E', pois. imprescindivel tanto para o Palz como 
para seus cr:"edores, que todos reconheçam exactamente os li
mites extremos do possivel. afim àe t0?1Ulrem esses limite.~ 
por base de seus accordoa~. 

Quanto aos sacrifícios que tornavam necessarios ao Governo 
imp<lr a seus credores. assegurava que s eriam attenuados á medi
da. que fosse melhorando a s!tuaçii.o !Jnancelra. do Paiz. 

Leroy-Bea.u!iéu, citando os exemplos de algumas companhia!! 
<1e ~~..:::.d.::!.s· Ce !erro, na H-?sr.u~ .. ,ha., em que o Governo })ara evítal"
lhes a fallencia, teve de intervir. de modo a suspender o pagamen
to de .Juros e amortizações dos capitaes nella. empregados. doutri-
na o mesmo para os E stados. di~ndo: · 

"A experiencia prova que a maior parte e, algumas ve
zes, a. totalidade da Divida, fica S'alva por combinações qu~ 
!oram, p or vezes, im1)0staa pela força. aos possuido~s de ti
tulas , pouco esclarecidos: 

Por -diversas circumstancia:s, os Estados podem cahir em 
uma situação !dentica áquella des<sas grandes companhiM, e 
não será. se~o pelos mesmos m eios que podem reerguer-se, e 
que as garantias de seus credores podem ser mantidas, ou 
reforçadas . ·• 

O mesmo a utor. a paginas a.deant.e,· depois de recordar os ac
cordos (fum:Ungs ) da Republica Argentina em 1891. e do Brasil 
em 1898, com a Ca-sa Rothschlld, escreve: 

'"Não aconteceu o mesmo para outras tallencias, nas quaes 
os Estados fixaram, por.s~«~. <uz.toridaàe, a parte de rendas a.n
nuaes que dest!na.rnm aoa credores. e o "quantum " de re
duct,:ão que devta.m su~pot-ta.r. 

As~;im, Portugal reduzlu, por um decreto de 13 de Junho 
de 1892, e uma lei de 20 de Maio de 1893, ao terço -os juros de 
todas a~ sua~ dividas exteriores com uma ligeira participa
ção dos credores nas rendas das altandegas, além de um 
certo limite. e na melhoria do cambio. sem que esta ·parti
cipação haja proporcionado a maior do terço dos juros, !le
não uma bon!flcação de 1/4 e 1/3% por anno. 

Em 1902, Portugal estabeleceu uma especie de Conve
JJio, que retluz!tz. á metade oa juros primf.tivoa iÚ sua lU~o 
deb-tlnando-lhes. pre!e:-cncialmente, a.s rendas das alfande
gas. 
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A Grfo'cin., em Dezembro de 1893, antes da guerra louca
mente dC'danu1a: á Turquia, havia reduzido, 110r sUa propria 
autoridade. <le 30% os juros primitivamente estipulados de 
súa Divi<b Externa~ :rem mesmo fazer excepc;ão para o em
prestimo denominado '·Monopoles" que havia sido solem
nemente ;::-arantido com renda$ e'lpeciaes e, até, ·.se apoderan
do do dinheiro em caixa destinado á satisfação das clausu
las deste emprestimo". 

Exemplo rla Rclgíca. 

:>{ais cam<"t0ri>·•li<':t de todas as conv~r~i>es. fo1 a realizada, re
ccntf"m<'nt.-,, nn m('r. rlP l'>fn.rr;o do co~rente anno. pelo governo he]
ga, chefiado por Yan- Zeelan<l. 

rm puhlici><ta commentanno esta operação escreve: 

'''l"m outro resultndo <lo ~-oto de apoio por forte maioria, 
em 30 d.,. .\1al·c;o, crmsistiu no "a!ll<gemant ·• das dividas. 

sempr<>. qu::tlque~ que se,ia o rcgimen politico e a or
g-anização ><<>eial. quando a, divi<las publica~ e privadas. in
terio,·es e <'xtran:;eira9. attingem um cer-to volume, ellas 
~fio amputadas 0u ann"Ullada'S. 

A c-om·ersão hel~:t consistiu em unificar a taxa dos ju
ros. a. 4 por cento a. a. O "~ornal das F!nan<:as de Paris", 
noticiando n m ecanismo da conv~rsão, diz: 

"A c-onvet·:,;.<"i.o é -declarada facultativa. Ninguem é obri
;::ado a acceital-a. Todo o portador de titulo é livre de a 
repudiar. 

S6mente. eis a sorte reservada. aos recalcittante!;l: 

1. ", os portador-e;; que não acceitarem a troca, a trans
forrnac:iio ou reduc<:ão de seus titulas, devem os depo~>itar 

para. sl"rem estampilhados no Banco Nacional da Belgl~a. de 
13 a. 17 de Maio. Isto equivale, commenta. a revista., a sup
pres&;1o dos .titulo~ ao portador e a.o estabelecimento de um 
registro de su><pe!W.s; 

2 .", a amortiza..<:ão desses ·tlt·l7~os ser(!. suspensa ,até 
que seju regularizada por decretos estabelecen-do as novas 
modalida{\e,;, ~em todavia modificar a taxa prlmitivamente 
fixada para. o reembolso dos titulO$ amortizad,os. No mo
mento faz-se pesa,· uma ameaça Indeterminada. Sua signi
fka<:5.o pratica dependerá da reacção da opinião publica·: 

3.<>, os titulas nfu> trocados ou não tral1sforma.dos não 
serii.o ma!s ::1.clmitt!dos á. cota~ão off!cial da.s Bolsas do 
Reino, 

E' praticamente de ~;randes dif!iculdades ~nder e rea
lizar os titules. 
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E' uma fórma de indisponibilidade; 

4. ", os títulos não serão acceitos para cauçõel'! em fundos 
publicas. 

E' a privac_:ã.o de um emprego legitimo dos titulas de em
presUmas . 

.Aquelles que jú. constituíram suas cau~ões em fundo!> pu
blicas são de qualquer maneira obrigados a acceíta~ a con
versão; 

:;.•, os titulas não figurarão mais entre os valores ad
mittidos aos adeantamentos do Banco ::--:'ac!onal e da Caixa 
Geral de Economia e Pensões- E' uma outra modalidade de in
disponibilidade; 

6. ", estando excluídos da cotação oftícial não se be:ne
!lciarão do sustento official das cotações organizada pelo 
Governo ·para os demais titulas da Divida Publica. 

Eis ahi o mecanismo. 

Em summa, d'agora em diante, continuou commentan
do o mesmo orgáo, eXistirá. duas categoria::~ de Divida Pu
blica. 

1. •, a Divida momentaneamente privilegiada; 

~.o, a Di}:ida. a metade repudia.da. 

E observa: 

O Que f:! certo, ~ que a conversão ordenada não é uma 
conversão I!Yre, mas uma conversá.() forçada. Vem manchada 
de violencia. de uma ·violencia irresistivel, que supprime a li
herdade de consentimento ... 

C'est une conversion ... de couteau sur la ~orge. 

Tudo perrnitte prever que, collocados deante da alter
nativa descr!pta mais alto, os portadores acceitarão a con
versão. 

E tra2 este commentar!o final: 

''A desordem moral é tal que o governo de um Estado, 
c:•jas tra.diçõe!'l financeiras são de perfeita lealdade, não he
sita em recorrer a semelhante processo do qual se vanglo
ria do successo e fala na volta da confiança publica! " 

O articulista estaria certo substituindo "a desordem moral" 
pela "a desordem economica". 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 12 OB- Págína46 00 159 

-225 

E, r~a!ni.en.te. u. }lerturbac;ão da economia mundial com a ulti
ma. guerra e outros tactores, foi de tal ma1>nitude e . grandeza que 
o mundo terá, fatalmente, de passar pm· um reajuO!tamento em to
dos os ramos das actividades economicas e financeira,, por quaes
quer qu·e ~~jam os processos . Processos quE; serão tanto menos 
violentos q·uanto mah cedo o>< dirigentes dos povos comprehende
rem a. realidade dos probl~mas de><sa ordem. 

Esses ensinamentos são bastantes para não poder-se he!i.itar 
trobt·e o reconhecimento do direito, e o dever, do Gove!:no regulm·i
zar por .sua propria autorJdade, o pagamento da Divida Externa. 
modificando as actuaes condições dos emprestimoll de modo a en
quadrar os serviço>~ de juros e amort~es dent-ro da>< reses pos
sibilidades economicas e as financeiras do Era.rio. 

·A unica. exit;cncla a que deve obedecer é a de que as condi.;:õe» 
dos novos serviços sejam temporarios e de posslveis estudos e al
. terações posteriores para, de accordo e com futuras melhol'lias fi
nanceira...<; do Estado. taes serYiços ·poderem ser modi!lcndos no 
~.::ni.iUu u" volt_arem a obeãec~r ag clau~;ula-q dos primitivos <'ontra
ctos de emprestlmos. 

Desta sorte. o Estado poderia no momento resolver l>abrur os 
Juro':! dos actuae:< emprest!mos externos e suspender as amorti
zações, por exemplo, por ;e!nco a.nnos. No 1im dellte prazo, se. 
porventura, verificar ser possivel elevar os juros e iniciar a amor
ti.za.c;:ão, com a melhoria financeira do Thesouro, deverâ. cuidar de 
nova alteração nesse ·sentido favoravel aos credores: E. assim. 
succes<sivamente, por períodos de tempo pre-estabelecido.;. a té 
attlngir aos juros e amortiza~ões lnte:;raes dos contractos iniciaes. 

Será. e:xcusaclo ohs~rvar que emquanto nessa sttua.ção não po
derá. em cal!o algum.' contrahir novos compromisso~< ante~ de res
gate integral das ohrigações existentes. 

Desde que o E3tado procure alterar os juro:; e amortizaçõe:;. 
dos empre:<timos externos estando esl*!>< serviços garantidos n os 
respectivos contractos. com a applicac;iio de determinadas renda.o:; 
fiscaes, não poderão os credore>~ exigir e obrigar que taes r~nda~<. 
lhes sejam entregues a fé do:; contractos'? 

Se o Governo, não lhes r eservar as rendas> que. segun-lo a>< 
elausulas- contractuaes. hajam ;;ido destinadas aos :serviços de ju
ros e amortizaçõe~ dos empre:;timos, não haverá u risco de uma. 
intervenc::iio extran~elra.? 

E me;;mo, tal lnterven~ão não ~r[~ licita por pat·te das na
<;ões ás quaes pertençam os credores? 

Todas es..as intet·rog:u;.:íe~< requer~m Jlon<lernd.< " ~uidadosa 

analyse. 
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Os emprestimos exter-no" estilo rf:'almcnte, nos res.'])ecti>o~ cón
tra.ctos, S'l1-I'ant!do3 pelas taxa,. ouro sobre o café, além de muitas 
outras. 

Mas a doutrina ·universalmente o.cceita é a de q u (' o Estado não 
pode desmembr!!r suas rendas. 

As renda_ .•ublicas rept·esentam um todo com o qual . o Es
tado satisfaz, primeiramente, as despesas essenciaes á sua. exis
tencla e destina a parte restante para pagamento ·aos ~redores . · 

Se tives>e de isolar ta.e-s ou quaes receitas para satisfazer :\ 
letra dos contracto" dog emprestimos, n ada lhe restaria desta :for
ma para as despesas impre&'Cindiveis á. admlnistraç-d.o, ou, pelo 
menos, teria de ,;acnificar os serviços publicos e de6t>rgan1zal-os 
pat~a geparar determinada parte de sua receíta ao tim ~pecial de 
entregá,r a esse ou · aquelle credor privileg-iado. 

De modo que. na realidade, as clausula!'>' contractuaes de ·de
terminadas taxa:; fiscaes serem destinadas como r:arantia de ser
vi<;<>s de j uros e amorti7..açÕ(',; <le emprestimos, não tem alcance 
pratko. 

Germain '\Vatrin. de accordo com os economis tas e interna· 
cionalistas, no. seu magnífico trabalho ''L e Contentieux Interna
tlonal ôe" Dettes Puhlique!<'', sobre o assumpto. a~sim se m ani· 
festa: 

"As g:uantias reaes consistem exch.isivamente no destino es•
pecial reserva<lo a certas receitas. con troladas por um organismo 
internacional, mais ou menoo:r, effectivo, como foi o caso da. Ser
via. da Grecia, do Egypto, São Domingos e da: Nicaragua, e mui
to recentemente ainda a Grecia: - emnrestimo para o projecto de 
coloniza~ão; como da Austria~ da Hungria e da Allema·nha. ~ 

As garantiall reaes se desenvolvem. conclue Gaston .Jéze, no 
final do seu estudo, mas ellas se fa.?.em concomitantemente com 
o controle internacional exercido não sómente no in teresse egoís
ta dos c redores mas tambem no 1nteresse do devedor.'' 

E Watrin conclue: 

··Exce pto o controle que e um:t instituição. anorma l não 
existe senão uma garantia: - cr 1'onta.M de I)(:Zflar. A& gn.
rantias geraes e as garantias especiaes são vã~." 

•· No !undo, diz Sir .John F. Fischer Williams, o que nO;; 
encontramos no caso da garantia geral. nada mais é quo 
uma prome!lsa. a pagar, ou, talvez, em certa~ circums'tancias. 
a promessa de que o servt~:o de determinado empresUmo; 
terú a r>r!or!dade sobre outros semelhantes. i"to ~. sobro 
outros emprest!mos exteriores ou internos, mas não a prio
ridade sobre ·Q pagamento (Ü4 ãe~pcsas oràin.mias ào Et>
ta.do. '' 
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Quanto ás . garantias ~;.peclaes, f)Jgn l!lca m simplesmente que 

"Tanto que os credores t;'eraes l!ão submettldos á boa 
ou má. fortuna <'lo conj)lncto do orçam'ento, os. credores ga
rantidos são protegidos contra esse ultimo ca.So. pela attrt
b uição a >;eu favor ; depois. sem duvida. das nece.ssiàades 
geraeSJ do Estado, mas nntes de todo pagamento aos credo
t-es c!tirographarios das rendas especialmente affecta das." 

Em. resumo. a!'< garantias são vü:;, o Estado ou pagar!i ou vlo· 
lará. a clausula relativa .:ís garan tias . E tem razão de não sujei
tar-se a taes clausula.s, se o Interesse publico für por ellas preju 
dicado e principalmente, se essa vlolacão fC.r tempoNLrla. 

Francisco N!tti. não (: m~no,. <-XP!lc!tu: 

Que garantia pode offere<'e•· <> F:,;tr\do. Int e r roga eile. pRra SU!t 
divida? 

E r esponde·: 

"~ada mal>! qut• Ht'U nmJIJ• ,, Ml'U c redito. No soeu poder 
s oberano, o E s tado mio tt>111 11utrn ,::a.rantia a fornecer se
não sua respeitabll!darl<·, J<t•ll nom<:', t<UO. tradição . " 

1\:las, (}e todos oll E>Connml~la~< llU" J<l' dedicaram ao e,;t udo das 
dividas publici\S, nenhum de• m•tlu t• )trc•Ktl;:;!o que Gaston Jãe. il· 
lus tre pr ofessor da. F aculda lh• •'l•• Dlrl•!to de Purls, director da " R e· 
vue de Science et d E' Ll'~l:<lutlnn l•'lnrtncl!lre··. e j á t a ntas ve zes 
citado. 

Sobre as garantia.• •1•>1'1 f'lllltt·t•Ktlmos publicas e screveu J êze 
o seu notavel livro ~ La Gu.runtle llc~< Emprunt s Publlcs d 'Et.at ·• . 
hoje com força de um c\'nn~<'lho no ussurnpto. 

E ssa incontestavel autorldnllt•, c-onsiderando os aspectos juri· 
dicos ?as garantias d o>< tomJlrl'~llrnuM , tarnbem , doutrina :· 

":Na a u sencln. ele c lauMula precisa regulando as · diffi · 
culda(les • . de uma )ltU'h• " ' ' aJ)I)llc:u-ii.o os princípios geraes 
result.Íl.ntes da naturc•1~L Ju•·lolkt~ do cau c!on amento e do filh 
financeiro visado por ••KttL ~urant!1\, de outra parte se tra 
r ã o a esses prln ciploK a>< llHHlltlto•u:ôctt resulta ntes da neces 
sidade para o EKtndu J;nrnut l<lnr, do fazer f uncclonar seus 
proprios serviços I) Uhlkutl, 1•:\·ltttr-Re-a cuidadosam ente 
tra nsportar pura t' ll liiiJIIt 'NIIIr'rr lt:, a on.rantia- dc.diJ. por U 1YL 

E&ta.do, ou v a.f'ion ;: .,twlo~. ru rt·ura.8 de direito privado .~o
bre O Cll-UCÍ011<il!rt•11111 1' /1/1'1' llflrl/ru.f(I.TC8.'' (Os gryphos são 
do autor). 

E Jé~ continua: 

"As regras til• tlll'<•lt•• l•t•l vutln foram elaboradas para a >.· 
r elações d e partleu!nr " Jllll'llt•Ulnr . 

Seria. ab'lurdo qut•l'<~l ' u ppllcr•l·llH, Hem modifica~ão algu· 
ma; ·As re!:H;:i:lel:! dt• I·:Hilt.tlo ft N"hulo, ou, nas rela.cões de par · 
ticulares com o )·;Hln tlu. J\q ul, •~tuno em todas as questões 
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de direito publico , deve-se sempre lembrar que a '"mise en 
jeu", a exe<:ução da garantia. pode cn.us·ar uin con!licto en
tre os interessados dos capitalista-s e o Mver .do E$tetdo ga.
ran.tídor de faz er f"r•ncc·kmar seus Jlroprio.s serviÇO$ pub!i· 
cos» . 

E' inadmissivel que a obrigação jurldica da garan tia 
ponha em perigo o !unéciona mt>nto dos servico5' publicos 
essenciaes á vida do E stado garan tidor." 

E . e m seguida : 

"Uma solução de entendim ento deverá. ser encon trada 
que dando aos credores satisfação, e ~tretanto não sacrifique. 
os interesses p ublicos -dos quae~ os governantes do E sta
do garantid o r tt!rn a 1·esponsabilidade. 

Em v er dade, sob uma !6rma ou outra, em todos os pal
zes.o Direito Publico n ão é coisa diversa que o conjut;!cto de 
soluções de conciliação e ntre os interesseS' priva.dos e a s 
necessidades do tunccionaroento regular dos serviços pu
bllcos. 

O D ir eito Publico 11ão 3e encontra co<Uficado em 1>arte 
alguma. Elle não o poderia ser, está. sempre evoluindo. Não 
se sabe nunca, e não se póde· jamais• dizer de ante-mão, o 
que·. exigira. o funccionamento reguill dos serviços P\lbÜ
cos. E, de. certo. o ·Direito Publico é uma conciliação dé in
teresse;; e niio o s.acrif!cio absoluto dos In teresses particula-
res. " 

E mais: 

"Ess-e principio capital G formalmente r econhecido pel :=~. 

· modez:ona jurlspruod"'ncia administrativa franceza. Não ':!e 
applicam os precisos texto.; do Codigo Civil, ou das leis de 
Direito Privado; Inspira-se s6mente nas ide"a-s g eraes q ue 
j\u;tí!icam es.s-es text os, conj ugando-os com a~> necessidades 
do !unccionamento regular e continuo dos serviços publicas. ·· 

·E r eforçando a ar!õumentaçã.o, es:creve: 

;.E~sa mesma idéa é. appllcada pelos ju r istas os mal>! 
modernos do Direito Internacional. em particular. sobre n. 
mater!a àot1 emprestim-os pttb~icos. 

E' tóra de d uvida, escr e ve m os p t·o!essores L!ipradelle 
e Polit!s que o ernprestimo publico crea .um la.ço de direito 
entre o que empresta -e' o q ue recebe o emprestimo; c rea en
t.re elles a relação entre o credor e devedor . 

Na massa dos contractos do E-stado elle occupa. é ver
dade, um lo~ar á parte: é urog. opera.<:ão de credito fei ta em 
virtude de actoS' soberanos para a.sse~urar a v ida do Pa!z 
e facilitar o funceionamento dos s erviços. 

De que a ·dívida é certa. é· incontestaYel. não · se . se
gue, poré'm, que o devedor deva liquidar Por inteiro - ain-
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00 é. preciso qtte 0.$ COndiÇÕes de S'IUJ:.S /1tnCçÕes O p ertni/
tam, . Por ma:!s tentado e inclinado que se seja a fazer-se 
abst;açiio das ·particularidades do emprestimo publico 11ara " 
~;ubmetter ao regimen das obrigações ordínarfas, não se r><>· 
cler:;. tratar o Estado que não :Pôde pasar sua3 dividao; mai':! 
rigorosamente que o particular que cae em fallenc!u ou se 
torna insolvavel. 

Em um caso ccmo em outro, a. Jnsol vabilidade impõe 
aos credores a.cceitarem os prazos de pagamento· ou mesmo 
se cOntentarem co11L uma. satis!açri.o proi•orcional aos rec"r
sa-s do devedo1' . " 

Essas lições mostram claramente o VlCJo da doutrina que nã<• 
que1· I!St.abelecer e reconhecer a odistincç:ii.o entre os emprcstimo,.; 
publicos e o;; contra.cto:;,o entre particulares. 

Continuando J éu•, ainda. ar~umc!ltll.: 

··Essa consideração conduz a uma theoria mais ma
leavel que entra em conta com as particularidades dos em
prestimoso publicas, procurando conciliar os intere:;'Ses egual
mente legitlmos dos possuidores dos titules e do Estado 
devedor. 

A divida rel!ultante de um cmprestimo é tão obrigatoria 
em direito que qualquer outra mas não ê m enos verdadeh·a 
que colltractadR fL vista do interesse publico. ella está su
jeita. para ><UR execu<;;ão. lis condi<;ões im:postas pe las ne
ressidades financf>iras e administrativas do E stado deyedor. ·· 

Tal é o prinCipio a se.Qttir para a soluçõo das di!/icultk
rlcs. " 

O 'mesmo autor, , a inda. mostra que a theoria das cau~:ões. tal 
como exi:;te nas rela4;:ões entr e particular.:s. não ê transporúvel pa
ra regularizar as relações dos pos.<>uidores dos títulos dos· empre3-
t lmos publicos, com o Estado ~rantidor. · 

E diz: 

''!\"as r elacões. de particular a particular, a cauç:ão t or
na-se obrlga.toria por par~ do deve-dor, uma vez a divida 
vencida. mas depois que este houver -sido, prévíamente, dis
cutido em seu.;; bens. 

E' mani!e»to que essa. 1·egra. não púde ser applicavel na 
garantia. dada por um E»tado l'elativa a um emprestimo 
publico. Como os portadores dos• títulos poderão, pratica
mente, discutir o E stado d evedor em seus bens, io;to é, ap
J)!•ebender determinados bens de domínio, quando não e:.lste 
via de execução !orçada contra um E !!tado, e que todos os 
seus bens são impEmhora v eis ·•? 

E ainda.: 
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"Por q\le meio jurídico os port::..dores dos titulos do em
prestimo poderão executar o Estado garantidor? 

~o!. solução decorre .das !déa.s expO!lta.s·: · a .obri;;a.ciio ju
ridica do Estado garantidor ê condicionada pela n ecessidade, 
p~a esse; de fazer funcc!onar os seus proprios serviços . ., 

Bastam essas transcrip~ões para se concluir que ao Estado 
aS'Siste direito de alterar o serviço de juros e amortizaÇões d os 
e mprestimos externos, sem que os pe>ssuidorcs dos tlt\llos possam 
executai-o nas rendas · offerecidas como garantia desses empres
timos. 

Na expressão de Lapradelle c Politis, reforçada por Jéze, co
mo vimos,. "os credores devem contentar-se con~. uma sat~o{ação 
de seus crcãitos, P'f'01JOrcional aos recu.rsos do devedor." 

Interven-ção e_:ctran.oeira. 

~as, como já, ponderamos, desde que o governo não reserve as 
rendas que, segundo as clausuias contractuà.es, hajam sido d~sti- · 
nadas ao se"•iço de juros e amortizações dos emprestitllos, não 
haverá. o risco -de uma intervenção extrangeira 7 E, mesmo, tal 
intenrenção não será. licita, por parte das na<:ões, ás quaes per
tençar.n os credores? 

Hoje, é inadmissivel a intervenção coercitiva. de · um Estado, 
-para obrigar outro a pagar-lhe dividas. 

Seria, de certo, indebÍta . intromissão e immoral aggressãc., 
qualquer governo extrangeiro prestar-~ a ser o Cobra!U>r de 
banqueiros, particulares extrant;eiros. 

Seria da parte do governo éxtrangeiro, bai:xar-se á maior. daY 
indignidades, servir de instrume)'lto á gananeia da a.giotagem in
ternacional. 

E, ao demais. se isso fosse de temer. o governo inglez, por 
exemplo, já teria feito, pois r.nllitos Estados estão sem pagar 
coupons vencidos dos seus empres timos na. Inglaterra. 

Nas mesmas condições de inadimplemento com as praças de 
Sew York, Londres e PariJ! encontram-se nada m<1-:1.0s de 19 na~ 
ções, sem contar os Estados, províncias, depar tament oS', mun1ci
paÜdades, dessas mesma" naçôes, em ídenticas oondições de inn 

·dimplemento dos emprestimos extel'nO» contractados•. 

Não será. crlvel que. cs credort>s inglezes e americanos fossem 
abrir. uma ex('epção para o Brasil, conseguindo de seus respecti
vos fl'Ovcrnos uma intervenção v1o1enta a favor dos seus creditas. 

A .. :unlca intervenção licitá, por parte· dos governos ;xtran gei
l'os,· a favor dos po:'5suidores do!! titulas dos· empre~timo15; I! a di
plomatica, a de •'bons offlcio~<" . 
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E como exnllca. V\."atrin: 

''Nós chamamos ,intervenção diplomatlca, porque, segu in
do neste :ponto M. K. Strupp, distinguimos a. intervenção 
dlplc>matica , no sentido largo ~e intervenção dlplomatica no 
sentiuo estreito. 

No sentido lars-o. a intervenGão diplomatlca. consiste no 
govemo a que pe rtença. o possuidor 'do t itulo tomar em con
sideração suas queixas, promovendo uma reclamação sobre 
a. base de egualdade, troca~ de "notas. pedidos de explica
çõe-s, etc . , . " 

No Estado do Rio, por exemplo, podemos affirmar com se
gurança, já um embaixador ext rangeiro interveio com seus 
"bons o!fíclos ~, em rela~ão a d'etermúnado emprestimo externo 
tend'o logo ces~o essa in tervenção, por elle p roprio haver reco
nhecido dentro das doutrinas do direiLo· intertlactona.l , qu e não lhe 
cabia Ir mais adeante. 

"Tudo isso. explica v;·atrln. diz com a diPlomacia como 
arte politica, e não de Díreíto . Toda essa acçã o caràcteri:za 
os "bons officlos". segu ndo as expressões muito justas do 
Secretario do Estado Americano Baya1·d que em 24 de Ju.
nho_ de 1885, corno ~corda StruPP, declarava: "Tudo que 
nosso governo Pode fazt>r no caso d e um pedido rejativo 
a cousa puramente contractual, é empregar seus "bons 
officios" , isto é, levai-o ao conhecimento do s-oven,o extran
geiro ... Se a sobera nia. advertida, nega a validade do pe
dido. ou recusa o pasamento, a. noosa acção acaba. abi. " 

E. ma.ls: 

"A intervenção de "bons officios" é licita, entra no do
min!o das prerogatlvlls ào Estado e faz parte do dever de 
proteccão e do direito de aco;:ão diplomatica, e da represen
ta<:ão do extrangeiro pelos agentes dip1oma.tiCOS' de seu paiz . 
Niic sacrifica de maneira a lguma os direitos dos particula res, 
porque o Estado a que pertencem, embora livre de agtr •ou 
não_ nun".a recusará esse apoio. que não compromette a.s 
suas r ela<:ões com o Estado devedor, pois que se trata de um 
recurso gracios'O. 

Não sacrifica. tambem. os 'direitos do Es tado devedor. 
preci~amcnte. p or causa de seu cllracter gracioso, dcsmunido 
de qualquer sancç;ão.,. 

E continua \Vatrtn : 

"Tal a intervenção licita e Rem perigo, que denomina- . 
mos de intervt>.nção de "bons offlclos", para distinguir ou 
tra, a intervenção represaita da qual vamos tratar. 

Esta foi analys'ada.. com ba st~nte :pe:rsplcacJa, por · 'M. 
K . Strupp que a define nos ·termos s<eguintes : 
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··A int~rven~iio é um facto extra-jurídico pelo qual um 
ou mais Estados, ~em poderem basear-se sobre um titulo 
jurídico, emanado seja do direito commum, seja de um 
tratado especial bilateral, ou, plurnateral, e ligando as par
tes em causa, se immisocuem em negocias exteriores ou inte
riores de um outro Estado, ou de varias outros, para exi
gir a execução ou não de tal ou qual c ousa." 

Esta formula., commenta \Vatrin. tem o merito de não 
<'-<>llocar a que~tâo sobre o terreno habitual. 

A intervençfw <: licita, ou não? 

E' um f::::.cto ··c~tr-~-jt::-~dico··. E. desde que g-rupamos 
nosso~ rac!ocinios em torno dos pontos relath·os aos inte
resses do Estado, demonstraremos que a interve nção repre· 
salia não li\ssegura nem >eal7aguarda os direitos dos credor~, 
com mais efficacia que os processos precedentes. E, de ou
tra parte. ella ~ eminentemente perigosa para o Estado Que 
a pratica." 

RqJresalia ... 

,;Da mesma forma que a intervenção ;'bons offici05" nilo 
assegura o respeito· do dlrelto dos credores. a intervenc;ão re
presalia. tambem nada adeanta. E isso porque "ou o Estado 
devedor não paga porque tem legitimas razões para não 
pagar, e o acto da intervenção demonstrado inutil torna
se odioso, ou poderá pagar e será. extraordinario que um Es 
tado v>l. ceder somente com receio e medo da for6a bruta .. 
Se J>Uder pagar, multo verosimilmente, o o;~lmples pedido dos 
port.adorell de títulos seria satisfeito. 

E se não .pode pagar, sent co?npr~metter seu~ serviç09· 
publicos. fon:al-o a essa extremidade é ainda um acL 
odioso.'' 

.Além dessas citações. ]lademos lemlwat· mais as ]lalavra>< d~ 
::-.r. Rolin Jaequemyns, antigo minLstro da Belgica e conceituado 
internacionalista, dizendo: 

"O facto de um Estado contractar um emprestlmo {o 

evidentemente um acto de soberania. Mas, o que menos 
:1alta aos olho~. e entretanto, não menos verdadeiro. ê o fa

. cto de que pagar suas dividas consiste em outro acto de so
berania perfeitamente distincto do primeiro. 

Se assim é a regulamenta~ão das dividas do Estado, 
não pode, da mesma forma que a crea.;ão desta divida pelo 
ernprestimo, dar Jogar, pelo menos em regra geral, a uma 
interven<;:lio extrangeira. Os extrangeiros andariam de res
to mal avisados vara ·se queixarem de condições 1dentleas 
aos sujeitos do Estado devedor. e contra as qüaes não tinhnm 
desde inicio, outra garantia que a f(, do Estado., e o seu evi . 
dente interesse em não comprometter o prop_rio cr~ito. 
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Ha motivo para uma intervenção 5~:~mente quando a. re
gulamenta~ão da divida favorece systematicamente cet·to:> 
credores á casta do sacriflció de outros, e S!! no numet·o 
de!ltes ultlmos se encontram cidadãos de cleter:nlnado E sta 
do, porque então este EstaCo poderia ver nisso uma hos
'tllidade manifesta e característica. Que o abrigaria a defen
der-se. ou a proteger seus nacionaes. •· 

Quando em 1848, os credores inglezes de um Estado extranp:ei
ro. foram solicitar o apoio do governo inglez para receberE'm seu s 
dinh~iros, L ord Palmerllon, soube lhes fazer comprehender que 

" pa ra o governo de S. M . a Rainha, não exi.stia nenhuma 
übl'igaçiio juriüica de intervenção que a de assignar os em
prestimos Jançac]os por um governo extrangeiro. _. o que 
representa uma operação financeira e commer clal, c que o 
riSco inherente a operação deste genero~ é. egualmente, inse . 
p araveJ G.as snhscrlpc;ões dos ernprestimos dos Estados e que 
os credores .não deveriam q ueixar-se senão delles proprlos 
se. porventura, perdesstem os ~eus emprest!mos ... 

:M. Pradler. conselheiro da Cõrte <le Apíiéllac;ii.o de L y on. es
tabelece o verdadeiro caracter da intervenção por motivo de di 
vidas, dizendo: 

"Não poderá Sl?'r conte8tado que taes Intervenções cons
tituem uma vio~ac:ão da independencla dos· Estados. E o que 
de facto lhes dá o caracter de abuso, é que jámais são em
pregadas cont ra Esta<l.os fortes mas' sempre contra. os fra
cos. 

o resultado pratico deso;a, intervenções tem !lido des
acreditar ·o governo que os pratica. despertar desgostos ,. 
odios contra .os extrangeiros. perturbar a harmonia das re
lações intcrnacionaes. favorecer a política de terceiras po
tencia.s, bastante habeis para explorarem os resentímentos 
do E stadÓ, nos ne~ocios do~ quaes intervem. contra a. po
tenc!a intervento ra, a adquirirem a~slm . uma. influencia fa
voravel as suas vi:tta"' ambiciosas. 

E' necessarlo não esquecer que u. ::;oberania e a inde
pen<lencla do~ Estados, fortes ou fraco:~. (: a base do pirei
to· I nternacional. ·· 

M. Pichon, na Camara. Franceza.- como :Ministro do Extet·ior, 
não m enos nfflrmati\·amente que Lord Palmerson, declarava: 

" Não se de,·e arriscar aR !or~a>< e rompromett et· a po
lítica e as r e lac;Oes de um ·Pa!r. em t odn.:-o• a:< e:~pccula<:ue.~ 
felizes ou lntehlzes em as qua.es o~ gra.ncle:~ empreiteiros. o:~ 
!ornecedore"' e o~ banqueiros po,:~am. Jmpruclentemente. <lel
xar-se arrastar. 

E' necessario fazer differenr,:a. entt·e os· connicto:::~ que 
nascem d os enoprestimos us u•·arlos e os cmlll'est!rnoB resu·· 
lares, entre os Estados que desejam, ~inceramente, executar 
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suas obrigaçõe9 e os que praticam de ~parU-pris" a dene
gação da jcstiça. os que respeitam o dire ito e os que u sam 

'' · de má !~ contra reclamações justiticadas, e aquelles que, 
por motiVOS; · independenteS~ da, propria. vontade encontram
se momentaneamente n a impossibilidade ele =tisfazer legi
timas reclamoS' de seus credores." 

S lr Bruce tambem. na Camara, declarava: 

"Que o gov erno dos Estados Unidos como o da Grã 
Bretanha n ão a dmitte e nem faz vale r o principio de 
que o naciona1 portador .de titulas da Divida Publica de um 
paiz ext ranJ:!eiro que, ao mesmo tempo que outros porta
dores de títulos, n ão puder obter o pagamento de ~eu cre
dito, tenha ãh·çito ã. m~srna. prot~ccãü que ü nacional que 
haja sido directamente v1ctima de um acto de injustiça ou 

. vjolencia." 

Fóra de duvida. portanto, que não ha de · receiar-se uma in
terven ção extrangeira se, por ve n tura, o governo c uidar de modi
ficar, por sua pr011ria autoridc.de, o serviço de divida externa 
quando as modifica~;ões são Impostas de medo incontestavel. pelas 
precarissimas c ircwnstancias das fin a nças publicas. 

De modo a lg-um será , pois, Jlcita e admissivel qualquer Inter
venção menos amistosa de governo ex:trangelro a esse respeito. 

Capacit emo-nos , como ensina Leroy Beaulieu, "que o Esta
do deve ser o unico juiz de sua propria wl,;abiliclade." 

D efendendo e demonstrando essa mesma these, Drago lem
brava que o "Russia viu-se ·.rorçada durante longos a.nnos a sus
pender o serviço de sua divi.da ' externa e não passou pela cabeça 
de ninguem con strangei-a a pagar embar-gando suas rendas. 

Portugal repudiou,- nitidament e, u m emprestimo extrangeiro <' 

nõo se Yiu envolvido por Isso ·num cont11cto int ernacional.. . o 
m inistro dos negocias extrangelros. M. Ribot, contentou-se em as
segurar que estudaria o que devia fazer . . . a Allemanha formu
lou a lgun s protestos que embora !ormaes foram pla tonicos' e a 
c ousa ficou nisso . " 

Depois dessa ~poêa, e m que Drago assim se expressavll., e, 
principalmente, no periodo de apôs guerra, quantos paizes vem 
suspendendo, e mes mo repudiando, por completo s uas dividas ex
ternas? 

S6 na crise de agora, como jã lembramos, nada m enos de 19 
nações suspenderam os seus serviços de dividas! 

Como, pois, suppor e teme r que o Brasil. n ão cogitando de re· 
pudiar suas d!vlda9, - muito ao contrario, empenhando-se em ,a,. 
pasar. mas, apen as, procurando honestamente r esular-tzal-as, 8'Cm 

:Phanta.sia.s c m:vstl/ica.ções economicas c f lnanceiraB e, dest'arte, 
melhor garantindo os credores, - possa. vir · a. ser victlma de In
deb itas 1nte r vencões extrangeiras? 

Rcsponsa'bilida<'le da União. 
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Não devemos. tambem, deixar de acccntuar, a pt•oposito dessa~ 
g-arantias contra.ctuae~. que o Governo da. União não se pode res
ponsabilizar pelos empre&'t!mos contrahidos pelos Estadoo e 
municipios. 

A Constituição Federal de 91 estabecla, no seu a.rt!go 5. o qu~ 

"incumbe a cada E s tado ·prover. a e~pensas proprlas, ás ne· 
cessidadeSI de !!eu gOVerno e administração . " 

A a'ctual tem e conserva o· mesmo espírito. · 

_ A .simples le itura desse a.rUgo mos tra a absoluta !ndepend•;n· 
· da. dos Estados nas questões !lnancelr:ls relativas as suas pr o· 

pl'ia.s n ocess!dades adm1nl.strattvas . 

O não adimplemento de cvõ.:.promissos de dividas por parte de 
varlos Estados da Federação Brasileira, como o A.ma.zonas. a Ba · 
hla, Alagoas e outros, no corre r desses ultimos ·VInte· annos. sein 
haver isso provocado qualquel\ intervençãb extrangeil'a. deve ser 
su!flclente para demonstrar que a União não pode, de direito ~ 

de facto, reconheddamente, assumir responsab11lda.des que nãu 
tomou e que estão por conta dos Estados . 

T:lnto · os . E stados como M . municipalidades continuam a go
zar de intedra autonomia e m tudo quanto respeita. seu peculiar 
interesse ", "respeitados os principias constitucionaes da União H. 

E isso sempre to! <lo inteiro conhecimento dos que negociaram os 
'emprestimos. 

Dessa wrte, (tUer p ela. letra da Cons t ituição, que)' considera.n
do o esplrito da mesma. lei organica que une os .Estados brasile!- · 
ros, não ha como responsabilizar o governo central por qualquer 
falta dos Estados e Municlplos para com os seu!! .·es pectivos cre
dores. Estes corre m os riscos dos negocios que tlzera.m, ~m con · 
sultarem que o mesmo gov erno nada tinha. com taes emprebenói
m entos. Dahi ser perfeitamente inacCJ!SSiVel, e merecedora de 
categoria "non possumu:;", qualquer reclama-ção · que re~eba o 
governo federal a proposlto de inadimplemento de emprertimo~ 
estadoae11 ou municipaes. 

0 

Para diSlllpar por completo qual quer duvida que possa ainda 
haver relativa á nenhuma connexão da responsabilidade da União 
quanto aos Estado~. bastará transcrevermos o que a respeito r e
lata Watr!n, sobre o r epuéllo das dividas da Florida e do T exa\l, 
nos Estados Unidos . 

A re!<ponsabilldade do Governo Federal, diz elle, pelo 
Et'talio Federado, dfi. Jogar a um problema muito curioso e 
que tol dl~cut!do na Commisão Mb::ta de Londres. a propo. 
sito dol! bonus da Florida e do Texas. 

Todos r.onhecem a s circumstancias nas quaes a F lorida. 
quando era ainda um Territorlo, veiu a repudiar toda s ua 
divida publica . 

:os creadores desses emprestimos por intermedio d o 
agente do gov~rno M . Ha.nnem e de seus advogados :M. M . 
Rolt e Ca irns, tentaram pôr em causa. a· responsabilidade. 
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do Gt)vern~ Federal , .e pnra isso f izeram vibrar todas as cor
das s uscept!veis de cornrnoverem os ·Esta.dos L'nidos~ 

1.", a equida.de, a razão, a moralidade; 

2 . n, os termos de tratado de cessão da F lorida pela Hes
panha e pelos E sta.àos Un.idos, em. 22 de Fevereiro de . 1819, 
a rts . 2 .. '\ e 4.n 

3. o , a Divida em sua origem deveria ter sido uma Di
vida dos Estados Unidos; 

4. •. os Estados 17nidos proprietarios de uma grandG 
parte da s·uper flcie do Territorlo, beneficiou-se com a intro· 
du c c::ão dos capitaes dos poss uidor-e!< dos · ti tu los no mesmo 

ã.o, ·us Estados l:nidos ha,·iam reservado um controle 
~·obre os -actos legislat!vos do Terdtorio, controle do qual 
podiam l'ervir-se para impedir este de repudia r sua Divi-:1a ; 

6. • , · os Estados L'nidos." admit tindo o Tet·rit orio na 
União· com o artigo 8 . • de sua Constitui~ão. destinado a im· 
pedir o Territorio de tornar-s e capaz de pagar sua Divida, 
tran sformou-se em cumplice de um delicto. .A.rt. S.o No 
greater amountg of ta.""te or revenue . sh all a t any .ti!lle be 
l!vied t ha.n may be required tor the necessit expenses of go
ver neme·nt) ; 

i. • . os E s tados l.:nidos tinha m um meio, por uma con
dição "uspen:~iva de privilegias, de obrigar o T errítor io a pa-
gar . Elle não o fez. .. 

Por todas essas razões, o s cr edores concluíram que os 
Estado~ L'nidos <leviam ser con s iderados como tendo assu
m ido o compromisso de · ser em r esponsaveis pela Divida do 
Territorio. 

E Watrín continu a a descrever o câso: 

" O representante dos Estados U nidos Mr. Thoma?. e 
o commissarlo americano Mr. _Gpba.n r efu taram os a.rl>U· 
m entos moraes, contractua.es e qua.si contractunes•. con side
rando que s omente a quelles sob re a responsabilidade dell· 
ctuosa era m de grande lmportan c la. 

Os E s tndos Unidos se defendiam de ser cumpllces na 
repudiru:ão ~os bon u s da. Florida.. O art. 8. • da Con:r.'titul
~ü.o da. Florida, diz l'rlr. Uphn n, não E entrave IWS pagamen· 
to da s ua ài-1.-lda que faz parte da." despei:ID.l! as mals n eces· 
sarias ás quaeR se refere a Co nl!tituição. Seria difflcilmen
te sustentavel que uma taxa imposta pela Florida. para 
con seguh· fundos n e cessariog ao pagamento de suas obriga
ções !os~(' !nconstituclonal. E o.dmittindo que tal s eja a .in
ierpreta~ii.o, os Estados Unidos não seriam responsa.veis . 
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Se . a Florida repudioU: . s ua . Divida. por qualquei· camm 
q.~e seja, é com ella,. ~ão incumbe a.os Estados Unido~ tor
çal-a a pagar, negando-lhe admissão na União . Os Estado~ 
Unido·s não têm que se· intrometter n a actividade dos es ta
dos ou territorios, n<UJ sttas esphera:s de nuta?Urinia. ins-e
r encla que esses n ão q1.1e reriam sof!rer . 

. O Congresso de outra parte não tem nenhum p oder para 
·recu ar d e admittir a Florida na' União desde o m omento em 
que ·a Constituição dessa na.da tem d e contrario á Constitui-
ção Americana. 

O Congresso dos · E~;tados Unillos, homologando as lei~ 
do Territorio autoriza a e ste tomar compromissos. mas não 
ohriga Os Estad~2 t.:':'l!dcs. 

Os co m promissos têm seu eff~ito sobre o Territorio. 
n;!o sobre os Es•tados U nidos ." 

Como ah! se Yê. quando não basta:.<Sem os no.;sos pro
prios antecedentes;. encontr aríamos no,.. archivos constitu
c ionaes do g overno americano, servindo de base conE.tante 
para intellis-encia de nossa Constituição. notaveis exemplos 
corrobcrando o principio de que nenhuma:. re9ponsab!lidade 
poderii. ca-ber a•J Governo Federal p ela divida dos E stados . 

Aqui cabe a critica ao >:<chema Os waldo Aranha, de compro
mette r . dfi" cP.rta fOrm~. a C'nião nas dividas do-s E stados•. 

Os banfJueiros e as nossas resrJonsabf!iàades. 

Quem não conhecer o mecanismo das !1nan<;:as internacionaes 
diante das condicões fina nceiras dos Estados, cujo credito deveri:t 
ser mínimo ou nullo, su r prehender-se-á. da faciUditde com que, no 
erntant,, esses E stados obtinham g randes emprest!mos externos. 
E tomavam,' des~a· sorte, responsabilidadeS/ notoriamente muito 
acima de ~;uas forças eoon :omica.S . e financeiras. 

Como explicar que os banqueiros extrangeiros fornecessem 
~'"l'a.ndes quantias a E st ados cujo!'l orçamentos. <le a.nno para an
no, a prese n tavam crescendo a.eticit.t:i' 

Seria ig norancia, ou teriam sido os ban queiros yictimas de in
formações menos verdadeiras e, propositadamente, llludidos na s uo. 
büa U:? 

Nada dlaso. 01>' banqueiros não só tinha m conhecimento per
Certo de tudo, como a certeza de que os dinh!!!ros por elles forneci
elos eram pelos · dirigentes completamnnte esbanjados em applica
<:ões improductivas. 

Embora a.~sim. não ne:;avam capltaes porque a especialidade 
de- "eu~ negociaR con!O'iste em 1'a zer, em dado mom('nto. empresti
mos \ 'laveis. 
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Aproveitam, pois, !:odu.s a.S ctr.cumstancias f avoraveis para. 
negociar co~ .os ·haveres do publico, iúlpositados 1101 respeitaveis 
banco6, o maior numero possivel de emprestlmos. 

Em seg uida, \rendem rapidamente os Utulos adquiridos dos 
:;ovemos .a preço multo abaixo do valor nominal, ao mesmo publi
co num typo elevado, . ganhando a · d!!ferença. 

Desta sorte, · stm~pre C0'7l< dinheiro dos 'depositantes, os banquei
ros ganham por dois caiT1nhos: - nas · commislsões e compra dos 
titulas ·dO'!! novos ernj)restimos aos governos e na venda dos mes
mos titulos ao publico. 

Feito e acabado o empres timo, e diluidcs .seus titulas nas mão$ 
do public~. pouco importa aos banqueiros que, posteriormente, o 
Estado devedor pague ou não os coupons vencidos. Numa ou nou-

. tr::.. !::ypothe:::;e sómente o publico acarre~~ as consequencias. E 
quando ·houver, mais tarfte, a fatal suspensão de pagamentos que 
os portadores dos titulo~ se queixem do Estado devedor e rela pso 
e n ão delle banqueiro . Por isso, .terminado .o c:vclo das transac
ções de cada emprestimo, os banqueiros · estão S'empre promptoa a, 
novamente, .negociar, desde que percebam o publico capaz de ac
ceitar e tomar novos tltulos. 

Muitas vezes, com este objectlvo, fabricam o _Q.ue se denomi
na um w falso credito ", de modo a fazer o povo suppor e acreditat· . 
que o emprestlmo <:l.e tal ou qual paiz é muitlssimo vantajoso. Co
mo tambem, geralmente, annunciam . a cobertura de determina do 
emprestimo dez, vint('l ou mais vezes. para ~ar a lllusoria. Impres
são de grande procura. 

Era, por exemplo, o que· acontecia, antes da. g ra.ude guerra, 
n o lançamento da Bolsa de'·Parls, de longa setie <le emprestimos 
russos. Os "gros bonel<;" da'· aJta finan~a creavam nas occa
slões opportunas na lmnrensa franceza. o maiS' !avoravel reclamo 
sobre as possibilidades. do governo autocrata da Russla, quando, de 
facto, '\-"inham as !i_nança.s moscoVitas se mant~ndo á: custa. dos em
prest1mos, e o governo do C:i~ar cobrindo S'Uas deS]lesas normaes 
com o augmento constante e fabuloso das . <liv.ida:s externas.. E 
numa situação de política interna francamente revoluciona.rin., 
ameaçando a propria estabilldade da dy.nastia reinante . 

Mercê dessa tactica., Oll magnata·s !l_nanceiros causaram .por 
fim, A economia da Fran~a a perda de muitos milhões de :francos, 
embora. nada soffressem elles proprios. Ao contrario, ll..presenta
vam· grandes prosperidades em suas caixas ... 

Os abusos da alta fi nanc;:a, dispondo sem critetio e prudencia. 
dos dinheiros do .publico, para. es:>eculações fjn.anceira:s, !oram tão · 
clamorosos que nos paizes• capitalis tas, principaimente na Fran~·a, 
despertaram· 'iva campanha de 1>rotestos. 

Entre os numerosos publicistas que trataram do assumpto, 
Lysls foi o que mais ~ notabilizou pela energia da critica e o 
desass•ombro com que !ocalizaYa a verdade sobre .os bastidores da 
política dos masnll:tas do credito. 
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Na " Ren1é '' . por Ion!;o tempo. dedicou~se Lysis a desmasca
rar a gana.ncin, a impiedosa agiotagem, as immora.es especulaçõe;; 
praticadas pelo fi'nancismo cosmopolita com flagrante sacrifício 
para a economia franceza. 

!Seus vallo!o.'os traba lhei;, reunidos actualmente em v.olume, sob 
a sugsestiva eplgraphe "Centre l'Oiigarchie Financiére en Fran
·ce ", m e recem ser lidos e conhecidos para intelllgen cia da crise que . 
atravessamos_ 

Por elles sabem-:;e os .r eae:; mot:Jvos pelos quaes Nações, Es
tados, p·roYincias e municípios, semi-arruinados encontraram fa
cilidades ~le credito por parte dos lJanqueiros. 

L y.;;j,. ana.iy.-:a. assim , OJ; emprest!mos aos paizes balkans, pai
zes que denomina de "'chair a u!ilure". como tambem estuda minu
ciosamente as precarias clrcumstancias economico.s e financeiras 
da Ame1·ica Central e do Sul. ·circumstancias que demonstrava m 
já naquella época, antes d a. guerra, não permittir como acontecia, 
a prodlgalida.de de emprest!mos. Ent retanto,_ acentpava elle, os 
banqueiros por especulação e agiotagem lançavam innumeros em
prestimos no. praça de P a ris . ganha ndo sommas fabu losas, mas 

· acarretando, no fin al das contas, imrnensos prejuiws para' toda :.. 
e·conomia. d<;s francezes . Rubscriptores dos titulo~ desses empres
timos. 

Referindo-se ao Bra'!il. LYsis ohservava ·: 

"O l3ras1l encontra-se ha muitos annos em sitpação 
critica. Para e~·itar o aviltamento dos preços do ca fé, resul
tante da · super-produc<:ão, o Governo Brasileiro ern}lrehendo 
umn. fiancc à'ozJcrette. 

· E mais adlante: 

h l'm verdadeiro escandalo é a introducção no mercado 
de. Paris ·de uma multidão de pequenos emprest1mos das 
provincía·s brasileiras : Espirlto Santo, Minas Geraes, São 
P aulo, Rio -Grande, Bahia, .Amazonas, .Alagoas, etc. Essas 
emi:o<sões. dizemos nós, constituem verdadeiro escaodalo. 
Com effeito, os orçamentos dos Estados do Brasil apresen-· 

. tam · considera.veis deficlts. Emquanto o orçamento !ederal 
do Brasil (; alimentado pela metade com os direitos de im
portação sobre mercadorias extrangeiras, os orçamentos es
tadoa.ee só possuem uma unica ré celta - a dos ·direitos de 
exporta<:ão sobre o ca!t:. Esses direitos são arrecadados ad
va!orem. 

Dahi resulta que uma mH. colheita, ou simplesmente 
uma b:~lxa nos pre<:os é s u!!lclente para causar nos orça
mentos enormes rombos. 

~aturnlm~nte, houve o cuidado de não deixarem OA 

r:ub~criptores suppor os dtlcos que corriam .. : mas . colsn 
ma!R ' ljl'a.ve, nüo se lhes ch:1mou attencüo I!Obre um facto 
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. capltal -geralmente delles. ign~rado: o seguinte: - os em
prest1mo.s contractados . pelos . Esmàos do Bra8il- '7!ão !JOZ(l.?lt 

·da uara.nt!a. do Estado . Fccteral 

Segundo a Con-stituição do Paiz, o Governo do Brasii 
ni'to tem "controle~ :!inancelro sobre ·os• Estados. 

Em summa, os Estado.!l do Brasil são irresporisavei.s .. 
Poderá, pois, acontecer que uma grande -parte da.~ somma~ 

assim empregados, estejam compromettidas. •· 

Por esse e outros protestos, amplamente divulgados, não po
dere. haver duvidas sobre o perfeito conhecimento da alta finançP 
internacional das condições pt'ecarias dcs Estados braEiileiros, a',M · 
quae~, entn:.t:...ntu, inconsc_ientemente ou só por agiotagem, os ban
<l.Ueiros fac!Utavam, com di n-heiro <lo P1<Õlico. · os success!vos em
prestimos, e cada vez mai~· onerosos, sobrecarregando ainda mal!< 
o futuro financeiro nos mesmos E stados . 

Chegado, agorá, o momento tragko em que o !)e!!o e as res
ponsabilidades financeiras das dividas attingiram .pr oporções taes. 
que, para muitos Estados, ·senão todos, é !nteira.mer:te impossível 
satisfazer o teor dos compromissos assumidos. 

Quasi todos, assim que terminar o prazo do schema. Aranh&, 
estão no d!lemma. de desorganizar completamente a rnachina. ad· 
minlstra tiva e atrophlarem a }1roducc:ão, com forrnidaveis cortes no 
funcclonaUsmo e pesadíssimos impostos, sem, todavia, se ss.lva
r em, ou, encontrarem por paxte dos credores toda boa vont ade e 
completo accordo para ficaxem estabelecidas mais viaveis nor
mas de amort!7.ação e {)ligamentos de j uros do.;_ emprestimos exis
tentes . 

Caso não seja possível um acccrd o nesse terreno, ao Go·verno 
assiste o direito de, com sua propria autoridade, ~stabelecer e de
cretar as modificações necessar ias aos• interesses publicos. 

O q u e incumbe ao!l governos dos Estados, como necessidad~ 
imposta pelo tremendo acervo recebido, e no proprio interesse dos 
credores, é, tambem, emprehenderem . a conversão dos respectivo!! 
emprestlmos. As conversõel:' serão má.is faceis de. serem advogadas. 
ou· mesmo impostas, quanto devem os actuaes d irigentes reprel:.'l!p
tar a victor!a do~ que, precisamente. fizeram à. ·Revolução em pte- · 
testo de arraigados methodos de esbanjamentos. imprevfdenclas <> • 
de lapidações . · 

A autoridade moral dos governos oriundos de uma R evolução 
deve ser lncontestavel: não h a como o~ accusar de cumplicidade 
com o Dassado. 

E es::J. autoridade eld~:~te em relação aos proprtos banqueiros, 
~ntermediario~:~ dos emprestimos purque se, em verdade, grande 
culpa das mlseru\·e!" condlcõe>< !lnancelra>< em que se debate o 
Bl:as!l e a maioria. d(m Estudo~ bt•n...,llt!lrms, toca _aos admlnlstradorea. 
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ecoliomiàs de seus clientes• para as entrel!;ar aos notorios esbanjn
mentos··e insanidades dos · governantes · brasileiros. não estão isen
tos de bastante responsabilidade na situação de insolvencia geral. 

E, principalmente, quando, na maior.!a dos c~\Js, as :facilida
des de emprestimos eram con iientidas 'pelos banqueir:os com o uni
co fim. de receberem avantajadas comrnissões, pouco se importan
do com as consequencias futuras e nociva~ para seu,-,• cliente" que 
nelles confiaram com toda bôa !<: .. . 

E ' preciso notar-se. dada a completa i,;norancla. do publico 
sobre esses ne,J::'ocios. que o tomador de um titulo extrangeiro no5 
paizes ca.pi_talistas, só ~ !;Uia pela.s informaçües do banqueiro que 
lhe inspira confiança. De modo que dos banqueir os depende to
do o mechanismo dos empres thnos e portanto o successo. ou não. 
de tal ou qual et'nprestimo em virtude de suas informacões . 

Da mesma fó~ma; o banqueiro emprega. a trama de sua orga
nização bancaria, que partindo dos grande)> centros, como L ondre!<. 
Pari~. Nova York, lrrad.ià-se e estende- se pelos mais r econditos IQ,
gares do~ respecti~·os paizes para. provocar a baixa. ou a alta do-'l 
titulos, conforme seus interesses, e probabilidade!:! de fazer, em 
dado momen to, um bom negocio. E' !ac!l nara elle-, como ""unico 
conhecedor das possibilidades ee determinado titulo de empresti 
timo, por ser o primeiro a ter informa<::ões dos ·govern os, provocat', 
por exemplo, por sua imprensa, por meio de seus agentes. juntt• 
aos possuW.ores do& titulas, uma accentuada. baixa. Com is so elle 
proprlo adqnire os titulas a preços ·infimos para depois r eceber 
juros e amortizações combinadas com o governo que embora m e 
n ores da.<~ estabé!ecidas n os contractos primitivo», no emtanto. 
lhes proporcionan~ luc t·os s u periores a 30 por cento. Uma vez 
pago pelo governo o" atra.ztdos , ao banqueiro é facU então v ender 
ne _n oYo o me!'--no titulo por preço muito acima daquelle ')1elo qual 
havia poucp antes adq uirido . 

Títulos ha . comprados na ~aixa. por essa s ma nobras p elo ban
queiro, a preços corre»pondendo ap enas a 10 e :?0 por cento de 
:seus ·"lo-alares nomlnaes. 

Considerando es~'e a.\;p ecto real do problema, log o se p e rcebt• 
corno uma conversão clat·a e proclamada "orbi e urbe". conhe
cida de todo~ os possu idores de titulos ao mesmo tempo. s6 p cderá. 
ser vantn.jol:la para os mesm os possuidores. E . evident emente, 
muito preferível a s confabulações secretas. com os banqueiros , dan
do-lhes tempo para. provocarem baixas de titules sobre cu jo fu
turo estüo e!les com Sõ!guranc,:a informados. - por es.sas secreta!< 
confabulaç;ões, ser -o m a is promissor pos'Sivel. · -

Essa polltlca. será, pois , somente vantajosa para os banqu ei
ros é em extremo noci-.·a~ aos intere~;ses dos portadores dos titulas 
que. p ropositadamente, nna.l Informados pelos age.:ttes dos banqu ei
ros, os Pntrega.m a estes por qus.lquer preço: qua ndo se os porta
ôores dos• titules fossem conhecedores da verda.deira situação pre-' 
fE:'ririam. com certeza. esperar um pouco para receber os atrazados. 
OU, venderem os seus titulos por~ m elhor preço , 
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As consequenclas dessa politica dos banqueiros dás naç:ões 
capitalistas, retlectlu-S'e em toc:la a America do Sul. O descalabro 
financeiro, ou melhor, essa disparidade entre as ::lituações econo~ 
mlcas e as financeiras dos es~do!l sul-americanos vem demonstrar, 
mais uma vez, que não somos· nenhuma excepção. 

Basta paasar a vista no quadro em que se encontram as !i-
7lanças da malorio. dos paizeg da AmeMca do Sul. 

~a - Argentina os emprestimos esterlinos de 5 por cento foram 
convertidos em bonus de 3.5 por cento acarretando sen&!vel melho
ria nos orçamentos. 

No ü ruguay, um decreto s uspendeu. no começo de 1932. o ,.er
".'l:;o de a..-nórtlzac;;iiv . Em J1-1iho de lll;$il, :Ucou estabelecido um re
gtmen e~peclal para pagamento de juros. Esse reg!men foi com
pletn.do em Dezembro. de 1933 por um Decreto. que estipula não po· 
der se transferir em 1934 mais 3,5 % do!! juros vencidos, sal
vo soe a gftuação financeira melhorar durante aquelle exerclcio. 

No Peru', o 5'ervlç;o da d!vlda publica exterior encontra•Sd 
su~penso desde 1931. 

O . Chile stupendeu O!! pag-ame ntos de juros e amort!z~ões da 
divida externa no segundo ~eme~tre de 1931. No !lm de 1~34, o 
.~;overno apresentou á. Camara um projecto de lei affectando ao 
l'!erviço <ie divida exterior as camblae"l da exportac;ão de nitratos e 
cobre. Não (, um ·montante t!Xo, mas uma quantidade variavel em 
funcção da lmport:l.ncio.. das vendas dos nitratos e do cobre. :Pra
ticamente, se a lei fOr votada, o serviço de 1935 :-epresentará cerca 
de-112 P?r cento de juros <i 112 r>or cento para amortização. 

A Colombla suspendeu provlsorla.mente o servi~o de sua di
vl<la externa em Março de 1933 . O con!llcto com o :Peru' , a m~ 
venda dos prlnclpaes artigos de exportaçíio não pennlttii"am até 
a presente data a retomada do mesmo servlç;o. O Ectuador sus
pendeu o serviço de s~a. diVIda externa desde 1931 . 

O Paniguay não ef!ectua de:~de '1931 senüo pagamentoB even
tuae8. Depois da guerra com a Bollvia. o serviço foi completa
m ente suspen·eo. 

A Bolivia sum>endeu o serviço de apa divldu. exterior antes da. 
guerra do C~aco, em 1930. 

Se compararmos és~ resumo d.!l !lituaçào dos pa!zetl sul~amer!· 
canos com a nossa. verificaremos que, com toda a. crise actuai, es
tamos 'pagando cerca ele 50 por cento de no~sos emprefltlmos, npe
.sa.r do plano Aranha, com as smortiza.;:õesc e juros integraes, de 
accordo com os prlm!Uvo"' contracto!l . Estamor~, detlta sorte, pro
curando manter uma posição coo:n tae :.~ sn.cri.!iclos que, dla. u dia, 
vaJ se tornando mais ln~uatentavel. .E' precl~o comprehender que 
se todos esses palzes se encontram faltosot~ de adimplemento de 
suas pemdas dividas, como muitos outros do. Europa, nüo houve 
outra razão :.Jenão n Imperativo creadn pela; nctuaeR c l rcumRt:tnclas 
da f'Conomia universal . E n ã o ]')prque >.~ejnm de~hone!lto~<, ou, te-
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nham interesse diverso que o de cumprirem suas obrigôlqões con
tractuaes. E taes !actores vem incidindo, tambem, sobre nós com 
a mesma lntenBidade, para adverUr-·nos que devemos l)rocu;ar a 
maneira pratica de attenua;, senão remediar a aggravação de 
nossas diftlculdadel'l financeiras, evitando. o rnals cedo possivel, 
uma situa~;ão de tal gra \idade que se não possam prever as con · 
sequencias ..• 

E' uma questão de mentalidade capaz de adRptar-He á Hitua
'ção ve~deira e exige uma solução real, pOBitiva e rapida. 

Por tudo que aQui fica dito. podemos nesta altura, formular as 
seguintes 

Ccnw!usões: 

a) ao E!!tado a~<;lste o direito de reduzir os seus Hervl
ço!! de emprestimos desde que a..q clrcumstanclas economl
cas e financeiras .o exijam: 

b) procedendo desta forma, melhor salvagUarda os in
teresses publico" como os do!l proprioH possuidores dos seus 
titules; 

c) a unica condlçí'io exigida pat·a tal medida é um balan
ço honesto e verdadeiro das condições em que se encontram 
as !lnanças publicas. 

Realmente, o Estado não poderá exigir dos seu!'! creadore~ 

nenhum sacrit"icfo e niio ter{L para isso a necessaria força. moral, 
sem capacitar-se o governo que a primeira condic;;ão de exito ê usar 
<],a mais absoluta franqueza e !'!incerldade sobre as rea es condl<;õe!< 
elas contml publicas. 

Temos esse velho preconceito. de pensar que melhot' se res
J:;uarda o credito do Estado procurando illudfr, por todos os pro
cessos, a oplnlúo publica. os governantes, em geral, têm m;,do da 
verdade. 

Todavia, só a verdade no~ perrnittlrá solucionar o>~ problema .. <~. 
E' absurdo procurar·se resolver qualquer problema, principal
mente o do equllibrio ort:amentar!o, sem a pr!or·l o formular nos 
seus v"rda.delros e po,ltivos term.olL 

Et'.>~ balanco . .,,..,. ~orno exame tle con~clencín. de nosRas con
cilçõe!l economfcas e t'!na.ncelras, reflectld!\S nas cifras or<:amen
tartas e HeUR enorme~ deficita: investigando n inteira verdade, r. 
que tentaremos fazer, em prox!mo trabalho, comJ)lemcnto deste, 'l 

qual esr>eramo~ ter a honra de apresentar a eRRa !lluE'tre ARRembléa. 
e á bene\'ola atten(!ão de me:~s dignoR collegn•. 

Tenho dito. 

Sala das Se"Kõe:<. 27 de Junho de 1935. .1.!i1Jio ('ostallat, 

O Sr, Abelardo Marinho (Discurso cr..viado á Me8a) -
St·. Pre.s~dente. Em data de 12 .do mez de Junho ultimo, colhido 
de surpresn pela lnclu:>áo do projecto n. 109, de 1935, na Ordem 
do dia e em 2' discussão. occorrencla tanto mnls digna de reparo 
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quando o dito projecto, havia. apenas 48 horas, f igurava em 1~ . dis
clis.s5.o, s em parecer, - na . r eferidi data, dizia e u , redigi . apres
sadamente uma emenda subs titutiva, que tomou o n . 5, ·-na qual 
procurei articular os principias, que ins piram aS/ eleições profis
sionalista,. levando em. conta os ensinamentos da pra tica do 
processo eleitoral n!)> dois pleitos para escolha dos Deputados das 
profissões. 

Tal emenrla. alEm de ter sido publicada com innumera.s incor
recç;ões e omissões, atE de artigo~. carece :fundamentalmente · de 
s uffic!encia . 

Assim, no mom ento, j ulguei conveniente . offerecer, aos que 
queiram estudar conscienciosamente a materia, elementos de que 
me tenho tornado· posui<lor nestes cinco ultimas a nnos. São sub-,1-
dios mode..tos l: ~·erda.de, m as em . todo caso, hauridos na apre
da<;ü.o Ü<J, à o'Jtr ina· e da rea.ll~ão, entre nós. do ideal profi~siona
listac 

SL'GGESTÕES 

PRO.JEC'l'O 

R egula a discri?ninaçüo dos circ u.los pro/i&sionaes e a. P-le ição oos 
Dep·utaà~s dc.s profissões 

TITULO PRELIMINAR 

Al't. I." Os Deputados das profissões, em numero eq uiva 
lente e um quinto !la representa<:ão popular. .:erão .eleitos pel<• 
modo estnhelecido ne~ta lei. por suffra~lo in<lirecto ·das associa<;ões 
pro!issionaes (Cons t ., art. 23. s 3°). 

Art. 2.• Sóm ente poderão eleger Deputados as profi~'i!Ões c u j•l 
exercicio esteja. regulado por l.ei na forma do art. 121, § 1• a línea i. 
da Cont'tituição e da present e lei. 

Ar t. 3. • Nos termos do art. 109, da Constituição e conforme 
o disposto no Codigo Eleitoral e na pre~nte lei. todos quantos 
<>xerc;:am u:na profissão são obrigados a votar !Ul.s elei~ões dos 
Deputados das profissões. 

'Paragrapho u nico. O exercício ~o voto n a escolha .cios Depu
tados das profissões entender-se-á pot· voto profissionalista . 

Art. 4 .0 P ara exercer o vot o · profissionalista, todos quanto;: 
t e nham uma profi~são deverão perte ncer a associação profisl:l!onal 
investida de capacidade eleitoral na forma p r escrlpta. nesta lel . 

Paragrapho unico . A ·capacidade eleitoral será. adqull'ida me
dia nte registro nos 'I;'ribunaes R egionaes de Justiça Eleitoral, com 
recurRo para o S unremo Tribunal de Justiça Eleitoral. 

Art . 5.0 P ara ef!eito da elei.;:5.o dos Depu tados, as assoc!açõe!! 
profissionae3 ser-ão agru padas nas quatro categorias seguintes : 

a ) lavoura e p ecuar-ia ; 

b) industr!a; 
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c) commercio e tran sport.es; 

·· · d) profiss~s liberaes e funcc ionarios publicos. ":::nnst., :rrtigo 
23, § 3.0

)·. 

Art. ' 6. • O total de Deputados da!l categorias referi daí! na.; 
aTineas ' a, õ, e c, do artigo precedente será de seis setimos ,da repre
sentação das profissões, distribuidol1 igualmente entre ellas (Co:nst. 
art. 23, § 4"). O setimo restante caberá á quarta categoria. 

Pa.ragrapho unico. Quando o total de Deputados das profis
sões rião fôr exactam.ente. d lvisivel ]JOr s ete, a· quarta categoria 
ser:<. accrescida de Deputados em ·numer o corres'J)ondente á fracc;;ão, 

Art. 7.o Cada categona será dividida em circules profissio
naes em numero correspondente á metade dos Deputados que lhes 
caiba. afim ae assegurar 3.QS emp regado,.; representação igual li. 
dos empregadoreS'. (Co nst . art . 23, § 4"). O numero de c írculos 
da quarta categoriá correaponderá aos dos. seus Deputados, 

Paragrapho unico . A discriminac;;ão <J.os- círculos profissionaes 
sen'l. feita de modo a assegurar a r epresentação ás actividades 
.econornicas e culturaes do Paiz. (Const. art. 23, § 7°) . 

Art. s.o Cada circulo profissional das tres primeiras cate
g orias serâ dividido em dois grupos eleitorae.s; um compo&to das 
associações de empregadores, outro. das associa.;:ões <l.e e m pregados
(Const. art. 23, § s•). Na quarta categoria o grupo eleitoral serH. 
o proprio círculo profissional. (Cons't. art. 23, § 5".) 

Paragrapho unico. Cada gr-upo eleitoral ter(~ dir e ito n um 
Deputado. 

Art. 9.• As associacões nrofi>;!';ionaes de cada grupo cleitoml 
mediante su!fragio secr eto, igua l e indirecto em grãos successiYOS, 
na f6rma da pret~ente lei, escolherão o grupo de delegados que ele
gerá o Deputado reS'])ectlvo. (Const. a rt. 23, § s•>. 

Art. 10. Os candidatot~ a Deputados das profissões deverào ser 
Jnscriptos no Superior Tribunal de Just1~a Eleitoral até no\·enta 
dias ant es da data marcada para as elel<:ões dos delegados das as
socia.;:ões profiss!onaes. 

Art. 11. o mandato de Deputado ela>< profissões ~e entenderll. 
conferido p ara fins de interesse geral pela cooordena~ão e col lli
boração reciproca das a ctivi<lades representadas. 

TITULO PR!MEJRO 

CAPITULO I 

Da. co!'-Stitui.çcío rlas associações 1>rofissionae..~ 

Art. 12 . A associação profissional será constituída de indi· 
viduos de uma mesma profissão, ·domiciliados no municipio e m QU<~ 
ella tem .sua séde, resalvada a hy:óothese V-os arts. 17 e 1& e terá 
I'Omo finalidade principal a defesa. dos interesses economico~ e 
profissionaes dos seus associados. 
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Art. 13 . Xas profissões comprehendidas nas categorias «~, lr e 
c, reterida.s no art. so, .as assoclaçõés de empregadores serão dis

. Uncta.s das associações de empregados. sendo prohibidas as asso
ciações mlxtas. 

§ 1.0 Serão cC' ns'idera.dos tambem empregadores. os que exer
: cerem a profissão por conta. p ropria. sem subordimi.ção a outrem, 
~nda que não tenham empregados no seu serviço. 

§ 2.• Os que trabalharem por conta proprla poderão ser con
siderados como empregados. se fôr mais assemelhada a d!!stes a 
sua condil:;iio ooclal e assim o preferirem expressamente. 

Art. 14 . Para constituir-se, a associação ficará suàordinada 
âs seguintes con~ições: 

I. Ter, de associados. pelo menos, dez por cento do numero 
total de lndividnos domiciliados no munic;inlv e que ahi exerçam 
a profissão a que se reporta. a associação, observado o disJlosto no" 
arts. 16 e 20. 

Paragrapho unico. Um individuo póde ' pertencer a duas ou 
mais associações da. mesma profissão. mas para ettelto do presente 
artigo, sómente ~m uma deltas seri.. cornpptado. 

II. Dos estatutoS! constarem, · além dos requisitos integrantes 
·aa .personalidade jur:idica, na fôrma da lei, as' condições de i\.dm1s
são de soe los; o modo de escolha dos orgãos dirigentes; a maneira 
de su a administração: os deveres e direitos de seus soclos; as 
sanccões penaes em que os mesmos -poderão incorrer. e a fórrna 
de constituição e de administração elo J)a.trimonto social; a exi
gencia da qualidade d e brasileiro !lato ou naturalizado. contando 
dez a.nnos, no minlmo, de resfdencJa no Brasil, -para o exercic\o 
doS' cargos de administração; a prCJhib!çào da manutenção de li
gações internaclonael!, com ,-(nc~o ·de disciplina e dependencia.. 

Art. lã. A percentagem referida. no art. 14, I, basear-se-A nos 
dados o!iiciaes fornecidos pelo M~nisterio do Trabalho, Indüstria. 
e Comrnercio, mediante certidão. 

Art. 16. Não terá existencia le~al, para os fins desta. lei, a 
associa<:ão cujo .. numero de associadoS', mesmo representando a 
percentagem exigida no art. 14. I, seja inferior a trinta para a 
classe dos empregados; a dez para aS' clal!ses dos empregadores, 
dos liberaes e -dos funccionarios publlco9. 

Paragrapho un·lco. Para a class'e dos empregadores, 'além da 
condição exls:lda no presente artigo, o:s membros da associB.ção de
verão provar que. reunidos, têm a seu salario trinta. em-pregados 
pertencentes á a~ciação con5tltuida. na fórma da presente lei. 

.Art. 17. Os que. em· um mun!cipio exercendo determinada 
p.ro!lssão, não possam satisfazer as exigenc!as dos arts. 14. r . e 
16, deverão flllar-se li associação profissional que tenha. séde n!J. 
localidade maiS' proxima e designar mandatarlo que os represente 
n essa sociedade . . 

Art. 18. Os que, em uni Estado da Federação, exerc·am de.-
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termina-da PNfissão e n ão possam satisfazer ás exi:;-encias dos 
arts. 14, I, 16. e 17 deverão filiar-se â. associação profissional que 
t_enha séde no Estado mais proximo e .designar mandatario que· o~ 
represente nessa sociedade. 

Art. 19. Os que se enco·ntrem nas condições referidas no~ 

arts. 17 e 18, deverão, ao se filiarem a associação profissional, 
juntar certidão passada pelos prepostos do Ministerio -do Trabalho, 
Industría· e Comrriercio ou pelo .c;J.rtorio local competente ou. ainda, 
por autoridade p olicii:tl, para provar que não ha. no Município ou 
no Estado em que residem. associação da orofissão que exercem. 

Art. 20. Para preenchimento -da condição contida nos arts. H , 
r;. e 16, set"ão computados os indiViduas . a que se referem os a r 
tigos 17 e 18 . 

. Art. 21. No caso previsto :nós =ts. 17 e 18, attingindo os 
. que, re~!dindo em município f6ra da séde da associação, exercerem 
pro!iS'.oão legal, o numero exigido para constituição de associação, 
na f6rma do art. 14, r. podedio elles desligar-se e tunda.r· socie· 
dade ll. parte, salvo se, pela reducção do numero de associados. 
a -primitiva aSsociação . deix:ar de satisfazer, OS reQ. UiSitos contidos 
nos arts. 14, n. I e 16 . 

Art.. 22. Para OI') fins previstos nos arts. 14, I, 16 e 20, bem 
como no § so do art. 23 e :no art. 24, in tine, ambos da Constituição. 
a pessoa que exercer mais de uma profissão deverá. optar por uma 
dellas, mediante communicação dirigida ao juiz eleitoral local, em 
tres via~ que serão authentlcadas por essa autoridade. A segunda. 
ser~ remettida á asscciação da profissão pela. qual optou o autor 
da comÍnunlcação. A es-te será. desolvida a terceira via. 

§ 1.• Xo caso de haver. no Município, mais de uma associa<;ão 
da pro!lssãer_ o optante deverá declarar, por escripto, a 'QUal se 
deseja filiar. 

§ 2.• O runccionario publico s6 poderá usar desses direitos de 
opção quando, entre .~ condição de servidor do E stado e a ou tra. 
actividade que exerça, não el..istir incompatibilidade prevista ei:n lei. 

§ 3. • Tal OP<:ão s<erft. valida por tres annos e considerar--se-á 
Pt"Orogada por prazo identico desde que não líaja declaração em 
contrario, feita, }.>elo m enos, · seis m ezes antes do termino desse 
prazo de validade. 

CAPÍTULO II 

Da regulamentação do ea:ercicio protissiona~ 

Art. 23: Dentro do primeiro semestre que se seguir á sua 
fund4~;ão, a a-ssociação profissional deverá enviar á Camara do! 
Dep-utados wn ante-projecto de lei relativo á. profissão dos soms 
assoclados. · 

Paragrapho unico . o prnzo estipulado ·neste artigo, para n.s 
associações existentes, contar-se-á da data da '1)Ublicação desta. lei. 
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Art. 24. A Commissão Executiva da Camara enviará immedia
tamente o ante-projecto a. Commissão de Legislação Social que. 
se o .1ulgar acceitave l, ~'?. o tomar em consideração dentro de dez 
dias promoverá sua publicação no Día.rio do Poikr Legislativo e no 
Diario 0/iicial . 

. Paragra.pho unico. No Diario· O!!lciat a publicação far-se-á 
duas vezes por semana, durante 90 àlas, atim de que os Interes
sados mandem suggestões â. Commtssão de Legislação Social. 
A Com missão Executiva solicitará -dos governadores que ·os orgãol? 
·of!tciaes dos respectivos Estados, à semelhança do Diario O!!iciCJ.I .• 
publiquem o ante-projecto ou noticiem que o mesmo estâ sendo 
publicado no Diario Of!icial para receber suggestões. 

Art. 25 . Dentro de trinta dias, contados da data em qut 
tenha terminado o prazo re!erklo no .a:rt!go precedente, a Com
missão de Legislação Social apresentará o projecto de lei r ela
ti...-o á regulamentação da profissão a qu e díz respeito o ante
projecto. 

Art. 26. Estão isentas da exigencia contida no arL 23, ~ 
a~socla.<:ões de ! unccioJ.)arior,o publicos. A's associações que já te
nham re!;"ulamentada por lei a profissão dos respectivo& associa
dos. será facultado util!zar-se da medida contida no a rt. 23. 

CAPITUI.O III 

Da qnalificc.çá~. do registro c ela inscripção das associ<tções 
pro/i ss(onaes 

Art. 27. Cumprido o disposto no art. 23 . a associação re
querera á. justlca eleitoral local a âua q\laliflca~;iio. apresen tando a 
documentação seguinte: 

l.o DuPlicata da a.cta de funda.~ão, contendo os nomes dos 
fundadol'es e as assi~naturas dos membros da directoria. estas re
conhecidas na fórma da lei. 

2.0 
. .-\. certidão refer-ida no art . 15 ou. na h }"J)Othese pre'Vista 

no a r t. 148, os doc-umento>< citados nesse mesmo artigo. 

3." Lista dos as.~oclados, authenticada pela directoria da asso• 
ciação, contendo os nomes, nn.cicin alldade, Idade, protissão ou ot!iclo. 
estado civil, res!denc!a, indicação da tabricn. emprego. s~rviço, r e · 
parti<:ão publica ou local onde traba1l:a: 

4." Em relação a cada agsociado: a ttestado de que o mesmo 
exerce a profl:ssão, firmado por uma ou mais das entidades se
guJntes: autoridade j ud!clarla, prefeito m unicipal, presidente da 
camarn. · Municipal, chefe de repartição publica, prepoatoR auto-

. r!zados do J.\Untsterio do Trabalho, Industrla ·e Commerclo. O a.ttes
taâo poderú ser ~upprldo pela certidão do pagamento regular e 
cpportuna do imposto de 1ndustria e profiss'iSes, nos ultimes dois 
annos. 
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5.o Um exemplar d()S estatutos devidamente authenticado pela 
<lirectorta. 

6.• Um exemplar do Diario 0/licio.l, ou do Dio.rio do Poder Lc
gisl«tivo em que se publicou 6 ante-projecto referido nos artigos 
23 e 24. 

7.0 Na -hypothese do art. 26, referencia do numero· do decreto 
que regulamentou a profissão, bem como' do numero do Dia.l"io 0!/i
cia~. em que _se encontra publicado. 

8. • Certidão do . registro <los estatutos no cartorio competente 
ou prova. de que ê syndicato le;;almente reconhecido. 

Art. 2S. A. .TuHtlça. Eleitoral local dará um prazo de trinta. 
dias aos interessados, para apresentação de impugnações. Findo o 
prazo e realizadas as diligencias necessaria.s, · o juiz dCSl)achará, 
!undamentadamente o requerimento de quallfica.ção1 sendo · admis
:sh·el recllrso, se interposto dentro de quinze dias. 

Art. 29. Terminado, o proceso de qualificação, dar-se-á cer
tidão da mesma aos interessados e remetter-se--ão os autos ao Tri
bunal Regional, onde _ficarão archivados. 

Art. 30. Ficam creados, nos cartorios dos juizo:; eleitoraes nas· 
"ecretarias dos Tribunaes da ·Justica Eleitoral, um registro espe
cial das associações protisslonaes que tenham· :;Jéde no territorio 
jurisdiccionado pelo res pectivo juizo ou tribunal. 

Art. 31. A inscripc;;ão no. registro de que trata o artigo pre
ced!!nte ser-d. requerida . ao Tribunal Regional, mediante pet!c;;ào 
que serã. entregue na secretaria do Tribunal até dezoito mezes 
antes do dia marcado para a elei;ão do Deputado do grupo elei
toral a. que pertence a associação requerente. 

Art. 32. .A associação para ser regi:;trada deve1·ã. satlstazer 
as seguint es condic;ões: 

1.• Ter obtido qualificac:ão com opportun!da.de. na forma 
·desta lei. 

2.0 Contar, no minimo, dois a,nnos de existencia legal e d~ 

·re~ular funccionamento. 

Paragrapho unico. Será. considerado r egular fun~cionamento a 
realização d e uma sessão . mensal, p elo menos. 

3." T e r patrlmonio correspondente, no m!nimo. a dua~ mil 
vezes a mensalidade de um dos seus associados . 

4." Ter : de associados, pelo menos. trinta por cento do nume1·o 
"total dos individuas que, domiciliados no municipio, ahi exero:;am 
a profissão a que :se reporte a associação. 

Paragrapho unlco. Po.ra preenchimento da condição contida 
neste artigo, serüo computados os individuas a q ue se referem os 
arts . 17 e 18, n<Js casos previstos nes.;es artigos. 

S.o Ex~rcerem os: a .. ~oci:tdo~ profis.s-:io cujo ex~releio se a<'h"' 
regulamentado por leL 
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6." Aehar-.;e habilitada a prover ás propria.s despesas e ·a par
ticipar do custeio das despesas decorrentes das eleições profis
.sionali>:-ta:;, na forma do art. l31, § 1": · · 

Art. 33. 0 preen~himento . dos requisitoS' do artigo precedente · 
>'t-rá. pr ovado com a _apresentação dos seguintes documentos: 

1: Certidão da qualificação passada pelo juízo eleitoral local 
ou pelo Tl"íhunal Regional. 

2." a) cert.ldão da data do reg!stt>o dos estatutos ou da data 
do reconheci~ento do syndicato pelo Mi~stétio do Trabalho: · 

b) atte~tados< passados pelo juizo eleitoral. mediante apresen
taç:ão do livro de actas da assoctru;ão, na forma do art. 34 . 

3.'' Certidão de · bens. que possua a associação. 

4." Relaç:ão· nominal dos assocl.:ldos; ina :!órma do art. 27, 
n. ·3. Certidão ou documentos !"e!el"idos no art. 149, primeira parte, 
na fOrma do art. 27, n. 2. 

;;." Refere~cia do numero da lei que regulamentou a :Pro
.fi,;l;ào a que se reporta a associação e do numero do Dwrio Of!i
cia.l em que e!'sa lei se acha publicada. 

s.o Copiu dos balancetes da thesouraiia relativos aos doãs ul
timas annos, asslgnada pelo thesourelro e authenticada pela di
rector)a, reconhecidas todas as fll"ffias. 

Art. 34. Os attestad05 de que coifta a allnea iz. do n. 2, do 
art. 33 sómente serão passados ~m· face dos elemento~ segu.Intes: 

a) o termo de abet>tura do livro de actas ter sido authenti
c:;•do pelo juiz eleitoral loc'ãt, ,antes de iniciar-se a utlllzação do 
dito livro. 

b) todas as actas conterem, no seu inicio, asslgnatura de pro
prio punho dos · ru,;s~clados presentes á ::~es~ão. 

c) ter o juiz eleitoral, no tim de cada semestre, visado as actas 
da::; sess·ões que, durante o mesmo, se tenham realizado de accôooo 
com o pm:;agrapho unico do n. 2 do art. 32. 

Art. 35. No requerimento de qualificação e no de registro, a 
a!'sociac:ão pro!isslone.l declarará se ê constituida de empregadores, 
de empregados e de profissionaes llberaes ou de funccionarlos pu
blicas. 

Art. ,:l6. Recebido um pedido de .!nscripção, o Tribunal Re
;:;-ional da.rG.. aos interessado>~." para imougna~ões, um prazo de ses
senta dias, !indo o qual proferirá sua decisão, facultado. recurru. 
P5Lra o Superior Tribinal de Justiça Eleitoral. 

Art. 37. Ultimado o registro, 'dentro de 24 horas, o Tribunal 
. Regional communicará o mesmo ao Tribunal Superior, e. por te
leg=mma, ao juiz eleitoral do munlcip!o em que tem sMe a asso

. cia<:ão, ·bem como a esta. 

Art. 3~. O juiz eleitoral do munl.clplo farâ inscrever a asso
ciadi.o na lista das a~,'!loc!ações do mesmo grupo eleitoral a!ftxan-
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do-se, A porta do juizo," ou p'ublicando-se no orgã.o o!Ucial, onde 
houver,, a. ;not:~. do registro da assoc!ação. 

Art. 39. ..\tl. sessénta. dlas antes dá. data marcaóa para as 
elelc;Oes de delegado de associação, o Tribunal Superior-, orgão 

. uif1clal, onõe houver, annota o registro da associação, os proflss!onaes 

.. q·ue obtiverem registro, especificadaznente por- grupos eleitores , 
descuradOs,o munictpio e o Estado em que tem séde. 

CAPl'l"ULO lV 

Do domicilio eleitoral 

Art. 4G ~ Para fine do artigo o domJcUío eleitora l da associação 
é a localidade em que tem sua séde, decla.-ada nos estatutos ou 
.netos COMititutivos: o dos delegados de associação, de profissão e 
munlc!pa.es, bem como dos dele~dos•eleltores. é a localidade · onde 
t iverem sido eleitos. 

CAl"l'l:ULO V ' 

Do cancell.amento e da. e:r:clusão 

Art. 41. São causas à~ câ.ncellamento: 

l-, a qualitfcaçáo- fraudule nta: 

2, o registro trauduient_o; 

3, não ina1s .se acharem satls1'eltos os requisitos da qua.Jiti
caçào ou do rei;istro; 

4, a dissolução da assoctacão; 

5, ter deixadà a associação de comparecer- a duas eleições con
secutivas. 

CAPITULO VI 

· Da. ezclttsão. · c 3CU processo 

·Art. 42. A materia -deste capitulo :lerá •egulada pelo,; artigos 
77 a 81 do Cod!go Eleitoral. no que tO• applicaveL 

TITL'LO SEGUNDO 

C~PTrULO I 

Da <ll8crimin.açéio elos circulas prot~s~onaes, da const!tuiçcio do8 
urupo11 cleitoroe~ e dos grupos de delepados 

Art. 43: cada ·uma da!: categorias reCeridas nas. al!neas a.. b e 
c. do ar~. s• será dividida em sete c!rculos proCissionaes. A ca
tegor!a contida na s.llnea d terá oito circulos . 

. f t.• Tanto quanto uossfvel, a d!scrlminaçii.o dos clrculos inspi
rar-se-A; success!vamente. :nas connexões techn.lcas .. economlcas ou 
de simples finalidade. da, profissões. · 

. ' 
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Art. 44. Sao os seguintes os clrculos profissionaefl: 

Agricultura ~ Criação. 

1 - Activ!dades agrarias relativas ao café. 

2 - Activida<les a!;rar!as relativas á canna de assucar e man
dioca. 

3 - Activldades ag-rarias relativas· ã. borJ:"acha e â. <:arna.üba. 

4 - Actividades agrariaS' relativas ao algodão, á herva-mattE< 
e ao fumo. 

5 - Activldades agrarias relativas ao caclio, aos cereaes, âs 
sementes oleaginosas e. â. fructicultura. 

6 - Activldades relativas á. ])acuaria. 

7 - Actividades relativas â. avicultura, p!~c!cultura, pesca ·e 
ca~a. 

Industrias 

1 - Indus·tzia de construcções immobil!arias, mobiliarias e re-
lativas a transportes terrestres, ·marltimó's,· fluvi.aes e aereos. 

2 - Industr·ia; metallurgicas, art!sticas e de ·vidro e ceramica. 

3 - Industrlas texte!s e de vestuario e toucador. 

4 - Industrias ~bimicas• e relativas á alimentação e ao fumo. 

5 - Industri.as extractivas e relativas ào couro, ás J>elles c 
li. borracha. 

· G - Industrlas relativas â.S necessidaQ.es collectlvas gaz, 
luz, rorça, agua. esgotos, serviço domestico ~grupo especial, por 
analogia) . , 

· 7 - Industrias relativas âs necessidades sanitarias, culturaes. 
intellectuaes e â publicidade. 

Commerc!o e Transportes 

l - Comme1·cio va.-ej!sta. 

2 - Co!nrnercio atacadista (cxcl~s!Ye o grupo V<Jgul:nte). 

3 - Commercio exportador . 

. 4 .. - Seguros. corretagem, bancos e casas de cambio e de pe
nhores: 

5 - Tran;;portes terrestres em geral (excluidos os. do grupo 
segulnté) e 'cornmunic~õ.es. 

' . 6 - Transportes ferroviarios. 

7 - Transportes• maritimos, nuvlaés e aereos. 

ProfL'>sõe;; Llbérae5 e Funcclonarioa Publicas 

l - Educac;&.o .(magisterio). 
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2 --,- Letras e . artes (escriptores, jornalistas, artistas, etc.). 
3- Direlto . . 

4 - Medicina e Saúde Publ!ca. 

5 - En~enhnria e Archltect-ura. · 

6 - Serviço publico militar. 

õ - Se.r"vi<:o publico de natureza administrativa. 

8 -:- &!rvi~o publiC'o de natureza technica. 

Art. 45. Cada um dos vinte e um primeiros circulo~· serâ di
Yldido em dois ;;rupos eleitoraes, na fórrna do art. 8". Cada um 
elos oito ultimo!': rtr~ttlos ~uiva!er~ :l ·~:n grupo ele-1torai. · 

Art. 46. Cada g-1·upo eleitoral Cle associações proílisslonaes ele
~erá. mediante eleição lndlrecta. e m grãos s-uccessivos, um grupo 
de delegado~· que deverá escolher o deputado. 

Art. 47 . Os delegados das associações. de urn!L mesma pro
fissão, que tenham· o mesmo domicilio eleitoral (artigo ) deverão 
reunir-se em convenção profi3sional, para escolher o delegado da, 
profissão. 

Art. 48 . Para o fim previsto no artigo precedente; cada a.sso-
cia~ão eleg~rá uma delegaç:ão compo!ita .de tres membros. · 

· · Paragrapho -unico. Nesta eleição, cada -asoclado, votará em 
do!s nomes: 

Art. 'i9. ~ delegados das profissões com))Onen tes de um grupo 
(')e!toral de assóc:iac;õeto, reunidos em convenç:ão municipal. eséo
Jherâo o .delegado municipal do respectivo grupO. 

Art. 50. Os delesados munlclpaes do grui!o eleitoral. reunido!'. 
e m convenção estadoal, escolherão o delegado estadoal desse 
grll}lO. 

Pat·agrat>ho unico . A denomlnn.c;ilo de delegado-eleitor serlí. 
t>r!vat!va, dt->1 dele~,;-ados eatadoaes . 

. Art. !i 1. -úM dele!,"B.dos-eleitores do grupO eleitoral. re-unidos 
c-rri convenr.üo federal, conatltulrúo o grupo rle deleoadc:~ que . ele
l"Crâ o deput,ldo elo res)Jectivo grupO eleitoral de a !Lioc.lações pro
fis,!onnes. 

TITULO TERéEIRO 

CAPITULO r · 

Do svstt?-~na eleitoral pro/i88ionaliata 

Art . 52. Obedecerão as ·eleições para a. Camara dos Depu
tli.dOll e as Assembléas Estadoa.es ao sys_tema de eleição lndlrect:a, 
t:>m grMs successivo~. voto igual e· secreto, absolutame~te lnde
~·assavel.. Para ns Camarà.s Munlclpaes, a eleição serã, porêm,·.ln
directa simples. mediante voto igUal e secreto. · 
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CAPITtiLO Il 

IJo ·voto secreto ê iU'IlAll 

As eleio;;ões pro!tssionalistas ·são regidas ·pelo dis-
83 e paragra'J)hos do Codigo Eleitoral. 
Cada. associado, delegado ou d~egado-eleitor terá. 

voto, resalvado o dlspo!lto no paragrapho unJco do 

CAPITULO m 

Do regtstro de ca?Wiàutos 

Art. 5S. Sóment~ poderão concorrer · ãs eleições.. candidatos 
l"':gistrados mediante requerimento de, nO-. mJnlmo, 2 % das· ass'O
clações do grupo eleitoral, que hajam o~tido inscripo;;ão no· Re
gistro Especlal de que trata· o artlgo 30. Os candidatos a dele
gado de asso_ci8.<;ão ou a delegado da profissão, ·serão registra-" 
dos mediante requerimento de cinco membros de uma associação· 
da. dita. pl"'tissã.o. Os candidatos a. delegado municipal· e a delégaóo
elettor · serã.o registrados mediante requerhnento eubscrlpto, . no 
rninllno. por 2 %. dos membros da convenção do grupo eleitoral. 
respectivo. · 

Art. 56. O requerimento de registro de candidato mandato 
eleitoral ou legislativo conterá. ainda· os nomes de tres• candlc:la
tos a supplentes, especlficadamente para primeiro, segundo e ter~ . 
ceir_o loc-ar. · 

.Art. &7. Far~se-â. ~ "re~?stro dos -candidatos: 

· § l.a Á man-dato leg1slativo: 

. a) nas ele.fcões_· .federa.es, no superior Tribunal da. Justica 
Eleitoral. até quinze mezes antes da <lata marc"ada para· realiZa
ção della,s; 

'b) · na.s elefcões estadoaes e municipaes, nos Tribunaea Re
. glonaes de Justlca ·Eleitoral. até sets mezes antes. 

,§ !!.o A mandato eleitoral; 

a) Os candidAtos a <lelegado de .issoclações, serão lnser!ptos 
na secretaria da associação até dez dias antes do pie1to respecti
vo: 

b) os candidatos _a delegado da. profissão e a. delegndo mu
nicipal do grupo eleitoral. .aerão · inscrlptos no juizo eleitoral .att. 
cinco dl~ antes do ple!to respectivo. 

c) os candidatos a delegado estadoal dó grupo eleitoral serão 
inl!criptoa a tê cinco d_fll8 antes do p1eito respecti...-o. • · · 

Art.. 57· DeJWachados todos os pedidos de inacripção de can
didatos, o presidente do Tribunal Superior, dentro de 4S horas, 

. transmitUt"â, por tf<legramma, aos presidentes dos Trl.bunaes Re
gionaes uma ·relação <los candidatos inscriptos para. as elei~:õe" 
federaes.. especificados os grupos eleltoraes. Da mesma torina 
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procederão os presidentes dos Tribunae&' Regionaes para com os 
juizes· eléitoraes municipaes que: por sua vez, providenciarão·. no 
sentido de que as associações ·Proflsslonaes registradas, com séde 
no territorlo d~ . sua juris'dlcçãO; ·bem como o povo em geral, te,. 
nham conhecimento dos nomes dos candidatos. lnscriptos . 

Pal:agrapho unico. At' autoridades judlciarias eleitoraes e as 
assoélações referidas neste artigo deverão accusar reoobimento .de 
taes . commuri!cações; !mmediatamente. 

Art. 58. ::-lo caso de fe.llecimento de candidato a mandato le
J:"I:;o~atlvo ou eleitoral, jâ. lnscrlpto, e não havendo tempo de se 
proceder a !nscrlpcão de outro nome, .consldentr-se-á ln!!crlpto o 
supp!ente !mmediatamente collocado. 

CAPITULo IV 

Da. elegibilidade 

Art. 59. A é legibilidade dos candidatos a mandato legislativo 
e 'eleitoral pro!lssionallsta é regida pelo disposto nos artigos 99 e 
100 tem como no Codigo Eleitoral, artigo Í 02 a 1(15. 

·TITuLO IV 

CAPrrüLO I 

Da constttu~ão da.$ convenções 

Art. 60. Hav't!râ, para cada grupo· -eleitoral, no l\lunlclp!o, 
uma conven~ão murilcipal; no Estado, uma convenção <e!ltadoal; 
na Untão, . uma convenção federal que corres?;londerâ. ao srupo o:l:e · 
dele~dos." 

·Parag:rapho unico. Na hypothese do art. 66, havera alnda. 
uma co_nvenção profissional . 

Art. 61. A convenção pro!laslonal será constltu.ida: ..!os de
legad~s das asocia<;:ões da profissão, eleitos na !órma do art . · 6!l. 

Art. 62. A convenção muntcÍpal serâ. constitulda dos delega
dos daR protJssOes ciue compõem o irupo eleitoral, eleitos pelas 
re:!!pectlvas convenções proflsslonaes ou na !6rrna do art. 6'i. 

Art. S3. A convenr;:ã.o estadoal serâ. constltulda dos delegados 
munfclpaes do grupo eleitoral, eleitos pelas respectivas convencôes 
municlpaes. 

Art.' 64. A convenção federal (gru-po de 
constltulda peloll delegados-eleitores do grupo 
50. paragr-.l.ph.o unlco), eleitos pelas respectivas 
doaes . · 

delegada&') ser& 
eleitoral (artigo 

convenções esta-

Art. 55. Os delegados eleitos pela associação, conven<:ão 
)lroffsslonal, municipal e estadoal, denom!nar-Ml-ão, respectiva
mente, del~gndo· de a.ssocJacÜo, delegado da. profissão, delegado mu
nicipal e delegedo-eleitor. 
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Art. f,6. Quando, no rnunicip:io, denti-o de uma me!:'ma pro-'· 
fissão, ·nua.'; r·tt tr<'S associ::~C:i'Ses se achem investidas de c.apaci
<l:<de eleitoral, ·seus• delegados, ·êlei!cs na fórma do artigo 48 e 
reun!dt>s em convenção . proti-~onal, elegerão o 4el~gado da dita 
profissão . 

.Arr. 6<. O clel~fÚll'J ~1~ assocla~?.o que, no mu<UCit>lO, seja •• 
unlca d"ntr:> da pr.ofissão, será considerado o delegado da dita 
pl:'ofissâo, para os ~ins detcrminad.os no art. 49. 

Art. GS. A inexlstenc!a. n'' Munidpin, de uma ou rn:~i&' da;; 
pco!i-ssões ·.::onstitutivas de um grupo, não impedirá. que· as demais 
~ormem .:'.. co>">ve<'!çiio n-,unlcipal resr>ectiva. 

Art. í)~. Quando, no !1-lunlciplo, de u~ determina.lio grupo 
ele-itoral houver a.p<:>u<>.S uma associaç:iiq profissional, as attribc:;
ções da conveno;ão municipal serão exercidas Jlor essa associa(!i<o, 
ulJ:;erva.]o o q uc d l spõe o art. S(). 

Art. 70. r~u;~.n<Jo. no Mur,!ciplo, de determi:nado grupo elei
toral, hOU'~P.I', ~p.enas duás, troo; OU qU."Ül'O a·SSOCÍa<!Ôe.S, cada Unn. 
c,!egerá cln~o delegados . que, em conjuncto, exercerão as a~trlbul
ções da conYél1Ção municipal. 

.A1·t.. 71. Quando, no E.~tado. ~ómente seja pos&ivel reunir 
·o.~rna con vem:io ·municlpal Je determinado gnlpo eleitoral. as at· 

·1.:ribui<;ões· da conveJlç;io estad=l serão exercidas pela dita con
venção muni·~ipal, nn f6rrna do art. 81. 

.Art. 72. Q~1ando, no E~taclo, de <leterminadç g·rupo eleitoral. 
houw~r aoCJna:s duas, tres ou quatro as~ocla<!i'>es. cada uma ele
gera. cinco •lelegados que. em· conjuncto, exercerão as attribui~ões 
à~ cnnvençlo estai!o!l.l, confonne o disposto no art. 82. 

Art. 73 .. Quando, no ESO.do. de u"m determinado grupo elei
toral, hc.uv~r- apenas uma assõc!ação proflss!o1lal, - as attl'ibuicões 
da convenç:l.., estadon.t serã~ exercidas por· cgsa associação; nos 
termos do al't . S3 . 

.Art. 7-1. · Xo Districto Federal applicar·se-ão as normas pre
scriptas para. os Municípios. Os ,delegados i!leitos pelas con\'en
~ões munic!paes set'iio considerados delegados-eleitores e partici
parão das conven-::ões federaes. · 

Art. 75. No Teri'Iitorlo do Acr-e serão obser-vadas as nor
mas determinadas para os Estados. 

Art. 76. Qua-ndo, no . terrltor-lo nacional. sómente :;eja possí
vel reunir uma convenc;:ão ootaõoal de determinado grupo eleito
ral, as attribuições da convenção federal serão exercidas pela dita 
convenção estadoal, de accordo com o disposto no art. ·ss. 

Art. 77. Quando. no ter!'itorio nacional, de determinado grupo 
€leitora!, sómente seja possível reunJr uma conve"ncão municipal. 
as a.ttrlbuições da convem:;ão federal sérão exercidas pela dita con
vimção municipal, de accõrdo C(}m o disposto no art. 77. 

Art. 78. Quando, no territorio nacional, de ctetel.'mlnado grupo 
eleitoral, houver apenas duas, trea ou quatro al>'SOeiações prof!s-
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síonaes. cada uma della.s elegerâ. cinco delegados que, em con
juncto, eJtercerão as attribulições da convenção !ederal, na. forma. 
do artigo 87. 

Art. i9. Quando, no territorio nacional, de um determinado 
grupo eleitoral houver a.J)enas uma associação profissional, as 
:Lttr!buições da co.nvenção federal serão exercidas por essa asso
ciação, na forma prevista no art. 84. 

Art. 80. Xo caso previsto no art. 68, a associação eleg-erfL 
nove deleg-ados que escolherão o delega.do m)lnicipaJ. do grupo. 

Art. 81. Ko caso prevüsto no art. 71, a convenção rnunic!· 
pai e leger{!. sete delegados que escolherão o delegado estadoal. 

Art. 82. ~o oo.so previsto no art. 72, o conjunto de dele · 
gados eleitos ~colherá sete delegados que escalherão o delegado 
estadoal. 

Art. 83. X o caso Pl~visto no art. 13, a a ssociação eleger!l. 
sete delegados que escolherão cinco delesados que, por sua vez, 
elegerão o del~ado esta.-àoal. 

Art. 84. No caso previsto. no art. 79, a assoc!açiio eleger.á 
nove d:elegados que eleg-erão sete, cabendo a estes a. el.eiçã<> dos 
cinco delegados que d€vem escolher o Deputado e os supplente~ 
do .grupo respectivo. 

Art. 85. No caso previsto no art . 76, a convenção elegerá 
cinco delegados qu e escolherão o Deputado e os supplentes do 
grupa respeetivo. 

Art. 86. No caso .prevísto no art. 77, a convenção elegerã 
sete delegado-s que escolherão cinco delegados que, por sua vez. 
escolherá{) o Deputado e os supplentes do grupo respectivo. 

Art. S7 . :-<o caso previsto no art. 78, o conjunto de dele· 
gados elegerá seta delegados que escolherii.o c!neo, competindo a 
estes a eleição do Deputado e dos supplentes do grupo respectivo. 

CAl'lTULO I 

Das sé<nes, dos Jlr~siclentes c cl.as convoc<U;Ões cl411 con~;enções 

.Art. 88 , As convenções federnea, estadoaes e municlpaes te
rão sêde em -localida-des escolhidas pelo Tribunal Superior. As 
con,.·enções profis::~lo.naes, .pelo juiz eleitoral local . 

§ 1.•. :-r a escolha. da. séuc, le;-ar-se-1). em conta, principalmente, 
a proximidade do domic111o eleitoral dos mandata.rios eleltoraes 
profissiono.Jista.s e a. facilidade de tt·ansportes e comm. unicações · 

§ 2.•. Nas hypotheses previstas nos art~. 69, 71, 73, 76 é 79, 
OIS .sêdes dn.s convencões fe<leraes serão a s das :respectivas con
venções esta.doe.es e · municipaes, bem como as das associac;ões pro· 
tlsslonaes. 

Art. ~9. Conjuntamente com o. llsta. de que consta o a.rt. 113, 
ser~ publicada a. reluc;:ão das convenc;:ões profisslonaes, estadoaes e 
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fede;-aes que se devem r ealizar, especifican·d:o-~. quanto a cada 
uma. a s~d-e e as en tidades cleitoro.es que della pa-rticiparão. 

Art. 90. Os presidentes das convenções profissionaes e mu
nicipaes, serão nomeados pelo ju iz eleitoral. Os presidentes <la~ 

conven~ões es ta'lioaes, pelo Tribunal R eg ional, mediante proposta 
do respectivo presidente. Os presidente · das con\·en\:ões federaes. 
p elo Tribunal Superior. m ediante proposta do r espectiv o pres idente. 

Os presid~ntes das con ve-nções do Districto Federal s et·ão n o
;nead-os pelo Tribuna-I Regional. 

§ 1.0
• Da mesma f orma serão nomeados os s upplentes res

pectivos, nos termos dos arts. 111 e 1 12, do Codigo Eleitoral, no 
que não ror contrario ao p resente artigo . 

§ 2.•. Os secretarias {!as m esas das convenções serão n omea
dos pelo C)re~idente, observando-se o disposto no Codigo Eleitora l 
no tocante á nomeacã.o dos secret.a,rios das m esas receptoras . 

§ 3.•. O Tribunal Regional, quando o julgue conveniente, po
dera. n omear, na forma do presente artigo, um assistente para 
qualquer associação profissional, q qual terã. a incumbencia d E.' 
·acompanbe.r :l eleição do delegado, visar a acta e dem..1.is docu
me-ntos bem como enviar um relatorio do que observou a o T r i
bunal. 

Art. 91. A conv~m:ão profissional ser(~ convocada pelo ju!?. 
ele itoral local, com anteçedencia de oito dias. As convenc;:ões mu
n!cipaes, estadoaes i! federaes serão convocadas, res pectivamente. 
pelos juizes e le itoraes locaes, pelos presidentes dos Tribu-ns.es R e
g!ona es· € Tribunal Superior , com um p razo de trinta dias . 

TITULO QUINTO 

CAP~'l"t1LO I 

Deu d:a.tas d.a.3 eleições 

Art . 92. As e lelc;:ões serão realizadas nas datas seguintes: 

a) a de delegado de associação, em 20 de Dezembro do penul-
timo anno da legisla tura; 

o) a de d elegado da profissão, em 3 de J aneir o seguinte; 

c) a de 'delega-do municipal, em. 20 de M aio; 

d:) a de delegado-eleitor, em 20 de Outubro; 

e) a d e Deputado federal, e m 10 de Janel·ro seguinte. 

CAPITULo II 

Da eleição de delegadO de associação 

Art . 93. Em cada associação, a eleição de delegado r eallza.r
se-Jl. em assemblêa geral e de accordo com as disposições estabe · 
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lecidas nos respectivos estatutos pe.ra a eleição da directoria e 
med.fant, suffragio directo . e se<!reto. 

§ l. •. A assembltla geral para a elei<:ão do delegado <leverã 
ser convocada nn. forma dos estatutos, }X)r meio de aviso publi
cado no jornal official, onde houver, e, na·. falt-J., em jornal de 
grande circulação, dec·larando-s6 expressamente no aviso 0 fim 
íla. convocaç:ão. 

§ 2.•. A votação se fará por meio de cedulas im}Jressas, da
ctylographadas ou rnirneQgraphadas, collocadas em sobrecartas for
neci-das pela Me.sa, a "< quaes, depois de encerrndas pelos associa
dos, ser"<LO depositadas em uma urna lacrada e f echada e com um 

'só orificio para entrada das ced'Ulas. A apuração se[;'Uir-se-á im-
mediatamente á votação, devendo-se lavror uma acta circumstan
ciada, que será obrigatoriamente assignadl,L pelos membros da :M:esa 
que tiver presidido os trabalhos. e facultativamente por qualquer 
associado presente. · 

§ 3.•. Cabe a cada associação eleger um só delegrulo, res.;,.l
vado o <llsposto nos arts. 48, 80, 82, 83, 84 e S7. 

§ 4. •. Nas eleiçõE.'S de delE.'gados de associnçiio, s6mente vo
tarã.o os ~sociados constantes da relaçfu> nominal referida no 
n. 4 do art. 33. 

§ 5 °. Só os brasileiros natos ou naturalizados poderilD tomar 
~rte na eleição dos delegados (Constituição Feclera.I, nrt. 23, § 9.". 
e art. 106, letra àl.) 

§ 6. •. Ninguem poder{!. exercer o direito de voto em mais de 
uma associar,;ão profissional (Const., art. 23, ~ 8.".) 

Art. 94. Terminada . a apuração, n. :Mesa que preside a elei
r,;li.o communicará, immediatamente. por telegrnmma ao Tribunal 
Superior, o nome do eleito, e dentro do prato de oito dias, a dí
rectoria. da associação deverá. offidal:", ao mesmo Tribunal, confir
mando. a escolha do delega'<lo e remettendo os seguintes documen
tos: 

I. Um exeffil!lla.r dos estatutos, devidamente authenticado pela 
Directoria; 

II. Lista de assignatura dos associados que compareceram á 
eleic;:ão do delegado-eleitor; 

III. 'C'm exemplar do jornal que houver publicado o aviso. 

IV, Acta i!a eleição do delegado, assig-nada pela M~sa res
pectiva, reconh~cida todas as assignaturas por tabellião. 

v. Uma . photographi.1. do delegado, tirada de frente , com a 
cn.beça descJbert!l. e com as dimensões de ·3 por 4 centímetros. 

Pa.ragrapho unico. Ao juiz eleitoral local serão enviados um 
()fficio analogo ao Id-e que- cogita o presente artigo e dua,; photo- · 
graphias do delegc.do, con!Ol'me o disposto õe n. V. 
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CAPITULO XII 

Dcr-s ses~>Õcs das con·,;r:nçõc.• 

Art. 95. As conven(:<><=s serão realizadas com a presenc;a de 
metade mais. um dos delegados do gruro t' obederer-:io iLs seguintes 
norrn.as: 

§ 1.n. Na. so.la -destinada !\. renliza<;ão da con>:en ~ãci, sOmente 
serão o.dmittidos os delegados que. á enh·ada. exhibil·em seu ti
tulo ao secretario designadG pe-lo presidente. 

~ ~-" - Declarada abertn a. ::<eSSàQ pelo presidente, proceder
~c-(L á. contagem dos delegados para se verificar se ha maioria 
absoluta. 

Az-t. 96. Só poderão tomar par~ na eleição os delegados que 
t.enham os seus pOderes reconhecidos :Pelo Tribunal Superior até 
n data ·em que fOr publlcada a lista geral dos delegados. 

Art. 97. Câbe aos secretarias proceder á chamada dos de
legados pe!a lista pr(;viamcnte publicada no "Boletim Eleitoral", 
acvmpanh:lr a votação e lavL·ar a r~spe~tiva acta.. 

Art. 98. O delegado á. convenção, para ~er admittido a votar, 
e::-::hibírá seu diploma e seu titulo, que serão recolhidos pelo presi
dente. 

Paragrapho unico. Quando, porem, se tratar de convenção 
federal, se no titulo de delegad-o de assoçiaçã.o nã.o figurarem. im
pressões &,gitaes do delegado-eleitor, este deverã. a.J)resentar, ain
da, prova idcmea de ld~ntidaae. 

Art. 99. Sómente os membros da convenção pod-er-.:io ser 
v otados para delegado do grupo· á convençJ.o !mmediate.mentc su
perior, observando o disposto no art. 55. 

A!·t. 100. Sómente poderão ser votados para delegados, de
legados-eleitores, -deputados e resDectivos supplentes proflssiona
Jista>:, os brasileiros natos, maiores de 25 annos, sem distlncção 
de sexo, que saibam ler e escrever, e e3tejam no gozo de seus di-

. reitog civis e pol!ticos, desde que e)(erçam a profissão :ha mais de 
dois annos e pertençam, ha mais de sei~ me~es, :. associação com
prenendida no grupo que o elegeu. (Const., art. 24.) 

Art. 101. Poderão ser e!lc:olhldos para supplentes õe delegado 
municipal e de delegado-e.leitor, pessoas qu<:! residam f6ra do Mu
nicípio ou do Estado ond-e se prCK:essou a eleição respectiva, mas 
deve-1·ão pertencer a assoclaçiio do mesmo grupo eleitoral. 

Art. 102. Concluida a votar,iio, seguir-se-á. a apuração. 

Al't. 103. Serii.o consldt-rados eleito~ .:.s que obtiverem ·a 
maioria. absoluta dos suffragios. ou seja metade e mais um da to
W.Ilclndc; dos votos validos manifestados, inclusive os votos em 
branco. 

Art. 104. Se todos, algum, ou alguns dos votados, não obti
verem maioria absoluta. reallzar-se-ã. seg-Undo escrutlnio, pêlo mea
mo nwthodo, no qual ·ao poderão ser suf!ragados os nomes dos 
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ma:is votados dentro do total que .cor-responda ao duplo dos lo
;;ares a preencher . 

.Art. 105. Nest~ escrutinio, serão considerados eleitos os que 
obtiverem maioria relativa de votos; e, em caso de empate, o Pre
sidente, collocando dentro da urna duas cedula.s contendo uma o 
nome de um dos candidatos e a outra o do outro, convidará um 
convencional a retirar da urna uma dellas , proclama ndo-se eleito 
o ce.ndlõato ·cujo nome t!gurar na cedula retirada. 

Art. 106. Nas sessões da convençào não serão admittidos de
entes, sendo, porf m, licito a qualquer delegado u~r da palavra pela. 
ordem para prestar ou solicitar esclarecimentos, ou fazer commn
nícações ou declare.ções, desde que a sua perme.nencla. na tribuna 
não exceda de cinco minutos. 

CAPITUt.o IV 

.Da procla-nwçcio dos eleitos 

Art. 107. Caberá. ao Presidente declarar o resultado da elei
\:;ão, indicar o .numero de votos obtidQs pelos diversos candidatos 
e proclamar os eleitos e respectivos supplentes . 

.Art. 108. De cada sessão, o secretario, designado pelo Presi
dente, lavrará acta minuciosa, a qual, asslgnada pela Mesa, será 
.remettida, com urgencla, ao Tribunal Superior de Justiça E lei
toral, onde ficarâ. archivG.da e da qual constarão o numero dos de
legados que votaram e os nomes dos eleitos. 

TITULO SEXTO 

CAPITULO I 

Do reco-nhecimento de pod-eres dos delegados 

Art. 110. O reconhecimento de poderes de delegado será pro
cessado perante o Tri:buna.l Superior e obedecerá B.S normas se
guintes : 

Art. 111. A' me'diàa que forem ~ecebidos, os officlos de que 
trata o art. 94 serã.o autuados e d!stribuidos a um juiz do Tri
bunal. dando-se do facto conhecimento aos interessados por meio 
de edital publicado no "Boletim Eleitoral", para. que de-ntro do 
p razo de cinco dias, contados dessa. publlcaçii.o, possam apresentar 
impugnações que deverão vir acompanhadas das allegações e das 
respectivas provas. 

§ 1.•. Findo estl' prazo, não haV!endo impugnação, o que o 
secreta.t'lo cert!!icarã., o juiz relator mandarâ. que se· communlque, 
po.r telegramms., ao ju·iz eleitoral do munic:ipio em que tem sMe 
a. associação profissional e a esta, que pode ser expedido ao dele
gado reconhecido o respectivo titulo . 

§ 2:". .A p.hotographia do delegado, apposta a uma. ficha. es
pecir.'L e ru brica.da. pelo juiz; relator, será. a.rchi vade. na Secretaria. 
-do Tr!bunal Superior. 
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§ 3.•. Ha.venão im;pu;;naçào, depois de ouvido o ProcUL"ador 
Geral, dentro do prazo de cinco dias, serão o.s ~utos conclusos à.o 
relator, que depois de eJ.::aminal-os pedirá. dia para 0 julgamento. 

Art. 112. No caso de duplicata de eleitos, sem que se possa. 
apurar g_ual tenha sido o devido e legalmente escollhido, o Tri
bunal Superior decla.tará. nuua a. eleição e poderá. ma.n>dar proce· 
der á nova elei<;;ã.o, se !Or p<Jsslvel reallzal·a.. em tempo ut!l. 

Paragrapho unico . Do mesmo modo será. declarada >nulle.. a 
eleição que contravier a. legiSlação ~ vigor. 

Art. 113. Até trinta dias antes ~ <latas marcadas para. as 
co:rwen<:ões munlclp<a.es, estad<lQ.Qs; e te.deraes. o Tribunal Supe
rior :tará publicar no "Boletim Eleitoral ~ a lista. dos delegados de 
todos os grupos. que tenham sido reconhecidos na conformidade 
dest:l. lei. 

Art. lH. .A dec!si!.o do Tribunal Superior sobre reconheci· 
1nento de pGderes dos delegados é 1rrecorrivel (ConStituição Fede-
ral, art. 83, § 1.0). · 

Art. ll5. O dispos to no presente capitulo a;pplica-se, tambero 
á.s eleições dos délegados-eleitores. 

Do Útu~:> e1eitMa.l e r:to dipZom.a &e crele.oa&o 

-Art. 116. Informado do reconhecimento do dele-gailo pelo Tri
bunal Superior, o juiz eleitoral local mandará. expedi;r-lbe o . res
pectivo titulo • 

§ l .0
• O titulo de delega;do será assignado pelo juiz:. 

~ 2. • Ao t!tuto de delegildo será apposta uma das photo;;ra
JJhias de que trata o 3rt!go em ·seu numero V; sendo "' outra co!
Jada na 2. 4 via <lo tit!tlo, que !ic<>.rá nrchivada no cartotio do juir. 
eleito1·aJ. · 

§ a." Do tituto const.ari10, ainda, a.il Jr,lpressOes dif:ltaes do 
delegado. nos termcs rlo ariil';o C2 do Ccdigo Eleitoral . 

.Art. 1L7 . Ao delegado e.- :1. cada um dos suPr>len!es eleitos 
será. d:Wo l!nt extt·a<:!to da acta, que lhe sl'rv1rá de diplom~\ . 

Art. 118. · O titulo elo delegado municipal e o de deleg-ado
eleitor, compor·S~·á d <; titulo de delega.uo de ::J.l>sicia~ão e do di
ploma passado p~Ja. Mesa d.:l ccnvenc:iio (!Ue o ele;;er. 

Art. li9. Os titulas de delegado e d e delega.do·eleitor '>Ó t<:'riío 
valor durante a sfdc de eleições para umn legislatura. 

Do diploma dP. Dep<ttado 

.Art. 120. Serú. dada a cada Deputado eleito, ::tos SUllPilnete;; 
eleitos, copiq, auth.entica da 3.<'t<J., da Qua.l consta a apur.::u~ão . para. 
servir de diploma.. 
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Paragrapho uni co. Esta. copia deverá.. ser asslgnada pelo 
presiden t~ e subscripta. pelo secretario do Tribuna.! Superior. 

Art . 1~1. O dinloma conferido aos represen~antes das priJ
fisi;oes produ~irão o,; effeitos legaes dos diplomas expedidos aos 
(Jemais Dep!tta.dos. 

Para;:.raoho uni~o. Xo c-.aso de v<>ga e no dos arti.;;os 33. § 
:?.o, e 6Z da Con~titui<:iio Feder:-tl :se>·á cc:nvocado o s upple;n'l a que 
cornpetir a inve:;tfdura. na ordem de >twce~;siio. 

CAPITULO IV 

na m·ova. rlo excrci.cio da 11'1'0 {i$S<i o 

Art. 122.. A prova do exercício da profis~fro poderá ser feita 
com attP.stu1o .las~:;tdo por aut<jr!uade JUdic!al'Ul. ou policial do Jo
gar onde trabalhar ou fõr estabelecido o eleito, ou pelo dono ou d!
:·e~tor da empresa, repartição, of!lcina ou qualqu er outra corpo
ração em ·tue eltteJa trabalhando, he mais de dois annos. o mesmo 
I-nteressado, devidament~ reconhecida a firma do attestudor. bem 
como a. carteira profiSI.>ional ou . cert-idão passada pela repartição 
cOmJ>etente do Mini!'terio do Trabalho. 

Art. 123. A prova do exercicio da profisSão do fun~~iona;-io 
publico deveri'!. ser feita mediante certfdi!.o da repartiçãc. onde o 
r uncc!onar!o exerc;a. o seu cargo, e da qual deverá constar o tempo 
do exeroicio. 

Art. 124. A prova do exercido -da profissão liberal de vet·á 
ser retta mediante certidão do resistr o profissional das reparti<;ões 
competentes, accrescida da certidão do pagamento regular e oppor
tuno do Imposto de industria e pro1'issl3es durante os ul~imoij doi>! 
annos. 

Art. 125. A prova do exercicio da profissão deverá ser :rei ta, 
antes da expedição do diploma, perante os Tribunaes Reg!onaes e 
o Tribunal Superior, eon!orme o caso. 

Art. 126. Não é admissivel just!rícação para a prova do re
q tl'is!to do e:xercic!o pronsslonal. 

TITULO V"II 

C.\PlTUL O t 

!Jar, vara.u.tla.• dc itnracs 

Art. 127. Cada assoclac;ã.o profissional constituirá. um collc
;::-lo el-:!ltoral. para o effe!to de lhe serem o.ppllcadas as dlspo~>!ções 
do Codign Eleitoral, assecurator!aa das garnnWlR devlidas ao eleitor 
e concernentes A pol~cla doso trabn.lhos eletoraes. 

Paragrapho unlco. Taes garantla.s serii.o extensivas aos de
legados a.tê conclusão dos trabalhos das convencões a que tenham 
de comparecer, 
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Art. 128. Para. o · · ~tto da.s garantias asseguradas pela le
gislação eleitoral, aso ·mesas que presidirem as assembléas das asso
dações e das convenções são equiparadas ás mesas receptoras a 
que se retere o Cod!igo Eleitoral. 

Art. 129 .. Todo aquelle que tiver, ao seu serviço, empregados, 
~ obrigado a -lhes facultar. o tempo necessario, sem prejuizo do..q 
seus saladas, Dar!'\ qüe possam exercer o "\'"oto profissionalista em 
qualq ucr das suas phases. 

§ 1. • As :pessôas a que se refere este artigo, para exercerem 
o Yoto pro!issiona.lista. terão conducção gratuita nas estradas de 
fert'o e empresas de navegação adm!nis'lradas ou f!scaJ..izadas pela 
Uniãu, E"tado~ e Mllnicip!os. correndo a despesa por conta da de· 
tac;ão que fôr con~ignada para a execw;ão da presente lei. 

2. • o disposto no ]>aragrapho precedente applica-se tam
bem aos delegados mtmicipaes e aos delegados-eleitores. 

Art. 130. O disposto no n .. 7 <lo art. 165 do Codigo Eleitoral 
aPJ:Il-ica~se sóment~ ao dia de eleição dc;s delegados de associação. 

Art. 131. Ao convencional cuja funcção eleitoral se deva 
exercer fõra. .:la s~de do município da sua residencia, será. asse
gurada manutenção pessoal durante os dias julgados neceS'Sarios ~ 
sua pe:r:manencia na localidade em cr.ue se reune a convenção. 

§ 4. • As despQsas com essa manutenção serão custeadas pe
las associaçõeS" profissionaes 1ntei;Tante:o do grupo eleitoral, que 
hajam obtido reg-istro. 

·§ 2.• Para a disposto ~este arti~o. a secretaria do Tt'ibuna> 
Superior fixará. a quantia devida a ca<la convencional, basean!lo
-se nos elementos seguintes: 

a) o custo díario da vida, na locn.lidade sêde da convenção, 
nccre~cido de cincoen ta por cento ; 

õ) as :possibilidades·· de chegada. e retorno dó convencional, dt 
[ói'llla a se ·perrnittir a .Permanencia na localidade sMe da conven
<;ão por tempo estrictarnente necessario aos trabalhos eleitorae><. 
levados em conta os melos habituaes de tram.sportes. 

' ~ 3 .. o A operat:iio ue-terminad;:~ no pa.ragrapho precedente ret<
lisar-se-á em tace de informac;ões dos Mtnisterios do Trab.a.lho e da 
Viação, dos presidentes dos Tl'libunaes Reg!onaes e dos juizes elei
toraes, bem como de dados obtidos directamente pela dita. secre
taria. 

§ 4. o Conjunctamente eom a relac;"ão l·eferid:-c no art. 89, será 
publicada a quantia com que cruia asS'Ociado deverá. contribuir 
para manuten~ão dos convencionaes de que cogita este artigo. 

§ 5. o O Tribunal Superior baixará inst:r:ucç:ões que reguln.rà.o 
a arrecadação .das contribUições das associa.<::õ~s e o pagamento
das diarias ao convencional, tão depressa e pessoalmente as re
clame elle na localidade s{,de da conven~ão. 

§ 6 .o Nenhum delegado de associa.;:áo scrii. admíttido nos tra
ba.Zhos da convenção, sem q!Je a mesa àa mesma tenha communi-
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cação of!icial de que a associação q ue elle r ei)resenta effectuou o 
pagamento da contribuição a que se achava obrisada. 

~ 7. • As instrucções referidas n o § 5. o regularão. ainda., o. 
modo d e se etfectuar a communicação d e que cogita o paragrapho 
prece!len te . 

cA.PrrU LO li 

Dos aelictos eleitoraes profissionalisto.s 

Art . 132. . São delictos eleltoraes profissional!stas os á efini
õ os no Codigo :Eleitoral e mais os seguintes: 

I - Reg!s't:rar ou tentar registrar fraudulentamente a!j.ljocia · 
ções a que por esta lei não caiba o direito de eleger- delegado .'lo 
convençiio: multa de 500$000 a 5: OOOSOOO, conversível em prisã.c, 
nos t ermos da legislação pênal, e suspensão até 12 m ezes ou perda 
ilo cargo publico que exérc;:a. conforme a gravidade da falta. 

§ 1 . o se o delegado da associação fra udulentamente registra-
d a tomar parte nos trabalhos d a convenção· e com o seu voto vi
ciar o resultado: pena de seiS' mezes a dois annos de prisão cellu
lar e perda do emprego . 

§ 2 . • Nas penas deste artigo incorrerão os membros da di
r ectoria ou administra.c;ão que houverem assig-nado o pedido de 
registro aquelle que houver consen tido na s ua eleição para dele
gado e demais pessõas q ue tenha m p articipado da frau de. 

Art. 134. Regist rar ou tentar registrar S'yndicato ainda não 
reconhecido, ou cujo reconhecimento tenha sido cancellado, e bem 
assim associacões não legalmente constituida, usando de qualqu er 
melo fraudulento ou d e documentos falso;; ou falsificados, sabendo 
que o são: 11ena -de um a quatro annos de pri-são cellular ~ perda. 
do cargo publico que exer~a . 

Para g-rapho unico . Se o registro se consu·mar e o delegado 
tomar p arte na con venção. -.:icta.ndo•lhe o resultado, a m esma pena 
de prisão a ugmentada de um terço, . e perda. do cargo com ou sem 
inhabil!tac;:ão, p elo prazo de ci-nco annos para exercer outro. 

Art . 135. Realizar o registro de &asociações com inobservan
cia d os requisitos est abelecidos nesta lei: pena de multa de 500$ 
a 2:000$. ~onve~si'V'el em prúsão e suspons:i.o .:Jo em:>rego :>.t é seic; 
me?.es . 

§ 1 . o Se !Ot• <!o!O>;O o acto funccional; pena de. se is m ezes a 
u m a nno de prisão cellular e perda. do cargo. 

§ 2. • 8e, na hy;>othllSe do p a ragr:-tpho ant-:rior. o delegado 
da associaçiio toma.r parte n os trabalhos da conven c::ão e com o seu 
voto viciar -lh e o resultado: a mesma. :Péna de prisão. e!e.-ada a() 
d obro, e pe rfl:t do car go . 

Art. 13G. Demorar ou dlfficul!.ar o registro req uerido e re~ 

gularmente documentat:o com o fim de retardar ou obs-tar o ~x~r-
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cicio da funcc-'i.o eleitoral: pena de suspem;ào do exeroicio do car;;o 
até seis m;:zes. 

§ 1. • sé resultar a impossibilid'ade do exercício da funcção 
· eleitoral. em tempo util, pela. associat:ão: pena de seis mez~s a um 
anno de pri~ão cellula r e perda do emprego. 

Art. 137. Votar para eleição de deleg-ado i1 convenç:ão em 
assembléa de ass~cia.t:;iio ou em convenciio a que niio pertença co
mo associado, ou ...-otar marls de uma ...-c:;, mL m:!sma assemblGa, ou 
em Jogar de outrem: pena. multa de 200S a 2:000$, conver!!iYel em 
prisão. 

Paragrapho unico. Se com o seu ...-oto viciar o resultado: 
mult.1. de 1:000$ a 5:000$. conversiYel em prisão. 

Art. 138 . Fazer falsa declaração dé nacionalidade para votat· 
em assemblea de a ssociação ou fazer-se eleger deleg-ado: multa de 

. 500S a 5 :000$, conversível em prisão e elevada ao dobro no çaso 
em que, com o seu voto, viciar o resultado ou determinar a an
nullar.ão da escolha do delegado. 

Art. 139. Impedir ou tentar impeilir o corr,parecimento ue 
ass'Ociado i't assembléa em que tenha de votar para a escolha de 
delegado. :í. convenção: pena de trinta días a seis mezes de prisãn 

·cellular e perda do car~o publico que exer<;a. 

Art. 140 . Impedir o empregador. ou tentar impedir que o 
·empregado comparec:a á. aR~embl!éa un: sua associadio, para o 
exercicio da !Uncção eleitoral. regul_a.da por este decreto, ou tom~ 
parte nos traba1hos das convenções para quê bou.-er gido eleito, 
sob amea<;a de perda de emprego ou pr.ivadio dos salarios ou qual
quer outra de coacção: pena de ·um a de:>: contos d e rt::is de multa, 
rnnvP.rsivel P.rn prisão, com prejuizo da ac<:üo r.ivel que no caso 
couber para haver Ós ~alat·ios não pagos. ' 

Art. Hl. Difficultar ou impedir a formação dos quadt·os es· 
pe()iaes (artigo 148) recusando-se injustifica.damente a lhes reque
rer o regiS'tro e embaraçan{lo de qualquer modo a sua organização 
e o exercido do direito de e::;colher os seus delegados: pena de 
multa. de 2:000$ a 5:000$ para cada um dos membros da directoria, 
conversiveJ em prisão. 

C•\PlTt:r.o lU 

Da a.cçc!o penal 

Art. 142. ;:.;-o proces»o da ac~ão penal serão applica,·eis os 
dispositivos <lo Codigo . Eleitoral. 

Art. 143. A iniciativa da accüo penal, por crimes eleitoraes 
prof•ls'Sionalistas, competirá aos directores de associação, aos de
legados, delegados-eleitores e a. qualquer membro de associação, 
!:!em prejuizo do dispos to no artigo 185 <'!o Codigt) Eleitoral. 
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Das disposições geracs 

Art. 144 _ As disposições de natut·eza. eleito!"al, expedidas pelos 
presidentes das conven~ões e das associacões registradas, gozarão 
de :rranquia postal, telegraphlca., radio-telegraphica e rad!o-tele
P!1onica, em linhas officiaes e na.'! que sejam obrigadas a. serviço 
official. 

Art. 145. Os disp()."itivos do Codigo Eleitoral que não fo rem 
contraries á presente lei, applicam-se sub:PidlariamP.nte ás elei<:õe,; 
profis~!onalistas. 

Art. 146. Esta lei entraril em vl;;or trinta dias dppoíl' dE' pu
bllcada. 

Art. 147. Ficam re,·ogadas a.< <lisposições concernentes á ma
teria eleitoral profisslonali!lta, constante!' da legi.!>l:tção anterior r~ 

presente lei. 

CAl'ITUt.O Y 

Das lii.sposiçõcs t rcmsitoria., 

Art . 148. As associações protiS5ionaes constituídas de accõr
do com a legislação '-'igente na data desta. l ei e d !! cujo corpo so
cial fac;am parte elementos de dua.~ ou mais profissões. deverão 
orga-n·lzar um quadro especial para cada profissão se quizerem ad
quirir capacidade eleitoral (artigo 4 .o). 

~ 1. • Sómente poderão formar quadro especial as!'IOc!ados em 
numero sufficiente para constituir as~ocia~ão na f6rma elo a.rtigo 
;14, I. 

2. • Para os effeitos desta lei, <::ada quadro equ iv :\le r ii a 
urna a,;sociação pro!dssional, 

Art. 149. Xos lagares em que não ex.isth· recenseamento nf
fic ia! relativo á profissão de que se pretenda fundar associação ou 
r.ara a qual se deseje obter insc:ip~üo para fins elcitorac;;, competir>~ 
aos mteressaàos apresentar estatística das pessôas que "e dedicam 
á dita p:-otlssão. Es'Sa estatística será acompanhada da relaçi'lo 
nominal dos pro!issionaes e dos demais documentos referidos no 
artigo 27 . 

.Art. 150 . Se, deze:seis mezes antes da data marcada para as 
eleições d os Deputados das prOfíS'sões á. 2.' Legislatura NacionaL 
apenas a:ssociaçõ~s em ·numet·o diminut o, a critel'io do Tribunal 
Supel.'ior, houv~rem obtido inscripção JlO Registro Especial. esse 
Tribunal poder{L permittir que participem das eleições associações 
qu~ preencham os requisitos do art. 32. exceptu:tdos os ns . 4. • e 
5. Q e reduzido a um anno o prazo contido no n. 2. 

§ 1.o Para o disposto neste artigo. o Tribunal Superior pode-
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rá reduzir o prazo referido na a}inea CL, do ~ 1. • do artigo 57 e de
verá. baixar immeõiatamente in.strucções que regulem a inscript::fto 
dessas associac:ões. 

§ 2. • 9uando, em consequencia ~lo disposto neste artigo, ;, 
conven~iio ])revista no artigo 66 devam cornl)(lrecer mais de quatro 
a~'Sociações, cada uma destas elegerá a, penas um delegado. 

Art. 151. o Tribunal superior poderá. US<'l.r d~ faculdade con
tida no art(:;o precedente, em relação não s6mente a um ou algUn~ 
grupos eleitoraes mas ainda á totalidade delles. 

Art. 15 2 . Par a o di5;pos:to no arti~o 34, as o....~~ocia.r;üc~ ex h-;-· 
tentes na. data deE't:t lei passarão a utili7,ar .. ~P de no,·o~ livro~ rif\ 

:tetas. 

O Sr. Alves Palma - Sr. Presidente: A n~itar,;io do mundo 
contempora:Jeo, abalando os alicerces da soc.!etlacle actua!, 
\'em transforntando a physionomio. d o universo. Os povo;;, nw:;
h'lO ns que poss~~~m ~nstitui~õe-s s~~ul:-trE"s e u1n~ E'St1~uctura ~(lc-in! 

rlr~finida de aecúrd·-, com n.s sua!:i ~aractl!ristic::t.s raciae:-::. n5.o t~al 
J•Otlh!o se f.)S.:;,uivar F-ts ~U.!l::'; influencias. P~:!zes novos, àe re~isten
(!la. clin11nuta7 viio soe resva1anodo para a confusão e para a. a.narchia. 
nnn1rL pet·.spe-::t.i'='::t ver,:l::tdPiramentc a~~w.,tadora. 

O Bra;oi! niío se tem immuni7~'\do a essas influencias do mo
mento internetcional, as quaes. conjugadas com outras inherentes 
ao seu meio e á sua época, o tfm arrastado a um lastimavel esi.rrdo 
de cris"! ;;erier<Jli:-:ada. jámai3 constatada em t'oda a .sua. historia 
de !JOVo nr;anizado .. 

Diante tle!lsa :üt.Jat;i'io e 'le ac-::ôtxlo com as direcuize~> tra~a
das pela minoria parlamentar. cor..tinuaremos a fazer. nquJ. uma 
critica elevada do governo que o vem dirigindo. c uma opposi<:iio 
tanto flUanto possivel cons·truct1va. na contlngencia do ;.:raYis><l"'" 
momento brasileiro, na esperança de que, da. nol'.= renunc·ia. c do 
nosso desp!'endimento, alguma coisa se salvE; da hccatomlH' r·m <lll" 

~e abysm:1l'a este bello Paiz. 

Bem sa!:l~:nos qu<) a Nac:ão volta a.s sua~· Psn~ran•:"'~ para o"< 
homens que a Re\·oluçào abateu. E' o effeito do Ul'><<'n~:Ln<> qut• :1 
tem amargurado, Por isso mesmo nos colli:;-amo;; numa oppD<i<:i"<o 
arre;;imenta.<Ja. unida. cohesa e di>'<posta a supportar N>m '"'renhla
ue a-s ag,-m":ls do ostracrismo. 

Agi::-emos com elevação moral, com patriotismo P. de~<assomhro, 
><em provocar violencías e convulsües, mas procurn.ndo, ;;emprc, na 
medida das nos~a.s força:c. co ntribuir, para r<?pôr o Brasil na senda 
de que se Jesviou. E' a Providencia que jo~a com ::t. humanidade, 
como lhe ap~a.z. f:uendo da mesma, muita vez, um brinco de crian

, c:a, se amerciará do Brasil e. de certo, abençoará o nosso esforço 
no senNdo <los seos melhores destines. 

Para isso é preciso que sui"prehendamos, neste mnmento de 
incertezas, a r6ta da evolução da politica nacional, descortinando-a 
e fixando-a através no~ tempos e dos grande!< lances que formam 
a nossa viàa de povo organizado. 
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Emqua.nto a. or~ani7~tc:1i.o politica e a~ministratlva da -" mc
r iea rlo :!1-'"n~·tc fol relativ'lmentc far: iJ. :1. do Brasii como a do Prat a 
foi ?elicach e laborios:-t. <":orno se infere das palavras de Ruy Bar
ba&'\., na Conf~ r .. ,-.~üt -1<' Bn~:los Air~s . dtnndo o constitue:wnalh:tn 
Luiz Var2lla, n a s ua n~•t:we! ''Historia Constitu~ion:\1 d a R cpuhli
ca Arge:ttina.:~. 

L'.t., as povon~0c~ ncr!e-a rnericanas. desde a ,sua origem. ptl~·

:<uiam vcrJadt"(r:\s Constituic:õe~. liileraes e intelli:;entfs, nas c::~:·

ta.,;. outm·;::a<lm; · p0Jr . .'0:0\'crno i:1:;le-z. 

:\"'o Brasil. c,,nu·· no Pra.t::l. nort;n1, P.S.'5<'1 org-;..tnizac:fio tem ~C?;:ui

do as s'i1l <t ·>~i (l;t-1es e :ts circumvoht~ões do imm•mso :t.'<r>ecto ph~·

si<:o c mor:tl d::t Am~ric:J. do Sul. que t i?m agido como elemento da 
re:~cção sobre 111< 1nstitui~ües a qui a<loptadas. 

Vem e. proposit 0 r ecordar a qui a entrevisb que Habib Steía 
. no. ]lro(u n<lc> pen.;.<tdor <' prOÍt>ssor de Philosophia n:t l'niversldade 
de Damas ro, n iJ Ori-:nte. deu. em &lo Paulo. a. r~~peito do:.< ac:i ta
.;ões na A mer lca ilo sul : 

·· A o r.;:: a niza.;:::io ele novo• E~.ta elos, na. Amet·ica. fez-~e co:-t• 
duas impo~ta<:ões : uma idéa de nacionalidade qu e vi-nha da E u . 
rcpa e uma fúrma de Constituf<;iio procedente dos Estnrln~ 
Unidos. lima Cons'lituk:ão não .; ohjecto que uma X a<:ão nos~ 
imporb.r r!e terr as estnnha~. Crystaliza-se n a Consti tuic:ãn do 
Est:~do a. propria a lma do povo. A organizar:ii.o que a ConBt-i 
tuic;üo determina !leYe h rotar de nroprio e~mirito da ::-;"a<;ã o, co
m o expres:i.o de s u:JS ;;.spi.rac;ões c à irecc;ão de sun.s :\Nh'itl:t
de3. Se não ~e realiza essá harmoniza~ão da lei const itucion;•! 
com a ~·ida, aspin:tc;io e problema8 -da sodedade, os resul t:\<los 
~;1o in evita \'e! me nt e a instabilida de do E stado e as continua>< 
perturl)açüe~ de ordem política.. " 

l!:ra. naturnl, portan to .qu~ es.sas importac;ues ~offressem , na sua 
evolução, as r eacções do no,;~o meio ambiente . A a utoridade <'X

traordína.ria que as Constltuic;ões repuol~canas concederam ::to Po<l•"' 
Executivo na Amer·ic-1. do Sul. não se harmonizavam com as te:ndt>n
c1as• de pron u nciada lioe rdade la;; povo::tc:ões que, aq ui, ia.m nasc:<·n
<lo e se desenvolYendo . 

• -1 at:olttçrio po litica c culmi n·istrativa. rlo Brasil 

Reg-imen preliminar de adapt:u;üo adminis t rativa , incipient~. 

contradictorio, <lescentralizador , no tempo do Brasii-ColonirL; re~i
men de ce·ntralizac:fio absoluta . onde tudo converJ;e parR o rei. no 
tempo C!o Br'lsil-Imperio: · n·:;imen c:ie descentralização amp la e com
pleta com u Republic-t F ederativa P residencial, em 1S89, com o o 
e·ddencia.m os estudo:;; de Oliveira Vianna : a eYolu<:ão polltica ~ 
adminis trativa do Brasil contrariou. a~:>'Sim, o 'canon scientifico de 
que a naturC'za. deve opera r lenta. e gradualmer.~e. m esmo n<tS sciell 
cias .iuridic~"l.~<, sodaes e pol!ticas. 

A cons~quf\ncia ~lisso ~e mani!e~ta nas a;:itar;ões do tempo da 
R eg en cia, e , actualmente, como causa r emota.. n o tremendo colaps,, 
em q1.1e RC abys m n. a. p rim eiro. Rcpublica. Brasileira. Se o Imperio, no 
seu c r cpuscu1o, e nsaiava, com v-antagem, o Regtmen parlamentar, 
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julgam }lUblioístas de me~to que a formula. <ia Republica Federativa. 
Presidencia.J foi l"rer:.,a.tur.a, em nosso meio, niio obstante o exr>len
dido progresso m.~tQrial que trouxe cOllll!igo, 

Verdad,;;ira ou niio essa illa<;ilo. o certo E' que a medida. àrastíca 
da 1930 nos lançou em pleno chá-o~. Enter,.dem uns que dev•3mos re
troceder para o regimen parlamentar, •não obstante a difnculdade 
de adaptai-o á formula republicana_ Quere m outros que devemo~ 

acz..utelar o regimen presi<lencial, dosando-o com certa tintura de 
parlamentarismo, e a Constituição de 16 de Julho de 1934 procurou 
palrnilh.'oi<' .a esteira d&sa suggeRtão. Desejam terceiros que e volu:l.
mus, dt:: accO~,C!o com o arnbh:nte internacional do mom~nto, ou para 
a di:-eita, adoptando um re~;1mcn amtlogo ao das dictaduras eu:-o
péa::;, que me-draram depois da grande guer_ra, e o Integralísmo, que 
ú unta ~enP:::Ti.tc.tnt;a. iwl•Ir.;e-na U.u Fa~·cisJ:Ho e tiu Hitit-I'isluu, lJl,ucura 
corporifical-G; ou para a esquerda, cahindo nos graus do Socialismo, 
que poderá. nos conduzir ao Communismo ou ao Bolchevi:o;mo, ou 
ilinda a outras variantes originarias do Materialismo-Historico. da 
Philosophia de Karl ;,\l:ar:i, e das doutrinas de Lafargue, Pumaré10a. 
Gueux e Bukharine, dada a pouca re><istencia da nossa estructura 
social de Paiz ainda ent formação. 

Onde se collocou a Diétadm·a Vargas? E' difficil responder, ten
do em vista a.penas o quadro que c$bo<;amos_ Pensamos que el1a 
está fOra de suas lin~as e contornos geraes. Foi o retroceE'SO á in
uencia pessoal, sem freios c contrapesos; ao regimen das tropelias 
que fustigou a America-He spanhola, no principio do seculo 19, á 
tyrannla da vontade unilateral, attentatoria de todos os direito.s•; 
;'~ caudilhagem desenfreada e amorpha., q!-le dobr;L, á. lei das arma~. 
todas as aspirações nacionaes, movidas apenas pela ambição do po
der material, que Ruy Barbosa temia da Campanha eleítor:-al de 
1 909, com a candidatura Hermes, Jnas que não se realizou, nessa 
êpoca da, nos&'a historoia, porque, não· obstante militar, o marechal 
Hermes realizou um governo civil: e o Sr. Getulio Vargas, não 
obstante ci>'iL vem realiz::cndo um governo militarizado, sem linha~ 
definidas do Direito Publico e na~ doutrúnas políticas do!:l povos ci
vilizados_ E com esse retrocesso estimula as ideolo:;ias•. mais extre 
mada::; que tentam en;-olver a nossa joven democracia_ 

Inspir::tndo-se, apenas. no instincto de conservação, oscllla er •. 
tre as correntes que surgiram d.'l hecatombe brasoile-ira. ora penden
do para o lado dos Tenentes, como no cmpastellamento do "Díaric. 
Carioca'', ora cahindo nos braços dos Generaes, como depois da Re
volução de S. Paulo. Combina com o Sr . .João Neves, representante 
da frente unica do Rio Gra nde do Sul, um l\Iinisterio de Concentra
ção Nacional, para, logo em seguida, começar a r-ealização de ··um 
ponto de vis'ta faccioso e diametralmente opposto;- com a nomeação 
do General Espírito Santo Cardoso, para a pasta àa Guerra. Lan
r;a. assim. com sua fraqueza, o rastilho da revo!ucã.o. _. 

Não póde ser mais' sombria a perspectiva da Republica. Novo 
cyclo se abre n a evo lução política e administrativa do Paiz, com 
esse retl·ocesso sem precedentes na Ms'tori:t dos povos. 
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A& agitações de 1922 e 1924, a. Conspiração Protogene><:, a Re
voluçilo de Out>lbro ue 1930 e a Revolu•:ão de julho de 193~. estão 
patrnteandQ .que, das convulsões él:t Ameiica <lo Sul, a b~asiiei1·a é 
a unic<J. qu", ·Jma vez desencadeada, e abertas as <õuas fauce~ hian
tes, S<=!;lle o ''ur~o ilp todas as. de:;ord~ns, sem freios· e cont!'apcsof>. 
com os sells •\ltos e baixooo, <::om as suas miserlas e as suas grande
zas, rastejando na planície immensuravel das ambições subalterna~. 
ou atb.ingimlo ás culminancias supremas do sacrifício por um idP.~\1 

como é es8·e empolgante episo(liO de São Paulo. 

O SR. ABE:LARDO ilo1AniNHu - Como explic>L V, Ex. a excep<;ãu 
nue enx'?!~~iJ':1. na. revolução brasilei:-a e essa ::::;itua<:Üo que, :-::e?,"unclo 
~<' deduz das pal:lvras de V. Ex., ainrla perdura? 

O srr. ,Josl':' A11GUSTo - Fa!ta de direcc;ão. 

O SR. ArmLAtU>O ~TAIHXHo -Pedi a opinifLo do orador. 

O SR. ALVES PALMA- Xão falei na revoluçi"to, mas na con· 
YuJ!õào d a America do Sul. Os outros paizes se constitucionalizaram 
immediatnmente. emquanto e m no8so meio perdurou o re~imen •1r> 
excepção. 

O S~. AEõ.'I.ARDO 11fARINHo - A esse conjuneto dt> con 1'Ull"ik's ;; 

que chamo "revolução brasileira··. 

O SR. ALVES P.-\LMA- Eu chamo de convulsões.,. 

O SR. ABELARDo lVI:AI!INl'lo - Eu me permitto chamm· de "revo
lu<:iio brasileira". 

O SR. ALVES PALMA - ... porque di:o;t in!!Uü o ,;entido elas 
palavra.s. 

O Sn. AllE:! .•• mno lVIAIUNHO -V. Ex. endossa a. resposta do De
put..'l.do Jo:::;;é Auc;uslu. de que :se e:-:.-~e r t•;;itnen õe exet.•JH;fiu JH'l·dura t& 

devido ;1. f:.r.lta de direcdlo? 

O SR. ALVES P.AL:\fA - Principalmente. 

O SR. ABELARDO !\fARDIHO- V. Ex. assignala uma excep~i"io n:L..; 
convulsões brasileiras. ao lado do que se verif•ica nos p:lize~ ~nl

americanos. 

O SR. ALVES PALMA - V. Ex. terá t·egpo,..ta cabal no l':t

ciocinlo que vou desenvolver. 

Tenha a paciencia de esperar um momento. 

O IDEALISl\<IO DA REVOLFÇÃO DE S. PACLO 

Rejullila-me a consciencia cívica,· mcclesta na sua origem e 
despretencipsa na sua actua~ão, a ventura de, galgando estil. 
cumiada que é a tribuna <la Camara Federal, onde vibraram as 
vozes de J::randes vultos do Imperio e <k't Republica. poder recor

·-dar ao Brasil, na veS'})era do terceiro anniversario do 9 de Julho 
de 1932, accldentalmente embora, esse facto que empolg-ou a na
cionalidade toda, com os seus a.nceios glorioso!<, pelo bc>rn 'b Pa
tria, forte e legalizada - a Revolução de São Paulo. 
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Ao ra.ze l-<1, co mo que sinto ainda o tropel daR paixões de to
das a s especies que sacudiram o Paiz neste ultimo decennio, fazen
do-o perder a conscienc!a d e si mesmo e procurando conduzll-o e 
oriental-o, ode accordo com os seus presuppostos finalistas . e pro
vocando, assim, em contraposição, o maior surto de opinião jà
mais hnvido na existEmcia da Nacionalidade braslleira. 

N a histeria do Continente amer i<'.an o encontramo!< um similc 
para a s ltuacão de menosprezo, de humilhações e de .martyrio 1\. 

que o Sr. Getulio Vargas, num z:-equinte de f rieza e crueldade, su
jeitou o E stado de São Paulo, após a revolução de 30; nas trope
lia..~ . nos desatinos e nas tyrannlas que dignos emulas de Facundo 
Quiroga. o ca.u.dilho sangulnari.o dos pampas arg-entinos. inf Hgiam 
ú Provincia de Cordoba, sob as ''istas complacentes do dict:!.dor 
Ros'as, quando a.quella Nação emergia do seio immenso da :natu
reza .sulina, p:ll'a a civ!Mzação e para a organi7...ação estatal. Os 
persona~;ens que agitaram a Argentina.,. nessa época, par ecem r e
divivos. em JJleno seculo "\;nte. no coração ·do B rasil, renovando 
aqui. as scena3 de mat·tyrio. com qÚe f us tigara m o nascimento da
quella irmã platina. 

Mas lá, como aqui. Hcou evidenciado , com o episodio, terrlvel e . 
sangrento da ·Ba.rranca-Yaco e com a Revolução de São P aulo, 
que se não e~camece impunemente d<l. fz:-aqu eza. momentanea de 
um povo desarmado. N esse prelio, provocado. assim. por um 
conjuncto de circumstancias graves que ainda perdu ram na me
moria d e todos, estavam em jogo os proprio~· d estinos da Patri:l.. 
Era a pugna memoravel. travada entre o Ci;-ilismo e o Ca1ldilhl11 
mo militaz:- disfarçado, entre a Democracia e a. D ictu <lu rn., in defi
nida, incoherente, desp is'ladora e !nstavel. 

Na vida do!l povos, através dos seculos. poucos phenomeno~ 
collecti\·os com tão aleva n tados !>.prumos. A Grecia tem. o des· 
f ilndeiro das Therrnopíla..~. onde Lecmidas, com poucos spa.rta
no~. enfrenta o exercito de X erxes, dizenuo ao viadante que passa: 
"Vã dizer á. SparUI. que nós aqui morrem os ..l)ara defender · sua..• 
leis . " Roma. tem o Rubicon, e Cesar para a t ravessai-o. collocan
do-se fóra da lei. brada ás legiões da Gallia - a.lea jacta. est. 
e, de fa cto, estava lançada a sorte da humanidade. Mas o Brasil 
e São Paulo tamhem tGm. p odemos affirmal- o. com legitima ufania . 
tem o Valle do Parahyba. e tem Bur:r, onde traçam. com o s.'\n guo 
de soeus filhos, capitulo inedito de em polga nte epopéa >unericana .. . 

A Revolução da Independe ncla de 1S22, a Revolução da D e· 
mocracia em 1831. a Revolução Republicana em 1880. a Revolução 
Legalista em 1932, siio etapas do destino da Nacionalidad e em f or
mac:ão, mas com uma di!ferenç:a especifica bem ca.raderizada nn. 
es pecie e no grá.u de idealismo poli tlco que as insp iraram. 

Ninguem poder(i. negar idealismo, num movimento em que 
se t e milhões de bra.s!leiros se levanta, assim, s'Ob o sig n o da lei, 
e r eYidando a!frontas e humilha Ções. contr a uma dictadura t res
loucada. Infelizmen te, por~m. os resultados desse m ovim ento n ão 
correspondem, na Yida real, ao seu immenso sacrifício, porque o 
Sr . Getul·io Var~,-a.s, · escarnecen do-s e da Patria e desment indo o:; 
postulados da • .Ulin.nça Liberal, consegue disvlrtual-os, e legend<J· se 
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a si me~mo para Presidente da Republica e patrocinando a elel<:ão 
dos seus Interventores pal"a goYerna.dores dos Estados. num me
:nosprezo acintoso a todas a.~ regras da sã pol1tica e principalmente 
aos seus comproml~sos regeneradores J>ara com a Nação B!"asi
leira. Alé'm <!isso amordaça a imprensa, criando a Lei de Se;;uran
<;a Nacional, que é o sitio permanente e retrocede para o~ podere• 
discrlcional"ios, sob as appn.rencia.s da legalidaol\e. aliá~. de acco!"
do com os principias da· sua ac<:ã.o despistadora . 

Politica f scienc!a e arte. Como sciencla um conjuncto de 
·principias; como arte, a concretização Clesses prtncipios na vida 
reaL Fenelon, no "Dialogo do!! Mortos", apresenta-no.s uma di!<· 
tincçüo dassica da sã politica. nas palavra.<; que põe nos lab.ios de 
Rlchelleu e ;\la=rinl. debatendo norma,; que pu:::c:-:J.r.\ em pratica, 
como estadistas. O "Príncipe" de Machiavel nos exh!be as li
ções da polittca florentlnn da astucia e da intriga postas em exe
cuc:ão no Bra~ll. depoi~: da Re volll(;ão de 1930. sob a variante do 
Despistamento. 

De accordo com os ensinamentos do primeiro, a verdadeira 
habilidade consiste em não precisar nunca de engana1• e em Yen
cer sempre por meio~ honestos. O maior de todo.;; os recursiJs 
para se agir na s'Oo!edade. (: a r eputação unh•€rsa.l de probidade. 
Contando com a vossa probidade, os vossos amigos vos e!'!timalll 
ue verdade e os vossos inimigos vos t~mem. A a.':'tucia é arma dos 
fracoE'. Da sua essen cin, é 'l varie-dade de expedientes. Mas esl'1. 
,·ariedade, por s ua vez. é a ·ne:;ação do genlo n n. escolha do meio 
effl ciente para a realiw.<:ão de um determinado objecth·o. 

A verd.."J.deir.n cledlcnc:ão. que tem em mira apenas o bem da 
Patria. tanto pode estar hoje nos cumes do poder, como exilada 
no dia seg-uinte. ::>.fas haveri"t s itua ção mais nobre do que esta, 
imposta. pela rectidão e p eta coherenc!a? Só l)OdiO'm tel-a os for
tes de animo. Os fracos não a tê·m. l\"ão a terão j{Lmais. porque 
dobram-se ás d!fficu!dades que surgem, abdicam- se de sua -p~rSO·· 
nalidade, equilibrando-se, como malabariStas, nas cordas frouxa" 
de p rincípios deturpados. sob as vistas <!dlflcad:t.s das turba.~ s e
dentas de emor.õt>~.' e de espectaculos. 

O a.~tucloso pode fluctuar á tona dos movim ento.,; ~ocia.cs. E', 

fluctuando, pode attin~ü· o Penhasco do poder. Mas. quando o 
Yll.'<!o .se lhe fdzer em de redor, e elle sentir o vacuo das sympa
thias popula r es, com todas as sua.s esquivancns. então, verá a dis
tancia enorme que vai da sua a.<;cenção toda ·accidental, ao fundo 
da realidade donde nunca devera. ter sabido par a n <1esgraç:1. d~ 

umn. ~}>Oca . 

O p anorama. da rea lidade brasileira, a pós a revclução de 1930, 
f fertil em matize,; moraes. Tem-nos para. todos os feitios, mas 
predominando sempre o lusco fusco, a "meia tinta., o debu:<:o, a ca
riCatura. a pantomima, a incongruencia.. o futurismo poiitico, numa 
symphoni<l. aberrante de cikes e de tons. 
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A SYMPHO::-IIA. DE CORES É DE TO~S 

Para com ::\Jinas, durante a. existencia de Olegario !\iaciel, ::t 

D ictadura tem uma politica de respeito e d e reverencia; para com 
o Norte, de certa abstenção e esquivança. entregando-o a um vi
ce-rei: para com o Sul, de complacencia completa, mesmo n aE 
maiores difficuld:ules que se lhe criem: para. com S. Paulo . a ter· 
ra conqui~tada, a da tyrannia do odio, com todo o s eu cortejo d-. 
horroree. 

Gm acto posith•o de excepc;ã.o odiosa. dess::t politica. que estú. 
sendo ventilado, é o Decro;;to n. 21.329. de 21 de Abril de 1932. 
resoh·endo de golpe, summ arissimamente. de maneir..t. nulla c irri
t~. pni"<!U" in(rin:rin<lo a Constituiç;;,o de 9_1, que estava em vigor 
sobre o assumpto. a bisecular questão de limites entre Minas e 
São Pnulo. sem attcnder aos titulos de domínio. ao uti possideti.~. 
ou me~mo As razões das pa.rtes litigantes, em forma regula r, mas 
sómente ao intuito premeditauo de abÍ'ir um dissid!o profundo entrt' 
e~~ dois E s tados fronteiriço!<. 

Para a dictadura não é bastante quebrar o~· vinculo>~ mor::te$ 
da federa-E:àO, tornando o Brasil uma vu.sta gleba, g ovt-rn<h ú 
maneira feudal e ainda com desesoua1dade: é necessario .tambem sub
stituir a solidariedade e a harmonia que exis tiam entre o" F.!<t ados. 
por prevenções e outros .sentimentos n t!g-ativos• que pudessem con
correr. comó forças dissolventes, para uma sujcõção completa des
s:e~< Estados li \'Ontacle om nipotente da sui acç5.o d1scricion::>ria. 

· E que faz d ep ois .o Sr . Getullo Varga!l para. amainar :1..'1 tmixõe :> 
Que àe•cncadeou soht·e o Brasil'? Absolut2.mente nada. Reali?-"l o. 
com•ocac:iio da Con;:tituinte, mas ...ol.J a pressão da. victoria mora l 
de g rande parte d tl Xaçilo que se levantou em armas contra o 
seu . go\•er.no . Antes . ~por:ém. tem a precau~ão de exila!' os seus 
ad\'ersar ios e incompatibilízal-os para o mando.to, com a cassa
ção de seus direitos p oliticos . A Constituinte não r epresenta, p or
tanto. a vonta-de naciona l em toda a. sua extensão, e nem a ge 
num ambiente de plen:!. seguran~a como era mi..oter em assumpto 
tüo relevante. A am eaça de di~soluç;ão paira sempre sobre ella . 
Ai da. sua sorte se outra fossa a orienta.ç;iio das " Dispo~'i<;ões tran
sitaria!;", da Constituição de 16 de Julho de 1934, que lhe permit
tiu a elei<;íi.o para Pre,;idente da Republica. 

O PROVOCADOR DA QUESTÃO SOCIAL 

D epois ele ter provocado a questão social no Brasil o ~r. Ge
t ulio Varg-as <le~-can~:~a. como si v ivessemos no melhor dos mundo!< . 
No entanto. ahi ficou o problema mais serio que ameaça a nossa 
Democt·a cia, e que o .nobre lcarler da. maioria. deixa patente. em 
toda a s ua nudez. neste lance d e sua -resposta ao Sr. J oão Neves, 
solicitanclo a sua cooperação: "Jogaremos asl!!m com probabilida 
des de v ictoria. eo;t..'l. ultima partida. com os regimen5' de autorida
de. n uma tentativa. suprema para. resguardar de um collapso lrre
me<1ieYal o systema de liberdade que são o apana~io ela Democra
cia e o derrndeit·o refugio da. dignidade humana. ·• 
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Esta ultima 'Partida! . . . Numa t enta.tiva s uprema! . . . Maioi" 
desalento não podia deixar cahtr nesta .Asembléa.! Ao sent il-o, ~ 
:Sar;:ão, estarrecida, clama. e interroga., a tê onde nos levará esse 
govei'no sem leme e sem bussola., e s obretudo incapa7. de conjurar 
as difficuldades que surge m da sua imprevidencia'~ 

Attribuem-se ao Capitão João Alberto, em e ntrevista ele 22 de' 
Maio do corrente anno a um matutino desta Ca.p.ital, estes ter
mos desoladores: ''Da Revolução a.t~ hoje a política brasileira 
tem se caracterizado por u ma variedade de aspectos verda-deira
mente assombrosa. algum/ tão espa n tosos que nada mais nos po
d erá. surprehender ou pasmar. Amigos que se separam, adversa
rios que se reconciliam, uns sobem, o utros descem: tem sido uma 
'verdadeira marcação de quadrilha. E stamos vlvendo num ambien 
te politico vicioso. Nada se faz Otl se procu r!\. fazer f óra dos ve
lh os mold<!s personalistas. Ainda não e:Jdst e um .Bl'a.sil politico, 
dentro desta De mocracia sui ueneri.s e não parece que tão cedo 
o tenhamos. O completo fracasso ela obra revoluc ionaria ainda veio 
aggravar ma,js a questão : a deslllusão ger ou a descrença popular 
e os. partidinhos locaes su rgiram com mais virulencia ainda.'' 

Essas palavras do intrepido re\'olucionario <:austic~m us t em-. 
. pos que correm e d eixam patente a desillusão do idealista, que em
prestou a sua acti,"idade de m o<;o ás '\.Spirac;:ões de um Brasil m e
lhor, m as que ~ente a alma. torturada. quando Yê a rea lida de em 
flagrante antagonismo com essns as pira<:ões e :;-em mais e><peran 
~,;as de a.<> ve r realizadas. 

Creio na Democr acia, como solà:t.do do Panido Repul~lican e> 

Paulista. Flor do pensamento ,Philosophico e encyclope dista do se
cuJo 18. que desabrochou na Fran<;a, como ambiente pro::>icio pela 
s ua cultura e pelo seu req uinte de civll17.à<;ão; ~uprema conquista 
da moral politica attingida pelos povos, a Democracia, que sobre
viveu ao propr-io interregno da dictadura n apoleonica, ha. de ser a 
gran de directora da h umanidade, de c uja .natureza haure a »'Ua 
e ssencia, muito embora a torment.."'. que a.:;ita o mundo actu.:1.l
mente p rete n da sossobral-a. 

Creio n as sua.'; v irtudes. e. por is,;o, <leplor<J ~ t r iste ·aYe n t m·a 
<la incipiente Democracia brasileira. convolando um con nu bi<J (: S 

purlo cc>m o Sr . Getulio Vargas. A·:'lte o ;;ríLO de adeantame ntu 
juridico e, de sentime n to de jus t!c;:-l. que já atting'imos temo>< n e 
cessidade urgente ele rchabUita l-a e r edimil-a . 

Se não o :C!zermos. uma fatalidade hlstor ica no~ aby~mariL no 
turbilhão dos tempos que corram. O momento brasile iro é g-ra \'<;> ,. 
estamos na a l ternativa da Patria : ou ella ha <lc ,·esurgir r E>diviYa . 
em novo Lacio de ve 1·do.deira De mocracia. cem o esforço de todo« 
os bom! patriotas, principalmente das c lasses arm:Ldas: ou l)crma
n ecerá nas trevas da a.narch1a e da confusão, qu e acal'l'eiJLr:Í <J. in 
felizmente, o desmembramento do nosso territorlo, fnzendo com 
que o genio colonizadO!' de Portuf:"al seja desmentido e ~irvn rll• 
esca.rneo ao seu v i:>.>inho hespanhol. que o precc,>deu na forma<:!i ~> 
d e pequenas R epuhllca,, no !!Ul do contlnt>nte a mericar.•) . 
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Hontem, eram o despeito e o odio nas rel;'iõe~: platinas, Pl'O

curando convencer o m]lndo de que o Imperio Bragantino, chega
do a :Mitre e a Sanniento, era uma ameaÇa constante na America 
do Sul. Hoje. são o,;; tratados de commeroio desva ntajosos para a 
economia nacional, a ambição imperialista dos grandes pov os. a 
·no~sa divida externa augmenta(la de uma maneira assustadora 
pela incuria de administradores improvi.o;;ado!'l, o nosso cambio res 
valand o pa.ra a. casa de zero.. a nossa export3.c;iio em decadenc!a 
contlinua. que, conjul;'ados com outros males latentes e com a ine
pc ia de um:t polit!ca que nos deprime, podém. em determinado mo
m ento. originar complicac;ões fataes para o Brru:il. 

Xo entanto, d:u; na<:ões coloniz:tdoras da Europa, nenhum::~. 

como Portugal creou um E stado tão grande. tão homogeneo. e 
com tanta unid:tdP. c thnica. como demonstra Baptlst<t Pereira, em 
eru dita conferencia sobre o '·Espírito Nacional". 

N ilo permitt:unos que a ironia da historin venha ferir uma 
ger:-t.dio. por não ter sabido con!;erva r u~ :;rancle le;;:ado dos seu~ 
avoen;;o:;. A posterid:tde ha de ferretear a displicencia com que o 
Sr. Gcutlio V ar ;;as, u sufruindo uma situac;ão precaria. delapid:t 
e..se legado. 

A VOZ DA HU:MANIDADB 

~e .. tc la nce, ouc:amo,;• a voz da Humanidade. const.'ltada por 
E~quirós. nos s.-us " !\1:artyr es da L iberdade" nos a n ima ndo : ""Te
nho muitas v ezes mudado de nome, passando através dos seculos. 
das ciYi!iza~õ~s. dos grandt>~l homens; tenho-me ~hamado ).l'oé. 
::l.fenés. Abrahão, Moys~s. Lycur:;:o, Pythagoras. Socrates; t enho 
renovado minha alma na ·alma das ch•iliza<:ões que se succedem ; 
encarnei-me n n.s ROciedacdes ·da Ind!a. d o Egypto. da Persia, da 
Assyri..'l.. da ChaldEa; meu espírito et erno tomou a !órma de&S.'l.s 
cidades. que t;;m dado leis ao Universo: Babylonia , ::vremphis. T yro; 
rle!xo de ser Athenas. vou ser Roma. •· 

Uma n.ttenção mais viva, e ouviremos ainda : na Edade M Edia. 
em bucei-me na Organização Feuda l: a.ppa.rec:l. deslumbrante e 
r.n.prichosa, em meio dos esplendores das ~!onarchia.s Europfay,·, 
üurante a E dade ~;!oderna. ; t ransformei-me. depois , já na éra Con 
temp r:>ranea. nas grande~ Democrac!aE.; · qÚe sur;:dra.m na Fra n r:a e 
hoje lle ar.Jimntnm no a.lnbi,.nte J!v re. da Amerit'a . ·· Aqui. neste 
panoram;L intinito E> sem rival, em cuja historia fulguram ""' ge
nlos de "\Vashingion, de Bolivar. ae Garcia :Moreno. de J o,;é Bonl
facio e (]e Ruy Barbo~a. e em cujo r!rmamento u m Cl'Uz:eiro de e;;
trellas symbol!za uma eternidade de bençã.os. não passa de um 
a.ccldente tran!õitorJo, e que ha. de desapparecer nos vagalhões <la 
m inh a ton-ente, um .astucioso que recorde caul!na. (M1t-ito bem. 
Pa.!mas. n orador é cttmprim.entarlo.) 

O Sr. Preside.nte - Tenho ~obre a mesn. E> vou submettcr a. 
votos o seguinte 
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REQUEJU:\l:ENTO 

Ao Exrno. Sr. Presidente da Camara dos Deput.-cdo,·. 

Requeremos a Y. Ex que seja. consignado na acta. da Sessão 
de hoje um voto de profundo pesar pelo fallecimento occorrido 
nesta capital do illustre prelado bra !>ileiró D. Epaminondas Nunes 
de Avila e Silva, bispo de Taubaté. 

SaJa das Sessões, 29 de Junho de 193~. - Carlota Pereira de 
Queiroz. - Leoncio Galrã.o. - Cardoso de Me!Jo Netto. - >Val
demar Ferreira. - Paulo Nogueira Filho. - Th. Monteiro de 
Barros Filho. - A.urclíano Leite. - Jo.sé Oas.?·lo dç J!a.ccâ•J 
Soares . . 

Approvado. 

O Sr. Presidente 
metter a votos o seguinte 

H:t tambern so'bre a me"a e vou "uh-

RD:jUERI~lENTO 

Requeremos, ouvida a Camara, seja inserido na Acta dos nos
sos trabalhos um voto de profundo pesar pelo íallecimento do Co
ronel Oscar de Souza, industrial na cidade de Petrolina, Esta.do de 
Pernambuco. 

Sala das SeS'Sões, 29 de Junho de ln35. - E1rrico Souza Leão . 
. - .Acurcio Tor-res. - .üau.dclino Gomes. - Goàojreao Vianna. -
Domingos Ve!Za~rco. F'. JJ,fa{J(llhãcs Netto. - Don"<Ld Melchia
des. - Café Filho. - Barros Cassal. - Olcnwntino IAsbôet. 

Approvado. 

O St". Presidente 
pediente. 

Est(l. finda :1 ho1·a destinad.a ao l~x-

Vai-se passar á Ordem <lo din.. (Pausa.) 

Comparecem mais os Sr~·. ; 

Generoso Ponce. C:aJdeira Alvn.ren~;a, Claro de Godny. Rihc<i
ro Junior, Mario Chermont, Deodoro <Je Mendonc:a. MapL]hii.c,; <h' 
Almeida, Carlos Reis, Eliezer Morc>irn , Ag-cmor Monte, A<lclmal" 
Rocha., Freire de Anura<lo, Democr!tio Rochn. Pedro Firmeza, 
Monte Arrae~. .Jo><f <le Bor!Ja. Figueiredo Rodrif;'Uc~. Xa.vlcr de 
Oliveira, Martins Vern.H, .To>~ú AUJ;"usto, JoHé Gome~ . .Toilo Cl~opha.s. 
Osor!o Borba., Arnrl.ldo Ba~to~·. B<trho~n Umn. ::;o11rlnhn, Mll.rlo Do
mingues, Dominr;o~ Vlclr:L, Arthur Crwalcante, AJ<le Snmp:tio. 
Oswnl<lo Lima.. Humberto Moura, Severino Mariz. Motta Llm<L. 
Valente de L!mn., Sampa•lo Co~tiL, Dcodn.to Mn.!a, Mclchbcodcck Mon
te, Manoel ~ovnc~. Clf'ml•ntA Mn.rlnnl, LrLUro Pr\,;so~. Mn~alh:'ie:i 
Netto, Francisco Rocha, >Vnntl.erloy do Pinho, Peélro C:J.lmon 
Raphael Clncurá, Eugard Sn:r1ehes, Attlla Amaral, Homero Pires, 
.Talr Tovar, Fr::mclsco Gon<;alves, Ne~;Telro Penido, Amaral Pei
xoto, Jullo de NovneR, Henrique L:J.~:;e •. Salles Filho, João Gulma-
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rães, Raul · Fernandes, Lev~ Carneiro, Eduardo Duvivier, Bentõ 
Cos ta., Her:metp Silva, Acurcio Torre~·. Oscar Tinoco, Allpio Cos
ta.llat, Prado KeiiY, Lontra Costa, !'l'ilo Alvarenga, Lemgruber Fi
lho, Bandeira Va.ughan, :W:Lrtins Soares, Arthur Bernardes Filho, 
:M.acario de Almeida, Xegt·ão de Lima, Celso Machado, Jos~ Ber-
nardino, João Henl'ique, Anthero Botelho, Paulo !-fogueira, Perei
ra Lima, Theotonio Monteiro de Barros, \Valdemar Ferreira, ~an

to~ Filho, Oscar Stevenson, Carlota de Queiroz, Bia:; Bueno, Au
reliano Leite, Justo de Moraes, Miranda Junior, Horacio La!er, 
Jairo Franco, José Cas!'lio, Trig-o <le Loureiro, Corrt:a. da Costa, 
Arthur Jorge, Plinio Tourinho, Rupp Junior, José Muller, Carlo!l 
Gomes de Oliveira, João Carlos. Baptista. Lusardo, Renato Bar· 
bosa., Demetrio Xavier, A nnes Dias, Pedro Vergara, João Sitnpli
cio, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Bai'I'Os Cassai. Dario Cres
po, João Ne...-es, Oscar Fontoura, Eurico Ribeiro, Ermando Go
mes, Arthur <Ia. Rocha. Silva Costa., Francisco Moura , Ada!berto 
Camargo, Alberto Surek, VIeira Macedo, Ma.rtinho Prado, Ferrei
ra. Lima, Alberto Alvares, Lima Teixeira, Paulo Assumpção, Pe
dro Rache, Ga:stão de Brito, Vicente Galliez, Leoncio ·Araujo, Gas
tão Vi"'!gal, França Filho, Arl!ndo Pinto, Augusto Corsino, Abelar
do Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo !'.1art ins, Morae3 
Paiva, Thompson Flores. (137 .) 

Deixam de comparece•· os Srs . : 

Jo.\!~ Pinga.rilho, Agostinho Monteiro, Lino :Macha do, Pires de 
Gayoso, Olavo Oliveira, Jehovah Motta, Alber to Roselli, Herectia.
no Zenaide , Samuel Duarte. Emilio de Maya, Orlando Araujo, 
Mello Machado, I2lidro de Vasconcellos. Altamlrando Requiã.o, Pe
<'lro L ago, Luiz Vianna Filho, J . J. Seabra, João l\-Iangabc.ira , Al
:rredo Mascarenhas, Arnold SUYa. Octavio :'>Ianga.beira . Asdrubal, 
Soares, Carlos Luz, Noraldino Lima. Pinheiro Chagas, Pedro 
Ale!xo, Clemente M edrado, Adelio Maciel, João Bera1do, Washing
ton Pires, Juscelino Kul:xitschek, Polycarpo Viotti. Carneiro de 
Rezende, Joã o P~nido, Rezende Tostes, Jacques :Montandon, Abreu 
Sodré, Moraes Andrade, Yergueiro Cesar, Gama Cerqueira, Joa-
quim Sampaio Vidal, Cincinato Braga, castro P rado, Laerte Se
-tul;>al, liY·PI?Olito do Rego. Teixeira Pinto, F e llx Ribas, Roberto 
:Moreira., Meira Junior. Octavio da Silveira, Raul Bittencoul't, 
Francisco di Flori, Mart-ins' e Sil\'a, Dama11 Ortiz, Chryso>'~tomo de 
Oliveira. Oliveira <:outinllo. Rober to Simonsen, Ca..rclo::<o Ayre!<, 
Vicente Gouveia, Baeta N eves. (61.) · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presideate - A lh;l.a ()I' nrcscnc;a aecuSi~ o com
partcimento de 230 Sr,;; . Depu tado!< . 

Va;í-se proced<!r li. votndío <le materh que se ncha Rohr(' 1\. 

mesa. e d a constante da Orclem do dl:l. . 

Vão ser j ulgados objecto ele del!berac:uo vnrlos p1·ojocto><. 

S5.o. s'Ucccs"iv.amente. lidos e consldern<los obj~to:i 
de ~~libern.c;ão o~ seguintes 
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PROJECTOS 

(Primeil•a L egislatura) 

N. 106 - 1935 

Suspende por clo is annos a refOr·ma· ccmr.pnlsoria. c dá o 1ttras 
p ro1:idencias 

(J ustiça 86, e Seguran~a 25) 

O Poder Leg'islat>lvo decreta: 

Art. 1. o Fica suspensa, pelo prazo de dois annos, a reforma 
compulsoria no Exercito, At·mada, Policia ~\l:ilitar e Corpo de 
Bombeiros. 

Art. 2.• os Cargos civis dos 11-Iinisterios da Guerra e <la Ma
rinho. poderão ser preenchidos por offlcin..es, suh-of iiciae;;, inferio
re~. p raças c seus assemelhados reformados, de eda.de inferior a 
(;8 annos e aptos a exercei-os, quer physica, quer moralmente, ;;em 
maiores vantagen& que a gratificacão do cargo . 

Paragrapho unico. A' proporção que os novos nomeados f o
rem at.tin;tinclo a edade de GS anno:o serão dispensados da" sua:< 
!uncc;ões. 

Art. 3. • O tempo decorrido no desempenho do:o car!;Os civis 
pelos militares reformados• não ser<l contado para. melhor.ia. de 
reformas . 

."'>.rt. 4. • O Poder Executivo pc.det·ii. appliC<Lr a:; dispo><ic:õ<'.~ 

desta lei aos íunccionarios civi3 aposentados dos <Üvcrsos :Minis
terias e aos reformados ela J'olioia Militar e do Corpo de Bombei
ros, que, requerendo, possam, pelas condiçõe,; physicas verifica
das em inspecçii.o <le saude, ser aproveitado:o. 

_o\rt. 5." Revog-am-se as disposiGves em contrario. 

Sala da:;: Sessõés, 29 de Junh~ de 1.935. D or-nrl Jiclc:h·icd< ·.~-

J ·1~stijicação 

Quasi dois mezes sii.o clecorr.idos de ses:oões desta CrLmanl. e 
nenhuma dellbera.ç:lo !oi ainda tom:tcl.'l. !l'll'<l. diminuir 05 encargos 
no Thesouro Naciona l, apesar de, diariamente, quer na Camar:J.. 
quer na imprensa, se tratar do assumpto. 

Ao contrario, foram augrnentados os vencimentos dos mili
tares. Os reformados e apo:~entados pesam en.or m emente no Or
çamento ; nos tres 1\r.inisterio:~ da Fazenda., Guerra e :\farinha são 
avultadas as verbas para tal fim, sendo que a menor dellas, a da 
.Marinha, é de :W.257:474$800 ! Os reformados podem estar inca
pazeS> para o serviço propriamente militar, mas aptos para quaes
quer outros . 

O !l.Proveitll.m ento dos m!litur es- e civis . or!l tC.ra. do serviço · 
activo, e a suspen são da. reforma compuh~oriu. a.Jliviarã.o de muit o 
as -despesas publicas. 
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(Primeira Leg!slatul"a.) 

X, 107 1935 

Desobriga, o Mn-pre!}ado 11'1<1>lico do 1Kt!J(Jimen,to n•· imposto .9ohr<': 
a rend.a.. 

(Justiça 87 e Finanças 12~) 

Art. 1.<> Fica o eml)regado publico da t.;nião, E,;'tado ou Mu
niclplo [sento do pagamento de ·imposto sobre a renda, capitulado 
na terceira categoria <lo art. 1." do Decreto n. 17.390, de 26 de 
.Tulha de 1926. 

Art .. 2." Rev0!,"3-m·>;e ;l,S disposições em contrario. 

Justifú;açâ.o 

Venoimento não .:! renda, na. opinião dos nossos maiores juris· 
cons'Ultos. a cnmeçar pelo Sr. Epltacio Pessoa. Mesmo o Gover
no, que cogita -de melhorar as condiic;ões do iunccionalismo, rea
justando-lhe os vencimentos, não deveria trihutal-o. 

Legislação citdda 

Decreto n. 17.390, de 26 de Julho e 1926: 

Art. 1.o O imposto de renda rccahirá sobre quem possuir ren
dimentos derivados das origens seguintes (lei n. 4. 984, de 31 de 
Dezembro de 1925); 

3.• categoria - Orde~os. subs•iàios, emolumentos .. gratllfi
cações, bon!fícacõe.q, pensões· e remuneração sob qualquer titulo e 
fórma contractual. 

(Primeira LeJ:::io;latura) 

~. lOS. - 1 ~3;, 

Cor~cedc aos tunccirmari.o,q da Central 4o Brasil o dú'eito á resi
dencül gratuita nas pro.:rimida.d,cs_ aos· pontos de tra.baJhc> 

(FinanÇas 126 - 1• Lel;'íslatura) 

Art, 1, • Os funccionarios da Estrada de Ferro Central do 
Brasil que por e'<:i~encin. reg-ulamentar ou convenlencfn. <lo servh;o 
forem obr!g-a.dos a residir na..« proximidades dos pontos de tra
halho, terão direito á resideno!a gratuita nos predios da. União. 
de!<de que a Estrada o~ possua em ~!tuação apropriada. 

Paragrapho unico. O director da E&>trada de Ferro Central do 
Bra..~!l submetterá annualmente fL approvru:ão do Ministro da Via· 
çüo c Obras Publicas a r elação justlncada da:s categorias de func
clonarios que deveriio ter direito aos favore s àNtta lei. 

Art. 2., Revo;:;-u.rn-~e as dl><pu~i~il<.!~ €'m contrario. 

~a4L du Commb:;;.'1.o, 2~ uc Junho de 1935. - Botto '{lc MenezcB, 
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J1tstlflcação 

A root·adia gratuita dos agentes de esta.Ções e .seus ajudantes, 
nos ·predios da União, ·era tradicional na E strada de Ferro Central 
do Bras!!. ::1-Iantinha-se como uma imposição do bom senso admi
n-istrativo, atG' que se tornou re~ulamentar, com a reforma que o 
ínclito engenheiro Paulo de Frontin ali realizou em 1911, fazendo 
incluir · no regulamento que baixou com o Decreto n. 8.·610. dG 
15 de :Marc;o <lo referido :l.nno, os seguintes dispositivos: 

"Art. 112. Os sub-directOrQs, os inspectores de distri
cto, os ajudantes de divisão, os sub- chefes de traco;:ão. os 
chefes das of!icinas. os encarregados de <lepoS'ito geral. os 
arma.zenistas e o encarregado da usina e lectrica residirã o em 
prop:r1oa d(• E s tl'a.da. õesue que est.-. os possua em situação 
apropriada.. 

Art. 113. Ao.4 en;:enheiros residentes. chefes de deposito 
de mn.chinas. rn<"l''tre!; de linha, ag-entes e ajudantes das es
tações, se a E><tradn !llnwl. n flo possuir casas. para a:,~ respe 
etrvns moradias, ser{• abonada mensalmente uma quantia pa~ 
ra alug uel de easa. · se~;"undo a irnporta.ncía do cargo e rl:'L 

Jocalicln.de." 

Aquillo que parecia um favor. num re;;imen d e simples wle
rancia, crystalizou-se em d·íreito re;;ulamentar, ' pela logica da 
proprla administração, que arr.p~iando o ~nUdo da concessão e 
estendendo-a a outros servidores. quiz facilitar com o amparo le
;;;al o cumprimento da e:dgencia de domicilio n as proXli.UJ!da<les 
dos pontO!I ue trabalho. 

,-Poder-se-ia entender que o llb,eralissimo espírito do t;randt~ 
engenheiro aquinhoava esse pugillo de empregado.~ da nos,;.:~ prin
cipal v.ia-ferrea, ao en vez de consa;:;rar um d ireito que j ii. v inha da 
tradição . 

Oito annos depois, entretanto, ~c r eformava a Estrad::~- ~oh 
os olhos vig-ila ntes de um outro technlco de nomeada, o not aYt>l 
engenheiro .Joaquim de A s'l>ls Ribeiro que, nem p or ser menos li
hera! e nem por se achar a ttento ás condições de equilibr<lo entr-:l 
a .receita e :1 despesa da E s tra.d:t, ueixou de consagrar o direito 
que vinha do regulame:tto anterior. 

No regulamento que organizou e que foi approvado pelo De
creto n. 13.940, de 25 de Dezembro de ln!l, foram consignados os 
seguintes artigos: 

"Art. '181 . Os suh-directores. os ajucl::.ntes dí> div~·-"o. 
os sub-chefes de t.racçíi.o, os chefes de officlna.s, oR en<,ar
reg;ados de <leposito ~eral, os a rm.a.zenistas, os encarregado~ 
de usina. elcctl'lca, os en~;enhelro;; resiilentes. os chefes <I<" 
clepositos de machina...q, os mestres de linha, os agent es e 
njudante-s das csta.<;ões. re$idlrã o em prop'r!os da E:stra<la, 
desde que esta os p ossua em J>'itua<;ão apropriada. 

Ar't, 182 . .Aos <"n;;enheiro~ residentes, sub-chefes ele tra.:
çã.o, ch(·fc,; de offic inru<, che!es de deposito de ma<:h lna., , 
m estres de linha , agcnt<>s c aju<lanter.· das cstar.ucs, {' arm:t· 
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zeniê'tas. se a E~t1·o.da ainda não possuir casas para a.'> res
pectivas moradias, será. abonada mensalmente uma quantia 
para a luguel õe cnsa, segundo a importancia do cargo e da 
localida.de, f,icando obrigados a residi rem·. tanto quanto pos
sível, proximos da Est rada. 

E s ta. dlsposi~ii.o se n.pplica aos empregados que subo;ti
tuirern os engen heiros r esidentes. os sub-chefe::; ele tracção, 
chefes de otf!cina~·. chefes de deposito d e machina.«. mestres 
de linha, agente s e ajudantes. e só tem applicao;:ão a esses 
emp regados." 

No que· respeita "os ag"entes d<l.<: est.'l.Gões, a morn<1ia. ~:ra.tui

t:t em pred!os das estradas é regimen con!>'a;:"i-.J.do em todas a.s 
Vias-ferreas do F a iz, com rar!ssimas <-xcepções. As emp resas paT
ticuiares . que exploram essa indu stria d e tra ns porte e qu e limi
t a m os favores aos Reus empre~ados. considerando P.xcessiva s as 
r egalias que as estrádrts do governo dispensam aos ,;eus servidO
res, tradicio na!izaTam es;;e direito . certamente por c onsidet•at·em 
que, danclo a S',t<üuidade. pode m exi;;il• que os ag("nte;; tenham domi
cílio junto i"LS estar.ões e m que trab:tlbam . 

Citam-se. por E'Xemplo, as estra<h ~ dP. ferro pauli:-;tas. n-otada
mente a Sorocabana e a São Paulo Ra!lway. 

A revoluçã.o de 1930 veio quebra r na Central do Bra gil um t·e-
gimen que tinha raiz dentro dos alicerces da p r opr ia Estrnda. · 

A r e voga<;ão do di:-e!to da mora dia ~ratuita em predios da Es
trada ou do abono para a uxilio do alu guel d e casa foi fe it:l. pelo 
seguinte D ecreto n. 19.815, de 30 de )!ar<;o d e 1931: 

"O Chefe do Governo Provi,..orio da. RepuhJ!c,L rlo~ 1-:s 
a.ados Unidos do Brasil, usando das attrihui~ües que lhe con
fe re o art. L• do Decreto n. 19.398, dt> 1t ele Xovemh rn de 
l ~30, e considerando: 

n) que a occupação gratuita de casa5' da Estrad<t de F er
ro Central {lo Brasil PDr empre;;a.dos dessa. E s trada nã.o (: 
equitat·iva., porque só favorece a determin •Hlo numern dess~o; 
empregados e que ao Governo cabe modifica l'('SK.. situ.o.çà<õ: 

b) e que a renda proveniente ile :i-nnunc ios. mostrua 
rlo". balcões. volante!<, etc., a que s-e refen~ n · a rt. 4~ da lei 
n. 4. 984 , de 31 de Dezembro de 1925. rectificada. pelo Deoret<• 
4 .990, de 16 de Janeiro de 1926, tem sido (:e<lida. inte~;!'almen
tc ú Associação Geral de Auxílios Mutuo~ da Estrada de 
Ferro · Central do Brasil, liberalidade que no momento não 
SE' justifica, em vista das g-randes · difficulda<le,.; financeiras 
em que se encontra a mesma E &tra<la, 

Decreta: 

Art. 1. ° Fica revogada, a partir de L • de Ab~·i! do cor
rente nnno, o art. lSl do regulamento appro;.oa do pelo De
creto n. 13.940, de 25 de Dezembro de 1919. 

§ 1. • Só poderão occupa.r casa.~ àa Estro.cla f unccionn
rios quando em serviço da, Estrada. 
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§ 2. o Os empregados da Estrada, de qualquer cat~goría, 
que occupa.rem · casas da Estrada, pasarão o aluguel corres
pon-dente _a 4 por cento do valor da mesma. 

§ A Dlrectoria !ará avatlar todas as casas e provinden
ciarli sobre o desconto em !olha das import:l.ncías corre~

pondentes aos respectivos alugueis. 

Art. 2.<> Fica revogado, a partir de 1 de Abril do cor
rente Qnno, o art. 43, tla. lei n. 4.9S-1, de 31 <le Dezembro de 
1925. rectlficado ·JX>lO Decreto n . 4. 990 . dll 16 de J~neiro 
de 1926. 

§ l. • A!l l'Cnda» a. que se refere e,;lie a di;.: o p:.u;>;am :1 

,;cr egualmente divididas entre a Estrn(ln. de Fe!.'"ro Cen'.:..--a~ 

do Brasil e a Associa~iio Geral de Auxilio:'! J\lutuos da E stra
da de Ferro Central do Bmsil. 

~ 2." Verliicada. em cada mez, :1 importancia. de:;sa ar• 
recadaçüo, entre;;arú. a The·souraria d:t E~'tr:ada de Ferro 
Central do Brasil, mediante ;;u.ia da 3• Dh·isão, as::~ignada. 

pelo Director, a parte que couber á. Associação Gera.! de Au
:J>.ilios :Mutuos da E strada de F e rro Central do B~asil. 

§ 3. • Os' contractos e arrec".da<;5.o dessas renda.; cabem 
r.. Estrada de FP.rro Central do Brasil. 

Rio de Janeiro, ao de Ma r ço de 1931. - Getttlio Varoa.v. 
- · ,José ,1m.erico ele "Hmeiaa.." 

A justificativa çontida na. let ra a dos co•lsid.eJ·a-nll.a que antece
uem esse decreto f de uma nota~·el fragili-dade. O poder publico 
reconheéeu que não ha,,ía equidade na uceupaçáo das casas da 
E strada. mas ao inv€is de Pl'OCUl'ar corri;;ir o mal, mo, tra.ndo -se 
um bom distribuldot· da Justiça. e asseg ura ndo o dir eito sómente 
aos que devei'iam desfrut..-ti-~, preferiu ser a inda m ais iniquo, Fi
vando todos à esse dire-ito. 

E' bem de ver que esse direito não constituía. um privilegio. 
mas nascla. <la propria imposição do servíGo: - havendo necessi
dade, como ain!1a. agora., de que certos servidore" residissem na~ 
proximidades do, POntos de trabalho, afim de que pudessem rapi
damente n.ttender a qualquer chamado urgente. nas horas de des 
can<:o, e a. que não poderiam f urtar-se, vin h a o dir eito á moradia 
;;rr a tuita ou ao a bono para a u."tillo do aluguel da casa. com o um 
reforr.o da autoridade da propria. admmist ra.çüo, qj.lando tivesse c 
solicitar sua p resença. n as emergcm"as imperiosa.s. 

O considerand.WJJt da letra a só pode!'á t et· sido, portanto. o 
' fruto de um equivoco . pois não se tratava.. no caso dos arts. 181 
e 182. do regulamento de 1919, de privilegiar certas categorias de 
servidores, . m as de contemplar o proprio ·interesse publico. intin1 l~

mente r esulttt nte do interes..o;e do servi~o da. Estrada. 

Com esses fundamento~. o presente projectr> c~eve merN'et· n. 
::,ympathia e a. appro,;açü.o d!1 Camara dos Deputados. 

Sala das Sessões, :!9 de JlUlhO de 1935 . - Botto <lc .llcm:zc,,·, 
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PRDJECTO 

X. 109 - 1935 

Trausfcrc a.'l mwucmw rfc 'Florianopolis o" terrenos de marinha. 
co·m.]Jrcilt:n'didos na nteia legua em 'iuc.dro doada para seu. 
patrimo1JÜJ

4 

(Primeira Legislatura) 

( Justka S~ c Financas 127 - 1" Leg-islatura) 

O Poclt>,. Lel.:'isla tivo de~reta: 

Arti~o uni co. Os terreno~ de li-farinha., accrescido~· e m::~nguec: 
eompnohenoidos na meia leg:ua em quadro de terrenos concedi
do,; p;u·a. patrimonio da Villa de N. S. do Desterro, hoje Flor!a
nopolis, pelo Alvará de 23 de Julho de 1766, cujas medi~ões foram 
mandadas fazer pelas Provisões de 6 de Abril de 1815 e 6 de Mar
r.o de 1822 e realizadas de G de Julho de 1822 a 10 de Out.ubro de 
18~3. sii.o <lo domínio do Municlplo de Florianopolis; revog:tdas as 
(1 if,'.Po~içtleg e in contrario. 

Sala das Sessões, 2~ de Junho de 1935. - Dorval Me!chia
dc,,. - .lo.sé JJ.Iuller. - RUP1J Junior. -Carlos Gomes rJe Olivei
ra. - Di11iz J11.nior. - A.belarrlo Luz. 

Justi!ioação 

o reconhecimento do dominio dos terrenos de marinha a que 
~c refere o projecto niio ·c::onstltue uma novidade. No D!stricto Fe
deral pant citar-,;e apenas ·um e..-.::emplo, os terrenos de marinha. 
1nan;;ue.; e accrc,•cidos âe todo o littora.l pertencem a respectiva 
Prefeitura. O projecto. entretanto. não trata dos terrenos de ma
rinha de toda a Ilha. de Santa Catharina, mas de um-'1. parte mini
ma, isto é. do~ konteiros aos terrenos comprehendidos na meia 
l~g-ua. em quadt·o, medida para patrirrionio de Florianopolis. 
Xo termo de jut·arnento ao Piloto e Ajudante ela Cor®, constante 
de folhas 10 a 13 do upusculo annexo e impresso em 1903. !é-se o 
><eguinte: '"determinou .;olle, Ministro, ao dito Piloto demarcador que 
des><e JH"incipiu a dita J.ledição e demarca,;âo, tendo principio do 
<litu Forte de Santu-J~cnna. do Estreito, "(situados em. baixo da 
Ponte Hereilio L11z, qnr Zi[Ta a lll1a ao Continente)··. que f!lcaJ"ia 
:,;ervimlo de Pl'imeiro mar"u principiando a. correr o rumo para o 
Xorte. bPiranrlo as ]>raias e a!a[lados d.'agua salua rJa. inuteis de 
cu.Ul•ra conforme a config-uração do terreno, se-m que fique outro 
c:l[lum. terrr1w rntrr. m P ío até onde fosse precl5o esta parte para 
complemento ela llita meia le;;ua de terra em quadro e que depois 
'·oltas~e ao mesmo Porte e delle tornasse a seguir a medi~ão para 
o Sul da mesma fót·ma até completar inteiramente a meia legua de 
ter1·á em quadro na forma das sobreditas Provisões, pondo-se os 
precisos ma.rcos nas suas extremidades e pelo meio do travessão 
ou <.>xtrt'ma que cot·rer de Norte-Sul. .. " Dos termos da medição· 
consta: 1•, derrota ás pags. 13 - "confrontando toda esta dis-
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tancia pelo Oé::<te com o mar ... "; 2' derrota. ás mesmas po.gs. 
··conft'Ontando toda est::t medlição pele. :Norte com a. praia do 
mar ... "; !3', derrota á:~ pags. 14: "confrontando pelo Sul. .. e 
pelo ~orte c.om a. 1Jra.ia do mo.r ... . , ; 6', derrota. [!..3 pa~s. l <: 
"aonde findou-se a medição de,;te día. em uma prala em frente as 
=~·a,; . .. ; e .. confrcntnndo ... fazendo frente, ao mar"; 13~. 14•, 
e 15•. derrotas ;,s pags 23 a 26: "confrontando... pelo Sul com o 
mar· .. : 16", tS' e 21• derrota,s á.<; pa!:;s. 27. 28 e 31: ·•confrontando ... 
pelo ou t ro com ::~.::~ p raias c rn:w" e assim em qua;;! todas as der
rot<los referentes a beira-mar. 

E por ultimo [t>J pa~;s. 38, a sentenca: "Jutgo por senten<;a o 
pre~ente tombo da medicão e demarc:1cão da. meia ler;ua em qua
dro cl'>nr.~tlilia pa!"::. ::tcscnto. ]o:rraóuuro e patrimonio desta. cidad~ 
po1· ~e achar c.onforme com a mesma. Des'tcrro. 1 de Dezembro 
de 1823. - FrCZIIlc:is<:o José SurH;.~. 

Na sentc-n~a não foram e:rcluidos os terrenos ele marinha ac
cre"cido~; c m:1.ng-u es. Quem podia dar o mais, podia dar o menos. 
Accre~ce que naque11a. época (17-66) em que a attra sacra [ames do 
The80Uro era mais pela exploração do outro, se não faria questão 
de terras; os terrenos de marinha não Unham maior imp.ortancia.. 

A l\funicipalidade de Florianopolis já, esteve por muitíssimo~ 

annos. de posse de taes terrenos. tanto que no Livro de pa,!!:a
mentos de fóros consta seu rec.-ebimento durante muitos annos. 

Foi depois aba.n.donado o recebimento dos fóros deYido a cau
sas desconb-ecida.s, parece n.do que . por serem o~ f6ros muico bai
xos. não valia a pena cobral-os, visto que a valor dos talões era 
superior. ou porque O'> inaioraes da terra, :fo:reiros, e membros r1a 
Cama ra. Municipal, se quizeram libertar do incommo<lo. O facto 
{, que, pritlci"Pn.lmente <~m 188i, quando os f6ros õos terreno,;. õ~ 
marinha õe todo o Brasil reverteram á 1Jn!:io. a lllunlcipalid:tde de 
FJoria noPolis !oi expoliada de seus bens. 

'Medida, como se Yiu no termo de juramento ao Piloto e Aju
dante da. Corda, a área da meia Jegua <'lrn quadro dos terrenos, do
ados, que iam att. a s praoias, a deduzirem-s'e pos teriormente Of< 

33 metros que correspondem aos terrenos de m arinha. e que niio 
foram excluido~ na sentença, verifical"-se-á que o - inteiramten
tc,- a que se refere o di to termo. não flcaria completo. Nas (iu:HI 

Provisões con,;.tantes <las pa~in:1.5 5 e 6 co;;ita-se dos terren os de 
marinha quando diz : " marinhas e praia..« contliguas a e lia", don
de o j u iz, ao sentenciar, n ão podia ignorai-as. 

Pelo art. 5. ·:. n. XIX. letra X da Constituição de 16 de .JulhQ 
a alienação de bens publicas só póde ser con.ced!dt;, por lei. Ain(la 
que não se trate de umn. alienaÇ<io. nos termos rigoroS'.unente pre
vJstos na. Con&i!tuic:f,o. senão do reconhecimento de um d ireito que 
assiste ao Município de F'lorianc.po\is, o Poder L egisla tivo. appro
vado t) projecto. impedirá que continue a usurpa~ão de que e 
,·lctlma aquelle Município como est~ demon'>trado á. e'l-'idenc.la. 

Sala das SessOes, 29 de Junho de 1935 . - Dorva,l Melchiades. · 

Acompanha o opusculo. 
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RE50LUÇÃO N. 3 

O Coronel .Antonio Pereira da Silva e Oliveira, Sllperinten
<lente Munieí'pal de Floliano'POlis: 

Na con!ormidade do art. 2." da Lei n _ 140 de 7 de ::-<overnb!O 
de 1901, resolvo publicar os termos de rnedi~ao e demarcação da 
meia legua em quadro do patrimoofo municipal, que constam do 
Livro rio Tombo, e de accordo com as providencias de 6 de Abril 
de 1~15 e 26 de ~arço de 1822. 

Superintendencla. :\funicfpal de Florianopolis, 14 de :\1arço de 
1903. - A.ntonío Pereira da. Sika. c O!i'l;eira, superintendente. 

1823 

Tombo du. medição e demat·ca~ão da meia. légua de terra. 
q · ..adrada designada para R o cio e patrimonio da Cama.ra dest~ 
Cidade do Desterro na Ilha de Santa Catharina na conformidado 
das Provizões da Meza do De?.embargador do Paço de lõ'eis d·~ 
Abril de m!l oitocentos e quinze e de vinte ~eis de ::\Ian:o de mH 
oitocentos vinte e dois: 

Anno do ~ascimento de .NO':i"!>O senhor- Je':>US Christo de mil oi
tocentos vinte e tres aos dezoito dias do mez de Outubro nesta 
Cidade do Desterro na Ilha de Santa Catharma nas• casas de re
zidencia do Doutor Juiz de Fóra, Prez;idente da 'ca.mara, Francis
co Josê Nunes, onde eu Escrivão abaixo nomeado vim, e sendo ahi 
por elle Ministro foi determinado que se D!"OCedesse ao tombo da me
di~ão e dema.rcação da meia légoa de terra em quadro -dP.signa.da 
para o Rocio e Patrimonio dÍi C_amara desta Cidade por se achar 
feita na forma dos autos que adia."'lte se segue por traslado e para. 
constar mandou fazer eB'tc auto que assignou. E eu Manoel An
tonio de Souza Medeiros, Escrivão da Camara que o escre>'i e as
sig-nei. - .Nunes - Manoel Antonio <le Souu Medeiros. 

TITULO DO AUTo DE: ~rm>rÇÃO 

Mil oitocentos vinte e dous - Escrivão ~ledeirO:l Can1ara. 
da Villa do Desterro - Au"tuaç:ão -de duas Pro-.·oi:zõens da Meza do 
Dezembargador do Pa~o .para ef!elto de se medir e demarcar ::L 

meia légoa de terra em quadro designada pàra Patrimoni~ da Ca· 
mara desta villa. como nas mesmas :se declar~ Anno do Nasci· 
mento do Nos5o Senhor Jezus Christo de mil oitocentos vinte e 
dois aos vinte e tres dias do mez de M<Uio nesta V!lla de Nossa Se· 
nbora do Desterro na Ilha de Santa Catharina em cazas de rezi

. dencia. do Doutor Francisco. Jos(; Nunes Juiz de F6ra Prezldente 
da. Camara onde eu Escrivão vim e sendo ahi por elle Ministro me . 

. foi dado as duas Provizoens da Me.,;a do Dezembargador do Pa<;c> 
que adiante se segne para effe"ito de se proceder a medição e 
demarcação da meia lég-oa de terra em quadro de-signada par<~. 
Patrimonio da Camara d'esta V<iJla, como nas mesmas se declara. 
e para cor.eta.r !aço esta autua(,;Ü.o eu Manoel Antonio de Souza 
Medeiros que a escrevi. 
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PROVIZÀO DE ~ DE J.1ARÇO DE 1,822 

Dom l;>edro de .".!cantara, Princi:pe Real do Reino Unido de 
Portu;;a.l Br:t7Jl e Algarves Regente do Reino do Br~i1 e nelle lu· 
gar Tenente de El-Re! Meu Senhor e Pai &. Faço saber a v6s 
actual Juiz. de Fóra. da Ilha de Santa Cathal:"ina. Fl:"ancisco Jos~ 
:-;unes. que sendo examinada na Meza do Dezemàargador do Pco 
cem .Audiencia !lo Dezernbargador Procurador da Corôa e Fazenda. 
a du"ida que vosso antecessor Francisco Lourenço d'Almelda of
fereN,o na sua rcpl:"esentacii.o de vinte e hum de Julho de mil oi
tocento<; e quin:ze ~o cumprimento da Pt-ovizão de seis <le Abril d•> 
dito anno expedida pela Me:w. do Dezembargador do Paço a serca 
tla meuic;ii.o e Tombo õa meia Légoa <de terra em quadro concedi
da })::lra ~-.;1-;ento lo~radouro ~ pat!"!monio dn. rc:erida villa e &.chan
do-:se implicitamente excluida a dita duvida pela reCerida Provi
;:ão em quanto determina qu€ se :proceda ne~ta medição sem por 
ora serem expulc;os os que se acharem entruzos no terreno da dita 
meia J_,é;::-oa. remetendo-se porem á mesma Meza pelo sobredito 
.Tuiz ela. medi<:ii.o huma relação circonstancia.aa de todo;,• os pos
,.;uiclores c1o me,;mo terreno com exneciiiicac;ão dos titulo:s e moti
vos ·pOl·que se áchão na mencionada .Pos;<e d'elles; sendo a e!'lte 
fim ouvido -a cada hum delles por escrito em ordem a. evitar os 
enconveniente:;; enquietaçõenS' que rezultarião desta precipitada ex
pulc;ão; poden<lo aliás sanarse a incurialidade e nullidade de seu:> 
titulo>< da sua entru:áio e posse ·Por outro melo: sendo isto o mesmo 
que o sol;>redito Juiz desta medição e demarcação devia praticar a 
>;crca daquelles possuhidores que se achas..'lem entruzos nus respe
ctivas marinhas c praias enxutas que elle considerou pertencen
tes a Fazenda Real hoje Nacional e ao publico como ta.es nulla
mente arorndas aos ditos possuidores sem Authoridade e faculda
de legitima; 

E tendo consideração a todo o referido: Hei por bem ordenar
vos que sem demora passeis a cumprir a mencionada. Provizão de 
seis de Abril de moíl oitocentos e quinze que com esta se vos reme
te por copia como nella se contem tanto a serca de huns como de 
outros possuhlàore~ fazendo nesta conformidade a medição demar
caçii.o e tombo sem comtudo se expulçarem os que se acharem 
entruzos -no!'l terrenos dõ, dita meia Jégoa em quadro e nas mtlri
nha.s e praia..ç cont!guas a ella e remetendo á. referida Meza do 
Dezeml:>argo do Pac::o a indicada relação circonstanc!ada de huns 
e outro~< possuidore.s na forma acima declarada e prescrita na-so
bredita Prbviziio. Esta Minha ordem vr!'l fica notada para se vos 
:ned!r re?.ão do seu cumprimento no vossn rezidencia. O que aS'sim 
haveres por entendido o Príncipe Regente o Mandou pelos Minis· 
tros abaixo as:dgnados do Conselho de Sua Magestade e Seus 
Dezembargnàores do Paço. Manoel Correa Fet>nandes a tez no 
Rio de .Janeiro em vinte e seis de Mar(;o de mil oitocentos vJ'nte 
doi:; - Joflê Caetano õ'Andrade Pinto a fez escrever. - Claudlll 
Jo,;G Pereira da Costa - Doutor Antonio Jos~ de Miranda - Por 
desp:Í.cho da Meza do Dezembargador do Pac;o de se~ de Janei
ro dP mll oitocentos vinte e dois - Cumpra-se - quatorze de 
1\f<Lio cl.f' mll oftoce.ntos vinte e dois - Nu11es. 
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COPIA DA J>ROVIZÃO DE 6 D& ABRil. DE 1Rl 5 

Dom João por Graça de Deus Principe Regente dos Algarves 
d'Aquem e <i' Alem Mar em · .A!rica de Guiné. F aço sa~r a vós 
Juiz de Fôra. da Ilha de Santa Catharina: Que sendo vista a vos'Sa 
represen~ão de vinte e dois de .TUlha do anno passado e o qu~ 
!;9bre ella com lnforníação do Governo d'essa. Ilha respondeu , o 
Dezembargador Procurador da Minha Real Corôa e Fazenda. sou 
SErvl<lo ordenar como por esta vos ordeno que na forma do Al-
1.:ará de vi-nte e tres àe J1Jlho de mil set ecentos sessenta. e .ye!s 
procedaes sem demora a medição deina.rcaçiio e tombo da meia 
16goa de terra quadrada que foi estabelecida e designada para. ro
cio e patrimonlo da villa criada. n'essa · Dha sem por hora e:x:pulçar 
us que se açharem entruzos n'ella, e remeteres a Meza do Meu 
Dezemba.rgÔ do Paço huma relação cireonstancia.da. de todos os 
PG"lSuidores de quaesquer porçoens de terreno da dita meia lé:goa 
quadrada com expecificac;:ão d OS titulas e motivos -porque se achão 
Jla mencionada posse ouvindo para este fim a cada hum d'elles 
por escrito o que t udo vos Hei por muito bem recomendado, o 
Principe Regente l\osso Senhor o Mandou pelos Ministros abai.."to 
asslgnados do Seu Conselho e S:ms Dezembargadores do Paço -
João P edro Maynard d'Affonseca e Sâ. a !ez no Rio de Janeiro' a 
seis de Abril de mil oitocentos e quinze - Bernardo .José de Sou
~ Lo bato a fez escrever - J osé de Oliveira Pinto ' Botelho e Mos
queira - MonSenhor Miranda - J:>or DeSllacho da Meza do De
zembargo do Paoo de dois· de Março ode mil oitocentos e quinze -
.Está. conforme Manoel J oaquim de So)l.Za :Medeiros - José Caeta
no de Andrade P.!ntó - De Audiencia. em que !o! acuza'da a cita
~ão feita por carta de Editos aos Ereos confrontantes com a :nela 
légoa de terra quadrada designada para roclo e patrimonão da 
camar-a desta villa. - A-os onze dias do mez de Julho de m!l oito
centos vinte e . dois anno::~ nesta villa. de Nossa Senhora do Dester
ro na Ilha de Santa Catharlna em publica Audiencia que nos Pa
ços do Concelho fazendo estava aos feitos :partes e am/ seus Pro
curadores o Doutor Juiz ode F6ra Prezidente da. Cainara Francisco 
José Nunes, nella pelos Alferes José' Silveira de Souza. Procura
dor da Ca.mara desta Villa foi dito ·a elle Ministro que tinhão sido 
citados por carta de Editos os Ereos que hão confinar com a meia 
lêgoa. de terra em qua.dro· designada para rocio e Patrimonio da 
Ca.mara desta mesma villa para a.:>sistdrem â dita medição demar
c:te:ão e louvac;:ão de P eloto A.judante da ·corda com a commina
ção de se proceder tudo a r evelia dos mesmos requerendo-lhe que 
fosse servido mandallos apregoar e que sendo e não comparecen
do nem outrem q úe seuS' poderes 'tivesse as suas revelias ouvesse 
por citados para. a <li ta medi~ão demarcação e louv~ão; e sendo 
seu requerimento ouvido por elle Ministro este depois de Infor
mado da carta de Editos certidão de deligencia. mandou apregoar 
a todos oo ditos Ereos o que logo foi satisfeito . pelo Porteiro Ma· 
noel J <lS~ de Lima. em primeiro e segundo · pregão na forma do es
tillo ·e deu fé não com:pa.recerem pem outrem que SEUs podere5 
~vesse : a vista do que óuve elle Ministro < os ditos E reos por ci
tados a !é por acuz~ e que :ficassem esperados· a. primeira e. paro. 
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. con.star !aço este term{) e a elle junto o traslado da. Carta de Edi
tos e da f~ de dJligencia que aodeante se segue eu Manoel An
tonio de Souza Medeiros, Escrivão da Ca.mara que o escrevi -
Traslado da. carta. de Editos que se passou para llOr eUa serem ci
tados os Ereos confinantes com a meia lêgoa de t erras quadrada. 
para. rocio patrlmionio <la Camara. desta villa, e certidão de deli
gencla cujo thêor hê da forma seguinte: - O Doutor Francisco 
JosE );[unes, Juiz de F6ra, l?rezidente da Camara desta villa de 
:Nossa Senhora do Desterro na Ilha de ~ta. Cath'a.rína com alça

. da. no ctvel e crime por Sua Magestade Imperial que Deos Guar
db digo Sua Alteza Real que "Deos Guarde edecet ra - Faço saber 
que tendo-se de medir e demarcar a meia légoa de terra quadra
da. para rocio e patrlmonio da Camara desta villa pelo Procurador 
da mesma o Alferes José Silveira de Souza me foi ..requerido pela 
sua petiçiio do thêor se~.:!~ te: Diz o .Alfere:~ Jo.~é ::>ilveira. de Sou
.za Procurador da Camara desta. "\""illa que devendo proceder-se a 
medição demarcação e tombo da meia. l~goa. de terra. quadrada 
designada para rocio o patrimonio da Ca.mara d'esta mesm:J.. villa. 
na conformidade das Provizoens expedidas _pela Meza do De2em
bargo do Paco em datas de seis de Abril de mil oitocentos e quin
ze, e de vinte e seis de Março do corrente a.nno qu·e forão emti

' madas ao suplicante ~ nece.ssar!o que para execução das mesmas 
proceda citacão dos Ereos que hão confinar com a. dita. meia lê
goa d!" terra auadrada. para assistirem a mediç:ão ordenada e louva
ção de Peloto edon!o e Ajudante da corda visto os que bã. rwmea
:.dos pela Cam ara não t erem os requi.2itos necessarios para Ia.Zer 
esta, segundo a configura ção do terreno de que a mesnt(!. estd de 
po.!sc e porque os mesmos Ereo.s hão de serem mutto concer tos re
quer a vossa. Senhoria se sirva mandar passar carta de Editos por 
tempo de trinta dla.s para por · ella serem citados para a d ita me
dição dema.l'ea.ção com a. commin~ão de se proceder a sua revelia 
por tanto . pede a v os'Sa Senllorua seja :;ervldo assim o mandar, e 
receberã. merctl - a qual petic;;ã.o s endo-me apresentada. n'ella pro
feri o D~spacho do thêor e :forma. seguinte: - Como pede - Nu
nes. - Em cumprimento do qual mandei passar a presente carta 
de Editos havendo por e!Ia. citados a todos os Ereo& ~nfinasntes com 
a dita. meia. ll!goa. de t erras quildra.da quer estejão n est.i. \illa. e 
seu ·termo ou a usente& em parte certa ou incerta para a. dita me
dicã.o demarcação "' louvação. E na.ra. que chegue a noticia de 
todos "' não possão allegarem ignoranc!a esta SP.rã. publicada nos 
lagares publicas e affixada por espaço de trhi.ta êllils no do oos 
t ume e !ind.os sem tirada e com certidão de deligéncia. ju'llta. aos 
autos da dita medição e demarcação. Dada. e passada. nesUI. Villa 
de Nossa Senhora do Desterro na Tiha de Santa. Catharina aos 
quatro dias do mez de Junho de mil oitocento5' Yinte e dois digo 
Catha rina por mim assignada e selada eom valha sem sello ex-

. causa. ao qua tro de Junho de mil oitocentos vinte e dois. Eu Ma
noel Antonio de Souza Medeiros, E scrivão da Camara que o es-

. crevl - Francisco Josr. Nunes - Valha sem sello eJc-eausa -
Nunes ..:... Ce rti!dco eu Porteiro dos .Auditorias abaiXo assigna.do 
que publiquei e affixei no lilgax do costume a carta. retro de Editos 

·onde se c on.servou o espaço de trinta dins de que dou f~ Vil la de 
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~ossa Senhora do D esterro seis de Julho de mil oitocentos vinte 
e dous - Manoel .José ~e Lima - E não se continha mais couza 
alguma em dita carta de Editos, cer~i.dão que aqui bem fielmen
te trasladei da proprla a que me reporto ner.i.a villa de Nossa Se
nhora do Desterro na Ilha de Santa Catharlna aos nove de Julho 
de mil oitocentos vinte e dois - ·Manoel Antonio de Souza Medei
ros que o escrevi e a.~signei - Manoel Antonio de Souza Medeiros 
De Au.diencia reacuzada a cita~ão feita aos Et-eos confinantes com 
a m eia légoa de terra. em quadro para rocio e patrimonio da Ca
mara desta v!lla e louvação de Peloto e Ajudante da corda -
Aos quinze diaS' do mez de Julho de mil oitocentos vinte e dois an
nos nesta v111a de No5sa Senhora do Desterro na Ilha de Santa. 
Catharina em publica Audiencia que n os Paços do Concelho fa· 
~cndo estava aos feitos partes e aos seus Procuradores o Doutor 
Juiz de FOra: Pr~!dente da Cantara, Francisco José Nunes n'ella 
pelo AlfPre" Jos~ Silveira do Scuza, Procurauor õa Camara, f oi 
reacuzada a citação por carta de Editos aos Ereos que híio confinar 
com a meia légoa de terra em quadro designada para roc!o e patri
monio da Camara -desta Vllla para assistirem a medição demarca
ção e louvação de Peloto e Ajudante da Corda com a comm!na.
ção dP. se p rocooer a medic::ii.o demarcação e louva<:ão a revelia dos 
ditos Ereos confinantes requerendo a elle :!'.fin!:S'tro a pregoar e que 
sendo e não comparecendo nem ·outrem que seus poderes tivesse a 
sua re ,•e!ia se jouvasse por parte dos ditÓs Er eos o Juizo e sen
do ~·eu requeriment o ouvido por elle Minis tro este depois de in!or
:mado dos termos dos autos mandou a pregoar aos ditos Ereos o 
que logo foi satisfeito com o primeiro e segundo p'!'egii.o pelo P ortei
ro Manoel .José de Lima, que deu fé não compa'!'ecer os ditos 

. Ereos continanttes nem outrem Que seus podereS' tivesse . A vis
ta do que determinou elle Ministro ao dito Procurador do Concelho 
que se louvasse em Peloto demarcador e Aju<lante da Corda o que 
1o~~:o fez louvando-se pa r a Pelota o Tenente J osé Coelho P"nich~ 
e para Ajudante da Corda em Alexandre José ·Va rella; elle Ministro 
por parte dos Ereos continantes se louvou nos mesmos e que fosse 
notifica dos para s ubirem ao éompetente juramento e · para constar 
!aço este termo eu Manoel Antonio de Souza Medeiros, E scrivão da. 
camara que o escrevi. ---: Certifico que notifiquei ao .Peloto o Te· 
nente Jose Coelho Peniche e Alexandre José Varella para sube
t•em ao competente juramento na :forma determinada no mandato 
retro que se derão por entendidos Desterro dezenove de Julho de 
mil oitocentos vin te e dois -Manoel Antonio de Souza Medeiros. 

·Aos vinte e dois dias do mez de Ju1ho de mil oitocentos vinte 
e dois annos nesta vllla de Nossa Senhora do Desterro, na. Ilha 
de Santa Gatharfna em cazas de residencia. do Doutor Juiz de F6ra 
Prezidente da Ca.mara Francisco Josê Nunes, onde eu es'Crlvão vim 
e sendo ahi o Peloto demarcador nomeado o Tenente J osé Coelho 
Pen!che e o Ajudante da Corda nomea.do Alexandre .Tos~ Varella.. 
ao.s quaes elle MinLstro deferiu o juramento dos Santos Evan~elho~ 
em hum liv.ro d'elles em ·que puzerão · suas mãos d,ireltas e son 
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<>argo do qual lhes encarrf:gou que bem verdadeiramente servis
se,,. aquelle de Demarca.dor e este de Ajudante da Corda. da medi
ção e demarcac;ão da meia lêgoa de terra em quadro designada pa
ra TOcio e patrimonio da Camara desta Villa guardando em tudo 
a Lei que lhes serve de Regimento o que assim prometerão :fazer 
e para. constar mandou elle Ministro ! azer este termo que assigna
rão seus juramentos com e!le Ministro. -E -eu :Manoel Antonio de 
Souza Medeiros Escrivão o escrevL - NuneS - José Coelho .Pe
niche - Alexandre José Va~:ella. - Aos vinte e tres dias do mez 
de · Julho de. mil oitocentos vinte e dois .a.nnos nesta. villa de Nos
sa Senhora do Desterro na Ilha de Santa. Cath:trinn. no lugar do 

.·Forte de Santa Anna do Estreito onde se achava o Doutor 'Juiz de 
F6ra Prezidente da Camarn Francisco Josê Kunes comigo E!'>~ri
vii.ú v..ba.ixo nomeado e sendo presente o Pelota demarca.dor o Te
nente. José Coelho Peniche a que.m elle Ministro determinou apre
sentasse a Agulha com que hav"ia fazer a demarcação da. meia lé
goa de terra em quadro designada para rocio e patrimonio da Ca
mara cesta villa, que debaixo de juramento que digo dos Sàntos 
Evangelhos que lhe foi deferddo decla:ras,.;e se estava s-evad.a e ca
paz de com a qual proceder na dita demarcação e sendo Jogo 
apresentada declarou estar sevaàa e capaz de se proceder a dita 
demarcação e para constar mandou elle Ministro fazer este termo 
qtw assignou com o dito Peloto - E eu Manoel Antonio de Souza 
MedeirC>.3 E scr ivão que escrevi - Nu:nes - Josê Coelho Peniche 
- E logc no m esmo .rua mez e anno e Jogar no tenno supra de
clarado determinou elle Ministro ao mesmo Peloto demarcador que 
trouxesse à. sua presença. a. Corda com que havia fazer a medição 
da dita meia lég oa de t erra. em quadro e sendo aprezentillda e exa
minada se ac.hou cadarço bran<:o de linho que tinha dez braças de 
comprido e cada hurna dez palmos "craveiros e para constar man
dou elle Mintstro fazer este termo que assigoou com o dito de
marcador. E eu Manoel Antonio de Souza Medeiros Escrivão da 
Camara que o escrevi - Nunes - .Tos!! Coelho Peniche. - An
na de. ~~ascnnento de ~osse Senhor J ezus Christo de mil o!tocen.tos 
vinte e dois aos vinte e trez dias do mez de Julho nesta villa de 
Nossa Senhora do Desterro na Ilha de . Santa Catharina no lugar 
denominado o Forte d e Santa Anna, onde foi vindo o Doutor Ju.iz 
de FOra. Prezidente da. Camara Fran cis'Co José Nunes comigo Es
crivão abaixo nomeado, com o P elota dema.rcador o Tenente José 
Coelho Pen1che, u Ajudante da Corda Alexandre José Varella e bem 
assim o Procura-dor da Camara o Alferes José Silveira de Souza. 
para e:f!eito de se dar principio a mediação e demarca~ão da meia 
légoa de terra em quadro designada para rocio e Patrimonio da Ca
mara desta Villa na conformidade das Provízoens da Meza do De
zemba.rgador do Paco nas datas ·de seis de Abril de mil o.itocen
tos quinze e de vinte e seis de Marc;o do corrente anno requerendo 

·a elle Ministro que visto terem sido citados por carta de Editos os 
Ereos confinantes com a dita meta légoa de terra em quadro para 
assistirem a. presente medição e demarcação os mandasse apregoa:
se havia entre -elles alguem que se oppozesse á dita medição e de
marca.~ão e que não , comparecendo n em outrem que seus poderes 
tivesse a$ suas revelias se desse principio a dita m edição e demarca-
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<;ão o que sen do ouvido por elle Ministro mandou ao Porteiro Ma-· 
noel José de Lima. que se achava presente que apregoa.::se se ha
via alguma pessoa entre os moradores da tpesrna meia légoa de 
terra em qua<lro ou os que com ella. confinasse se op puzegge á dit:t 
medic:ào e demarcac:ão o que foi satisfeito com primeiro e segundo 
pregão na forma do estill o que dou f.é não comparecendo nem ou
trem que seus podere~ tivesse: a vista do que determinou elle 1\1i
n i>"tro a o dito Peloto demarcador que del'se prJncipio a dita. me
diç:ão e demarcação tendo principio no dito forte de Santa Anna 

· do Estr eito que ficaria s-ervindo de primeiro marco principiando 
a correr o rumo para o Norte beirando = praias e allagados d:'agul> 
~·C<l!Jada cntttillcs de coltum:. confonne a contlg ura<;iio ·d O terreno 
SC1JI. QII.C fiq-u e Ol!TRO ALGl::;?.t TERRENO ENTRE MEIO athé oncte fosse 
11recizo por esta parte para coMPLETo dn dita meia le,:-oa de terra 
..,m quadro. e que depois voltasse ao mesmo Forte e d'elle tornas
se a seguir a medic;ão para o Sul õa m esma. fonna atllé co-mple
tar II'ITEIRAMEJI'.'TE a m,eia légort de tcrrrt Ún qtuú:lro 111a fonna das 
sobre~ltas Provizoens, pondo-5e os percizos· marcos nas suas es'
tremiõades e pelo meo do trave<;ão ou extrema que correr de 
Norte Sul de tudo pa ra constar mandou f=er este auto que assi
·:::nou com o dito Procurador da. camara, Peloto, AJudante da Corda 
Porteiro; E eu Uanoel Antonio de Souza ::'v!ooetros. Escrivão que 
e.screvi e assi~nei - Nu.nC',, - ~anoel Antonio de Souza Medeiros 
---: Jo:o;t; Silveira de ~ouza. - Jos~ Coelho Pen!che - Alexandre 
JosE V:u<>lla - Manoel Josê de L ima. 

TERMO DO PRoCmSO O,\ MEDICÀO 

1• derrota 

Aos vintP. tres dias do nie~ de Julho de mil oitocentos vinte 
e doi~; annos nesta villa de Nossa. Senhora do Desterro na Ilha de 
Santa Cathat·lna. no lugar do F orte de Santa Anna do Estreito 
onde foi vindo o Doutor Juiz de F óra Prczidente da Camara Fran
cisco .JosE Xunes comigo Escrivão o Peloto demarcador o T~nente 
Jose Coelho Peniche e o Ajudante da Corda Alexandre Jo!ilê Varella 
11ara se dar ]lrlnclplo a med!c;ão e dem:l.l'cac;fio da meta légoa de 
terra em quadro na forma determinada no auto retro o que logo 
pelo dito P elota fod sa.t!s!eito assentando a Agulha ao pé da. guri. 
ta do mesmo Forte e levando o rumo a Norte trinta e dois grãos a 
Leste e neste rumo medlo cem b rac:as e a onde fidarão torn{)u as
~entar a Agulha e lancando o rumo de Norte dez ,;:ràos ao Este 
meclio dez braç:a~ e desta medio a caminho de N orte franco vin
te e cinco braças e tornando a.s3entar Agulha onde findarão as di
ta.<: \·in.te e cinco brat:as medlo a rumo àe Norte treze grãos a o 
Este trinta e oito brac;as confrontando toda esta distancia pelo 
Oe><te com o '»14r e elo Uste com deferente!\ moraõ'ores findando 
em frente -das terras e chacra do Major Francisco Caetano Soa~ 
res, onde se fincou hurna baliza. de pl!o e para constar fa~o este 
termo que elle Minlsotro asslgnou com o Peloto .Ajl.\(]ante da Corda; 
E eu Manoel Antonio de Souza· Medeiros Escrivão que o escrevi e 
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assígnci - Srwcs Manoel An tonio de Souza. Medeiros - .José 
· Coelho· Penichc - Alexandre JosG Varella. (Tem esta extensão 
1':"3 J),·aças) . 

T F.ltMO DE CONTL.,.UAÇÃO DA MEDIÇÃO 

2• derrota 

Aos vinte e quatro dias do mez de Julho de mil oitocentos v!n· 
te .e doi~ annos netsa Villn. lle Nos!!la Senhora do Desterro na Ilb::L 
dt> Santa Catharina no lugar denominado o r.a.n.to da praia. de f()rn. 
!rente as terras do Major Francisco Caetano Soares onde foi vindo 
o Doutor Jui7. de -Fór:l. F rancisco Jost, Nunes. para effeito d e so 
c-ontinuar a presente medição e demarc:tÇ.'ío e sendo ahi no lugar 
onde havia findado a medição do dia vinte e t1·es do corrente no 
lugar onde havia. ficado a baliza de que fa?: menção o termo retro 
onde o dito <1emarcador sentou Ag-ulha e lan.sando o rumo de N<n·· 
ta sess<enta e tre;; s-ráos a L este medio trezenta.!l noventa e oito 
bra.~as, ath€. ao Forte de são Francisco da Pt'aia. de fó-raJ, e deste 
lançando o rumo do Norte sincoenta e nove grãos roedio quatro

. centas brru,:as a thé ao Forte de São Luiz no canto da mesma 
1JT!lia de tóra enfrente as cazas e chacn~, de .Josefa Roza, con· 
írontando toda esta. medição pelo ::-<arte com a PRAL\ Do MAR e pelo 
·~ui com terras do Tenente Cisnando Antonio de Carpes e outro~ 

moradores ·que fazem frente a mesma praiCL, vindo a ter toda esta. 
' e xtensão setecentas noventa e alto bra.~as e para constar mandou 
elle Ministro fazer este termQ que ::tss ig-nou com o dito Pelota 
Ajudante da Corda. E eu Manoel Antonio de Souza Medeiros E s
crivão da Camara. que o escrevi e asstg:nou - Nu-nes - Manoc,t 
Antonio de Souza Medeiros - Josii Coelho Pen!che -· AlexaudN' 
·J o:;;~ V arena. 

3" derrota 

Aos; vinte e nove dias do mez de Julho de mil oitocentos e vin
te dois · a.nnos nesta. v illa. de ::\assa 'Senhora do D esterro na 1lha 
<le Sanca. Catharina no lugar denominado Forte de S. Luiz no 
canto do. Norte da praia de !Ora onde tinha findado a medição do 
dia vJnte e quatro do corre nte me:.: onde foi vindo o Doutor J"ul-.: 
de Fóra Prezidente da Camara Francisco José )<une~. comigo E~· 
crivão, o Pelota o Tenente Jose Coelho Pe.niche e o Ajudante da 
Corda Alexandre José Va.relia pa.ra effeito de se continuar com a 
me<llcão e dema-rcação da meia lé~;oa de terra em quadro, e Jogo 
o dito Pelota assentou agulha no lugar que !icou servindo de b:l
liza e dah.i la.nçou o rumo de Norte quarenta e seis gráos a L~'te 
m e dio noventa braças e segwndo o mesmo rumo de Norte com 
de:>:enove' · griio" ao Este medío vinte bra.-,as e seguindo o :mesmo 
rumo de Norte com tres grá.os ao Este media trinta brat;a.s e se· 
g uln.do o mesmo rumo de Norte com oito grúos a.o Este media s'eS· 



cãmara dos oepLtados- lm ~=tesso em 2610112015 12:08 - Página 115 de 159 

-294-

senta bra~as e segundo o mesmo rumo de Norte franco medio "in- . 
te braças até o fim da praia que tlca ao Sul da pedra. grande na. 
estrema que divide as terras de Thomaz Antonlo de Souza com a s 
do Capitão João de Deos Fernandes, vindo a ter toda e.sta. exten
são duzentas sincoenta. braças confrontando pelo Sul com terr~ 
de José André de Alllna Mauricia, de Vicencia Souza e André Jo
sé de Mello, e de Thomaz Antonio de Souza, e. ])elo Norte com a 
PAALI. Do M:AR e para <:onstar mandou elle Ministro tazer este ter.: 
mo em que asijl;'Ilou com o dito Peloto e Ajudante da Corda; E eu 
Manoel Antonio de Souza Medeiros · escrivão da Camam que o 
escrevi e assignei - NUI!tes - Ma.noel Antonio de Souza lVfedeiros 
- .Tosê Coelho Peniche - Alexa.lldre Jos6 Varella. 

:r.lR .... O DE C'ONTINUAÇÃO DE MEDIÇÃO 

4~ derrota 

Aos trinta e hum do mez de Julho de mil oitocentos vinte · e: 
. -daus annos nesta paragem denominada pedra grande do Districto 
da. Villa. de Nossa Senhora do · Desterro na Ilha de Santa Cathri
n a onde tinha fin<!ado a medição constante do termo ret ro onde 
foi vindo o Doutor Juiz de Fóra da Camara FranciSCo José Nu
nes comigo Escrivão abaixo nomeado e o Pelota Tenente Jo.sé Coe
lho Penfche e o Ajudante da Corda Alexandre José Varella, para 
ef!eito de se continuar a presente medição e demarcação e · sendo 
ahi mandou elle Ministro ao dito Pelota que assentasse a Agulha 
no lugar onde tinha findado a. dita medição e la111ça.ndo o rumo a 
Norte hum grlio ao Este medlo trinta braças e seguindo o rumo 
de Norte c:uinze grãos a leste· media trinta br~ e segundo o 
mesmo rumo de Norte quatro srá.os ao E ste media trinta · braças e 
seguindo o mesmo rumo de ~orte treze grâ.os a Uste media tnnta 
uraças e seguindo o mesmo rumo de Norte quatro gr!Los ao Este 
media trinta braças e seguindo o mesmo rumo de norte treze gráos 
a Leste medlo trinta bra.;;a.s, seguindo .o mesmo rumo de norte qua
renta grãos a leste medlo t:""'"lta bra~:<~s e eeguindo o mesmo rumo 
de Norte com trinta e ~ce grãos a Leste medio -trinta braças e 
se;;uindo o mesmo rumo de Norte vinte grã()s ao Este medlo Vin· 
te braças, e seguindo o mesmo rumo de norte trdnta. e sete gr'J.Oa a 
Leste media quinze brru;:a.s "onde findou esta. medição em huma 
ponta. de pedra que t!ca. ao norte da. pra:ia denominada o caízão na 
!rente das terras da Ola.r:la do sargento M6r Antonio José Fer
nandes com duzentas e Yinte Sinco braças de estençã.o confron
tando pelo Sul com t erras do Capitão José . de Deos Fernandes, do 
Alferes Candido Antonio Fel'Ilandes, -do Major Franclst:o ·Machado 
de Souza e do Major Antonio José Fernandes, onde findou esta 
medição e ·pará constar mandou elle Ministro fazer este termo 
que a.ssignou com dito Pelota e Ajudante da. Corda; E eu Manoel 
Antonio de Souza 1\ledeiros ES'Crivã.o que escrevi .e àss!gnei -
Nunes - Manoel Antanio de Souza Medeiros - José' Peniche -· 
Alex~ndre Josê Varella. 
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TERM~ DA CONTINUAÇÃO DA Mt":DIÇÁO 

5.• Derrota 

Ao primeiro dia do mez de Agosto de mil oitocentos vinte 
dois ahnos nesta paragem deonominada a Olaria do Major AntoniO· 
J osé Farnandes, districto de .Itacorobi da v11la de . Nossa Senho- . 
ra do Desterro na ilha de Sa.nta Cathar!na na ponta da praia. do 
caJichã.Ó onde havia findado . a. medição do termo r etro onde foi 
vindo o Doutor Juiz de F6ra P rezidente da Camara Fl'ancisco 
José Nunes, comiso Escrivão abaixo nomeado e o Peloto o .Te
nente José Coelho Peniche e o Ajudante da Corda Alexandre Jo
sé Varella, para effe!to de se continuar a presente medição e de
marcação, e sen:Io :ül! ma~dou elle Minllitro a.o dito Peloto que 
assentasse a. Agulha. no logar onde tinha findado a medição cons
tante .do termo retro 'O que logo fez e lançando o rumo de norte 
cincoenta e sP.is grá.os a Leste medlo trinta braças e seguindo o 
mesmo r umo de Norte setenta e seis grá.os a Leste medio dezoito 
braças, e seguindo o mesino rumo do n!)rte sincoenta e nove grãos 
a Leste medlo t rinta braças, e segu·indo o mesmo rumo com trin
ta grãos a Leste medio trinta braças, e seguindo o mesmo rumo 
com. sessenta. e hum grão a Leste medio noventa e sinco bro.ça.~, 

. é seg uindo ·o mesmo rumo de norte com vinte e dois grãos a Les
te medio trinta braças, e seguindo o mesmo rumo de norte coe 
sete g rãos ao Este m~Jio trinta b~s, e seguindo este rumo com 
t reze grãos ao Este medlo dezoito braças onde fin.clou-se a medi
ção deste dia e1n uma onta de pedras que fica ao nor te da praia 
denominada. do fallec!do Pedro Lopes, com duzentas oitenta e hu
ma braças de extenc;:ão confrontando pelo Sul Sues~e e Leste com 
terras do Major Antonio José Fernandes, e os herdeiros do fa.!
lf:clao P edro Lopes, .João Braz calvete e outros, e pelo Norte com 
a praia. do amor, e para constar mandou fazer este termo que 
assignou com · o Peloto, Ajudante da Corda; E eu Manoel Antonio 
de Souza Medeiros Escrivão da.' Cama.ra que o escrevi e asslgnei 
- Nune8 - Manoel Antonio de Souza Medeiros - José' Coelho 
Penfche - Alexandre José Varellas . 

Tl!llt:\!0 DE CONTIJSUAÇÃ.O DA HI!IDIÇÃ.O 

6•. Derrota. 

Aos trez de A-gosto mil oitocentos ,.inte e dois annos nesta. 
paragem denominada a ponta. da resalfa de .José dos Sa.nto.s, Dls
tricto da VUia. de Nossa Senhora do Desterro na Ilha. de Santa 
Catharina onde fod vindo o Doutor Juiz de F6ra Prez!dente da. 
·eama.ra Francisco JoSiê Nunes comigo Escrivão e o Peloto Jos~ 
Varella Peri1che, e o .Ajudante da Corda. Alexandre José Varella. 
para etteito de se continuar com a prezente medição e de marca
ção, sendo ahi mandou o dito Ministro ao Piloto que assentaase 
3. Agulha no Jogar onde tinha findado a. medição declerada no 
termo retro o que logo foi satisfeito e aegU!n~o o rumo de Nor
te do ~os a. Leste med1o setenta. bro.ça.s, e seguindo o l"Umo de 
Leste franco medlo trinta· brao;:as e seguindo de Sul desecels grãos 
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a Leste medio sin<loenta e seis braças, e seguindo o rumo de Les
te se medirão trinta braças aonde flnd()U-se a mediç:ão deste dia 
honde se poz huma baliza de pá.o com cento oitenta e seis braças 
confrontando .peJo Sul e Norte com t erras ao mar e para constar 
mandou elle Ministro fazer este termo q ue assignou com o .. Peloto 
em huma praia em frente as caza.s de v-ivenda de· .rosê dos Santos 
e Ajudante da Corda; E eu Manoel Antonio de souza Medeiros 
Esc~ivão da Camar:a. que escrevi e assignei - Nun-es - Manoel 
Antonio de Souza. :Medeiros - José coelho Penlche - Alexandre 
Varella. 

TEn)tO DA COXTINUAÇ.ÍÍ.O DA :.!EDIÇÃO 

7'. Derrota 

Aos sinco dias do mez de Agosto oe mll oitocentos vinte ~ 
dois nesta paragem de Itacorobl na praia de José do.s Santos, dis
tricto da Villa de Nossa Senhora .do Desterro na liha de Santá 
Catbarlna. no lugar Q.ue findou a dema.rcaçã.o do termo retro no
de foi vindo o Doutor Juiz de FOra Prezldente da . Camara Fran
cisco Jos·t; :-<unes, comigo Escr.!vão aba.b::o nomeado e o Peloto 
o Tenente Jo:sé Coelho Peniche e o Ajudante da Corda Alexandre 
.Tosê Varella, para e!!e!to de se continuar à. prezente demarcação 
e medição e sendo ahi mandou o dito Ministro ao Piloto que ru;
sentasse a Agulha no lugar onde estava: a baliza. dé que :taz m en· 
ç:ão o t ermo retro ue logo foi satisfeito · e seguindo o rwnp tran
co de Sul dezeceis grãos· a. Leste medlo s!ncoenta e seis braças c 
seguindo o rumo d{' Leste medlo cento e quarenta braças, e se
guindo o rumo de Sul sincoenta e' s!nco grãos a Leste medio ~ua
renta. braçru; e seguindo o mesm<> rumo de SUl com vinte· sinco 
grãos a L este media trinta b~a.S aonde findou a medlcã.o deste 
dia em huma pequena prainha ao pê de urna grande Lage de pe
dra. no principio dos Mang ues. do sa.cca. pequeno do Itacorobi nas 
t erras da chacra do Major Manoel Antonio de Souzã Medeiros 
com duzentas sessenta e seis braç:ru; de extenção confrontando 
por hum ·lado com terras do dito Major e de José ,dos Santos e 
P.elo outro com o mar, e para constar mandou elle M.inhttro fa
zer este termo em que asS'ignou com o Pelota e Ajudante da Cor· 
~a; E eu Manoel Antonio de Souza Medeiros Escrivão da Cama
ra que o escrevi e aseignei - NUNJ!:S - Manoel Antonio de S<>u
za. 'Medeiros - José Coelho Peniche Alexandre José Varella. 

TERMO OE CONTINUAÇÃO D~ lll:EIIfÇÃO 

s•. Derrota 

Aos· .sete d ias do mez de Agosto de mil oitocentos vinte tt 

dois a nnos neste lugar denominado · Itacorobl Districto da vm~ 
de Nossa. Senhora do· Dest erro na. Ilha de Santa ca.tharina nas 
terra!! da. chacra do Major Mnoel Antonio de Souza Medeiros em 
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huma pequena prainha ao pé de huma .grande La.ge de pedra 
on<l~ !oi vindo o Doutor Jui:;o; de Fóra Prezidente da Cama.ra 
Francisco José Nunes comigo Escrivão abaixo nomeado, o Pe
loto o Tenente JoSé Coelho Peniche, e o Ajudante da Corda Ale
...an.drE( José Varella, para. e!feito de se cont:innar a prezente me
~ção e demarcação e sen<lo a.h! mandou· o dito Ministro ao Pe
loto que assentasse a Agulha no lugar onde tinha. findado a me
diçãô do termo retro e que seguisse o rumo conforme a confi
gUração do termo· o que logo !ez e seguindo o :r-umo de Sul me
dio oitenta. braç!U!, e segUindo ao rumo de Leste media cem braças, 
e seguindo o rumo de Sul oitenta grãos a Leste medio trinta. e 
quatro braças, e &llguindo o rumo de Norte setenta e sinco grãos 
de Leste rned!o tdnta e oito bra~:às e seguindo o rumo de Sul 
com dez gr'"d.Os de Leste media cento e oito braças onde findou a. 
medição deste dia em terras de opa.stos de D ona Maria Madalena 
viuva d o fallecido Capitão Manoel Fernandes Lessa, trezentas 
sessenta braças <!e extenção con!rontando todas por lado com os 
ma-ngues do Saco de Itacorobi, e pelo outro com terras do dito "?ria

_ma-noues do Saco de Itacorobl, e plo outro com terras do dito Ma
jor Manoel Antonio de Souza Medeiros e ~a sobredita Dona Ma
ria Madalena, e para constar mandou tazer este termo que as
signou com o Pelota, Ajudante da Corda; E e!.l :Manoel Antoniá 
de Souza· Medeiros Escrivão que escrevi e a.ssignei - NuNES 
Manoel Antonio de Souuza Medeiros - José Coelho Peniche -
.Alexandre José Varella. 

l'ElRMO DE CON'l'l~UAÇÃO DA ME:!>IÇÃO 

9" Derrota 

Aos oito dias do rnez de Agosto de mil oitocentos vint e e 
dois annos neste lugar denominado Itacorobi D!str>icto da Vílla 
·de Noosa Senhora do Desterro na Ilha. de Santa Catharina nas . 
terras de pasto de Dona. Maria Madalena. vtuva. do !ellecido Capi~ 
tão Manoel Fernandes Lessa., e lugar onde Unha findado a medi
~ã.o onde havia ficado huma baliza. de p{l.o onde !oi vindo o :ociu
tor JuJ.z de Fôra Prezidente da Ca.mara Francisco José Nunes 
comigo E scrivão abaixo -nomeado e o Peloto o Tenente .José coe~ 

·lha Peniche, e Ajudante da éorda Alexandre Josê Varella, para 
ertelto de se continuar a. prezente medição e demarcação e sendo 
a.hi mandou o dito Ministro ao Peloto que se assentasse a Agulha 
onde tinha findado a 'med;lção do termo retro ses-uíndo o · rumu · 
conforme a con!igur~ão do terreno que logo fez seguindo rumo 
de Sul setenta grâos de Leste rnedlo quarent a. e sinco braças e 
seguindo o mesmo rumo de Sul "\inte sinco grá.os d e Leste medio 
sessenta e sete braças e seguindo o mesmo rumo de Sul "franco 
medjo cem braças onde findou a medi~ deste dia. em te!"l'a.b' de 
pastos da dita Dona Maria Madalena fincando-se neste lugar uma, 
ba!tza nor não haver signal ·nenhum permanente com duzentas o 
doze braças_ de extent;:ão confrontando por hum· dos lados com o~ 
pantaroa i; Mangues de Itacorobi e pelo o outro. cóm terras da. 
sobredita. Dona Maria Madalena. e para constar mandou fazer 
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oeste termo · que assignou com o Pelota Ajudante da Corda; E eu 
Manoe~ Antonio de Souza Medeiros Escrivão que eacrev! e. assl
gneí - NU:-lES - Manoel Antonio de Souza Medeiros - Jos~ 

Coelho Penicbe - Alexandre José Varella. 

rERMO PE ,CO!>"TINUAÇÁO DA ::OtEI>IÇÃO 

10•. Derrota 

Aos nove d:ias do mez de Agosto de mil oitocentos vinte 
e -dois annos neste lugar denominado Itacorobi Districto da Vil
la de Nossa Senhora do Desterro na Ilha. de Santa Catharina nas 
terras do pasto de Dona M~ia Madalena. viuva do falleci<lo Ca-

. pitão Manoel Fernades Lessa, no lugar onde havia findado a me
dição do termo retro e se achava fincado huma baliza de pâo dé 
que o mesmo faz menção onde foi vindo o Doutor Juiz <ie F6ra 
Prezidente da Cama.ra Francisco José ~unes, comigo ~crivãó 
abaixo .nomeado o Pelota o Tenente José . Coelho Peniche e o Aju
dante da Corda Alexandre José Varella.. para e!feito de se con
tinuar a prezente medição e demarcacão; e sendo aht mandou 
elle Ministro_ que digo .Ministro ao dito Pele to que assentasse a 
Agulha onde se achava a dita baliza e que seguisse o rumo con
forme a configuração do terreno o que fez e seguindo o rumo do 
Sul onze grãos de Leste medio cento quarenta e trea braças. e . 
segUindo o mesmo rumo do Sul .oitenta grãos de Leste medio 
sessenta brac;as, e seguindo o mesmo rumo do Sul tranco 
medio <:em braças omie findou a medição deste dia com a exten
çiio de trezentas e tres braças em terras de pasto da dita Dona 
:Maria Madalena em trente as terras de Graciano Grugel d e Vas
concellos com quem :Gcarão confront:uldo por hum lado e pelo 

. o outro com os pa1~tano&. e Man gueB àJ> Ita-corobi, e para. constar 
. mandou elle Ministro taz~r -este termo •que a.ssignou com o Pelo-. 

to Ajudante da Corda; E eu Manoel Antonio de Souza Me<lelros 
Escrivão da Camara que escrevi e asslgnei - NuNES - ManOel 
Antonio de Souza Medeiros - J ose Coelno Pen!che - .Alexandre 
José Varella. 

TERMO DA CONTINUAÇÃO DA li&:EI>IÇÁO 

11'. Derrota. 

Ao1'1 doze dias do mez de .Agosto de mil oitocentos vdnte e 
doia an.nos neste lugar denominado Ita.corobi Dlstricto de VU!a 
de Nossa. Senhora do Desterro na ilha de Santa Cahtaxlna nas 
terras de pastos de Dona Marta. Madalena. Viuva do !allectdo Ca.
p.ltii.o Manoel Fernandes Lessa, no lusar aonde h a via findado ·a 
medição do termo retro onda. foi vindo o Doutor Juiz de · FOra 
PrezJdente da Cam:axa. Francisco José Nunes com1go ESI:lrivã.o 
abaixo nomeado o Peloto o Tenente José Coelho Peniche, e o 
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Ajuudante da Corda Alexandre José Varellla. para effeito de se 
continuar a prezente medição e demarcar,;ão e sendo ahi mandou 
eue· Ministro· que digo MJinistro ao Dito Petoto que assentasse a 
Agulha no lugar onde se achava huma. bali~ de que se faz 
m ençlio no termo ret-ro onde foi vindo o Doutor Juiz de FOóra. 
·Prezidente" da Carnara. Francisco José Nunes comigo Eõcrl1rão 
abaixo nomeado o Peloto o Tenente José Coelho . Peniche e o 
·Ajudante da Corda Alexandre Jose Varella para effeito de se con
tinuar a presente m edição e demarcação, e sendo a.hi mandou elle 
:Ministro ao dito Peloto que assentasse a Agulha no lugar o.nde se 
achava a baliza q u e faz menção ·no dito termo e que seguisse o 

· rumo seguindo a configuração do terreno o que logo fez seg uin
do o r.umo 'Cle Su l- quar~nta e sinco grãos de Leste me<iio cento 
quarenta e trez braças, e seguindo o rumo de Leste medio cem 
braças onde findou a: mediç:ão deste dia ·com duzentas quarenta e 
e trez braça~ de "'xt~nçüo em terras de Francisco José Goulnho ou 
quem .õ!reit2.mente pertenceram ficando toda P.stà extenção con
frontando por hum lado com terras dos herdeiros do íallecido 
Henriques Xavier João· da Terra. e Francisco .José Godinho, e de 
outros, e pelo o outro lado com os pa.n.tanos e :pastos destinados 
para constar mandou elle Mmistro fazer este termo que ass.ignou 
com o Pelo Ajuda nte da Corda: E eu Manoel Antonio de Souza 
Medeiros Ecrlvão de Camnra que o escrevi e assignei - NUNES 
- Manoel Antonio de Souza Medeiros - José Coelho Peniche 
Alexandre Josê Varella. 

TERMO DA CO:-n'INUAÇÃo DA :MElOl ÇÃo 

12•. Derrota 

Aos quaorze dias do mez de Agosto de mil oitocentos vinte e 
dois annos neste lugar denomina.üo o Sitio do Defunto de Orne
las DiStricto da Villa. de Nossa Senhora do Desterro na llha ·de 
Santa Cathar!na. em terras lle Francisco José Godinho ou ·ae 
quem direitamente pertencer no lugar onde havia findado a. me
dição do termo retro onde foi foi vindo o Doutor Juiz .de F6ra. 
P rezidente da Camara Francisco José :Nunes, commlgo E scrivão 
abal~o nomeado o Pelota o Tenente José Varella para effe ito de 
se continuar a presente medição e demarcaç:ã~ e sendo ahi man
dou· elle Ministro que assentasse a Agulha no lugar onde estava 
lluma baliza que se ·havia posto no fim da m edição que faz men
ção o mesmo termo retro e que -seguisse o rumo conforme a. con
fi&"Ur a.ção do terreno o que logo fez seguindo o rumo de Sul fran
co .medio sessenta braças e seguindo o rumo de Sul quarenta e 
sinco· grãos ge Leste medio sessenta br aça!!, e seguindo o ·mesmo 
rumo Sul oitenta e seis grâas de Leste media noventa e oito bra.
.ças onde findou a medição deste d ia com duzentas e de~ito bra
ças dP. P.xtenGão assim como Por este lado por declarar o Pelota 
se"l" suf!íciente para prehencher a meia Ugoa de terras em qua
dro na forma determinada no auto da presente medição cuja !in
dou rio caminho que vai para o camp() denominado. das Co.mari
nas que sertv., de pastage dos ga.doo do Açougue desta Vllla, em 
ter ras de :M-,..noel J osê de Barcellos ao lado do Norte do mesmo 
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caminho onde se poz huma hal!za de pá.o ficando toda esta ex
tenção de tert-eno con frontando por hum lado . com terras de de- · 
ferentes moradores e pelo ·o outro. lado com os pantanos e pastos 
·destinados para a pastag-es do gados do Açougue; e para contar 
mandou elle Ministro fazer este termo que ass!gnou com dito Pe
lota Ajudant~ da Corda; E eu ~la.noel Antonio de Souza :\-1edei· 
ros E!!crivão da Camara que o escrevi -'- Josl! Coelh o Penlche -
Alexandre José- V:1rella. 

TER~10 DEl CO~INLAÇÃO OA MEDIÇÃO 

13•. Derrota 

Aos Dezeseis de m-il digo do mez de Ago.sto de mil oitocentos 
vinte e dois anhos neste lugar d enominado o forte de Santa Anna 
do estreito desta Yilla ele Nossa Senhora do Desterro na Ilha de 
Sant a Cathari•na onde foi Yinc1o o Dou tor Juiz de Fóra Prezi
dente da Camarn. Francisco Jose :-<unes com l,::o E scrivão abai
xo nomeado o P eloto o Tenente José Coelho Peniche, o Ajudan
te d a Corda Alexandre José Varella para et!eito d ê se cont!nu:'lr 
a prezente mêdlc;ão . e demarcar,ilo na fm·ma determinada no au
to de medic;ão e sendo ahi mandou elle Ministro ao Piloto que a.~
COilStasse a Agulh a :no lugar aonde Unha assentado -no !)r incipio da 
medlc;;ãc.' como consta do têrmo ~s folhas destes autos e QUe se
guisse o ·rumo para o Sul conforme n. con figurac;;ão do terreno •> 
que !oi satisfeito Pêlo dito Piloto a..o;sentado a Agulha ao pê- da 
gurlta do mesmo Fortê e seguindo o r umo de s u·l com trin ta e 
sinco gráos de Leste mecHo vinte br:u;a..<;, e seguindo o mesmo 
rumo de Sul com sessenta grãos de Leste medio ma is 11inte bra
cas. e seguindo ao rumo Nortê com setenta g ráos de L este m<1dlo 
<lez b rac;;as. e seguindo o mesmo rumo d e Xortê com vinte ~ráos 
de Leste· medio vinte é dua.o; braças. e seguindo o rumo de Sul 
com quarenta e tres gráas de Leste med!o "l·inte e quatro llra~as. 
e seguindo ó mesmo rumo de Sul com sessenta e quatro p;ráo!l 
de Lesote medio m ais trinta bra(;as, e seguindo ao rumo de Norte 
com vinte e dois gráos de Leste medio qua renta e huma brac:as 
ondê findou a medição deste dia no canto do Norte de praia. de
nominada da R ita Maria a.o pG de huma pedra em !rente ã ob a
cara do Capitão Felix Antonio de Proenc;;a. cuja pedra ficou ser
vindo de baliza. com cento sessen ta e nove bril.c;;M de extenção 
ficando confrontado pelo Nor te com os moradores que s e ach ãn 
cftua.dos naquelle "lugar desde a ponta do Estrêlto athê ao dito 
capitão Fel!x Antonio de l'roenç:a e pelo Sul com o mar, e para 
constar ·.mandou elle Ministro :tazer este termo que assignou com 
o l'eloto Ajudante d a Corda ; E eu ~anoel An tonio de Souza Mt-
delros Escn!vão ~ escrevi - Nu~ - digo o escrevi e assi~nei 
- Nu~. - Manoel Anton io de Souza Medeiros ..;.... José· Co~lho 
P enlch e - Alêxandré J osê Varellá. 
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14•, Derrota 

"-os dezenove dia.s do me:z; de Agosto de mil oitocento~ vinte 
e dois annos denominado o canto do ~orte da praia da. Rita ~la
ria; nesta Villa d e Nossa Senhora do Desterro na Ilha de santa 
Catharina onde foi vindo o Doutor Juiz de Fóra Prezidente da 
Camara: -Francisco José Nunes comigo Escrivão o Pe1oto o Te
nente Josti Coelho Peniche. e o Ajudante da Corda Alexandre 
Jos~ Varella para ef!eito de se continuar a presente rnedi~ão e 
demarcação e sendo ahi mandou elle Minis tro ao Peloto que as
sentasse· a Agulha no lugar onde tinha fin dado a medição do ter
mo retro e que seguisse a medi~ão conforme a config-uradi.o do 
ter:-cno o que lv~;"o fez e seguindo o rumo de Sul com setenta 
;:ráos de Leste medio sessenta braças, e .seguindo o mesmo rumo 
com sessenta di~o com cinco<mta e tre.: grúos de Leste medio 
vinte e sete braças, e seguindo o meMno rumo de Sul com vinte 
e hum gráo de Oeste media quinze brac::al:l. e seguindo o mesmo 
rumo de Sul com setenta e oito gráos de Leste medio t rinta. bra
ças, e seguindo o rumo Norte com oitenta e hum grão de Leste 
media mais trinta e hum grão de Leste media trinta e trez bra
~as. e se:;uindo digo brac;:as, onde deu fim a !!ledição dl'ste dia 
no canto do Norte da. praia d"a Fi!]ueira desrt:a Villa no ]uga.r do 
posso ou fon te do mesmo nome onde se poz; huma baliza. de p:'to 
t~ndo toda esta extenção duzentas vinte e si!Íco brac;:a.s. coon 
frontando pelo Norte com terras de deferente!:! moradores. e pelo 
Sul com o mar. c p:~.ra constar mandou elle :Ministro fazer este· 
termo que assi~nou com a Pelota e Ajudante da Corda; E eu )ia
n oel Antonio d\'! Souza Medeiros Escrivão da Camara que o es
crevi e as<signei - Nu NES - Manoel Antonio de Souza Medeiros 
- Jos~ Coelho Peniche - Alexandra José Varella. 

l'ERW.'l I>A CON'l'I:-IUAÇÃO DA ME!>lÇÃO 

15". Derrota 

Aos vinte dias do mez de Agosto .de mil oitocentos-vinte e 
dois annos nesta Villa de Nossa Senhora do Desterro na llh:l. de 
santa Catharina no canto da praia denominada da Fig-ueira no 

.lugar do poço o u fonte da figueira onde tinha findado a. mediçãc> 
do termo retro, e sendo ahl o Doutor Juiz de Fóra Prezidente da 
Camara Francisco Jose Nunes, comigo EscrlYii.o a.baixo nomeado 
o Peloto e José Varella, para ef!elto de se continuar a prezentc 
medlçii.o e demarcac:;ão e &~:ndo ahi mandop elle Ministro no dl
to P elota que assentasse .a Agulha aonde tinha findado a medl<:iiu 
do termo retro o que fez seguindo o rumo do Sul com sessenta. 
gráos de Leste medlo ·trezentas e vinte braças d!~;o Sul com se
tenta grãos dJ Leste medio trez~tas e vint e brac;as athê o tra
pixe e seguindo o mesmo rumo de Sul com .!\'lncoenta e slnco 
grâ.os de Leste medio cento e vinte brac;as athe ao Forte 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:08+ Pág ina 123 de 159 

-302 ..._ 

de Santa Barbara e seguindo o mesmo rumo de Sul com sicoenta 
e sinco gráos de Leste medio cento e oitenta braçaS e . seguindo 
o mesmo rumo de Sul . com vinte :;r'"dlls de Sudueste medio tt-:in
ta bra.~as aonde findou a mediç:ã.o del>'te dia em slma. da laõ.e. 
da Mi.nino DeGs ·na entrada da rua denominada. da bica com seis
centa-s e sincoenta braÇas de extencão confrontando pelo Norte 
com os moradores desta VH!a que fazem frente a praia e pelo 
Sul com o mar, E para con8tar mandou fa$er e:rte termo que as
signou com o dito Pelota .Ajudante da Coroa; E eu escrev;i. e 
assignel - NtnõEll - Manoel Antonio de Sou:z.a Medeiros - Jo
~ Coelho Peni~he - Alexandre J'osê Varella_ 

16•. Derrota 

Aos vinte e hum dia do mez de Agosto de mil oitocentos vinte 
e dois annos nesta V!lla de ::-fossa Senhora <io Desterro na Ilha 
de Santa Catharina em sima da La.deira Menino de Deos na entra
da da Rua denominada bica. no lugar que tinba findado a medi
ção do termo retro onde foi vindo o Doutor Juiz de Fóra Pre'Zl
<lente da. Ca:mara. Francisco José Nunes, comigo Escrivão abaixo 
nomeado e Peloto o Tenente José Coelho Peniche, eo Ajudante da. 
Corda Alexandre José Varella, para effeito de se continuar a pre
zen te medição e demarcação e sendo ahi mandou elle Ministro ao 
dito Peloto que assentasse a Agulha no lugar que tinha findado 
a medlc:ão declarada no termo retro e que seguisse o orumo se
g-undo a configuração ~o terrenc> o que logo fez e seguindo o ru
mo de Sul franco medio sessenta e sin.co bra.ç:as, e seguindo o 
mesmo de Sul vinte graos de· Oeste media cento quarenta braças, 
onde findou a medi~ão deste dia com duzentas digo dia em hu
ma· pedra redonda no canto do Sul de huma praia. que fica em 
frente as terra;; da <:hacra do Major Jose Ceserlno com duzentas 
e · sinco braças de extenção C<Ulfronta.ndo por h um lado com terras 
do dito Major e do Hospital de- Caridade e ~lo o outro com as 
praie,s e -mar; e para constar mandou elle J.I.Iinlstro fazer este 
termo que assignou com o dito Pelota Ajudante da Corda; E eu 
:Manoel Antonio <l.e Sôuza Medeiros Escrivão que escrevi e as
s!gnei -. :Nt.'::<õES .,-- Manoel Antonio n.e Souza Medeiros - José 
Coelho Peniche - Alexandre José Varella. 

TERMo DI!: COh'TINt:AÇÃO DA :MEJ)l<;:ÃO 

1-. ' . Derrota 

Aos vinte dois dias do mez de Agosto de mil oitocentos e vinte 
e dois annos nesta Villa de NoS>Ja ~enhora do Desterro ·na Ilha de 
Santa Cathar!na no canto do Sul da praia denominada da boa vis
ta no lugar que tinha findado .a. mediç:ão ·:do termo retro aonde fói. 
vindo o Doutor Juiz de Fóra Francisco Joséé Nunes comigo Escri
vão abaixo nomeado o Pelota o Tenente Josê Coelh'o Pell'iche e o 
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Ajudante-da Corda Alexandre José Varella ara etfelto de se con
tinuar a prezente medi<:ão e sendo ahi elle Ministro determinou ao 
dito Pelota que assentasse a Agulha onde tinha findado a demar
cação no termo retro e que seguisse a medição conforme. a confi
guração do terreno o que Jogo fez segui'lldo o rumo de Sul com dez 
_grãos de Oe-ste media trezentas e dez braças onde :(índou a me<H
cão deste dia em huma pedra que está no meio da ponte denomi
nada das visinhas con!rontando por hum lado com terras do Major 
José ca.serino da Rosa, e do fallecido Padre Ag-ostinho José 1\fen

·des e P-:llo o outro com o mar, e para constar mandou elle Minis
tro tazer este termo que a.so;!gnoú com o dito Peloto Ajudante da 
Carda.; E eu Manoel Antonio de Souza Medeiros Escrivão que o 
escreV'i e~assignel - NU).'"ES - Manoel Antonio de Souz;:. :o.!edelro>:< 
-José Coelho Peniche - _4.lexa.ndre José Varena.. 

18". Derrota 

AOs Yinte e tres dias do mez de Agosto de mil oitocentos vin
te e dois annos nes'ta paxage denominada a pon-te do fallecido Jo
s(, Mendes, Distrlcto da Yilla de Nossa Senhora do Desterro na 
Ilha de Santa Catharin<~. no Juga.r em que· tinha finihdo a medi
ção que faz menção do · termo retro onde veio ô Doutor Juoiz de Fô
ra. Franclscõ José Nunes comi~o E scrivão abaixo ·nomeado do Pe
lota o Tenente José Coelh.o Peniche e o Ajudante da Corda Ale
x a-ndre José Varella para effeito de se continuar a prezente medi
l)ii.o e sendo ahi determinou elle 1\linistro ao dito Peloto que assen
tasse a Agulha onde tinha t indado a medição do termo rett"o e se
guindo o rumo conforme a con:!iguração do terreno o que logo 
fez e seguindo o rumo de Sul com sessenta e sinco gráos de Lesto 
medlo cento e quarenta. br3.!:as, e seguindo o mesmo r umo de Sul 
com quarenta e sinco de Leste medio m.a.1s cento ~lncoenta braças 
onde :findou a medição deste dia com du zentas e noventa braç.as de 
extencão que findarão em huma volta oa estrada que val pam o 
saco dOs limões em frente a ponte de-nominada da. Bernarda em hu
ma pedra grande confrotando pelo X orte com terras do fallecido 
Padre Agostinho Jos!t ::1-Iendes, e de quem ma1s pertencer- e pelo 
Sul com as praias e mar e para constar mandou elle Ministro fa
zer este termo que asslgnou com o Pelota Ajudante da Corda; F.: 
eu Man~l A-ntonio de Souza Medelroh Escrivão que o escrevi e 
assignei - Nu~ - :!'.lanoel Antonio de Sou:r.a Medeiros - Jost: 
doe!ho Peniche - Alexandre José Varella. · 

TlmMO DE co:-.'TI~UAÇÃo PA MEDIÇÃO 

1 O • • Derrota. 

Aos vinte e !!eiS dias do mez de Agosto de mil oitocentos vin
t e ·e dois annol! neste lugar denominado a ponta da :Sernarda 
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Districto da Villa de Nossa Senhora do Desterro na Illul. de San
ta Catharlna no lugar que tinha findado a medição do termo retro 
foi v1ndo o Doutor Juiz de Fóra Francisco José Nunes, comigo 
Escrivão abaixo nomeado, .o Peloto o Tenente José Coelho Peni
cha o Ajudante da Corda Alexandre Josr. Varella, para effeito de 
se continuar a presente medição e' demarcação, e sen:do ahi de
terminou elle Ministro ao dito Peloto que a!;ISentasse a Agulh~ 

aonde tinha findado a medição do termo retro seguUÍdo o rumo 
conforme a configuração do. terreno o que logo fez e segu~ndo o 
rumo de Norte quarenta e sinco grlios .de Nor digo de r~este medio 
trezentas e vinte braças onde firi'dou a rnedi~ão deste dia no canto 
de huma pequena praia ao pé de huma pedra •no principio do Ma
gal do 010aco dos limoens confrontando todo este ter-reno pelo ::>ror
te ~om a>~·tl'>rras dos m oradores do morro ponta· do sacau- dos li
moens e· pe1o Sul com a }mar, e para constar mandou fazer .. ,.t, t~t·
ma que assignou com o l'eloto Ajudante <la. Corda. E eu Manoel 
Antonio de Souza Medeiros Eser<i.vão que o escre,·i e assignei -
Nune:t - Manoel Antonio de Souza ~edeiros - J'osé Coelho Fe
niche - Alexn.ndre .José Varella. 

20• Clerrota 

Aos. vinte oito dias do mez de Agosto de mil aitoc&ntos vinte 
e dois annos nesta paragem saco dos limoens Districto da Villa de 
Nossa Senhora de Desterro na Ilha de Santa Catharina no lugar 
aonde tinha findado a medição do termo retro onde foi vindo o 
Doutor Juiz de Fóra Fx-ancisco José Nunes, cmnigo Escrivão abai
xo nomeado o Pelota o Tenente José Coelho PerÚche e o Ajudante 
da Co!'da Alexa.ndre JCI!Oé Varella, para effeito de se continuai na 
prezente medição e demare!lç;ão e sendo ahi determinou elle Mi
nistro ao Pelota Ilha de Santã· Càtharina no lugar em que tlnll~ 
findado a medição do termo retrô seguindo os rumos conforme !l 

coníigura.()ii.CI do terreno o que logo fez .e seguindo ramo de Norte 
quarenta e sinco grãos de Leste media oitenta br~as. e seguin
do o rumo de Leste franco medio duz<.ntas e vinte braças, onde 
findou "· m<>ilic:ão o~ste dia ~om tresent.as bra<;afl d~ <'Xtensão ~m 
numa pequena pr.a.W. que ~adiante dos IJ.fangues deste lugar em h uma 
pedra redonda. qu~ l'>stá no fim da praia da parte rlo Sul coníron
ta.nrlo totlo e!'<te tHreno pelo Norte com d«ferentes morador~'>s Jo 
saco r!·.~s limo"nB e pelo Sul com os :Mangues e pra.ia.s as~ima no
meados, e para constar mandou fazer este termo que assignou com 
o Pelota Ajud!llnte da Corda; E eu Manoel Antonio de Soll7..a. Me
·deiros Escrivão que o escrevi e asS'Jgnei - Nwrws - Manoel· An
tonio de Souza Medeira - .Jo!<é Coelho Pen!che - Alexandre Jo-
sé Varella. · 
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21• derrota 

Aos vinte e nove dias do me:Í de Agosto de mil oitocentos 
vinte. e dois annos nesta paragem denominada o saco dos limoens 
Districto da Villa de Nossa Senhora do Desterro na Ilha de San
ta Catharina no lugar em que tinha findado a medição do ter
mo retro onde foi vindo o Doutor .Tuiz de Fora Francisco .Jo2é 
Nunes comigo Escrivão abaixo nomeado o Peloto o Tenente .Jost! 
Coelho Peniche para digo Peniche e o Ajudante da Corda AÍexa.n
dre José Varella. para effeito de se continuar a _presente medição 
e demarcação e sendo ahi mandóu a.o Peloto que a.sentasse a Agu
lh::~ .. 'bnd tinha fin:da-clo o.. "medição do terniV rt:tl'u, e que seguisse o 
rumo conforme a configur~ão do terreno o que logo fez e se
guindo o rumo de Sul quarenta e sinco gráos de Leste medlo Qll3.

renta braças, e seguindo o mesmo rumo de Sul sessenta esinco 
grãos de Leste medio duzentas sincoenta e sinco bra(!as. onde 
findou a medição deste dia com duzentas noYenta e sinco braças 
de extensão por declarar o Peloto ser sufficiente par~ prehenche1· :J 

meia lêgoa de terras em quadro na forma determinada no a uto da 
prezente medição c-uja findou ao pé de hu'as larangeiras ao lado do 
Norte do caminho que vai para o Rio Tavares, e ao Sul do quo> 
vai para o Pantanal enfrente das casa:s de José Luiz Teixeil:a, on· 
de se poz h uma bali7.a de pão ficando toda esta· extensão confron
tando pelo Norte com as frentes das terras de alguns moradore!j 
do saco dos Hmoensr e pelo Sul com as praias c m.ar e :para const3.! 
mandou elle Ministro fazer es te termo que assígnou com o Pelot<> 
Ajudante da Corda e Manoel Antonio de Souza Medeiros Escrivão 
que o escrevi e· assignei - N1mes - Manoel Antonio de Souza. 
::'<1ede!ros José Coelho Peniche - Alexandre José Varella. 

:rE.R~O E::I-T QUE SE METEO H{."l\1 MARCO 

lo marco 

Aos seis dias• do mez de Outubro de mil oitocentOs vinte e 
tres annos neste logar denominado o saco dos limoens Districto da 
Cidade do Desterro na Ilha de Santa. Catho.rina no lugar que ti
nha findado a medição declarada no termo retro onde foi vindo o:;. 

Doutor Juiz de Fóra Francisco José Nunes comigo Escriv-.lo ·abai
xo nomeado O: Pelota o Tenente Joso(! Coelho Pe.niche. .Ajudante 
da Corda Alexandre José Varella para effe!to de se continuar a 
prezente medicão e demarcação <! s-e meter hum marco · no lugar 
onde tinha· findado a medição de que faz menção o mesmo termo 
retro ·e sendo ahi o Porteiro Manoel José de Lima a quem .ellc 
:vnnistro mandou apregoar se bavi.a. alguma pessoa que tivesse du

. vida a meter-se naquelle lugar hum marc<> par devis da. meia L e-
goa de terra. em quadro designada para rocio e Patrimonio da Ca
mara desta C!daàe o que logo foi sati:sf<>ito com primeiro e segun
do pregão na. forma do estilo _velo dito Porteiro que deu fé não com-
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J)arecer pessoa alguma a vista do que mandou elle Ministro que se 
metesse o dito marco e com effeito se meteo hum marco de pedra. 
com duas .testemunhas ao pé o qual marco f icou com a direc
o;;ão de Norte Sul Leste ao Este, e de como se meteo na forma sobrto 
dita de que dou f~ mandou elle Ministro fazer este termo em quq 
assignou com o Pelota Ajudante da Corda. Porteiro e as testemu
nhas prezentes o Alca.ide José de Souza F reitas e Josê Luiz Tei
xeira dono das terras donde se m eteo o dito marco. E eu Manoel 
A'lltonio de Souza Medeiros Escrivão que o escrevi e asslgnei -
'Nunes - Manoel Antonio de Souz::t. MedeiroS' - José Coelho Peni
che -:- Alexar.dre ·Josf Varella - Manoel JosG de Lima - Jos<. 
de Souza Freitas - José Luiz T eixera. 

Tt:RMO DE COXTINUAÇÃO oo~.·· :II!EDIÇÀO 

22• derrota 

Aos sei>~ <lias do mez de Outubro de mil oitocentos vinte e 
tre>o anno01 n esta paragem denominada saco dos Jimoens no lugar 
em que tinha findado a medição do ·termo retro onde foi vindo o 
Doutor Juiz de Fóra. digo saco dos limoens Districto da Cidade do 
Desterro na Ilha. de Santa catharina: no lugar em que tinha, !in~ 
<lado a J;1e<licão d o termo retro onde foi vindo o Doutor Juiz de 
Fora Francisco J osé N unes, comigo E scrivão abixo nomeado o 
Pelota o Tenente José Coelho Peniche, o Ajudante da C.orda Ale
xandre Josf Varella, para effeito de se continuar a prezente me
dição e demarcação e sen do a hi mandou elle Mhniostro o Pelota que 
assentasse a Agulha onde tinha findado ·a m edição do termo retro 
e que seguisse o rumo necessario para. servir de traveção nos fun
dos da meia legoa de terra em quadro na forma determinada no' 
a uto da prezente medição o q ue logo fez a>~Sentando a. ..1\gulh no 
l~o do Norte do marca que se tinha metido naquele lugar e se
;;uindo o rumo de Norte dezesis grâo~ de Leste med!o trezent as e 
sessenta braças onde findou a mediçã o de5'te dia em s ima de hum 
pequeno morro que fica. digo mo<ro em tet'ros de Jacinto eJosé da 
Silva para nsste lugar se meter hum m arco fincado por balizo. 
hum pão e para constar mandou fazer este tenno que assignou 
com o Pelota Aju dante da Corda e eu Ma noel Antonio de Souza 
Medeiros E scrivão que o escrevi e assignei - .Nune$ - Manoel 
Antonio de Souza Medeiros Jose C.oellio Peniche - AlexandN 
Jos~ Varella. 

Tr.RMO F.lloi Qt;E S & ME:TEQ HUM MARCO 

2• marco 

Aos oito <lias do mez de Outubro de mu· oitoce'lltos vinte e tres 
annos nes-te Jogar denominado o pantanal Districto da. Cidade do 
Desterro na Ilha de Santa. Satha.r:tna em sim de hum p equeno mor- · 
ro na..q terr:l.S .de .Jaclntho J'oSiê da. Silva, no lugar em que tinha. 
finddo a · mediÇão do termo retro onde foi vindo o Doutor· José de 
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Fora Francisco José Nunes comigo Escrivão abaixo nomeado o Pt!
loto o Tenente José Coelho Peniche, o Ajudante da Corda A lexan
dre José Varella, para effelto de se continuar a prezEmte medição e 
<lemarca~ão e se metter hum marco no lugar em que Unha fica
do huma baliza. de que faz menção o termo retro e sendo abi ·) 
Porteiro Meanoel Jose de Lima a quem elle 'Ministro mandou que 
apregoasse se havia. alguma pessoa que tivestse que se .metesse na
quel!e lugar hum marco para servir de devisa e traveção da. meia 
legoa de terra em quadro designada para rocio e Patrlmonlo da 
Camara dP..st.<o. CidadP. o ouP. lo~o foi satisfeito com primeiro e se
gundo pregão 'lla forma do estilo pelo dito Porteiro que deu fé não 
comparecer ninguem que se oppozesse. A. vista. do qu e mandou ella 
Ministro meter no lugar em q ue estav.a a dita baliza. de p~o. hum 
marco de pedr~ flcan<lo este em t erras de Jacintho José da Seilva, 
com a <Urecção d e Norte e Sul comforme o rumo da mediçã o: e 
para. constar ma·ndou fazer este termo em que assignou c om o 
Pelota Ajudante da Corda Porteiro ·e as testemunha:s prezentes 
J osé de Souza Freitas Alcaide desta Ci<iaoe e o mesmo dono da~ 
terras Jach1tho José da Silva; E eu digo o que tudo porto por 
fé; Eu :Manoel Antonio dA Souza MP.dP.iros - José CoAlho Peni~ 

.~ cbe - Alexandre José Varella - Manoel José de Lima - José 
de Sour.a Freitas - J acintho Josê da Sllva, huma cruz. 

TEP.:'.ro DE COXTINUAÇÃO I)A ::.tF.DlÇÃO 

23" derrota 

Aos oito dias do me2: de Outubro de mil oitocentos v.inte e tre~ 

anno~ neste lugar .denominado o pantanal do saco dos limoens Dis 
tricto da Cidade do Desterro na. Ilha de -Sant.."l.. catha.rina. no lugar 
em que tinha findado a medição de que faz mendio o termo retro 
únde se achava o Doutor Juiz de F6ra Francisco José Nunes co
migo Escrivão aba!xo nomeado o Pelota o Tenente José Nunes 
comigo Escriviio abaixo nomeado o PeJoto o Tenente J orê Coelho 
Penlch e e o Ajuda:nte do. Corda Alexandre José Varella, para eí
felto de se continuar a presente medi<:;ão e <lemarcação e sendo 
ahi mandou elle Ministro ao P eloto que assentasse a Agulha don
de estava a baliza de páo de que f az menção o termo retro e se
:;ulo;s e o rumo necessario para servir de trav~ão •nos tundos do 
:meia. Légoa de terra em quadro na tor!l'la determinada n o aut o o 
que loj::o fez a.s.o;entando a Agulha no lado do Norte ein que se ti
nha metido neste lugar o segunoo marco e seguindo o rumo de 
Norte dezecels r,Táos de L êste rned!o quatrocentos setenta bra
ça.'! a.ondP. findou a medlciio deste dia ao lado do Sul da E stra
da que vai para o corgo· grande em terras de Domingos .Tos€ 
Ferreira pa.;a neste lugar se meter bUrn marco de :pedra ficando 
por baliza de pão, e para constar mandou fazer este termo que 
8signou com o Peloto Ajudante da Corda: E eu Manoel Antonio 
de Souza Medeiros Escrivão aue o escrevi e assignel - Nwnes 
.Manoel Antonio de Souza Medeiros - Josfi Coelho Peniche -
Alexandre :rosf: Varella . 
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TER:>XO El>t QHF; SE "METEo HUM MAHÇO 

3" nutrco 

Aos nove dias do mez de Outubro de m il oitocentos vinte tre!! 
a.nnn~ no luga r denominado atraz d o morro· no caminho que vai 
para v .-,or~o ;::ra.lldP Dist.ricto da Cidade do Desterro na Ilh<~. de 
Sa·:"ltn. Catharina em C(Ue tinha findado a. medição do term o onde 
foi vindo o Doutor Juiz de Fora Francisco José Nunes e Peloto 
Tenente J osoé Coelho Pcniche e o Ajudante da ·Corda AJexandro 
José Varella comigo E scrivão abaixo nomeado para effeito de St! 

continuu.r a mediçãu digo n. prc?..ente = edição e demarcação e ,;-e 
mf!tP.r hum mar"o no lug-ar em quo tinha ficado lulma baliza do · 
pilo e t'a."< menção o termo l·etro e sendo ahi o Porteiro ::'vtanoel 
Ju:-;oé ue Lima, a quem o dito Ministro determinou que apreguasse 
!'C havi•t alguma. pessoa q ue tivesse duvida que se metesse naquel
lc lugar hum mar~o ele n ndrn pa ra diviza de meia Lé~oa de ter 
ra em q uadro d~signada para rocio e Patrimonio da Ca.mara 
desta Cidade o que foi, satisfeito com primeiro e se~undo pregão 
na forma do e.stillo pelo dito Porteiro que deu fé não comparece~ 

·p~s~oa nenhuma que se opoz~sse. A -...;..ta do que mandou elle Minis
t ro que l'e m~tesse o dito marco e c om etfeito se meteo hum 
marco dé pedra no lugar onde estava a baliza. de pão fica ndo este 
ao Sul ~h est1·adu. que Ya.i para o cor-go g-ran<le ao pé de huma 
serca de limoeiros em terras de Domingos José Ferreira de que 
·dou !t- e para constar mandou elle ::\íinistro f;lZer este termo Que. 
ass ignou co;:n o Peloto . .Ajudante da Corda Porteiro, e as testemU·· · 
nh:as prezentes José ·de Souza Freitas. Alcaide desta Cidade, e ::vra
noe l Antonio de Mello. E scrivão ventinarlo do mesmo Districto: I:; 
eu Manoel Ant.onio de Souza :Medeiro Escrivão que o escrevi e a s- · 
signel - Nunes - l\o!anoel A:ntonio de Souza 1\:ledeiros - Jos,:; 
Coelho Penkhe - Alexandr-e Joo<J 'V':'I.rePa - Manoel José de Lim'\ 
.Tosê de Souza FreH:1s - Manoel Anton io d e Mello. 

241 derrota 

Ai•:; nove dias do m ez de Outubro de mil oitocentos vinte e tre!,l 
a.nnos no lugar denominado atra:r. d o m orr:o no caminho que vai 
pam o corgo ;::-rande D!stricto da Cidade do Desterro na I lha d"! · 
Santn Cat.harinn I=ar em quP. tinha sido .metido o marco A fin
cado (1. medição que faz menção o" termo r etro onde se achava o 
Doutor .Tuiz de Fora Francisco .José Nunes - comigo Escrivão abat
:co nomPa.do o Pelot.o T 11nente Jos!': Celho Peniche, " o Ajudan
te da Corda Alexandre Josê Varella, para effeito de se continuar 
a prAzent.e medição e demarcação e sendo ahi mandou elle Minis
t ro no dito Peloto que ~:U.'Sentasse a Agulha no lugar em que esta
va a batiza de que faz mençii.o o termo retro e que seguisse o rumo 
necessario para servir de traveção nos fundos da meia U:;oa de 
terrt• cru quad.ro de>lgnada para rocio e Patrimonio da· Camara 
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<lesta Cidade nn. forma determina.da n o auto da prezente medição " 
que logo fez sentando a Agulha no lado ào ~orte do marco de qu e 
tracta o termo retro e seguindo o rumo de Norte dezeseis :;ráos 
de Le~:te medlo trezentas· setenta e duas brac:.as que findarão na 
ballr~1. 'ue pão de que faz men~ão o termo de quatorze de Agost" 
do anno passado a folhas vinte e · huma verço destes a utos que se 
acha· no camtnho que vai para o campo denominado das ca ma ri
nhas .que sorve de pastage dos gados d q Açougue de>Sta Cidade em 
terras de Manoel .To9l: de Barc ellos ao Norte do mesmo cam~nho e 
logo pelo dlt<' Peloto foi dito a e lle Ministro que estava acabàda a 
c !ta medição c demarcação e completa .'1. meia Legoa de terra em 
quadro pelo" .rumos da Agulha e conforme a configuração do t er
reno e .:l.S brn.;:u; de que consta a dita demarcação como consta 
d<Js prezentl:'s :tutos e de tudo para constar faze r este termo .em 
que Ml;::nou cum o Peloto Ajudante da. Corda e Eu Manoel Anto
n io de Houz:t M1•<lclros E~rivão que o escrevi e assignei - Nu-
nc.~ M::tnaül Antonio de Souza }1edciro5 - Jost Coelho Penl-
che .\ II:'X!Liltll•c .Tm<(- Varella. 

l"lo:ltMo eM QU E: S E METEO Hl:~l M ARCO 

4• marco 

,\o:,; dez tllaH do mez de Outubro de mil oitoc ·~ntos v inte e tres 
annm• m·~l<• lu~nr denominado atraz do · morro Districto da Cidade 
cv Dc,qll'rro na Ilha de Santa Ca tharina de que faz menção o ter
mo l"l'tt'o c•ndc fui vindo o Doutor Juiz de F ora Fran cisco J o:;.é 
Nun<:>~ c•omls;ro E!!crivão abaixo nomeado o Pelota o Tenente José 
Coelho P<•nlchc o Ajudante d a Corda Alexandre JosG Var ella o 
Porte!ro Muno!'! JoS(, de L ima para effeito de se mete r hum marco 
de pcdrn. no lu,;-ar em que, ·tinha findado a p rezente medi<:ão e 
<lemn.rcac;üo ~l<>clnrada no termo retro e sendo ahi mandou elle 
Mlnh<tro no dito Purtclro que apregoasse que se achava acabada a 
prezentc> mt'dll;:ito o demarcac:ão e se havia alguma pessoa q ue se 
oppozNII"<> ILHH!m como a hum marco que se hia meter o que logo 
1'0! :,;nt l~rc•lto ('flnl primeira e :segundo pregão na forma do estillo 
p~Jo dito Pm·tc•lrn que deu !é não comparecer pessoa n enhuma. 
A. vl:ttll. do quo nmndou elle M inistro a.> Pelota que metesse hum 
marco ch• JWilt·n no lugar onde estava a baliza de pão o qu~ logo 
fe:~: Hl:'m nJlJK•r.lo:iw dn pessoa alguma ficando ao Kortc d o caminh~ 
que vnl JlHt' tL " c tLml•o denominado das camarinhas de que dou f.; e 
purn conr<ttLr mnndou fazer este tenno que a$ignou com o P elo
to AJucl1ontc• clrt Corda. Porteiro e as testemunhas . prezen tes José 
do HouzrL l•'l't•ltnH Alcaide desta Cidade, e Manoel Antonio de Mel
lo F.H•~ • ·J \"1\n \'<~ntc•narlo do Distticto. E eu Manoel Antonio de Souza 
MC'tldi'OH BH<.'t'l\'ãu que o eacrevi e assl.gnei - Nu11.es - Manoel 
Antonio 1\" 1-l<>UZII. :Medeiros - José Coelho Perrlche· - Alexandre 
.lo~.:· Vru•t•llrL - .M1Lnoel José de Lima - José de Souza Freitas 
Mnno•c•l ,\11 tnnlo <1~ Souza digo de Mello. 

cERTli>ÃO DO SZL!..O 

Cortltl~·o CJU<• l·~te!l autos pagão sello de trinta e oito meias ro-
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lhas de papel Desterro onze de Outubro de m!) oitocentos vinte ·e 
tres....., Manoel Antonio de(Souza Medeiros. 

~~BA DA PAGA Do SELLD 

N?rnero sessenta e quatro pagou sette centos sessenta. reis 
do .sello - Souza - Rodrigues. 

CON'CLUSÃO 

Aos treze dias do mez de Outubro de ml! oitocen~ vinte e 
tres a;nnos nesta Cidade do Desterro na. !ilha de Santa Catharina 
no meu escritorio faço estes autos concluzos ao Doutor JUiz ~e 
F óra Francisco José ~unes, e para constar !aço este termo eu 
Manoel Antonio de Souza Medeiros Escrlviio ·que o escrevi. 

SENTENÇA 

Julgo por :sentença a p rezente medl~o e demarcação da m es
ma se faça o tombo ·na forma determinada na Provl..zão folhas e 
pague a camara -as custas. Desterro quinze de outubro de mil 
oitocentos v in te e tres - Francisco Jo.st Nunes. 

DATA 

.Aos quinze dias do mez de Outubro de mil oitocentos vinte 
e tres annos nesta Cidade do Desterro .na Ilba de Santa Catharina. 
nas cazas de residencia do Doutor Juiz de Fora Francisco José 
Nunes, onde eu E scrivão vim e sendo ahi por elle Ministro me to
rã o dados estes autos com sua. sentença retro que haVia por pu
~licada em mão de mim Manoel Anton~o de Sou7.a Medeiros Es
crivão da Ca.mara que o eSI:)revL 

' · 
DE CONCLUZ.\.(l 

.~>. :>s quatro dias do mez d& Novembro de mil oitocentos vin
te e tres annos nesta Cidade do Desterro ·na nl:ia de Santa Catha 
:rlna no meu ·escriptorio faço o presente Tombo concluzo ao Doutor 
Juiz de Fóra Francisco José Nu·nes, e par-a constar, fac;:o este ter
mo Eu Manoel .ÁJntonio de Souza Medeiros Eservão da Camara. o 
escrevi - Cls - Julgo por sentença o prezente tombo da medi
<:ão e demarcação da. meia lêgoa em quadro con«edida. para asren
t c , logradouro . e patrimonio desta. cidade por se axar confor-me 
com a mesma . Desterro 1 de Dezembro 1823 -, Fra:n.cürcc> José 
·Jilunes. 

N. 110 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Dispõe solrre o fornecimento de intorm.ações de tituios 
prc>testOdos 

(Justiça 89 - 1-• Legislatura) 

Art. 1. o' • Os serventuarlos da Justiça incumbidos da. di.stri
buiçli.o e do J>rotesto . de letras e títulos não poderão fornecer. 
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so'Q qualquer maneira ou fôrma, indica..:ões, certidões ou listas de 
taes letras ou titulos antes de lavrados os respectivos protes
tos, salvo: 

a) mediante :requerimento escripto de responsaveis ou in
teressados, cujas assignaturas ou firmas constem dessas letr~s 
e_ tltulos ;_ 

o) medial).te despaooo dos juizes competentes em se tra
tando de fazet· prova ~ processo judicial já em andamento, de
pois de justificada a necessidade da certidão. 

Par~rapho unico. A violação do segredo imposto nesse · ar
tigo sujeitará o culpado á pena de seÍs mezes de suspensão, ele
vatla ao dobro, na primeira rein<:ídencin. e substituída pela demis 
são na segunda reincidencia.. 

Art. 2,• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sllssões, 1 de Julho de 1935. - Amaral Pei.:x;oto Filho • 
.Aàalberto Co-rrêa. · - H • ..1..nnes. Di48. - J. V. Jiacedo. 

~·reacrico Wolf!en1ru.ttel. - Fa.nfo: Ribas. - Dario Crespo. 

J'U.Stitico.çã.o 

V~m de longa. data as queixas justlssimas contra a pratica 
de tornarem conhecidos e publicos os titulos apenas distribuídos 
para. protesto, queixas que vão repercutindo na imprensa e até 
nos tribunaes. 

A Associação Commercial do Rio de Janeiro, legitima.' repre
sentante que ~ das cla.sses proO.uctoras, tem reiteradamente re
clamado contra. os ve~ames e 1-rejuizos que essa praxe · injusti
!icavel acarreta ao commercio e á industria. a todos emfim, que 
po~suem no credito um elemento indispensavel de successo. E' 
!.:a.biê.o que o titulo venC'ido e não pago, uma vez apresentado a 
protesto permanece- em caxtorio durante tres dias. para que . o de
vedor o resgate ou allegue e.s razões Por que não o faz. Isto 
qu~r dizer que, antes de expirar aquelle pr~, não se · verificou. 
ainda o acto publico do não pagamento do titulo, ou melhor, antes 
de t res dias nã o se podt-rá. affirmar qUe o devedor está. ou não 
em condições de re~tar o titulo. 

E ee assim (: na verdade, como permittir que se leve a..o co
nhecim-énto de quem quer que seja a ln!orniaçã.o de um acto que 
:ililda. não (: opubllco. a participação de um f~to ainda não com
provado:' O commercio vive principalmente do credito. O com
merciante, que tem um titulo vencido · e não pago, não póde ainda 
s er con siderado perdido, emquanto, o seu negocio ófferecer pos
sibilidades. Mas, se antes de decorrido o prazo ·da lei, já a sua 
impontualidade se tornou publica pela divulgacão dos titulos dis
t-rfbuWos, que mais poderá. fazer esse commerciante em defesa 
du seu credito? Taes publicações provocam dos ·· bancos uma me
<llda draconiana: o cancellamento lmmediato do credito do d'!ve7 
dor, levado muitas vet-es á. ruina quando a sua situação seria ain
<la su,tentavel . 

Ao iniciar-se em 1930, o Governo Provisorio, a. Associa.ção Com
mercia.l do Rio de Janeiro, a t tendendo a reclamaÇões e queixas 
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que. se vinham suooedendo, dirigiu-Se ao. então Min-istro da .Jus~ 
tlça, sol!cltando uma medida que puzesse termo . aos constantes 
sobresaltos provocados pelas certidões e listas !àe titUlos d'..stri
buidos - o que constJtuia, e infelizmen~ constitue ainda, uma 
verdadeira devassa na vida do commerciante. Attendendo com 
solicitude ás justas .ponderações daqueUa, entidade, o Sr. Ministro 
tPmou providencias de tal ordem que obstaram .a que se repetisse 
a pratl.ca abusiva durante o resto do Governo discriclonario. Re
integrado 0 Paiz no regime constitucional, voltaram a ser di
yutgadas as Ustas de titu1os distribuídos, no mesmo dia em que 
~ão entregue â. distribuição. Da.hi a necessidade urgente de se. pOr 
termo a essa calamidade. E tal é o objectlvó do presente projecto. 

Em seu art. t.•; elle estatue que o cartorio de distribuição 
e os de protestos de letras e títulos não poderão fornecer infor
mações escriptas, -de qualquer titulo e sob qualquer ·fónna, antes 
que enes ha.ja.m ~iuu tfíectivwnente protestaaos . A me.dida é a.l
ta.tnente salutar e roora.l!zadora e nem se comprehende que só 
~gora. venha a ser adol)tada, quando a. · pratica. .abusiva. que ella. 

· V·isa corrigir já. produziú tantos maleficios~-

Entre as vantagens que o commereio e o publico em geral 
vão colher lda adopçã.o do projecto em apr~ço, não e menor a de 
•ornar possiv~Í e realmente util o acto do ca-ncellamento peormlt
tldo por lei . . 

Coro effeito, qual a utilidade actual do canceltamento de um 
titulo protestado na praça. do Rio de . Janeiro? Que valor tem 
eJie, SEI o cartorio de distribuição fornece diariamente uma -lista 
a bancos e particulares, lista que, não· é demais !rizar, constitue 
urna. devassa na •,rida. commerC!al dos devedor~. sabido como é 
que só uma infima parcella 'de titulos distribuídos sã.o .realmente 
protestados? E se a lguns até não chegam a." entrar nos ca.rtorios 
de protesto, pois Yoltam da.. distribuição "'-o Banco que o cobra do 
d'.:!vedor na propria carteira? 'Que e!feito tem 11ctualmente o can
cella.mento de um titulo, perante bancos e. instituições commer
<:!aes que estão de posse de taes listas? 

Figu·re-se o caso da falsificação ~ um titulo, facto que a 
chronica· policia.) tem registrado tantas vezes. Um titulo falsifi
cado é apresentado ao supposto acceitante, que o recusa. o por
tador encaminha-o ao cartorio de distribuição. Antes, porém, que 
<• lesado cons iga provar a. falsidade do documento está feita a pu
blicação, pois, como se vem affkmando, ella se faz no proprlo 
~ de entrada do titulo. Como é possível retirar do conunerclo 
banca.rio a impressão causada por essa. pu·bUcação e quanto vee 
sorfrer a. victirria !nnocente com todas as oonsequenciss della de
correntes? 

Nã.o f demais lembrar ainda que a distribuitão r~c um titulo 
pôde 'occorrer por s imples engano ou descuido) de ·um emprege.:lo, 
<)U resultar de má. interpretação por parta do Bar.o:m da. ordem 
que lhe incumbiu a sua cobrança.. Não ross~ 'l d'-st1·íhuL:;ciu ampl:: · 
m-ente divulgada no mesmo dia em que ê fel~s. c .õ~se i11~id .~nte ·não 
teria' maiores consequencias. Com o actua! \·egim':) de puhticl
d;;.de, entretanto, um simples descuido ou engano faz esboroar 
muitas firma.s . 
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Longa .série de argumentos seria possível a.dduzir .Linda ~m 
<lefesa do presente projecto. O.S que ahl ficam, to<Ja.via., ,;ão !JOI 

dem?l.is fortes e. jusüfic:tm plenamente a sua approvação. 

N. 11~ - 1935 

(Primeii·a Legislatura) 

Providencia s-obre a ji.xação àos immigrantes entrados no tert·i· 
torio naeion.al e estabelece medidas para a assimiZlação do i-m· 
migrante e:ctrangeira. 

(Agrkultura 16 e Finanças 128, 1.• Legislatura) 

.Art. 1.• A parti!.'" da data da presente lei, e durante o prazo 
ti~ uez annos, os immigrantes ja.p(melles que entrarem no Paiz, 
d-e accordo com o que di5PÕe o art. 121, § 6" da Constituição Fe
deral, serão fixaüQS obriga.tori.a ~ exclusivamente nos Esta.(l.os da 
Bahia, Sergipe, Alagôas. Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do 
Norte, Cearâ, Piauhy, Goyaz, Maranhão, Pará e Amaz(}nas. 

Art. 2.~ .A partir da mesma data e durante o rnes:.no prazo 
os immigrantes europeus que entrarem no Paiz, de accôrdo com 
o .que dispõe o art. 121, § 6°, da Constitu'ição; serão de preferen
cia. fL'I::ados nos Estados acima .referidos. 

Pa.ragrat;)ho unico. .Serão taes imm!g-rantes obriga.tor!a e ex
clusivamente aJli fixados, pelo m~nos atê á metade da quota an
nual determinada pela Constituição, desde que todos aquelles Es
tados ou qualquer delles o~fereça aos ditos jmmigra.ntes a mesma 
a.ssistencfa que a dispensada nos Estados do $Ul do Paiz. 

Art. 3.• O Governo da União mandará. construir quarteis 
junto ás co1onias e nas ci-dades e Yillas onde actualmente haJa 
accumulo de elementos estrangeiros, quer euro~us, q_uer asiati
cos, e pa.ra esses quarteis destacará batalhões compostos pelo 
menos em dais t~rt;O$ de praças e sub-officiaes naturaes do norte 
<lo Pe..iz. · 

.<\.rt. 4.0 Os centros coloniaes existentes ou que venham a 
S(·r constituídos ~los governos federal, estadoa.l ou municipal, ou 
por í>ntidrades -particulares, terão pelo menos metade de trabalha
dores nacionaes. 

Paragrapho uníco. E' expressamente p-rohibido o encarni
nbamento de novos immígrantes extrangeiros para as colonia.s 
existentes qu~ não s.at!Rfac:am a ex.lg-encia deste artigo. 

Art. 5." A.s despeoo.s decorrentes da execução desta lei cor
rerão pelas verbas competentes dos orçamentos da. despesa. pelos 
:Minlsterios da Guerra e do TrabaJho. 

Art. s.• Revogam-se a.s disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 29 de Junho de 1935. - Wanàerlcv Pinho. 

O Sr. Ribeiro Junior (Pela' ordem) - Sr. Presidente, ê 
vencendo com difficuldade a contensão consequente ao meu jus
tificado e indistarcavel constrangimento que assomo a esta tri-
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buna, para levantar uma questão de ordem, simples na sua es-. 
sencia., mas assás doklrosa. na.s s uas consequenci~ pe<:cam1nosa.s. 

Diz o Regimento: 

··Todas as duvidas sobre a interpretação dest e regimen
t o. na sua pratiéa, constituirão quest ões de ordem". 

Não tenho, Sr . Presidente. uma duvida mas con víc.;:ão, que 
cla..ssifico de entristecedora. Como sabe V. Ex., em o nosso Re
gimento estão estipuladas as condições em que s e devem desen
volver os nossos debates. 

Abi. estilo cornminadas penas para. aquelles. dos nossos no
b res collega.s, que collidirem com essas disposições. O Regimento 
deterinln:t. desde o aspe<:to solenne em que se "devem cons tituir 
o~ l1Qf;~~s d~bates. :::tt!-, ::1. c:=punc~ão q, Ui: "'v.... Ex. e~tá. obrigaào tt. 

fazer daquellas expressões que collidam com a boa ethica par
lamentar. 

Entretanto, Sr. Pres idente, não conheço - nem poderia exi~
tir - dispositivo regimental ·que autorizasse, quem quet" que tosse, 
a alterar, peccam1nosa.mente, uma oração, um período, porventu
ra, aqui, proferidos, com a inten.;:iio de desvirtuar as inten<;:Õ(!s 
e o pensamento do Ol"ador. 

Quero, Sr. Presidente, com grande a n gustia para mim, le r, 
peran te este plenario, os topicos da oração do nobre Deputado 
Baptis ta Lnzardo. aqui tlro!erida, na . SesS'ã.o de 15 de Junho, e 
constante do "Diar!o do Poder Legislativo " , á pagina 1.287. Es
tava. S. Ex. na tribuna, tratando da "importantlss ima" questão 
l&v'lntada em torno do commandante da Policia Municipal, desta 
capital, quando, a certo pass o, proferiu este periodo : 

" Vencidos e venc edores a 24 d e Outubro de 1930, em
bora nós, os '·revoluclonarios n ão houvessemos alcançado o 
Ideal almejado, offerecemos á nacionalidade um admlravel 
exémplo de vitalidade, ·primeiro e unico em nossa Hl..storia." . 

Pe <;o a v : Ex. attenção, Sr. Presidente. E terminou: 

"Se, e ntretanto, a Revolução não r ealizou seus com
pr omissos. não faltemos a novos e segur os deve res para 
com o Brasil . -" 

Nesta altura, eu. tendo p edido licença ao orador , aJ)Eil'íee~-o 

com a seguinte phras&: 

"D"'ll OR !ructos necessarlos para fazer a salada. de fl"u
tas. que é a opposição" . 

Ora, .sr. President e , como vê v. Ex. , nci termo do perlodo re- · 
fer ido por !lm . .. 

O SFt. C.u-c• FILHo - .Eu ouvt, perfeitamente, o a.parte de 
v. Ex. 

O SR. RIBEIRO .JUNIOR - Agrade~o o aparte do nob•·e 
Deputado. 
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não apparece a palavra "fruto"- Este plenario recorda-se, 
perfeitamente, que esta palavra. foi proferida. duas vezes, pelo 
orador e, se não o fôl"f..., ··é evidente que o meu aparte não teria 
cabimento. · 

Eu não quero, Sr. Presidente, levantar aqui o laurel de bOm 
apa.rteante; mas, não o serei. dos peores . Deo sorte que, - e (: 
este o ponto g-rave da questão que me traz a esta tribuna, -
procurando averiguar a veruade, n as notas da. tachygraphia, me 
foi entregue uma r.ota manuscripta, que coincide, ipsis litteris, 
com o que está. no " Diar io d o ·Poder Legi~lativo'' . Entretanto, na 
nota a-ut hentica da tachygraphia, isto é, n:t s ua deci!ro.ção, ap
parece. verdadeiramente, aq uillo que eu p ronunciei n este plenario. 

Conclue-se, dahi, -Sr. Presidente. que a lguem, - por motivo 
que, no momento, rJi.o me int€-l·~~"'' - julgou-se com o cüreito 
de alterar a oroçã.o :tina! do periouo a que me referi, evidente
m ente com intenção diabolica. 

E ' contra. este facto que lanço o m eu Yehemente pr otest o, 
solicitando a. V- Ex. as providencias que Y. Ex., Sr. Presidente, 
na sua alta sabedoria, julgar convenientes; e, para que este ple
nario não tenha a minima duvida de que fa~o uma asseveração, 
absolutamente alicerça:tla em proYas <l.ocumentaes, eu as exhibo, 
de continuo, s ubmettendo-as á audi<:fió d este plenario . (O brad&r 
e:rhiõe documentos.) 

Aqui. estão, Sr. Presidente, as notas authent'~as da dactylo
graphia, feitas a ma.china, e a utbentlca.da.s con , os nomes dos 
tunccionarios que trabalharam neste "quarto". Aqul, está re
produzida, f idedignamente, a ora ç-d.o proferida. - oração, na ac
cepção de parte, de um período, - proferida pelo Sr. Baptista 
Lusardo: 

"Não temos o direito de descrer do povo bras!lelro. Re
conheco quo a revoluç:ão n.õ.o deú os t-ruto:s que nos es 

perava.Inos e não realizou as promessas que fizemos " .. 

Esta (: que ê 'a reproducc,;ii.o authentica do que a qui se pro
nunciou. Entretanto, tlqui: estão as notas manUJSCripta.<~ pela. 
letra, - não sei de quem, - onde ~e substituiu, peccamlnosamen
te, aquella · phrase, que a inda a pparece sublinhada a lc.pls, para 
chamar a attençào de alguem a quem aproveitou, que cncom
mcndou, ou a. quem teria ;;orrlclo esta deoopita~ão da phr:~.se . .. 

Aqui está. ella: 

.. Se. entretanto, 14 Revoluc;ito não <eo.llzou seus com
p-romissos, etc. " 

Ha. ainda, Sr. Presidente. uma outra omissão, :t~lta, eviden
t emente, C()fn inten<:üo p ecca.mlnosa, ao termo do meu aparte, -
il V. Ex. com todo este plenarlo, se recor-da, - não houve upe
nas um riso, mas U!JlQ. gargalhada franca, e, tão incisiva que 
deixou, por Instantes , o nobt·e e v::tloroso Deputado Baptista Lusa.r
do na encruzllhada de uma indecisão ..• 

Entretanto, aqui, nas notas taehygraphadas está assignalada 
a expressão "riso", m<tS, no "Dla.rlo do Pod<>r Legislativo", a não 
consta. 
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~e. Presidente, pa.ra. que se não supponba que meu- obi.ectivo 
:~qui. (; o de ferir alguem que, pela sue. situação, occupa posiç>io 
modesta, eu faço a V. Ex. um appello: posso assegurar a v. Ex. 
que o e rro foi praticado por um alto funccionario desta Casa., e 
par:~ qu~ sobre a minha. pessoa não reste a. menor duvida sobre a 
niinha. intençüo. - noã. de punir. mas de evitar que se r eproduza 
esta ~:teto. - Pe<:o a V. Ex;, que, se o Regulamento da Secreta
ria 0 permittlr , V . Ex. apenas admoeste a esse funcciona.rio. 

O Sr . ·Presidente - Tomat'el no devido apreço a. reclamação 
que (lCrtba de ·Ser feita pelo nobre Deputado. 

O Sr. Presidente - P assa-S& á. ma t eria. constante da Ordem 
do día. 

S~?o·u·;l.(i<l '"""·....,súo do projecto n. Hi5, ãe H25, <Pri
>jtcira Legislatura), revigoramd.J por seis meze8 o art. 2. •, 
rio Decreto n . 4.659-A.. de 1923 co·m parecer favoravel da 
C_om.mi8srio U.e Educa.l)áo (em virtude ([c urgcncia). 

Encermõa a discussão dos a ns. 1" e 2" e- annunciada 
a vot::tção. 

ApproYados, ::~uccessivamente, os seguintes artigos do 

Pl\O.TECTO 

N. 105 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1."; Fica revigqrado por seis mezes, a partir da data 
<.la !>Ublicaçü.o desta lei, o ·art. 2. • do Decreto numero 4. 6S9·A. d e 
19 de Janeiro de 1923, ·com a seguinte redacção: "Os diplomas já. 

expedidos, para qu.e gozem das respectivas vantagens e privile 
g-ios, deverão ser -registrados, deJitro do prazo f!xn:do neste at·
ti;;o, no Mlnisterio competente" . 

Art . 2.• Estu. Lei entrará em vigor na ·data du. sua publica
ç;ão, revogadas as disposições em contrario . 

O Sr. Presidente - O projecto passo. ~ 3• <lJ..:;cussüo e !1-
gurari\. na prox.imu. Ordem do dia, em vLrtude de u r.gencla. 

Votação do projecto n . 97. de 1935, .<P'hncira. Le
gíslatura), instit-uindo a, pf'o/i&sõc& d.C alk·noacw-acad.C
m~o c àc a.dvogculo-provistona4Q, rcuulamdo o exercício 
dessas profissões c da ac solicita.<lor c da.ndo outras pro
dàenclas .: te11do parec(:T com H·t~blltltutfl.:o da Conunis
,,{i·o (lc Jtt.stiça c parecer d(1 Oon~>m.ütRrio cf.c Ed.u.caçlio, 
contra1io tto projccto (1.• riiNc·"SII(io) . 

Approvado o segu inte 

l'ROJEC'TO 

N. 97 - 1935 



câ-nara dos oepltados -lm~esso em 2810112015 12 08 - Página 138 de 159 

-317-

(Primeira Legislatura) 

-"'-' Camara Nacional decreta.: 

Art. L" E' vedado em todo o terl'ltot·io nacional concP.<le
rem-se novas provisões de solícitadot·, excepto nas comarcas de 
m!'no~ Õl' dez mil habitantes onde existam. pelo menos, dois ad
vog:.tdo!< com residencla effectiva, re!<peitados os direitos dos já 
pro\·isio na<lo!<. c.u.:as provisões serã.o reformadas . e por tempo 
indeterminado rlesde que os requerentes a.presentem. no mi:nimo, 
og ''~>rtifirodo"! dos exames rle Portu~uez, Gco~raphia. Arithme
rlca e Historia do Brosil. 

PQl"a grapho unicu. Os que não a presentarem os <"ertificudos 
acima, só poderão reform>lr as suas provisõe~ de cois em doi>. 
t .. ;;;iüS, 5-~üi!v QUe :t t~l'ceira 1-eror ma ~6 J)Oderá ser feita nas con
dições do presente artigo. !<:~Ivo continuando em vigor súmente o 
n•,:::ime de exame-s ,;eriados. 

Art. 2.• Os alumnos <las Faculdades de Direito officiaes ou 
ofticiull?..adas. após ha·verem .sido approvaclos no concur.~o de pt·o
vns cxigidas para os actuael! !!Olicita.dor-es, poderão advogar: 

a) em tooas as causas crimínacs e administrativas: 

b) em .tocl:ts as cauR\.':; <'ive!s, c ujo valor não ultrapassar de 
rlez cont<>s de r~Js; 

c) em todas as causa~ cíveis de valor ·superior a dez con tos 
de nr•is, qua ndo ::t.ssistido,:; <1!' bacharel em Direito. 

§ 1." Para tal fim, os cand!dat'>S ao concurso de que trata 
o presente artigo. deYerão instruir o seu requerimento com o cet
tWcado da Faculdade em que He achem matriculados e com a 
carteira. eleitoral, e. uma vez approva<ios, ser-lhes~á. passClda a 
p!'C.wisão de advogados--academ!cos. estabelecendo-se nesta o tempo 
de sua validade, o qual não deverll .;er infvrior ao d e que necessito 
o e~tuda.nte para terminar o seu curso e mais um anno nem su
perlt>r a seis annos. 

§ 2." Para. os aco.dem!cos matriculado>~ na tet·celra ~érie, in
dus!ve, do curso de bacharelado em Direito. •em deante, nfto sérã 
f"xl;.;ldo o concurso a que .'\e refere- o presente artigo. 

Art. 3." Serão provisionados como advogados; praticando to
dOM os ~ctos 'que a lei con.fere a os bachat•eis em Direito. tooç!l os 
nc:ldemlcas de Direito que hajam exercido a profissão de sollc!
w.d-.r ')JOr pspaço ele tempo ~uperior a dois annos antes da prom :.~:
~nr;iw da. presente Lei. 

~ 1.• Bu-o;tará. um simplel' requerimento ao Presidente da CGt·
le de AP!>ellru;llo. tratando-!* do Di~trlcto Fê<Ieral, ou aos presi
dentes dos respectivo~ tr!hunae,; -de ju!!tl<;a Ioc:al, trotando-se d;"' 
Estados, acompanhado d e Um..'\ certl~ da Fnculd:-.cle em qu;) n 
ac·:tt!em!co de Direito se achar matriculado. da carteir<l. eleitoral 
(I de umn. certidiio em que prove haver exE.>rcldo a. proCissão do 
solt.)!tador por espaço de tempo superior a dois anno~. pm·a. qu~ 
lhe seja pas!!ada a provisão de advogado, a quotl s6 "'erá vnii•h 
duratlte quatro annos. e nlo poderá. ser renovada. 
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§ 2. Os ~molumentos a cobrar aos requerentes ~la P[.'OV! 

são .~ advogado o~ pela oe advogado-aca.demico nii.o poderão se1 
superiores aos cobrados aos bacba.reis em Direito para. re~;istr') 

d-e seus diplomas. 
I 

Art. 4.• Serfu> registradas na. Ordem dos Adv<>gados as p·.·o
visões a que se refere a prosepte Lei, para que ellas possam prn
duz.ir os seus effeltos legaes . . 

·pa.Í-agrapbo unico. As provisões de advogado, uma Yez registra
das na. Ordem dos Advogados e nos tribunaes ·respectivos, dão 
direito aos seus portadores de advogar em qualquer .juizo, tribu
nal ou instancia da RepubliCS:--

Art. s.• Revogam-se as dispo~ições em contrario. 

O Sr. Presidente - o projecto passa á z.• discussão. 

Votaçáo do projecto n. 226-A, de 1935, prorouamdo, 
por 10 an-nqs, a subvenção dada. á- ".Amazon Te~graph. n; 
tendo pareceres, com substitutivo, das OiJmmissões de 
Obras e de -Fina:nças; p-recedendo a '!iOtação um rcqttc
rimento do Sr . R~'beiro Junior (1. • disc·tusão.) 

O ~r. Presidente - Vou submett er a votos o requerimento. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - O pmjl!cto ve.i ser remettido a. Com
;missào de Constituição e Justiça. 

Votação d-0 projecto n. 9, de 1934, regulando o ho
ra.ri·o ~ tra.balho 1'!.03 8€7"'!--iços puõUéos (sem parec-er) ; 
preccde-luJ,o a. vot~ão um requerimento d•;, Sr. Barrq
to Pinto (1." ctisctUsão . ) 

O Sr. Presidente - Vou .submetter a votos o projecto . 

O Sr . Barreto Pinto (Pela '()f"d/!:m) - Sr. Presidente, fui 
procurado ~lo lcatler da. bancada tr~balhista para que eu reti
ras~(; o meu requerimento p~indo a remessa do proj1!Cto n. 9. de 
1934, regulando o hornrlo de trabalho nos serviços publicos, pa.ra. 
que po~a hoje .!ler approvado. 

Como este projecto ninda está em primeira d iscussão e tenho 
o dlrelto do renovar o re4uer!mento nas discussões posteriores, at
tcnào, · desta vez, no nppello que m e fôr::t. te! to. 

O Sr. Presidente - De!lro o pe-dido de retirada do reque· 
r lmtonto. 

Vou ouvh· u Cast~ sobre o projecto. 

AP!lt'O\'D.do o seguinte 

PROJ'EC'l'O 

N. 9 - 1934 
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Art. 1.0 Os serviços publicos explorados, · quer directamente 
pela União, pelos Este.dos· ou pelos l\!unicipios, quer por concessão 
ou ôelegaçã.o á.s companhias, empresas, finna.s ou indivíduos, fi
cam sujeitos ás disposições deste decreto, quanto ás condições do 
trabalt•u-

A rt. 2." Applicam-se, integralmente ,aos serviços publicos as 
Jeis. ,;i:e-:,·etos e regulamentos que regem as Caixas de Aposent:l.
.::!ori.a ç: Pensões. a Syndicalização, o Traba1ho de Mulheres e Me
·nores e z.. Lei de :F'éT1as, sendo as demais condições de trabalho re
guladas pelas disposições deste decreto-

Art. a.• São considerados " serviços publicos .. . para os e!teitos 
<ieste ~e..:reto. os serviços d e utilidade- publica de luz. torça, calor, 
televhones, portos. aguas e esgotos e transportes conectivos, com
prehenu.mdo a construccão, a conservacão. 11. renovA.~.ão, ~- m"ml
ten<.ão e funcclonamento de tO<las a.<; installações, bem como a ad
ministração e direcção desses serviços. 

Art. 4. • A duração normal do trabalho dos empregados em 
empresas concessionari~ de serviços publicos, d(!. qualquer natu
reza, será de oito h oras diario.s ou 48 horas sema.nae;, correspon
den<lo a ca.da seis dias de trabalho um dia de descanso remunerado. 

§. 1.0 Os serviços publi<:os poderão realizar-se continuamente, 
em qualquer de suas secções, ou especiâlidaàes, desde que, respei
tado o ;disposto neste E~~rtigo . seja, o pessoal substituído, quando a!
can.;:ada. a. duração normal esta:belecida. 

§ 2.• E' con siderado diurno o trabalho comprehen·:üdo entre 
as seis e dezoito horas, e nocturno entre as dezoito e as seis horas. 

§ 3." A hora de trabalho nocturno, para. os effeltos dest e de
creio, será. calculada como de cincoenta e dois minutos e trinta se
gundos. 

§ 4.• Para a distribuição do hora-rio de trabalho, nos bondes 
e omnibus, terá pre!erencia, a de um unico turno. 

§ o.• As oito horas diarias a que se retere este artigo, s6-
:mente nos ca.sos ~a !mpraticabilidade de ~rem por um só turno, 
poder-.lo ser distribuídas · por dois t urnos, havendo, neste ultimo 
ca-so, entre elles, um per-iodo atE duas horas, _ no ma ximo, para re• 
pouso. 

Art. 5.u Será. computado como de trabalho ef!ectivo todo o 
tempo em que o e mpregado estivér A disposição do empregador, 
aguardando ou executando ordens, em serviço Interno ou externo. 

Art. 6.• As disposições deste decreto se applicn.m, em todo o 
territorlo nacional, a todas as empresas concessionurlas de servi
ços publlcos, taes como bondes, luz, tor~a. calor, telephont>S, anne
xos e com1exos; inclusive omnlbus. quando explorados p elas mes 
mas empresas. 

Paragrapho unico. Não estão compre he ndlc!as nas suas d ls· 
posições as pessOas que exerçam tuncções de gerencio.. 

Art. 7:• Após cada periodo de trabalho effectlvo, quer conse
cutivo,. quer -dividido e m dois turnos, htt.v~r(l. um !nterva.llo de re• 
pouso, no m'inimo de dez horas. 
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A1·t. 8. • A <lura~ão do trabalho pod~râ. ser excepcionalmente 
elevada em determinadas sec~ões, nos Ca.sos oriundos de c!rcums~ 
ta.nc!as anomalas, ou de força maior, taes como festejos populares, 
serviço reclamado l)elo ·interesse nacional, uma. vez que o empre
,;ador não disponha n o local e no momento .effectlvamente de ou
tros meios. 

~ 1.• A adminiKtraçã.o do serviço publico fará. registrar a rea
lização do serviço extraoroinario, com a · respectiva. justiflcacão v 
necessarl~ detalhes, para estar hablllta.da a presta r ao D eparta
mento Nacional do Trabalho as Informações que este po.ssa vir 
solicitar. 

§ 2. • Todas as horas trabalhadas alem de oito, serão paga ti 
em dobro. 

~ 3.0 Q~:k"'ldv se tratar d~ emprega<los Ul..t::n~H~, ~l.l.lt:uüt:r• 
se-á por se..lario hora. o quociente do salario mensal por du:.:enta:. e 
quarenta horas, ou o quociente do salarfo dlar!o por oito h oms . 

Art. 9.• A !ntracc;ão de qualquer di-spositivo deste decreto fica 
sujeita á multa ode 500$000 a 5 ;000$000, e ao dobro na. reincldencia, 
cujas importancias reverterão para, a Caixa de Aposentadoria e 
Pensões, ou, na talta d esta, para o respectivo syndicato de classe 
local; reconhecido de a.ccordo com a legislação federal. · 

§ 1.• Das multas impostas haverá recurso, sem ef!e!to sus
pensivo, para. o Mlniste r io do Trabalho. com pruo contado da data 
da notificação, -·que será de 30 dias, n o Dlstr!cto F ederal, e de ~(I 
dias nos Esta.ôos. 

§ 2.• A fl.scal izaçã.o da presente lei será feita pelos pod·crc~ 

competentes e pelos .syndlcatos de classe devidamente reconhecidos 
,ela legislação fel!eral. 

Art. 10. As <Usposlções deste decre to níi.o a!fect:tm o costume 
ou accordo por ! orça do. qual a dura.c;li.o do trabalho seja menor do 
que a ne lle estabelecida. 

Art. 11. E' nulla. de pleno direito qualquer conve n ção con
traria. rui disposições deste decreto, tendente a. evlta.r a. sua appli
caçii.o ou· alterar a execuçã.o de seus dispositivos. 

Art. 1.2 • A reducção de horas <!e trabalho não p oderá em caso 
e.lgum , ser m otivo determinante da reducc;:~o de salarlos. 

Art . 13 . ' Haverá reajustamento de sa.larios-hora para todos 
aquelles que trabalham mais· de oito hara8 e, bem assim, &.quelles 
~ce nos ultimos tres annos tenham passado para o reglmen de oito 
horas gern o respectivo reajustamento .. 

§ 1.• Para o r eaJustamento a que se refere o presente artl:;o, 
~I"J. tornado por base o salario percebido em onze horas. 

Art. 14. Os empregados que, sob fundadas razões e obedien
ci.a. á.s reS'ra.s de disciplina e respeito, houverem reclamado ou de
rem ptotlvo á reclamação, por lnobaerva ncia doa preceito!! deste 
decreto, nli.o poder"J.O ser d1s~>ensados, aem causa j!Jstificada. por 
intracGão de lei. 

.Art. 15 . O presente decreto entrará. em vigor trinta dias o.J-65 
sua. publicação. 
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Art. 16 . Ficam revegadaa as disposiçoos em contro:r!o. 

O Sr. Presidente - O proje.cto pa.s:~a á. 2.• dlscussào, 

Votação do pi'Ojecto n.. !19, d.e 1935 (1.• Leoi41.a.
tura), autorizando a Mesa da Camara. a. requtaittu", 
nO.! terntos do art . 4" tla Lei n. G'1, de 18 de .lwnho tk 
1935, a.o 31inf.steri·o da Fazenda .• a.·quantia de 9:000$000, 
para p.a.gamento ae ajU<la de CltBtO a tres Deputados 
(di$ctLBsüo unf.ca). 

Approvado <' envlndo á. Commi,.siio de Redacc:ã o 
o seguinte 

X. 99 - 1935 

A·t·t. 1.° Fica. -.utorizada a :\l~sa da Cama.ra. do" Deputados, 
uos t ermos do art. 4." da Lei n. 67, de 18 de -Junho de 1935, 
a r equisita!' do Minlstt<o da Fazenda. a. qua ntia de 9:000SOOo (nove 
eontos de ré!~) . para o pagamento de ajuda de cust o de tres 
Deputados, por conta do ~Ido de verba - Subsidio e ajuda. de 
"usto de Deputados - do t itulo I V do a rt. 5.• do orçamento vi
gente . 

Art. :!." ne\'agam-se :ts dlspo.sic;õeij em eontÍ'-<~.rio. 

votaçiio da. in<Lica<Xlo n. 2- ..-1, ik 1935 (1.• Leois
latura). inquirináo sobre a viucncia. tU> Codigo de M i
na.s; com parecer da. C'i>mnniasão ele J1L8tiça (cli.scus
B(io unica.. ) 

O Sr. Presidente - Vou· su:bmetter a voto>S a in dicação . 

O Sr. Furtado de Menezes (Pa<~'a encamtiMar a. vota,ção) 
Sr. Presidente, m e u intuito, apresentando esta. inldicação, era 

tomar .poss!vel, como tlz sentir nos cons!cleTa'IUla que a acompa
nharam, a apresentaçã o de utn J>rojecto, prorogando o prazo exi 
gido para o manifesto das minas conhecidas e que estivessem em 
lll'Op!'leda.de- particular. Entendia eu que , havendo duvidas sobre 
't vigen c!a ou não do decreto que e~tabeleceu o Codil:'o de Minas, 
vist(J como eó teve publlc!eade quatro dias depois da. promulga
~àQ da Constitui~ão. quando no perulnr de muitos jurisconsultoR, 
j(~ não poderia ser 'J)osto em vigor, por ter terminado a attribu·í
~;ão do Presidente <k'l. Republlc.oL de baixar dooreto.~-1eis, e ra. neces
.sario que se tornasse cla ro se esse- decr eto estava em vigor, at'lm 
de poder pedft< a p rorogaçful de um pra:r,o ne lle estabelecido. A 
CommlssiLo doolarou-!:!e lncomr>etente para decidir. 

O SR . BARilETo PINTo- V. Ex., a lias, com ~ua ause ncin, e~
ta,-.~. fa.zend<> muita !alta nesta. questã.o . Eu, l'm dltK:urso que aqui 
!h·- :~o se discutir essu. lndlcaçiio, tive opportunldo.de de a~Hlgnalar 
que n Commlssilo andou titubeando sobre a. constltuclono..llàAde ou 
nllo do Codlgo, m~ acahou da ndo parecer sobre n. indicação de V. 
Ex., QUE.' considero providencial, pois o Sr . Deputado Levl Ca rnei
ro. como <tUe querendo ~~alva:r a Comm!ssilo em dl!t'Jculdade.~ para. 
cmlttir parecer !'!Obr<;~ projecto do Sr. Barros P entoodo, concluiu pela. 
<:on~tltuc!onal!dll.de e, con.llequeGtemente, pela aprcl!enta.çü.o de pro-
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jecto, · que S6 poderemos votar em segunda discussão, para. nro
l'Qg'ar os prazos do manifesto a que V. Ex. se refere. Peço des
culpas do aparte, mas me parece que era necessario para escla- · 
recer. 

O SR. FURTADO DE MENEZES - Agradeço o esclareci
mento que o nobre collega. me oraz e continuo affirmando que 
a Commissão começa o parecer julgando que não deveria. opinar 
na materia ... 

O SR. BARRE'l'O PINTO - Y. Ex. tem toda. razã.o . 

O SR. FURTADO DE MENEZES - ... e, entretanto, acaba 
<.•pinando, porque não pOderia propôr prorogação de prazo que não 
fo!"se- estabele<:idu por lei em plena vigencia. 

Está, portant{), o meu fim satisfeito, ... 

0 SR. BARRrn-o PlNTo - Muito bem. 

O SR. FURTADO DE MENEZES- porque a Commis-
são acha que se deve considerai· o Codigo àe :.finas em vigor e 
adianta o serviço que eu me propunha fazer, apresentando um 
projecto no sentido de ser prorogado o pra.zo do manifesto das 
minas. 

~estas condições, àou, com muito prazer, meu voto a favor 
do parece_r da· Commissão . 

. E aproveito a opportunidade para. t:·edir a V. Ex., senhor 
Presidente, nomeie a Comiilissão Especial a que , &e refere o re
querimento de um nobre collega, ·creio que dO Sr. Pedro Rache, 
para. revisão do Codigo que, embora bom,- em geral, contem dispo~ 
sitivos até perigosos quanto ao direito de propriedade, posta. á àis
posição, por assim dizer, daquelles que querem fazer pesquisas 
munidos de urna s imples autorização do Mi.niste rio. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. President-e - Vota:da a indicação favoravelmente, o 
projecto deverA ser incluído em primeira discussão na Ordem do 
dia de amanhã. 

Em seguida, .:; approvada a indicação n. 2-A, de. 
19~5. 

Vem á Mesa a seguinte 

D!OC:LAR.AÇ ÃO D& VOTO 

As Cornmissões permanentes foram instituídas, por acto d::t. 
Camara dos Deputados, tendo "por fim pr!ncipa1 estudar todos os 
assumptos submettloos ao seu exame, que lhes forem enviados 
r.ek\ Mesa, e manifestar a sua opinião sobre elles". 

Compete A ~ommissào de Constituição e Justiça "manifes
tar-se sobre todos oo assumptos quanto e.o seu aspecto jurldico, 
!ega.l ou constttucional" . ".A.9 . proposi~ões poderã.o com;fstlr em 
projectos de lei ()U resoluções. emendas, indicações, ll"equerimen
tos e pareceres~ . 
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'·Indíca.ç:ão é a propos1çao com que iltn D eputado sugger~ a. 
mani!esiação da eamara, ou de , sua.~ Commi:ssões, sobre determi· 
nado a ssumpto" . 

"A Commissão, que. receber uma Jndicaçã.o. <leverá. interpôr 
parecer dentro do prazo de 10 dias" . 

"Se o parecer ode uma Commissão, sobre uma indicação con
cluir por um projecto <le lei ou r esolução. e f ür approva<lo pela. 
Cam::u-a, o projecto .segui-rá os tram:ites r egimentaes a que se 
acha m s ubordinadas a s p ropos ições dessa nature?..a." . 

"Em face destes textos do Regimento I n t e rno, não ha corno 
t·econhecer, s em discussão acceitavel, que as Commissões perma
nentes são orsãos eminentementE'. consultivos d estinados a. "estu
da.!' todos os as.qumptos s ubmettidos ao seu exame ·e manifestar a 
sua. opinião s obre elles". 

E os a.ssumptos ~ competencia da Camara decorrem, de modo 
explicito e Implíc ito, da.s attribui~ões e prerogativas que lhe a.s
se.gu.ra. a Cons tituição " . 

De sorte que, por isso mesmo, a missão <lo Legislativo nlí.o 
pôde absolutament e ci!rar-se em elaborar regras jurídicas . Os 
seus po<ieres tem maior amplitude. Por outro la do, se o Estado. 
na. a.ctua.lidade, €: mais administrador do que l egislador, .por exi
gencias de ordem s ocial e -economica, e se as Constituições não 
pas,am , em s ynt hese. de um instrum-ento de g overno, nã.o s e com
prehende que ao Legislativo fique defeso agir no sent ido de parti
cipar, d6 modo activo e e!ficiente, da ·acção administrativa e go
vernamental do Executivo. 

E ssa participação não pôde ficar s6 na ela borar;;ão de le is. 
E' :.ompla a competenck\ do legislador, sem invadir a seára alheia. 

E a Commissão de Cons tituição e Justiç:a tem, pois, uma 
funcçiio legal e utilissim(l. na. qua lidade de orgão eminentemente 
cons u lt ivo, orgão esse constituído technicamente pare. atteonder a 
consultas ode interesse collectivo, sem que se transforme, com isso, 
em t ribunal de juri.sdicção a dministrativa graciosa . 

Seus a'Ctos, portanto. ter min em ou não p ela a presentação de 
um projecto de lei. devem ter e terão certamente a. virtude de es
clarece r e fixar até mesmo o exacto sentido de dispositivos da 
Con stituição. 

Pelo exposto, decla ro su!!ragar o })(ll·ecer d::l Commissão, mas 
de accordo com o pensamento expresso do illu.stre Deputado Sr. 
Pedro Aleixo. 

Sala dos Sessões, 24 de Junho d e 1935 . ..;...... Carneiro de Re· 
zende. 

1.-oto.ç<to do projecto n. 91, de 1935 (1.• LegisW.· 
t·1~ra.), regulando os tra.nsportes por ag=; reMoaniza 
a lUarmha. M CTca.nte t: os serviços de :POrtos, rios e ~ 
naes; com parecer d'a Comm.issci.o .Especia-l de Marinha 
Mercante contrario á emenda em 2.• d-õsocu.ssiio {2." 
d.iSClt8S<Í0.) 
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· O Sr. Presidente - A e.o;te projecto foi off~recida a seguinte 

EMENDA 

Accrescente-se : 

Artis-o. Emquanto estiver em vigor esta lei, não poderão ser 
majoradas os ta.'Cas portuarias em vigor, sem prévi•a audiencia do 
P oder Legislativo. 

Sala das Sessões, 22 de AbrU d e 1935. - "11ozart LAgo. 

Vou ~ubmetter .o projecto, salvo a emenda. 

Tenho sobre a mesa e vou aubmetter a votos o seguinte 

Ra:lUERIME:NTO 

R~qut!rernv:~ Pl'ef~i't:i'ii:.ia Düra. vvt~rio do C!.!b~titUtivQ ~.prP.

sent~.do a.o projecto n. 91, de 1935 (Primeira Legislatura.) que r e
organiza. a :Marinha ).!ercante Nacional. 

Sala do.s Sessões, Julho de 1935. - Amaral PeiJ::oto Juni or. 
Lcm.gru.ber Filho, - .3I<moel Caldeira de Ah:arenga. aa.n

tliào P essôa., - Domin!]os Vell<l.sco . - N0y11eira Penido. - Bar
reto P into. 

O Sr-. Amaral Peixoto (Para encam,inTtar a t.·otaçci·.:~) -
Sr. Presidente, o projecto que v ai >;er votado é de grande impor
tanc;a para a. economia brasileira. 

Trata-se da. reorgo.nização geral da Marinha :Mercante. Na 
Commissão a que tive a honra de p ertencer. divergi de sua maio
~ia e a.presentei voto em separado, com o substitutiYo para o qual 
acab(\ de pedir v• eferencia. 

Em suas linhas gero.es. o projecto estabelece, tom primeh·n 
lagar, a creac;ào do Departamento Nacional d e Via.c;ão :vrarltima 
<:- Fluvial. 

Quanto á creação desse Departamento, Sr. Plresldente, não 
h!!. voz alguma que discorde ~e sua necessidade. .Relat ivamente. 
porém, ~ attr!buições que o projecto a elle conferia, fui forcado 
a. negar meu apolo, offerecendo um substitutivo. E o fiz. Sr. 
Presidente, após longo e demorado estudo. tendo em vista .não ~ C> 
a situa<:iio financeira do Brasil. como tam.bem o alto interesse da 
segurança nacional. 

O ponto principal dessa discordancia está. em que a. Com
missão dava ao D epartamento Nacional de V iac:ão competencia. 
não .so IJ.aJra o controle da parte commercial, como tambem po.ru. 
o controle te-:=hn!co da navegaçil.o. 

Desde o tempo do lmperio que esse controle (: exercido por 
lntermed!o do :\I!nisterio da Marinho.. Pat•a isso existe uma. re
p artição competent~ - a Dlrectorla. de Marlnhn. :vrercxmte - quo 
se acha. espalhada pelo llttoml do palz e comprehende 8 captta:
nlas de primeira classe, 4 de segunda, 8 de terceira, 10 delege
c:ias e 41 agencias dessas delegacias. 

Ora,. Sr. Presid-ente, feita a tTanspo.sição da. fiscal!zac:ão te
chn!ca, es~ repartição perderia o rnlotivo principal de sua. exls· 
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tencia, mas n~ poderi_a. desapparecer, por isso que é orgão de 
informações do Estado MaiOT e, conseg-uintement~. irnpz,escindivel. 

O novo Departamento teria de crear, pelo littoral e pei::LS li
nhas fluviaes, repartições analogas. pa:ralle.las, para o ex~rcicio 
da fl:scaliza.ção technica. 

Basta citar que para. o Depa.rtamento Nacional de Portos e 
Costas no orçamento se- consigna a verba de 10.969:000$000, ten
do él1e apenas sob .sua jurL~dicção controle Ida e:s:plora.ção do porto 
de Natal. Se fosse dada a esse o.r.gào a c.ttribui~ào que se pre
ten<le. nii.o poderiamos nunca fa:rel-o sem· augrnentar a verba p ara 

-:;o o u 40 mil contos. · 

A Directoria de :xlarinha ;.-..rercante, entret.c.nto. com todas as 
capita.nía.s, delegacia!S e agencias que acabei de apontar. consigna 
a verb:~. de 1.315:000SOOO na pe.rte fixa. e 216:000$000." na parte 
Yario.vel ... 

O SR. R.Ic,\RDI::-:o PP.ADo - E faz o servi<:o com a maior effi
<>ienc!a. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -
1.500:000$000. 

ou sejam tx>UCo mais de 

Por que essa di!ferença? O motivo é simples: os capitães 
dos portos. os deleg'(ldos e os agentes ·Sã.o funcclon.arios do :\Iinis
t erlo da MarinOO., são officiae,; que já :figuram na verba pessoal 
desse :Ministerio. :Kão haveria, com a alteração proposta, nenhu
ma dlmin uição de quadros. como acabei de demonstrar, tx>r isso 
que essas ag-en c ias não pode riam deix..-t.r d~ subsistir. I riamos. 
ap(,'nas, augmentar a verba para o serviço do De!)<\rtamento ::-<acio
na i de V!o.çii.o :\faritima em cerca de 20.000:000$000. 

ExPOsta.. assim. a nuesti'LO em •ma parte ti:r.anceira, V<lll'lOS 

agora analyl:<:ll-a q uanto an ponto de vista da segurança na
dona!. 

A Marinha de Guerra tem. em período de bel!igerancia.. a fun- . 
ccito precipua. de garantir o domínio dos ma:res. necessario afim 
de que .se possa effectuar normalmente o transporte de tropas e 
o reabastecimento. 

Por conseguinte. exr.3te ligaçi;.o intima entre a l\-Iarinha de 
GuetTa e a Mercante. Aquella nã.o póde realizar seu objectivo se 
não tiver ao lado, paraJielamente. uma mar·inha mereante effi
cient e, capaz, na guerra como na paz, de cumprir sua missão. 

Afestado .o .controle technico que o ~Iinisterio do. :Marinha te
ria de exerce1·. o que se verificaria, na pratlcll, seria o quadro que 
apr'.!C'i:un•os na Republlca ATgentina, onde. nã.o eXistindo marinha 
mcrcnnt~. a. Armada é for~ a. consignar -em s eus or<;amentos 
g-rande~ somma0:1 para. a manutencão de transportes armados. No 
Brasil, nã.o precisamos desses transportes armados, porque temos 
a grande reserva que é e. marinha mercante . 

So, por~m. :J.fastarmM uma <Ia outra. sénti~rnos a mesma. ne
ces.!ildade, e . por conseguinte, iremos sobrecar-regar, não só o Mi-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU11201 5 12:08 - Pêgina 147 ae 159 

-326-

niSterlo da Viação, na parte relativa ao Depa,rtament.:J Nacional 
& VIação, mas, ainda, o orçamento do Minísterio da Mar in h a, corri 
a acquisição e manutenção desses transportes. 

Esse, Sr. Presidente, to! o motivo pelo qual divergi do pro
jecto da Commissão de Marinha Mercante, na parte que diz res
peito ás attribuições do· De-partamento NacionaL 

·Ha., tambem, oiJtre~ ponto que n~ mereceu minha approvação: 
_o q:Je se ·refere ás ~ubvenções li.s <:ompanh!as de n avegação . 

Pelo projecto. as ::mbvençõell tenlo POr base a tonelada-milha 
de mercadoria transportada. 

Ora, Sr. Presidente, a necessidade maior. a unica necessidade, 
talvez, da subvenção ê o imperativÕ' de se recorrer os portos ond& 
a producção é lnsu!!lcíente. Se as s ub\-enções v.i.sam cobrir os 
tk/icits de determinadas linhas, como vamos toma.r como bas& a 
tonelada-milha uan.sportada? Chegaremos ao a:bsu~do de estipular 
subve-nçã.o fantast!ca. Para portos onde o transporte de m erca
dorias compensa todas as despe-sas de navegação, e quanto a por
tos deridtarios. a linhas que ·mais oo.recem d& auxílio, ella ser~ 
mínima. insuffic!ente para !azer face ao prejuizo de uma só v.ia
;;em~ 

A base que estabeleci no meu substitutivo é a de 30$000 por 
milha percorrida, diminuindo de 5$000 á proporçiio que o navio 
!Or envelhecendo, e por perlodos de cinco annos. 

Th·e o cuidado de tomar por 003e as linhas ·subvencionadas do 
Lloyd Brasileiro no exercício de 1932. A subvençã.o total sobre 
as milhas percorridas attlngirla a importanda de 27.410:000$000, 
isto ê, apenas seis mil contos e rna.is do que a a c t ual .subvençã.G. 

Institui tambem um 11remJo para ~ r enovação da firota, por
que nã.o me p arece que o ·pr:ojecto tenha ~oluclonndo egse ponto. 
que ê principal. 

O premio da maior s ubvenção. contonne a iodade do navio, 
não ê su!ficiente, por isso que as com panhias, pdnclpe.lmente o 
L loyd Brasileiro, ne"-essltam de premio immediato para a. acqui
s ição de novas unidades. 

Pi.xei o premio na 'base appmximada de um declmo do valor 
acquisltivo do navio . 

O SR. Acunmo TonRES - Enti'io V. Ex. a::hc. que não satis-
1az a subvenc:ão por milha trans!;)Ortada.? 

'o SR. A~IARAL PEIXOTO - No meu entender, não satis
faz, isso porque ha linhas onde a mercadoria a. transparUu- ê ml
nima. Os navios Irão a esses portos e multo pouca coisa encon
trarão para carregar. 

0 SR. ACURCIO TORRES - Ve~á V. Ex . que o projecto tam
bem declara que as linhas serão distribuídas pelo. Departamento 
-::r ea.do no proprlo projec to. 

O SR- AMARAL PEIXOTO - O tacto de -serem as Unhas 
estabelecidas pelo Departamento ainda vem ditficulte.r mais o pro-
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blema, pondo o Departamento deante de:~te obstaculo s~rio: ha 
linhas cujo resultado commercial se apresentaria excellente e para 
a.:s qua.es as subvt!no;;ões seriam consideradas t a nta.sticas ; outras 
ha <ieficltarias e quasi sem subvenção. O Departamento t eria. ne
cessidade de dl.9trlbuir taes Unhas pelas diversas Cornpan!ílas ... 

0 SR. ACI.l'RClO TOMES - V. Ex. a:hi não tem ;rn.zão, porque 
o projecto determina> que essas linhas tocarão â.s varias compa
nhias, como Jln·has boas e más, rendosas e ~!!citarias. 

O SR. AMARAL PELXOTO- ,A sub~nçào t em por fim co
brir o detictt d~ linhas. Como, pois, adoptar urna. base que. 
em vez de cobrir esse dettcit, aJnda vai sobrecarrega r mais a5 ii 
nhag que n ão dão lucro? 

'-... Acho u m absurdo a orienta~ seguida, ne::lse particular, pela 
CommiA~lo de 1'!:2-rl.'lh:::.. 1\:'!:~rc::.nte. 

Quanto ao premio de renovação, tomei como prec;o med!o para 
tonelada de navio mercante, t 45, e para a tonelada de navio car
gueiro : 15. ~terminei, a:ssim, na. base de 4i0$000 a libra, o pre
mio de 300$000 por tonelada construlda, para os navios mercan
tes, e de 100$000 para os navios cargueiros, !tcaooo subentendido 
que ~ terão direito a eS!Se premio os a rmadores que, a -par da 

,construcção. fizerem o afas tamento das velhas unidades. 

Relatãvamente• á questão do Lloyd Brasileiro. não alterei. no 
meu substitutivo, uma só vir.gula., uma .SO palavr--.~. do projecto 
da Commissão de Marinha Mercante. Tenho para todos os meus 
applausos e julgo que. l:Je a tran!lformaGão proposta pela commts
são se realizar. teremos resolvida de vez n questã.o da nossa velha 
P.mpTesa de navegaçã.o. 

0 SR. PRESIDENTE - Attençil.o! Q tempo, .. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Ha, ainda, Sr. Prooidente, um 
ponto fineJ czue desejava debater : o artigo d.o projecto que crêa 
no Porto d o Rio de Janeiro zona. livre para o ca.rvii.o e oleo com
bustivel, destinados ás em<Pre.sas extrn.ngelras de navegação . 

Diverg'i, Sr. Presidente, na Commi.ssão e divirjo aqui em ple
na:rio, porque não m e parece justo que se quei'ra. dar esse p ri
vilegio â companhias ex trangeiras , emquanto as nac!onaes não 
goZa.rli.o desses fav ores, pois . apenas terão a. restttuição de direitos 
jâ pagos. 

Além disso, é bom que a Camara o .saioo, a Republtca Ar
gent!na cuida carinhose.mente. de organizar a sua marinha mer
cant-e. Para viver , terá e! la necessidade de se apohu- no tll'ans
porte das nossas mercadorias . Vamos, pois. <dar a esses navios 
priv:Iegios de tal natureza, concedendo-lhes completa isenc;ão de 
impostos para o abe..stecimeJ:Jto de carvão e oleo. Se.r(l. Isso com
bater as nossa.s . empre5as de navegação, enfraquecer o nosso de
pauperado Lloyd e dar torças á. compan,hias de navegação extran
,gelras, incentivando-as ã. concorrencta. 

Sll.o ·estes. Sr. Presidente, os princlpaes pontos em que divirjo 
da. Commissãv. · 

Renovo, Sr. Presldente, o appello á "Camata. <los Deputad-o& 
para que approve o meu substitutivo, que não é obra pessoal. 
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:Foi trabalho lon:;o, meditado, duma sub-commissã.o por mim crea
da, onde estavam representados o Estado Maior da. Anna.de., !Jor 
intermedio do · Coromandante Galdino Pimentel Duarte; a D.tre
tori:l. da Marinha Mercante, por intermedio do Commandantc Paes 
Leme; o Tribunal Marítimo, por interrnedio de seu Procurador, 
Dr. Augusto de Lima .Junior; o Minísterio, pela proprla Jlessoa. 
do Sr. lllinistro da Marinha, e contava . tambern com o concurso 
de o1.1tros technicos, cujo valor nii<> necessito encarecer, bastandO 
clta.l" 0 nome do !!lustre Comrnandante. Romeu .Braga, cagora mes
mo escolhido pelo Sr. Presidente da Republica para representar 
0 Bra!lil na Commissiio Comrnerctal de Buenos Aires. 

Deixo por conseguinte o c~o entregUe ao estudo da _Cam~a, 
convencido de que se ella meditar sobre o projecto e o substltu
tivo. não titul>eEI.râ em approvar o meu requerimento· 

O Sr. Raul Fernandes (Pa.ra. encaminJ!.(I.r a. votação) 
Sr. Ptre.sidente, as observnções que acaba de fazer o nobrE- Depu
tado pelo Districto Federal sil-o realmente dignas do maior apreço. 
Ouvindo S. Ex., persuadi-me de que, co!n!parado com o projecto, 
o seu voto em sepe.rado, a certos respeitos. of!erece condi<;ões de 
maior correspondencia com o interellse publico. Não obstante, ap&
sar da Commissã.o ter opinado com o quantu.m estrictrunente re· 
gimenta.l de seis • sobre onze, alcan~d:o o pt>ojecto apenas . tres 
votos, visto como o de IS. Ex. foi dissidente e o do St>. Acmrcio 
Torres com restrlcç;ôe.s, não obstante, repito, para. não quebrar 
o precedente de que os pareceres de commissões merecem inva
riavelmente o -acatamento da ea.m=. da.rei meu voto ao parecer. 
com '3. re!Sal>-a de que em tercei-ra discussão o projecto devem vol
tar ~ commissã.o technica. competente e ás de .Justi~ e Finanças, 
para ser .refundido de modo a ficarem sanadas as falhas a'PQntatias 
~lo illustre representante do Districto Federal, além das que
a.queHas commlssões reconhecerem na. referida proposi~o. (Muito 
õem..) 

O Sr. Presidenlte 
mento de preferencia. 

'. 

Vou ouvit" a Ouns.ra sobre o requ&i• 

Rejeitado o· r-equet>imento de preferencia. 

O Sr. Presiden1e - Vou subme.tter a ...-otos o projecto. 

Api?rovados, successivamente, os seguintes artigos do 

PRO.nx::To 

N. 91 - 1935 

(Primeira legislatura) 

O :E>oder Legisl~tivo decreta~ 

Art. 1.•. Os servi~s de portos, rios · e canaes, os transportes 
por a;,""tla e os serviços correlatos, definidos nesta. lei, ficam sub
ol.1dlna.dos a um Departamento, que terá. a denominação de De
Partamento Nacional de Vln.<:-11-o Mar1tima e Fluvial, e fará parte. 
do Ministerio da. Viação e Obras Publicas. 
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Art. 2.•. O Departamento será ·dirigido por um technico d~ 
idoneidade comprovada. nomeado pelo Presidente da Republica. 

Art. 3.0
• O Depa-rtamento comprehenderá quatro divisões: 

1.• - Expediente, Contabilida<le. Pessoal e Archlvos. 

2.• - Porto5• e rios navegaveis, Cl'nstrucção naval. 

3.• - Tr-.~<>go. Contractos de portos e de navegação. 

4.• -Estatística de portos 1!- de navegação . 

Art . 4.•. O pe:ss oal do e.ctuat Departamento de Portos e Na
vegação p~U>sarâ. a servir no novo Detl'artamento, sem prejuízo dos 
respectivos vencimentos. 

Art . 5.•. Para e!fectuação de vistorias, exame de condições 
de navegabilidade. de a.ssumptos r elativos a tripulações e a.ttri
bu~ões semelhantes. serão ct"eados d:ots Jogares technicos em 
cad<>. um.a das repartições e:dstentes nos Estados e actualmentc 
subordinaidas ao Departamento de Portos e Navegação, os qu.aes 
dever~o ser preenchidos por especialista.• em convés e machinas, 
escolhidos dentr~>. profi,.,;ionaes da !'.Iarinha :\fcrcanto. · 

Art. 6.•. Ao Departamento Nacional de Navegaçã.o Marítima 
~ Fluvial, comPete: 

1. •, organizar e submetter á approvaç;ã,o do Ministro da VIa
ção o Regulamento dos Serviços de Transportes Marítimos; 

2.•. traçar as linhas de navegação entre os Estados e no in
tmior destes; 

3. •. ·proceder o. estudos e a presentar projecrtos r ela.tlvmr á 
execução ou fiscalização das oqras de m elhoramentos dos portos 
ou 'da.s vias navegavels do Paiz; 

4. •, fazer a distribuição do t ra!ego mar!Umo e fluvial p<?las 
empresas nacio-naes que, autoriU!àas. e>..'lllorem o serviço de trans
porte, -e regula r o trafego maritimo e fluvial, de modo a evitar 
Ju.ta entre companhias nacionaes, e attender conven ientemente ·aos 
interesses da IX""Oducção e do commer c lo, sobretudo n a êpoca das 
safras ~ de ma!or intilrcamb!o; 

5.0 , conceder lk!enç;a de ! uncclonamento ás empresas de na
v~ação que satisfizerem os requesitos legaes: 

G. 0
, determinar a. tonelagem que deva caber ás empresas que 

tentla.m dire ito a premio d e ·navegação. repartindo-a entre ellas 
e d istribuindo-a pela serviço marltimo e tluvial; · 

7.•. estabelecer as c·on<Uções a que ficam obrigadas as fro
tas das empresas nacionaes quanto 6. acquis ição, typo, tonelagem 
e econom.io. de suas unidades e aos f ins a que se destinam. exi
gindo, qua.n<lo fOr caso diSso, que estas disponham de 1nstalla
ções apropriadas aos transportes de carnes e de trutas. Essas 
condi(:ões, no tocante ao ponto ode v ista da defesa n acional, f icam 
sujeitas á approvaçã.o do Ministerio da Marinha.; 

S.0 , opinar sobre pagamento <le premlos â.s ·>empresas de na
vega<;:~. bem como sobre a r estituic;ão de direitos do material 
importado nos · termos de> art. 11; 
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9.•, estudar os contractos relativos á. navegação, resolver so
bre auxillos :pretendidos :pelas empresas, e fi:scalizar a execução 
dos contractos celebrados; 

10. •. dispor sobre o serviço de estiva de- terra e mar em todos 
os portos marítimos do Pa:iz. a-dO'!)tando a base de tonelada ou 
metro cu bico e regulando· as relações entre os trabalhadores e as 
adnlinLstrações dos portos, ou entre os m-esmos e as autoridades 
locaes, na falta daquellas; 

11, coordenar os elementos informativos. sobre os melhora
mentos de portos e rios navegaveis e organizar as estatlstlcas de 
trafego dos portos; 

12, approvar os convenios celebrados entre as empresas de 
na.vegação entre si, ou entre estas e os embarcadores, desde que 
nào contrariem dispositiv()s da legislação em vigor, ou não atten
tern contra os intel.'esses nacionaes; 

13, promover o esta:belecimento -do trafego_ mutuo das empre
~as ferroviarias, aeroviarias e da navegação em geral. afim de 
'!'ac11itar a circulaçã(} commercial; 

14, exigir re~lar funccíona.mento do serviço de saude a bordo 
das embarcações, pedindo a substituição do pessoal delle encar
regado, quando Isso se faça mistêr; 

15, organizar um arrolamento de todos os vapores de car-ga. 
e passagei:ros com mais de 250 toneladas de registro: 

16, ter sob sua ínspecção a Escola. -de Marinha :Mercante do 
Rio de Janeil"o. cr-eada pelo Decreto n. 5. 422, <le 5 de Janeiro de 
1928 e regUlamentada pelo Decreto n .. 19.136, de 13 de Março de 
1930; 

17, classificar as emba~ões. fixar as respectivas tripula
ções e fiscalizar . o c-um:primen to dos contractos e soldadas: 

18. esta.belecer, periodicamente, tabellas de fretes e tarifas, 
óbrigatoria.s para as empresas nacionaes de navegac;ão de cabo
tagem. bem como regular· as tabellas de soldadas ; 

19, fiscalizar as condições de navegabllid!.de dos vapores. exi
gir ;•!'stor!a.s perlodic-as e impOr multas ás empresas de navegação 
por infracc;;ão de contracto, leis e disposições regulamentares;· 

20. orçar as despesas com os serviços sob sua responsabiU
~e e direccão. 

Art. 7.0
• O Departamento Ne.cional de Viação Marítima e 

Fluvial será assistido, em assumptos de navegação, por um Con
<'!elhu Technico. 

§ 1.•. O Conselho Technico compor-se-a. de onze membros, 
!;Ob a presidencia do dlrector do Departamento, c!:'m voto de qua
lidade. Os demais membros serão nomeados pelo Presidente da 
Republica. pa-ra um periodo de quatro annos, pela fôrma seguinte: 
tres, escolhidos entre os technicos dos Ministerlos da Yia<;:ão e da 
Mar.nha. especializados em assum-pfu de portos, tarifas e fretes 
~ nave-gação; um, repreaentantD das empresas de nave~ão; um." 
odos eonstructrn-es navaes; um. doa maTitimos; um, dos producto
res; dots, do commercio e um da lavoure.. Exceptuando os re~ 
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l?resenta.ntes do Minister-io da. Viac;;ào e do Ministerio da. Marinha, 
os demais serão escolhidos de listas tríplices organizadas pelas 
res~tivas a.ssocla.c;;ões de classes. 

§ 2.0
• O Conselho realizarâ. uma sessã.o cada semana. Os 

seus membros não .perceberão vencimentos, mas terão direitD a 
uma dlaria. de cem mil réis por sessão a que comparecerem. 

Art. 8.0
• Ao Conselho cabe: a.) opinaa- previamente sobre to

das as ma.tetias menciona:das nos numeres 1, 2, 4, 6, 7, s, 10 e 18 
do art. 6.0

; õ) resolver as dui-idas suscitadas na. a.p~licaçii.o das 
disposições vigentes; c) julgar os recursos interpostos de decisões 
do Director do Departamento. nos casos dos ns. 12 e 19 do m es
mo artigo. 

Art. 9.0
• Nenhuma resolução poder-d. ser tomada pel"o Dire

ctor =ntra a opinião unanime do Conselho • 

.A!rt. 10. As empresas nacionaes de navegação, corrstituidas 
singular ou collectivamente, deverão: 

1.0
, ter estatutos ou regulamentos aJ)pnwa<:ios pelo Depar

tamento; 

2. 0 , ser formadas pelo- menos de dois terços de accionisto.s ou 
associados brasileiros, e o seu capital. na mes~a razão. repre
sentado em mO';!da nacional; 

3.•, prova:- a propriedade ·da.q unidades empregadas na nave
gação de cabotagem da qual por arren·damento ou outro processo 
qualquer não poderão fazer parte embà.rcac:;ões de propriedaode ex
trangeira; 

4. 0
, · ter um b rasileiro nn. p.res!dencia e outro no Conselho ·de 

Administração; 

õ.o, transporte gratuitament e as malas do correio, as qua.es. 
com a devida a ntecedencia, serão entregu_es a bordo, e dahi re
t ira<Jas pelas respectivas r epartições. 

Art. 11. As empresas de navegacã.o marit1ma e fluvial, or
ganizadas nos termos dOo artigo anterior, e que, mediante condi· 
çõe~ estabeleci-das. tenham contracto com o Departamento para 
expwra.ção de determinado tratego ou linha. go?..a.Tão dos seguin· 
tes favores: 

a) ·pr-emio em dinheiro por tonelada.-mllha. transporta& ; 

õ) restituição de direitos al!andegarios pagos pela importa· 
<:ão de carvão e oteo combustível, destinados a exclush·o consumo 
de r.ovo.q vapores e do material' necessario á construcção e ccm
servação destes. 

§ 1.0
• Os navios de Pa'SSage!ros, empregados n as navegação 

marítima e fluvial, ·preenchidas as condl<:ões estipuLadas n este ar
tigo, terão direito a um premio de 4,5 réis durante o primeiro 
quinquennio a])Os a s ua construcção; 3,5 'l'éis dumnte o segundo; 
2,5 no terceiro -e 1.5 no ultimo. 

§ 2.0
• Para os navios de longo curso· o premio sem de 3,5 

no primeiro quinqu ennio, ~.5 no ses-undo, 1 ,5 no terceiro e 0.5 no 
ultimo. 
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· ~ 3.•. 'As empresas fluviaes não gozarão dos favores conce
-didos em o n. 2, relativos ao carvão e oloeo combust!vel, e aos na
'lios cargueiros será attribuida apenas a metade <do premio . 

§ 4. •. O premio sem concedidÓ tJOr tonelada-milha effecliva
mente transportada e será. decrescente durante vinte annos. 

Art. 12. As empresas a que se refere o artigo antecedente 
deverão consign=r em seus estatutos que a remuneração da DL
rectonia, em ·conjuncto, não poderá. exceder de 1 •j• sobre o capi
tal, quando este fôr inferior a cinco mil contos de réi$. Se este 
exc-eder desse limite e attíngir a. vinte mil contos, o maximo da 
referi•da remuneração serã. accre.scido de '0,5 •1• sobre 0 excedente; 
de vinte mil, ato:! cincoenta mil, de 11,4 .•J• sobre 0 excesso a lém 
de vinte mil, de eincoenta mil a cem mil contos, o accrescimo será. 
de (1,3 •!• sobre o excedente de cíncoenta mil e, finalmente, além 
de cem n1il contos <será de 0,2 •j• sobre o excesso de cem mil. 

Paragrapho unico. Deduzidos dos lucros liQUidas 10 · •j• de 
distribuição de dividenodos, o restante será applicado do seguinte 
modo: 

20% para gratifi~a.c:ão a marinheiros e operarias: 

10 % para gratificação á Directoria e ao Conselho, na f6rma 
prevista nos estatutos; 

10 % para bonificação aos accionistas: 

15 % para fundo de reserva, applicado na acquisicão de títulos 
da divida publica. para serem opportunamente empregados na 
compra de navios em substituição aos novos que, por qualquer 
motivo, se inutilizarem no sel'V'iço: 

45 % para construcção ou melhoramento de estaleiros proprios. 

Art. 13. Fica. fixado em cento e cincoenta mil toneladas uteis 
a tonelagem das embarcac;õest que' poderão receber favores ela 
União, sendo de noventa e cinco mil a de servicos nas costas do 
Paiz, de trinta e cinco m!l a de serviço para o extrange!ro e d& 
vinte mil a de servic;o fluvial. 

Ar-t. 14. Sempre que a União se associar a uma empresa na
cional de navegação, tera. no Conselho de Administração um re
presentante seu, desde que venha a dis'Por de um quà.rto, pelo 
menos, do capital dessa empresa. 

Paragrapho unico. A União tera., egualrnente, um represen
tante jpnto ã.s companhias nac!onaes por ella favorecidas, como 
fiscal da applicação {ie auxilias que . recebam. 

Art. 15. São . obrigadas as empresas favorecidast a manter es
cripturação especial da;s importancias dos premias e quaesquer 
auxilias recebidos. As contas a.nnuaes relativas a estes favorel>', 
com os relatarias dos representantes da União, serão exaiJlinado~ 
pelo Depru;tamento e submettidos â approvaçã.o do Tribunal de 
Contas. 

Art. 16. A União, na qualidade de maior accioniEita e credor 
' -do Lloy~ Brasileiro, promoverá, de aocordo com os demais cre
dores, a reorga:nização dessa empresa, nas seguintes bases: 
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a) arrolamento -de todo o material de terra e mar, com apu
ração rigorosa do seu valor real; 

b) pagamento aos credores em acções preferenciaes da nova 
em-presa que s'e organizar, com a. garantia de 5 % de dividendo!" 
cumulativo~! annuaes, durante o prazo de dez annos, por credito 
reconhecido, até o, limite da avalia~ão de que trata a letra an
terior; 

c) distribuição proporcional á. União e aos outros accionista!! 
do restante que for apurado; 

d) fixac;ão do capital da nova empresa o qual será represen
ta do pela a valiaçiio 1:otal previ saL na letra a-,· 

c) organização de quadros fixos do pessoal para O&' serviços 
de terra e mar altera.veis sómente pelo .Conselho de Administrac::ão, 
cem a])provação •da Assembléa Geral, sendo obrigatorio o apro
veitamento de todo o pessoal idoneo da actual empresa: 

!) interesse do pessoal do mar nos lucros liquidas da empresa, 
nos termos do art. 12. 

1. • A direc(!ão da nova empresa será. confiada a um Presi
dente e a um Conselho de Administração, composto de quatro mem
bros, sendo o Presidente e um dos membros do Conselho de no
meação do Presidente da Republica, outro de · livre escolha dos 
credores preferenciaes, excluída a União. e os dois ultimas eleitos 
pela .Assembléa Geral. 

O Conselho Fiscal será escolhido dentro os accionistas, de
vendo recair a escolha, sempre que fôr possivel, em representan
tes da lavoura, da produccão . e dos armadores. 

§ 2. • O Presidente terâ o direito de veto, com recurso para o 
Presidente da Republica, ás resolu.:;ões do Conselho de. Adminis
tração manifestamente contrarias aos intcrcss'es <la empre&t. 

Art. 1 i. ~o caso de imPossibilidade de reorganização do 
Lloyd Brasileiro nas bases acima estabelecidas, o Poder Executi
vo lhe promoverá. a Hquidação Ju<licial e solicitará do Poder Legis
lativo os meios necess=ios á organização de uma nova empresa de 
navegação. 

Art. 18. O Poder Executh·o deverá: 

1. • Fazer a revisão immediata dO Regulamento das Capitanias 
dos Portos. tendo em attenção os objectos da navegadlo marlti
ma e fluvial, .as rnodalldades respectivas, as condf<;Q.es de cada. re
!tlão do Paiz. Neste revisão &oerá ouvido o Conselho Technico do De
t)artarnento, o qual pedirâ. sugg-estões nos armadores. aos maritl· 
mos e lis empresa8 de navegação dos rios .Amazonas, Paraná e· 
São Francisco; 

2 .,o limitar a matricula. dos trabalhadores mar!timos nas capi
tanias dos portos; 

3. o dar caracter official n.os serviços de praticagem nos por
tos ~".barras maritim.a.s, e nos rios Amazonas, Paraná e Paraguay, 
fazendo cessar os soerviços pa.rU~ulares e estabelecendo a retri
buição desses serv!~os em bases ra.2oaveis. 
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4. «> abolir entre portos nacionaes as visitas de saude, policia 
e a lfnndega. para a.~ embarcaçõeS' que não tenham tocado em por
to extrangeiro. As visitas de saude, policia e alfandega serão, 

·por~m. sempre feLtas quando requisitadas por uma das respecti
vas autoridades federaes do porto antecedente. ou do porto de 
destin o, ou pelo Commandante do vapor . . por motivo de occorr-encia 
que se haja verificado a bordo. A s embarcações que proce-derem 
de porto extrangeiro continuarão sob o regimen a ctual; 

5. • expedir instruc!:ões d!scrtnúna ndo os objectos e artigos da 
isenção de que trata o a rt. 11 .. de modo que fiquem acautelado" 
os interesses da Fazenda Nacional; 

& 

6. • estabelecer normas mais praticaS' e efficien tes no ~rviç•, 
de vlgllancia fiscal na~ embaxcações extrangelras durante a s·.1a 
permanencia em portos brasileiros, ou no transito de um para. 
outro porto nacional ; • 

7. • crear no porto do Rio de Janeiro zona livre para o ca·r
vão e oleo combustível destinados ás empre~ e xtrangelras de 
navegadio; 

8 . • elevar a tonelagem com direito a premio de navegação 
para o extrangeiro, nas costas do Brasil. e fluvial, em harmonia · 
com as necessidades do commercio e de acco rdo c om os recurso~ 
concedidos pelo Poder Legislativo; 

9. 0 incorporar aos serviços portuarios de cada porto os res
pectivos serviço:s de esUva, carga e descarga de mercadorias; 

10. entrar em entendimento com os governos dos Estados e 
<lo Dlstrfcto Federal para a regularizaç i o dos serviços de con
ducçã.o· de mercadorias e passageiros , ao entrar e sair dos arma
zena dos portos, e das tarifas ·para execução dos mes mos ; 

11. rever o Regulaménto do Departamento Nacional d e Sau
de Publica n a. parte rererent~ á Inspectorla sanl:ta.ria de Marinha 
:Mercante, tendo em vista o dispo.sto nesta lei e a sltuacão dos me
dicos e enfermeiros -maritlmo'!l. 

Art. 19 . Ficam isEmtas da,; exlgencias do Reg-ulamento das 
Capitanias dos Portos , · ou de quaesquer outras reparticões. que 
lhes wcceder em na.-; actuaes attrlbuições: 

a) tod:ul as embarcações inferiores a vinte e c inco tonelad!U' 
de r egistro que façam a navegação <los dos sem sahido. para o 
mar e todo o pessoal nella l'l empregado; 

b) todas as . embarcações inferiore~ ~ v inte c inco tonelada!! 
de reg1stro empregada.q na navegação de pequena cabotagem: 

c) todas as embarcac;ões meudas ~:>mprE>gadn.s no serviço In
terno dos portos. 

Paragrapho unico. AR t>mbarca<;:õe!; el(pecl!lcadns net!te ·artigo 
e mais as que trafegarem na hahla ~ rios adjacente>'~ e conduzirem 
merendarias· para o Di~trlcto Federal, até vinte e cinco tonelada..-., 
não ·ficam obrigada.<> ao ~;~ervlço de carga. e descarga <!e suas mer
cadorias, por p essoaR extran'ha~ !ls sua"' tripulações. 

Art. 20 . .As despesas com u. lnstallacüo do Departamento Na-
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cional d.., . Via.<:;ão Marftima "' Fluvial "' com a organiza~ão e func
cionamento do respectivo Conselho Technico, correrão neflte anno 
por conta da verba 7•, do art. ~·. do or~amento vigente. 

' Art. 21 O Poder Executivo tarâ. consignar na proposta de or
~amento da despesa federal p ara o exercicio de 1936, por conta 
da receita geral da. Republ!ca, o credito de dez mil contos de rei!s, 
necessarlo á execuc;:ão desta. lei. 

Art. 22. O Poder Executivo fará rever as tabellas de fretes e 
soldada.s. actualmente em vigor, introduzindo nellas as necessarias 
alterações, de modo a conciliar os . ~nteresses da producção e do 
commercio, com os das empresas de nàvegação e dos marítimos. 

Art. 23. Revogam-se as disposic;õe~; em contrario. 

O Sr. Presidente - o proj ecto passa. á. a• discussão. 

O Sr. Henrique La~:e (Pela. orde?lt.) - Sr. Presidente, approvado 
como se acha, em segünda discussão, reservo-me o direito de. dis
cutir o projecto em terceira, porquanto tenho largas considera 
c;:ões a fazer s'Ohre o assumpto, as quaes, estou certo. merecerão 
o acatamento desta Casa. 

'Votaçát) do projccto n.. 294, de 1935, au.torí=n.do 
a abrir o credito especial de 48 :000$000, para. pauar 
aos professores de desenho do Collegio Pedro 11. 
Enoch da. Rocha L ima e outros; com parecer ela. Com
'nis·são de Educação e projecto da Comtmi.ssão de Fi 
nanças (2a di'!lcussão.) 

Approvado o se~:ulnte artigo do 

N. 294 - 1935 

Artia:;o unlco. E' o Governo a utorizado a abrir, de5'de jã. o cre
dito especial de 48:000$000 para pagar dirterença de vencimento~ 
a. que tem direito os professores de des.enho do Collêgio Pe-dro li. 
Enoch da Rocha Lima, José de Sâ Rorlz, Benedicto Raymundo da 
Silva Filho e Alcindo Chavantes Junior, podendo realizar opera
ção <le credito até' a importancia mencionada, revogadas .as dis 
poslcôes em contrario. 

O Sr. Presidente o projecto passa á 3& discusão . 

Votação elo requ.erimento n. 4í, de 1935, (1• L e
oi.Siatu.ra), oo Sr . .A.rt1•1tr Bernardett e outros, de in.
!ormaçõe6 ~obre o Departamento Nacional do Café 
(discusão unica . ) 

E' dado como rejeitado. 

O Sr. Acurcio Torres (Pe!a ordem.) requel' veriflca~üo da _vo
tação. 

Proceden<lo.se â verifica~ão de votação, reconhece-
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se terem votado a 1avo1· 35 Srs. Deputa-do~ e contra 
120: total: 155. 

O Sr. Presidente- O requerimento n. 47, de 1935, foi re
jeitado. 

Vota.çã:o do requerimento n. 48, de 1935, (1• Le
gislatura), do 8r. Ribeiro Junior, de informa,ções so
bre o numero de estações abertas ao trafego pela "T1r.e 
A:mazon Telegra;pJL. COfTTl-pany, Limited.".. desde 1909 
(discusão unica.) 

Approvado. 

Votaçlio do requerimento n. 49, àe. 1935 (1" Le
gislat1tra), elo Sr. Ribeiro J!mior, de informcu;ões so
bre o montam.te d~ intportancias recolhidas pela "The 
Amazon Te!euraph Com.pa:nv. Litmitecl", a.o Tkesour..J 
Na.cional, ou cí DelCUM:ia Fiscal do Estado do Amazo
nas (discussão unica.) 

Approvado. 

Votação do requer~mcnto n. 50, de 1935 (1" Le
gislatura). rU> .Sr. Baptista L11-sarda c outros,, 'de i.tl
jormações so?n-c debitas ito J~lovcl BrtWileiro (<U~us

são unica.) 

APllrOVado. 

O Sr. Presiden.te- Passa-se á materla em discussão. 
I 

Discussão u-nica., oo projectd de re.soluçiio numero 
4, de 1935 (1• Legislatura). modificando artioos do Re
gimento Interno ela C:amara. dos Deputados, rclatwos 
á ela.boraçcio ·do Orça1nento. 

O Sr. Presjdente 
(Paulla.) 

Entra en. di~cussão o projecto. 

Não havendo quem queira. usar da palavra, na. ~essão de 
hoje, na fórma da Con.sUtulçiio. fica adiada a ~d!s~)lssiio. 

Nada mais havendo a tratar vou le\•antar a Se;;sã.o, designan
do para a de amanhii. a seguinte 

ORDEM DO !liA 

3• discussão do projecto n. 105, de 1935. (1• Legislatura), re
'"igora·ndo por seis mezes o art. 2.o do decreto n. 4.659-A, de 1923; 
com parecer favoravel da Commlssão de Educru;ão (em 't-irtudc de 
uruencia); • 

Votação do projecto n. 13-A, de 1935 (1" Legislatura), d!s
J)Ondo sobre llromo<;:ões de delegados districtaes, commlssarios
lnspectores, commlssarlos, etc:; tendo parecer com substitutivo 
da Commlssiio de Estatuto (3• i:U.sC1tssão); 
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Votação do projecto n. 64, de 1935 (1• Legislatu ra). determi
nando regras pelas quaell são as sociedades declarada..'$ de u tilida
de publica; te ndo parecer d;~ Commiss'.J.o de Legisla<:ão Social com 
emenda ao projecto : 

Votac.:ão do proj ecto n . 214-A, de 1935, autorizan<lo a ahe1·tura 
do credito especial de 125:400$000, pa.ra attender li.s exigencias do 
Decreto n. 24.462. de 25 de Junh o .de 1934; com parecer favoravel 
da Commis,;ão de Orçamento ( 1 • llilfcru;são . ) 

Votação <lo projecto n . 53-A, de 1935 (1" L egislatura). pro
hiblndo as cor ridas de automoveis ; e outros vehlc ulos, em apo::~
ta. -de velocidade: com parecer contr ario da Commissã.o de· J ustiça. 
(l" &i.tcu.s~io>; 

Votação do projeC"to n . 42-A, de 19 35. conce-dendo o credi to 
de 60:000$000 para i nstallaçiio da cadeira de clinica da Faculdade 
de Medicina da Bahhl; com parecer da CommÍJ:Isão de Finança::~ e 
Orçamento !!obre as emendas mandando destacal-at< (2" discu,s.çáo) ; 

Votação <lo projecto . n. 81. de 1935 (1• L egisla tura), autori . 
7~'ln<lo a ahrir o ~rf'cl itt> f'~pec!al <l~ 84: 029$600, p :ll'a i ndcmnizar o 
E stado de Per nambuco de despesas rea!lzadas no Pat~onato Agri · 
cola " J oii.o Coimbra" (2• disc-nssiio) : 

Votaçii.o do p rojecto n. 135, de 1935, 1·evigorando para o exer
cicio de 1935, o saldo do credito especial de réis 250.000:000$, aber
to pelo Decreto n. 23.298, de 1933, com parecer d :L Commisão d~ 
F inanças e Orçamento, rejeitando o paragrapho unico, vet ado )lel<l 
Sr. Presidente da Republlca; 

Vota~ão do projecto n. 50, de 1935 (t• Legislatura.). determi
nando que o Thesouro Nacional pague a D. Leopoldina de Mat 
tus Porto, vJuva do 2" Tenente E zequie l da Silva Porto, a impor
tancia de 22:110$000, de dif!erença de pensão a aue tem dire ito; 
com parecer favoraYel da Commiss.ão de Just!~a {2" ài&cussão) ; 

Vota~ão do requerimento n. 31, de 1935 (1• Legislatura), d o 
Sr. Josê Augusto, de in!ormac.:ões "obre o mot>ivo que determinou 

' a chamada de varios officiàes do 21" B. C., de Natal, a esta Ca· 
pita.l (di.scrtssão unica): 

Votaç;ão do requerimento n. 51, de 1935 (1" L egislatura), do 
Sr. B otto de :Menezes, <le !nformac;ões sobre a Jlromo<:ão do Q-ene
ral Pantaleão Pessoa ( di3ctt ssão ?tnica I ; 

Discussão un!ca do pro jecto de re::<olução n. 4. de 193u, (t • 
Legislatura). mol}if!cando a rtigos do Regimento Interno da Ca 
ma.ra dos Dep11tados. relativos á elaborac;ão do Orc;u.mento (2" ctia) ; 

Discussão unilla do projecto n. 98, de 1 935 (l" Le,!;ll'lla.tura). 
'!stahelecendo condições de real!7.ac;ão dos ex.a.mes de que trata 
a :ei 14, de 1935, e supprlme o limite de dlsc!opUnas para exames de 
segunda ·~poca (modlfl~a a legislação do ensino); com parecer da 
CommoisAão de Educaçã.o, r P.j'éltando n. Resolu<:iio Leg!Mia tlva ve
tada pelo Sr. P residente da Republlcu.; 

Discussão unica d o proje<:to n . 55, do 1935 (1• Legislatura) , 
aproveitando no quadro de Satxle do Exercito os ·portadores de di-
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plomas de medico; com pareceres das Commissões de Justiç:a e de 
Segurança rejeitando a resolução legi!o~ativa vetada; 

Discussão unica do projecto n. 36, ·de 1"935 (1" Legislatura), 
regulando a matricula nos estabelecimentos de ensino superiol" 
officiaes e equipa rados; com Darecer da Commissão de Educação 
rejeitando a resoluç:ão IegislaUva vetada pelo Sr. Presidente da 
RepubUca; 

1• çUscus..~o do projecto n. 57-A, de 1935 (1• Legislatura). au
tori:zando o Ministro da E ducação a exercer a acção suppletiva. 
dO extincto Conselho Nacional de Educàç:ão : com parecer contra
rio da Comm!ssão de Educação. 

Le\·anta-se a· Ses.<:ão í•s 16 horas e 10 minutos . 
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50.a Sessão, em 2 de Julho de 1935 

' PRF.SIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 
E ARRUDA CAMARA, 1.0 VICE-PRESIDENTE 

A's 14 borRo;. romparecP.ra.m os Si·~.: 

Antonio Carlos. Arruda Camara, Pereira Lyra, Agenor Ra
bello, Edrnar Carvalho. Claro de G<Jdoy, Café Filho, Acylino de 
Leií.J, Clementlno Lisbõa, Genaro Ponte , Henrique Couto, Carlos 
Rei;;, Godofredo Vianna, Hugo :1'\apoleão, Adelma.r Rocha, Plínio 
Pompeu, Fernandes Tavora, JoSé Gomes, Mathias Freire, Souza. 
Leão, João CleoiJhas. Rego Barros, Antonio de Góes, Domingos 
Vieira, Heitor Ma.!a, Teixeira Leite, . Simões Barbosa, Orlando 
Araujo, Valente de Lima, Deodato Maia, Amando Fonte.s, Pinto 
Dantas, Francisco Rocha, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, Arthur 
Neiva., Raphael Cíncm·ú. Home:ro Pires, Pereira Carneiro. Hen
rique Dodsw-orth. Acurcio Torres, Nilo Alvarenga, Arthur Ber
nardes, Bia.s Fortes, Jo!>~ Braz, Levindo Coelho, Theodomlro San
tiag<:>. Furtado de Menezes, Danie.l Carvalho, Christiano ·ro.rachado. 
Macario de Almeida. Negrão de Lima, Matta Machado, Simão da 
Cunha, Joíi.o Henrique, Theotonio Monteiro de Barros. Barros Pen· 
teadci, Castro Prado, Alves Palma, Felix Ribas, Gomes Ferraz, 
Aureliano Leite, Justo de Moraes, DomingQS VeUasco, Octavio 
da Silveiro., Paula Soares. Francisco Pereira, Rupp Junior, Diniz 
Junior, Dorval Melchiades. Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, 
.Joãt• Simpllcio, Victor Russomano. Barros Cassai, Dario Crespo, 
Ada1berto Corrêa, Fanfa Ribas, Nícolau Vergueíro. Aniz Badra. 
Eurico Ribeiro. E-rmando Gomes. Pedro Jorge. Abilio de Assis, 
Antonio Carvo.lhal, Aust1·o de Oliveira, Arthur da Rocha, Fran
cisco l\>iou·ra., .JOsG do Pu.trocinio, Ricardino Prado, Ricardo Ma
chado, Alberto Alvares, Lima Teixeira. (93.) 

O Sr. PresideiiJte - A li~ta rie presenca accusn o compa
recimento de n3 Srs. :Ceputatlos. 

E!<l(l aherta a Seossii,o. 

O Sr. Agenor Rabello (2." sdcreta.rio) procede á leitura da 
Actu d:~ !:leMsilo antt>c€'dente. n qual é. sem observações. appro
v:ula. 

O Sr. Presidelllte - PasRa-><e á. leitura do expediente. 

O Sr. Pereira Lyra (1." secretario) procede â leitura do 
llegulnte 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:12· Página 2 ae 56 

-340-

EXPEDI ENTE 

Officios: 

D() Mlnisterio das Relações Exteriores, <1e 29 do mez :findo, 
enviando as seguintes 

!:-.FORMAÇÕES 

Exmo. Sr. Primeiro Secretario da. Camara dos Deputados.' 
Em additamento ao officío de 25 do çorrente, tenho a honra 

de communicar a V. Ex. que h ouve um equivoco no que se re
f.om: ao Primeiro Secretario Heitor Lyra. Assim é que o referido 
Primeiro Secretario nõ.o deve constar da relac;;ão como tendo com
pletado t res (3) annos de serviço n a. Seçretaria de Estado. pois 
ainrla nil<l os completou. ' 

.Aproveito o ensejo para t•enovar a V. Ex. os protestos da 
minha perfeita estima e distlncta consideração. - Jo~~ Ca.rlo~ 
(ft; ."+[aceào Soares. 

-A quem :t:ez a r equisição. 

Do I nterventor- Federal . do Rio Grande do Norte. de 15 do 
mez findo, enviando informações sobroe o preço da vida naquella 
unidade da Fedem!lã.O. 

- A quel.t fez .a requisl~ão. 

E' Udo e vai a imprimir o seguinte 

l'ROJEC"l'O 

~- 5 - 1935 

·. 
(Primeira LegiSlatura) 

.'l.m'o...W u; Corwntiss,í.o Exe:cuti'LYJ. d4 Camara dos Deputa.dc.t <> 
cii •• pender a importancia àe 83:245$000 com a. i-nstttlra.ção dr . 
. ~erviço da. Secçéi·o Tlechnica da. Com.missiio (le Fina.nça.s e Or-
çamento. ' 

(Da Com. Executiva - ~xecutiva 1G - t.• Legisla tura.) 

A Camara dos Deputados r esolYe: 

Art. 1.° Fico. a Commls:!ào Executiva da Camara àos D<:1Jll•
ta.dos autorizada a disl)ender, nos termos do art. :J.•, da. -L~' n. 
M. de 13 de .Tunho de B35. a imDQrta.nc!a de oitenta e t~es ct:'ntn!! 
duzen tos ê qt•a.r-enta e cinco mil réis (83 :245$000) , com a !Dstaita·· 
ção de serviços da Sec<;ii.o T~hnlca da Commissã.o de F inanr;ll.s 
e Orc;e.mento, de o.ccordo com o seguinte orca=ento: 

o) na a.cquisiçil..o do m a.ter!al permanente: 

1 ma.china de .grampe<~.l' ........................• 

l mlmeographo • . • . .....••.•.....•. . .. .•. • • . • · • .. 

250${10(1 

3:000$000 
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7 bureaux: . ................. ... ............ . . 

7 cadeiras gyratoria.s . . . . ............. ..... .. . 

1 annario , ... ............ ....... ........ ... . 

8 ~stantes gyra.torlas . . ..... ........ ... . 

1 ma.china ~ escrever, ·grande 

1 ma.china de e screver, pequena. ... ... ....... . . . 

7 archivos 

2 <~stojos para de!renho 

6 thesouras grandes . 

1 machina de calcular Mercedes~Euklid, n . 38, S., 
com !llesa . .. .... • ......•.....•••.• ... 

1 -machina de .sommar Burroughs. .... . ........ . 
I ·~ 

1 ma.china. de calcular Brunsviga . . . . ...... .. . 
õ) installac;ã.o-rnateri3.1 üe novos serViços: 

8 Dastaos para mesa . . . .. .... .. ............. . . 

20 raspadeiras canivete . . . . . . . : . ............. . 

20 cinzeiros . 

9 ·espon;leiras com esponja 

24 canetas de madeira 

20 t~nteiros duplos . 

!l~ Jlastas de papelão e cadarço 

. ~ ............ ..... . 

·2 .carimbos. um grande e um pequeno . . .... .. . 

16 ;reguas de borracha 

16 berços de· madeira . . . . . . ....•........ .. ... ... 

T(!s, esq ua.dros, regua graduada, em madeira e 
celluloide, para. de.senho . . . . ....•.•.. ... .. 

(;) . tormaçã.o e manutenção material de biblio
theca.s especializadas : 

Encadernações . 

Livros, revistas 

d) mod!,ficaçõe.s internas e limpeza da sala da 
·Secção Technlca e eventuaes: 

Fazer d1visões no arma.rio existent6 

4 divisões de madeira para mesa gr'l.nde • •. ....• 

:;.)ivisli.o de imbuia e vidro para o Gabinete <lo 
Presidente . . . . . . .... .• ..•... . ....•.. • : . . 

Pinturas das paredes e e-squadrias das salas e 
w. c .... .. .... .. ~ .................... .. 

Eve_ntuaes 5 o/Q • • . • • . ••••••••.••.••••••••• 

3:150:)0(\0 
1:680$(1()(1 

760$!\0b 

1 :360$0<10 

3:700$000 

3 :000$00•) 

4:550$000 

320$000 

102$000 

14:500$000 

26:500$000 

5:000$000 

· 200$GOO 

84$000 

130$000 

63$000 

12$000 

500$000 

240$000 

16$000 

56$000 

72$000 

250$000 

2:000$000 

3:000$000 

200$000 

600$000 

2:800$000 

1:250$0UO 

3:900$000 

Art. 2. • A despe se. correrá por conta do saldo de duzentos 
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e q'Uatro contos sete<:entos e clncoent.a. mil réis (204:750$01)0), 
apurndo:s no mez de Maio ultimo. no pagamE>nto de subsidio de 
Deputados. 

Art. 3. • Revogam -'Se as disposiç~es em contrario. 

Sala da Commissão, 2 de Julho de 193!í. - Antonio Cartos. 
Pereira Lyr{Z. Agf'71.or Rabello. 

J..EGISLAÇÃO CITADA 

Art. 2.•, <la Lei n. 6i, de 13 de Junho de 1935. 

Os aa:!dos apurados. mensalmente, · d entro das =nsignac;ões 
decretadas, no pagamento do subsidio de Deputados e Senadores, 
terão para :::ada Cas..'l. do Poder Legislativo, a ~eguinte appllca.· 
çã.o: 

a) pagamento de ajuda> de custo o. novos Deputados ou Se
nadores; 

õ) acquisição de material permanente, preciso e convenien
te a meÍhor e:xecução dos ser"-:iços <1. cargo das commissõe.s tac:.'t
n!cas ; 

c) installa.çli.o materla.t de novos serviços; 

d) formação c manuten<:ciJ<l material <le b!·bliotheca.s espe
cialiY.adas pa.ra a..<: cornmj'llsões technicas. e melhoramento e aper-
feiçoamento das Bibliotheoo.s ~raes e Archh·os; · 

c) modificaçõt>s internas que se tornem indispensn.veis nos 
edl.!lclos. repara('ões QUe se façam precisas . . ·limpez."l periodica e 
conservao:,:ãb dos mesmcrs. 

Art. a.•. da mesma Lei. 

• . • O aproveitamento dos saldos, a que SE' refere o a;tigo 
anterior. será dettJrminadp respectivamente pela Camara dos 
Deputados ou pelo Sena-do . Feder;~.! , m-ediante proposm es?ecifl
l:'a<la de sua :Me!:la. 

ExPosiÇÃo l>O l'RESIDENTE D.\. COMMISSÃO l>E FINANÇJ.S 

"Rio de .Taneiro, 26 de .Tunho de 1935 - Exmo. Sr. PreSi· 
dent e da Camara dos Deputados: 

A Commissão de F!nanc;a'S e Or<:amento precisa. pare, a !ns
talla<:ão e serviços de sua Secção Technica. que, como é do conhe
cimento de V. Ex., acaba de ser organizada, do seguinte mate
rial: uma machina d e calcular Mercedes EukHd n. 38 S .. u ma 
mac-h!na de sommar e multiplicar "Dalton'~ , uma machlna. de 
calcular Brunsviga., ultimo modelo, um mhneographo, uma ma
chi!la ·de escre..,er grande e uma pequena, uma divisão de im
buia e vidro para a sala da Secção Technica, fazer divisões no 
armc.rin existente, um armario, sete archivos, gete b urea'UX. uma 
machina de grampear, ~te cadeiras gyratoria.q, oito estantes gy
,.atorias. <loís estojOs para. desenho. quatro divisões de madeira 

· pa:ra mesa grande, oito pastas para mesa, 20 tinteiros duplos. 24 
paa!as de pa.pelão e ca<lar<;;o, seis thesouras srandes, lG berços de 
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madeira, 16 reguas -de borracha, tés, esquadros, regua graduada 
.ern madeira _e celluloide para. desenho, ~ois carimbos, sendo um 
grande e outro pequeno, 20 cinzeiros, nove esponjeiras com es
ponja .e 24 canetas de madeira. 

Alfm da importa.ncia destinada. â acquislçãQ desse material, 
e . da que fôr precisa para reparos e pintura na sala em que vai 
:f'un~cionar a mesma sec~ão. torna-se ainda necessaria a dispo
nibilidad-e de cinco contos de rêis, para serem applicados. no cor
rente anno, em encadernações e em acquisição de livros e re
vistas, especializadas sobre assumptos de economia, finanças e· 
orçan1e1~ to. 

Peço a V. Ex. que se digne de orde11<}r a organizaA;ão de um 
orcamento préVio das despesas daquelle material .e servi~o d~ re
i>a!ro e pintura, afim de que, addicionada a sua importancia á. de 

. cinco contos de réis, acima refe1·ida, seja precisado o total neces
Earlf), que, rn~ante proposta da Mesa, deverá ser autorizado pela 
Carnara dos Deputados, nos termos e pela· fórma estabelecida no 
art. 3. • de. lei n. 67, de 13 .de Junho do corrrmte anno. 

Reitero a V. Ex. os méus sentimentos >de ;;.lta admiraçã.o ., 
]JI'Ofunda. estima. Jooo SimpMcio, Presidente da Commi~sã<:>". 

De ordem do Sr. Presidente, ao Sr. Dlrect'vr Geral da Secre
taria, para ma.ndar organizar o orçamento, npr€S€ntando-o á 
Com~issão Executiva. 

Em 26 de Junho de 1935. - Otto Prazeres, Sef!retario da 
Presldencia. 

Ao Dil:'eCt<lr do Serviço do . Allllj)xarifado, para dar cumpri
mento á. Ol:'dem contida no despacho do secretario da Presidencia. 

Rio, 27 de Junho de 19.35. - A.do!pho Gio!iotti, Director Geral. 

ORÇA:M'E:STO 

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 1935 - :N. 818. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de transmittir a V. Ex. o orçamento apre
sentado pelo Sr. director do Servir;:o do Almoxarifado, para ac
qui3içã.o de moveis, me.chinas de escrever e calcular e mais utén
slllos destinados ã. Commis.sã.o de Finanças e Orçamento, na im
portancia total de 83: 245$000. 

Reitero a V. Ex. meus protestos de elevada consideraçá.o é 
a.preço. - A.ào!plvo Gigllotti, director geral. 

A sua Excellencia o Senhor Antonio Carlos Ribeiro de An
ó.raàa, Presidente da Comrnissão Executi;·a da Camara dos DeilU· 
·rados. 

Sr. Director Geral: 

Em cu:m.primrento ao vosso despacho exarado no incluso offj 
cio do Exmo. Sr. Dr. Presidente da Commissão de Finanças " 
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Orç.'Utlento, junto submetto â vossa apreciação 0 orçamento na 
importancia total de 83:245$000 pira acquisição de muveis, ma
china.s de escrever e calcular e mais utensilios, destinados áquella 
Commissão. 

Devo declarar-vos que as machinas ele C{l.!cular pr·evistas cLm 
meu orçamento-'são differ-entes daquellas solicitadas, por isso que, 
ouvido o Sr. .T. Carvalho SouT.a, tec'hnico do Ministerio da Fa· 
zen<ia, foi dil parecei." não sa.tis!aT.et'em. esta'S os fins desejados. 
Saudações. - 0Antonío M<Ha Santos, director do Se!'vic;;o do A1· 
moxarifa.do. 

Orçamento de moveis e mais utenl>lilioR para a Co:mmi.ssão de Fi
-nanças e Orça.m.ento conforme requ.ilJü;ão (!o se1t 'l'espe

otwo rrresíàente. 

:t;;specie __:__ U!iidade -· Preç:o unidade - Total 

MachJna de grmnpear, . . . , ... , .. 

M:imeograp h o. 

Bureau. . . . ............... . ..... . 

Cadeiras gyratorias ............. . 

Arma!'io. . . . . . ................. . 

Estantes gy:atorias. . . . . ....... . 

Machina de escrever grande ....... . 

Machina de escrever pequena ...... . 

Fazer divisões no armario .existente 

Archivos ... 

Pasta para mesa ....... \ .•......• 

Divisões de 
grande'. 

madeira para mesa 

Estojo para desenho ............... . 

Raspadeiras canivete. _ . . ....... . 

Cinzeiro .. 

Esponjeira. com esponja ........... . 

Canetas de madeira. 

Tinteiros duplos. 

1 

7 

7 

1 

8 

1 

1 

1 

8 

4 

2 

20 

20 

9 

24 

20 

Pasta <!e papelão e cadar<::o .• , . , ...... , . 

Tesouras grandes ..• 

Carimbos um grande e outro pe· 
queno .................•..... 

Encadern<~.ções. . . 

Livros. re\·istas. . 

Reguas de borracha. 

6 

. 16 

25ílSilOO 

3 :0008{)00 

450$000 

240$000 

760$000 

170$000 

3:7005000 

3:(W0$000 

650$00.0 

25$000 

150$000 

160$000 

6$500 

78000 

$500 

25$000 

10$000 

17$000 

250$000 

3:000$000 

3:150$000 

1 :680$000' 

760$000 

1:360$000 

3:700$000 

3:000$000 

20{)$000 

4:550$000 

200$000 

b00$000 

320$000 

84$000 

130$01lO 

63${){)0 

12$000 

500$000 

240$000 

102$000 

16$000 

2:000$000 

3:000$000 

56$000 
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· Ber<,;os de madeira. 

Divisão de imbuia P. v·ídro nara o 
"gabinete do Presidente. . ... .. . 

Pintura das .paredes e esquadrias 
dll.!! salas e \V. C •.. . •••••.•.• 

Tés, esquadros. regua ;;ra.rluada, em 
madeira e · celluiO'Ide, p.• desenho 

Machina de calcular Mercedes-Euklld 
n . 38 S. com mesa. . . . . . ..• .. 

Machina de somma r Borroughs 

:Machlna de culucular BrunsYiga 

Som ma. 

16 

Eventual 5 o/o. • • .• ••' ..•. - ...... • • '• • ••• ......... .. . 

Total. . 

72$000 

2:800$000 

1:250$000 

250$000 

14:500~000 

26 :500f;OOO 

5:000$000 

79:345$000 

3:90()$000 

83:245$000 

Importa o presente orçamento em oitenta e tres contos duzento~ 
e quarenta P. cineo mil rHs. 

Directoria do Atmoxarifado. em 28 ue Junho de 1935. - .-tntonio 
.'!{aia. ,<;antas. 

E' lido P. vae a im:orirnir o seguinte 

(Primeira L egislatura) 

N. 4- 1935 

Opina. pela não ratificação da Convençã:o cre4n.do a U'tlião Inter
nacional de Soccorros; com parecer d4 Co-m:m.iss.ão ele Finanças . 
concord<w..do. co?n. o da de Diplomacia. 

(Diplomacia ~l .e Finant:as 77 -1.• legisla tura) 

Cabe á Commlssão de Diplomacia e Tratados encaminhar ao 
plenario do Poder Legislativo para a sua deliberação a Convenc;:ão 
:!irmada em Genebra em 12 de Julho de 1927 que creou a União 
Internacional de Soccorros. Recebeu mesma Convenção n a ssigna
tura, aã re!erenàu'nt, do Plenipotenclarlo Braslle iro e por motivo 
l!os acontecimentos politicos que determinaram a mudanc;:a do re
gtmen não foi opportunamente submettida á. apProvaçã o. do ex
tlncto Congresso Nacional. 

Sobre o asaumpto já. se manifestou o orgão competente, segundo 
consta da exposição de motivos que acompanham a mensagem do 
Poder Executivo, concluindo pela desnecessidade para o BJ:"a.Sil -
"não s6 llelas despe.saJS õniciaes que acarretaria a nossa. ratificação, 
mais ainda por não ser o nosso Paiz sujeito a cataclismas;?. Cabe 
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acciescentar a. essa observa;;;ão que não ratificando a Convenção 
nada impede a cooperação do BrasU atravez de suas instituições de 
philantropia - a. frente das quaes deve figUrar a. benemerita insti

·tuição da Cruz Vermelha. - enumerada na propria Conven~o como 
elemento destinado a prestar livre concurso .:i constit\rlção e funcclo~ 
namento da União Internacional de Soccorros. 

Em taes condições, a Commissão de Diplomacia e Tratados 
opina .Pela não ratificação da Convenção crea.ndo a União Inter
nacional de Soccorros. 

Sala da Commissão, 12 de .Junho de 1935. - Rene-to Barbosa. 
Presidente. - Salles FilJto, Relator. - Leoncio G<f..lrr';.o. - Oliveira: 
Coutinho. - Hugo Na'f)oleão. - Dimi:t Jum.io.-. 

PARECER DA COMl>USSÀO OE li'INA.NÇAS 

A 12 de .Julho de 1927 o Plenipotenc!ario brasileiro assignou, 
em Genebra, ad. retercwl.um do Poder Legislativo, a Convenção que 
creou a. União lnternacionai ue Soccorros. 

A 20 de Setembro de 1930 o Poder Executivo subrnetteu á appro
vação do Congresso Nacional eS'sa Conven~ão, que deixou de ser 
apreciada pelos acontecimentos politicos occorridos logo depO:!s. 

A 2(} de Maio de 1935 o Ministro das Rela.ç;ões Exteriores soli
citou o pronunciamento do Poder Legislativo esclarecendo que 
.. pelas despesas in!ciaes que acarretaria a nossa ratificação" e 
superveniencia de motivos que tornaram sem razão de ser, 'Para nós, 
esse ajuste internacior..al, havia desapparecido a opportunidaàe da 
sua effectivação. 

'. 

A Commissiio de Diplomacia e Tratados acceitando a Jegltími
dade desses argumentos, opinou contra. a ratificação da Convencão 
aUudida. 

E' o que faz a Com missão de Finanças e Orçamento, :pelos 
mesmos motivos. 

Sala da Comm1ssão, 26 de .Julho de 1935. -João Simplicio, Pre
sidente. -Henrique J)oàs't{)artlt, Relator. - Daniel de Carvalho. -
Arnaldo Bastos. -·Clemente Mariani, - Carlos Luz .. - JoãD (hLi
ma:rães. - Pedra Firme.,a. 

ME~SACEM A. QUE Si: RE:F'EaEM OS l'ARECE:R&S 

Senhores Membros do Podel' Legislativo. 

De accõrdo com o preceito constitucional, submetto â vossa 
considerao;:ão, acomJJanhada de uma exposição de motivos, a Con
venção, inclusa por. copia ·authenticada, creando a "União Inter~ 
nacional de Soccorros" e dando-lhe estatutos. acto ass!gnado em 
Genebra, sob os .auspicios da Socieda-de das Nações, a 12 de Julho 
de 1927. 

Rio de Janeiro, 21 de Mala de 1935. 

A:NToNio CA.llLOS Rllll!liRO DE ANDRADA. 
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EXPOSIÇÃO .DE MOTlV06 

M!nis terio das Rela~~s Exteriores -Rio de Janeiro - Em 20 
de ··Maio de 1935. 

A Sua Excellen<:ia o Senhor Doutor Antonio ÇarJos.o Ribeiro de 
Andrada, Presidente interino da. Republica dos Estados Unidos d o 
Brasil. 

Senhot· Presidente. 

Tenho a honra. de passa1· ás mãos de Vossa E xcellencia copia. 
authenticada da Convenção que creou a União Internacional de 
Soccorros e os respectivos Estatutos, afim de que, se assim julgar 
opportuno. p os sa. Vossa. Excellencia submettel-a á deliberação do 
Poder Legislativo. 

2 . Essa Convenção, firmada em Genebra, sob os auspicios da 
Liga ~as Naç;Oes, a 12 de Julho de 1927, recebeu a assigna.tura do 
Plen!po tenc!ar!o brasileiro. 

3. A. 20 de Setembro (le B30. o Poder Executivo submettia. á. 
approvaçiiu <io Congresso Nacional essa. Convenção: em conse

. quencia dos a contecimentos políticos de Outubro daquella anno c) 

exttncto Congresso não teve opportunidade de deliberar a r espeito. 

4. Mais tarde, examinada pelos orgãos competentes, não foi 
tida como nece~'aria para o Brasil, n ão s6 p elas d espesas iniciaes 
que acarretaria a nossa rat!í:ica ção. mas a inda por não ser o nosso' 
Paiz sujeito a cataclisma.s, <lecahindo, por isso, a razão de ser, para 
·nós , desse ajuste, cuja finalidaue, como indica. o seu titulo e como 
es tá detalhada.mente estabelecido no conteJ.."to, tende a formar um 
fundo de capital, a promover subscripc;;ões e acceitaT donativos para 
soccorrer a s populac;;l!es de regiões assoladas por qllalquer calami
d~de, cuja ~rav:!dade excepcional exceda a capacidade de recursos 
dos respectivos governos. 

5. ?-~estas condic;;ões, afigu ra-se-me indicado , de accôrdo com a 
letra a do art . 40 d a Constituição da Re:Publica. seja o Poder Le
:;islativo convidado a. resolver definihlva mente sobre esse ajuste, 
ta nto mais quanto a assignatura. do Plenipotencia.rio b<asileiro foi 
dada rid referendum do P a rlamento, corno consta dO act o d e assi
gnatura da Convenc;;ão. 

Aproveito a opportunidade para r eiterar a Vossa Excel!encis 
o;; protestos do me,;. mais profundo respeito. - .M. àe Pirnentd 

Bramilijo. 

-A' Commissful de Diplomacia e .Tratados. 

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

Tem a ·pala'\Tra o Sr. Café Filh o. 

O Sr. Café Filho - Sr. PrE>sidente, Srs. Deputados, pro
vocado, na d:iscu~ão de um requerimento de informações ao Sr. ::.\1:1-
nistro- da Guerra. endereçado. a. Mesa. pelo Sr . . Deputado José A.u
g usto, r eprese nta,nte da opposição do Rio Grãnde do Norte, promettl 
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'\lir explicar á Camara os factos politicos que se desenrolaram no 
Estado até ás elei<,:ões para a ASllembl~a Constituinte esta.doal e 
para a representação :red:eral nesta Casa. 

Sr. Presidente, o caso ào Rio Grande ào Norte pa~sou as suas 
fronteiras; tornou~5'e um caso -de politlca nacional, pela gravidade 
do articulado contra o Interventor, mais particularmente, contra o 
S'I'. Presidente da Republica. 

ú;., acontecimentos são da natureza seguinte: diz a opposição, 
pelo seu representante na Camara dos· Deputados, que o Sr. Pre-
5idente da Republica nomeou interventor naquella unidade da Fe-

. deraçiic um seu amigo pessoal, um seu auxil1ar de gabinete, ã. re
velia do povo de minha terra, para o seu sacrifício; que es'Se inter
vento!', afim de se eleger Governador, tem praticado violencias ine
nanaveis, commettido attentados politicos e descido até a perpetrar 
attentados pessoaes. 

Assisti, Srs. Deputados, ao julgamento das elei~ões, ou melhor, 
dos recursos eleitot>aes no Tribunal Superior; ouvi a articulação do 
arbitrariedades que se tet'iam passado em quas! todos os Estados; 
mas ;, preciso confessar que a;; apontadas contra a adrruln!stração 
riograndense do noru. são de nalur«za muito m::.is- grav<?. Che
g-ou-se~ a declarar que o Interventor chamou á. Capital delegados 
de determinados municípios e os encarregou de nu~tar, em sua 
p1·opria. casa, ~1m adversario poütico, parente do Sr. José ·Augusto. 

Or"a, Sr. P,esidente e STS. Deputados, se essa occorrencia ti
vesse as côres com que a opposição norte-riograndense a tem pin
tado, nesta Casa e na imprensa da Capital da RepubHca; se o facto 
se houvesse passa.do da maneira. por que o hi-storiou o Sr. José 
Augusto e o tem contado a imprensa, eu me sentiria diminuído no 
exercic;io do .meu mandato, de uma. adminh;tração cujo responsavel 
armava soldados para mandar mata!.", no proprio lar, nos br<~.ços da 
mulher e dos filhos, os seus adversarios políticos. 

Quero, porta:nto, assumir com os Srs. Deputados o compro
moi,;so de ~sclarecer; entre outros acontecimentos, es'Se facto que. 
aos meus e <J.os olhos da Ca!Sa, é gravis\limo, reclamando da Camara 
e da Nação a condernnação formal da situação politica que 1·e~ 
presento ou então sua absolvição se conseguir demonstrar que se 
tem deturpado a occorrencia, ·pintando-a em côres diversas daquella,; 
que na verdade offerece, para dar J)roporções que não teve o facto 
Jarnenta'Vel e doloroso, por mim reprovado com desa~omb'ro e· ener-. 
gia, chegando ao ponto - devo repetil·o {L Camara -de declarar, 
pela imprensa, que, se o crime não tivesse punição, eu não aesu
miria a cadeira de D€putado Federal pelo Rio Grande do Norte, 
porque não mancharia minhas mãos no sangue das vlctlrnas da tru~ 
culencla policial .. 

Lamento, Srs. Deputados, que um ligeiro incidente por occa
síão do discurso do representante da oppo:si.;:ão do meu Estado, 
fructo, aliás, de sua intolerancia. não ']Jermítta que o illustre Depu
tado do Partido Populat- do Rio Grande do Norte venha, nesta hora.. 
ouvir as minhas explica.::ões, acompanhar as minhas l)alavras de 
exposoição e contrariai-as quando produza affirmàções que não 
possa provar immedtatamente com os documentos de que me taç:o 
acompanhar. :: ...:... :~ -.:~J 
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Si·s . Deputados, attentae na gravidade do facto articulado numa. 
das n os•sa.s ultimas sessões ~lo Sr. Josê Augusto. Accusou S. Ex . 
o sr·. Presidente da Republíca de sust entar um Interventor que 
mandou. matar na sua propria fazenda, a tiros de carabina. por uma. 
!<scolta policial, um seu adversar!o politico. 

Vou esclarecer o caso. Mas, ante:,~ disso, quero lembrar que es
tamos numa luta politica a encerrar-se. Hoje, na capital do meu 
Estados, o Tribunal Regionat· jul~;a!'á os recurs•vs de que nós, repre
sentantes da AH:iança Social , sahiremos vict oriosos ou derrowd os. 
D aqui a hem poucos dias, o Tribunal Superior conhecer;L desses 
recurso!! "' dirá a 11alavTa final, a decisão definitiva sobre o Par
tido vlctori<>~O. Tenho lido declarações dos che!C<t a dversa.r ios, affh·
mando que a · v ictor-la já. lhes "sorriu, jú. lhes está asseg urada. Elias, 
por~m. são inverid:lcas, em face do que a Justiça a inda tem a julgar. 

A. situação eleitoral dos Partidos no Rio Grande do X orte estii. 
a 12 por 12 Dcputadcs, dependendo o 13." da ~olução dos recurs'Os 
eleitoraes, a set· dada brevemente p elo Tribunal S uperior. 

Chamei a a ttenção para a clrcumstancia afim de assi{;nalar que 
Uentro d~ poueu~ dias e~taTá. solucionado, de todv, o ca.so polit ico 
do Rio Grande d o Norte. Sabem os nobres Deputados de q ue ma
neira? Assegura<.!<• a ma.iorja na As!:lembl~a Constituinte, ou ao meu 
Par tido, ou ao Partido que nesta . Casa o Sr. José Augusto Bezerra 
de Medeiros repre~enta . E, agora, matando, de vez, as exploraçõe;; 
opposlcionistas, destruindo as accusações aleivosas, lanço um 
appello, não mais á opposi<::ão do Rio Grande do No"·te , mas ao:s 
p oliticos que integram a minoria parlamentar e. especialmente, aos 
eminentes brasileiros. Srs . J oão Neves da Fontoura e Arthut· Ber
nardes , coordenauore:s .dessa mesma minoria. Quero dizer, a esses 
concidadão3 Jllu>'ltr-es, que estão "mt jogo a liberdade da minha terra, 
o nome do me u PO\'O, os b!'ios e a honra do m eu P artido. 

Meu a.ppello I< no sentido de que a minori.."'. p arlamentar, inte
re~·sada em que o Brasil se reconstitucionalize, respeitadas as ver
dadeiras maiorias con1:1ulstadas nas u rnas ; que a m inoria parla
mentar, pelos seus valo!"es, as suas maiores expressões. designe um 
seu delegado para assistir, no Rio Grande do ~orte, a elel<:ão dé 
Governador do E stado. Assim a gindo, poderá. ella fiscalizar o pleito 
e verificar q ue nós. representantes do situacionismo estadoal, não 
queremos, de maneira alguma, como asseguram no:r30S a dversarios, 
bur lar a ve!"da de eleitora l. a rrancando a maioria dos nossos adver-
:lários se de facto eli~ lhes vier a pertenc~r. . 

Será muito doloroso. Srs. Deputados, se o meu Estado ''Oltar ao 
dom1n!o daquelles Que tão mal o governaram: será mui triste assi::stir 
a minha terra, novam ente, sob o r;uante de uma olyga.rchia ne
fasta. que a explorop, empobrecendo-a. Se, entretanto, nos ultimo!> 
julgamentos, o Partido ao .Sr. Josê Augusto conseguir m aioria -
não impor"ta o meio d e que lan~ou mão - comprometto-me, pe
rante os representantes da Nação, a conformar-me com a sorte das 
urnas. 

Por lsRO, dfrlz i-mQ, neste instante, á. minoria. parlamentar. Não 
peço a fiscaltza~ão do Governo: quero fiscaes da. minoria, da ot>P.O-
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~çao. afim de que, assistindo ú elelcü.o para Go"•erna.dor do Rio 
Grande do Norte, attestem, o~ seus representantes, posteriormente, 
qu!l nós no!:! subordinamos ~ v!<:torif~ dos adversarfos, embora certos 
de que elles levarão o Estado H. sltunr,1io de !allencfa, i<lentica áqeul
la em que o encontrou a Revolu~:iio de 1930. 

E . porque ta lei, &r .l"resldente, no esta. do de íallencia do Rio 
Grande do Norte, ao tempo ela Revolucão de 30? Vou res'Ponder a 
esl!a interrogação. 

As razões da minha. oppos1çao, da minha attitude politica. con
traria ao partido que <J.Uel' voltar a dominar o Rio Grande do Norte, 
acham-se publicadas no orgão official e consistem no resum.o da 
situação fiuanceira em que a Revolução encontrou o Estado. 

Situaçcio finan.ceira em Outubro lU 1930 

Atra.zo dos vencimentos dos Cuncc!onur!os publtcos 
(s'ô funcclonal!smo publico!) . . . . .. .. .. .. . . 2. 342:679$229 

Apolices emittldas nns admln!lltr:t<;~ anteriores a. 
Revotug;lo .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . 2. 714:000Sú0[) 

Emprestimo ao Banco do Brasil, 11. :1uros àe 8%, rea
lizado na administração do sr. Jogê Augusto (o 
emprestimo foi de .2.000.000$, mas não foram pa-
sos os juros correst>ondentes) .. .. . . . . . . 2.126.666$67() 

li:mpresti:no ao Banco do Rio Grande do Xorte 54:273$160 

Total 

Ainda mais: 

Imposto :fed~r>U do sal _que o Est.:l.do arrecadava e 
não entrava para .a. Uniãô (devia nessa. époea) 

Cont."t;s não processadas a- )Jar.ticulares . . . . . . 

Divida externa . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 

Total da divida nos· dias da REJvolu<;iio de 1930. 

8. 766: S63$190 

99:625$000 

144:130$840 

9. 039,:722$500 

18.050:491$530 

São estas as razões da minha OllllOH!ciio a ess-es Governos e do 
meu· enth usiasmo pelas o.dmlnlatrncõc K revol uclonarias. 

Devo accrescenta.r que o meu Et~tn<lo - parece-me que depois 
· do de São Paulo - foi o que teve mwlor numero de interventores 
no periodo discricionarlo. Quasl que de trimestre em trimestre se 
demittia um interventor e se .nomeava. outro. Isso era feito justa
mente para attender a injuncç!Ses creadas, aqui, pelo meu eminente 
adVel':!'ar:-io doutor José Augusto Be;z;erra. de Medeiros. 

Vou apresentar mais detalhes da. situação financeira, numa in
teressante demonst:racão õo5 orcamentos nas administrações ante
riores a. Revolução, isso ~ • .de· 1924 a 1934. 
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.Em 1924 o illustre chefe da opposição Potyguo.r assumiu o go
verno. Encontrou a receita do Estado orçada em rêls 5.840 :000$. 
Elevou-a no seu periodo a 10 . .!553:000$, aggravando, por conseguin
te, a vida do contribuinte com elevação dos impostos e sem !IlOvas 
fontes de rendas . 

Vou ler a exoosi<;.ão que trago; 

''Or~amento da receita no lo, anno do governo do Sr. Jos,; 
Augusto Bezerra de Medeiros: 

1924 : 

Receita .. 

Despesa (aqui se revela o administrador) 

Dcticit n<'!sse anno . . . . 

1925 : 

Receita (muito maior Que a de 1924) 

Dtlspesa ........... . 
Dcficit .. 

5.840:000$000 

7.636:000$000 

l. i96 :OOô'$000 

i.l85:000$()0() 

9.333:000$000 

2.14&:000$00() 

T odos os Impos-tos foram aggraYados. A Receita passou de .. .. 
5.000 a 7.000:000$. Pois bem. era de esperar que com essa ma
jorac::ão de dolos m!l contos, se estabelecesse o eq-uilíbrio . Tal não 
aconteceu, por ter a d~esa attingido a 9.333 :000$. determinando 
Urn de/lc!t de 2.148:000$, tudo iSSO Sem Obra de VUltO OU despes;L 
juS'aficavel . 

Essas, Sr. Presidente, as razões da minha intransigencia, do 
meu combate, da minha energia na luta que offere~o aos adversa
rio!~. São razões de cifras, de administração ... 

No anno de . 1925, desequil!brou-se tudo,.como se v~ do balancete, 
e não era possivel que isso não occoresse. 

Nessa emergencia, já com um deficit de 4. COO: 000$, o Sr. .José 
Augu:;to, meu eminente adversario, fez o ·córte do :tuncclonalris
mo publico!. 

E' de notar que S. Ex., ha bem poucos dias, defendeu, nesta 
Casa, o funccionallsmo brru~ileiro, esquecendo-se de que no segun
do anno. de sua administração, afim de concertar os seus -desacer
tos administrativos, creou t:m dmpasto de 15% sobre os vencimen
tos dos funcc!ona.rios do Rio Gra:nde do Norte! Alêm dis:so, sup
priu repartições que elle proprio creara no primeiro anno de go
verno, como aconteceu com o Departamento de Agricultura do E s
tado . 

Foi ex.tincto, é bem de notar, justamente. o Departamento de 
que mais necessitava. o Rio Grande do Norte - o Depa.rtaroento de 
Agricultura . - Os :tuncclonarios dessa repartição ficaram dispen
sados, com 50% dos seus vencimentos. pesando, por _con~suinte, 
no orçamento do Estado, tudo p_ela ímprevi<:lencla do administra
dor. 
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Vejamos, a.gora, o anno de 1926. 

Com esse e6rte do funccionalismo publico, suppressão de rep!U"" 
tições e o im:posto de 15%. sob~ os vencimentos, o senhor :rosé 
Augusto chegou ao seguinte resultado : 

Receita .. 

Despe~ .. 

Deticit ...•.........•.. 

7. 330:000$000 

7.&97:000$000 

367:000$00() 

D evo. ruinda, accrescentar que no tempo dessa. desorganização 
adminiStra ti \-a, o Sr. AugUsto L eopoldo Pereira. da Camara, :oae · 
do interventor Mario Cama.rc., era. vice-governador <lo E stado. 
Quando a situação chegou a esse estado; o Sr. José AugUSto p as_. 
sou o governo ao pae do adnúnistrado.r Mario Camara e ·s. S., em 
pouco :tem,po de administração, conseguiu, pelo m enos, pag~ 3 me
zes o vencimento dó f unccionali.smo que se achava em· largo atra
zo. 

Em 1927 - ultimo anno de administração do chefe do Partido 
Popular do Rio Grande do Norte - a Receita attlngiu a ........ ·· 

· 9. 670:000$ e a Despe>d9. foi esta: !C. 553 :000$, havendo um dcficit de 
883:000$000. 

Pois bem, Sr. Presidente, o Sr. José Augusto, em 1 de Ja
neiro de 3,928, p~-sou o governo a. seu " primo irmão" .Tuvenal· La
martlne. Passo a lê r as ci!ras relativas á administração L amar-
tine. · 

Em 1928: 

Receita 

Despesa ...... •... 

De!ictt 

10.484 : 000~000 

10.869:000$000 

405 :000$00(} 

Era o primeiro á:nn_o de governo do Sr. .Juvenal La.martine! 
Continuava o regimen de!icita.rio . . . 

Vejamos, agora, o segun do anno - 1929 em que houve a me
lhor safra do Rio Grande do Norte, o seu melhor inverno, - alta 

: d e -preço do algodão, :período no qual a. P.ara.hyba, na adminlstra.
c;:ão do e m inente brasileiro João Pessôa:, conseguill pagar as suaS' 
dividas .e elevar seu saldo a. seis ou sete mil contos. 

Pois b em: no Rio Grande do Norte nas mesmas condil;)ões de 
v ida. com safra maior QUe a dos amnos anteriores, o resultado, em 
1929, toi este: ' . 
Receita ............. 13.-616:000$~0 (h ouve um pulo de 3.0()():000$!_) 

Degpeaa •• ... .•....• 14.540:000$000. 

Neste ponto quero chamar a attenção dà. Cama.ra. para o se
gwnte: Esta receita não é a orç:ada, mas a receita arrecadada. 
Aqui, por exemplo, no anno_ de 1929, o Sr. La.xna.rtine tinha recei
ta orçada em 9.100:000$000. se. não me·· e n gano; a tracçã.o, parece:.. 
me, era_ de 70: G00$000. Pois bem: em vez -de 9. 7GO: 0()0$000, o S r . 
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Lamartine arrecadou t·éis 13.616:000~000 e ga.!!tou H.5-10:000SOOO, 
offerecendo, por conse;;uinte, á nossa. divida, uma contrihuü;ão :t 
mais de 924:000$000. 

Vem o anno de 1930. O S1·. Lamartine não conseguiu te!:'min a1· 
o governo, porque em Outubro o abandonou. ass'Ustatlo peLts eir
cumstancías que a Camara conhece. 

0 SR. CARLos Rli:Is - J[t ahi, isto é. de 1n0 PC". cú, \'. Ex. 
não póde mais desconhecer nenhum membro da ar\·ore geneologi
ca do Sr. Jos<: Aug-u~to. nu adrninist1·a<:ão do Rio Grande do 
)l'orte. 

o SR. CA.i''E' !<'!LHO ~ v. J::x. vem ::tjudar com _o :warte. 

E Por que não descubro nenhum membro dessa arvore <:: que 
de 1930 para cá, todos o~; annos. apesar da secca de 32, a. situaçii<' 
orç:unentatia do Rio Grande do Norte passl::>u a re;;i~trar saldo>< 
consecutiYos. 

O Sr. Lamartine. c·m 1!130, alTecadou 7. 619 :0001>000 e ga~tou 

10. 681 :OOO:SOOO, le-gun•lo-nos. POl' con!"E'guinte, um "deficit de 
3.()62 :OOOMOO. 

Aqul estrc o total. 

AdministraQão do meu eminente adversa.rio, Sl'. José Augu,.tu 
a especificação dos dcficit8 somma, no quatriennio, ........... . 

5.194:000~000. Administra~ão do Sr . .ruvenal Lamartine, no tri
ennio, 4.391:000$000. Eis porque o illustre Sr. Jos>, Augusto não 
quer ouvir os meus aparte~. A eloquencia das cifras é esmaga
dora ..• 

Agora, a adnlini~traçiio revolucionaria. 

E' possível ee diga que na adminietração revolucionaria con
tinuou a mesma co usa. 

· Pois bem: mostrarei o contrario. A administrac;ão revolucio
naria, de 31 para cá, apesal· da nomeação e demis'siic quusi trimes
tral de interventores no Rio Grande do Norte. conseguiu equilibrm· 
or orçamentos e indicar vultoso saldo. 

0 SR. C ARLOS REis 
EEx.? 

Quantos interventores tiYeram YY. 

SR. CAFE' FILHO - Parece que 7 
no Maranhão. 

mais que VV. EEx. 

o SR. CARLOS REis ' - Tivemos mais; rivemos qunsi o numero 
dots ·Papas Leáo. 

o SR. CAFE' FILHO - Governo revolucionario e-m 1n1: 

Receita (menor que a receita n<:. adriünistração do 
Sr. .Juvenat Lamartine) . . . . . . . . . . . . 

Despesa..--•.•.•••..••..• 
saldo •.......•.•.•... 

9.66S:OOO~OOO 

8.69G:000$000 
D72:000$000 
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Em 1932: 

Receita . .•. 

DeSPesa 

Saldo . . 

-354-

8.92ã:000$000 

8.495:000SÕoo 

430:000$000 

Quer dizer: em 1932, a nno da maior secca no nordes.te, o The-
souro do Rio Grande do :-<orte apresentou saldo de réis ....... . 
430 :000$000 graças á patriotica ac~ão do meu emõnente amigo conl
mandante Bertino Dutra 

Em 1933: 

Receita 

Des pesa 

Saldo .• 

Em 1934: 

Receita .... 

Despesa 

saldo .. 

10.893:000$000 

10.833 :000$000 

60:000$000 

15 .017:000$000 

13.329:000$000 

1 . 688:000SOOO 

Actualmente, monta n mais de 4. 000 eontm; o sal dÓ em di
nheiro. situa~1i.o que, d urant e o periodo de predomino do Partido 
P op ular do Rio G rande do Norte no governo da. minha terra. já
maiS' !'e verificou: ante;: p,elo contrario : de/idt, neficit. dcficft. 

Antes. Srs. Deputado!'<, os motivos da minha exaltac::üo e l n 
transigencia n o combate ao Partido que quer "'oltar a d ominàr. 
atim de que o m eu E stado reingresse no regime dos dt"!lcit$ , das 
despesas incomprehensh·eJs. 

Mas não ;; sórnente isso ... 

O Sa. CARLOS REIS - Dlzem os finn.nch;tas . entretanto. que n:io 
houvi! defidt nessa occa.::;ião, porque não exi·sttam. nos E stados, 
des pesas com o Poder Legislativo. 

O SR. CAFE' FILHO - Se Y . Ex. que1· d1ze1· que os (lefici.t " 
de 5.194 contos do ~;overno do 8r. Jo~~ · Augusto 011 o de 4.39'1, d" 
adm1nistra~;ão JuYenal Lllmnrtine. foram de gastos ·com o Poder 
Legi:slativo, que no Rio Grande do Norte se reunia, npenas . . duran
te 30 dias. constituído de 25 Deputa.dos, que percebiam. sóm ent<.>. 
30$000 diaros, ficarei na: t ribuna para dt'monstrar o contrario dis
so, pois tenho <iocumentos indica ndo em que o dinheiro foi ·esban
jado. Pos.:a demonstrar as de::mesas realfzadas, visto como tenho 
de tudo provas eloquentes . Não desejo , ·pot·é-m, chegar a esse pon- · 
to senão quando as cifras por m.im mencionadas forem contesta
das por meus adversarios, Ahi, sim, virei mostrar em que foi gasto 
o dinheiro do povo. 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 28/0112015 12: 12 . Página 17 de 56 

6 SR. C ARLOS RErs - Não· estou ·acceitando o a rgumento . Ai
firmei que e l'.'Se era o invocado pelos que combatem a exposi!:ão 
ele V. Ex. 

O SR. CAFE' FILHO - · ST. Pre~idente, o representante da 
opposlç.io no Rio Grande do Norte, no seu discurl$0, :1ccentuou que 
meu .ma ndato de Deputado tinha salpicas de »:-tn!;UC <los séuR ('ot'

religojonarfos. 

)!eu mandato. Srs. Deputados. t em, de fact o, sal p icus de san
gue, mas não eSJtá salpicado do san,;ue dos adversa rios . 

Elle tem salpicas <lo meu proprio sangue. dearle quando fui 
victima de um attentado político. manobrado e urdido por meus 
antagonfstas: te m .sa lpicos de ><An;.:-ue, sim. elo snn;;ue d e m inha 
irmã ferida a coice de- <·arahina, á::< duas horas · da m ad r uga <la , de n
tro de minha. prop-ria <~l ~;t; te m ~alplecs de >;ungue. sim. do ,;an
gu& elos meus amigos trucidados na prn.c;a puhlica. ao>~ P-'" d•> t'mi
nente caravanelro Ba1Jtis l<1. Lusa rdo: te m !\'alpico,:; de ><an;.:ue cl>\. 

erean<:a In<l:lle to de Ft~it.'l.><: morto a tiros de (uzil pela poli<'ia na 
Capital de minha. tena. qu•1noo ali emm prc;:.:ados os ideaes que 
agiW.nuu u. ahua Ura-~·ll t::il·a nu campzc.nha. ela .A.llia.nc;c. L.~hcr:.:.l: t e m 
sa.lplco-.3 de Ra.ng ue e- t em n lu t o de minha mãe pela mortE> el e meu 
pae, vlctima das truculencl<'l >< <lesse p artido q·u e quer retomar o po
der; tem salpico ::; de sangue. c·amo ainda tem o luto da f;1m!Ua de 
meu sogro, J)lOrto repentinamente em Recife, á emoc;ão do a tten
tado que sof!lia a minha eRJIClla; tem salpicas· de !<ang-u~. repito, 
e é a expressão do meu longo oo!fr lment o. 

Eu, pori!m, não consentiria que fosse elle _salpica do do sangue 
mesmo daquelles que não a catara m a liberda!j.e no Rio Gra nde do 
:Xorte e não r espeitarnm a \'ida de seus adversarlos. 

Devo dizer, Srs. Deputados, - e com que con;~tran;:;imento o 
faço! - a victima aqui trazida como bandeira de combate, esse 
moço inditoso, cuja mor te reprovei e condemnel , o filho do Sr. 
Juvenal Lamartlne, o Dr . Octavio Lama:rtine de Fn r ia. morto na 
Fazenda Ingá! - oh ! senhot·e.s Deputados. que constrangünento 
o meu P:rn trazer P:sse d•moim.,nt.o á Camat·<t! - eS>lP: m <><;o fo i o 
mesmo que e ntrou na · minha C."ts.'l, íor~an clo minha mãe a abl'iT as 
portas á.s duas ho~ da· madruga da, em minh:t ausencia. para. á 
frente de um troço de so l <lados armado:;.~ d e fuzil e de chibata, pro
curar-me por t oda a parte . dizen<Io-lhe que iam par>1 arrancar-me 
a llngua, dar-me uma surra e cor ta r-me um~L ol'Eilha.. a '-er ):Uarda
da nos vidros em que j ú e><ta\·a m as das outras victima;.•! 

Com que constran~,;imento. St•:< , DE>puta dos-. Yenho dizer á. C:l
mara que es.:;;e moço indtto><o foi o meo;mo que n:~. chacina de i ele 
Fevereiro, quando Baptis ta Luo;arrlo, RaUl Bitte ncouJ;t_ e o cone;;o 
].fathia>~ Freire et·am t ir oteados n as ruas de );'atai. a r mado d e pu
nhal, queria subir ao vrimeii'<J andar do Hot('l Tnt"'rnac!onal. p rtra 
sang1·ar os cnravnne-il'<>s de BILll t:is la Lusardo ! 

Que impor ta, porém, is so ? Que importa que a vlctimn de~s<> 

facto tenha taes antecedentes"? Depois de!>ses acontecimen tos. fcrid:L 
a minha. alma, sangrando meu coração. '\'endo, depois dM dias tu
mult uarias da victorla chegarem a mim, chagados ainda, os meu~ 
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correligio~arios surrados. a virola e a facão, coube-me exercer . o 
co.rs.o de chefe de policia do Rio Grande do Norte. ~ .q ue mo
mento, senhor Presidente? No Instante em Ç.ue os• ex-correlig!ona
rlos do Partido Popular. os ex-partlda.rios de Juvenal Lrunartlne, 
os seus comensaes, de lenço vermelho ao -pescoço, v!vando a :mim <~ 

me carregando nos seus bra~;os em apotheose, appellavll.m para que 
eu acceitasse a. chefia .de P olicia. afim de, c om a minha populatida
.de, conseguir .que ce5Ba'!'sem as depredações em casa <los mal vis
tos pela opinião publica. Acceitel. Sabels e.m que situação encon
trei aqilelles que chicotearam oo meus correligionarlos dentro da 
proprla capital e que assaltaram a minha casa? Presos! Presos e 
humllha<tos. Presos ·ol!l filhos àc Juvenal Lamarttne; .presos os ir
mãos de J uvena.l La.martine; presos Ofl que empa.stellaram meu 
jornal e carregaram os d~stroços para incendiar dentro da usina. 
electrica. 

- -Encontrando-se presos, ao assumir a C,hefia. de Policia, eu. q ue 
podia valer-me do momento para uma justificada. vingança, tive 
como primeiro acto abrir as. portas da prisão e_ maudal-os em paz. 
Abri as porbs das prj~Qes trolHica!S t= n ,tt.:nJt:i étú paz os ~ilhos de 
.Tu venal Lama rtine! Os irmãos de Juvenal L:unart!ne! o, paren• 
tes de José Augusto! Aquelles que prenderam o meu irmão e fe· 
1-lram minha irmã! Aquelles que lnsultar~m· minha mulh'<'r e · 
que niio r<>sPE~itar:un a~ affllc:1!e~ ele minha mãA, 

E nin:;uem contesta. Ma~. mesmo sem contestação, vou . of!e
recer os documentos desses meuo; actos. numa carta que tenho, 
de um irmão do Sr. Juvenal La.tnartine, agradecendo-me as ga~n
tia.S, porque não foi preciso apenas :mandal-os em llberd:ide: tlve 
de fazer mais, mll.lldel s:!lnrdar-lhes as casas á. ira e á. exaltação 
pop~lar, mantendo sentlnellas para que ninguem otfendesse os que 
não souberam .respeitar a minha 1111erdade e nem a tmnqui11dad~ 
da lll'lnha fanülla. 

Aqui está.. (E:ch.ibe uma JihOtographia..) E· o r etrato de_ uin 
menor de 13 -annos, Indaleto de Freitas, morto pela policia de Na
tal aos pés do Deputp.do Baptista Lusardo. E sta outra (e:chi1Jc 
outra; t>hotographia.) é uma. photographla minha entre soldado~ 

armados <je carabina no governo "democrat lco" do sr. J'osé Au· 
SUMO. . . 

.Apresento, agora, umu. carU\· (?tL08tra U1lL clocwmento ) do lrmii.o 
do Sr. Juvenai Lamartine de Faria, o mesmo que admini11tra :1. 

usina electr!ca; que arranjava os capanga~ que assàltaram a m i
nha casa; que quebrou minha t);pographia; CJ.ue Inutilizou e man· 
dou enterrar o instrumental .de uma banda de musica, s6 porQue 
estn. merecia as ml·nha.s sympathlas. do oidadão Nelson Farias; • 

Esta carta, que vou Jêr. e datada de 1~ de Outubro de 193(1. 

E' a. 8egU1nte: 

"111m o. Sr. Café Filho. 

E' cedo para · vo~ agradecer ag :;arantias que tendes me dado 
e por i880 não. o taco agora." 
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· Era. remorso. l;ll'· Presidente. Era que esse cidadão penl!lt.\":t 
·•Jue ess~ garantias H~J·inm :;;u"pensa.!;' de um mvmento para outro· 
.c teria . de 11affrer o cn~;t·ig-o a que .;e julgas~e mert'Cedor. 

Contin11o a. leitura: 

"Politiêo ;:~penas que fui no meu munlclpio, sem nuncn. 
ter commett!do uma -..iolencla. corno ainda hoje tenho a cer 
:teza. que. não ~6 toda .aquella gente. como o P<Wo do Serlcló 
afflrmarão, venho apena::: <lizer-vo~< que na hC.a ou n a m(<. 
-hora .;;aberel ver com muita sinceridade o~ '"""'"os elevados 
gestos pa1·a com <•~ ad\·ersarlus. ~em absolutamente adhet1r 
ít re,·olu<:iio,· ru>r )>rincipio>" que já externei ao"' meus cu
nhados ... 

0>~ cunhados adhN·inlm : C':<ta vam toclo" t·~tmmi;.:o . elE· leru;" t>n
C',ar nado no pN;co<:O. 

Prn><i!{n na le it u m: 

toda\'Ín, fll<:o votos para Ctue o nohre hlPal de Juarez 
Ta ""l'a solldiflq ue-~e +'m ahsoluta re~tlidade no Brn><il inteiro . 

Com o!l nrote"to~ ele c-onHideraçiio. 

Att" . Cr".- !.'rlst>n. Faria.c,". 

A ear~t tem a firma rt>conheoid1t pelo tauellião Chl'igpim Lean
dro. eorre li&-ion n I'! o dn Dr . J os(, A ugu l'lto Bezerra. 

Sr. Presidente, tenho outra <; D.rta que \'OU lêr. 

Dirigindo os att\'ntadoN ;, minha (ami!ia, cnpltD.rieando os à.ç:oi
tamentos, figurava sempt·e o dele~;Rdo auxilinr, Dt· . Abll!o Cesar 
Cavalcanti, que fo1 quem e~colheu a tropa que devia a-ssaltar nú
~ha casa certa rnaclrugada, quem mandou quebt•a.t· meu jornal, 
quem mandou ac;:oltar corre!!gionarlos meus, um do!< quaes ainda 
hoje esta. louco na cidade ele Natal, em consequencia da surra de 
bolos que tomou . 

Tenho uma carta JlOl' esse cidadão a mim endere<;ada. E' bom 
ver como elle escreveu, quando exerci o ca.r~o ue chefe de policia 
do Rio Grande do Norte, depois da Revolu<:iio. 

0 . SR. MARTINS VERAS -V. Ex. e~que<:eu outra QUalidade do 
Dr. Âlb111o Ce.va.lcanti. Elle era delegado especial para p residir in
ctueritos sobre assassina tos , deliht-ra-damentc, com o fim de não 
apu~ar coisa alguma. 

O Slt. CAFE' FILHO - Posso f;u;er a demonstruc;ão, apre
sentando documentos. Aprove!ta nuo o a]liJ.rtc do nohre collega, 
quero esclarecer que esse dele!;aào que me esct·eveu foi dirigir um 
inquerlto para apumr a morte cll' quatro presos nas ~roxim!clade~ 
da cidade de Mossorb. 0;; preso,. foram ma ndados trucidar pelo Go
vernador Lamartine ma,.; f!J·a l)t'E-C'Il<o esconder a · r esponsa.bilddade 
material da · escolta. 

Pois bem, esse clda.diio !ot ('ncarregado de Jlresidlr no res
pectivo inquerlto, t-,,1(•. apurou - tenho o relo.tor~n nqul - que oH 
presos aahlram da <:oLdeln <le Mos~oró alge maclos: Pram qua
tro, Inclusive um meno\' de 17 nnno~. t>. em (.'(lrn!nho, a rorc!l. 
tOra descançar com elles (~ preciso fritar que ostnvam al~ma.-
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<los), tendo occorrido que, por .descuido de um soldado, diz o rela
torio, ·um dos pre,;os quebl·ou as algemas. tomou o :!uzil a um. 
solda.do, matou todos os companheiros e sÜlcidou--i.'le em Se.s'Uida! 
Por. isso conêlui.a o delegado, nada havia a apU\'a!:"! 

E' o que consta do relataria que a.qui tenho: o preso qÚebrou 
as algemas, matou OSJ companlleiros e suicidou-se em segu~-da! ... 
A escolta não tinha responsabilidadE: alguma ... 

Era assim qu& se passavam as coisas no Rio Grande do 
Xúrte, ao tempo do domínio do PartidQ Popular, que quer voltar 
a desfrutar a minha terra, e voltará. se o Tribunal Suilerlor ne
gar provimento aos recursos que interpuzemos no Tribunal Re
gional. 

A carta que vou ler é des-se ctdadão, autor dos espanca
mentos, das violencias· e dos attentados, e diz o seguinte: 

··ceará Mirim, 16 de Outubro de 1930. - Cllfé Filho. sati
dacões: 

Sabedor que fui, do teu gesto, ait"irmando ao Conego Reis 
e outros amigos maus todas as garantias que no mom.,.nto se tor
nassem necessa.rias a mim e aos meus, reconheci-me no deve\' 
de interromper essa divergencia. que no""' tem J?eparado. aggravada, 
talvez, por influencias a · mim cont1·arías ... " 

O SR. PRESIDENTE' - Leml:>ro ao orador que a hora do Expe
diente está exgottada. 

O SR.· CAFE' FILHo' - Sr. Presidente, não· conclui nem. a 
leitura desse documento· e tenho como objectfvo, neste discurso, ex
plicar especialmente o caso do assassinato do engenheiro. Octavio 
Lamartine, com os documentos que !>OS'Suo . 

. Por isso, sou obrigaão a. appell:ú· !lara a generosidade dos Srs 
· D0puta.dos afim de que me'· ouç:am por mais tempo noutra vez e 
a· pedir a V. Ex .. Sr. Presidente, pa,ra, em occaslão opport\)na, 
eoncluh: as mlnhas considerações. 

O SR. PllESIPRl'."rB - V. Ex. poderá inSJCrever-se para expu
cação pessoal. 

O SR. CAFE' FILHO - Quero ficar inscrlpto para. explica
ção pessoaJ. 

O SR. PRE:sro&....,'TE - V. Ex. ficará inscr!pto para ê~>""Piilla<;ilo 
pessoal. 

O Sa. CAFE' FILHO -Agradecido a Y. Ex. (.'!f1~ito bem. o 
orador é C1tmprimenta.do) 

.() Sr. Pl'esidente 
a votos o see;uinte 

Tenho sobre a mesa e vou submette'l' 

Requeremos que na Acta àos trabalho!! conáte um voto -de 
excõ-pcional homenagem do Poder Legisla.tlvo do J;>a.lz á heroica 
geri!o;:ão que em 2 de .Julho de ·1823 cons.ummou, em trlumpbal jor" 
nado., depois de uma guerra libertadora, na Bahia, provlnc!a •·mo.· 
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ter '' ·do Brasil, a In<lepcndcncia na~ional. E isso requeremos como 
um~· affirmaçâo solenne c effusiva da nossa crença no mesmo idea l 
de :iberdadc>. na gt·andeza e lnte:;rldade da Patria, nos direitos e 
rligniclade dos cidad;.io~ . nos destinos do Bru.sll e nos milagres d() 
pat " iotismo e da illim1tada d ediuaç[io a.os seus leg-ittmos interes 
~e:". princípios inscriptos _p elos braYos bahianos, em 1823, nas suas 
bandeil·as illuminadas pela aurora do Impcrio, e que continuam 
f1. ·inspirar os seous d~scenJent~s. f i;,ls. como e!les, :~0 <luplo amOr, 
cl;l n~<:ào innissolun'll c c1a Bahia, que a enob1·eceu . 

Sala da:;: Ses~ws. 2 de Julhe> de 1 fl:35. Pedro Ca-l,nolt. 

O Sr. Pedro Calroon c Pela- ·.:>rclem ) - Sr. Presidente. de 
signou-me ~' r eJll'Cl<"•nt-açii.o ropjlOSicio n ista da E:..hl~t para reatar 
u m :l J•raxe CJUe ;, tl·,H!i(.ional n~sta Cus:.~ . Cumpro esse gt·ave de
n .:l' re q u«r<'r.tlo qttt· na lu: ta íi!l"Ul'e a excepcional homena;;;ern elo 
P~:kr L0gishttivo .(l(t R~pul"•li ~a aos h er6es,de 1823, qu~. em 2 ele · 
.Tu!ho. c1~pois d~ um anno de formida vel c:tmt~nh<t das m·mas, 
completaram na Eahb a I ndependencia. ~acionai. 

\ "h·em os. ~~nh<w~;;. uma hora aiflicta da n o,;:;a tormentada 
e \·oluc;ão so~k\1. ~. ~ ·.-.,;;amo:< o h~Tfl'O m a r nocturn ., das crises. 
::~m : '<:,::'tli<Ul<:a dt- J ::uw s. ,;em sentido de objectiYo:<, !<em peri~:l:t 

e ~·~m JH"Udc·ncla. ,\:n-;1:t a aeeident:lclõl. linha d as C•lstas d onde nos 
armjumo;; p:Ha a ,· in;;;·~m pC'l'igoR:t ondula. aos . nossos nlbos o per
fil 'lOb~·-<> do r>a~sadú . Iliumin:1-a um çlarão ce leste de constella
ções · que S1! e scM, eten'o e tranqulllo. po:· entre as densas n uvens 
peja das de tcmpora<'s. São os astt·os do ll.eto1Sll1u, o m ilagre do 
'll"a!ôr anti;;o <' :L epol, ~·a. uos a,·õs. q u e diio. á. pai?::tf;-<>m do · tempo, 
na: moldura úspera tlo!< n ossos u c·stinos, u m r~Jo;,vo ;;tandioso . 
'fambem ·o nnuta da~ ,·e!has cabotll.gen:;, duvi•dando do~ h orizontes 
infinitos que. por dia nte. ihe p1·om~tti:l.m fa-bulosas procel!a~, vol
tav&m, a espa(:os. pa ra •!1. linha fa miliar do Httoral os o ihos co
rajoo;os, e r ecebian\, d~ "aud·J.d.e e da belleza da t~n·a prox ima, as 
sui>1·emas ins pü•açõe.s de audacia e firmeza. X iio .: m u ito que, al
gumas vezes ao onno. o"' im1tem M. para sentir. na coherencia das 
;~era<)ões. a E-nergia in~xgQtn ,·eJ <I ; ~ X:~ção. Libertaram-na, ha. 
cento e doze annos, o~ truxlls a nr.c.>passados que, <lo seu app ello, 
tor a m legiões. A Independencia. ~c:olâ p ersuasiva. e volutiva, ge
nerosamente pacifica. fructo •lr> engenho politico ou da o pportu
nidade feliz. consummou-sc na R"lhia pela rija, sangrenta e bri
ihaute guerra. Guerra grande e romantica . Guer•·a cavalheiresca. 
popula.r "' C':xha ustil 'i.l. Onze mil honwn:~ qu~ cercaram outros tan
>:os. · e stes o>'~ melhores solda dos do m undo. a quem a!< mu·rQlha.s 
.i:l!stcrkns e inexpugnaveis da velha capital defendiam . Onze mil 
::~onhadores. Quasl todos adolesc~ntc-s . A íloraç;ão tenL"a de uma 
ra~::i no. sua pt•irnO.V\'l'CL mara\"ilhosa . Qs l'oluntarios do Palz, q ue 
laJn enHopnr- lhe de s.an~ue ()S a llct>t·t:L•s, l}Or que as paredes do 
Im!•e rlo so a.Jc;a~llem sohn> !mses inahalave!s. P oderiamos dizer 
d&lles o que do,. ><C'U'< C'scre,·eu D11vout na. celebre carta. a. LuiZ 
XVIJI: '' Depuls lt• molndl"e ::~olllat j u!iq ll 'll l 'of!lcier du grade le 
plu.l élevc-; l'<trm~C! ne compte dan~ ~es rang!l que des cito)-eno". 
Tud'• jogavn.m nn c;u·t·~ d~ honro: os rico~ o seu patrimon1o, os 
fldnlgo:oo · o" seus prlvllC'gios, os pobres o seu ti"'S.balho, o povo a. 
sua. liberdade. Parti. torrnar u(luell~ "exet·clto de Cidadãos" rnalfJ 
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numer<>so que o de Bolívar em carabobo, que o Sucre em Pichin
cha, que o <le San :\fartin em Chacabuco, que o de Belgrano em 
Tucama.n - marcharam, h ornbro il. hombro, a aristocracia :IJTO

prie·:.aria, a mocidade intellectuar; os homens rusticos. o propt·io 
clero que não sopitava o delirio patriotico e até, como Maria. 
Qu1tetia, mulheres que mediam com os rapazes forças e ousadia, 
nos campos da batalha. Ao termo de um anno inteiro de luta, em 
que . tudo se impt•ovisou, o rgani7.açào, armamento, commando, e 
as ;nstltuicões em que o vasto sacrificio floresce1·ia, a ·praça cahiu, 
e sDb chuvas de flÓres - em 2 de Julho - entl:al.'<lm na Bahia 
os ,·encedores. Acabavam de consolidar a lndependencia do Brasil. 
Sobcetudo tornavam-lhe intang-ivel a conquista, n causa ~agrada, 
o racuo impossível, .:> exito indispensa.vel, (l..].!ic.ndo os jovens le
gionarios ao direito divino c1o Principe, que lhes não faltárn., o 
divino direito do poyo·, que o merecera. Consummaratn a Inde
pendem:ia Nacional os brasileiros. E numa a.llegoria de armas en
feitadas que havia <le conservar-se, no recinto veneravel da ci
da.dt• "pr imeira de todas", como um em))! em?., todo anno reno
vado, da incoercível dignidade do Paiz! 

Por isso, depois de 182S. não tronscorreÍl là a ~phemeride sem 
que a ·agitação vibrante da.s ruas reproduzisse, nos seus cortejos 
altivos, à. scena immortal. O éco da marcha -de 2 de Julho não 
se perdeu mais rias montanhas e reconcavos da Bahia. A musica 
de suas ~a.nfarras misturada aos vagos ruídos de um povo que 
caminha não mais deixou as resonanci-as ma.glcas daquella terra 
que, de si, tudo deu ao Brasil. A poesia dos seus :feitos e as suas 
ingenuas bravatas a..massaram-se n'l.s mais bellas lendas locaes. 
Ha ·na Bahia um dia em que todas :l.S actividades se interrompem, 
"o ~ol brilha :mais que no primeiro"', o ar perfumado se alaga de 
sonoridades festivas, porque as multidões Yão idealizar a pacada 
dos heróeos. Materializam-se os symbolos. Palpam-ae abstra.cçoos. 
As imagens revi vem. E pCide a.sslm uma gente que se reha:bilita. 
das desgraças dos nossos tempos com a contemplação ura.na do 
passndo, irmanar-se' com o exercito de Labatut que sacudia com 
o seu l)asso os cerros de Pira.já, e retom~ a cldadella com o exer
cito de Lima e Silva, que o.s freiras de Soleda.de coroaram de 
ri>S:ts como se fossem ·os vingadores de Jerusal-êm. 

As miragens do p ovo são os mais ~rio!:l ideaes de uma Pat ria. 

Gabriel Hannotaux no come<:o da Guerra de 14, ao of!icial 
lnglez que iustalla.va u~ 'bateria na velha te1·ra de França onde 
as ondas da civilização mais desmancha.rom os seus !mpetos bar

. baros. disse, confortado: ''Yoil~ cinq centa ans que je vous at
tenda.!sl" 

Os de . 1823 :foram os valorosos batalhões da ·liberdade e da 
grat!dew. do Brasil, da "!ma emancipação e da ·:;ua integridade, do 
seu esp!rito avesso ao captiveiro e da. sua irr('prim!vel vo<"acão 
de paz social. E' justo Qll(!. t•cpita. n phrll.fle do historindõt· francez. 
Phalanges de 2 de Julho, ha cento e doze armos, a,:-uardamo~. para · 
juncar de !!ores o teu lumlnoHo caminho. !Ul tuas n.rmas lmpol· 
lutas, ·o teu ga.r'bo de creaclorcs do uma naciio, o teu gen!o d(! 
reformadores poi!Ucos,. a tua honesta brnvur!l de herOes rom:l.n· 
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ticos, a cujn influencia a fé nos volta aos cora.:;ões, com a <·ora
gem ~e ousa1;, ó regimento dos estoicos avós, a intransig ente ;lt·e
sen ·ação <lo que fizestes! (Pal-mas. O orador é .Cillii]11"Ütl l:"n 1a d(), ) 

O Sr . Lima Teixeira (Pela- ordc·n~> - Sr. Presiden te, 11eço 
venla para. em nome da m:Uot-ia. da b ancada bahiana, fazer s entir 
nesta Egregia CamaTa, o regos!jo indlz!vel da Bahia pela occur 
renc!a. da daUJ.. significativa de hoje-, o de 2 de .Julho, que m an·n 
incontestavelmen te na n ossa h istot·ia, uiiUl- <l.."ls su:\s paginas de 
maior .fulgor , como um dos din.s mais gloriosos d:t ·inrl<> pendendu 
brasileira. 

P or consequencia, Sr. Pl'esiclE-nte, a bancada da Bahia alliu- se 
~ apola c. m oção que ora foi lev .... da li. '.\icsa. pelo Deputado P edt'o 
Calmon, como tambem, quer neF<t!! momento, traduzindo um s!!n
timento de ·.profundo c ivil:imo, rememora r em l igeiras pal:n·ras o 
clia tão fausto e querido ;,. Bahia, pot·que, Sr. Presidente. r ee!Ol'
par n histeria. e os feitos dos nossos ante-passadol<. f. ><l!mpre n 
trar;úr as linhas <le conducta da actualicta.de, . pois qu~. o pr esente 
tem a!! suas m.liiore~ raizes no passado, ass im como o íuturo se 
tem que proYer na marcha se~uidi pelo · presente, pm·quanto ó 
c-neG.dc::uncntc doe factos ~ Ht'"':ontP~imentos. con~tituem pedra ::Jn
g ular do desenvol vimento da humanidade, como n sua propria 
evol!lç:ão; e 1>ara corroborar n as.«erttva a historh é a. experiencla . 
e a experien cía é o obstaeulci do erro. 

A historla da indepen·clencia e eman<> ipaçã.o do. Bahia, ::;r. Pre
s idente, provêm segundo os seus an naes. desde o dia 22 de J a · 
neinJ de 1808. 

QlY<lndo :-iapoleão, satisfa7..endo a sua a mbição incontida. de 
con'}uistas. enviara Junot o. in\'adir Portugal, tl'ouxc tambem em 
vista de ta l resaluc;:ão, a emigrac:iio d a fumilia r eal para o Brasil, 
e· uma das principaes consequenciaR. foi o progrE>H.<:o e desenvol· 
vimento da Bahia. · 

E ra então governador ila cidade, CJ Conde tla Ponte. sendo 
D . .João VI recebido com a s maJores demonstra~ões de jubilo . 

Seis dias depois desta feli~ chegada, em 21! de Janeiro. foram 
abertos os portos des te v:t:sto t·ontinente ao commercio da ·s nu 
cões que se acb avam en1 paz com P ortugal, pelo q ue o Paiz co· 
nheceu o ·principio de Hberd:ule, ob~taculo que havia ~ido imposto 
ao B rasil, pela poütlca compt·es~ora da metropole. 

N6 rapida passagem p ela Bahia, D _ Joü.o VI levou a ,-ante 
:;ra:,des desenvolvimentol'l, mo1·aeR, materiaes c economicos, 

Tendo d.epols partido par-a o Rio de ·Janeiro ent.à•J :.u~slstia aos 
seus actos o Conde de Linha!"Cs, emquanto .a Bahia, pros~ra.va 
com verdadeil·o enthusiQSmo, tendo á. sua direcçã.o D. Marcos de 
Noronha e Britto, o Conde dos .Arcos q u e incrementou de modo 
louvabilissimo o movimento in tellectual e moral desta gt·andiosn 
província, que jámals esquecer.! os beneficios de tã o 11lustrada 
ndministrnção, accrescendo a circumstancia de que o commerelo, 
as letras e a.s artes e . a :n·:lus tda desenvolviam-st de maneira 
admira.vel. 

A instrucçã.o primaria t01·n:u-a-se uma realidade, ten do sido 
crell.das cad eirrul de . latim. agl'!culturn, desenho e m ustca, em 
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Cayru', São .Jorse dos llb€os, caetité, Villa Nova da Rainhà. 
hoje cidade de Bomf Jm, todas subvendonadas pelos cofres do Es
tadr•. Levado sempre pelos mais ele>;ados propositos, :favorecendo 
qua nto possivel a lnstrucc;:ào publica, o Con.à.e dos Arcos fundou 
em hl'E-\'C uma bibllotheca publica, onde tos:!em beber lu;:;es os 
menos taYoreeiclos da. fortu na; e <t' 5 de Ja no::iro de 1811, foi crea.da 
uma u tficina typo~aphica, onde mais tarde se imprimia o jornal 
a - !dadc de Ouro". Dur;l.nte a sua g estão, foram terminadas a.s 
ohr·us do famoso The·o.tro São João _qU(' havi.<t tido inicio na ad
mini~rnu:ão do Con üe da Ponte : e ~ como commenta o hi,todo.dor 
L:or-rE-iu Gnrcia.: ··.l ssln1 pols. quando a cln!õse mé-dia d e u ma so
ei2ilud(' qualq u<•r ~e el~v:1. pela :><"iencia e pela instruc.;:ão, se en
J·!q :;<:>Ce 11elo trahalho, pOe-se ;1 testa do PL'OgJ.·esso material e 
moral clessa m e:;n n• socicdaile dando-lhe mo•·imento e dir e cç;ão; 
cmt.ão o~ proletarius :;;eguem a h:tndeira. -de ;;ua regeneração e os 
;;ra'1dl.·s. dn terra , """' abaixam pat-;l rla1- ·passagem a esses, que ~e 
lhe·• torn:u-<tm '!'Upcl'iores p{'!:l supremacia: tl(1, intelli.gencia e do 
tral::;;lho; e quand" um povo c hega. a esse estado ou ;:, livre ou 6 
:J nni!1uillallo ·• . 

'· . 
!·; «. ;·c;-d~Cc L- q_u~. naq•.le il~ tnontento.·· o n1undo ainda t."ivia 

a in•1n·{•:<são ela phUosophia de Alembert, Rous::;eau, Mont~squieu 
que a\m!avn o povo com os seus pL'incipios 1·e vo1ucion:~.rios, conci
ta ntiD-o a. ,~rra7..U.l' tbt·onos. p orquanto a lil>erclade con:;t ituia a ver
·:ladc• ira bandeira !\Oi$ . que, :;uhjUglHlOS, tiSplrav:tm adquiril -a . 

• lá e m o~ Esta.dos Unidos ela America do Norte, .Torge '\'ta
~hin);ton, empunh:mdo a esp:Hla a 4 de .Tul.ho de li76, declara a 
sua inclej)endencia. retirando suo 11at.ria do jugo da Inglaten-a: . o 
que não dei:..~va de ~coar no Brasil. coro muito agrado_. 

, \t(, qu e :1 <>mão pro,·incia de Minas Geraes concebe~1 o pen
~am•·nto .oJ.;:- cmanéipa<;;ão do Paiz, tendo-se collocado á frente, Jos\l 
d<l. Silva X·:t ~·ier ('l'iradent es) ou segundo a lguns hist oriadores, F e 
iiJlP~' d ti:> :5nnto~. que denul);;i:ulo e preso com seus companheiros 
de· lnfonunio e:m 17S9 era~lhc-s dada a sentença de m orte· em 
JS ~·~ Abril de 17~:!. e q ue sóroente prevaleceu para Silva Xa.vle:r, 
sendo o~ d.:<nmis !..,vad os .<:omo degredado" aos presidios d a Mrica. 

A re,·oluc:\o france?.õt. porfm, C!'eara n o espírito dos patriotas 
um<. inapa~vel lembran~a. e um verdad~lro calor de civismo ; e 
a.s.slm ~ que, a 12 de Agosto de 1797, os; inti'epidos oohianos ten
tam proclam:u· n R<'pub l ic-:. .n<l Bahia, sendo a re,·olta abafada 
p ele, :0.1:arque7. <1e Agula.r e O!: revolucionados ex<>cu tados nn Prn<:ll 
dn Pledaoe a ~ de Novembro ele 1779. 

O Brasil , no entr~tanto, nü.o retrocedia no desejo lmmlnente 
de emancipar-se, <tccrescendo tal manifest...1.ção, com a carta de 
lei rle 2G d~> DeZ<c"mbro de 1815, ele\o-e.ndo-o á. ca.tegori.a. de . reino 
unido á Portugal, o que mais compactuou )>ara a exacerbação do 
sent:mento de dignidade nacional. -

Destacando-se do go\·e1·no provJsorio, um brasileiro valoroso, 
.Abr"u e Lima. conhecido como Padre Roma, caminha em procu ro. 
<le AlagOas, prêgan do a independencia: e dabi por deante, sendo 
bastante acclamado em todos os Jogares onde aportava.;· até qu e, 
r<l!!olve vir á. B:l.hla , o que. fez com in!elicillade, poJ.s o Conde dos 
Arcos já conhecia os seus pW.nos, tendo sido preso ao saltar na 
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Barra e conduzido á cadeia ~- rGConhecida a. ilua identidade , fu7.i
;ado no Ca.malo <la Polvora depois Campo dos :Mart)Te" e hoje 
D. Pedt·o II . 

O ·odío entre brasileir os e pot·tuguezes tomava então propor- . 
~õe~ alarmantes, emqunnto D. Jo)uo VI, it·resoluto. niio !labia onde 

. fixa,· sul'\. eôrte. ><e no Rio de J<tneiro, ou se n<L a.ntiga s(cde do 
reino. 

Emquanto Íl<~o. em P o1·to. a 2~ de Agosto lle tS:!I), rebentava 
.uma .re\·olu<:iio, tn·oclamando u m sy>~tema de liberdade. semelhante 
<i Hespanha. que lambem h <wb ))l'odamad o a. Constituiçào de 18l:t. 

A ess,, re,·olu<::i.o não talt:u~m ndet>tos;. indu~ive a <-apitai 
LisbOa. 

A noticia n o Bt-asil, foi multo h~m r el-ebida, gové rnando então 
n. Eabla o Condt· tla Palma; ahi ,, interesse <les"pel't:tdo i>ot· es«a 
t·Pvo!uçii.o Cl'e&eu de mant-it·a imprevi~;l:.t. uma vez <tU~ o com
mercio e ra todo cons titu ído rle pot·tu~uezc:<, ..,om0 taml>em as iclt;as 
de :ib~rdacle- ji'L muito de~envolvidas no .Bt·n~il <>ncontr:t vam um 
amhiente !aC'il va ra a su a effcetiva \:ãO . 

:\-fuito dedicado ú reYoluçào l;'nçnntr ava-se no rl'~<:imento de a t·
tillwria. o tenente -coronel ;\lnnco;·l Pedro <l<:> F t eita~ Gulmnrii<'~. 

tom:1ndo então a revoluçflll tac:< propÔt·<;ões qu<? u prop río 10t•· 
Yern ador Conde <le Palma tornara-se revolucionado. pela fon."<t da~ 
t·lrc~•mstaneia~. muito embora llou,·es.~e lan<:::tdo um prnt~to. ~m 

que <lenundant <Ls suu" obri;::;~ r:t•es pa1·a com o Rei. 

Pelo que ror.trn Pt'U]>OStos p~m o govel'no ua Bahia, )>Ul' parte 
do clero, o Deiin .fosf Fet·nandc,; da Sil"\'a F'reirc, da m llie ia. J<' r>ltl
d~c:> de:- P aula e Oliveim <" "utr""· emquanto a officialirl<lde pt·o
testavri. pela falt;, de inclu;.::io n:• li;:ta d o nome <le )J;•noel P e dro, 

·a qu<!m se ele \'ia m:liorment._, o~ succ~ssos do dia. 

Ao commentario> ele :;:- t, \nrl._, historiador dE-Iluz-::<1• eom mult•L 
precisilo o ~ngano em que lahnt·;l\·am os bra.sile iros: " q ue quando 
Portugal proclamava un>:t c·onstituit~o com o rim de a t tl'Uhir ao 
seu seio o Rei e sua familin. o E ra sil im vcn!ôÚdamente lhe seguisse 
o exemplo: porque era elo ~~u int eresse pollt!eo (•onservH.r a qui a 
D. João VI. cuja r etirada foi de <lesasu·osas <:lln«equeneias. por
que al(m das "fnealculaveis sonunas, que foram tran~purtnda,.; par-a 
PorluJ:al com aquella I'Ctirada, teve o pai7. ele sustcntn.r pn.ra 
<·ma ncipar-se c construir-se, cotlsa, que seria fdta tJO<:ificn.mente 
~ o Rei aqui se consen·as~E>. s~>m nec essidade lle uma re\·oluçã'O" . 

Todavia ain<l1\ continua\'a indE>ciso D . João VI quanto á sua 
;lartida para Portugo.l, p orém. a sequenc ia dos factos nii<> per
mittia maiores delongas, ficandn então assen tada a ida do seu 
filho D. Pedl'Q. PFinclpe · Renl. pam dirigir os de;:tinos de Portu g-al. 
a fim de pô1· Jogo em ex e,,uc:ão a!! p r oviden<'ias e m edidas que 
)Uign!:!Se convenientes. afim de •n:1nte1· e rcstul>elece-r a ordem e 
a . t r a nquilliuade g~ral, eom0 as:<im. a prosperidrule do 1·eino unido . 

N.o entretanto, novO$ rumos et-am e-sboçado,; n os destino,c do 
Brasil, e D. Pedro compellido .)10r cil·cums tancias imperiosas de
\'id,) ·aos acontec-Imentos que ~ succedlam com rap!de:r. indescri
ptlvel e ademais, ás re,·otta~ do povo em :\Uns::< G-eraes, S. P aulo 
e outl'las provinclas, e atten<lendo a unia representação d irls-idn de 
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2\orinas, Rio e São Paulo, onde Clem~nte. Pereh·a extm.nha a ne
cessidade da suspensao de sua ida em razão de medida. de g-l"G..nde 
6mer,;encta, responde: ·• Como ê para b{!m de todos e felícidade 
ger:t1 da Nação, diga ao poYo que fico''. 

Pelo que, D. Pedro resoh·era partir para Siio Paulo, para 
com o seu prestigio e autoridade tHminar as discussõe~ e dis
senções ali existentes. q1.1ando ao approximar-se das margens .do 
Ypi!-an~;a r ecebera um despacho do seu pae, obriganüo-o a partir 
~Jara Portugal destituído de toda a sua autoridade. · 

Visivelmente indignado, e:x:cl:una: Independencia ou 1\1ortel 

E essas pahnTa$ eco:u·um com E>nthusiasmo indeseriptivel em 
~o do o Brasil, e-ra então .o dia 7 ele Setembro de 1822. 

Portugal, no entretanto, não ,·la com agrado a independenciu. 
bra':lleka e }lrocum.\·a refor~ar as provid€ncias ond~ o ambiente 
lhe era· mais propkio, a....;sim ;., que, no dia 15 '{le Fevereiro ào 
<tnno subsequente de 1822,. o coronel commandante do Batalhão. 
!uzitnno, Ignacid Luiz Madeint de :Helio recebia ordens termi
nantes e a. Cartn, Hegia, CJUt> o e!C'\·ava a: Brigadeiro e· Comma.n-. 
<J.ante das Armas · rut &ilía. 

Prestes, commUilica-se .:\!adeir·a. com o g-enez-al ~Ianoel Pedro, 
o qual se recusa. a. entreg-<l.t'-lhe o commando, no qual tinha !}ido 
investi-do pela Junta Pt·ovisoria. Não se conformando i'l.fadeit"a. com 
tal resolução, procUt<Ju fazer adeptos, emquanto os regimentos se 
dividiam, uns sobre o commanc1o de Manoel Pedro constituído d" 
bral!ileiros e o restante sob o c~mmando de ::\{adeira constituído 
de portuguezes. 

A. maruja quô :.1.companhava ~ladeira., passou a pt•aticat· toda 
s;orte <l~-,;aquE>s e in,·asões, leYando a eífeito as mais rudes tro-· 
pe_l!:.ts como aconteceu com o Convento <ia IJapa onde depois de 
atirarem cuntra a>< freirás as mais torpes injurias, mata.Ill a Ab
badessa. ::l[aüt·~ Joanna AngeÚca quando esta abria a porta; do Con
vento.. no momento em que pretendiam arrombai-a, sendo varada. 
cofu uma baionct<L, .morrendo ímmedia.tamente, 

Qua.si tou" a tropa de linha, ·que havia deser-tado da Capital, 
refugiou-se nas hoje cidades de Cachoeira, Santo Amaro e Villa 
de Sã.o Francisco e Conde, de cujas ordenanças, era ca.pitão-m6r 
Joaquim lgnacio de Siqueira Bulcáo, homem de virtudes, valente 
a decidido e que havia abrigado toda aquella tropa nas suas fazen
das, onde sú se ouvia e commenta.va, o grito do Ypiranga que 
resoa ''a !)O r todos os rincões da Bahia. 

Emquant<> a-s tropas se decidiam a marchar para os campos 
õe Pirajá, na villa de Cachoeira, hoje cidade, a 21) de Junh<J de 
1S22 surgiu o primeiro impulso de independencia, tendo á frente 
os coroneis José Garcia Pacheco e Rodrigo Antonio Falcão Bran
dão. 

Um dia antes, isto ê, a 24, ·postaram-se na ·povoac;:ão de S~o 
Felix, ·hoje tam:bem cidade e na margem direita· do Para,guassu', e 
no dia lmme-diato acclamaram D. Pedro, Príncipe ~gente do 
Brasil, cornmunica.ç;ão essa feita ao commandante da escuna en
viada por Madeira,, para acalmar os animas do povo. Momentos 
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depois ouvem-se tiros de fuzilada emquanto da escuna de gue.rrn 
parte uma descar.ga de tre;; tiros de metralha por tres .peçus. de 
artilharia, continuando o fogo mais alguns di€1'5, QUando mais tarde 
<l.esistindo rendia-se, sen<Io preso o commandante c os ,;eus tripu
lantes, á ordem do Príncipe Regente. Depois de tae~ acontecimen
tos em Cachoeira, em Santo Amaro e V!lla de São Francisco er:t 
igualmente accla:mado com verdade!t·o enthusiasmo D. Pedt·o, Prín
cipe Regente do ·Brasil. 

Já se encontrava Cachoe ira g-Ua1·necidu. pelo carinho e vigi
lancia dos coronels Garcia Pacheco e Falcão Brandão quando ~hega 
evadida da oavital o major .Tos(. Joaquim Salusiiano Fen·eiro, nas
cido em Portugal, porém, que ab!"açava com t odo ealor '~ indepen
<lericia brasileira; e que ha\·ià. retirado á. noite de algumas <.:asas 
de Itaparico. armas e muniçües, e dessa f<>rm,a, organiza. um ba· 
talhão que segue para guarnecel-a, emque.nto .João Francisco dG 
Oliveira Bottns, officia l da arn1ada portu;;ueza quE: tmnlJem de· 
fendia. a causa brasilelr:~., et·ên. uma flotilha de barcos de Santo 
Amaro, Xazareth e Cachoeil·a. ~u·ma-o;: e tripul:l-os pelos 1nc·~mos 
mari.nheiro,; qUP nelle serviam, ~ncaminbando-se para H p :mta d<:' 
:-<oss~~ Senho1·a guardando essa entrada. · 

Madeira conhecendo todo o plano. tenta passar Jlt'lo wunH, 
Jogar situado na parte meridional da ilha e eujrL topo;;nq>hüL d(L 
impressão de um tunil. Todavia abdu-se fog-o dus seus navios em
b om. a resistencia. fosse grande emquanto chegavam os contln
~entes de cachoeira auxili:ldos por João das Botta,; que atacava 
toda a. costa orienta!. 

Emquanto que taes factos se pa.ssa\·am quasi denu·o Ja ci
dad~ de ~lva.dol.", eram Ol'l,"ani.zadas tt"opas para baterem os luzi
tanos que occupe.vam a cidade. 

Foi então o tenente-coronel Joa![uim Albuquet·que, conheciuo 
por "Santinho'", que se achava em Piraj;,, e onde realizou briosas 
f.aç:<nhas. ajudado pol' caboclos arma-dos de arcos e flechas per
~eg~indo sem]Jre as tt·opa5 de :\ladeira. Com a chegada ode· La
batut, -do Rio de Janeil·o, o exel"cito pacificador mudou de faee. 
pois trazia um batalhão õe oitocentos homens vinõo mais tres 
:nil praças de Pernambuco, quatrocentos da Parahyba. inclusive o 
batttlhão organizado pelo padre Brunier, conhecido por Couraças. 

La:batut fortificou toda a costa com 0 batalhão de Henrique 
Dia.G, constituído -de pretos com cerca de mil e cem pt·a<;as, e en
tão ataca ;lfadeira que tent;,1. invadir Pirajá. atra.vés ele Cal>rito, 
lOg"<4r proximo á Ita~parioa, POL'ém. ~··ndo rechassado, e ntra preci· 
pitaàamente :'>ladeira. em Pirajil., onde o coronel Falcão ~e La
cerda se oppõe tena.zm.ente apt-sat· de inferior em f orças, travan
do-se uma. renhida batalhe. celebre na histeria da Bahia., sendo 
grande a mortundade, e malor a victol'ia, isto a 8 ~e ::-Tovembro 
de 1822. 

Piraiá. era o ponto ohjec:tl\·o de ::'1-Indeira e o que fez !ol a.taca.r 
com todas as tm·c;:as sendn porém batido. vergonhosamente. 

Labatut continua victorioso em sua ma;rch<l. triumphai, tendo 
como elem.ento -destacado em s!'us batalhões a heroina. Maria Qui
teria de Jesus, tllha. de uma pobr<'. e que ainda muito moça., tam
bem se alliára em defesa dn. gl"ande causa, e que segundo os Ws-
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toriad<~res. esta heroina. tinha a imaginação exaltada pelos ro
mances de cavallaria an<laonte e em consequencia, havia abando
nado a casa dos seus paes para ~o<e inco1·porar á·s forç;as brasl!eira!$. 

Emquanto as tt·opas constituidao; (h, brasilei-ros alcançavam as 
ma.i.:! dignas victorias surge a notlcla de que havia aportado á 
Bahia e atf mesmo desetnban:a.du um t•efor~o de tres mil homen-s 
que escaparam á vigilancia da esquadra brasileira. 

Surta no pot·to estava a esquadra bra~'ileira sob o cornmando 
de Lord Cockrane, que entendeu atacat· a esquadra por-tugueza, sen
da a victoria. estronuo.sa, apesar da nossa esquadra estar .em con
dições de inferioridade. 

E de victoria em victorie., a>; trop<Js brasileints, conquistavam 
a liberdade da Ba:hia e do Brasil. quando ib 10 horas do dia 2 de 
Julho de 1823, âs quatro horas da madrugada. em completo silencio 
e com grande medo. ú.'< pressas. realizava-se <L fugida de ~Iadt-ira 

::;om as >lllll:; tl'OPas. 

Já aguardava so!U<;ào o então coronel Lima. desde o dia 30, 
tal a sua respost~ pet·emptm·ia ~~ Madeira vor intermedio do seu 
emrsJ:urio, que nào guardava a esper:m~;a. de urna capitula~ão, mas 
esperava atacar o inimigo no Jnomento de sua partida e para isso, 
já se encontravam a.s tropa::; bra..'<il<:il·as prepara.das o que realmen
te acontecia, sendô perseguida a esquadra de Madeira acompanha
da pela esquadra de Lord Cockrane. 

"Assim terminou a guerra da independencia que durou mal>; 
de um anno atk o seu desenlace, sendo a Bahia, esta heroíca terra, 
quem poz remate iL es·~;<Q. Juta J>orfiosa e sangrenta, cuja victôl"ia sel
:ou a autonomia desse grande e vastíssimo Pa.iz~. 

Lavrou então a Bahia ne::;stl dia, que é o dia de hoje, St·. Pre
sidente, o mais lidimo attestado ue cil'ismo do Povo brasileiro, que 
jamais o desmentira em quaesquet• t!pocas, porquanto havemo:>, 
nós brasileiros, de. sempre unidos e confraternizados. mostranno:; 
ao mundo cív!Hzado que somos 'um povo índ~penden.te e que só 
visamos a. Sl'andeza e prosperidade' llo Bt·::u;il. (.m<ito "bem. Pai· 
m.as. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - -Acabo de receber, e vou ,ubmetter con
juntamente a votos por se referi!· ao mesmo assumpto o :segUinte 

REQ\JEP.TMENTO 

Requeiro que- seja inserido, na Actu da ::;essào de hoje, um 
voto de lou;•or em homenagem aos que batalharam ·Pela nossa 
Independencia politíca, no tet·rito;·io bahiano. · 

Sala das Sessões, 2 de Julho de 1935. - Joo;é Jo{i.o ào·Pat·ro
cínio. -Pedro Jorge, - .1.bel rios Sa11to.~. - Erman~ A.lves Go
·me8. - A.1tstro Idiart Oliveira . 

.Appt·o,·ados. 

O Sr. Presidente - Está finda a ho1·a destinada ao Expe
diente. ·Vae-se passar á Ordt>m do Dia. (Patt$a.) 

Comparecem mais O» Sr-s. : Euvaldo Lodi, Genct·oso Ponce, 
('aldt>im Alvarenga, Lauro Lope;,, Ribeiro Junio1·, Mario Cherrnont, 
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D eo-doro de :IIendonça, Abguar Bastos, Fenelon P·"rdig-ãu, :~<Iagalhâ.~5 
de Almeida, Eliezer Moreit·a , A ;::enQt· :IIonte, Ft·eit·e de _\.ndra.dC', 
Democrito Rocha, Pedro Firm<:'za, Humbet·to An<lr:u l<'. :\fonte Ar
r a es. Jo~~ de Borba, Figueiredo Rodt'i);UC~, Jehovall :llotta, Xaviet· 
de Oliveira, Martins Yera!i, Jost: A ugtl~to, Ricnt:,~ " fr,.u·reto, Gru
tulluno de ~rito, Botto de :.'lfeneze,;. Odon B ezel'r a. ltuy Carridt·o, 
O~rio Borba, Adoltih o Celso, Bat·11osa Lima Sobrinho, Mario Do
mingues . Arthur Cavalcanti. Alde Sam paio, Oswaldu L ima . H um
oerto Mour-<1., S t>verino ·Mariz. :1-fotta. Lima, Fe-r n:lltdes Lima, Sam 
p a io Costa, I sidro VasconC"l'llus , :\1elchise<leci• :.\lontl!. :\fanoe l No• 
Yaes, Clemente Maria ni, J oão .\Ian~bcira, .Prfseo Para íso. Arlindo 
Leon~. Mup:aJhães Netto. ·wando·ley Pinho. .8-U::;an\ Sanrhes. A t
tila Amaral, Ubaldo H<~nwlhett!, .ra.it· To,·ar. Fr;~.nci~<:u Gonçalves , 
Noguein~ Pi!nido, Amaral Peixoto, .Julio de Novaes, Henrique Lage, 
Salles Filho. Sampaio Co!TO::a , .Toüo Guima't'ii.es, Raul Fernande~. 
Le,·t Carneiro, Edu;lnlo Du,-:,·il'r. B E-n to Cost a, ffel'm d e Sil\':t, Ce
sar T in oco, Allpio Cost:tila t, f'.-:tdo K elly, Lontt•tt C <>s tn . Cat·d!Jlo 
F ilho, Banddru Vau!;han, Ciem<·nte ~fedrudo. Au;,:ustu ViP~as, Ar
~hu r Bernardes Filho, Vieir:t :vrarqu~;;. Jol'é "\ lkmin. Celso ~lu

c h a <lo, J oSé Ber n a rdino. Anthet·o Bul~lho. Bu<·no B•·:tn;lfw. Del 
pl1im Moreh·a. I•'erreira Lima. \\'aldemar l<'ern :it·a. ::-:antu:< Filh o. 
Oscar Ste\·enson. Carlota de Queiroz, B"rros P e n teadu. ).J,., ·,~t•s An 
Jrade, Cu.rJo.:;o de Ztlello Nett o. M::t.ceclo Bittencout·t. Di:ts nueno • 
. J orge Guedes. Min~nda Juniot·. Húl'acio L«íet·. Fabio "''·anhq, Jai
t 'O Fra neo. J os{; Cassio, Lnnde lin 0 Gomes, V!c~n t.<:: ::\li;:uc-1. Trigo 
<le Lou reir o, Generoso Ponce . Anhur Jorge, .Plinio 'l'out·inho. Ar
thU>' Santos, F r anci:sco Pere ira. J os<: Muller, Ahelar<lo Luz, Curlo:; 
Gomes de Oliveh·a, Joã,, . Carlos, Baptista Lustuclo. · l.l<"m :·trio Xn
vier , Annes Dias, Frederico " ' o lf fenbuttel . R o.ul Bittencou1·t. As
~aniu Tubino. João Nen!~. OS<.·ar Fontoura , ::>~l ,:tsti5.u Domingue:s, 
,O.,bel . dos Santos, Francisco di P iut·i, A d.all>e,·to Camaq;o. Al berto 
Surek. Dama!! O r tlz. Vieira ::\Iacetlo, );fartinho Prq.do. l<'erreirtt L i
m a . P;~ulu As.sumpçào, Ped ro Rach e , Gtt >< lfLO ato HritH, \'icf'nte Cal
Uez. Leoncio Araujo. Ga~tão Y i <ligal, Franc;:a :r'ilho. ~Ioacyr B..'l.r 
ho,.a. At·l!ndo PintCJ. Ati~U:>to Cor~ino. Cardoso A)T~s. Al'>0Jartlo 
:\1arinho. SylYio Leitão. Po. ulo :.\Imtin~. :\Iornt>s Pah·u. Bat-reto .Pin
to e Thompson Flores (142 ) . 

Deixam rlt> eompat·ecer o::; Srl:l.: J o>1(: Pin garllho. Agostiniw 
:Vlonteiro, L ino Machado, Pires de Gayoso. Ola\'o Oliveira,' Al!:>erto 
Roselli. Herectiano zena.yde. Samut>l Duarte, Arnaldo Bastos, 
.Emilio de ~laya , Mello :\Iae b a d o. Isldro õe Vasconc-ellos, Altami
ranrlo Requfão, Lauro P s..«sos. P edt·o Lago, Luiz Vianna l•'ilho, 
J. J. Seabra , Alfredo Ma:scarenhas, Arnold Silva, Octavi0 Manga
beira, Asdrubal Soa:re.s, Cand!do P~:ssõa. Cru·lm; Luz.. Noraldin o 
L ima, Pinheil·o Chagns. :\la.ttins S r;;u·es, Pe<lro Aleixo Aclelio ~lu.

<: iel, João Ber nldo. Vo:asblngton Pires. Juscelino Kubitschek . .Poly 
ca r po Yiot t!, Carneiro de Re:wnde. Jott o P e nido, Rezende Tost es. 
Jacques :1-!onta ndon , Abrt>u Sod1·~ . P aulo Nogu eim. Vergueiro 
Cesar. Gama Cerqueira. Jo~quim Sam paio Vi~l. Cincina t o 
Braga, Laerte Setubal, Hyppolíto do Rego, Teixehoa Pin to. 
Uoherto :\-foreira . Meil·a .Tunior. Ped1·o Vergara, Silva Costa, 
Martins e Silva., Chrysoston,o d ê Olh·e!ra, Olive!m Coutinho. Ro
berto SJmonsen, VIcente GoU\·e ia, Baeta :-<eves e .Salgado Filho 
(56). 
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ORDE!.! :qo DIA 

O Sr. Presidel\te - A li::; ta de presença a.ccusa o com')la· 
recimento de 235 Srs. De-putado!;. 

--
Vai-se proceder á votação da materia. q.ue se acha sobre a 

mesa e da. constante da Orcem do dla. 

Vii.o. ser julgados objedo de delibet'S.çâo dois projectos. 

São, successivamente, lidos e considerados objectos de 
deliberação os seguintes 

PRoJECTOS 

~ . . 113 - 1935 

(1.• H~~isl:rtural 

Su.spende a concessão de in.spe-c~·<i.o p1"évia. a univcr.siclade e insti· 
tu-tos de ensino estadoaes e lívre~r e approvação ~s seus e.s
tatutos, emquanto não fâr appro1:aclo o Plano Naclcm~Z de 
Educação. 

. (lj::duca.çiio 38 - 1. • le;;-is1atura) 

Considerando que a orp;anizaçâA> univ-ersita.rla brasileit·a é !"e
guiada pelo decreto federal n. 19.851, oe . 11 de Abril de 1931. 
Amanada do Governo Provisorio, cujos actos foram approvados pelo 
art. 18 da" Disposic;~s Transitarias da Constituição Federal de 
lG de Julho de 1935; 

Cun:slderando que o citado decreto: 

a) :fb:a. t!Do:atlviunente as exigencias que deverão ser satis
felto!s para a constituiçã.o de uma universidade brasileira, nomea
damente quanto aos institutos componentes da universidade (ar
Ligo 5.•); 

õ) prevê qutl a ol·ganiz.'t~;âo administrativa e didac tica de 
qual que!' universidade ·• será. instituída em estatuto~ approvado!l 
t>elo Ministro da Educação e Sa.ude. Publica" (art. 7."); 

c) estipula. que "as universidades estadoaes ou livreM pode
rAo ser equiparadas ús uniYcrsi<lades fede raes para os efteltos 
de concessão de .tltulos, dignidades e ouh·os pr!1il1egios universita.
l ios, mediante inspecc,;ão pn;vh\ pelo Departamento Nacional de 
Ensino e ou.....-ido o Conselho ""acionai de Educação.. (a.rt. 12) ; 

d) preceitua que "as unh-cr8idades estadoaes e Unes equt
paraldas fica.râo sujeitas á. fiscalizaçã o do Governo Fedei:a.l, por 
inte1·medio do Departamento Nacional de Ensino, que verificará. a · 
íiel observancla de todos os preceitos Jegaes e estatutario~ qÚe re· 
gem a. organizaÇão e funccionamento da univer:>ldade " dos insti· 
tutos que a· compuzerem. solidarios e estrictamente re;<pon!'nvels 
peln. etfici~ncia do ensino n~lles etdm1ni9trado" (art. 13); 

e) declara. . expressameonte. no Intuito patente lle imPedir :l. 
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constituiçilo de universidades que não se amoldem aos Pl'eceitos. da 
legislação federal vigente que "a denGminaçãa de Universidade 
em documentos offic!aes só poderá ser usada pelas universidades 
federa.es ou equiparadas ... " (art. 113). · 

Considerando que a Constituição Federal no art. 1~0 attribue
competenci::~ á União para: 

a.) fixar o plano nacional de educação, comprehensivo do en· 
sino di! todos os g:l'aus c 1·nmos, comm.uns e especiali:;:.ados e co
ordenar e fiscali:;:.ar a sua Pxecução em todo o territorio do Paiz; 

o) determinar a ~ condic:ões de reconhecimento ofíicial dos es
tabelecimentos de en-,;ino secundo_rio e com-plementar desto c dos 
institutos de ensino sup;;-dor, exercendo sobre elles a necessa.ria fís
c·alizaçlto. 

Considerando que, segumlo tambem dispõe a Constituição Fe
deral no art. 152 "L"ompde vr.eclpuament~ ao Conselho Nacion.<~.l 

de Educ~ão, organizado na fórmn. da lei, elaborar o plan(} nacio
nal d6 educaç'"o para );~r ~~pJ:Irovado 1)elo Podet.- Legislativo ... " 

Cons!deran(lo que. consoante- o art. 39 da Constituif:;ão Federn.l 
·•compete privativamente no Poder Legislativo, com a sancção do 
Presidente da Republica (!L 8), legisln.1· sobre: a) toda"''- as ma
terias de competencin. ela Gniiío constantes do .<J.l't. 5." ou de-pen
dentes da lei federal por for(<a da Constituição"; 

Considerando qu"', entre as competencías privativas da União 
se ínclue a de "traçar as dln?ctrizes da educação nacional" (art. 
5. • n. XIV) e mais no n. Ã""X, a de "legislar sobre (letra h) con
diçties de capacidade para o exercício de profissões liberaes e te
chn!co-scientificas, assim como de jornalismo''; 

Considerando que é da c<:>mpetencia privativa dos Estados (ar
tigo i.", n. IV) "exercet· ·em gentl todo e qualquer :poder ou direito 
que lhes niio fôr negado explicita ou implicitamente por c lausula 
e.xpressn dessa Constituição··. iwndo-lhes em consequcncia, vedado 
usut·par funcções privutivas do Poder Leg.il'lativo Federal, caso 
·,ue se verificaria. indubitavelm<mte, se lhes fosse re::.onhecido o 
direito de estabelecer, para os seus s~·st<?mas educacionaes. prin
cípios incompatíveis com os que cncontt·arem consag1·ação no pla
no nacional de educação, e de fixar pctl'a ellcs directrizes contra
ri::lls ás que vierem a se1· trac:ada,. pela "l:nião em matcria de edu
cação nacional;. 

Considerando que a Constituü::1o Fedt•r~l. tendo legislado so
bre a elãbol:'aç:ão e :tllpr·ovll.Gâo legislatint do plano nacional de 
educa~ão,. de modo revelado!· <la importaucia excepcional attri
buida ao a.ssumpto, considerado Pl'Oblema nacional por excellen~ 
ela, e h(].vendo-o cercado de e~peciaee garantias· de execução ao 
dispor que elle "Sô se poc1cl'ú renovar em llrazos det<?rmina-do><". 
inadriii:i:sivel seria sustenta~· que os Estad<Js e o Distrícto Ycder<J! 
gozam ca maus ampla liberdade ·para organizar e mantet· syst~
mas~ educativos nos respectivos terrltorios, sem serem adstrietos ft. 
observancia do plano nacional de edu<::açã.o; 

Considerando que ·o pt-opr.-iv art. 162 -.da Constituic,;ã.o Fedem! 
ao declarar competir •·aos Estados e ao Di:ltricto· Federal o1·ganl-
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zar e manter systemas educativos nos terrHorios respectivos" Jogo 
e m. seguida declara respeitadas as directrizcs estabelecidas pela 
Unlão", subordinando assim, neste particular, a faculdade de le
g islação reconhecida aos Estados e ao Districto Federal á obser
vancia dos preceitos !ederaes na materia; 

Considerando que, se permittido fosse aõs Estados ab»trair d o 
plano nacional de educação, ficaria este Í>:rlvado de toda a eff~
ciencia, e a nnullado ficaria o direito d:L União de coordenar e f:fs
calizar em todo o terr1tor1o <lo Paiz a execução do mesmo plano, 
ex-vi do art . 150, Jetra a .. in fine,-

Considerando que, assim, n. legislaç;ã.o dos Est.a.doe e <lo Dis
t ri<::to F ederal, quanto [t org-<\nlzação dos seus systemas educacio
naeso só póde ser de natureza suppleUva ou complementar (CoJUlti- · 
tulção Federal, art. 151. in fine, art . 7.0

, n . III) o que " confir
mado no. § 3.0 dO a.t·t. 5.o da. .mesma Constítui~ã.o. a o estabelecer 
as bases da harmonia entre a legislação fundament:tl da. União e 
a legislacão subsidiaria dos Estados. (As leis estaàoaes, nestes ca
sos, poderão, a ttendendo ás peculiaridades loeaes supprir as la
cunas ou deficiencias ela legislação !edet·a1 sem. dis-pen.~ar as exi
{le?~da3 desta. ) 

Considerando que o GO'\'eL·no F ederal se a cha empenhado em 
elaborar o plano nacionnl ele e<lucac:ão, -de onde hão de !'Urgir a s 
novas directrlzes da educ-nc:r•o nacional e que ê ela maxima con
veniencia, emquanto e:<!<e plano nã.o for app1·ovado ·pelo Legisla
tivo F ederal, s uspende1· a concessão a unh·er.slclades , da in~e
cção pré>•ia a que se refere o art . 12. paragr~pho unico -do decre
to federal 19.851, de 11 <le Abril de 1931 e bem assim a approva 
ção de seus E statutos pe-Jo 'Ministro õa Educac-ão e Saude Pu
blica, em conformÍda.de com o art. ,_-. d o citado <lecx-eto v ist o 
achar-se em lmminencia de reforma, Í>ol:lsh·elmente pl'oCunda , a le
gisla~:ão federal vigente; 

Considerando que a fundação de uni\'ersldadei! com ínobser
vanc:ia de_; preceito!il le;;aes nenhum ' 'alor legal pode ter e ·pode 
induzir em erro os candidatos â. matricllla, det erminando-lhes pre
juízos fr:repara ·teis que convém desde jã. prevenir; 

Considerando que, por maioria <le razão, nã o pôde ser admit
tida., embora emanada do poder publíco, a cre<l~âo de universidades 
inicialmente compostas de institutos de natureza diversa das man
tidas p elo Governo Fede!"al, para a qual· se relnv'l!diquenl condi
ções de u:Jste ncia e funccionamento f6r::~- da intervenção Jegitimn. 
e obrlgatoria da a utoridade (ederal : 

Considerando que, com)letindo pr1vativam e11te á Cn!ã,o le
gislar sobt·e as cond ições de capacidade para o eJCercicio de pro
td.ssões liberaes e technico-~cientiíicas (COD.!!tituição l"ederal, art. 
s•, n.o 8, letra Ja.), quaes advocacia. medicina, engenhilr!a, profes
sorado secundado, etc .. implicitamente se contém -nas s uas attrl
buiç:ões privativas a competencla para regular os planos de en

. sino que contlram a.s habllitaçõ~s indispensavels ao exerc!olo das 
menciona.da.s protissõelll; · 
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Considerando que se impõe, por-tanto, a intervenção le;;is
la tiva. suggerimos a adopção d1> seguinte projecto, que não affecta 
as prerogativas já legalmente concedidas aos estabelec!mentol:< 
de ensino nelle menctonados: 

PRO.JEC't'O 

Su-8pertde a co1~ce~tsüo de ·insJJccçüo pré-da a ZT1l·ituersidrulcs · e ins
titutos· de ensino estadoaes owlivrcs c am1rovaçfio dos sc·us es
tatutos em.quanto nrio fór appro'l:aào o Plano Nacional ele 
Ed.1tcaçãc. 

Ar-t. . 1., Emquanto não ror approvado pelo· Poder Legislat!
''o Federal, e~-vi de sua competencia privativa. o Plano Nacional 
de Educação (Constituição Io'ederal, art . 39, n .• 8, letra e e cindn. 
~rt. 152), fica. sus~m~~ " · concessão de inspeccão llr-évia a uni
ver.sidades e institutos de ensino estadoaes ou lh·res a que se re
fere o art. 12, parag-rapho unico do decre-to federal n.• 19.851, de 
11 de Abril de 1931 e ·oem a..~sim a approvação ~os seus estatuto!/ 
~>elo Ministro da Educação e Saude Publica, em .con!or.midade com 
o artigo 7.o do citado decreto. 

Art. 2.• As universidades que se ·houverem creado ou se crea· 
rem sem a obsen-ancia dos ru·eceitos da legislação fedem~ vigen
te não poderão funccionar validamente, sendo destituidos de valor 
as -provas e exames de qualquer natureza a que se submetterem 
os seus alumnos e ~m assim os diplomas e titules que expeGlrem . 

. Art. 3.• Revogam-se a,; cÜsposições em contrario. 

Sala das l;;essõe!'S, 2 àe Jülho de 1935 . ....:.... Henrique Doàswarth. 

[.l!)(;Il!LAÇÃO CITADA 

Decreto n.n 19. Sõ l , tle 11 àe d.bril ile_ 1931 

Art. 12, )laragrn.pho unko. O Ministro da Educação e Saude 
Publica !ixar.l em lnstrucções especiaes o processo de inspeccão 
prêvla e quaes os elementos minlmos <le ordem material e finan
ceira nece3sartos â. equiparac:.'i.o . 

.A.rt. 7. • A organização administrativa e didactica. de qual
quer Univerllldade será inBtituido. em es'ta.tutos app1·ovados pelo 
Min.illtl'o da. Eduacçii.o e Saude Pu]>Jica c que só poderiío ser modi
tdcados por proposta do Conselho Cniversitario ao mesmo Ministro. 
d evenclo ser •)UYido o Conselho ~acionai de Educa<ião. 

· Cons.tituiçlio Federal - artigo 39, n.• 8, letra ·'e" 

Compete privativamente ao Poder Legislativo, com :i. .sallcção 
do Presidente da Republtca : 

legislar ~bre: 
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- toda.s as materia.s de. competencla .da União co;Jstantes do 
art. s.• ou dependentes da lei federal, por· força da Constituição. 

Art. 152. Comllete precipuamente ao Conselho Nacional de 
Educa.~ão, organizado na. forma da lei, elaborar o Plano Nacional 
de Educação para ser approvado pelo Poder Legislativo e sugge
rir ao Governo as medidas que julgar necessarlas para a melhor 
solução dos problemas educativos, bem como a dlstrlbu!ção ade
quada· dos tundas espec!aes. 

PRO:JlllC"l'O 

N. 114 - 1935 

(1. • Legislatura) 

R.egu,?a a concessão de férias au.'f f-wi&.ecioii.-..':-~fos p.u?:!!cos ci'l..,.;~, 

e mmta.res 

(Estatuto 23, 1.• Legisla.tura) 

Con~tiderando Q.Ue o n.• 10, do art. 170 da Constituição da Re
)Jublfca, em vigencia desliE> o· dia 16 de Julho -de 1934, assegu- · 
toou aos funccionar!os publicas o direito a férias annuaes, sem des
contos, e: 

Cons!det·ando que, até a pt·esente data, ainda. não resolV'eU o 
poder legislativo precisar <;> numero de dias de ferias a serem 
abonados ao servJdor publico; 

Considerando que a legi&la(!ão anterior não é uniforme em re
lação â. concessão de ferias ~ fts garantias do direito :1.0 gozo del
las, por tsso que ba departamentos que attribuem a seus servido
res um perioilo de 45 dias de ferias annuaes, tal como á maJ;istra
tura; outra, a dasse militar. a quem se concedem trinta dias 
annuaes; e outra, ainda, a maior classe. a que Re abona wmente 
o pequeno periodo de 15 dias de ferias, por a;nno; 

Considerando, a.ssin1, que ha necessidade J.mpresc!ndivel de es
tabelecer-se a igualdade dos direitos, assegurados pela. nossa. carta 
poUt!ca, para que desa:ppare~a.m os prlv!leg!os e nií.o se éstlmu
lem re!!tr!c<:ões odiosa!! que setnPN acarretam prevenqões entre as 
classes; 

Conslderando, a.!nda, o.ue no nrt. 121, seus §§ e alineas, do 
Titulo IV - Da Ordetn Economlea e Social, !znpõe a Constituição 
Fedem! a regula.mentacão do trabalho; ~pouso e as ferias an. 
nuaes remunerad!l.!! aos trabalhadores; 

Corulld~randc. maia que o repouso annual ê uma neeeasidade 
orga.nlca, para restaut<ac:ão das fo~;ças physlca.s e renovac:ão do 
vfs-or mental. ·depois de longo Per!odo de trabalho fatigante. 

Considerando, outros!m, que o trabalho dn:eJ.lectuat, tal como 
o do runcclona.rio publico, redUz a" enet<gias phystcaa, dlminue a 
duração da vida, inva.l!àando, de.ses modo, precocemente, o indi
viduo; 
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Considerando mais ainda. que, muitas vezes, o sen·ídor publi
co deixa de descançat·, annualmente. para não .prejudicar o in
teresse publico. com. o seu afastamento tempora.rio; 

Considerando, finalmente, que é a.ttribuida ao Estado a assis
tcmcia social ao homem que produz, ao trabalhador que concor
re para o augmento da riqueza publica; 

O x:'oder ·Legislativo decreta: 

Art. 1.o O funccionario publico. civil ou mílitm· terá o direito, 
annualmente, a trinta (30) dias utels de feria.s, as quaes poderão 
ser gozadas seguidas, de uma só vez, ou intet·ca'ladamente, con
forme a. conveniencia do funccionarlo e assentimento da admi
nistração publica. 

Paragràpho uni co. As ferias não gozadas em um anno pode
rão ser accumuladas e utilizada.s pelo funcoiona.rio civil ou militar, 
nos annos subsequentes. no~ termos dn artil;o 1..". desca lei. desde 
que o adiamento tenha. sido exig-ido por cotn-eniencia ou por ne
cessidade do sen·iço publico, devidamente comprova{las. 

Art. 2." Não ])Oderão gozar ferias, simultaneamente, o func
cionario e o seu substituto ,legal, quanto este fôr o unico. 

Em tal '-!asa, terá preferencia, para ubt'enção de feria&', quem 
as requerer primeiro ou, quando as requererem ao mesmo teml)o, 
aquelle que tiver maior tempo de serviço não interrompido por 
licença para tratar de interesses ou por faltas não justificadas, 
até o .numero de trinta (30) por anno. 

l,o Na mesma repartição, não poderão t:oza•· ferias, simul
taneam:ente, funccionario>S em numero superior á sexta parte do 
total do respectivo quadro, departamento, -directorda. geral. ou clu~
~. conforme a natm·eza do servi<;o, em exercício effectivo: 

Quando o numero de funccional'ios for menor do que s~is (6) 
no mesmo quadro, departa.Inento, directoria geral uu da.~,;e, so
mente dois poderão gozar ferias simultaneamente. 

§ 2.0 Terá preferencia para obtenção de ferias regulamenta
res o funcclonario que a t•equerer, por motivo de saúde, mediante 
doenQa. comprovada, e depods aquelle que contar n;:; sua effectivi
dado mais de 10 a.nnos de serviço publico, e mais tempo não in.
terroiDp!do Dor Hcença, e finalmente, aquellf: que :,'<: t·ecomxnen
dar pela sua. ::apac!daãe, aptidão, ::tssidu!ãade " exac~üo no cum
primento do 1ev;!r, devidamentí< comp~ada.~ . 

.Art. 3." ·.) funccio:nario civil ou tnilita~· q\1<'. <lut·antc c.-inco 
(5) ou dez annos consecutivos de exerciC'io, não ha.ja goU\do {e
rias. por nece3sidade ou conven!E'ncia de s~n·ir:<) publlco, devida
mente provado, e nem tl"nha ohtido lf{]E'n<;:a nesse pP.riodo ter:~ 
din.>ito de gO?.II.r feria .. ;; accumulada!: t(lt:ll (oU p:\l'<.:talmm:te, .n'JS 

termos desta lei. 

Art. 4.• Revogam-se as diRposi.,;ões em contra1·io. 

Sala da.s Sess<:ies, !! <le Julllo de 1935 - Henrique Dod..8·worth. 

O Sr. Presidente 
dem do <Ua. 

Pa>;sa.-se á m:J.ter!a constante da Or-
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3." disctt.ssão do projecto n.• 105, de 1935 (1.• leuis~ 

latttT!t), revigoramw IJOr ~eis: mezcs o art. 2.<>, do- decreto 
n.. 4. 65!3-A, de 192&; com. parece·r {avoravel da Oommis.sáo 
de Etlucação ~em. "Virtude de t~rgencia); 

Encerrada a <lí>"Cussão ~ an.nunciada. a votação. 

A1)provado e enviado ú Commóssiio de Re<lo.c~ão. o se
guinte 

l'ROlECTO 

N. 105-1935 

' (V Legislatura) 

o ·Poder Legislativo decreta: 

Al't. 1.° Fica revigorado por seis mezes, a partir da da.ta da 
publica.t;ã.o <lesta lei, o artigo 2° do decreto numero 4.659-A, de 19 
de Janeiro de 1923, com a seguinte redacç:ão: "Os diplomas já expe
didos, para que go2:em da~ respectivas vantag-ens e pr!v:llegios, deve
rão ser registrados, dentro do prazo fixado neste artigo, no Ministe
rio competente". 

Art. 2.o Esta lei entrará em vigor na data da sua publ!ca
ção, Tevogada.s as disposições em contrario. 

Votação do proiecto n.• 13-A, de 1935 (1." L<Jgislat11hYJ.), 
àiaponão .!IO'bre promoções de dcTegados diB'trictaes, commí.s
sarios-in.spectores, comm.issmios, etc.; tendo pa.r11cer com. 
subs'titutivo d!k 0o1tlhniasã.o de .Estatuto; (3." àiscuS\Sdo). 

Al)provado e enviado á. Commissão de Redacçfu:J o se
guinte 

N. 13·A - 1935 

"Art. 1. • A promoç:ão de delegados distr!ctaes, commíssarios 
lnspectores, commlssarios, escl"ivães e escrevente!! obedecerá á. se
guinte proporção: 2/3 por merecimento e 1/3 por antiguidade; ob
servando-se sempre, rigorosamente, o dlaposto no artigo 45S do 
Regulamento approvado pelo decreto n.o 24.531, de 2 de Julho de 
1934. 

Para.grapho uni co. O merecimento será. apreciado á. vista. da. 
fé de of!iclo <los que figurarem nos primeiros 2/3 de antiguidade 
na. respectiva. cla.11se. 

Art. 2. 0 Revogam -se as disposições em contrario. 

· ~,. Votação ilo projecto n.• M, de 19J5 (1." legislatura), de-
term.inanc!o regras pel= qnaes são a,s sociedades declara
ála.Y de utilf.ãc.de publica; tendo parecer da. Com.míssão de 
Legis1a.ção Social com emenda ao projecto; (3." discussão). 
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O Sr. Presidente - A este p rojecto a Commi~s5o de Con· 
stltuição c Justiça off~receu J. seguinte 

E:>IE:-;DA ~UBSTlT't'l"I\'A AO Ar.T. 3." 

"Art. 3." ::>renhum favor do Est ado decorrerá dv titulo de uti
lidade publica, excepto o direito a.o uso, privilegiado, de e mble· 
mas proprios, flammulas. ba.ndeiras e distin ctlvos, reconhecido a. es· 
t es o íranqueam~nto das r eparticões publicas onde seus portado
res t enham de cnc<l.minhat· papei;; ou documentos que interessem 
ás collectividades n q ue pertencerem". 

You subm<"ltet· <1 vot os a. emenda .em primeiro Jogar. 

O Sr. ·Barreto Pinto (cncnminha1J(/o " 1·otaç<io ) - Senhor 
Pres idente, o projecto n. 64 deter mina a;; r egr as pelas quae,; são 
as sociedades declaradas ele u tilidade tmblicn. c que fm·a:m elabo· 
ru.das pela Comtnissão c1e Constituição ., Ju~tit:n. rle "ccordo com 
as su :;-:;estõt>s elo Sr. P<:el!·o Yer f:':lrn . 

E.~tou infonnado •le <tue, em Fevereiro deste anno, em vir
t ud(; do requ erimento ono Sr. Mo7..art Lago, f; que o projecto f oi 
t·emettido {t Commis!<:lo de L e&;l!<lac:ã.o gocial, <)Ue o <!c-volve a~;o
ru, a p len;uio. com uma eníen<ln a o art. 3 ,n , 

O SR. LH:DELlNo GoMES - Serú mesmo utilidade ou inutili
dade publica.? 

O SR . BARRETO PJNTO - • .\. lei é para regularizar :t con
c~ssão dos t!lt ulos de u tilidade p ublica . 

O SR. LAUOEt,INv Go:-1ES - Vamos ver se con seguimo,: dest:~ 

ve?. uma lei de utllidnde publica . .. 

O SR. BARRETO PI~TO - Parece que e-!'.te ;. o desejo <lo 
Legislativo, determinando as regra~< geraes no sentido de evitar 
as leis de favores pessoaes. 

Mas, Sr. Presidente, de\'O dizer que, no m eu modo <le vl:r. o 
.projecto não pôde s ubir á sancçüo tal como se acha. redigido. . Pül." 
isso, desejava saber em q\le pha.se ,nos encontramo,;. se na ~egun
da diacussã~ ou no ultimo turno; pot'quanto o avul1<o nada escla
rece. 

O S?.. 'P~t<"'lSIOE;:>"'!E - O pr~>jectn estft ~m l <'l'C!'ÍI'a <liscu!;s:1o. 

O SR. BARRETO PINTO - Parece-m n. S 1· . l'•·<! ><idente, cstn 
é a segund!'L aiscus~<ão e eu 11edü·Ja a Y. Ex. CJU<> nPiX:t~ ~.<) b com 
claro o at<s\lmpto, po·que tenho ('nlcnan~ <1 arre•l<~>nt:n·. 

o SR. PRESIOENTr: - Devo intorn1ar ao nolw:• De-J•Utr:<l<> qu;, 
esta é a. terceira dlscuss;i.o conforme ron,.ta <h' t'<">~pect!\'o im· 
presso. 

o SR. BARRETO PINTO - Peço, entretanto, a V. ElC., accei
tar a emênda que envio á :Mesn .. yo!tanrlo o projN·to á~:~ Cotnmi~·
s ões de .rustiç.:t e Legislação. 
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Em seguida. é approvadá a emenda substitutiva ua 
Commissào, ficando ·prejudicado o art. 3." do ,projecto. 

Approvado c env·lado á. Commi>;são de RC\lacção o se
guinte 

Pll.OJ=o 

N. 64 - 1935 

O Poder Legislativo decret:t: 

Art. 1·0 As soc!edades civis. u s< asocir.ções e as fundações consti
tuídas, no Paiz, com o fim cxclusiYo de servir desinteressailamen· 
te á collectividadc, podem ser <leclaro.das de utilidade public3., pro
Yados os seguintes req1lQsitos: 

a) 

annos: 
que adq,uiriram personandaile juríU.1~~ ·-. .... 

b) que servem. <1esinteres~:tCla.mente & collectividade; 

c) que os cargos de sua <lirectori:l. não são reinunet·atlos. 

Art. 2. 0 A declaração <le Utilitlade publica será feita em acto 
do MiniStN àa JusUça c -=-egocíos Intedot·es, media-nte requeri
mento ou e:~J-oftic-io, en1 casos cxcepdonaes. 

Paragrapho unico_ O n ome da sociedade, associac;:ü.o ou fun
cla<;;ão decl!l.rada de utili<lad e publica serú. inscrip-to em livro espe
cial, a esse fim destinado. 

AEt: 3." N e nhum favo1· do Estado decorrerii, do titulo de 'l.;l:-

1-Jõ.ade publlca, excepto o direito, ao uso, nos papeis e «ctos solen
r,es, dos >Jmblemas da Republic.<L . 

.Axt. 4.o As sociedades, asS'ocia~ões e fundações <ledaradas de 
utillda<le ?u'bU~a. antes \!es,;a lei, fic:~.m obrigadas a provur, prf;
Yiamente, pa~:l. que pos~am us:~.r os E:·mblernas da Reput-líca, ao 
:.rinistro· da Justiç~~. tt<.te pt:ec-nchem os requísitoos e;;pecificado&' 110 

~rt. l.". 

Art. 5." As .aociedades, assoc!a.,;ues e fundações dechu·udàs rlc 
utilidade publica ficam oln-igaclas I! . apresentar todos os annos ao 
Minis•tro de Estado da Justiça c Negocies Interiore.; rela~üo cír
cum..stanciaoa dos serviços que houverem presta<lo á collectivl
dade. 

Art. 6.o Serú. =~acla ::1. declara~ii.o de utilidade l)Ublica por 
acto do Moi:lister1o da Justi:;:a, se deixar a sociedade, associação ou 
fundação de satls!aze:r, em dois annos consecutivus, a obrlga~iln 
estipulada no axtiJ;o anterior. 

Art. 7." Será tambem Ca.!.'>lada. n. declu.rac:ãu de utilidade J>U-. 
bl!ca, mediante represent.1.ção documentada tto orgüo <lo .Ministerio 
Publico, da séde da sociedade, associação ou íundtlção, semp1·e que 
se provar que ella deixou de preencher qualquer do:; ~·equl.;ltos do 
art. 1.0 

Art. s.• Revogam-se as disposições em contrario. 
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Votação do 1lroNcto n.• :!14-A d e 1935, a!t /.od::nnd-u a 
aõertztra do credito cspecinl "de réis 125:400$, para rLttcndr.r 

ás ea;ige,~ci<Ls <!O decreto n.• 24.462, de 25 de J1inho ele 193-!; 
.r;om parecer fu.vo r avel da Commissão de Finança.~ e Orça
menti) ( 3. • disctt.ssão). 

Aoprovado e enviado Ct. Commissão de Retlacc:;iio o »e
.'guinte 

PROJEC"ro. 

X . ~H- ln5 

Art. 1." FiCl\ o Governo a u torilm.do a <li~pender. p elo :\lin is
tt-rio <la. Educaçiio e S:Lude Puhlica. com a Faculd:Hle \k :Vledi
c lna de Porto Ale:;r e, n.lêm da quantia e:;pccificada na Yerlla ~-· 
(Instituto de Ensino), Capitulo IV (Faculdade cl(' 11-ted·icina), a . 18 
( L'ês~c~l .F!::c) . !'!'!~i~ a (1ua ntin d0 1~5: 400$000 (cento c vinte e <•in
co contos e qu att·ocentos mil ri'b). J>ara attcndcr a:; e~iA"("n<:" i tt" du 
decreto n.o 24.462. de 25 de Junho de 19!l4. 

Art. 2.• Re\·ogam-;;e as d i:<posiç;õ es em contrario . 

Votação <lO projccto 11.• 53-A. ele J!l35 ·( l" le!l i&lattwu), 
prohi ~indo as corridas de autom.ot:cis; e rn<tros '!:Ch·iC I! lO~. c111 
aposta. de velo,ida.cle: co-m J;arc.ccr conlrn.rio rla Collllrti.s
$tÍ.o de Justiç-a ( 1.• dh;cussilo) . 

O Sr . Presidente - \'uu :;uhmetter a V(> tu~ o prc>je eto . 

O Sr. l'Iatta Machado (J>m·a r·ncawi·nhrzr u. rotrtt;rif)) -- ~r. P r e 
sidente: 

Renovei, nesta Sessão. o Jn·ojecto que nu. pa><!-! .. t<llt U]ll'(-scntei , 
prohibindo as apostas de entTit!as \"crt!:;lnoR.""t~ <IE> a.tt tnm ovciB. pot·
quo repetiu-se outro lastim:n :t•l dcH.:l->'tre, como o oecorrido no anno 
findo. 

No p rimeiro foi victilnatlo um jonm exhuhcntnk ele vida: tll) 

s~gundo, o vencedor <la cot•r!<ln l•~LS:<aua ., que nfta poucl<>. com ><U:t 
provada J>ericla, habilidade ~ !rm;:a evitar o de,~lstrc. 

Vemos, :tSSfm, Sr.· PreBi<lcntc·, que o Larilaro c"vectac ulo, des
toante do!l sentime ntos clcmcnture,; de piedat!c•. r evln· ,.;cenaH doR 
!!lrcoJ; romano~. e r elembra. a. s."lUtl:l<;iio te trka dos ;::ladia.dore~. des
tilan do u nte :t tribuna do I mpemdo t·: - ·· .-trc. l 'r1c.~ •·r . moril uri te 
sa. l ttt<tnt. " 

SrLlve, senhor e:!l, <>s q u e vi"lo m c.n cr \·os .<:audam. t>ml<'r ia m di ze:· 
o~ \·oln.ntcH, dc~ pc-r1lndo·»C do:,; dit·cc:torc,; !laR COIThl•<B. 

E ' desh uma.r10 pcrm lttit· que ~c t•e tu ·odu7~"lll l os <l~sa"tre!;' alt:1.
nwnte condcmna.vcill, e a clot:ta Comnüs,;::io de Lcg!slar;ào t> .T u,;ti<;:t 
reconheceu-o, no ·s e u parecer , qua ndo <lisst>: 

"O excesso "de velocl<la<le pt·eci>;a •er evltaclo e r c )wimidu Yi:;o
rosamente a fim de evit:trem-,;e os· 11e ri;-os em Que os vehiculos Jtõem 
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a. v~da tanto dos seus conductores quanto, e espccíalment~·. dos tran
seuntes das vias e caminhOs publico;;." 

Assim, affírmanào, foi incoherente a nobre Commio>são, per
rnitto-me dizel-o, com acatamento á sua alta competencia, '{uando. 
referindo-se ao Projecto rlo Co(ligo Penal em discussão, avanc::ou: 

'"Tocou aquelle prujecto, no ponto e;,;sencia1 da qUeHti"io que o 
projecto do Se. Matta :Machado, na~ suas entre1inhas•. mal encobr~. 
Abriu. portanto, a discussão sohrt> c-anitulo dos mais interessantes 
da vida contemporanea, que Úeve merecer mais acurado exame tanto 
pm· parte das ;~utoridades incumblilas de velar peiR segurança indi
vidual, quanto pot· par t e (1()~ tcchnko:s e e=<tudiosos do mocl erno di
reito rH·nal ... 

Ora, Sr. P1·<.>sidente, se a i! lustre Conunb:;iio reconhece. com ve
hemencia, a nec("ssidade de evitar-se o excesso de velocidade .. que 
üe,..·e s~r .L'CP!"ir!l!do \·;gorosa.rnente ··, ~~-LO palavras sUa$. n5.o ~ cohe· 
rente quando adLa a. urgente -necess-idade pa1·a ~et· attc-üdid~ pelt .. 
Coclir;o. que- nf<() sa!)E>mos quancl<"' terú vigor. 

As:sim, t;J·. Pre,;i(lentc. é com o ~entimento e. •• concot·dancia m::t
nlfestado>< pel::t illustrada Commis»âo (lUe me convenço, mais uma 
vez, da utilidade do projecto. Nc.ste~ termo~·. e,.:pero que a Cnmara 
o arJ!lrovarú, :;anccíona:ndo. como <>PJ)Ortun''· u penf'amento be:m 
claro da egregía Commissão. 

O Sr. Barreto Pinto (l'ara emçaminhar a t·otaçáo) -Sr. Pre
:sídente, em 4 de Junho ultimo o nohre Deputado da bancada mi
neira, S1·. .:\1atta Machado, apresentou projecto proh:ibindo as cor
ridas de automo\'eis o11. quaesquer outros vehiculos, em apostas ou 
disputas d~:" velocitla.de. manda,ndo punit· com a pena do art. 297, 
do Codí~;o Penal o,; que as- prontovel·em ou nellas tomarem pD.Ite. 

T rat,.-;;e da z:enovaç;iío de um projecto. O art. 47 <la Constituic;:il.o 
Federal. e>;tahelece que os projN,to~ rejeitados numa se~o legisla
tiva não poderão ~et' renovados n:~ mesma. sessão. A actual ses~;'iio 
legislath·a ~onw<:;ou a 3 de llfaio. e. em taes comlições. o [lrojecto 
pol:' esse l:.~lo {, constit)lcional. 

CumiJre. porm, verificar· .o segu~nte: aCJ.Uelle projecto, que foi 
rejeitado Ilela. Camara a ~r. de Janeiro de 1935, teve parecer da 
Commissào de Constitui~:lo c Justi~a com o s'eguinte fundamento: 
trata ndo-se de mate-ria ~stt·:mha. f.t. competencia legislativa federal, 
a ser apr€-Cia 'a pe!Rs mun!dtml!datlE'~. não deveria ~cr convertida 
em Icf federal . 

Vem agora, a Commi>;siio de Constitui.;ão e Justiça, que po
demo>~ consídet·:u· n. me-sm;t, 11orque não ha solução de continuidade. 

O S!t. CAr1ws Go1:>n:s - B~tamos em outra legi~latura. 

O SR. B.\RRETO PI~TO - Mas a Commíssi1o {, sempre a 
mesma.. 

O SR. CARLos GoMES- O nome da Commissil.Q (: sempre o mesmo. 
nta.s os· seus membl·OR Yariam. Cada qual dâ sep voto pessoal. 
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0 SR. BARRETO PI:-<TQ- Pensa V. Ex. que e><tou aCCU5'll.ndo 
a Comm!ssão, mas na verdade não o fa~o. tanto a.<>sím que a. actual 
Commlssão, pela palavra illustre do Sr. Waldemar Ferreira. ;,· R 

pdmeira a dizer que o projecto propõe a ;'prohlblc;ão de c;:orridas (l(, 

n.utomovf'iR, ou quaesquer outros vehiculo~. em aposta ou d:i!'lput<t 
dl': veloctu. 

Isso é, evidentemente, da comp~tenola das leis ou postura!3 mu
nicipaes prohibir e da policia executar, applicando as penalidades 
])or ella.<J estabelecidas." 

De ma.nE;l!·a que ratifica, na primeira parte, o que foi doito no 
parecer do pri.ncipio, deste anno, porque a materia ê àa competencla 
das municipalidades. 

O que, entretanto, eu não entendo é o que acc1·escenta o parec€'r, 
julgando que a materia poãe ~er apreciada quando se dis:cutir o 
'.::udigo Criminal: 

Diz o parecer: 

.;0 excesso 1le ':elocidatle precisa se~ eYita llo e reprimi<]<) 
vigorosamente afim de evitn,rem-se o:s peri~os em que os veo
hiculos põem a viàa tanto dos :seus conduc tores quanto, e es
pecialmente. dos transeuntes da,; vias e caminhos publico~". 

O grande mestre confundiu excesso de velo-:-fdade nas via,; e 
logradouxos ]Jublic0!-1 com corrida!> de a.utomm·eis nas cstrad<ts e 
pi. >ta~. o que é coisa completamente diversa ... 

O SR. AnTrn:n ~ANTo>; - Y. Ex. não pode lanc:ar essa injuria 
contra o Sr. >'taidemal:' Ferr(>il·a, cujo parecer é cry;.;tnllino e nfi.o 
fez a conrusão .a que V. Ex. está alludlndn. 

O SR. BARRETO Pl::"<TO- Longe de mim injuriar :c quem ve
nero. V. Ex., que .sub.sc:re,·eu o parecer, creio que tambem não leu ... 
Illas, por isso, nós que somos amigos YelhoS', .nflo vamos f!c•u· zan
gados. 

(Trooom-se numerosos· a.1Jarlcs.) 

O SR. BARRETO PINTO- f;e fosse agir pelo s~ntimentali~mo, 
t.a.mbem eu votaria contra o projecto, louvando a iniciativa do 
illustre Sr. Matt.a Machado. Mas não devemos e5'Quecer que onde 
ha o progresso e a civilização, são permlttidas as corridas de auto
moveis, que muito concorrem para o desen"t"olvime.nto do tu
l'ixmo. OlfuUo bem.) 

O SR. PRESIOl!;N'l'B- Já se ach:1 exgotado o tempo de que o omdor 
dispunha, 

O SR. BARRETO PINTO - Por esse motivo, Sr. Pre!'l!dente, 
encerrando minhas conSiidera<:oes, declaro que voto pela rejei~ã.o <.1o 
projecto, mas pelo primelro rund;tmento do pare<"er, i!lto 0:0 - pel~ 

inconstituciormlidade, porque f materia d~ cornpetenda de ll•l os
tadoal ou da Municipalidade. 
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:=-.To tocante [c segunda parte - q!le deverâ se1· estudada, ao. >le 
uü;cutir a que~tã.o pela Camara, a Codigo Criminal - não tomo 
conhecimento. 

Em .seguida, ti dado como rejeitado o llt'ojecto. 

O Sr. Matta Machado (Pel-a orriem) requer verificação da 
votação. 

Procedendo-se á. veJ:ificação, reconhece-se terem votado a favo1· 
69 ~rs. DeJ)Utad<?s e contra 83; total 162. 

O Sr. Presidente - O projecto foi rejeitado e vai para o 
archivo. 

Votação do projccto n. 42-A ue 1935, ooncedcn
do o. crcãito dr 60:000$000, para in8ta.tlação da cadei
ra de clínica ãa FaClS-Zà.ade ele Medicina. da. .Bahia; 
c-:>m 1JflrrrT.r ri-n. C~issiio de Finança.!! e Orça=ento 
sobre a., emenaaQ mM•àando dcstacal-as (2" discussão). 

O Sr. Presidente Durante a. 2• dis'cus><.'i.o deste projecto. 
J:oram offerecidas as seguintes 

N. 1 

Onde convier: 

Art. O Governo fica. autorizado a. entrar em entendimento 
com o Instituto -de Protecção · c Asslstencia {t Infancia -do Rio de 
Janeiro, para conclusão <lo Hospita.í Infantil dessa i·nstituiGão, àis
pendendo, clesde já, att! á importancla de 200 :000$000. 

Sala das Sessões, 13 de Junho de 1935. - Edm-rtnd<J Barre-
19 Pinto. 

N. 2 

Sul,stitua-se o art. 4o, pelo seguinte: 

"Os J·ecur-.sos necessarios ao financia.m~:~nto do encargo ora 
Cl'eado ao Thesouro. Nacional correrão por conta .do saldo da ex
Unem Ca·ixa de Subvenções. " 

sala das Sessõt>~<, 13 de Junho de 1935. - Edm.undo .Ban-eto 
J>into. 

O Sr. Presidente 
apresentou o seguinte 

~ 

Ao projecto primitivo a Commissão 

PROJ EC'I'Q• SUBS'l'l'l'OTIVO 

O Poder Legislativo decreta; 

Art. 1. o Fica. a'bel:'to ao Ministeno da Educação e sa.ude Pu
bl!ca e credito especial <le sessenta contos de reis (60:000$000). 
destinado ~ despesas a. serem feitas com a acquis!ç:ão de material, 
install~ão e apparelhamento da. cadeira de Cllnica Propedeutica 
C1rurgica da Faculdade de :1.1edieina da Bahia. 
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Pa.rag1·apho uníco. A acquisi~iio do respectivo material e su:1. 
iru~ta.Ua(:ão deverão s~r fe1ta'9 d~ accordo com a;; indic::tções do 
professor da cadeira . 

.Art. 2. • Fica eguaimente al1erto no mesmo Ministerio o cre
dito de cincoenta contoS' df' t·els (50 :000$1(00) sUJlplementa.r r. 
verba 2n (Instituto -de Ensino). consi~ac:ão 13, cle~tinada á Facul· 
d!We ·de Medlc!na da Bahia. 

Art. 3. • A abertura elos cre<lltos att·az indicados terá. vigeneia 
s6mente a p:trtir do segundo semestre do presente exercic!o fi
nanceiro. 

Art. 4 .o Os 1·ecurso" necessa.rios ao financiamento -do encar
go ora creado no Thesouro correrão JlOr conta da rubrica S'Oh nu
mero 56 {lo Orçamento da Receita Geral da Re'J)ublka para o cor
l'&nte an·no (taxa ·da Edura.;ão e Slaucle - Decreto n. 21. 3~5. de 
20 <!e Abril de 1932). 

Art. !J.• Revogam-se as di~<posiçõe~< em contra.J·io. 

O Sr. Presidente 
Hubstitutivo. 

Vou "ubmetter a. voto~ o JWOjecto 

O Sr. Barreto Pinto (?ara cncam:inha.r ·a 1:otaçiio i - Sr. 
Presidente, ha poucos minutos acabámo::; de votar o PI"Ojo?cto n. 
214-A, de 1935, autol:'izando a abertura. do credito ('>'pedal de rfi~ 
125:000$000 para despesas na Faculdade de Mediclnn <1e Pt)rto Ale
:;re. Entende a Commissão ae F!nanca.~ que a despe,;a tlt'\'e correr 
por conta do saldo da extincta Caixa de Subven<:õel'. 

V. Ex .• neste momento, annunciou a vota,;:ão em !'<e~unda di;.:
cussão. do projecto 42-A. d., 19!!5, concedendo credito ·parn. ,l..,s
pesa.s na Facui<lade <le Med.i<:>ina da Bahia. Ahi a Commissão da 
Flna.no::a.« mudou de tinteiro. declarando que a despesa. não póda 
-correr POr conta do saldo da Caixa de Subvençê!e~. fie \'er.. qut:-

. esse soldo só poderít ser appHcado ·DlL'< instituiç&!! de n!<sisten
cia ;pl'ivada. estabelecimentos de caridade. educnc:ão e de cultura. 

Ora, Sr. Presidente. como vemos. "dois pesos e duns m()didas": 
vara Porto Alegre. apro\·eitn.-se o saldo da, exUnct:.a Caixá de 
Subven<;ões; para a Bah!n isso niio (, possível. 

Reportando-me, assim. ás considerações que fiz aqui. no di:\ 
27 do mez passado. dec!aro que .. nesta discussão, dou meu voto 
tavoravei ao projecto, porque acho mais do que justo a conces
são do credito de 60:000$000 para a installac;ão da cadeira de clí
nica da Faculdade de Medicina ua Bahia. 

Com-tudo, data venla, peço licenç:a 'J)ara. dizer nos doutores da 
Commi!!são de Finanças que, de!!tn vez, Incorreram em erro. 

E ê o que procurare-i provar. mais uma vez, quando chegar o 
projecto ao ultimo turno. (3-fuUo be11t.) 

Em seguida. approvados, success(vamente, os arts. 
1" a 4o do projecta· substitutivo rlcando :prejudicado 
o pr1m1tlvo. 
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O Sr. Presidente "Vou submetter a votos as emenda~<. 

Approvadas, para serem destacadas e constitul
re·m projecto :t parte as emendas. 

O Sr. Presidente O projecto passa á 3• discuss.'io. 

Vot{lção rio projerto n. 81, (te 1935 (1• Lcgislatu
ro), autorizando a abrir o credito especi(%! àe réü 
H:ô29~600 para inde?nnwr o Estoikl de Pernatmbuco 
ele despesa'! realizadas no Patrcma.to Aaricola "João 
Co-imbra» (2• discus~ão). 

Approvado!l, successi\·nmen~t-, os seguintes arti
gos do 

~. 81 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

.Art. 1.0 Fica o Governo Federal autorizado a indemni:w.r o 
Estado de Pernambuco da impol'tancia àe. 84:029$600 por traba
lhos reali:>:ados no Patronato Agrícola ··.João Coimbra", correndo 
as despesas pela Verba S•, Material, sub-consignação 1, letra (l. 
do presente e~ercicio. 

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

O Sr. Presidente- O proj~to pa:osa ã 3" ~ussão, · 

O Sr. Moraes Pai.Va (Pela ordem) requer e obtem dispen
sa. de Impressão àa. .redacção final do proiecto n. 13--B, de 1985 (1" 
Legislatura), afim de ~er immediatamente votada. 

E'.liàa e, sem observações, approvada a seguinte 

(Primeira Legislatura) 

N. 13 B - 1935 

Red<zcç(io fi~l cW proiecto n. 13 A, ele 1935, que dispõe soõre pro
moções de oolegados di:Jtrf.cta-es, commissarios-in.apectorcs-, 
c<J?n.missario8, etc. 

(Estat.\lto 23, 1• Legislatura) 

Art. 1. 0 A promoção de delegadcs distríctaes, commissarios
insl)e<:tores, commissarios, escrivães e escreventes, obedecerá :1 
ses-uinta proporção : 2]3 por merecimento e lj3 por an tigu!dad€ : 
observando-se sempre, rigor9samente, o di-sposto no at·t. 458 d o 
Regulamento n.pprovado pelo Decreto n. 24.531 de ~ de Julho 
de 1934. · · 
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P aragrapho unico . O merecimento será. aprec iado á vista ua. !(: 

d e officío dos que fígurarl'm no!< primeir os 2[3 de antiguidade nn 
respectiva classe. 

Art . 2." Revogam.-!:!e as dlsposic;:õe5' em contrarl<i!. 

SaJa da Commissão, em ~ de Julho d e 1935 . - Vicente Jfigllcl . 
Heitor Maia. - ~llfath<iws Freire. 

O Sr. Presidente - O projecto ,·ai ser r e m ettldo i< sancc;ão. 

Votação do 11rojecto 11. 135, de 1935 r evi [}'Or ando 
para o exercício àe 1935. o saldo do creàito e81lCcial 
de 250 . 000:000$000, aiberto pew DeC?\eto numero 
23.298, de 1933. com t>arecer da. C'cnrwnis:túo de Fi1ta.n-
9l'8 e Orçamento, rejcitarúlo o paragrapho u nico, veta
do velo S r . .Prest.ãe-n-te da. Repu.bTica. 

O Si'. Presidente - D e at:·t:•nr(10 t·om o R~gin1ento. vou suh
metter a votôs. 1>elo processo rlt> r;:erutinio ~~reto. d o projecto 
n. 135. de 1935. a pnrte v etada. do :ut. 1." o ~'!'guinte : 

" Paragrapho unico. Incluem--"lt) nas divi(la" favo
l·ecldas pelo presente c.:-edito todas· as provenie ntes de 
fornecimentos de d inheiro {L Inspectorla Fedem! de 
Obras contra -as Seccas nos annos <Ie 192~ ~· 1923. por 
cont a das Obras do Nordeste desde que a" eonta:~ te
nham s ido rigoroMmente ver ificadas e constem · de 
.documentos passados Pel:L mesma rep:uti~:Jn . r eleva
da qualq'ller prescríp<;ão." 

Os Srs. que a.l?provarem o paras-r apho u nico do artigo 1" vo
tarão - SIM - e os que r ejE-itarem, votarão - NÃO. 

Vai-se proceder á chnmada. 

O Sr. Agenor Rabello !2• Secretario) procede á chamada 
dos Srs. Deputados, para a votaç:ão nominal . 

Dur11.nte a ch amada, o Sr . Antonio Carlo::;. P r esi
dente, deixa a cadeira da presidenC'ia, que e occupada 
pelo Sr. Arruda Camara. 1° Vice-Presidente. 

Responderam :l chamada. os Srs. : 

Ribeiro Junior, Mario Chermont, Acylino de Leão. Ab:;ua.r 
Bastos. Clementlno L isboa, Genaro P onte , :\>Iagalhã.e>~ de Almeidn. 
Henrique Couto, Carlos Reís. Eliezer -Moreira, Godofredo Viannu,. 
Agenor Monte, H ugo Napoleão, Adelmar Rocha. Freir e de Andra
de, PUnio Pompeu, Fernandes Tavora .. Pedro F'irmeza, H umberto 
Andrade, Monte Arraes. Figueiredo Rodrlgu e:'l, Xavie r de Oliveira. 
Cafê Filho. .Ma rtiJÍ,s Veras, J osé Aug u sto, Ricardo Barreto, Gra
tuliano .de Brito, Pereira Lira. JosE; Gomes, Mathias l<'1·eir e, :Rotto 
de Menezes. Odon Bezerra, Ruy Carneiro. Souza L eão. J oão Cleo
phas, Ozorio Borba, A rruda Cam a.ra. Adolpho Celso. Ba1·bosa Lim:t 
Sobrinho, A'lltoll'io de Goes. Mario Domlngues. Arthur Cava1oant!, 
Heitor Maia, Alde Sampaio, Teixeira L eite, Oswaldo Lima, Hum-
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·berto Moura, Simõefl Barbo!la. Severino Mariz, :'l!otta Lima. Or
lando Araujo, Valente de Limn, Fernandel'l Lin.lo., Sampaio Costa. 
Deodato Mala. :\felchiseàeck Monte. ArmMldo Fontes. Manoel 
Xovaes. Clemente Marianl. .João 1\'[an,:mbeira. Prisco Pai":lÍ!lO, Pin
to Dant:u<, Arlindo Leon;, Mn,!:alhiie-s ::-Tetto. Francisco Rocha. Wan
clerley ele Pinho. P(>{]ro Calmon. Leoncio Galrão. Raphael Clncurlí. 
Eclgard Sanche!l, Attila ~\maral, Homero Pire~. LIJaldo Ramalhe
te . .Jair Tovar. Franci>'<CO Gonc:ah·e!l, Caldeira <1e Alvrux.nga, ~o
:;-ueira Penido, Amara! Peixoto .. Tulio <le :No\"aes. Henrique Lage, 
Salles Filho, Jofio Guim:u·ãeS<. Raul F<>rn:l.l1.<!e~. Le'"i Carneiro. 
Eduardo Duvi\·ier, Rento Col'<ta. Agenor Ra'Qello, Hermete SilYa. 
Acurcio Torr~"'· Ce~ar Tinoco, Alipio CostaUat, Prado KeliY, Lon
tra Costa, Cardmo F!lho. Nilo A1Y:trenga, Lemgruber Filno. B:tndeirn 
Vaug:han. Arthur Bernarde;:. .To"(. Braz. Lf'Ylndo Coelho. Theollo
mi,.o Santiago. A1·thur Bel'nllrde:< Filllo. Furtado de 1\fene?:es. Chrif'
tiano Machado. ~Iocnl'io ele AimPW,., Yieir;L :1-!:!.l'CI'..!~~. Xe~ão de 
Lima. Jos~ Alkmirn. C('!~ ~rnc:hado .. ro~t' E('rnardipo. :\Iatta Mo.
.~hado, Simão d:c Cunhct, .Joii.11 Henrique>. Anthero Botelho, Bue-no 
Brandiio. Delphim :vroro:it':'l., Pel'eirn Lim:l. Theotonio :\fonteiro ele 
Barros:, Wa!demnr Fel'rPira. O:"c'ar Stc>Yen~on. Carlot.<t de Queiroz. 
Barros Pénteado. 1\-Inraes Andrn.clp, Carnoso dl? ?\Iello Xe-tto, Ma~ec1o 
Bittencourt. Bias Bueno. Al\'e!' P:1lma .. Torge Guedef\'. nomes Fer
raz, Aureliano Leite . .Justo de :O.Ior<Jes, ""Ilrantla Junior. Fa.ll'io 
Aranha. Jairo Franco .. Tosi\ Cnsf<io. Domingo" Yella:'<-o. Laudelino 
Gome~. Vicente :11]guel. Claro Godoy, Trigo ele Loureiro, Corrêa 
dn. Costa. GenerMo Ponce. Arthur :rorgí', Plínio Tourinho, Arthu::
f':antos, Octavio na S!l\'"eira. Paula Soare~. Lauro LoPes. Franci:o;co 
Pereh·a .. RlJTlll .Tunior. .Tosf. -:vruHe-1·. AbPlardo 1~1\Z. D!nb: .Tun!or, 
Don-al ::\ofelchiades, Ca.rlos Gomes de Oli\•eira. Bnpti~ta Lus<U"do. 
Vespucio de Ahreu. Renato Barbosa. Demebio Xnvi~r. Annes 
Dias, Joã., Simplici.o. '·Frederico Wolffenbuttel, Victor Russomano. 
Raul Bittencourt. A,-;ca.nio Tublno. Nicolau Vergue-iro. Barros C::t«· 
.~aJ, Osear Fontoura. Dario Crel'lpo. Adalberto Corre~o. .. Toão NeYe:s. 
Fanfa Ribas. E.m·fco Ribeiro, Ermando Gome... Sebasti:1o Domin
gue~. Ahel doso Santos. Pedro Jo,-ge, Franci!<Co di Fioti. AbHio de 
Assis, Antonio C:'trvalhal. Austro de Oliveira, .-\rthul" da Roch<t. 
Francisco Mour-:1. Alb'i'rto Sul'ek. Edmar Carvalho". J'o!lé do Pa.tro
<'inio, Ricardino Pradr., ::vra,-tinho Prado. Fe!'!'eirn Lima. Ricardo 
ll.fachado, Alberto Alvares. Lima TeixM:rn. Paulo Assurnnclio. Eu
valdo Lodi, Pedt'o R.'lche, GasUi.o de Brito. Vicente Gallieoz, Leon. 
cio Ar:tujo, Gastii.a 'Vidigal. Fran~n. Filho, Moacyr Barho~'a. Augusto 
Cors~no, Ca.rdo;;o Ayre~. Ahelardo Marinho, Sylvio LE"itiio. Paulo 
Martins. Moraes Paivn, Thomp~'On F1ore!'<. (206.) 

Vem li. :\o!esa a. l"e~uint-. 

DECLARAtÃo D~ VOTO 

Reospondi á cham:\da • mas nH.o votei pelos motivog t!onstantes 
da minha deelarac:iio puhlieada no "Dial'io do Po-der Le.:::-h<lativc>'' 
tle 2~ dA .Tunho de ·1935. 

Sala das Se~sões. 2 de Julho (!e J935. ~.Barreto Pinto. 

O Sr. Presidente - Responderam ft chamada 209 Srs. Depti~ 
tados. · 
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·Vae-se proceder â contagem das cedula.s. 

Procede-se á contagem das cedulas. 

O Sr. Presidente - Confere o numero de· ced)lla.s com o dos 
Srs. Deputados que votaram. 

-SIM. 

N Ão. 

São apurada.s 209 cedulas, que dão o seguinte resultado: 

...... ..... ........ . .. ..... ... . ...... . .............. 75 

132 
Em branco: duas cedulas. 

O Sr. Presidente - o paragrapho unico do art. lo ào pro
jccto nii.o foi mantido. 

Votação do vrojrcto n. 50, cZc 1935 (1• legi.sl~tum), dc
tcrm.inando que o Thc.~o-uro Nacional pague a D. Leopol<Una 
de :Jiattos Porto. -z:iuva. do 2o Tenente Ezequiel da. Silva Porto, 
a im.po-rtan.cia 1l c 22:110SOOO, de ã.ifferença, de· pen-são a q1tc 
tem direito .: co·m. p(l.orcccr ta·t:oravel 1la Convmissã.o de J-us
tú;;4; (2• àiscltssao. > 

ApprovadQs, successivamente, os seguintes artigos do 

PRQJECl"o 

N. 50 - 1935 

(Primeira. Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 O Thesouro Nacional :Pagará. a Leopo1di-na de Mattos 
Porto, viuva do 2o t enente Ezequiel da Silva. J;>orto, a. quantia de 
22:110$000, que á. mesma é devida. como dif!eren(}a da pensão a que 
tem· direito. c não lhe foi inte~ralmente pa,"'a. correndo a devidn 
degpasa. pelo ·n. V do art. 4u àa lei n. 5, de 12 de Novembro 
ue 1934. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Pl"esidente - O pz·ojecto passa á 3• discussão. 

O Sl". Baneto Pinto (Pela ordem) requer e obtem dispensa 
de lntersticio para o projecto n. 50 de 1935 figurar na Ordem do 
dia da Sessão seguinte. 

Votação do requeri-mento n. 31, àe 1935 (1' leuislCUu.ra), 
'ão Sr. José J..ug'IU!to. d~t in.forma.çóes sobre o m.otivo que de
t erminou a c1tannada de t:arlos otficia.es do 21" B. C.. de 
Natal .a esta Ca1Jital ( dJ.scuss(io -u:nica) ; 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 51, de 1935 (1• leois1atura.) , 
do Sr. ·Botto · ele Menf?zcs, de infi)NTUJÇóes sobre a promo9fio 
t!o general Pantalcã.tJ Pessôa (àiscusqáo unica.) 
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O Sr. Presidente -Vou submetter a votos o requerimento, 

O Sr. Botto de Menezes (Para. cn.c®ntinha.r a votação) -
Sr. Presidente, o ac;.-o do Govet-l).o violou dl®oslc;ão legal, pois o 
Decreto n. 24. ~68, de 29 de Mar.;o de 1934, <l!sp!M no art. 22: 

"Os requisitos indispensaveis .para a promoção por me
recimento, são: lo) haver o official attingido no respect!vó 
quadro o terco mais antigo para os capitães e a metade mais 
ant-iga J)3.l'a os outros pÕst.os." 

O § 2", parte terceira, reza: 

"Para os oftieiaes generaes o tempo referido entende-se 
no exercicio do comma:ndo de brtgada de infantaria, diVisâ.D 
Je ca>-:illa..-'.;:., Região Militar ou destacamento mixto em ope
rações, manobras ou missões especiaes. " 

E o art. 32, - tudo do citado decreto - declara termina.nte-
4'D.ente: 

"A Commissão de Promoções <lo Exercito organizar-á. a 
quadro de . acce&so para promoc;;ão a generaes de brigada ou 
divisão, x-elacionando os corone!.s e g-eneraes de brigada que 
satlstaçam as ccmdl<:ões para :l.S promocões e'lrigldas nesta 
lei." . 

·ora, Sr .. Presidente. a Chefia elo Estado Miúor do Exercito 
esteve vaga durante tres mezes. O Governo, no qua.dro de Gene
raes de Divisão, não encontrou nenhum que lhe merece5~e con
.fiança para OCCI)Pal-o. 

Para resolver a· situa<;1í.o, promoveu .o Generai de Brigada Pan
'taleão Pessõa, Chefe da. 8U4 C'a.sa. Militar, a General de Divisão, 
nomeando~o logo em aegulda. 

Com a reYolução pàuUsta de 1932, foram reformados adminis
trativamente, quatro Generaes - dois de Divisão~ Pantaleão Telles 
e ·Pereira de Vasconcellos, e dois de. Brigada: Firmi·no Borba. e 
Sotero de Menezes. Com as reformas desses generaes, foram, im
mediatamente, promovidos dois Generaes de Brigada a de Divisíh> 
e dois Coroneis a Generaes de Brigada, preenchendo-~e. desta 
arte, os cla!'OS' verificados com as alludidas reformas. 

Revertendo, posteriormente, á activida'lle os Generaes l'efor
rnados e!ll virtude do movimento const>itucionalista, com excepção 
do General Pereira de Vasconcellos. ·alcançado pela compulsoria, 
ticou o quadro àe offlciaes generaes supet"lotado, isto (!, com um 
general de Dlvlsão a mais e dois genero.es de Brigada. Emranha-se, 
por"tanto, que o Governo tiYesse ag-ot•a promovido um General de 
Brigada. a. G€neral de Divisão, com o qutidro superlotado e sem co· 
gitar, aindn.. dos gastos deco:r:-rentes do seu acto . 

.A.lfrn do mais, :Sr. Presidente, o acto do Governo veiu pre
judiear quinze generaes, a saber: Ra.ymundo Rodrigues Barbosa, 
Almerio de· Mourn, Guilberme Ribeiro da Cruz, Mauricio José Car

dosó, ATnaldo de Souza Paes de Andrade, Manoel de Cerquçlra 
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Daltro Filho, Collalino Marques. Chrístovã.o de Castro Barcello:;:, 
li:Ianael Rabello, Joi:í.o Guedes tla Fontoura, Francisco Jose da Silva 
Junior, Emllio Lucia Esteves, .Toão Pessôa cavalcante de Albu
querque, .João C:u-los Toledo Bordim e .Julio CaetBJilo Horta Bar
bosa. O 16o é o General Pantaleão da Silva Pe!.'.'Sôa. 

Ve-se, portanto, que, ao invés de. promover o 1 o <la lista. o 
Governo resolveu contemplar o 1G", violando claras disposiçí'Ses 
de lel. · 

O SR. PAUJ.o SoAREs - A lei de promoções niio entrou aind::. 
em vigor. 

O SR. BOTTO bE MEXEZES- Posso affirmar a V. Ex. que 
está em pleno vigor atl' os coroneis, que são promovidos de accõrdo 
com es53. lei . 

O Sit. PAULO SD.Aru;:s - A lei de promoç;ões sú entra em vigor 
dois annos depoi"S de sua publi.:a.;í.o. AIP•c:;cnte! pro.iecto, propondo 
que entrasse em vigor immediatamente e niio em Maio do anno 
que vem. 

O $R. BOTTO DE );IENEZES - A lei é u~, concisa em todos 
os seus termos e disposlçõe.s. Não é admissivel que o Governo a. 
execute sô a.té o posto de coronel. 

A, verdade (: que o nurnero um. o general Raymundo Rodr.iS'ues 
Barbosa, devia ter sido promoviGo; entretanto foi escolhido o 16•, 
violando, assim, o Sr. Presidente da Republica as disposições da 
I e\. 

Era. o que tinha a. dizer. 

O Sr. Domingos Vellasco(Para: enca1ni1~Jta:r a wtaçiio) -
Sr. P::-esidente, são, na realidade, procedentes as razões apresen
tadas pelo nobre Deputado Sr. Botto de Menezes, que me antece
deu na. tribuna.. E' verdade, tambem, entretanto, que essa lei só 
entrará em vigor dois anno>'i após sua pubUca~ão. 

:São quero tratar r1a legalidade d.'\ questão. Desejo, apena.!!, 
fl'lsar o aspecto, por as~im dizer. de cl€'sconf!ança, que esse acto 
do Sr. Presidente da Republica import:t. :t.as <1ema!s generaes do 
mesmo posto. 

0 SR. AGE:::<IOR ~O~"TE 

fiança ão ~overno. 
Trata-Si! de cargo de absoluta con-

O SR. DOMINGOS "VELLASCO - Cabe o cargo de Chefe 
do Estado Maior -do Exe!'cito a.. um general de divisã.o. es,.,olhid•l 
-pelo Sr. Pr~sidente na Re~ublica. por um aNn exc1u!liva..mente dE> 
sua competencla. Quer isso dizer que escolhe um gP-neral de sua 
absoluta cOnfiança para a.quelle c::n·go. Ora, o Exercito está com 
seu quadro de genernes de divls:io completo. 

Durante trçs me<:es houve tempo para que o :sr. ],>residente· da 
Republica preferisse, denh'(! os generaes de. divisão, aquelle que 
clever!a exercer a Chefia elo Estado Maior do Exe~clto: Entre elle:;, 
porém, não encontrou S. Ex. um que estivesse it aÚura, pelo ~e-
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nos na. sua confiança, de deseml)enhar o cargo technico de maior 
relevancia no Exercito. · 

O SR. AG<JNOR MoN'rE- E• um cru:go ·1·ealmente technico, mas, 
. tambern. de caracter pOlitico-mmtar. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO -Foi .preciso bu&'Car um .ge
neral de brigada, o 16° na. ordem de collocac;ão <le antiguidade de 
posto, para ·promo'~<·el·o a general de divisão e, em seguida, nomeai
o Chefe do Estaào :Ma.ior. O ~eneral de divisão e quem, após o 
Ministro da. Guerra, tem precedencia militar sobre os dema.is. Este 
o aspecto que queria frisar. 

Aproveitando :Undo. minha presença na. tribuna, quero chamar 
a attcncão do Sr. Ministro da Guerra pa.r:i. outro !acto. 

S. Ex:. , que vive baixando avisos discipMna.res sobre as meno
res cousas. deVe attentar para a situação em que se encontram in
numeras offic;aP.s do Exercito_ ~ - segundo in!ormações qu"' tive 
agora mesmo - interiores, sargentos e atê praças. 

Conforme me foi dito, Sr. Presidente. a verba destinada ft aju
da. de custo dos ·ofticiaes transferidos por canvenien<:i;l. do servi
ço eStA esgotada. apesar de aiDda nos acharmos no primeiro se
mestre do anno. Assim, os o.fficiaes, que tiveram or'dem de em
barque, e que estiio, além de tudo, com seu transito quasi a. ter
minar, alm~a não recebe1·nm o numerario sufficiente para cus~ 
tear a viagem. 

Ora, Sr. Presidente, se o Ministro da. Guerra, nos casos de d!iS~ 
cipli.na militar, entende de violar até a propria Constituição, f! pre

. etso que S. Ex., para exigir essa. disciplina. ta.mbem garanta a os 
orociaes os direitos que a lei lhes assegur!l.. Está neste caso o da 
ajuda de cust9, que a lei confere a todo official tr-ansferido . 

. • I 

Urge, portant-o, que o Sr. Ministro da Guerra pro\•idencie sus -
pendendo immedia.tame nte a ordem de embarque para officiaes 
transferidos ~ out,ros corpos e em s eguida. pedindo á Camar:~. cr e· 
dito sufficlente para attender ás despesas decor;rentes das trans
ferenc~. 

Era isso, Sr. Presidente, o que desejava dizer a V. Ex. e á 
casa.. 

DlsC'USsão unica ào. projecto de resolução numero 
4, de 1935, (14 Legislatura), 71lodi/ican4o artigos do 
Regimento .Interno cZa CCVinara d.os Deputados. rela
tivos á elaboração do Orçam.ento (segilndo . dia) . 

Encerrada a discussão e annuncia.da a votação. 

Approva.do o seguinte artigo do 

PI!OJEC'I'O !lE RESOL!b-ÇÃO 

N . 4 ._ 1935 

.,A .ea.ma.ra dos Deputados resolve: 

.Arligo umeo. A ::sub--se~ Do OrçMncMo, do ·Regimento In
terno pas'sará, a ter a segUinte redacçiio: 
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Art.· 155. O orcamento gera-l da Republica constituh·fl. um s6 
projecto dividido em duas pnrte>J, sendo a primeira relativa á Re. 
ceitci e a se~nda á. Des1Jesa • 

.Az:t. 156. As tal:>ella~ explieativ:\s, com a::~ rubricas de deta
lhes, farão parte do projecto como anne~os imprescindiveis, de 
modo e a especificar a receita ·c a separar e indica..t• a despesa, por 
Ministerio ou grupo de sen:i<;os, e a estabelecer outras divisões I! 

separações que a lei indicar 011 concorram para melhor esclareci· 
mento das despesas. · 

Art. 15!. Incumbe r, CommiSsão ele Finanças e Orç.'Ullento 
da r parecer sobre o projecto de lei orçamentari::t enviado pelo Pre
sidente da Republica, acceitando-o ou apresentando um substitutivO· 

Art. 158. Se dentro do primeiro mez da sessão legislati\·a, 
n1i.o houver a Carnara 1·ecebido o projecto, com o.• 1·es pecth•os an 
nexos, que devem ser enYiadc>s pelo Pres!clen te da · Republica, a. 
Commissão de Finanças e Orçamento elaborará o seu baseando o 
trabalho sobre o orçamento \'igente e as respectivas tabellas e 
apresentando-o dentro do prazo de trinta dias. 

A..-t. 159: R ecebido p ela Mesa, em qualquer hora da Sessãc, o 
projecto de orçamento, com as tabellas, será aquelle, independen
te de leitura. no expediente. mandado publicar e distribuir pelo~ 

Depu.tados, em avulsos ·írnpressoo, não podendo o :Prazo de impres· 
são e distribuição pas'Sar de oito dias lmprorogaveis. 

§ 1. 0 Dur~nte os dei dias utcis seguintes á. distribuição dos 
avulsos, ficarã o projecto, com os annexos, sobre a mesa, atirn de 
receber emendas de :!• discussão. 

~ z,• Não serão admittldas pelo Pt·esidente quaesquer emen
das ou disposições do projecto que contrariem de qualquer modo, 
o estabeleci<lo no art. 50 da Constituição. · 

§ 3.o Fin-do o prazo do § 1.•, serão as emenda.s, dentro das 
quarenta e oito horas seguintes, mandadas publicar pelo Presi· 
dente, depois de devidamente claesifi<:adas. · 

Art. 160. O Pr.esiàente dar~ sempre publicidade ás emendas 
que haja recusado. 

§ 1. • Do acto do Presidente, recusando emendas ou . partes do 
projecto, haverá. recurso para a Canlara., :r:>or oceasiii.o de ser dis· 
cutida. a acta, nas tres sessÕes seguintes apCís a publica<:ão da -de• 
cisão do Presidente no D iario do Poder L egislativo. 

§ 2.• As deliberações, sobre as reclama<;ões fOl'muladas de ac
cordo com o para.grapbo anterior. serão tomadas duran"te a.. ordem 
do dia, logo que haja o numero c.le Deputados necessa.r!o á.s d~li-
berações. · 

Art. 161. - O Presidente r emetterá, em se~ida •. ::~~ emendaS · 
a~ceitas á Commissão, que as devolverá dentro de quinze dias, com 
seu parecer. 

Paragrapho unico. Este parecer, com o projecto e as respecti
vas emendas, serã publicado e distribuido em avulsos, no pra-zo ma
xlmo de oito dias. 
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À.l't •. l-62 . D istribuidos os avulsos, o pro}ecto · entrará para. a 
Órdem do dia, em 2• discusão, sen do porém obrignt orlo o intel'&'U
clo de quarenta e oito horàs entre a. dist r ibuição e o inicio dessa 
discussão, que será feita por artigos incluidas as emendas respe
ctivas. 

Pa.ragrapho unico . A discusão e a votação d a parte relativa 
á despesa será :teita por titulas, referen tes a.os o rçamento:! parti
culares de cada Ministerio ou grupo de servlcos . 

Art. H3. Votado o projecto, com as emendas, em segunuo. dis
cussão, voltará á Commfssão, afim de redigil-o, no prullo maximu 
de cinco dias, para a terceira discussão. 

§ 1 . 0 Publicada, independentement e de leitura no cxpe!l l<>ntc, 
e distrlbuida ém a"Vulsos a redacção para a terceim discu~!<l1n, rr-
ceberá a Mesa emendas, durante os tres dias utcls :o.'C):"uintf'H (L 

U.i-st.a.-Ibuição. 

§ 2. • Na terceira discussã;) não setão :J.dmitt!dn.!'l , ntf:m tlaN 
que infrinjam o · art. 50 da Constituição, quaesquer cmcmlnH que 
tendam a. augmentar a despesa. ou 2. diminuir a rerc!tn. :-'nlvo, upc· 
nas, quando propuzerem o restabelecimento de mcultltl cunUtlt~ nLL 
proposta. ·do Poder Executivo, ou consignarem Vt>rbu. fiUI'U d ctlliC· 
sas j á determina<'tit$ em lei. 

§ 3.° Findo o prazo deste aTtigo, seriio todas ll.fl cm1•ndn~ mtl ll· 
dadas publ!car, devidamen te· classificadas•. dentro <lc f!Unrt•nttl !! oi
to horas, pelo Presidente, que remetterá á. Commll'<t<tLO IH< twcoltns. 

§ 4. • A. Commissão -deyoh·erá, no prazo de dez d htw, nt~ emen
das com seu parecer,' que será publicado c distrlhul<lo t•m nvul· 
sos, n o prazo de quatro dias. 

§ 5." A ComtnisÍlo .;oderá., por lntermedio de Ht•u rrNtldcnte , 
requerer á Ç:>.mara a proroga.ção dos prazos pa.rn. n ntJrn~<cnta~:ii.o 
de parecer âs emendas, em segund.'l. · ou tercei ra diHC'UHt<iio, por 
mais cinco di.'l.S que serão ,lmprorogaveis. Bste rr-qut•rlmt•nto niLo 
terá diScl.1ssão e ·poderá ser apresentado em qu nlquor momento 
da sessão, submettendo-o a Mesa immediatamentl! a \'Olu~, com 

. qu:tlquer numero de presentes. 

§ 6 . o Findos os cinco õi!l.S éla proroga~ão, o P rct<ld t>ntll t'J'•II/fldn 
ou a requerimento de qualquer Deputado, pod!'rú. •In•· J>III'H u. ur
dem do dia seguinte o projecto e a s emendas, sem JtiLL't' t'L•t·, Jttuhmtlo 
neste caso o r elator, noS' tres minutos de pra;o~;o !lLll'IL ••111'111\llnhnr 
a votação, .aconselhar á. C:unara a appro\-at:Ü.o nu n l'••.l••l<;llo (]c 
cada uma das p roposic;:ões, em parecer verbal. 

§ 7. • Havendo 'Parecer escripto, o projecto, co111 uH t•tLwLHlus c 
o .parecer, :fíguta.rão na Ordem do di3. quarenta. o oltu l\UI'tlll tl<'llOia 
de diat:ribuido em avulsos, a!lrn de ser discutido t•lll :1" tui'IJU. 

§ 8.. Esta. discussão versará sobre o projt~:to (\ (.'lllt'ndns 
englobadamente. 

§ 9. 0 Encerrada a discussão, serão suhmcttltln~t (L I'L•tn~;to v.s 
emendas e o projecto. 

§ 10 . Em caso aJ.sum, I>Or occa.siiio da votnci10, l'"'"'l'ti. u Dopu· 
tado occupar a tribuna, por mais de tres mlnutuu. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 12+ Pág ina 53 de 56 

-391-

, § 11. Terminada a Yota.cão, lriio os papeis á Co.mrni!ii;;ão de 
FinanÇas para a. redacção final. 

§ 12. A redacção final deverá ser feita no prazo ma.ximo de 
cinco dias. 

Art. 164. A Commissão de Finanças e Qrçamento.indica~á sem~ 
pre, como observação, nos annexos do 'PrOjecto -relativos A despe~ 
sa com serviços que produzem renda, o total desta ao lado do da 
de!lpesa respecti":_'a. e a differença entre as duas parcellas. 

· § f. • A' ·commissão de Finan<.;n.s e On;:amento s~rá. 'pennlttido, 
ao opinar sobre emendas. propor modificações ao projecto e ãs 
emendas, offereclda~ outra~ novas e sub~emenda.;, ou grupo dell.as 
que versem sobre o mesmo a~KUmpto ou Hubre objecto de egual 
natureza. 

§ 2. o A ~pprmmçj:ín elo :-:UbHtltutlvn prejudicar{• a votação das 
proposições a que se ret'erir. 

§ 3. • A Comrn!ssão de Finanças e Orçamento, na elaborac;;ào 
do projecto e no offereclmento de emendas, quer na segunda, 
quer na terceira dlscus:,;ão, estará. sujeita ás mesma;~ restric~ões 

impostas aos Deputados. 

Art. 156. - No projecto de orçamento, ou nis emendas, o 
producto de impostos, taxas, ou quaesquer tributos creados para 
fins determinados, não poderii. ter appll=c:ão differente. 

O Sr. Presidente - O projecto vai á. Commif>-são Execu~ 

tiva para a redacção final. 

Tenho sobre a mesa. e vou submetter a votos o seguinte 

JU:Qin.liUMEN'l'O 

Requeiro dispensa ele pub11ca<:li~ da redacção final do proje· 
cto numero 105, da primeira leglsluturu, ja, ':JObre a mesa e no qual 
.não rod offerecida nenhuma emenda, para qUG essa •·eclacc;ão · pos· 
sa ser discutida. e votada na presente Sessúo. 

sala das Sessões. 2 de Julho de 1 !135. - Barros Penteado,.·
Jolté Oas8io àc Macedo Soares. - Th. Mo1~tc!ro tlc Barros Filho.· 
- Aureliano Leite. - A.nton·lo P('rc/f'a. LircJ. 

Approvado. 

O Sr. Presidente -.Vou submetter a votos a redacção. 

· E• lida, sem observa~ões, upprovada a segwnte 

REtlACÇÃO 

N. 105 A- 1935 

(Primeira Legislatura) 

Redac~ão !inc.! d.o pro}ecto n. 105, de 1935, c1• LeuisZatura.), que 
re'Vjf1ora por seis mezes o art. 2o 'do DeCf"eto n. 4 . 659~A, ·de. 

1923. 

(Froj. 272, de 1935 - Educ. 6 - 1• Leflslatura) 
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O Poder Legislativo decreta; 

Art. 1. • Fica revigorado por seis meze.s, a partir da data d a 
tmbli<:~ão desta lei, o art. 2.• do Decreto n . 4.659-A, de 19 d e 
.Janeiro de 1923, com a seguinte reda<:ção: "Os diplomas jâ. e:x:'
pedidos, para que gozem das respectivas vantagens e priVilegioo, 
deverão ser regist.rados•, dentro do prazo 'fixado neste artito. n o 
Min1ster!o competente." 

Art. 2. o E sta lei entrará em vigor na data da sua publica
cão; revogadas as disposições em contrario. 

Sala. da Commissão, em 2 de Julho de 1935. - Vicente :u;guel. 
CO'rr~a de Castro. - Mathias• Freire. - Heitor Maia. 

O Sr. Clemente Mariimi (Pela ordem) requer e obtem dis
pensa de :tntersticio para o projecto n. 42, de 1935 (1" Legtslatu· 
ra), figurar na Ordem do dia · da SesS'â.o segUinte. 

O Sr. Pr~idente - O P':Ojecto vai ser enviado á. .sancção .. 

Discussão unica ào projecto n . 98, ae 1935 (1" 
LeQi8Zatu7"(J.) , estabelecendo comiiçõcs de realização tios 
e:rom.e, de que tràt a a lei ·"'t.. 14, de 1935, e supprim.e . 
o 1;Vnite de disciplinas -para e:ra,nes de segunda épo
ca (mocüficl;. a legislação àQ ensino); com parecer da. 

· Comaniaaiío de .E'dJucação, rejeitando a. Resolução Le
qis'latlva, vetada pelo Sr. Presideir.te da. Re,P'Ublica. . 

Encerrada. a discussão e annuneia.da. a votação. 

O Sr. Presidente - De accordo com o Regimento, vou s ub
metter a. votos, ;pelo processo de escrutínio secreto, o projecto n. 
98, de 1935, vetado. · ., 

Os Srs. que· approvarem o projecto n. 98, de 1935, v!)tarã.o -
SIM -e os que rejeitarem, 'lo"Otariio - NÃO. 

Val-se p roceder á 'cba,mada. 

O Sr. Claro de Godov(Supplente de Secretario) procede :i. 
chamada odos Sl:fl .. Deputados, para. a Yotação nominal. 

Responderam á chamada os Srs. : 

Ribeiro Junior, Mario Chermont. Acyllno de Leão, Abguar 
Bastos, Clementino Lisboa, Genaro Ponte, Magalhães de Almeida, 
Henrique Couto, Agenor Monte, Adelmar Rocha, Freire de An· 
drade, Pllnio P ompeu, Fernandes Tavora., Pedro Firmeza, Humber
to AJ'Idra.de, Monte Arra.es, Figueiredo ROdrigues, Xavier de Oli
veira., Cafe Filho, Martins Veras, José Augusto, Ricardo Barr~to, 
Gratullano de Brito. Pereira L!I'a., .José· Gomes, Mathias Freire, 
Botto de Menezes, Ruy Carneiro, João Cleophas, · Ozor.io Borba, 
Adolpho Celso, Barbosa. L:ima Sobrinho, Antonio de Góes, Mario 
.DO.ming:ues, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Teixeira. Leite, Os
waldo Lima, Humberto Moura, Simões Barbosa, .Severino Mariz, 
Motta Lima, Orlando Araujo, "Fernando Lima,· S:UO:Pruo Costa., Ar
mando Fontes, Manoel Novaes, Clemente Mariani, Prisco Para.i,so, 
Pinto Dà.ntas; Arlindo Leoni, MaPlliães· Netto, Wanderley _de Pi- · 
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nho, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, Raphael Cincurá, Edgard San
ches, Attila Amaral, Homero Pires, Jair Tovar, Francisco Gonçal
ves;' Amaral Peixoto, Salles Filho, João Guhnaráes, Levi Carneiro. 
Bento Costa. Agenor Rabello. Hennete Silva, Cesar Tinoco, AliDiO 
Costallat. Cardillo Filho, Nilo Alvarenga, Lemgruber Filho, Bandei
ra Vaughan, Furtado de Menezes, Christiano Machado, Macario de 
Almeida, Celso Machado, .Tos.; Bernardino, Matta. 1\.fuchado, Simão 
da. Cunha, Delphim Moreira, Pereira Lima, Theotonio Monteiro 
de Barros, Waldemar Ferreira. Oscar Stevenson, Carlota de Quei

-roz, Barros Penteado, :Moraes Andrade, Ca.rdoso <1e Mello :."''etto, 
· Jorge Guedes, Gomes Ferraz, Aureliano Leite, :Miranda Junior, 

Fabio Aranha, .Jairo Franco, José Cassio, DomingoS' Vellasco, Vi
cente ~iguel, Claro de Godoy, Generoso Ponce, Plinio Tourinho, 
Arthur Santos, Octavio da Silveira, Paula Soares, Lauro Lopes. 
Francisco Pereira, Rupp Junior, Jo:<;é Muller. Abelardo Luz, Diniz 
Juniot\ Dorval :i'Yrek:iliaàes. Car1o~ Gotnes de Oliveira.~ Dü..ptista. Lü. ... . 
sardo, Ves'Pucio de Abreu, Renato Barbosa, Demetrío Xavier, ·João 
S!mplicio, Frederico Wolffenbuttel, Victor- Russomano, Raul Bit
tencomt, .. Ascanio Tubino, Nicolnu Yerg-ueiro. Barros.• Cassal, Oscar 
Fontoura, Dario Crespo. Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Ermando 
Gomes, Sebastião Doming-ues. Abel dos Santos, Pedro Jorge, 
Francisco di Fiorí, AbiHo de Assis, Antonio Carvalhal, Austr() de 
Oliveira, Arthul' da Rocha., Francisco Moura, Edmar Carvalho, 
J'osé do Patrocinio, Ricardo Prado, Martinho Prado, Ferreira Li
ma, Ricardo Machado, Alberto Ah·ares, Lima Teixeira, Paulo As
sumpção, Euvaldo Lodi, Pedro RRche, Gastão de Brito, V1cente 
Galliez, Leoncio Araujo, G aS'tiio Vidigal, França Filho, Abelardo 
Marinho, Sylvio Leitão , Moraes Paiva, Thompson Flores. (158_.) 

Vem á mesa a seguinte 

DEC't.ARAÇÃO DE VOTOS AO l'IWJECTO :X. 9S 

Ratifico a minha declaração feita quando fui chamado para 
pronunciar-me sobre o véto opposto ao projecto n. 135. 

Sala das Sessões, 2 de Julho de 1935. - Barreto Pinto. 

O Sr. Presidente - Rel'lponderam á. chamada 158 senhores 
Deputados. 

Vai-se proceder á contagem das cedula&. 

Procede-se á contagem das cedulas. 

O Sr. Presidente - Confere o numero de cedulas com o 
dos Srs. Deputados q•~e votaram. 

Vai-se proceder ã. apuragão. 

Sim 

Não 

São allUradas 158 cedulas, que dão o seguinte re
sultado: 

Votos 

3·8 

120 
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v Sr. Presidente - O projecto não foi mantido, officiando
do-se sobre o occorrido. 

E:z:gotada a hora, vou levanta:r & s.essã.o, designando para a 
de amanhli a segujnte 

Vota~ão do projecto n. 100, de 1935 (1" Legislatura) dando á 
Liga Brasileira contra a Tuberculose (Fundação) a plena pro
)'lrlé<lade do terreno onde está. construido o édl.ficio de 11ua s~de so
cial, nesta Capital; cam parecer da Comm:lssão ~e Justl~a contra
rio fiS emendas e substitutivo da mesma Commissão (3" discu.taão); 

Vota~ão do projecto n. 214, de 19a4, transferindo para a União 
os servi<:os de Policia Maritima. A~rea e de Fronteiras, de accor
i!o com o a.rt. 5°. alineas V e XI da Constitulcão Brasileira (ltt 
·d~C!ts:Jão); 

Vo~ão do projecto n. 92, de 1935, dispondo sobre os <Jfficiae~; 
aviadores, submarinistas e medicos radiologistas do Exercito e da 
Armada, quando invalidados em serv!<;o, com pareceres da Com
missão de Justiça e substitutivo da de Finanças e Orç:amento e 
da de Segurança (l• di8Ctl.!âo); 

3• dlscus!>ão do projecto n. 50, -àe .1935 (1• Legislatura), deter
minando que o '!'besouro NaCional pague a D. Leopoldina de Mat
tos Porto, V'iuva do 2o Tenente Ezequiel da Silva Porto, a impor
tancia de 22:110$000, de differença. <:le pensão a Q.ue tem direito; 
com J)arecer favoravel da Commissão de Justiçà; 

3• discusão do projecto n. 42-A, de 1935 (1• Leg:i1Slatura), con
cedendo o credito de 60 :OOOSOOO, para installação ·da cadeira de 
cl!nica da Faculdade de Medicina da Bahia; 

2" discusão do :Ptojecto n. 276, de 1935, instituindo as Coinmis
sões de Salario Mintmà; tendo parecer com substitutivo da Com
missão de Legislação Social ; 

Discussão ·unlca do projecto n. 55, . de 1935 (1• Legislatura), 
aproveitando no quadro de Saude do Exercito os portadores de di
plomas de medico; com pareceres das Commissões de Justiça. e de 
Segurança reje1tando a resolução legislativa. yetada; 

Discussão unica do projecto n. 36 de 1925, {1• Legislatura), 
regulando a rnatric:ula. nos estabelecimentos de ensino superior, or
ficlaes e equiparados; com parecer da Commlssão de Educ~ão re
jeitan<lo a. rsolução legislativa vetada. ;pelo Sr. ·Presidente da Re-
publica; • · · 

l." discussão .do projecto n. 57-A, de 1935 (1 .. Legislatura), au
torizando o Ministro da Educação a. exercer a acção. suppletiva 
do extlncto Conselho Nacional de Educa.çiio. 

Levanta-se ·a. Sessão ã.s .18 horas, 
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51." Sessão, e~ 3 de Julho de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, 
E ARRUDA CA!I-L\RA, 1.• VIC~-PRESIDEXTE 

A's 14 h~ras, comparecem os Srs. : 

Amtonio Carlos, Arruda Camara, Pereira Lira, Edmar Carvalho, 
Lauro Lopes, Ba nueit-a Vaughan, Acy)!no ae · L eão, Gcn!!.::-o Ponte, 
Henrique Couto, Eliezer :?.foreira, Godofredo · Vianna, Hugo Na
poleão, Adelmar Rocha. Pllnio Pompeu, Humber to Andrade, Martins 
Vera.s, Gratul!ano de B rito, 'Mathias Freire, Botto de Menezes. Ruy 
Carn.eiro, Souza Leão, João Cteophas, Rego Ba1·ros, Antonio d•l 
Góes, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, H eitor Maia, Alde Sam- · 
paio, Teixeira Leite, Simões Barbosa, Motta Lima, Valente de Lima, 
Fernandes Lima, Deodato Maia, Prisco Paraíso, P into Dantas, Fran
cisco' Rocha, LeOncio Galrão, Arthur Neiva, Jair Tovar, Pereira 
Carne!l·o, Henrique Dodsworth, Levi Carneiro, Acurcio TÔtTeS, Lem
gruber Filho, Arthur Bernardes, Bias Fortes, Josê Braz, LeYindo 
Coelho, Theodomiro Santiago, Furtado de ?.fenezes. Daniel de Car
\'lllho, Christiano Machado, ::t'vfacario de Almeidi, Jcsê Alkmim, João 
Henrique. Delphim Moreira. ~·aldel:l)ar Ferreira, Alves Palma, 
Gomes Ferraz, Aurelia no · Leite , Horacio Lafer, Josf Cassio, Do
ming-os . Vellasco, VIcente Mig uel, A1·thur Jorg-e, Arthur Santos, 
Paula.. Soares, . Francisco Pereira, Dorval MelchiadeS', Diniz Junior, 
Vesp ucio de Abreu, Demetrio Xavier , Joiio · Simplicfo. Frederico 
Wolf!enbuttel, Ascanio Tubino. Dario Crespo, Adalberto Corrêa, 
Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Sebastião Domlngues, Abel dos 
Santos, Francisco di Flori, Abllio de Assis, Austro de Oliveira, ·Àrthur 
da Rocha, Adalberto - ~naq;o, José do Patrocínio, Ricardino Prado_. 
Vieira Macedo, Martlnho Prado, Ricardo Mach a do, Alberto Ah·a res, 
Paulo Assuropc;:ão, Leoncio Araujo, :M:oacyr Barbos-a, Salgado Filho, 
Barreto Pinto (99). 

O Sr. Presidente - A lista de presença a.ccusa o compareci
mento de 99 ~rs. Deputados 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Bandeira Vaughan (Servindo de 2-" Becreterio) pro· 
cede á leitura. da. Acta da Sessão antecedente, a qual ê , sem obser
vações, approvada. 

O Sr, Presidente - Pá.!isa-se á leitura do Expediente. 

O Si-; Pereira Lira (1:" Secretario) procede á leit ura do se
t;Uinte 
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EXPEDIENTE 

Offlcios: 

Do Ministerio da Educação e Saude Publica, de 2 do corrente, 
enviando informações sobre as dotações destinac;tas ao pagamento 
de diarias de alimentação ao pessoal marítimo da Saud~ do Porto 
do Rio de .Taneíro. 

-'- A quem fez a requis ição. 

Da Ordem dos Advogados do Brasil, de 17 do mez findo, com• 
municando que com a. renuncia do Dr. Levi Carneiro, foram eleitos 
substitutos, roor>ectivamente, O!>' Srs. Targlno Ribeiro e Augusto 
Pinto Lima, Presiden te e Vice-Presidente . 

- Inteirad<L. 

Telegramma: 

De Porto Alegre, 2 de Julho - Presidente Carnara Deputados -
Rio. 

Levo conhecimento V. Ex. 29 Junho· foi promulgada Consti
tuição :Estado. - Attenciosas sa.nd~ões. - Blcssmann, Presidente 

- Inteirada. 

São, successivamente, lidos e vão a im1)rimir os segUintes 

'PnOJECrQS 

N. 115- 1935 

·. 
(Primeira :L egislatura.) 

Estende aos fieis dG D eleaacia. F isco;! de s. Paulo e ® .AJfo:ndega. de 
$!1-11·tO!il 08 õ~eticioa rUJ D ecreto n. 4, ae 1935, com ~ecer da 
CommiRsão de Fi1Wnças e Orçamen-to sobre as emendeis de ~-· 

(Proj. 95. de 1935 - F!nan~as 12, de 1935 - 1-• Jegislatura) 

Foram apresentadii.S'. a o projecto .n. 95·A; de 1935, com S'llbstr
tutivo da Commtssão de Finanças, duas emendas: u ma estendendo 
aos tleis de Thesourelrt> de todas as repartições dQs Correios e Te
legraphos, na Capital e nos Estados, M dísposiçi5es do Decreto n. 4. 
de 23 de .JanQ.fro de 1935; outra, mandando que o provimento desse!! 
cargos se verifique sempre por Indicação escrlpta ·do reSDectfvo the· 
soureiro ou pagador. _. 

O Decreto n. 4, de 23 de Janeiro de 1935, muda. a denominação 
dos fieis de Thesoureiro da Recebeàorla. do Dlstrlcto Federal e da 
de S. PaUlo, para ajUdantes de thesotxrelro e manda que as S'Ua.S 

nome~õea sejam feitas pelo Presldent'3 da. R epublicn.. 

Dá-lhe estabilidade · e garantias , que nunca. tiveram. 

-Ó substltutiv.o est ... nde 'taes beneficios a todos os :runcclona.rlos 
da mesma categGria. do 'I'l.tesouro, ema de .Ainortlzaçiio, Casti. do.. 

. Moeda r Altandega.s, Delegacias Fiscaes. 
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' A emenda n . 1 inclue todos os outros das repartições dos Cor-
reios e T~legra.phos. 

E ' ;justa e merece o vot.o d~ Commissão . 

A emenda n . 2 confere aos thesoureiTos> ou pagadores a in
dicação de seus ajudantes. 

Ta.mbem merece o a'Poio da Commissão 

A Comm.lssão de Finança.& é de parecer que as · emendas devem 
ser a:pprovaAhul. · ' 

Sala das Sessi5es, 5 de Junho de 1935. -João Swnplicio, Presi
dente. - Datnde! ·de Carvalho, Relator. ·- Grotulia.no de ·Brito . - Cle
mente Mar!ani. - Henrique Doà8worth. - .Arnaldo Bastos. - ..ádal4 

?;erto Camargo, - Cardcso de Mello Netto. - ~nça Fílh<>. - Or· 
lamlo .tirau.jo. - Joéio G'Uimar<ies. 

PF\OJJ!lCI'O 95-.!., DE 1935, EMt:~I>ÀDO F.J.I 2, a DISCI:SSÃO 

O Podei:' Legl.sla.tivo d ecreta : 

Art. l.o São a.pplicavel6 a os fieis ·do thesoureiro do Thesouro 
Nà.Clonal e aos dos .da. caixa de Amortização, Casa. da Moed::L e das 
Alfandegas e, bem assim. ao~< fleds dos thesoureiros•, the~ureiros

paga.dores e pagadores das Delegacias Fiscaés do Theso\Jro Na
cional, as disposições do Dec-reto n. 4, de 23 de Janeiro de 19'35 . 

Art. 2.• O director geral de Fazenda Nacional :fi:xa.L'á a. impor
tancia das fia.nç~ dos fie,is a que -se ref-ere o artigo anterior, dentro 
dos limites de 2:000$ a · 5 :OOOS, tendo em vista a fiança prestada pelo 
responsavel a que estiverem directamente subordinados. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . . 

sala da. Commis5âo. 1 de :Mar~o de 1935. - João Si'»tplício, no 
exerclcfo da. presidenc!a. - Ribeiro Jnnaueira, Relator. - 'Ne-ro de 
Macedo_ - .Arlindo Leont. - C'temente Mariani. - .MMio de .A. Ra
mos. - Cardoso àe Mello 2\etto.- Eu1:a.ldo Lodi. - J oão G'Uhnarães: 
- Hcn.rique Dod.lnoortk.- Walclem.ar Falcão. - Tei$eira Leite. 
José de Sá.. - Góes Monteiro. 

PROJECl'O 95-A, DE 1935, QUE RECl!iiW O SUBSTITUTIVO -SUPRA 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. Lo Ficam extensivos aos fieis da Dele~;acia Fiscal do The
souro Na.clona.l, em S. P aulo, :~.os da Alfandega de Santos os bene
ficios do Decreto n. 4, de 23 de .Janeiro de 1935, concedidos aos fieis 
da Recebedorla do Districto Federal e da de S. :Paulo . 

A r t . 2-0 ·Revogam-se as disposições em contrario. 

J"~Uti.ff.~o 

E' de todo o ponto justo que se estendam aos rieis alluclldos os 
beneficios do Decreto em virtude do qual passaram a denominar-se 
ajuda.nteti· de thesoureiros aquelles :CUnecionarios. São !uncclonarios 
com as mesmas a.ttrlbuiçúes e responsabilidades dos jll. contemplados 
llO Decreto 11 . 4. 
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Sala das Sessões. 31 de .Janeiro de 1935. ·- Cardoso de Mello 
Netto. - Ran:ulpho Pinheiro •Limuz.. - C. de Moraes. Andrade. -
Barro6 Penteado. - ·Hen.riquê Ba1f'11ta. 

UXli&.A.ÇÃO errADA 

Decreto n. 4, de 23 de Janeiro de 1935 

"Estabelece que os fie!& da Recebedorta do D!str!cto Federal e 
da de S. Palllo, }lassem a denominar-se ajudantes õe thesoureiro, 
e dá. outras .providencdaS'. " 

O Presidente da Republica dos E.stados Unldos·do Brasil: 

Faço saber que o Poder Leglslativo decreta e eu sancciono a se-
guint~ resolução: · 

Art. 1." Os ~ieis de thesoureiro da Recebedoria do Districto 
Fedetal e da de São Paulo passam a designar-se ajudamtes de the
soureiro e suas nomeaç:ões ser-:io feitas pelo Presidente da Repu
]?lica. 

Art. 2.o Cada ajudante prestará ao Thesouro a fian~a de 5:000$, 
observada a legislação vigente. 

Art. 3." Os thesoureitos receberão os supprimentos de dinheirQ 
OU Valores necessa.rios P. ficarão POr elles responsaveis, escriptu
randO·OS como receita em livro pro])rio, que será balanceado diaria
mente, passando os sa.Jdoil respectivos, depois de conferidos, para o 
dia seguinte. 

Art. 4.° Cessará ·para o thesoureiro, transferindo-a. para os .seus 
ajudantes, a. responsabdliáaíie pelas ·quantias ou quantidade de va
lores por elle entregue a estes, mediante recibo, para realizaç:ão de 
pa~amentog ou vendas de valores. Taes entregas seril.o escripturada.5 
em livro proprio, sei).do cada partida. asslgnada pelo thesoure!ro e 
IJe1o ajudante que receber o supprimento, 

Art. 5.0 Os ajudantes prestarão contas d!arlas dos suppri
mentos recebldos. 

Art. 6.• Aos actuaes fieis da.-9 Receoedorias do Distrlcto Fe
deral e de São Paulo sel'ão asseg-uradas as vantagens do presente 
decreto, independentemente de novns nomeações, desde que pres
tem a fiança estabelecida no art. 2", no prazo que lhes !ôr f!xaclo no 
regulamento deste decreto. 

·Art. 7.0 Revogam-se na disposltõeA em . contrario. 

Rio de .Jn.nell'o, 23 de Janeiro de 1935, 114° da Indepcndencia e 
47° da Republica.'- Getulio Vctroas. - Josê BeUens de .1.1meída. 

!!JMENl>t\S EM· 2.11 DISCUSBÃO A QUE SE REF= O PARECEU 

Ao projecto 95-A, de 1985, com suh:-;tltut!vo da Commlssüo de 
Flnan~n..q. 

lncluu.-se no art. 1,• do substitutivo: "e aos riels das Thesou-· 
ra.rlas de tgdas as l"t:Pattiçi':les do!>• Correios e Tele~_raphos na Ca,
pital e nos Estados, " 
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Sà1a. das ~essões, ~ de Abril de 1935. - Hyppo~ito do Rego. -
A. Ko-nder. - Renato Barbosa .• - H enrique Bo.yma,. - Wctldema.r 
Motta. - Almeida. (JOtma.rgo. - Antonio Covello. - ~4 . C. Momes 
Andrade. - R- Pinhe iro L»na.. - .Acurcio Torre3, 

N. 2 

Accrc scente-se onde convier: 

Art. O J)rovimento dos cargos a que se refere a presente lei 
se àarã. sempre por indicação escrlpta do respectivo thesoureiro ou 
pagador . 

Sala. das Sessões. 4 de Abril de 1935. - Mozart Lago. 

~. 116 - 1935. 

(1.• Legóslatura) 

Manda. rul.optar tarifas postaes parn. os generos de proàucçü.o na
cional; com pareceres contrarias das Ccnnmissões de 0?/ra.s. Pu
blicas e de Fimm.ça,8_ e 01'ça11tento: 

(Proj . 253, de 1935-0bras, 7 e Finanças 8í de 1935-(1• legh;latura) 

O presente projecto visa est::.!>elecer o systema denominado 
"Tarifa Postal", applicavel a toda producção nacional, a!im de que 

. todos os productores possam t ransportar suas merc::tdot·ias. com 
igualdade de !retes, a quaesquer dos centros consumidores do Paiz 
ou portos de embarque para a e:r:portacão. 

O projecto, á. .primeira vista, dá a !impressão de ot!erecer uma 
solução equitativa e conveniente. Observado, por ém, o assumpto, 
com maior a-ttenÇão, evidencia-se logo a sua !mpratic::tb111dade. 

De facto: 

1.o - A grande extensão territor-iai ·do nosso Paiz exigiria. 
o estabelecimento de uma tarifa ~êdia. demasiadamente alta, 
o que aggravarla. em vez de facilitar, as condições actuaes do 
problema de transporte. 

z.• - Se, no intuito de obte~ um f~ete reduzido, fosse ada
ptada uma tarifa muito infer ior a que resultaria do computo 
das despeSia.S geraes dos transportes, sobreviria inevitavel
mente um grande defi.cit, nas empresas de t ransporte, o qual 
deveria ser coberto pelo orc;:amen:to publdco . _~o, producçiio na· 
cional seria., então, chamada a pagar, " sob a forma de im
posto", o que delxã.ra de P.a~:ar "sob a forma de frete", e re• 
cahlriamos n~ t < caso. 

3.o - Além dos Inconvenientes acima, cumpre observa:
que a nossa. extensa. Têde de communlcacões, tanto ferrovia
rias como maritlmas, !luviaes e rodovla.rias, está fra~men· 
tada em linhas ·de propriedade de diversos . Ha Hnhas fede
raes, estadoaes. m un!ci·paes e particulares. No ultimo grlJpO 
ha, além das companhias regularmente e9tabelec!dll.6, umn 
serie de "transportadores autonomos'', mal'itimo:s, fluYiaes e 
rodov!arios . 
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Assim, o estabelecimento. de um trafego mutuo, sob o 
criterio de frete independente do percurso, -offerece difflicul

. dades lnsuperaveis para uma repartição equitativa das re
certas. 

4.• .-As empresas de navega.ç;ão, obrigadas a estabelecer 
linhas de longo percurso, fl.cariam com os onus <los trans
portes a distancias maiol'el<, sendo vencidas, nos pequenos per
cursos, pelos "transportadores nutonomos" que poderiam ajus
tar preços mais razoaveis i)ara esses servnÇOS . 

s.• - Da me=a fôrma., as estradas de ferro soffreriam 
identica concurrenda ruinosa, por parte dos transportes ro
<loviarios. · Ficariam com os onus, sem nenhuma vantagem 
correspondente. 

6.• - A extensiio da tarifação postal aos transportadores 
autonomos e a sua. inclusão no trafego mutuo geral, é inexe
quivel; nã.o S() pelas dirflculdadesde repartição de receitas j á 
apontadas, como :pela ímpossil:rilidade de uma fiscalização etti
ciente, que evitasse os ajustes particulares de transporte. 

7.• - S6mente um monopolio de todos os transpOrtes ma
ritim:>s, ferrov.iarios, rodovla.rios e fluviaes, permittiria a appli
cação da "tarifa postal", subsistindo, então, os incon vementes 
apontados nos itens 10 e 2°. Tal monopolio, ·se fosse rea.liza:vel, 
determinaria os mais desastrosos rest!ltados, como ê facll ima
ginar. 

O problema dos fretes está., sem duvida, exigindo um est udQ 
meticuloso, sendo inteirainente fundadas as irregularidades apon
tádas na justdt:icao;:ão do projecto; mas, qualquer solução deverá 
Inspirar-se nos lmperat~vos da ·l'ea.lidade. 

Assim, o abandono do. eriterlo da distancia se deve1·ã. restringir 
n certas mercadorias, varia VE'ls para as _diversas zonas economicas. 

Allll.s, mesmo· em nosso Paiz, jf'L se tem adopta4o solução nesse 
sentido, embora· sem obed!iimcia a um criterio geral, como é de se 
desejar; Isso, por não existir ainda, entre nós, uma cooperação 
efficiente e uma coordenaç:ão systematica das diversas emprel;la.s 
de transportes marltimos, · tluviaes. ferroviarios e rodovlarios. 

Por todns as ra2ões acima apontadas, o presente prujecto não 
deverá. receber a a,ppro\•a.çào da Camara, . . emhora se de,·am reco
nhecer os altos e patríuticos intuótos que o dictaram. 

Não seria. aconselhavel · a apresentação de qualquer substi
tutivo uo presente projecto, parecendo mais ruoavel que a Com
m!ssãÓ se reserve para, opportunamente. estudar o ass>umpto, sob 
o aspecto de uma reorganização geral da industria de transportes . 

Nos termos do acima .expos to, a Commissão d·a. parecer con
trario á approvacão do projecto . 

Sala. da Commissã.o, :l de Junho de 1935. - Barros Pentcculo, 
Presidente. - Fra•1ei8co Pereira, Relator. - Victor Russoma.no. 
Mario C'Jr.C1'71tont. :..._ Jost! Patrocinio, com restricçõeSI . .-: 'Martinlt.O 

Oelao Ma.c7tcülo. 
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PARECEI: DA CO!'>U.riSSÁQ Dl!l I"'NANÇAS 

O projccto sujeito á. deliberação des.ta Comrnissão manda rever 
as actuaes tarifas r eft>rentes a transportes no territorio 'llaciona.l, 
para o fim de estahelecel-n'l sob um criterio. unico, adaptando o 
que denomina a ••tarifa postal", que incidirá sobre a producçãü 
do Pai?., desde sua proceclen('h a té o porto de exportaçi'io ou· Jogar 
de seu consumo. 

Mão grado a:o; rnzüP~ com qu<:' o !'<eu autor procurou Lund>L
mental-o, o projecto Pm Que;.tii" nos p:u·ece inexequivel em face 
d e n()s.~a _organizaÇ;ão adminish·ativa e dos incon venientes qu" 
acarretará. em 1.1m P aiz. como o nosso, d e gr<~.nàe ex-tensão terri
torial, onde as tarifa" de transporte entre os Estados têm que 
attender, forçosamente, á desigualdade das distancias, devendo soe 
levar em cont:.,_ aind:~ a divet'!lidade de nosso s ystema õe com
munica~ões. 

Ouvida sobre o r eferido projecto. a Commissão de Obras sobre 
elle se manifestou d0 modo desfavoravel , em parecer unanime. 
~ujos fundamentos têm m a nifesta procedenc!a e devem ser ado
ptados por esta Commissúo q ue, assim, ta.mbern opina pela re
je-l(:ão. 

Sala da Commis><ão. :! t1e .Tulha de 19.35. -João SimpZicio, Pre· 
sidente. - Mirantla .. Junior, Relator. - AàalUerto Camtarno. -
França Filho • ._ Cardoso rl.c 11-fello· Netto, - 01'lando ArCMJ,jo. - Da
niel de Carvalho. - .João G-uitm.arã.es. 

PROJECI'O X. 253 , nE 13!15, A QL"'E SE P~ OS PARECERES 

Art. 1.• o' Governo mandará rever as actuaes tarifas de 
transporte com o f im d e a doptar a tarifa postal á producção na
cional desde sua procedencla ao centro de consumo ou ao porto 
de embarque para ex--porta~ão. 

Art. 2.o Xenhuma conceS'São estadoal ou federal será feita 
a empresas de transporte sem clausula obrigatoria da tarifa. re
ferida para productos nacionae><. nos t ermos do artigo anterior. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das !';essões, 9 de .-\hril de 1935. - Ccsar Tinoco. 

N . 117- 1935 

(1,• L egüslatura) 

_t ut.oriza a. fazer <lc.~pe:ux..">, co 111 rr. -ncnnea,ção rlc uma (Jom.missão 
11ara demarcar a arca. r1rt fu.tnra Capital rl.o Brasil,· cdm. Pft
recercs Ct>'tltrario.~ da.~ Co?wm/.çsiieB de C onstituiçiio c .J-ustiçll, 
Obras Pu.bllca.~ c Fin.n11 çrr.~ <' ()rçam.ento, 

Projecto 12S. de 193ii - (.Tu:o~th;n , 34 ; Obra8, 6: Finanças. ii1 -

1935, v lcE:Islatura) 

A Con!ltitul~ü.o Fede1·:tl, de l G de Julho de 1934, reproduzindo 
u m d isposto dn. cons'tituil:iio d,• 1891, uet<!t'mlnou no art. 4'', ~ 
" Disposições Transitorins", a tro.nsferencl.a da Capital da t;nlüo 
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para um ponto central do Brasil. Para converter em realid:ub 
esta disPosiç:ão. que desdA 1823 está incorPorada ;nos textos de 
nossas leie. prescreveu que, logo ella entrasse· em vigor, o P·re
sldente da Republica nomeasse uma commissão para }lroceder a 
estudos de varias localidades adequadas á. install:u::ão da mesma 
Capital. 

Antecedendo-se a um ·pedido de credito, que ao Conb-resso Le
gislativo deve íazel· o Sr. Preslidente da Repub1ica, para os effe1tos 
da commissã.o referida no inciso constitucional, porventura já 
creada ou a crear-se, o projecto em estudo autoriza o executivo 
jazer as 'despesas nccessarias co•m. a ndmea.çik; desta ao-n~mi1Jsão fl.e 
techn!cos. 

Sendo da competenda exclusiva do Sr. Presidente da .Repu-. 
blica a nomeação desta Commissão. deve a camara ag1.1ardar ·a 
communicação que a.q"o;ellc fizer de tal nome$1.r;ão com o respectivo 
pedido de abertura ·de um credito certo ))ara as despesas necessa
rias, nunca antepor-se com autoriz:u:ão de despesas arbitrarias-

Por outra. face: o Pro.iecto em estudo autorizando o Po.del" 
Executivo a fazer (UJ CÜ!$pesas. ncceuarias com a nomea<:ão <1a com
missão -de technlcos referlda no art. 4", das "Dlspos!cões Tran- · 
sitor.íaa", da Constituic:ão, vale por uma. concessão de credito Uli
mlta.do e esta é vedada ao Poder Legislativo. (Constituição, ar-
tigo 60, § 4°). · 

Por e-stes motivos, a Commissão de Constituição e .Justlc;a r, 
de parecer que ·deve ser rejeitado o projecto. 

Sala da Co.mmissã.ci de .Tustiça, 30 de :Maio de 1935. - Gado· 
freà.Q Via.nna, Presidente. - Do'lnirl!JOS Vieira, Relator. - Ascanio 
Tubino. - Levi Car'lleiro. - Car1os G'omes de Oliveira. - Arlhur 
Santos. - Alberto AZvare~. 

PARECER DA COMMISSÃO OE OBRAS 

O projecto n. 128, de 1934, traz, de novo, a debate a. questãv 
da. opportunidade do dispositivo constitucional da transferencia. 
da. Capital da União para um ponto central do Bras'il. • 

Esse dispositivo encel'l'a uma these consagrada jâ, pelas leis 
constitucionaes anteriores e pela actual. 

Sobre elle, jfi. se manifestou, para rejeital.-o, a illustre Com
missão de Constituição e Justic;a. em parecer annexo, fundamen
tando-o, no propr!o dispoS'Itivo constitucional que dá ao Presi
dente da. . Republica a. competencía da nomeacão da Commissão 
pedida pelo projecto em estudo . 

.A. actual Con-stituição. determinando es~a competencia, reco
nlleceu-lhe naturalmente as vantagens. Os prollr!Os autores do 
projecto citam, para justlfical-o. a non1eaç:ão, em 1892, pelo ma
rechal. Floriano Peixotó, de uma cornmisaão. par:•. identico flm, 
accrescentando, â. guisa de informação, haver ella se de:;empenhado, 
sa.tist'actor!amente, da sua ardua mi!lllâo. 

Pondo de lado o aspecto finance-iro do projecto, que 11 Com
missão de Constitulç:ão e Just!~a annlysou, devemoll limitar o nosao 
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estudo ao art. 4" éÚ~s "Disposições Transltorias" doi adual Con:stl
tuição. Determina-se ahi que o Pre&'idente da Republica nomeará. 
a b:lmmissão refet-ida, a qual r>roceder.ii. a estudos, sob' m.~tr1tcçÕe.~ 
do Governo, e que só depois de concluídos est~s. serão elles pre
sentes á Camara dos Deputado&. 

Não vemos como e porque ·a Carnara devtrá determinar as 
runcções -technicas da rnesm<L Commissiio, u·rna vez que esta de
vérá. receber instrucções do Poder Executivo. 

Somos de parecer que l<eja rejeitado o projecto, por f€rir de 
frente um dispositivo con~titucional, no attinente ás funcções da 
Commlssü.o a ser nomeada. 

Sala da Commissão. 21 de Junho de 193ã. - Barros Penteatk, 
Presidente. - Victor RMscnJtnmo. Relator. - .To sé do ['latr()Cinio. 

Lauro A .. Passos. - Frrzn.cisco Pereira,. - Celso Machado. 

PMU:c&R DA COMMlSSÃO DE FlNANÇAS 

A Commissão de Fin'lncas. tomando conhecimento do projecto 
n. 128, de -1934, que autoriz<t o Poder Executivo "a fazer as des
pesas necessar.ias com a nomeação de uma Comm!ssão de Te
chnicos'", destinada a explorar e demarcar ·os terrenos precisos 
para a construcção da futura Capital Federal, vem sobre elle dar 
<> :seu parecer. 

Tem o projecto por obj'ectivo. dar cumprimento, segundo a 
justificativa feita por seus d-i;nos autores, ao dispositivo das "Dis
posicões. Transitarias" (art. 4o) da· Constituição de 16 àe Julho 
de 1934. 

Desse dispositivo, porf.m. se infere, .bem claramente, que a 
Jniclativa da nom.eação da Commi!>'são exploradora e .. demarcatoria 
da futura Capital ('; de inóciativa do Sr. Presidente da Republica, 
que terá de lhe dar as instrucções necessarias, como aliâs reco
nhece o proprio projecto. 

Assim, não se justifica, conforme bem demonstraram· os pa
receres das Commissões de Justiça e de Obras Publicas, a attri
buição que pelo projecto se arrogaria o Poder Legislativo. E a 
iniciativa da Poder Execu'bivo, no caso em deoate, ê tanto mais in
discutível quanto sómente elle. pela Commlssão que nomear e pelas 
attribuir;:ões que lhe conferir, poderã. determlnn.r ·a importancia 
das despesas a· pagar e. con~quentemente, do credito a. ser con
cedido cujo quan.tu.m. não p6de ser estabelecido previamente, sob 
pena de infringi!' o Poder· Legislativo o dispositivo constitucional 
do art. 50: § 4° da. Constituic:ão de 16 de Julho. 

E', pois, c>:ta éommlssiio de parecer que ·o projecto seja re-· 
ieitado, aguardando-se .sobre. o seu objecto a iniciativa do poder 
competente. - João· &implicio, Presidente. - J!ira.ndd J·u:n.ior., ~e
la.tor.- Aàalberto Camargo. - França Filho. - GTatuliano de Brito. 
- João G-u!marães.- Henrique Doàsworth. - Orlando Araujo. -
DGniel de OaM?alho, pela conclusão, de accôrdo com .o voto referido. 
em ~ssão. - Oar'doso dç Mello Netto. 
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PBO~ N, 128, DB 1934, A QUE Sil REi'Eim O PAliEIC'Eit 

o :Poder· Legislativo decreta: 

Art. 1.o Fica. o Poder Executivo nos t~rmos do. art. 4• dà.s 
Disposições Tra.nsltorla.s. da ConS'tltuJQão Federal; a11torizado a 
fazer as despesas neeessarias com a nomeação de uma. comml.ssâo 
de technicos, destinada :1. explorar e demarcal' na reg4ão central do 
terr1torfo. braalleJro, em kllometros quadrados, a wpert1c1e que 
julgar precisa ã. construc~ão da futura ca:pital <lo Brasil. 

Paragra;pho unlco. o ~overno oarâ. á. commlssào que nomeru
para. a execução <lesse trabalho as· instrucc;:!!es necessarlas, .incum
b.lnào-a. .de apresentar circwnstanclaóo relatorio, com tooas as dn· 
rormaçães e esclarecimentos utels, plan·tas, perfis e indicac;:ões l)re
clsas do local pr-eferível á constl•ucc;:ã.o da nova ·capital e outras 
considerações imprescindivels, 'J)ara que·· a Ca.ma.ra dos Deputados 
pos53. deliberar definitivamente. como deterllllina o final do re
~.arido artigo 4.0 • 

Art. 2. • . Revogam.se as dJsposic;:ões em con trarlo . 

.Sala das Sessões, 16 de Outubro de 1934. - PUn-io Tou~o. 
Lacerda Pi41:to. · 

E' lido e vai a. imprwnr para ser remettido âs Com· 
missões de Legislação SOCial e de Finanças e Orçamento, 
de .accOrdo com () g 3• dp art. 146 do Regimento, o segulnté 

PROlJilCTO 

·.N , 118 - 1935 

(Legislação Socia.i 27 e Finanças 131, de 1935 - 1' legislatu·ra.) 

Do 8alario 

Art. · 1.• O Poder Executivo Federal orga.ntzará., dentro do 
prazo de . 90 dias, a contar da data . da P?bllcação · desta. lei, um:t 
cot~J,DÚ8SÍÍ.o parltaria. sendo tres membros de indicação dos syndi· 
catos de bancarios, tres de indicação dos empregadores banqueiros, 
presidida -por um representante do Ministerio do Trab.alho, A qual 
detenainará. o salario necessidades. -eomo mtntmo Inlcfa.l capaz de 
saUI!Jfazer, conforme as condições de ·cada t·egdio ·ao -paiz, âs ne· 
ceasldades normaes de :vida; dos empregados · em bancos, ~ ~ 
banca.rtas ou em soc.teda.des cornmerclaes que errectuem toda e 
qualquer operação ba.ncarla. 

A 1.o o ca~culo do sala.rlo tclntmo serâ baseado no indlce geral 
dos ~os, c-pjas alterações determl..nariio ;nos> salarlos alter~s 
correspondentes. 

f ·2:• COIIStdera:rn·se neceBstda.<les nonnaes de Vida, a que .o 
ealàrlo deve satlsto.zer, especialmente as Gigutntes: 
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a,) alimentação sadta, physiologicamente indispensavel; 

·bf habitação hyg!enica; 

c) vestuáTio conforme o clima e os costumes ; 

d) cultura geral e instrucção technico·prof!sstonal indispensa.-
veis a. VIlela. em socieda.de e ao desempenho das funcções bancaria&: 

.e) cultura. physlca e divertimentos necessa.rios; 

/) as'Ststemcia para qualquer enfermidade; 

o) educa:;:ão dos filhos; 

h) despesas diversas !ndis.pensa.veis . 

§ 3. • A sa.tistac::ão das necef3Sidades normaes de vida é ga
rantida ao ·empregado e pt>Ssôas que vivam sob sua depend.en<:ia 
eeonomica. 

§ 4.0 Os empregadores, os syndicatos de banca rias e os de
partatnent.>s da administração lJUbliea. deverão pr estar todàs aS! ln
.!onnaç.ões pedidas e facilitar as medidas necessarias ao desem
penho das funcf;ões das commissões a que se referem este artigo 
e o art. 2". 

Art .· 2." Terminada a funcção da Cammisaã.o a que se refere 
o artigo 1•, o ~oder Executivo creará immediatamente, noa mesmos 
moldes, nato diversas regille.!l do Pa.iZ, comm:!eS'i5es permanentes de 
sala:rios, com renovação trienna! dos mandatos, as qunes determi
narão· novos salarios q·ue satl~açam âs neces&'ldades noJ;'Ill8.es de 
vida, .s:empre que a cuTva do índice geral dos preços apresentar, du
rante seis 1nezes consecutivos, uma alteração conespondente, pelo 
menos, a. 5 % . 

Art . 3.0 As decls<ões das commlssões terão força de lei. e os 
salarlos .por ellas fixados serão exiglveis por acção executiva. 

Art. 4.o Emquanto não !orem determinados os salarlos · mi
niiDQS, ficam os e!Jtabe!ecimentos a que se refere o· art. 10 obrigados 
a: pagar· aos seus empregados os vencimentos estabelecidos nos pa.
ragraphos seguintes, os quae!' entrarão em vigor na data da pu
blicação desta lei e serão cobraveis executivamente. 

§ 1."" Os esta!etas (offlce-boys) não poderão ter vencimentos 
interloree-· a. 300$006 mensa_es; 

. § 2.~ Os continuas. porteiros, v igias, ascensoristas, serventes e 
trabalhadores de· limpeza não perceberão vencimentos inferiores a 
506$()00 mensaes; · 

a) os em.p~egados comprehendldos neste para.grapho· que 
actl.l&llnente :perceberem vencimentos mensaes de 2595' ·· a · 800$000 tem.o. um augmento· correspondente a. 250$000 ..nenos 1/4 da · ditfe-
rença entre. seus vencimentos actuaes e et.ta. !mportancia.; 

õ) os que· percebem vencimentos s uperiores a ·800$000 . terão 
um augmento de 112$500. 

§ 3.0 .·Os demais empregados não terão· vencimentos inferiores 
a 600.$000; 

a)' <lesseot e:nlpreg8.dos, os que ··~tualmente perceberem. ven~
mentos mensaes de :ro0$000 a. 800$000 terão um augmento cortel5· 
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pondente a. 300$000 :menos 1/4 da d\ferenca entre seus vencimentos 
actuaes e esta lmportancla ; 

ll) os que pei"<:eberem vencimentos superiores a 800$ terão um 
augmento de 175$000. 

§ 4.• Todos os empregados, comprehendidos em qualquer dos 
pa:ragra.pbos a:r1teriores, terão . ma1s um a.ugmento igual ao pro
du(!to de 10$000 pela dí!reren.;a entre o numero de anno&· de vida 
bancaria e as centenas de mil réis c<Jmprehendidos em seus ven
cimentos act;uaes, desprezadas as !racções. 

Art. s: Considera-se vencimento o total da remuneração 
meDSal do empregado, qualquer que seja a sua. tórma de paga,· -
mento. 

Art. 6. • .Nilo .Poderão ser reduzidas os• salar!os determJina.d<...:t 
pelas commissões pa:tltar!as. nem . os minímos de emergencia, es
tabelecidos nó art . 4o e seus paragra.phos. 

Art. 7.• A red.ucção dos sal.arios superiores 3.Q estab~lecldo 
pelas comm!ssões .varitarlas, ou aos mínimos determinados pelo 
art. 4" e seus paragraphos só será. p4U'mittida nos caoos de com
provada - in.;:apacidioe e(!Onomica do estabelecimento, depois· qu~; 
tenha. sido redu:tida. a remuner~ão d?S administradores, de .sorte 
que. a média mensal attribulda a cada um não seja superior ao 
triplo do salar:!o m.inimo. 

§ 1.0
• Nilo poderá. ser allega.da incapacidade econom.ic:a. desde 

que baja distribui\i:ã.o de dividendos, ou trans!erencia a qualquer 
:resarva ou· tundo ·de compensação, bem como se bouver depre
ciação de· immoveis 'de mais de 5 ·1~ sobre o oo.ldo -do ultimo 
.,;xerclcio. 

§ 2. •. A ~educ!l(ã.o a. que se refere este artigo não poderã. 
1ile :nodo algum ultrapassar o salario mínimo, na !ónna. do art. 6. ~. 

§ 3. • . couslder-<1-.se remuneração dos administradores a som
ma de ordena_dos, gratificações, percentagens, bOnificações, .llub
venções ·e quaesquer outras vantagens pagas, transferidas ou cre
ditadaos aos mesmos, sob qualquer pretexto. 

§ 4. •. Para eff~tos . deste . cxtlgo consideram-se administra
dores os presl!dcntes directo~:es, superintendentes, in.spectores, as~ 
sim como quaesquer funcclonarios que percebam remuneração
igual ou superior ao triplo do salario minimo. 

Art. 8.•. Os funccionarios que exerçam ou vierem a exerct!lr 
as 'funcções de dlrecçã.o, ·.gerencia, contadoria, 'Procuradoria., tisca
llza.ç;il.o, chefes e ajudantes de secção ou equivalentes, bem como 
oa que desempenham ou vierem a . desempenhar cargos de con· 
1'ja.noa, :r>erce~ão. emquanto exercerem taes tuncções, um a.ddl· 
ctone.l mensal, nunca in!erlor a. 200~000 (duzentos mll réis) sobre 
os .aeus Veiiciméntos norma.es. 

Pa.ragra.pho unico. Ficam prohlblde.s as accuínule.~;;ôes dessas 
a ttrfbu1Qõell • 

.Art. 9. •. Os emprega11os de ca.lxs. ou thesouraria, compreflen
dfod.oo como tal os que pagam, r~bem ou conferem dinheiro, per- . 
ce})crã.o semestralmente a quantia .con:espondente a um ordenado 
mens.al, a titulo d.e _quebres e .riscos de. cafxa.. 
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Paragrapho unico. Picam asseg-uradas. aos que já as per
' ceberem normalmente, as quotas de· quebras e r iscos superiores 

á esta be!ecid:a neste artigo. 

Art. 10 . O substituto de qualquer funccione.rio que exe rça. 
as funcções mencionadas nos artigos 8." e 9.0 , qualquer que seja 
a c!rcumstancia em que se processe a s ubstituição, perceberá. todos 
os ...-encimentos e vantagens auferidos pelo s ubstituldo sem pre
julzo dos direitos que assistam a est e ultimo. 

Da fisca1WJ.çã.o 

Art. 11. Cabe ao Mínisterio do Trabalho, por interme<l!o .Jos 
funcclo'narlos pa ra esse fi~ •designados, !lscuUzar a ap·pncação da 
pre:sente lei. 

§ 1.0
• Os syn<Í.icatos de bancarias tambem exercerão esta fis

callzação, por intermed10 de associados devidamente credenciados 
!;)elas suas commissões executivas, aos quaes os estabelecimentos 
dev<::rão facilitar os meios necessarios, principalmente para exa
minar as contas ãe ordenados, os quadros de affixação das folhas 
Je pagamento e obtet· informações dos empregados. 

§ 2. • - Os estabelecimentos com sGde no e:x:trangeiro são ob ri
gados e. fornecer, por intermedio de suas filiaes ou agencias no 
Paiz, todos os dados requls!ta.dos pela fiscalização, q ue se rela
cionem com o fechamento d e balanços pelas respectivas matrizes. 

Art. 12. Os estabelecimentos a que se refere o artigo ·1.0 

são obrigados a manter em sua esoripta. os títulos de razão " Or 
denados e Gratificações aos Admlnistt-ndores" e •' Ordenados e 
Gratificações aos' Emllregados " , nos quaes serão contabilizados no · 
minalmente todas as remunerações pagas, transferi~a.05 ou credi
tadas a titulo de vencimento~. abonos, g-rati!1cações, pcrcentagem~o 
subvenções ou vantagens de qualquer natureza aos administrado
res e aos empregados, respective.m.ente. 

§ 1.0 • Os estabelecimentos são obrigados a ter um livro es
pecia11 revestido das formalidades legaes, para a transcripção, . com 
indlv1duac;ão e clareza, dos lançamentos relativos ás contas ins
titu!<le.s por este artl.go: 

§ 2.• _- As tolhas de pagamen to de cada mez serão a!!lxarlas, 
durante o mez seguinte, em loca l bem visível aos empregados, em 
ca.da. um dos departam entos ou secções, devendo o total das mes
mas conferir com as contas e.clma çreadas . 

.A:rt. 13. Dos ba lanços, balancetes e demonstrac;ões de lucros 
e perdas, publicados em jornaes, revistas ou 1·elatorios, -deverão 
sempre constar, separadamente, os totaes relativos a cada uma 
oda.s contas: a que se a·efere o artigo 12. 

Art. 14. Os estabeleci{nentos remet teriio mensalmente ao De· 
partamento Nacional do Trabalho a6pla daS folhas de pagamento, 
dl.sc.~Jminando os vencimentos, abonos, grat!fic.ações, percentagens 
ou iiubvenções pagos, . tran·stertdos · o u c~itados a cada. nm doll 
empregados e dos administradores. 
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Das $ancções 

Art. 15.' A inobservancia. das disposições desta l~i 'sujeita os 
infractores á. multa de 2:000~ o. 10:(W0$000, elevarhs ode 100 •1•. em 
cad.'l. reincidencia, além do pa,ga.mento ao emDregado, das quantias 
que lhe de~eria:m ter sido 'Pagas, se fôr o caso. 

Art. 16. As multas serão impostas pelo director geral do· 
Dep~ento Nacional do l'ra balho ou seu .representant~ IJ.os 
Eshdos, attendendo ao pedido do fiscal que autuar a infracc;ão. 

Art. 17. O processo das multas e os respectivos recursos obe
decerão ãs normas instituida.s pelo decreto numero 22 .131, de 
23 de Novembro de 1932. 

Art. 18. Sel."â considerada infracção grave, á qual se ap:Pli
carâ. a multa ma.xilna, a falta de acquiescencia dos empr~gadores. 
ou de seu.s prepostos, á fiscalização legal, quer negando explica
ções quer impedindo O accesso, nQS respectiVOS estabelecil:nentvs: 
âs pessõas autorizadas a :fiscalize r . 

. o\.rt. 19. A existencia. de qualquer accôrdo ou convenção ten
dente a. :fraudar a applicaçií.o desta. lei cm:istituirà infl·acção zrave, 
á qual se applicará a penalidade maxi.ma. 

Di.sp~si.çães ueraes 

Art. 20. Ficam asseguradas, como direito adquirido, no seu 
quc.nt-uml. percentual relativamente aos vencimentos m-ensaes, as 
gra.tifica.ções, abonos, percentagens e outras quaesquer remunera
~õl?e ou vantagens que vêm sendo habitualmente ·pagas, collecti
vamente, aos empregados de cada estabelecimento a. que se retere 
o art. 1.•. Essas gratificações ficam consideradas Dagamento de 
serviço. 

Art. 21. Os estabelecimento.s que tiverem os seus emprega
dos <llvididos em categorias não 1J()derão manter mais de tres del
las 11ara o total dos empre~dos a. que se refere o § 2.•, do ar
tlgo 4.D, nem mais de quatro para os do § 3.• do mesrnc artigo, 
nil.o comprehendídos os de caixa, thesouro.ria. ou os que exercerem 
ca:rgos de confe1·entes, sub-chefes, chefes de secção ou adminis
tradores. 

§ ·1. •. Os referi<ios estabelecimentos ficam obrigados a sm
pliar, a.nnualmente, o quadro de cada catezoria. na proporção do 
r.ccrescllno havido no quadro geral de empregadas. 

§ 2.•. Nenhurn funciconario, sob pretelo':to algUm, pooerá ser 
rebal::t.ado na categoria. 

§ 3.0 , E' nullo todo accesso a qualquer da.s categorias a que 
se re!~ este artigo, desde que interrompa. a ord~rn existente ou 
!rus1·re a. .gradação por meio de promoções consecutivas e ex
temporaneas. 

§ 4.•. Enten'de-se por cla.ssificaçâo i!lll categorias a distribui
ção dos empregados, feita a qualquer tltu.lo, Por classes ou grupos 
em que o~ accessos importem em augmento de sala:rios. 

Art. 22. Por motivo de molestia comprovada etê trinta d.las 
co:tisecutivo.s, o en1pregado não 11oderá soffrer reducção nos seus 
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\'encimentos, bonificações, ou perder _qua.esQ.uer vantagens corres
ponc!entes aos dias de ausencia . 

A.rt. 23. Nenhum empregado p oderâ. ser transferido pa.rs- ou
trá: localidade: 

a ) quando impossibilit.a.ão por doença em su a pesslia ou em 
yessoa que viva sob sua depen"dencia economica; · 

'b) quando os condições climatericas da Ioca.lldade para onde 
o estab elecimento pretender transferil-o possam causar de..mno á 
sua saude ou á de pessoa que viva sob sua dep endencia econo
mica; 

c ) quando a transferencia ·vier onerar, prejudicar ou impos• 
sibilitar a educação dos seus filhos, ou acar retar so!U<;ão de con· 
tinuidade aos estudos d os mesmos; 

cl) quancln ~~ lor:-a!idad~ 1)2..1·:::. onde o êSta'be:tt=chll.eulo pri!C~n
der tra nsferil-o accusar ind.ice de vida inferior u.o d:t região en1 
!}Ue elle tra·bálha; 

e) quando o empregado .residir · ha mais de cinco annos na 
mesm11. reg ião. 

Paragrapho unlco. Os casos pre\;istos nas alineas a e õ deste 
:u'tigo, serão com-pr ovados por uma junta composta de tres me
clico~, sendo um de indicação do etn!Pregador, outro de indicação 
ciO syndicato a q ue pel"ten cer o empregado, e o t er ceiro indicado 
pelo Instituto de Aposentadoria e Pens<k!s dos Bancar los. 

Ar t . 24 . O empt·egado tmnsfer ido por convenien cia. do esta
bole:·imento terá. direito á s pas~a.gens, ·aos vencimen tos rela th"06 
aos dias de viagem e a uma :J-juda de cuSto não inferior a seis 
mezes de vencimentos, se tinr pe~sôa ou pessOas sob sua depen
dencia economi<:a, ou a tres mczes, se não as tiYer. 

Art. 25 . Os estafetas (office-boys) serão automaticamente 
t rat:>'fe ridos para. o quadro dos empr egados comprehendldos pelo 
~ 2." do á.rt. 4.", Jogo q ue Rttinjnm a idade de 18 annos. 

At·t. 2G . Fica prohibida a ut ilização de empregados .meneio
nades nos §S 1.• e 2." do at·t. 4.• em misteres attribuidos aos func
cionarios referidos n o § 3." do mesmo artigo. 

A rt. 27. Aos funccionar ios de que trata. o § 2.• do a.rt. 4.0 

fica assegurada a. preferencia , em igualdade de condi<;ões, pe.ra 
a. admissão ao quadro dos emprega dos a que se refere o t s.• 
do mesmo artigo. 

Art . 28. Os membros d a.s commissõcs de sala.rios serão coiJ.
sidet ados delegados do ::.VIin isterio do Trabalho, e como tal terii.o 
as despesas necessarias ao desemper,ho das s uas tuncções. pe.gas 
p ela verba respecth-a. 

Art. 29. Os empregad os bancarias eleitos para e.s c~mmfs
,;ões de salario t erão direito d e se aus entarem do serviço para o 
des~mpenho dos encargos que lhes couberem por for.::a do man• 
.:O.'l.to, s em prejui.Zo. de vencimentos, contagem~ de tempo ou de 
quaesquer outras vantagens . 
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ATt. 30 . Em caso de extínc<;:ão do esto.bel~cim<.lnto, a. ind'-l· 
.mnizacão devi<la. ao ~mp:regado nãO poderá sex- in!~rior a seis 
m~ de vencimentos. 

Pa.ragra.pho unico. No caso de fa.llencia, ·essa. indemilização 
con.stltuirá credito privil~giado. 

Art. 31. Os beneficios da pNsente lei são extensivos aos em
pt>egados do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ba.nca.rios. 

Art. 32. E' nulla. de pleno direito qualquer conven~;;ã.o, ac
cõnlo ou declaração, que contrarie os .dis:POsitivos desta. lei.. 

Art. 33. Durante dois annos, a. ooil.tai" da. data da publicação 
desta lei, nenhum emprega-do poder:;i. ser demittido senão ern vir
tude de falta. grave. 

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões - Seba.stiilo Domin.gues. - A.d:aZberto Ca.· 
margo. - Frcznciat» de Moura.. - Fro:ncÍSco d.i FWri. - PaulG 
Soares Neto. - Austro de Oliveira. - José ào Patrocinio. 
Abel dos santos. - Eurico Ribet'ro. - Arthur A. Rocha,. -
Eclm.a.r Cu.rvo:Jho • 



(§ 2.0 do ar t. 4,o) 

Contlnuos, ser ventes, etc. 

9nlenado actunl [ Augmcnto 

260$000 ...... .............. .. ..... 250$000 
300$000 . ••••••.••••• . •. .... .. . .... 237S500 
350$000 . . t ••••••• • •••••••••• • . ••••• 221i$000 
400$000 •t····· ..... . ............. 212$500 
450$000 •• •• .• •.• ... . .•.... . • . .• . • 

1 
200$000 

lí00$000 . •..... • . • ...•. • .•.... . .•.• 187$600 
·660$000 .... .............. .... ••• ••( 175$000 

- GOOSOOO ·· ··· ·· ······ · ·· ·· · ·· ·· ··· 162$600 
Glí0$000 .. . .. .. ........ .... ... ..... llí0$000 
700$000 . ...... .. .... . .... . . . . .... 1 137$600 
760$000 ··· ····· ··· ·········· ·····! 126$000 
800$000 ............... .. .. ..... .. . 1 112~500 

ou mata I 

TADEI..L.\8 lilXl\lMPI.U'ICATIVAS 

Au~mcnto get•al 

(§ 6. • elo nt·t. 4.") 

E scrir,tu •·nrioa, etc. 

lot·denad. !utu•·o Ot·denado actunl I Augmento 

I I .•. ,. 500~000 1 3oosooo ::::::::::::::::::::::::::.:1 300$000 
527$500 1 a5osooo 287$600 
675$000 400$000 .. ... .. .. ······ ··········· · ll75$000 
612$600 450$000 ... . .. .. ........ ....... ...... 262$600 
660$000 600$000 ... . ........... ···- · · ...... . . 260$000 
687S500 650~000 .... ........... ... ...... ... 237$600 
725$000 í 6005000 ·' ··· ·············· ····· ·· ·I 225$000 
762~600 ! G5{)lj000 . . .. .. . .. . ........... . . . .. . 1 212$600 
800$000 .1700$000 ....... ....... ············ . 200$000 
837$600 1 75osooo ··· ·· ·· ··· ·· ······· · ····· · · 187$500 

I 875$000 , 800$000 ..•....... .. . .•. . ..... .. •. • 
1 

17/i$000 
X I o u mahi 

I I I ' 

I Ordcnad. futut·o 

-I 
60(1$000 
637$500 

I 676$000 

I 712$600 ·. 
I 760$000 . 

l 
787$500 . 
826$000 
862$500 
900$000 
937$500 

I X 

I 

~ 
~ 
~ 

~ 
@ 
Q 
o 
~ 

ffi' 

i 
3 
~ 
~ 
ll 
~ 
~ 
"' 'i 
;;; 

~ 
~· 

~ 

li 
;;1 
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~ 

AUOMEN'l'O POR TPJMPO DEl SlilRVlÇO ~ 

"' U 4. • do art. 4.o) ~ 
A nnos de servlgo ~ 

"' 
1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 iG · 17 18 19 20 I . "' 

4Ó lllO '110 "' 10 20 30 50 60 70 80 9{} 120 130 140 150 160 170 180 ~90 g 10 20 30 40 60 60 70 80 no 100 110 120 180 149 150 160 170 1~0 
10 . 2!} 30 40 60 GO 70 80 90 100 110 120 130 1~0 160 160 170 ~ 

a> 10 20 30 40 50 60 70 80 9!1 100 110 120 1~0 140 160 lÇO ~ 
10 20 30 . 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 ;:! 

~.- 10 20 30 40 50 00 70 80 90 100 110 120 130 HO r; 
;- - 10 2Q :{o 40 õO 60 ?O 80 90 11)0 110 120 130 ~ e 10 20 30 40 60 60 70 80 !lO 100 110 120 g e lO 20 :lO 40 fi O qo 70 80 !lO 100 110 ..... o . 10 20 30 40 r, o 60 70 80 no 100 t-:) 

10 20 ao -lO 60 60 70 80 90 ã . I 
10 20 30 40 50 60 70 80 

10 20 30 40 60 60 70 [ 
lO 20 30 40 50 60 

~ - - - - - - - - - 10 20 ao 40 110 .... 
40 

,. 
10 20 30 

I lOO,ÓOO . ....... . .. . ... . 
200~~00 .. ..... .. ..... . . 
300$000 •.••••• .. •••• •• • 
.ÍOOfOOO ~ . ...... . ... .. . . 
50~$000 • • • ..... .• . •.•.• 
6oo~ooo . . .. . .. .. .... . . . 
700$000 . •• ; •••.. •• .• • • • 
800f00() ...... .• . : . . ... . 
9oó;ooo ... · ... ....... .. . 

1:000,000 • . • . ... .. .....• • 
o ~ i:ioo$àoo ........ .... .. .. '1:1 . • 
~ 1:21Hl$000 . •." ........... . 
41 1 ::I00$000 . . ..... ...... • · .. 

~ HPPJQ0~ • ••• • •• · • • •• •• • • 
1 :GOO 000 ... . . .• •.. . , . .. . 
1:,00$000 ... ... .. . ...... . 

1 

1:7fl0$000 •••••••..•.•... . 1o . 2o 30 
10 20 

lO 
l:ROU$000 .. .......... .. .. 
1:900$000 ... ......... . . .. 
2:000$000 . . ....... . .... .. -· 
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O Sr. Pre6idente - Estã t inda a ·leitura do Expediente. 

O Sr. Souza Leão (Pela. ~m) - Sr. Presidente, com
m UDico que o nosso 111 u.ttre c~lega. Sr. J. J. Seabra não tem 
comparecido ã. Clmal"a por moÚYo de saude .. 

O Sr. Presidente - A camara !iea. inteirada. 

O Sr. Aeureio- Torres (Pe!G ordem) - Sr. Presidente. pedi 
a pa.I&"\Ta; afim de fazer uma rec.>lam."'lcão. Ha dias. mediau t e r(;
qnertmento que rormulel. VE.o!o á Ordem do Dia, para <liscussão. o 
projecto numero 20S, da autoria de Sr. Deputado Barros Penteadr .. 
estabelecendo as ·normas pa.ra orgar.•lzaçi.o das Commissõe:; qu'! 
devem dizer dos direitos do" funccionnrios a.fn.5tados dos "'eu:< car
·gos J)elo Govern1> Provisorto. Esse projecto, Sr. Presidente, teve 
a discussão encerrada, depois de haver V. Ex. dito que a medida 
volta.rta ao plenarlo nu·m dof.l dias de votaçãQ desta 8emano., E::~
tamos, entreta.nw. no terceiro dos dia.<J, ou melhor, no ulti::no dos 
dias que o Regimento estabelece para as votações em <"ada >'emana, 
S4ml que o all~do .projeeto numero 266 constasse da Ordem do 
Dia de hoje, como não constou na de bontem ou ante-bontem. Isto 
parece significar que as ordens do dia, de segunda, terc:a-feira e 
de hoje, não foram orga.nizadag consoante o que V. Ex. da. pre
sidencia a1'1'irmâra, quando o re!erido projecto numero 206 teve sua 
discussã<> encerrada. 

E' a reclamação que faço, Sr. Presidente; e , como nfto desejo 
reQuerer urgencia para votação da medida, espero que V. Ex. 
mande lncluil-a na Ordem do Dia da primelre. sessão em que deva 
ba.ver votação das mater:las em plenarlo. 

O Sr. Presidente - o nobre Deputado serlt. attendãdo. 

Tem a palavra o Sr . .João Cleophas . 

. O Sr. João Cleophas- Homem de trabalhô, distanciado por 
temperamimto e por profissão da vida contemplativa e habituado 
a procurar conhecer e examinar os assumptos dentro do seu sen
tido objectlvo, tenho. por Isto mesmo, com a minha escassa. capa .. 
cidade, o maior lntereBse em acompanhar o desenvolvimento, a 
mn.rcha da riquezn nacional através igualmente da sua adminis
tração. 

Não é powvel hoje, em parte ::.lguma, presci1"1dir da ·lnte•·
ven~ão dos urgiíos ila. adminil'ltraç>1o publica para orientar as actl
vidade.s- <l t:!Ondu:dl-as até uma m:Us ndequada. organ~ão. O jul
g:lmento de urn governo sO pode, por conseguinte, sE>r auferido pe
las collectividades, dotadas de pode:t' de julgamento, que têm opi
nião, que tr3.batharn ou que produzem, medfa.nt-e o exame e a. ve·· 
rlfica~ão da ~ffectiva influencia que os seus actos possam exercer 
sobre o valor social e econom1co das popula(}ik!ll. 

Para que ~sta int:luencla se ·torne realmente e/JectivCL. (. indls
J:ensa.vel que ella. não fique situada tão sO, como tr~u~ntemente
a".ontece, no =po doutrtnn.rlo. no domlnlo· das ·bOas lnte~óelo. 
nos· archlv!ls d{)s go.binetes, mas venha actuar como verdadeiros 
a~rentee <lirectores de maneira . .a imprimir á. t~:a.jectorla · lia DOSiill 
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expansão um cunho definido e accerituado de crescente re~ulari
dade. 

Com esse pensamento. Sr. Presidente; de formar constckmcia 
proprla relativamente á. assistcnc!a ·do Ministerio da Agricultura 
á. nossa producçlio agrG·pecuaría. venho submetter â apreciação da 
Camara um requerimento· de informações. · 

Não tenho, Sr. Presidente, e desde logo o declaro, ·o menor 
i~1tuito de descobrir motivo de censura a qualquer dos t!tula:res 
que t~m passado pela cheíia dessE: alto departamento da 9.tlm!nis
trao;:i!.o bra.sUeira, o qual deveria sei". incCintestavelmente, o mlni.6-
terio de maior importancia, maior relevo e mais decisiva Influencia 
na nossa. economia. 

O Sa. Sot'ZA LEÃo - Al1âs o Governo da Republica tem tido 
um cuidado especial com esse Ministerio: pOz á sua frente, pri
meiro, o Sr. Jun.rez Tavora, um militar, e, agora, o Sr. Odilor. 
Braga, um bachar.el ... 

O !'!R. JOÃO CLEOPHAS - Acho, alíâs, que o sr. Juarez Ta
\"ora agiu com os mais nobres propogftos. (Muito bem.) 

O SR. LEVI ~NEJ:Ro- E o .Sr. Odilon Braga(! homem de ln-
contestavel capacidade. 

O SR. SoUZA Lli:.ii.o - Mas é um bacharel. 

O SR. LEVI C.ut.."n:mo -Não é um mal. 

O SR ... JOÃO CLEQPHAS - Dou tambem a nuinha oplnJf,., 
sobre o Sr. Odilon Braga. ·Sei que actualmente se encontra :l. !rente 
do Mfnfsterio wna intel!igericia v iva. e penetranté. cuja passagem 
nt:!'ta casa.. bem como noutros postos de destaque, ficou asslgnalada 
com marcado brilhantismo. 

O Sa. Souu. LBÃ.o - Não' desconhe<;o o valor e a intelligencia 
do· aetua.l Ministro da Agricultura; apenas·ta~o restricções quanto 
á teclmica. 

O SR. AcURCio ToRREs- Fod uma das grandes figura.~ da Cons· 
titulnt.e . 

O SR. LEm: CARNE.!Ro - E é uma da:=; maiores expressões da 
inteU!gencia brasileira no momento .. 

O SR. .TOÃO CLEOPHAS - ·Por que !aço e.!IBe julg-.unent<l 
sobre a capa.cldade, cultura e ·tntellígenci:l. do Sr. Odilon Braga. 
eu me permitto tambem adduzir algumas apreciac;1les =>Ubre a actua
ção do Mlnfsterfo no sentido de mostrar como elle poderá ter mal~ 
ef~lencia sobre a economia. brasileira . 

Não tenho duvida em r econheCer Que o seu antecessor. o g~,. 
· nbor J"ua.rez Tavora, um patriota e um idealista, nelle emprehendeu 
com os mais elevados propositos. e coragem ci\•lca. uma la rga re
forma de .que se })Ode discordar, '!l1tl.s :.. que nãO se po...:e negar 
nas suas linhas mestras , na sua. e!lti:-uctur8.!;ão, um nccentuado 
cunho de racionalidade. 

Não obstante umR. reforma com o aqueUa, de tão ·.,.a.sta. r eper-
cussão, o que se observa ê que o 'M!nls terlo da Agricultura àlnda 
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está. muito longe de ~r - como o deveria por todos os motivos 
- a organização dlrectora, activa, Vigilante e avlsa<L1. do lmpul·
siona~ento, fiscali~ão e con trôle da producc:ão brastlelra. 

Ainda se observa uma. absoluta. ausencia de articulação não só 
entre os seu.s serviços a.gricola"' e os do!l Estados cujas espheras 

. de actividade se confundem Inteiramente, como, ainda mais, entre 
outros serviços na.clonaes mant idos com finalidades communs. · 

Ha uma extravagante 'e o.bsurda descentralJização entre ser
viços exactamente da mesma natureza. E até mesmo para ~eter
minação precisa do exacto movimento quantitativo do!< nossos prin
clpaes prodúctos agricolas ha multiplicidade ue serviços e de se
cções com a apresentação e frequente publicidade de dados . di!te
rentes e com ·a multiplicidade de despesas visando um fim unlco 
e commum. 

Quem '* der ao trabalho de compulsar a.<~ estatísticas do De
partamento de café e do Instituto do Assucar. organiza<;<''ies que 
deveriam runcclonar intimamente ligadas ao Ministetio da AA"ri
cultura e con!rontal-a.s com as p ubllcada,;, pela Dlrector1:1 de E~
tatzistica. e Publicidade desse :Ministerlo. ha de verificar que as in
formações numer!ca.s constantes do9 boletins lle cada u m desseg 
.departamentos ou secções apparecem multas vezes <:-om <lados nu
mericos completamente diversos entre si para uma me!:<m<t safrit. 
agricola. 

Tanto vale dizer que a estatlstica que imprime por toda parte 
normas scientlficas á administração tem. entre nós. uma f uncçâo 
atli certo ponto secundaria porque não nos perm!tte ainda conhecer 
com precisão os elementos de cara.ctenlzac;:ão da. nossa riq uezu, e 
de que maneira seria poss!vel r.epresentar o ><eu n·thmo de des
envolvimento e acompll.nhnr a sua evolução agricola. 

Reconbecendo essa. situação, o Governo Fcdern.l baixou decreto 
em 1934 crea.ndo o Instituto Nacional de E&'tatl.;tlca. com o fim. 
exactamente, de dar uma 86 unidade dlrectora c realizar maior 
economia nesse serviço. Entretant o, ·o Instit uto :-<acionai de E s
tntdstlca ainda está tão s6 no papel, não t endo tido até agoro. 
execu~ão. 

Continuou o mesmo regimen de desart1cu~ão de esforc;:os des.
pendtdos. 

O S~t. DINIZ JUNIO~t - V. Ex. é fa.vora•·el á. unJdade? 

O SR. JOÃO CLEOPHA'S - Inteiramente. Sem esl:'a unidade 
não pode haver etflc!encla. 

Se, por conseguinte, não ha uni!icação nem para. a estatist!ca., 
não ha. tão pouco, o menor trabo.lho systematizado de cooper~ão. 
entre a Federação e os Estados, de modo a assegUrar a progressiva. 
expà.nsiio econom1ca do Paiz, mediante, sobretudo, a. reducc;:ão do 
custo, a melhora da qualidade e a padronãzação da sua producção 
agrlcola e pastoril, que constitue quasl a totalidade da nossa ex
portação para o exterior. 

o sn. RUY C.utNEJRO- V. Ex. deve ter um pouco de paciencia 
e contlar na acc;:ão do Ministro Odilon Braga. 
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. O SR. JOA.O ·cLEOPH.ÁS - Vou mostrar. a: V. 1;:x. como essa. 
desarticulB.l'..ão cada dia. se .accentua. Aliás, foi e!Ia ·descripta pelo 

·proprlo Ministro, na entre'l.1ista hoje publicada no " Correio da Ma
nhã", em que S. Ex. confessa com lõinceridade e louvavel- cora
gem essa desarticulação. 

Isto. é uma veroade evidente por si mesma. Tão evidente que, 
ainda ha poucos dias, o. Sr. Alfeu Domingues a proclamava, com 
a in-suspei~ii.o da sua palavra autorizada, em termos altos e claro:o;, 
no "0 Jornal". Referindo-se ao algodii.o. quelx:tva-se este abali
sado technlco da ausencia de um plano para o algodão brasileiro, 
imprescindi\•el na situação actunl, de febre do ouro branco, de
monstrando como a execUI!ão des.«:e plano "não deve acr commetth1a 
a VCriOS orgãos em posição e ,qectores (tiffcrcntes. guiados }JOr nten
talidOOes diversiticadc.s. st~bordinadós a t;~t~itos ra.mos d4 o.dm.inis
tração brasileiro.", corno actualmente acuntece. · 

Poderia eu, a respeito, citar- outro~ tantos exemplos. os mais 
numerosos e os m i:Lis í rizantes . Poderia apontar,. por exemplo,· o 
tacto de existir uma Directoria. de Reflorestamento e :irrigação no 
:'dlnlsterio da· Viac;ão, nas Obras contra as Se<:cas, tambem outro 
serviço de irrJgaçã.o e reflorestamento. 

Se ·um estâ imperfedto, o remedio não deve ser a creacão t1e 
um outro, estabelecendo-se dualidade de servi~os, ma!>', sim, · cor· 
rigir a imperfeição do que já existe. 

0 SR. RUY CARNEIRO - QUal delles está. imperfeito? 

O SR. JOA.o CLEOPH.AS--'- y, .Ex. , com os dados que possue 
e graças á. func~ão que a té ha pouco tempo exerceu, de otficial 
dE> gabinete do :Ministro da Viação, pode reconhecer. que fol por 
este implicitamente declarada a imperfeição do Mlnlsteno da A~;rl
cultura. 

O q~e. porl!-m, ~o ê ·los:tco ê que fique commettlda ao :!(nnls
terlo da Viação a incumbencia de tazer o serviço de reflorestamento 
e irr!gac;ão, .havendo para esse ·fim uma Director!a no ~finistet1o 

da Agricultura. 

O SR. DINiz JuNioR - No Brasil, sempre se fez admlnlstrac:::iio 
em· conopar~entos e~ques. · 

O SR. JOÃO CLEOPHAs -Vamos acabar, de vez. com esse 
processo. Aiil'ls. não venho pa.t'a a r:ui, senãó pnra tràzer mode<st.1. 
collaboraç:ão. 

o Sn. Rt:Y CAR....,"Elno - Brilhante colla.bora~:ii.o. Todo,; nO!\ ou
vimes o dliiiCurso de V. Ex. com o mn.ior prazer. C;t IJoia.do.~ .1 

O SR. JOÃO CLEOPHA.S - Alrradectdo a VV, EEx. 
Acho que esses assumptos d.'lo aumlnJstrat;ii.o devem merecer 

attençü.o per.manente de todos nós, poi~ do contrBXlo contlnun.remos 
como ainda hoje diz o Sr. · Ministro da Agrdcultura: "Fixar a; attri
buiç:ão dos governos estadoa.cs e fecleral que, ainda. hojt:', em ma
teria de as.ql~l'ncla A agricultura, cuja.q func~;~es, em muito» . ponto~ 
collidem e em outros se dts.c;olvem pela acção desor~enada " .. 

E' isso que precisamos evitar. 
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Para levar a effeito este plano de articulação, o Sr. Ministro 
da Agricu1tura nos dnforrna, em entrevista de hoje - cxactamcntc 
quando eu tinha sobre o assumpto redigido tambem minguadas con
sidera~ões 

O SR. RuY C/\EtNEtRO - Briu • ..<ntes . 

. O SR. JOÃO CLEOPHAS- ... que o Governo vae 1llanifkar 
a economia brasileira. 

UM SR. DEPUTADO - Vê V. Ex. ~ue o Go\·erno olha com ~'t
tenção o assumpto. 

O SR .. JOAO CLEOPH.AS - Vou mo,;tra1· ao nobre collega 
que <: preciso ter -mais rleci.~ii0, mals firmeza. pôr em pratica maior 
capacidade de realizac:ão. 

Diz o Ministro, por exemplo, que Yae convocar uma· reunião. 
em Sctcmbro, de todo~ o~ s"""''tm:·io~ <la Agricultura do, E~tados 
e de todos os respon~·aveis pelo serviço de fomento. Depois <les~a 
reuniiio. será elabor;!tlo um pl~no, o qual, provavelment,., ainda 
virã. n.o Congresso. l';ilo tenho duvida em louvar essa iniciativa. 
Entendo, po1·ém, que o Ministro precisa pür em acção medida~ 
immed!atas. 

O SR. Ru> CARNEIRo - Essa reunião, desejada pelo MiniHtro, é 
muito interessante. 

O SR. JOAO CLEOPH,\ S - Vou mostrar a V. Ex. que, em 
assumptos basicos como e~te. <é inicialmente dispensavel a audien
cia de Secretados e consequente a organiza~ão de novas cornmi>;
sões, porque o que se tem verificado, em nosso Paiz. ê que as 
commlssões tem sido mêro expediente par-;;1. protelação de re~n
luc;ões. Assim tem succedido com a questão da navegação e tantas 
oútras, QU<" caminham pela::; comroissões, enchendo os archivos, 
sem qualquer soluç:ão pratica. 

O que não comprehendo t, que seJam adiadas aind:1 para SQ
tembro os entendimento::; afim de assentar uma res'Oluc:ão exact::\
mente considerada como primordial para a nossa or;;anizac;ão. 
Primordial, sem duvida alguma, sobretudo ne~ta hora de asperas 
e generalizadas difficutdades. em que. máo grado todos os de;;
acertos no campo óiocial, no financeiro, no . administrativo. d~:-ve

se, por assim dizer, o milagre da nossa sobrevi\'encia ;, espontanea 
manutenção do consumo interno da nos,;a producção .. (Mltito hem.) 

O adiamento pata o fim <lo anno, impol'ta, certamente, em não 
ser possivel pôr em execução. ainda no n.nno vindouro, a maioria 
das providencia~ a serem adoptada>:~ e em continuarmos, em con
sequencla, por m8Jis um anno, neste regimen tumultuaria e des
ordenado de absoluta de>:<articulac;ão de esfor<;os em que estamo~ 
actualme~C~te. 

O que sempre tem faltado para solução dos no:>so!i' prlncipae:.; 
problema':! não é tanto um minu'cioso, exacto e compl<"to c-onheci
rr:,,nto; mas, acima de tudo, o que tem faltado é a acçii.o adminis
trativa, ê a decisão, é a capacidade de resolução. :-lo proprio Mi
nisterio da .Agricultur-a existe um corpo de technicos, competentes. 
capazes e tledioados ao trabalho; eJOistem rnar;nHicos reta torlos• e 
magníficos elementos de informa(;ões - de modo que o a:'lsumpto 
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pode ser encaminhado, r esolvido ímmediata.mente, com a m aior fa-
cilidade, pelo menos· nas suas Unhàs geraes . ·· 

Resta. que o Ministro ponha em pratica, quanto antes. o se u 
nobre proposito e acerte a execução das linhas. geraes desse p la no, 
mesmo porque a Camara vae votar o orc:amento pat·<L 1936 e nelle 
se fará., õesde já, a s u ppressão de serviços cuja.. funcçâo vae caber 
especialmente a o E stado. H a verá. economia de verbas- que podem 
ser ap~]Jicada.>:s em ou tros .servic;os mais u teis, porque o orçamento 
de h <>je, pela nova Cons titui<;Üo. G bem m a is ponnenorizado q u e 
o a ntigo . 

O SR. ANTON i o o& "Gilli:~ --= V. Ex . a ch a .prescindível o com
p arecimento dos secreta r! os de Estado nessa reunião? 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Penso que as linhas geraes. u ma 
primeira divisâ•l lor;lca de attrlbui<;ão de responsabilidades. podem 
ser fb:ada.s desàc lo; o. O M!nisterio aqui deve ser o:-gão supr emo 
de co.mmando e coorde nação. Elle é que vae traçar essas linha s 
mest ras. ·Aos E stadof! cabe f ic..'l.r co.m :t ·r esponsabilidade da exe 
cuc;:ão . A elles o qu e deve interessar dh·ectame nte é o incremento 
da producção. 

O SR. DINIZ J t;NloR - A~r:tda-me muit(l e sHa terminologia d e · 
V. Ex.. actual ·e d:rnamica . 

O SR. JOÃO CLEOPH.-'1~ - Permitto-me, portanto. suggerir 
al;;umas ídéas ne~te as:!lumpto. 

"C"ma primei!"'l'l e intultiv:l. divisão logticn de responsabilidades 
consistirá por certo em t icat• exclusivamente entregue ao Governo 
federal - além (la paclroniza.<;ão e da clas'Slf!caçã.o commercíal -
a par te propriamente sclentlflcn. de pesquiSlls e de investl;;a<;ão, 
o~ ~ervi~os cxperlmentae>< <le ,genetica. de selec<:ão. etc. · 

Alem do rnlli~. serviços dest.'l. ordem que exl~;em eontin uidad e. 
tempo e especialização, nii.o·· de:vem ser fe itos pa;a attender ct um 
~() Estado. mas -para ~ervlr a regiões a"r icolas com identicas pe
cl:llaridades e ldentlcos car:\Cteristir.os. em regra gt-ral, communs 
a mais de um Estado. 

Aos g-overno/! locaes como immediata mente intet·essados de
verá Incumbir ent ão a p a rte propriament e de extensão, com o o,-: 
campos de m'ultiplicação de sementeS, a part & de fomento, de au
gmento de producç:ão . 

Sob a responsabilidade federal devem fãcar em boa logica os _ 
orgãos de pesquisas. os eerebros que elahoram ; sob a dos Estados 
os enl!ll.rgoos da àlssemina~ã.o e Q.a propaga ção do trabalho dos p r i
m eiros. 

Com uma m01.is r acional distribui~ão <le e ncargos e de recm· 
sos , poder-se-r.. dispor desde logo de · m eios pa ra acqulsição, e m 
;;rrande esC'ala, dE- ma.china.~ agrícolas para ces~o aos agricultores. 

Accresce, ainda mais, que, mesmo na situa.ç:ão actu9.l, ur.na 
E stação Experimental, como por exemplo a de canna de assuco.r, 
que acaba de ser instnllada. em Pernambuco, nã o deve ser u m · es
·tabelecimento s6mente para um Estado. Deve, ao contrario, cons- · 
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tftuir pelo menos um InSitltuto Regional para attender a uma zon:J. 
prcductora definida que não tem o seu campo ee activldade ·cl~

·cúmsct1pto pelas !t>ontelras estadoaes. O sentido ~:"eograph ico de 
fronteira deve ser. antes de t u do, determina do pela perfeita iden
tidade economica da região. 

Do mesmo modo para o alg odão. n!l sna~ e~ta<;ões experlm~nta"s 

devem attender por igual a esse principio elementar . Nem foi ou
tro certamente o objectivo à& federalização do>/ serviços algodoei
ros n os E stados. 

E~sa primeira divi&.o Io:;ica d e attrlbuic:ão e de responsa bi
lidades - e agora r<>spondo, com prazer, o aparte com que h<L 
pouco me honrou o nobre collega Sr. Ruy Carneiro - pôde ser 
feita independente dn. conferencia que se vae convocar ainda par:• 
Setembro. porque. por esse 11rocesso. se evita o que estou YCn clo 
em meu E stado: a.pvlica~:ão de centen9.s ou mesmo mHho.res de 
contos de réis na installa~;ão de laboratorios. digamos par~ o al
godão, quando na P~~>Jhyha. a 3 horas de Recife, o :\firristerio man· 
~m uma secção technica e um iaboratorio perfeito para o servi<:o 
de algodão. 

Por que não realizar este· servi<:o num s6 Instituto, em \"ez 
de estar creando, por aAAim dizer, compartimentos es tanques, de 
ES'tado a Estado? 

E o que está acontecendo {, o seguinte: os mesmos technicos 
que vêm trabalhando longos annos no Ministerio estão sendo so· 
licitados e disputados p elos E stados. Interrompem, quast sempre 
de molde a pre.ludlcal-a.s. observações proveitosas iniciadas e pas
aam a Servir em outro meio onde ê muito mals 'provavel e m esmo 

. mais frequente se manifesta r a nossa caracterimda. ·descontinui· 
dade administrativa.. 

E, já. que toquei nesse ponto, relativo a Pernambuco, eu m·~ 
permitto, tambem, trazer para a Camara informaç.ões referentes 
a factos curiosos, caracterlst.icos da ê.poca !>resente. de desacerto. 
!mp_revidencla e ausencia de unidade de d:!recção, pela qual propu 
gno, factos que occorrem. neste !nst:Sl.nte. em P ernambuco. 

Foi ali creada ha pou cos mezes uma sect·etaria de Estado, ex
clusivamente de Agricultura . Para. a mes ma nomeado um rapa?. 
de bõas maneiras. ma;:ni!lco orador. dotado de ~ande lntelllge.ncia 
e grande poder de sedu cçüo. - rnas c ompletamente alheio á. vida 
do Estado que nem sequer conhecia, alheio aos aos seus prohle
mas e âs s u as n ece!l!>'ldades. 

O então lnterventor - desconhecendo o c.a.rgo de Secl"etnrio 
de Estado, a ntes de uma !unc~ão especializada de techn!co, tem. 
de pre!erenclo., um:~ funcc;ão adm!nistl-auva, de visão dE' con juncw. 

o Interventor jURtlflcou a nomeação atflrmo.ndo o propositu em 
que estava de entregar a sua n ova secreta.rin a um g-rande techni

' co que. no seu entender, não lhe e ra possível. encontrar ern Pe!"· 
nambuco. 

Aconteceu, po1'i!m, que .o nomeado núo G um techn ico em a~ro

nomta.. Desconhece os aspectos da vida rural. J ámais esteve em 
contacto e!!ecttvo com as nossas questões agricolas . E' apenns 
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un1 competente e abalisado chimàco industrial, pl'ofundo conhece· 
dor da ..,1da das cida<ies. 

E, ao que se affü·ma, a sua nomeação foi teita }lor iDd!cnçã.o 
do General Flores da Cunha como · sua pessOa de confiança para 
assistir ao Sr. Carlos L ima. E»te ~>st{L, como ê sa.bido, intimamente 
vinculado ao governador gaueho, de quem é actualmente uma méra 
sombra política. Nelle tem actualmente o seu chefe, o seu maxi· 
mo apolo. Não sáe o Sr. Flores do Rio Grande para aqui que níio 
se abale de Pernambuco JXU':l. encontrai-o o Sr. Carlos Lima. 

O Sr. Flores falou ·em ir {• Europa, o governador )>ernambu
cano fez constar de.sde logo que seguiria na mesma ~poc:t para 
o mesmo destino. O Sr. Flon~s vem agora ao Rio, o Sr . Carlo::s 
Lima já annunclou ta.mbem a sua pa rtida de Recife. 

Não ~ de extranhar, portanto, que o Sr. Carlos Lima vies&e 
compor o seu governo sob a insp!ra.<:ão do :;eu uih:clu companhciro 
e chefe & nomee.sse. como fez, um sec\·etario sem n enhuma ligação 
com a vida do Estado. Nomeasse esse secretario percebendo atê 
vencimento>~ quas! superiores em dobro :\OS dos demais compa
nheiros. 

O Sr. Carlos Lima constituiu as.<;.im s~m a menor duvida: duas 
classes distinctas, dua<; ca teg-orias no seu »"ecretariado. difíel·encia
das nüo sô pelos vencimentos como, aincla mais. pelas facilidade>! 
concedidas, pela lnàepenõencia :Jbsoluta, pelo>~ privllle~los e~')leciaes 
facultados ao Sec1·etarlo E.<;pecial . 

. Por rna..i>J extranho que ·isto pareça não ha de minha parte o 
.mais leve exaggero. conforme deixA.re! claramente esclarecido . 

O Secretario. nomeado, ao invés de :Ldoptar uma orientac;ã:o 
previdente para corrigi!• <>S ~feitos existentes e amplóar gradual
mente os .~;et·viços. emprehendeu:·· sem mais• exame. uma .-astlssima 
organlza~ão calcada por completo na ultima' reforma do .Mfn!~
terio da Agricultura. 

E n5.o ;, possível aiTida. hoje, decorridos varlos meze::<, saber 
ao certo. a. quantidade õ<: pessoal que a organ!za~ão requer. nem 
es respectivas despesas. po1·que a admiss>io de funcc!onarios e"sbí. 
sendo feita sem nenhum quadro prefixado e tra:r;ido f1 publicidade. 
O mais curioso ainda, o mais sln~:ular me>~mo, é' que o Thesouro 
do Estado - que pouco ten1110 antes rms"ara pot· uma reíorma 
integral e.."íecu tada pelo n.cat..'ldo contabi!l::<ta Fra.ncino::o D' Aurla. 
com o fim pdnclpal de deix.'l.l-o como unica . repartkãn eentt·aldza
dora dO éontrole de todlls n.s despe~s. - o Thesoul'o de Estado 
foi arredado do caminho e po:<to ú mar~em como inconveniente 
;:>ara não àifflcultar o funcclonamento da nova orJ;"anlzacií.o. 

A s despesa."' da nova Secrctnl"ia õe Estado. tan to de pes!loal 
como de material correm qua:;;! por <·cmpleto por contn de um rundu 
de Fomento de Producdto que foi · cre~do. Este fundo constitue 
a bem dizer um or<;amento á parte do orc:a.mento rlo Es'tndo . A 
sua mO\'imentac:ão (, "!edta directamente pelo Secretario. de accOr<lo 
apenas com um Conselho .f\gronomlco composto rle chefes d~ ser
vlço· nome:tdos em commi!!SÜ.O e tro.zt<lo:!! de tõra, Isto E', chegados 
li- Pernambuco na mesmo. hora e pela m:lo do proprlo Secreta.ifo! 
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Es~e fundo depositado na agencia do Bu,nco do Brasil, em R e 
cife. tem a sua movin1entacão :fóra do menor controle da Secretari11. 
aa Fazenda e <lo Thesouro do Estado: a sua applkaciio, inteira
mente fóra de quaJ.qu0r fis.caliz:~ção d11 eontabilitlade e:;tadoaL Por 
mruis incrivel que isto possa parecer. não constitue senão <t expl'es
são exacta de um dos aspectos das innovações intl'oduzida~. 

O S1:. BAnnOSA Lx;-.u SoBRt~Ho - Y. Ex. conheCI' bem a ad
ministraç;ão de ·Pernnmbuco ,. sabe <1Ut. e-m m ateria de pres'tac;ão 
de contas: o Governo faz todo o empenho em que ::. opinião pu
blica acompanhe perfeitamt.>nte o movimento elos dinlwit·o~ publi
cas, fiscali7.anc!o <lcvirlam<:'nte a sua :ilP!'licacíLo. 

O SR. SouzA LEÃc> - ~o ~omec:o cle .~un. admini•t•·ac:ão. o SCl
nhor Lima Ca,·akante d e u-:>e ao luxo de publicar a :1nec:;cl<~ção e 
a despel'a.. ~ó fez isso. porém . por · t r inta dias. 

C S;:. r:.;.JUjú:sA Ll-M.\ So!'m:uw - Posso a~·e;;:urar ctue todas !1.-< 

contas serfLO pre>'tada!< da maneira mais complet:1 e ,;ati;(atm·!a . 
d0 modo a não deixar a m .:!nor du\'ida no espid t o rnõ:li!l desconfiado. 

O SR. J0.3.0 CLJ·:OPHAS - Pe>1·;::unto se Y. Ex .. com u. res
ponsabilidade de <·ht-fe elo ~ov<'rno do Estado. supp1·imiria a inte!'· 
\•ençiio do Thesouro n" <:entr ... lir.a<;Üo ela Cootahilidud,, c nu m~>· 

vimenta<:ão dos din heil'fJs t>ubli<:o!;. e fada es;;a lllllVinH·ntat;f•o atru.
Yés de um banco. p ur mdo de chC>q'ues pa.ssad<•s <.linH't«mcnte por 
um funccionarlo. 8e o fize'<se, então V. Ex . <le ,·cri:t tam1>em sut>
primir o Thesouro do E~tnclo. 

0 SR. BARBOSA LDJA SOBRl='HO - rma bypothe,;e é ..e.mpre dif
ferente de tlm caso ,~oncreto. P recisa mos ~aber qune>! n,:. explica
<:ões dadas p elo g-oYernu 1mra n~sim a~ir. 

O SR. J0.\0 CLBOPHAS - Sii.o lle5pesa,; puh!ir.n:s q u" não s u 

comprehende fiquem fóra <lo controle r igorO!<O do 'J'hesnuro e da 
~ecretaria da Fazenda. 

O SP.. A=-Toxxo DE GóEs .T>t_ houve prestação de contas. 

o SR. JO.~O CLEOPH'AS - F:\·id.entemente que ha, r:nas nu 
fim de cada. anno. 

Diz o a.rti;:o 3.'' <lo decreto que transferiu L•StE> funclo p:tra n. 
Secretaria da Agricultura : 

''Dentro· da primeira quinzena do mez dl? Janeiro de 
~ada à.nno. serlt le't'llntado o balan<:o <lu nnn<> anterior que 
serâ, igualmente. remettido á sec retaria da Fazenda.,. 

Tenho a certeza <le que o nobre Deputado. at·n,.;u no ;,·wver no 
de Pernambuco, não ass!gnarin clecrt'to d P. tal natureza. 

O Srt. BARBOSA J,r:-u l"OIIRINHO - 0 nobl't' colle,t:'n. · pode nos 
dizer !re foi apre.:entado algum pedido de ·i nfr,rma(;õe:s na Cam:1ro 
do Estado, afim de que a secretaria da Agricultura di:,:a como tem 
gasto essas quantias ? . 

O SR. J0]\0 CIJEOPFI.AS- Parece ctUe j{1 sur;;-it·am du,·idas ou 
~ensuras na Assembléa E:stadoal. 
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O Sr:. :SAIUlOSA LlMA SoDRlNHO - Se não foram pedidas infor
mações, isso demonstra que ha fiscalização, não pairando duvida 
a restpeito. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - O que ê fóra de duvida. (! que o 
precedente -é perigoso, pois como ouvti ha pouco dizer. trata-se de 
um novo Departamento do. Caré •.• 

0 SR. ANTONXO DE GóES - Um novo Departamento de Ca!é. 
pela sua independencia. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Transcrevo os tres primeiros ar
'tigos do decreto n. 387, de 1 <le Abril de 1935, que regulamenta o 
referido Fundo àe Fomenta: · 

"Art. l.o. Fica. creado na Secretaria de Agricultura. 
Industria e Comrnen:io, de accôrdo com o que dispõe o ar
tigo 16 do decreto n. 376, de 12 de -:.\ia.r~o de 1935, o Fundo 
de Fcr:1ento da P:raducçào_ 

Art. 2.~. Todas as importancias destinaoas a esse Fun
do serão recolhidas· ao Banco do Brasil. 

Art. 3.0 • Os levantamentos e recolhámentos de recursos 
desse Fundo, bem como o vencimento de juros. deverão cons
tar de uma conta corrente especial, tanto no Banco como 
no Serviço de Expediente e Contabilidade da Secretaria da 
_-\,gricultura, Industria e Commercio. 

Este Sez:-viço enviar& á. Secretaria da F"n.zenda. dentro 
da. primeira semana de cada mez, um bala•ncete do movimento 
havido no mez anterior. Dentro da primeira quinzena do 
mez de Janeiro de cada anno set'<i levantado um balanço 
geral do movimento do anno anterior, que sel"á igualmente 
remettido á Secretaria ~- Fazenda." 

Esta singela citaç:ão demonstra a facilidade excepcional dis
pensada á applicaç:ão de quantias vultosas por fôrma a supprimir 
todas ,u; no1·mas rigiàas,. de registro de despesas, de empenho de 
Yerbas e, até mesmo. a autorização do chefe do Governo, adaptadas 
para as demai-':5 Sec1·etarias e Departamentos da administração es· 
tadoal. 

O SR. ALI>E SAMPAIO - Neste ponto, a dif!erença com o Insti· 
tu to ·do Café estâ. em que este é 1'isca11za.do pelo Ministerio da Fa
zenda, independentemente da administração do Instituto. que é au
tonoma. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Aqui se c~eou uma situa<:iío es-
pecial para determíimda Secretaria. · 

E' o Governador do Estado, elle mesmo, que abdica da. sua. 
autoridade, transferin{]o-a a outrem, destróe por decreto a centra
lização àa contabilidade estadoal e assigna de modo inequívoco o 
attestado da sua incapacidade. 

O SR. SoUZA Ltio -E' a anarchia na adrninistr!l.,;;âo. 

0 SI!.. BAI\BOSA LIMA SOBIUNHO - 0 Ol'ador, que çonhece bem. 
a a.dministra.;:ão de Pernambuco, sabe qual o objectivo dessa or
sanlzacão. 
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, O SR. JOÃO Cr~J-JOPH.AS - Xiio sei. Gostada. at~. _que V. 
Ex. me indicasse qu>~l esse objectivo. 

O SR. BARno~A L niA SOBRINHO - Facilitar oo; emprehendimen
tos da Secretaria de Agricultura. no ~entidu da effioíencia que 
V. Ex., de comec;o. ao que me consta. já. fez resaltar C'omo senuo 
uma das necessidades de uma húa orientac:;ão politlco-administra
tiva. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - O nobre cullega e~tá d~ accõrdo 
em que o Governo entregue milhares de contos. retire alta per
centagem da Receit., do Estado do controle do Thesouro e conceQ.a. 
sua applica<:iio e mo,·imenta~ãu a um !unccionario vimlo de fór•• 
e chegado naquelle momento a Pernambuco? 

0 SR. BARBOSA Lili!A SOBRINHO - Não conl1e<;o O caso concreto. 
Ccnhe<;o a adm!nistrac;ão de Pernambuco e estou certo de que .1. 
fi scali7.ação set·á ampla e a honestidade impeccavel. Is.-;o E qu<:> 
desejo a.tte:;ta.l\ á margem do ctiscurso de V. Ex .. con1 a })ympathia 
que V. E."'':. me merece. 

O SR. At.DE SAMPAIO - Os trabalhos agrlcolas f;>ÍO. por su:l na 
tureza. lentos. Se existem condi<:õe~ prementes para apre~sar a 
retirada de \'erba.'<. como diz o illustre 'aparteante. parece-me que 
o Departamento de Hy~:iene .:' que poderia i!"to reclamat· quando 
houvesse de attender n calamidades ~uhita><, com muito mai,; razão 
do que o da Agricultura. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Actualmente. ~r . Presidente . .:; 
otfereclda nas Caixa;. dos Banem< desta C1.pltal e nos '' g:uichets .. 
da Cadxa Economica Feder:tl uma emissiio de apolices do Estado 
-de Pernambuco no total de r~ls 60 . o no :OOU$000. Grande parte d•"> 
'Producto dessa emis!;ào é de>•'tinada ao t·eferido Fundr, de Foment<>. 
isto ~. não transitará pelo Thesou ro Pernambucano pot·qu .- cle\·erá 
se!Plir .para a conta cxce}>ciona1 e pl'ivileglada. 

O SR. SoUZA LEÃo - Ha cinco annos. o Sl". Limn. Caval('ante 
promette em P e rnambuco um plano de administração . ?>;i"w temos 
ainda o prazer de conhecei-o. 

O SR . JOÃO CI,EOPHAS - ExactamentE.•. 

A arrecadação es tadoal tem augmentado em Yirtude da coin
cldencla de uma maiot· ~afra com os melhores precos do,; dois prin
ctpa.es productos· a!ITkolas - assucar e algodão. 

· O augmento da receit:t arrecadada sobre a prevista não bas
tou, porem. para <ts despesas immoderadas do governo do ·sr. Car!Ós 
Lima, que recorre a mais essa emissão dE.' apolice:;. Quero acre
ditar qtie a parte destinada ao afamado Fundo de Fomento ser:í. 
a pplicada em fins l lj: ltos. mas pot· um l>roceS><o extravagante e 
irreg ular e abrindo u·m nO\'o p1·ecedente rios maus pt<rigosos e m e
no..'< justificaveis. 

O SR. SouZA LE.\o - Muito hem. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Ha poucos dias. meu nolire cor
lega, Sr . Deputado Barbosa Lima Sobrinho. desenvolveu nesta Ca:;;a 
algumas b r ilhantes considerações tendentes a demonstrar que os 
assumptos locaes não deveriam ser trazidos para c Parln.mento 
Nacional. 
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0 Sa. BARBOSA LIMA SaBIU!>IHO - Aliás, não declarei que de-
viam ser vedados de maneira absoluta. Criei restricções _ 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - V. Ex. trdsou muit(, <>ste ponto. 
Deveriam, antes. ser tratados nas assembléas locaes porque, 

diz S. E".. "debates dessa ordem cream contra os nossos Estados 
uma atmo.sphera de descredito, nociva não ~ aos Governos como 
a toda a communrdade". 

O Sll. . BARBOSA LIMA SoBPJ~Ho - Exceptuei os casos (IUe pu
d<?ssem ter repercus..•ão ou interesse nacional. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Este tem !'Vidente repercU>~sil.o 
nacional, porque estou certo de que se faz uma. applicru:ão desor
denadll. dos dinheir-os publicas, por rrocesso perigoslssimo, que V. 
Ex . não ê capaz 'de adoptar auando chegar, porventura, ao Go
vemo do meu Estado. segundo desejo. 

J .ogo depois' o illustre Deputado Heitor Maia declara na trd
buna, solidario com o seu let;d,cr, que '•formava na~ fileira:s dos que 
conllemnam a. critícu. de factos regtonaes". 

Por maiores homenagens que eu renda ao ta1ento dos meus H
lustres collegas, nã.o vejo como concordar com semelhante ponto 
de vista. 

O que envolve o E~tadi' numa atrno~phera de descredito, Se· 
nbor 'PreSidente, não é um exame sobre Iactos administrativos, 
1;obre a maneira por que se orientam os seus governantes, mas, 
sim, precisamente, os erros, ·a incapacidade e 0.3 destinos desse~ 
,s-overnantes. São elles :proprios os Que mais directamente concor· 
rem para <:rear po1; seus netos, não sú um mero ambiente de des· 
credito porém o verdade~. o exacto descredito. 

::,-.{ui to de1tes já. representam a personific~ão do <lescredíto. 

Os Govf!rnos q u e utilizam o ooder n o alto sentido do bem pu· 
bl!co, niio se devem nrreceiar de quaesquer apr-eciações. Devem, 
ao contrario, estimulai-aS' para que possam exhibir com mruis n:>
portunid:l.de os seus titulos de benenH•r~>ncia. -

O Sr:. . B"'RnOSA LtMA Sonr.nnta - o caso concreto ah! citado 
e um e xemplo a mais de que minha. these e razoavel. Essa !iseall-
2açâo da administra c:ão public:~. se fru~ com muito mai>! efflciencla 
:oo A.ssembllia LegJslatlva, qu e tem poderes ))ara isso. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Est~?u· usan<lo de legitimo direito 
<le defesa. porque ·it. AS:lembl~'a. Constituinte de Pernambuco com
pareceu· o s..ctual secretario e fez àe certo mo<lo accusações 1i. mi
ltha adminl:!tracEio . 

. Isolar a vida dos E stados, os methodos dos seus Gove:-nos de 
quaesquer commentarlos que não sejam as laudatori.as é, rea.lrnen• 
te, muito commodo; mas tambem é.. de certo modo, uma deserçá.o 
dv nosso d"wer pat·a o eleitorado que aqu1 nos trouxe e at~ certo 
_ponto, ~ma renuncia do nosso direito de critica e de vü:;ilancla, do 
qual não devemos !(bdicar. 

D elle e dest(l. tribuna. nâ.o me vnlerei· jH.mais para ataques pes· 
aoaes, para critica e pat·a censura. que não seja: fundamentada com 
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os factos. Dentro dessa. orientação impessoal não deixarei, porêm, 
de faze1-as. 

Em relaçli.o ainda ao Governo pernambucano, o meu velho 
amigo e learler de sua bancada teve a sinceridade Jouva.vel de não 
se preoccu,pa.r em defender a sua conducta. Transmittíu oss'a ta
refa ao Sr. Deputado Adolpho Celso que em recente Cl:iscurso uti
lizou a sua lntel!igencia para se manter tão -sómentc no àom!nlo 
do puro verbalismo sem nenhum sentido pratico. 

0 SR. SOUZA LEJÃo - Equilibrou-se. 

O Sn. Aoot.PHO Cm.so- Yerhalismo, niio;. citei cifras. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Puro verbalismo; o" fados c on
cretos, V. Ex. não os destruiu. absolutamente . 

Procurou, antes. !'j. Ex., para tirar effeito, acc.entuar o con
traste ue rninha attltude a<:tual com a antenior de collaborudor do 
Gov~rno do Sr. Carl'Os Lima, e , aJnda mais, c.om o facto da minha 
retirada ter 11ido fei ta em tom de cordial!dade. 

0 Sn. ADOLPHO CELso - E V. Ex. não nega Í !<HO. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS -Ao recusar, pm· circumstancias de, 
ordem moral, a continuação da minha collnborn.~ão ao Governo do 
ent>1o Interventor Car los L ima . justamente quando elle dispunha 
0.::~ ma.ximo prestigio. ao recusal-a desprezando, todos os instantes, 
otferec1mentos que me foram feitos, quer me parecer que eu não 
precisaria sahir - nem ,era educado fazel-o - batendo com a s 
portas e interrompendo de vez relaçeies pessoaes amistosas. 

O Sn. ADOLPBo CELSO - V. Ex . . então, dt>verin dizer os moti
vos dP. sua. retirada do Govf\rno. 

O SR. JOÃO CLEOPHAs - Foram circumstancia~ de ordem 
moral, que precisam merecet· o maior r espeito. • 

V. Ex. sabe que o poder é um aglutinante, um tentador per• 
manente; aquelles, portanto, que o desprezam devem te r moti• 
vos suff>lcientes para isso . 

O SR. ADOLPHo CT;;LSo - ;\las quae~ esses motivos? 

O SR . JOÃO CLEOPHAs - Não queria entrar neste ponto; 
V. Ex ., porém, insistindo, obri~-me a tratar do a~sumpto. A ra.zã..o 
por quC! d eixei o governo foi a attitude agitada. inconveniente, e 
h ot-:Ul do Sr. Carlos de Lima c~n·alcanti. para com seus amigos 
de hontem. para com aquelles que o ajudaram. que lhe deram a 
mão nas .suas hora8' de angustia e que foram, em seguida, malsi
nados. ·Para os que, mesmo discordando val\ias Vl'Ze~. o apola· 
vam com receio de que Yiesse coilla p eor. 

Apesar dis..«<>. isto é . de ter me afastado sem intel-romper re
la~i)es pes'Soaes amistosas. dias <lepols. sem o mais leve motivo e 
sem o menor respeito á minha concluc.t:t, fui intempesti~amente · al
ve jado com os mais torpes insultos. Devo dizer que enca ro com ?
me~ma inddfferença com que recebia os seus mais delirantes elo
gios essas diatribes que, · ainda hoje como hontem. por s u a deter
minação. a imprensa de propriedade do Governador de Pernam· 
buco escreve conat.antemen te contra n:úm. 
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Essas mesquinhas manifestações não me farão descer a resl>On
del-as no mesmo tom nesta. Camara, nem tem forç;aEI para per
turbar a. tranquilla alegria da minha vida. 

·Lamento apenas que ellas tlvessem servido, tão sõ, para des
fazet" por completo as affirmac:ões aqui reiteradas do nobre Depu
tado Barbosa Litna de que o Governador de Pernambuco adnda reco
nhece os modestos serviços que prestei ao nosso Estado. 

A verdade e que sempre lhe faltou depois do meu afastamento, 
suffidente isen<:ão de animo para reconhecei-os como, por igual, 
não te,·e serenidade para reconhecer servic;:o:; outros. bem maiS 
valiosos fl economia do Estado como IJara exemvlificar aquelles 
de iniciativa do SI". Solano da Cunha, a quem se devem as J>rov!den
c's~ inici.aes para a organização do amparo ao assucar. Sem esta, elle 
t:Pm o sabe, n~m seria. possível a sua perrnan~ncia no governo. 

0 SR. BARF<ISA LIMA. SOBIU:SIW - Em relaç:ii.o aos servi<;OS' de 
V. Ex., o Governador de Pernambuco, e1n conversa comrnigo, fez 
referendas as. mais lisonjedra:;. conforme declarei. da tribuna. da 
Camara. 

O SR . .JOÃO CLEOPHAS - Mas, os actos publicos do Go
vernador não éorroboram as affirmaç:ões feitas ao meu nob~ cal
lega. 

lia ainda agora mesmo um facto concreto que desfez a affir
mativa do meu i!lustre ~ollega Sr: Barbosa Lima Sobrinho. 

S .. Ex: aqui pronunciou uma brilhante oração, uma brilhant<! 
oeca literaria que E mais uma affirmação <la sua intelligencia. 

O "leader" da maior-ia da. Constituinte Estadoal em Pernam~ 
buco solicitou a ;sua. transcripção nos Anna.es e no "Diario da. As· 
sembl~a'', o que foi unanimemente approvado. . ·-

Como esse àlscurso contivesse rererencia..s elogiosas a. minha 
pessõa e aos meus modestos sei"Vliços ao Estado. o Sr. Carlos Lima 
ordenou á Imprensa Ofticial que fizesse a suppre.~~são ·d~ssa parte, 
QUe mutilasse o reférldo discurso para que não fossem reprodu
zidas a..~ mesmas refe~ncias. 

E o dis'Curso foi reproduzido com essa mutilação. Pediria aos 
tachygraphos para não registrar essa occorrencia porQ.ue ella vem 
realmente mo!>trar como estã amesquinhada a chefid. do govetno 
do meu Estado. Como resvalou a um nivel que nem eu propr!o 
avar.iava. 

O SR. Accuncro ToRRE:S - V. Ex. não pode nem· deve retirar 
essa informação do seu d!SC\lrSO. lsS'O mostra a. deselegancia de 
uma. attitude .. 

O SR. BARBQSA LIMA SoBRINll"o - Tenho um telegramma do 
Sr. Carlos L!rna que aff!rma fazer llsonjelras referendas a Y. Ex. 

O SR . .JOÃO CLEOPHAS· -·o. que acabo de referir bem .mos· 
t'ra como a attitude do Sr. Governador dJftere dessa informação que 
transmittiu a S. Ex. Eu tenho, corno disse, profundo constran
gimento em ver que fui, embora de manetrã lnvoluntai'Iia, respon" 
savel pela mutilação do diecurso do .nobre Deputado Barbosa Lima, 
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. E o que é evidente é que a affirmação do~ nobres Deputados meU1! 
companheiros ·ae bancada. proporcionando-me melhor ensejo :para a 

·. presente expUca~ão - e ·visivelmente desfeita, ainda,. tanto pelo 
' proprio pensamento do Governo nos seus jornaes como, até, pela 

voz do seu actual Secretario da Agricultura em discurso que fez 
ha poucos Wias na Constituinte Estadoal. 

· :E não precisarei detal~ar por hoje outras tantas provas de 
· inc:apacidade do Governador pernambucano porque a a que me referi 
~ por demais eloquente e decisiva. (M1tito bem. Pa!m.as. O ora.dor 
é cumprim ent<W.a.) 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a me~a um requerimen
to de informações Que vae ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

N. 52- 1935 

(Primeira Legislatura) 

Requeiro que, por jntermeltio da Mesa, sejam solicitadas in
formacões ao Ministerio da Fazenda sobre qual o saldo existente das 
quoí:rus de loterias, a que se refere o art. 11 do Decreto n. 21.143, 
ele lfJ de- Marco de 1932. 

Sala das Sessões, 3 de Julho de 1935. Edrm unào Barreto 
Pint.o. 

LOOISIJAÇÀO CITADA 

(Decreto n. 21.433, art 11) 

O projecto liqui'lk> annu::W ele cada loteria deverá ser integat
mente appticado em. obras de caridade e 1nstrucc:ão, não sendo li
cito nem â União, nem aos Esta,dos, a partir de 1 de Janeiro de 
193a, incorporal·o para qualquer outro effeito •. á sua receita o1·
. çamentar:l.a. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Pl'esidente - Nomeio para constituir. a Commissão 
Especial para o estudo da. questão orto~;"raphíce., requerida pelo 
Sr. Deputado AureUano Leite, aos Srs. G<ldofredo Vianna, Alde 
:;;ampaio, Armamdo Fontes. Homero Pires, Henrique Dodsworth, 
BaTibosa. Lima Sobrinho, Odon Bezerra, Aureliano ·Leite. Oscar 
Stevenson, Monte Arraes e Octavio Mangabeira; 

O Sr. Henrique Dodsworth - (Pela orde-m) - Sr .. Pre· 
sidente, juntamente com o Sr. Deputado Acurclo Torres, fui sig
natario de um requeririlento de informac;ões no Ministerio da 
Guerra, sobre a acqu!sicão de aviões. 

O Sr. Ministro da Guerra 1·espondeu a esse requerimento e. 
fazençlo-<~,. alludiu a um documento· :relativo á cle.sslflcac;:ão dos. ap
parelhos, documento que, entretanto, não foi enviado á Camara. 
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_r:.resta..s condições, solicitaria de v. Ex. a. ~ntileza. de determinar 
providencias no ~ntido de que esse documento ·Seja requisitado do 
M1n!sterio da. Guerra. · 

O Sr, Presidente - o nobre Deputado .t>erá a:ttendido, 

O Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Requeiro se consigne 
na Acta da •sessão de hoje que, se tivesse estaào presente durante 
a ultima hora da Sessão de nontem, quando se votaram os reque
rimentos de info1-maç;ões sobre a promo~;ão de General de Brigada 
Pantaleào Pessõa a General de Divisão, e sobre a transferencia de 
quatro officiaes do. guarnição do Rio Grande do Norte-, me·u voto 
teri<.l. sido contrado a QS>><.~s :requerimentos. 

Ausentei-me, cN'Ca das 5 horas da tarde. quando se apurava a 
-.-ot:!~:ão sohre um projecto \'Otado pelo· Presidente da Republlca, e 
n..1. espectativa de que o resto da sessão seria consumido pela V1:l

to.çiio <de um outro veto incluído n<t Ordem do Dia, pois as votaçue.~ 
liecretas exigem approxímadanlente uma hora. Ausentei-me pred · 
pitadamente, ao receber a noti<!ia de doen<;a grave em pess~ do 
mfnh~ !ami!ia, n:L Capital de :\Iínas, o (j_Ue exigia }lrov!denciu.s :.. 
serem tomadas por mim. pessoalmente, antes <la partida do trf!m 
das 6 ·112 da tarde para Bello Horizonte. Pedi, nessa. emergeneia. ao· 
Sr. Dêputado Agenor :1\Ionte, que pt·evenlsse da minha. a.usencia. fol'
çaca. a dois dos mais conspícuos lcaders da ~mara.. Por coincldett·· 
cia lnfelíz. nenhum dos do~s foi encontratlo. 

Approvaram-<Se, assim, sem urna palavra de advertenc!a. em 
-contrario, aquelles dQis requerimentos de informac;ões, em meu 
jui:w impertinentes e descabidos. 

A !Womoção por merecim-ento é acto que o Poder Executivo 
não é obri~o,'llAo á justificar, dando-lhe a lei inteira dlscreção a esse 
respeito. Ali~. ninguem recusa. ~ao General Pessôa. todos os requl· 
sitos moraes e intellectua€os vara haver merecido a preterencta do 
Governo. 

· Quanto :a. transferencia "'!los of!icíaes de terra: de umas ·para o~ 
tras ~uarniç:ões ~. igualmente, medida da alçada exclusiva. do Mi
nistro da Guerra, que não precisa juatu:ieal-a. 

O prestigio do Poder Legii:!latlvo nada lucra com pedidos de in· 
tormacões que o Governo está autorize.do a deixar sem resposb, 
ou a que po4e responder summarlamente diunào que procedeu den
tro da. e.sphere. de sua competencia e por moti~·os de interesse pu
blico a respeito dos quaes não é obrigado a. ae explicar. (Muito 
bem.) . 

O Sr, Presidente ....: Constará da Acta da. sessão de hoje a 
declaração do nobre Deputado. 

O Sr. João Carlos- (Pela ordem) - Sr; Presidente. requel· 
ro a v. Ex. faça consignar na Acta dos trabalhos de hoje que se es· 
tivesse préaente ii. sessão de hontem, na hÓra em que foram reali
zadas ~ vota6ões, tet'ia da4o meu voto contra dois requeriinentol! 
aqui approva.dos, Ulll delles pedindo ao Governo. intor:mac6es .eOhre 
S. "promoQão do ~neral Pantaleã.Q P.:~ssOa, ~to es:le do exelu.Blvo 
aroltrlo (lo Sr. Presidente da Republiea, que, ·alfã.s, Jfrat1cando:.o, paz 
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em ·relevo maior e d!sirlbuiu maiores responsabilidades a ·um dós 
mais brilhantes . o:t!lciaes do Exercito Brasileiro. 

Igualmente teria negado meu voto a outro requerimento, lm 
, que se pediu fnform8.!;ões ao Sr. )Iinistro da Guerra sobre o mo
tivo pelo qual chamára algUn!! offlclaes destacados paro o Rlb 
Grande do Norte. 

Entendo que, 11.0 contrario de uma acçiio que pareça entrev~-· 
descabJmento n a acc.:ão do SI'. Ministro da Guel'ra. dev-emos paub':' 
nossaJS attitudes por um cl'iterio que revele o apreço que nos mer~

cem o equiUbrlo. o espi:rlto clisclpllnador e o claro senso :patr!otiM 
que o rienrom a mentalidade- do Sr. Ministro da Guerre.. (Muito 
bem.) 

O Sr. Presidente - E stiL finda a hora destinada ao Expe
diente. 

Vae-se pe.ssar á. Ordem do Dla. (Pausa.) 

Comparecem mais os St·s . : 

Euva.Ido Lodi, Agenor. Rabello, Generoso Ponee, Claro de Go-
doy, Café Fílho, RJbelro .Junior, Mal'io· Chel'mont . Deodoro de M.:>n
donça, Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, Magalhães ele Almeida, 
Carlos Leis, Agenor Monte. Freire de Andrade. Denwcrito ' R ocha 
Fernandes Tavorn, Pedro Firmeza. :Monte Arraes, JoSé de Borb:t, 
Figueiredo Rodrl::-ue9, J ehoYah Motta, X a vier' de Oli\'eira. Jol>é Au
gusto; Ricardo Barreto, JoSé Gome~. Herectiano Zenaide, Odon r:c. 
zerra, Ozorio 'Borba, Adolpho Celso. Barbosa Lima Sobrinho, Ma~io 
Domingues, Oswaldo Lima, H umberto de Moura, Orlando Araujo, 
Sampaio Costa, Melchisedeck :\-fonte, Am ando Fontes. :\-Ianoel ~;')· 
vaes. J oão Mangabeira, Magalhães Netto, Francisco Rocha, Wan
derley de Plmh o, Pedro Calm on , Raphael Cincura.. E dg ard Sancbes. 
Attlta Amar:tl, H omero Pires. t.'ba ldo R amalllete, F rancLo;co Cn.l 
c:alves, Nogueira Penido. Amaral Peixoto, Julio Novaes , H enrique 
Lage, Sa.lles Filbo, Sampaio Corrêa. João Gulma1·ães, Raul Fer
nandes, E duardo Duvlvier, Bento Costa, H ermete Silva, Cesar T i
noco .• Allpio Costallat. Prado K~1Iy, Lontra Costa, Ca.rodilo Filho, 
Nilo Ah·arenga·, Pedro Alelxo, Clemente :\Iedrado, Augusto Viegns, 
Arthur Bernardes Fllho, Vieira :Marques, Negrll.o de LiJI}a, C-el~o 

Machado, Joa~ Bernardino. Matta Machado, Simã o de. Cunha, An
theTo Botelho, Bueno Brandão, Abreu Sodrê. Perefrà. Lima, Santos 

, Filho, Oscar Stevenson, Carlot:l. de Queiroz, Barros Pentea do, Mo
raes Andrade, Cardos o de :Mello Netto, Castro Prado, Macedo Bl~
tencourt, Bias Bueno, Felix Rlbas, JustQ de Moraes. H enrique 

· Couto, Miranda. .Junior, Fabio .AJranha, Jairo Franco, Laudellno~
mes. Trigo de Lourei'l'o. Corrêa da Costa. Plínio T ourinh o, Oc~a
vio da Si!vetre., Ruopp Junior, J osé Muller , Abelardo Luz, carlus 
Gom es de Ollveira, João Carlos . 'B.'I.Pt i-sta Lusardo, R enato Barbo!l'l, 
Annes Dias. Pedro Vergara, VIctor Russomano, R aul Blttencourt. 
Berros Ca.ssal, João Nevt!R, Osca1· Fontoura, Aniz Badl'e., Euril'? 
Ribeiro, Pedro Jorge, Francisco Moura, Alberto Sure-k, Damas Or· 
Uz, _ Fe!Têlre. ·Lima, Ollveira Coutinho, Lima Teixeira, P edro R::t
cbe, Ql.stão de Brl~o. Vicente Galliez, Gastao Vldlgal, França Fi-
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lh'o;· Arlindo Pinto, Augusto Cor.sino, Cardoso A;vres, Abelardo· Ma
rinho, Sylvio Leitão, Paulo Martins, Moraes. Paiva, Tilompson Flo-
res (136). ' 

Deixam de comparecer os sr·s. : 

Caldeira de Alvarenga, Josê PingEU:ilho, Agostinho Montt!h';,, 
Lino Macbado, Pires de Gayoso, Olavo Oliveira, Alberto Roselü, 
Samuel Duarte, Arna!Q.o Bastos, Severino Mariz, Emilio de Maya, 
Mello Machado, Izidoro de Vasconcellos. A,ltamirando Requião, Cle
mente 1\llariani, Lauro Pa$sos, Pedro Lago, Luiz Vianna. Filho, J . .r. 
Seabra, Alfredo M~arenhas, Arnol-d Silva, Octavto Manga.bei:ol, 
Asdru·bal Soa.res, Candido P~sSôa, Agenor R.abe!lo •. Carlos Luz, Nu
ra.ldino Lima, Pinheiro Chag;i.s, :1\Iartíns Soares, Adello Maciel, J oií.o 
Beraldo, Washington Pire~. Juscelino Kubitscek. Palycarpo Vlocti. 
Carneiro de Re:z:ende, Joiio P,;,nido, Rezende Tostes. Paulo Nogueir:•. 
Jacques Montandon, Theotonio Monteiro de Ba.nos, Vergueiro Ce
SUt', Gama Cerqueira, JotJ.quim Sampaio Vlda.l, Cincinato Brag:t. 
Laerte Setubal. Hyppolito do- Rego, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, 
Roberto Moreira, Meira Junior, Claro Godoy, ~neroso Ponce, Er· 
ino.ndo Gomes, SÜva CostLl, Martins e Silva, Chrysostomo de Olivei
ra, Roberto Simonsen, Vicente Gouveia e Baeta Neves (57.) 

ORD:ElM DO DIA 

E' lido, considerado objecto de deliberação e enviado ~ ' 
Commissão de Educação e Cultura, o seguinte 

N. 119 - 1935. 

(1. • · legislatura} 

<> 
ReooUda. dip1071«Z.<; iki.s Es<Xil.a$ de .áuronomia- e de Medicma Vel<:

nnaric, que, na da-ta: à:() Decreto n. 23.857. de 8 de Fevereiro de 
1934, go~ <lo recon:hecimenro te4erar e do registro no Mi· 
ni.sterio da Agrigultura. 

(EductJ.Cào 39 - 1.• legislatura)· 

Art. 1. • As Bscolas de- .Agt·onomia e Medicina Yeterinaria. que, 
na data do Decreto n. 23.857; de 8 de Fevereiro oo 1934, gozaV3ll'l 
.do reconhecimento tederal e do tegiatro no Minl!lterio da. Agrict.'!
tura, contin11am e. ter validos, em tO'do o territorio da Republicll., 
oa diplomas por eUas expedidos, desde que mantenham identi~as or· 
ganiz.acão peda.gogica e organização de cursos, be-m como as exlgen
cias pe.ra, a :matricula das Escolas Nacional de Agronomia; e · Nac.io.-· 
nal de Veterinarla. · 

Art. 2.o· Revogam-se· as dí'Spos!ções em contrario. 
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.Justificação 

A · reforma do Mínlsterio da Agricultura, em todos os seus de
partamentos, realizada sob a vígencia do Ministro Juarez T<wora, 
na parte a que se refere o D ecreto n. 23.857, d e 8 de Fevereiro de 
1934, centralizou o Ensino de .-\gronomia e Veterinaria :oo.s res
-pectivas Escolas Superiores do mesmo Ministerio. 

Acontece, porém, que antet·iormente ao mesmo decreto existiam 
no Paiz varias Escolas de Agronomia e Veterina ria, que gomvam 
de reconhedmento federal e de R egistro no Ministerio da Agrlcu~
tura e que ficaram preju·cllcadas com a.s dfsposiç;ões do alludído De
creto n . 23.857. 

Considerando-se o imborrante papel que essas Escolli.s Esta.
doaes têm · desempenha'<lo no desenvolvimento da agricultura. pr!'
pa.rando os technicos il~ qu" " Brn;:iJ ta nto c a'!"ece, entendemos quo:, 
em ve2: de serem cerceadas. deveriam receber, a o contrario, torla.~ 

as facilide.des do Governo federal. 

Nem se argumente, mesmo pot·que sel'ia odioso, QUe essus ín · 
cil!dades viriam prejudicar os techícos formados pelas E scola >$ S u
perlores Naciona es, de -maiores r~ursos !lna.nceiro.s ou melhor 
aquinhoadas. Na.. vida pratica. só os competentes vencerão, ~ de 

· como é sufficiente o e nsino ·ministra do nas É scola:'! offJeiallzadu~ 
já. existentes , basta, para exemplo, o facto d e virem os alumnos d~~
sas Escolas competindo nos concurso.s do Mlnisterio daAg riculturu, 
sendÔ. em que.~l totalidade, clàssiflcados e em as melhores collo
cações. 

O p rojecto ora aPresentado visa estabelecer os direitos das El:l· 
colas Estadoaes. existentes antes do decreto numero 23.857, obri
gando-as, apenas , a manter em ídentica orientação 'da. Escale. N~~
clonal de Agricultura e Escola Ne.cional de Veterinaria, no toca.nto 
li. orga.nizacão do cur so e exigenclas de matricula . 

Sala das Sessões, em 3 de JuLho de 1935 - Paula Soares NeUa. 
Arthur Santos- - Fra.ncisco Pereira. - Lauro Lopes. .Plinfo 
Tourinho. - Octavw da. Silveira. 

LEGJ8LAÇ.ÃO CITADA 

Decreto n. 23.857 àe 8 de Fevereiro de 1934 

Cria a Esco la de Agronomia. a:pprova o respectivo re~lamenv' 
e àá. out ras providencias. 

O Chefe do Governo Provi.so1·io da Re publica dos E s t:ulos Uni· 
dos do Brasil. usando das attribuições que lhe confere o· art. 1. • <lu 
decreto n. 19.398, de 11 de Novembro d e 1930, 

Decreta: 

Art. 1;• Fica creado, no Mi>nisterio da Agricultura, sullol·dlnu.
da ~ Directoria Geral de Açlcultura, a E scola Naclo~ de At;ro· 
nomia, com sêde no Districto Federal, para os fins especl!tca.d011 n l.l 
regulame ntõ .,.ue com este baixa. 
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Art. 2.• F1c::trá. extincto, a partir de 15 de F~vereiro ·% 1934, o 
curao <le engenhelros-e.gronomos da Escola. Superl~r de Agrkultura 
e Medicina. Veterlnarla. 

· Art. 3. • Incorporar-se-á á. E~<cola Ne.clonal de Agronomia o pu.
trlmonlo da extlncta. Escola Superior de Agricultura e Medicina Ve
terlnaria. na parte r eterente ao curso üe engenheiros agronomcs, 
con~Stituldo de moveis, livros, :u·chivos, material de laborator:io e de 
ensino. e tudo mais a elle pertencente. 

Paragra'Pho urllco. O Mlnistt·o d:1. Agricultura desig-nará uma 
commls!:liio de tunccloario~ do T<"spectivo ministerlo pa.ra. proceder 
ao Inventario do~ bens a que se refere este artigo . 

.1\rt. 4.• Até que Ih<:> seja m dadas sécle e tnsta.Uações conveniP.n
tca, lt lo~KCnl1~ Nacional de Agronomia tuncclona.rá no edifício da Es
cola Sut~Jior de Agrlcu1turo. e Medicina Veterine.ria, ora e::ttincca. 

Art. r, ," Afim ue <lar lmmcdi:l.ta e~u~ão a~ regulamento anne
Xo t~ t'S~ decreto. o provim.ento lnidal n os ca-rgos do corpo ctocente 
•la. escola será feito da ~egulnte forma: 

a) pelo aproveltamen to. nas respectivas cadeiras, dos profes
sores nomeados, em· qualquer tempo, em virtu% de concurso q.; 
pr.ovas, para a extincta Escola. Superior de Agricultura e Medicina 
V-eterinaria; 

71) DOt" canrurso de titulo'=l em que se con~;lderarão lnscripto:s 
ex-of!icio os professores da extlnctd Escola. Superlor de A.gr.lcultura. 
e Medicina Veterinaria, que hajam s ido nomeados sem coneurs ó ele 
provas, podendo a e lle concol·rel" proflsslonaes de notoría compé
tencla, que satl!!faç;a m as exlgenciru; do artigo 65 do regulamento 
que com este baixo.; 

c) nor c:<JO<!Ur!>o de _nrovai!-, desde que as cadeira~ não sejam 
preenchidas. de uccordo com a alinea a nterior e nos termos do l·e
gulnmento. 

Parngrapho unico. Os professores e auxiliares do ensino !lo 
refcrJdo cu!'llo, (Jue não forem aproveitados , serão a.posentad.,s, pos
toH em dl"ponlbllldade ou dispensados na fm·ma da legislação . em. 
Y!gor . 

.1\rt. ti." O pessoal adrn!nistrath:o da extincta. Escola Superior 
da A~ricultura e !\fed!cina Vetet·inaria deverá. ser aproveitado nn 
BHCQIA Nacional lle Agronomia. n::. forma do ·seu regulamento. 

Art. 7.• Os actuaes nluninos do cu-rso de engenheiros agrono
moa. lla. escola extincta por este ·decreto, concluirão Os seus estu(los 
'll<\ Escola. Nacional de Agronomia, adaptando-se ao curso do novo 
estabelecimento, de accordo com o plano que para. esse !!m ser!i 
submettldo á approva.;:ão do Ministro da. Agricultura pelo dlrector 
geral de Agricultura . 

.Art. S.•, Os professores cath~ratlcos da Escola Na~ional de 
.Agronomia gozarão das mesme.s regalias, prerogati"l-"a'S e direitos 
conferidos aos professores cathedraticos dos d~mais institutos f-:.· 
del'aes de ensino superior. 

Art. 9. • O Ministro ila Agricultura resolverá. as duvida-s e os 
ca.!IOs omissos, fazendo baixar as instruc<;:ões convenientes: 
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Art. 10. O Governo providenciará opportunamente sobre a con
ces~ão de recursos nec<.-ssarios á ex~cuçilo do ·pt·esente decreto. 

Art. U. Rev<~gam->~e as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 8 de Fevereiro de B34, 119.0 da IndependenclR 
e 46." da Republica. 

GJ>TVLlO VARGAS 

EJ(7munrlo Navarro lle And.radc. en
earregado do Expedi~nte da. Agei
cultura na ausencia do ).linistro. 

O Sr. Edmar CarYãlho (Pl'la. ordem) requer e obtem dís
pen~a de impre!;são da redacGão final do projecto numero 99-A, de 
1935 (1." LeglBlatur~•). afim 1lc ser ímmediataroete votada. 

E' lida e, Hem ol:>servações, approvada a seguinte 

X. 89-A - 1935 

RecLa.cç<i.o final lln 1•rojccto u. ~9, de 1935, que autor·iza a Jl.fcsa do:i 
Cantar~ a rcq1ti'.sitrzr, nos tcrm;os do art. 4.• .• dJa Lei n. 67, de 13 
de Junho de 1!!35, ao Mi.nisterio da Fazenda.. a q-:w11,tia <!c 
9:0000$000 (norc conto,q rk réis), para p<tg<I'lnentiJ de CJ.juda. .te 
custo a. trc1< Deputados 

(lt,inança,; c Ot·c:amento S~ - 1935 - 1.• legislatura). 

A Camara dos Deputados decreta: 

Art. 1·" Fica. autorizada a. Mesa da Camara dos Deputados, nos 
termos do artigo ·L" da Lei n. 67, de 13 de Juho ode 1935, a requisi
ta.r do Ministro da Fa.zenda a quantia de 9:000$000 (nove cont~ de 
réis), para o pagam('nto de ajuda de custo" a tres Deputados, por 
conta <lo sn.ldo de v<'rh:t - sub.:idio e ajuda de custa de Depute.dvs 
- üo titulo IV do artigo ií.", do orç:amento vigente. 

Art. 2.• Revol';am-se as disposições em contrarw. 

Sula da. Comm!ssão, 2 de· Julho de 1935. - Va.lcntc de Lime, 
P1·esidente. - Co-rrêa. da· Oo.~ta. - Heitor Maia-. 

O Sr. Presidente - O p1·ojecto vui ii promulgação. 

Passa-~e á materia constante da Ordem do Dia. 

Votaçiio do pro.iccto n. 100, tl.e 133<;. (l.a, Zcgisla.tura) 
danclo â T,i_Qa Brasileira contra a Tt~berc·ulosc (Fundação) a 

plena pro1•ried.ade 1Zo terreno onde está construido o editic!<J 
de 1111a séac soci.a!, nesta caz!ita!; com Jlarecer à<L O:nmnísscZo 
rl.(J Justict• c011trari.o rís emen~ e sub.~titu-iti·vo fla mesm.a 
Commil!sü.o (3.G discussão). 

O Sr. Presidente -Durante a 3.• discussão foram apresentll.
clo.s as seguintes 

ll:Mli!NOAS 

N. 1 
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supprima·se o § 1.•, do a.rt. 1.", a palavra "ali~n<a.dos". 

·Sala das sessões, 21 d& :Maio de 1935. - Ewm:u:ndo Barreto Pinto. 

N. 2 

Artigo ou paragra pho: 

"Fica o G<>verno k.Utorízado a. modificar uma ve-z a actual dt- . 
n ominaçã o -da " Liga: Brasileira Contra a Tuberculose ", de accorclo 
com os interesses e regalias dessa. Fundação" . 

Sala das Sessões, Maio d e 1935. - Negrão de Lim~. 

Ao projecto a Comm!Ssão e Justiça offereceu o seguinte: · 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• Fica doado ti Fundação Liga Brasileira. contra a Tube:
culose o domínio pleno do t erreno já concedido, nos tennos da..escrip
t.u:a dA lll d~ Outubro dA 193!i. á rfl(erida. 1nstituicão- . 

Art. 2.• Serão isentos (!e impostos federaes o terreno e o edi
flcio nelle construidos, emquanto ~rervirem aos interesses da mencio
nada fundação. 

Art. 3." A presente doação .; feita sob as seguint es condil:ões: 

a) · a àonatatia. nào poderá, sem prêvia autorização do Governo, 
n.lienar ou gra.var o terreno e o edi!icio nelie construido, que nã.o se
rão susceptivcls de p enhora: 

'b) quaesquer proven tos ou b~nefícios resultantes da a.Iienaçii ·J 
ou z ravame dos re!e!'idos bens, assim como de outros contractos, qu~ 
.._ Liga Brasileira contra a Tuberculose realizar, serão appli~os, 
unica e exclusi>amente, no desenvolvimento e na manutenção dos 
sl't·v!~os '<la mencionada L iga. 

Art.. -!.• Revogam-se as ,~isposições em contrario . 

. · O · Sr :· · Presidente - V ou· submetter a votos em primeiro lo&~ 
as emendas 

' . 
Rejeitadas, .successh·amen~e. as emendas numet'os 1 e 2 

O Sr. Presidente - 'Vou .submetter a votos o projecto s ubsti-
tuUvo. 

Approve;do e em•iado a. Commissão de Reda.cção o pr·i>
jecto substitutivo, ficando m·ejudicado "O prlmiti~o. 

Vem ã Mesa a seg1.1inte 

DECLA~ÇÀO DE VOTO 

Votei contra o projecto n. 100, de 1935, por entender que é u:n 
verdadeiro ab~.'Urdo c<mcede1·~se plena pr-op riedade de um te rreno do 
Pati'imonlo N acional a uma ins t itutçii.o de assi.sten cia. privada, com a 
a.g~vante de se permittlr a alienação des se immovel. 

Sala dus Sessões. 3 de Julho de 1.935. - Edlmun!W Barreto Pinto. 

Vota.çOO à<> projecto n. 214, de 1934. transferindo para a 
Un~'fo. O$ serviÇOs de Policia itaritima., .Aér'ea."e 4e· Frontet~ 

ra:$, 'de a.ccôrda co1n. o art. 5.•, aline«s V e · XI da Consti
tuição Bra.&ileita (1." tUsoussão) . 
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PRD1Ecro 

X. 214 -1934 

o Congresso )<aciona! resolve: 

Art. 1.• Os sen·i~os de policia maritima, aérea e vígi!ancia por
tuaria do Districto Federal ; d e policia c segurança nas fronteiras e 
os mantidos actualmente pelo~ Estados da União, passarão de accôr
do com as désposic;õe:> expres'Sa:> nos textos da Constituição da Repu
blica dos Estados Unidos -do Brasil a constituir um departamento 
unico da adrnlnistraçao publi<::~ federal , s u bordinado directamente ao 
::1-Hnistet·io da Justiç;a c Nego<:ios Interiores. 

Art. 2.• A Tns(>ectoria de Policia Maritima e Aerea do. Districto 
Federal. com a designação de Directorla Gera l de Policia Maritimn, 
Portuar!a. A.erea c d€' F ront eir:.s, super lntenderá todas as Inspecto
-:.~i:;s,. St:b-Inspectodas e Postos de Policia ~~Iarltima., Portu.aria~ Aer~a 

e de Fronteiros, organizadas na !órma prescl"ipta esta leL 

Art. 3.0 A' Directoria ('.et·al de P olicia :1-!aritima, Portuarh, 
.~e1·ea e de Fronteiras incumbe especialmente: 

a) os serviços d e policiu dos portos , aeroportos, aerodromos e 
fronteiras da União, fi:;cali~ac;:üo da entmda. e sa.hida de pessoas pe!os 
pon tos de accesso a o territor io nacional e de pc.liciamento de transpor 
tes ferrovfario ou rodoviario na s trontelras e. em geral. o de emba.· 
cacões de qualquer nature:>..a e aeronaves, excepto as militares e as 
rle guerra; 

õ) a fiscalizaçii.o dá execu<:fto de leis, dect·etos. regulamentos 
nnc:ionaes e convenções, pertine ntes nos trafegos maritimo, ·terrestre 
e aereo. 

Art. 4. 0 Os serviços de policia e a f iscalização à que se r eferem 
a.~ alinea.s a e b , do artigo anterior, serão, nos portos e fronteiras d.~ 
t i nião, sem prt"juizo <los servi~:os policiaes do Estado, effectuados 
pel~s r es ))ectivas Ins pectorias e Sub-Inspectorias ile Policia Maríti
ma. Portuaria., A erea e de F ronteiras e P ostos que forem creados 
pelo Governo Federal. 

Art. 5.0 As policias dos JJOrto:s de :Manii.os. Belém. Nat.e.J, Recife, 
São Salvador, Santos, Rio Grande e Corumbá . denominadas, respecti
vamente: Primeira, St>gun<la, T erceira , QU,.II'ta. Quinta, Sexta, Ser.i
ma. e Oitava Inspector!a de Poli<::!u Marítima. Portuaria, Aerea e de 
1-'ronteiras, ficarão directamen t e subordinadas ii. Directoria Geral de 
P olicia 1faritima, Portuaria, Acrea e de Fmnteiras. 

Art. 6.0 As polic-ias dos portos de São Luiz, Am.n.n-ação, Forta..~
za. Cahedello, :VIaceoló, .-\.race~jú, TlhGos, Vlctoria, Paranang-ufL. São 
Fra-ncisco, Antonina. Florianopolls . P orto Alegt·e e Porto Murtitlho, 
com a denominação de Sub-Inspectorlas de Policia Marítima, Por
tuorla, Aerea e de Fronteiras, serão por sua vez sul)ordinadas ás in::~
pectori.as, de accôrilo com_ o est abelecido nos termos ;do artig-o que se 
segue. 

Art. í .<> A' Primeira Inspector!a cabe a fiscall?.açii.o dos portos e 
!ronteira..s do Estado do Amazonas; ÍJ.. Segunda, n. da-Sub-Inspecto:.·ia 
de são Luiz e das fronteiras do Es tado do Pará; á Terceira, das S-u'u-
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Inspectoría de Amarra~ão e Fortaleza; á. Quarta, -ru:i das sub
inspectorlas de Cabedello, 'Maceió e Aracaj1í; á. Quinta, a das 
Sub-Inspectoria.s de , Ilhéas e Victoria; á Dlrectaria Geral, 
a dos portos do Districto F'ederal e do Estado do Rio de J'anelro; á. 
St-xta. a das Sub-. ' "Cctorias de Paranaguã. São Francisco, Antoni
na. e Florianopolis: a. Set!ma, a da Sub-Irnpectoria de Porto Alegre e 
das fronteiras do Estado do Rio Grand& do Sul;· e á Oitava, a. da Sub
Inspe<:toria de Porto )!urtlnho e das fronteiras do Estado de Matto 
Grosso. 

Art. 8.0 Os demais portos marltimos e fluvlaes e fronteiras na- -
cionae.s, bem como aeroportos e aerodromos, ficarão subordinados ás 
Insp"ectorias e Sub-Inspectorias dos Estados a que perten<;am. 

Art. 9.0 O Governo Federal desjgnarâ. os pontos de accesso, nas 
fronteiras da Unill.o, aos extrangefros que pretendam ingressa.l" no 
territorio da Republica. 

Art. 10. Serão considerados clandestinos os e::ttrangeiros que, 
seis meZ€s depois da publicação desta lei, venham entrar em territo
rio nacional sem cumprirem as formalidades do Decreto n. 23.704, A, 
de 8 de Janeiro de 1934, para o que. em qualquer tempo. é obrigatoria 
a. apresentação dos respectivos passa-portes ás autoridades comp~
tentes, desde que estas assim e:JCijam. 

Art. 11 0$ ingressos a. bordo dOs navios surtos em portos bra
sileiros depend~rão de licenç't concedida, no Districto Federal, peta 
Directoria Gero! de Policia :1-1a1·itima, Portuaria, Aerea e de Fron
teiras e, nos Estaüos, pelas respectivas Ispectorias, Sub-Inspectorfas 
ou Postos de Policia Maritima, Portua1·1a, Aerea e d& Fronteiras. 

Art. 12. As instrucções constantes do regulamento annexo, be.i. 
xado por esta lei, po.ra a Dlrectoria Ger-al de Policia Maritima.. Por
tuarla. Aerea e ile Fronteiras, serão applicadas nos serviços das Ins
pectorias, Sub-Inspectorlas e Postos de Policia Marítima, Portuarl:l., 
Aflrea e de Fronteiras, de conformidade com a conveniencia, neces
sidade e natureza dos s~:viços de cada um. 

Art. 13. o Governo ~deral conservará, de accôrdo com a le
g-islação vigente, to<fus os funccio:narios das a.ctuaes repartições po
li~iaes marítimas ou portm1rias, mantendo os respectivos chefes, com 
n denomina<:ão d~ D!t·ector Gi!ral, na D!rectoria. Geral. actu.ar Ins-. 
pectoria de Policia. Marltima e Aerea do Districto Federal e coro a 
d"enomina:Ç:ão de Inspector ou Sub-Inspector, respectivamente, em 
cuda Inspectoria ou Sub-Inspectoria creaua, de conformidade com ·o 
dispostos nos arts. 5.• e G.D do presente decreto. 

Art. H. Xos molües dos :oervi<,;os da Directoria da Defesa Sani
taria Maxltim>J. e. F~uvial, cujas attrlbui<;ões abrangem todos os ser
Yiços de saude dos porto&" estadoae,;; da Cnião, o quadro de funcclo
ne.rios da Dlrectorla Geral de Policia. ){aritima., Portuaria, Aérea e 
de Fronteiras, para attender aos seus multiplDs encargos, inclus\ve os 
que vem de J,he conferir o Decreto n. 28.704 A, de 8 de Janeil"o ãe 
1934, compor-se-á de: 

1· dlrector ger~ ; 

1 secretario geral; 
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6 primeiros officiae!õ ; 

6 segundos officiaes; 

10 ajudantes; 
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15 agentes de primeira clàsse; 

20 agentes de segunda classe; 

10 guardas; 

1 officia l de investigação; 

1 chefe do expediente; 

1 almoxarire ; 

1 archivista 

1 primeiro escripturario; 

2 segundos escripturaríos; 

4 tf'rcelros escripturarios; 

2 dQctyioSTaphos; 

2 serventes; 

1 np~;rador chefe mdio-telegraphista.; 

4 operadores auxilian•s radio-tele:;raphistol!!; 

1 chauffeu r e motol'i~ta ue embarcagl5es; 

2 ma.chinistas; 

8 mestres dé embarcações ; 

motoristas de embarc(tções; 

2 fcguista.s; 

20 marinheiros; 

1 encarregado odas ó!ficin as e estaleiros da ~Iortona; 

1 mecha.nico ; 

1 torneiro; 

1 limador; 

1 fun4idor; 

1 bombeiro; 

.1 ferreiro; 

ajudante de meeanlco; 

!! carpinteiros navaes; 

1 calafate ; 

1 carpinteiro : 

2 opera rias ajudantes; 

4 \1gtas. 

Art. 15. Na Directoria. ~ral de Policia :\faritima, Portuarla, 
Aérea e de Fronteiras, serão aprov~ftados nos cargo:< creadoo. além 
dos funccionarlos nelles commisstona.dos tl(l actu::U InspectoTla. ' de 
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Policia ]!Iaritima e' Aérea. os dema1s, com as seguintes categorias: 
director geral, o actua! inspector: secretario geral, o actual aecret>J.· 
rio; primeiros offic:iaes, os actuo.es pritneiros·fiscaes e o segundo fis· 
cal actual classiíica-:J.o no ultimo concurso para promoção; segundos 
officiaes, os restantes achwcs segundos fiscaes; ajudantes, os actua~s 
agentes de Drimeiro. classe; agentes de primeira, classe, os actua;.s 
agentes de terceira classe e guarda~; otticial de investigação, o ac· 
tual det~ctive; ajudante de rnecaníco, o actual aprendiz; ficando 
dessa fórma, extinctos os lagares de insl)ector, secrerorlo. primei· 
ros e segundos fiscaes, agentes ile tel'Celra classe, detective e a])ren
di.z. 

Art. 16. As Inspeclorias, Sub-Inspectoria:s c- os Postos de Po· 
licia Marítima. Portuaria, .A~rca e de Fronteiras terão os seus qua
dros de funccionarios or~izados de ucc:õrdo co~ o movimento, ren
da e ·natureza dos serviGos de cada porto ou regiã.o, devendo, para 
tanto, ser designadil. pelo Governo :r"ederal. uma cornrnissão de tres 
technicos, entt:e os quaes o Director Ge1·a1 de Policia Marítima, Por
tuaria, Aérea. e de Fronteiras, que a chefiat""d. apt"esentando no prazo 
d.e seis mezes, a contar da data. de sua designação, um relatorio dos 
seus estudo? in loco. 

Art. 17. Constituirá rencla da Directoria Geral de Policia Mad
tima, Portuaria, At;rea e de :Fronteiras, bem como de.a repartições sn· 
bordinadas, a arl"ecadação. em sel!o federal, dos emolumentos cobra
odos sobre os documento;; abaixo da seguinte fôrma: 

Requerimentos para visita extrnordina:rla em embar-
cação entrada ............. · ................ ·. 

Requerimento para visita fóra do ancoradouro de fran-
quia em emrorcação entrada .. · ............. . 

Passe de sahid.- pa.ra. ~mbarsa<:ão e~trangeira ....... . 

Passe de sahlda pnr::~. ~nibn.Tca<:ilo nacional 

Passe de sahida !}ara aeronave extrangeira 

Passe (lC sahida ·para aeronave nacional ............. . 

Licen~a 11ara pessu:l. para ingress:tr a bonlo de emh::u·-
cações surta no porto ..................... . 

Concessão de passaporte ................ . .. , ...... . . 
Renovac:ão de passaporte ....................... . 

"Visto'' para emharc1ue em passanorte extrangeiro 

Annotação annual de pequena embarcação e aeronave 

Registro de documentos ............................ . 

162$750 

101$500 

20$000 

10~000 

10$000 

5$(1(){) 

5S0fJ0 

30$000 

20$000 

20$000 

$~00 

5$00(1 

Registro annual de trabalhador :portuario ......... : 5$000 

Art. 18. Os funccionarios da Dlrectorin. Geral de Policia. Ma
rítima, Portuaria, Aért>a· e de Fronteiras perceberão o.nnua.lmente os 
segÚin tes vencimentos: 

1 ·.Director Geral ............ . 

l Secretario Geral .•.... · ...•.. 

Ord, Grat. 

24:000$ 

24:400$ 

12:000$ 

7:200$ 

:lG:000$000 

21:600$000 
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ti Primeiros Ot'fichle>: a 

6 Segundos Officia('s a 

10 ajudantes a 

15 Agentes de .l?ríme!ra classe 

:.W .Agente" <le Segunda classe 

10 guardas a ................. . 

1 official de investigação . , , . 

1 Chefe de Expediente ..... . 

1 Almoxarife 

1 Archivista 
4·····•••40 ····· 

1 p-rimeiro escriptura1·!o ..... . 

2 segundos escripturario~ a, . 

4 terceiros escripturarios a .. 

~ dactylographos a ......... . 

2 serventes ..... , ........... . 

1 operada!' <:h('fc• I!adio-'J'ele 
graphis~, ..... . ...... , . 

4 opel"ddore,. auxiliare,. a ... . 

1 chauffeur e motori~ta de em-
•harcac;ões a ........... . 

2 machinista.o; a ............. . 

8 mestres de ernbarea.;õe;; a .. 

6 motoristas de embarcação a 

2 foguistas a ............... . 

20 marinheiros a ............. . 

l chefe de Officinas e Estaleit·os 

1 mecanico 

1 

1 

torneil"o 

limado r 
········4······ ... 

y ••••• ••••••••••• • 

1 fundMor ............. . .... . 

1 bombeiro .... . ............ . 

1 ferreiro ...................• 

1 ajudante de mecan!co ..... . 

2 carpinteil·os nnva(•s ....... . 

1 calafate ................... . 
1 carpinteiro ............... . 

!l operaria!! njuduntes a ..... . 

4 vlglns a 

D:GOO$ 

G:ãtiOS 

4:800$ 

4:000$ 

3:000$ 

3:200$ 

8:000!,) 

10:800$ 

6:400$ 

6:400$ 

6:4oos 
4:800$ 

4:000$ 

3:600$ 

~ :i20S 

R :OOOS 

4 :001)$ 

G: OOOS 

6; o o os 
5:760)) 

5:760$ 

~ :ooos 

2:800$ 

8:000.$ 

6:400'3 

4:800$ 

4:800$ 

4 :ROOS 

4:800$ 

4:800$ 

:! ;.j.()(J~ 

·1 :SO!JS 

4:ROOS 
·I :.~00~ 

2:800$ 

3:2008 

4:800$ 

3:2808 

2:400$ 

2:000$ 

1:800$ 

1:600$ 

4:000S 

5:400S 

3:200$ 

3:200~ 

3:200$ 

2:4008 

2:000$ 

l:SOOS 
1:360$ 

4:000$ 

2:0008 

3:000.$ 

3:000S 

2:880$ 

2: s.qos 

1:~00$ 

4:000$ 

3:200$ 

2:400$ 

~:400$ 

:!:400$ 

~ :-lOO.S 

:!:4008 

1 :200~ 

:!:400~ 

:!:400$ 

1 :-100$ 

l:GOOS 

86:400SOOO 

59:040$0~0 

72:000$000 

90:000$000 

108:000$000 

48:000$000 

l2:000$'Jv0 

16:200$000 

9:600$000 

~: 600$010 

9:600$000 

14:400SO·)ü 

24:000$000 

1 o: 800$Q;)Q 

8:160$000 

12: 000$0•)0 

24:000$000 

9 :000$0()() 

18;000S0ü(.l 

r:!l:120$000 

ôl:s.!0$000 

1~ :OHIJSfliJft 

84:000SOJO 

12:000$000 

9:600$000 

7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 
3:600$0:)0 

14:400$01)0 

7:!!00$000 
7:200$000 

S:400SOOO 

19~200$000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1.044:960$000 
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Art. 19. Fica a.rnp1iado e montado o serviço radio-telegraphi
co em todas as Inspectorias. suo-Ispectorias e Pónt1ls de accesso, 
deaignados na13 fronteira.ll, ao ter~itoz·io nacio)lal, nos moldes do já 

existente na Inspectoria de Policia :\h1ritlma e Aêrea do Dístricto 
Federal e subordinado ao Director G0ra1 de Policia Mariti.ma, Por
tuaria, At\rea e de FL·onteiras . 

.Art. 20. Será, abe.rto o credito de sessenta. contos de réis 
(60:000$000) annuaes, para c ush<Qr as de-pesl~S com o :tardamento do 
pessoal da Directorin encarregado da riscaliza.;ão a bordo das embar
cações e aeronaves. 

O Sr. Amaral Peixoto - (Pela ordem) l·equer e obtem dis
pensa. de intersticlo puxa o projecto n. 214, de 1934, figurar na Ord~m 
do Dia seguinte. 

Votação do ptojecto n. 92, de 1935, disj)ondo sobre os ot
fic.,~IJ aviG.dore~. !!Hinnnrinistas c 'lnedkos radiologistas rlu 
E~rcito c Armada, quando i.n.'l:aJidctdos em ser·viço, com pa
receres da Commi$silo de Justiça e suôstit1títh:o da de Fi
nança-s e Orçc.mento e da de Segurança (1." discussã()}. 

AJ>provado o seguinte 

N. 92 - 1035 

O Poder Leg!Sla.tivo decreta: 

Art. 1.• Os ofíiciaes aviador-es, subme.rinistas e medicos radio
logistas da. Armada. e do EJ~:ercito, quando invalidados em serviço e 
ror provada. a sua invalidez por juo.ta medica em inspecç:ã.o de saudc, 
serão tranSferidos para a Resen·a com o~ vencimentos integraes, que· 
estiverem percebendo 'na occasião do accidente(§ z.o ao art. 3-i do De· 
ereto n, 4.018, de 9 de Janeiro de 1920). 

Art. 2.• Se rindo um anno de invalidez continuarem sob o~ 
me.!lmos paueciinentos e no mesmo estado de saude, compi"Ovado, 
ainda por nova inspecçã.o medica, serão promO\•idos ao posto imm•. • 
diato inde-pendente de vngas. (Decreto citado n. 4.018, de 9 de Jan,>i~ 
r o de 1920, art. 1. •, letra d.}. 

Art. 3.• Uma vez promovidos ao posto immediato serilo reror~ 
m.ados com as vantagens pecuni..'lrias que lheH competirem, de acc~!'• 
do com o que dispõe Q Dect·~to n. 4.206, de ~ de Dezembl'O de 1920. 

Art. 4.• Esta lei<: extensiva aos sub-o!flciaes, inferiores e pra • 
.;:as de aviação e submn.rinlstas, e seus c!fcitos 4branyerüo aos avlol
dores. su.bmarinistas e rmcàicos nuUolo!liBT<Is 110r Urt,alltlc: <'tn 

épocas anteriores á decreta.ç<Zo da mesma, 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario, 

O Sr. Presidente - o l>rojecto paijsa r, 2. • dl!!cUIIRÜO. 

O Sr. Edmar Càrvalho- CPcla ordem} rt'jtucr l' t:>btem àir<· 
pensa. de int6r.!!tlcio para o projecto n. 92, uo l~S5 í!gurur na Ord"m 
do Dia. da Sessão ::~es-uinto. 
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O Sr. Presidente- Pass~.-se á ma teria em disc:.~ssão . 

. 2.n disC11SSiio r] o proje.cto n. 50, de 1935, (1.• le!JiSZntura). 
àetennmaondo qur o 2'hesounJ Nacio1•aJ pag·ue a D. Leopol
dina de 11Iattos l'orto, -z;iu.?•a do 2.• tenente Ezequiel da. Silva. 
Porto, a importa.>~cia de 22 :110$000, de diftere-nça de pensüo 
a que tem. dirrit o, com. t>arccer ja1:oravel da C'cnnmissáo ele 
.Justiça .. 

Encerrada a dh<cussão e annunciada. a vota:{lí.o. 

Approvado e endado á Comrnissão tle Redacção o se
guinte 

l'P.OJECTO 

N. ~o ~ 1935 

1." lB.<:lslatura 

O Poder Legi~lativo decreta: 

Art. 1." O Thesont·o Nacion,tl pagará a Leopoldina de Mattas 
Porto, viuva do 2." tenPnte Ezequiel da Silva Porto, a quantia de 
22:110$000, que á mesma f devida como differenc:a da pensão a ·qu~ 
tem direito, e não lhe foi integra1mente lJ(I.ga, correndo a devi-da de,;
pesa pelo n. V do artigo 4.", da lei n. ~' de 12 de Novembro de 193·1. 

Art. 2. • Revogam-se as disposic;ões em contrario. 

3.• disou.~suo ã.o projecto n. 42-.(. <le 1935. (1.• legisla
tura), cor1ccderulo o ~edito iie 60:000~000. para ·instaRICiçCio 

da cacleira de c!inica rla Faculdade <le Mcàicir<a da Bahia, 

Encerrada a dis<'ussão e annunc!ada a. vota.ção. 

Approvaclo e cn,·iado (L Commissão de Redacção o :5·2-
J:'Uinte 

l'ROJECTO 

N. 42-A. - 1935 

(1.' legislatura) 

O Poder Legisle. ti v o decret.<t: 

Art. 1.° Fica a·tH!rto ao Ministerio da Educação e Saude Pu
hlica o t'redito especial de sessenta contos de réis (60 :000$000), desti
nn•(lo ~ despesas a serem fe!tu.s com a acquisic;:ão de material, ins
tallnc;:b.o e apparelhamento da. cadeira de Clinica Propedeutica Cirur-
glca da Faculdade de Medlc1na dR Eahia. · 

Pa.ragrapho unico. A acquisiçiLo do respectivo materia1 e sua 
lnstallat;il.o deverão ::;er feitas clP accõrdo com as indicac;ues do. pro
fessor da cadeira.. 

Art. 2." ;Fica !gua.lment":_ aberto no mesmo Ministerio o creJ.i
to de cincoenta. contos de réis (50:000$000), supplementar á. verha 
2.• (Instituto!! de Ensino). cons!gna<:ão 13, destinada ú l•':l.culdade de · 
~redic!na. da Be.h'ia. 
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Art. 3. • A abertura dos creditas a traz- indicados terá vigenc.ia 
sómente a. partir do segun-do semestre do presente exercido finan~ 
ceiro. 

Art. 4." Os recursos necessarios ao financiamento do encargo 
ora crea<l" no Thesouro corrérão por conta da rubrica sob n. 56 do 
Orçamento da Re-ceita GN·aJ da Republica para o corrente an~o 

(talCa. da Educal;ão e Saude - Decreto n. 21.335, de 20 de Abril de 
1932). 

Art. 5." Revogam-se as disposiQões em contrario. 

2 ." ã>scussão do projecto n. 2i 6, de. 1935, i11.Stituindo a.s 
CommÍm.issões àe Salario Minimo.: tendo parecer com su.os
tit1ttivo da G-Dmt~tissiío de Le!lislaçli.o Social. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão .o art. 1•. 

Q Sr. Aeur-cio Torres - (Pela 01'!!crn) - Sr. Presidente, 
pedi a oalavra para enviar ;t Mesa, por ~scripto, um requerimento 
solieita.ndo a volto. do projecto á. commissão de Legislação Social, 
afim de que e~ta o estude eonjunctamente com o projecto que esta
belece sa.lario mínimo para os .bancarias, hoje apresentado. 

O Sr: Mo-raes Andrade (Pela 01'<k11l.) - Sr. Presidente, na 
qualidade de Relatm·, designado pela Commissão de Legislação So
cial, <1o projecto n. 276. de 1!135, ))em como dos demais projectos :-t:~ 
!ativos aos salarios miitnos dos bancar!os, devo informar a V. Ex. e 
li. Carnara que essa commissão nií.o se oppõe ao adiamento da. :lis
cussão do projecto n. 276, para ser o mesmo estudada com os de· 
mais :relativos aos salarios minimos dos bancarios. 

Vem á ::vre~ e .:; submettldo a votos o seguinte 

~equer·emo:; a volta do projecto n. 276, ode 1935, á Commissã.o de 
Legislação Social, para que esta o estude conjunctamente com o pro
jecto hoje apresentallo e referente ao salarfo minimo dos bancarias. 

Sala dns Sessões, 3 de Julho de 1935. - A.curciQ TO'n"es. 

Approvado 

O Sr. Presidente - O projecto volta ã. Commissão de Legis
laç:llo Social. 

Discu..ssrto -mlica elo ]Jrojecto n. 55, lle 1935, (l" Legisla
ra), aj)1'0'I'eitando no quadro de Sa.uc!e ào E:reréito os 1JOrta
dto-reJJ de cUplomas àc medico; com pareceres daJJ Oom.mts~ . 
.sijões de .J·u..stlça. e de SeD1trlMtça. rejeitamào a resolução Te~ 
o~llttit'a -vetad-a .• 

O Sr. Pré!sidente - Entra Pm llis~u><são o projecto. 

O Sr. Dotnillgos Vellasco - Sr. Presidente, n[0 tenho a 
vel!eldade de .pretender:' modificar o voto de. Camaz-a com re-ferencia 
ao veto do Sr, Prellidente da. Republica; mas, have~do assignado 
vencido o pareçer contra.rio ao projecto, quero dar ti. Camara as ra
z~s que- me levaram a Essa attltude. 
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O projecto n. õ5 destinava-se e. mandar aproveitar os sargent.)s 
fo.rmados em medicina, que estivessem prestando servic:os .á. tropa. 
o aproveitamento desses sargentos dar-se-Ja nas seguintes condicÕes: 
seriam elles immediatamente incluídos· nos quadro!'! de offidaes ao 
Servico de Saude do Exercito e obrigados a fazer o curso na Escola 
de Saude do E;\:ercito. 

O Sr. Presidente da Republkn vetou o ·projecto. allegando que 
não interessava ás forças armadas. S. Ex .. entretanto - e este ê o 
motivo ]leio qual me manifestei pela approva<:ão d0 projecto e canse
quente rejei~ão do veto - dois dius -depois de haver vetado o prv
jecto, o executou administr.lth·amente. 

:Na realidade, encontra-><e no Diario Official. de ~l de Maio deste 
anno, ú pagina 10.196, o seguinte: 

"Aviso de 18 de :C.faio ele 1935, do Sr. ){inistro da 
Guet·ra: 

- Ao Sr. director dP ~-UdP da Guerra, rleclarando 'JUI'!, 

tendo o Exmo. St·. pn~sidente da Republica. por despacho ae 
16 do mez em curso. l'esolvido mandar matricular na Escola 
de Saude do Exercito, independentemente de concurso de ad
missão, os medicos ,Jayme Cabral. Ho:·ten('cn Pen~il'a de Ca"
tro, Gumercido Sarah·a da Costa. Othon Machado e Frar•
cisco de Castro Borgés lviachado. sargento amanuense e es-

creventes de 1". 2• e 3" clas~-es. cabem-lhes as mesmas rega
lias e vantagens attribuidas aos demais medicos matricu1a
dos, como estagiarias, no corrente anno, na conformidade da 
]pg-isla~ão em \·ig-or. (Av. 10). 

Quer isso dizer que. rlepois de haver vetado o projecto, o Sr. 
Presidente. da Republica o executa administrativamente ! 

Eis porque me· pa1·eceu não haver razões para que S. Ex. negas
se sanc~ão ao projecto n. 55, tanto mais quanto. pelos motivos do 
veto, ch.,g-a~s~ á conclusão <le que a Camara dos Deputados, m6r
mente a Commlssão de Segurança Nacional, estava aqui apenas fa
zendo beneficios pessoaes e aconselhando medida.s contrarias aos in
teresses das classes armadas, quando; na realidad<:. o proprio Chefe 
da Naç:ão desmentiu as raz~s de seu veto, desde que executou aquil
lo que o proj~to mandava se executasse. 

Foram estas, Sr. Presidente, as t·azões que> me levaram a man
ter, na Commlssão de Seguri:ln~a- Ne.cional, o voto que ·havia dado, 
favoravo:.l ao projecto cuja sancção o Sx-. Presidente da Republica 
negou. 

O Sr. Oswaldo Lima - Sr. Presidente, hn pouco, nesta tri
buna, o Deputado Sr. João Cleopha~. que nós, de Pernambuco, admi
ramos profundamE-nte. RP. t·eferi•t ao aproveitamento dos t.echnicos 
nas diversas runcç:ões administrativas da Republica. e teve palavras 
de Drofundo amargor e de grand<' iniuf;t!ça para um illustre Secre
tario de Pernambuco. 

O SR. Jo.Ão CLEOP:HAS- Pal"0c·e que V. Ex. nilo ouviu o que disse. 
Xão tive palavras de ama.rgo1· c d.e injust!c,:a, nem me referi a nomes, 

O SR. OSWALDO LIMA- Y. Ex. disse qu~ niio se- tratava de 
technico ..• 
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O SR. Jo.Ã.o CtilOOPHAS- :Não se trataYa de teehnico de agronomia, 
mas de technico de chimice.. 

o SR. OS>VALDO LL\IA - Levado no arrastão dos apartes üo 
nobre Derutado por Pernambuco, precisare! dizer que nenhum Se
cretario •da Agricultura desse Estado foi mais dedicado e mais e:ffi
ciente do que o Sr. João Cleophas. 

O SJI. IllARro Do MINGUEs- E não er>~. technfco. 

O SR- CARLOs REis- O !nobre orador nermitte um aparte? Neste 
Paiz, já tenho pa.vor a technlcos ... 

O SR. OSWALDO LDL\.- O Sr. João Cleophas foi tfio util ao 
Brasil quando o Sr. JoSé Ameríco, e, no emtanto, nem Ull'\ e nem ou
tl"O são technicos nos ministerios que dirigiram. 

C Sn. ~o!\.o Cr . .:oPH"-S - Eu <lisse, justam.ente, que não ei:a preciso 
ser technico para occupar 0 Ioga!:" de Secrdal"io, :po:r'qu<>, antes de l'e 
exigir cape.cidade technica. exige-se, de preferencia, capacidade ad
ministrativa. Assim; neste ponto estamos de accordo. 

o SR. OS\Y.Al.DO LIMA __.;. o Sr. Goventador de Pernam
buco €"scolheu pal"a Secretario da Agricultura um homem culto, 
contra o qual se levantam. agura, as YO?.e;, dos grandes latifun~is
ta.<; da minha ten-a. porque veem nesse mo\;o novas idéas e o in
teresse de salvar aquella gente que desgra~adamente ve~;eta nos 
sertões e interior ·do meu Estado. · 

Pernambuco, como sahemos. é um Estado do qual uma terça 
:parte sómente não está sujeita ao flagelio ;las seccas. 

O re~;~tante está entreg-ue a grandes familins pernambucanas 
que. desde seculos. se apro.~"Sarant das terras e as exploram. Per
nambuco t;, pois, povoado 'po!" uma pobr.e raça, desgraçada, que 
vae desapp;u·acendo, conoida pela fome e pela miseria. 

O SR. JoÃo CLEOPRAS ~ O nobre collega está. sendo,- talvez;, 
tXaggerado. · 

O SR. OSWALDO. LIMA O nobre Deputado está vinculado 
pelo cora<;ão. desses magnata.~ do assuca.r; <lahi a sua revolta ... 

O Sa. JoÃo CI.Jrol>HAS -Não aPoiado. Protesto! 

O sR . os~· ALP.o LIMA - • • . contra esse rapaz de ddéa..s 
n9ya.s e alevantadas que !lão, aliás, os. da maioria dos administra
dores de minha terra. 

O SR. Jo)i.o CL!i:OPHAS- Não adrnittirei que v. Ex. falle dessa 
maneira, pois está. sendo, absolutamente, injusto na· e..precla~;ão 
dos meus conceitos. Tanto mais injusto quanto não fiz nenhuma 
ct:nsura á. iniciativa de contracto -de technicos. 

O SR. OS"\VALDO LIMA- E' po.ssivel que esteja sendo injus
to com o nobre col!ega, muito embom seja meu: d.esejo agradar 
a S. Ex. Levado, entretanto, ])ela im-procedencia dos argwnen
tos -de S. Ex. é que ·eu me divorcio assim do Sr. João Cleophas, 
o qual, diante do imperativo eatbegol"ico das minhas atfil-matlva.s, 
Jâ. está. ;:;,-e negnndo a. si propl'io. · 

O S~. Joii.o CLmPH<~.s - Como me estou negant1o?! . 
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,O SR. OS\VALOO LIMA - O nobre col!ega está se negan
do a si proprio, quando condemn.a., accusa e ataca um .\leCre
tur!o escolhido pelo Sr. Carlos de Lima Cavalca.n ti. 

O SP.. JoÃo Cu:oPHAS - Nii.o apoiado. Nilo vim atacar pessõa.s. 
Mostrei apenas um facto condemnavel. V. Ex. ha de me per
doar, mas não comprehendeu o meu pensamento. 

O SH. OSWALDO LIMA - O nobre collega affirmou que o Sr. 
C<~rlos de Lima Cavalcanti, tendo se imposto a s! mesmo a nor
ma. <ie escolher Secretarias technicos, fôra buscar ·um que não 
era technico. Entretanto. Srs. Deputados, !'<abemos que o Sr. 
João Cleophas nfio era technlco e havia desempenhado. dura.nte 
muito tempo, com applausos meus e de todo o Estado, ldentlca.s 
funcções·, 

O SP.. JoÃo'CLEOPHAS -Não estou cc>mp!"~hendendo o "'-eu ra
C'Iiccinio, exactamente porque eu fri~i que o ca1·go de secretario dll 
F:~t~dc é fu~-c~ão me.:!s de ad~!ni~trnd0!" do que de te-chnic(l . 

O SR. OS,VALDO LlMA - O meu racioc!nio l; dífficil de 
:1 p prehendet·. 

O SR. JoÃo CLEOPHAs - Infelizmente. sou for~ado ~\ cnnfessar, 
fH>!'que está. me condemnando por pontos de vista nos quaes es~ 
ta mos de aceordo. 

O SR. OSWALDO LIM'A - O meu raCiocínio não f<li e nil.o 
:·<:'r{t jámals percebido por V. Ex., no ponto em que se colloca 
o nobre Deputado. 

Ma.s a fraqueza, talvez, do raciocin.io de V. Ex . .foi que me 
trouxe ii. tribuna, justamente aproveitando a opportunidade pa.rn 
di,.;cutir o projecto n. 55, em que se trata. do aproveitan:ento do~ 
tecbnicos. 

O SP.. JoÃo Cr..EoPHAS - Condemnei um facto que está occor· 
rendo na administra..::ão de Pernambuco. Condemnei •O facto de se 
crear um fundo para fomento da producção e este fundo, ao im·e..: 
de transitar pe lo Tbesouro do Est..'tdo. de ficar suhrnett!do ás nor
mas adequadas p3.l'a controle da despesa. empenho da verba e auto
ri:;-,1çá0 do Chefe do GQverno. como acontece com os demais gastos, 
- tb· ficado fór:t dessa físcaldzação. Foi o facto Que articulei. Per
gunto ao nobre col!ega se ,S. Ex .. como chefe de Estado. se <J,es
pojaria de sua. autoridade para. tambem, proceder de!'lta maneira. e 
·introduzir tratamento desigual quanto a um Departamento. libera
uaades inconcebíveis, e para outros rigot· excessivo, dentro das nor
mas da contabilidade. 

O SR. PRESroFmTE: - Attenc:ão! 

O SR. OS\'\" ALDO LIMA. - Sr. Pres1dente, estou attendend.a 
ao longo aparte do nobre Deputado, Sr. João Cleophas. 

E' natural que - e nós sabemos que os homens não podem 
"'er especialistas em todas as coisas 

O s~. JoÃo Cu:oPHAs- Estamos, então de accordo. 

O SR. OSWALDO LIMA - ... é natural que o G<lverno se 
cerque de tech!lllcos abalizados, e a esses secretarios, a es.ses a.u-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 13+ Pág ina 52 de 74 

446 

xiliares, entregue o.s servi c; os desta· ou daquella repartição. A;;Bim 
:tez o ··Gove=~ de Pernambuco. 

Mas, Sr. Presidente, o Sr. João Cleophas, que me precedeu 
na tribuna, homem dado ao te~llnicismo sob todas as forma$, nM 
o encontram.os· exercendo a Sect·etaria da Agricultura. d•:mtro dos 
mesmos lJrocessos seguidos pelo actual titular <laquelle posto. 

O SR. JoÃo CL.EOPHAS -Não senhor! Niio dispunha dos \'asto:,o 
recursos de hoje nem seguia os mesmos processoS'. 

O SR. OSWALDO Ll~IA - Sr. Pr<lsidente, o Sr . .João Cle<>
phas era um dictador dentro Ih Sec~taria. Q~an(!o tinhamov d~ 

tl"'Ltat de assumptos relativos ás Secr:'etarias de Viac;:ão ou da. Agri
cultura e ·nos dirigiamos ao entilo Interventor, St•. Carlm,• de Lima 
Cavalcanti, S. Ex. nos mandaYa dire-ctamente ao Sr. João Ch·o· 
pha!!. Com S. Ex. me entendi varias ve:res. di>lcutindo ao=sum1i1c 
que o Sr. João Cleophas resolvia sem af.líJCl!o. 

O SR. J~Ão Cl.EOPlU.S- Eu niio resolvia pagamentos. 

O SR. QS\'ITALDO LIMA- O Sr. João CleO<lhas era v<.>rdadei
ramente intervento•· <1e Pern:Ullbuco. na"' pal'tas que- dirigiu, com 
<~PPlausos nossos e. por isso, S. E~. nãc tem autoridade para cen
~urar o~ processos n.ctualmentc empre,o::-.dos. 

o SR . .JoÃo CLWPHAS -V. Ex. acat>ll de dizer que eu fvzia pl\.

;;amentos? 

O SR. OSWALDO LIMA - Ordenava-os. 

O SR. JoÃo Ctxol'RAS ~E' ·abi!olutamente falso. Todos os Pl.l. 
gsmentos ::orriam pelo Thesouro e constavam de orçamento, ou 4~ 
verbas esp~iae.s, dependent~ da autoriza<;ã.o do Chefe do Gover:-tl.l , 
õe> registro na. Secretaria da Fazenda e de todas ~ls demais norma!! 
<la contabilidade do Estado. 

O SR. OS\VALDO LIMA.- O Sr . .João Cleophas el:ltá esqueciC·J 
de que :pag'9.mento por intermeélio de Bancos e não do Thesour() 
do Estado tambem se :taziam ao seu tempo. 

O SR. JoÃo CUloPR~s -Mn.s sú ilOr intermeditl da Secretaria dv. 
Fazenda e do Thesoul'o rno,·imentando ·quantias sob seu contt·ol~ 
po~tos n0~ Bancos. 

'o SR. OS"\VALDO LIMA - Eu t•ecebi um cheque do Banco 
dG Brasil, 1e cerca de 300 contos rern·esentando u.m constituinte 
meu ... 

O SR. JoÃo CLEOPliAS- Cheque passado e aSt<lgnado pelo 
Thcsouro! 

O SR. OS\VALDO LIMA_:_; .. quando o Sr. João Cleophas era 
Secretario da Agricultura. 

' O ·sR. JoÃo Cr.EOPHAS -v;. :r~x. ;;abe que. esse cheque não era 
a~·>'lgnado pol' mim, mas pelo ThcsmJl'O ào Estado. 

O SR. OSWALDO LIMA -O certo é que re~ebi u pag:~mento 
Hn cheque, si bem quc, do Tbcsouro, o ().tie ~emonstr:l n5o haxer 
innoYação no processo que vigora· actualm~nte: 
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Por conseguinte. o actual Secretario da Agricultura não C! su !<
c~ptivel ·da accusacão feita. 

O SR. JoÃo CLEOPHAs- V. Ex. · el!tú avan·çando uma aifirmaçiio 
improcedente. Todos os pa.gamentos, ao meu tempo, tlnham a au
torização ·:lo Chefe do Governo e do registro e do empenho da~ 
,-erbas. V. Ex. confeesa q u e o cheque era do Thesouro. 

O SR. OS>YALDO LlMA - Ex.aetamente como hoje s.e faz. 

O SR. JoÃo CLEOl"HAS - Laia. V. Ex. m<.>u discurso e Yerá que 
sua.s afíirmações não são verdadeiras. 

O SR. OSWALDO LIMA- O nobre Deputado tt·ouxe para o. 
C amara assumpto::< regio;;!ae, e agperos, que deveríamos esquecer. 

O SR. A LDE SAMPAIO - O oradot· absolutamente não se referiu 
a isso. 

O SR. OSWALDO LIMA - Falei assumptoll muitn rf'ginnAA» 
V. ex. não entendeu ent.:io meu pensamento - falei de men

talidade municipal, de particularü;nw da politica. do Estado. 11~1e não 
dE:\·em se1· trazidos ao conher:imento ela Camara e !!e devc·m att: 
Ot'CUltar. 

O SP-. .ToÃo CJ..EOPHAS - Este é o !nteress~ daqueJles que te
mem a :~.nalyse do~· seus acto .. . 

O SR. OSWALDO LIM.A - Aliás, sou do parecer de V. Ex. 
de ~ue es.-;as quastões devem ser l>ern ventilada;:. O P;l..-ti<ln a. que 
ainda pert~n~o não sei at.! q•mndo, não teme esses debates e estA 
pr-ompto a c1ar demons tração :10 $ enho1· João Cl eophas de que os 
t1·az para o. la 1·go scen:-o.rio da .J.r;;umentação do raciocinlo e <la lo
gir:a. 

0 SR. JoÃo CLEOPHAS - PeL·mitt e V. Ex .? V. Ex. a ffirmou 
que recebeu do Banco -do Bt·asil cheque de Q.e,:pesa.-; feita::; na mi
nh;t administração · ... 

· O . SR. OSWALDO LIMA - H.et'ebi o r eferente it com11ra d~ 
Empresa t.le Melhoramentos de Ca.ruaru'. 

O SR. JoÃo C[.E()PH.AS -Vou explicar a V. Ex. 

O RR. QS'"'ALDO LIMA - Não fCJl o nohrn Deputado ctuent 
~-~alizou to1c o nc:>gocio, estabele<:cu o p~ço e ordenou '1 pag~.
mento? 

O SR. JoÃo Ct.EOPH.A& - Effcctuei todo o negocio de accord.:. 
t·om os ;>arcc~res dos technicos que fizeram a :n·aliação: :-la part~ 
do pl\~mento, fiz um officto ao Governo expondo o assumpto e pe
f1l ndo au torização p!U"a. mandar o Thesouro do Estado pagar. E' 
djf!erente.' Xão Unh:!. o dinheiro em minha:; mãos. 

O Sn. ALI>e SA:w>Aro - Essa opera<;ão foi julgada pelo Canse
Ih? Con!õul ti'l"o do E stado. 

. O SR. OSW'A.LDO LIMA-- O Secretario nctual ta.mbem não 
tem o dinheiro em mãos. 

·O Sn. JoÃo Cr.EoPHAS - Ahl t: que V. Ex. está enganado; elle 
,; quem emitte os ch t-ques, sem ir :10 Th!:souro . 
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O SR. OS'\VALDO LIMA- Todavia. não estou bem ao par d~s
ses detalhes de a.<imini8tração: admír.a que o nobre c_olega. o esteja. 

O Sa . .foÃo CLEoPHAS - Tenho o decreto a respeito. 

o SR. OSWALDO LL-..1:A - Se h:l. um decreto lei, V. Ex .. não 
se pode rel>ellar contra elle. 

o Sl!. Joií.o CLP.:oP:aAs - Curioso ... 

O SR. OSWALDO LIMA- Ninguem se pode rebellar contra a 
lei. porque esta ha de ser sabia, é sempre sabia. 

O SR. Joi.o ~PHAS - Interessante racloc!n io ... 

O SR. ALDl!l SAMPAIO - A l'l'i que parte de um sr. pode não ser 
sabia. 

O SR. OSWALDO LJMA - Emquanto :< lei existir tem de 
,.,.,. tida como tai. A lei é :1 e"!ll'es~ão da. vontad~ popular. O Pov o 
s \1u. a sua lei conforme sua~ neces••idades; e se é iei t em de set· 
cumprida . 

O SR. 'PRESU>ENTE - Att~nc:iío! O nobre orador está discu tindo 
as:sum.ptos outros Que não os 'do projecto . Isso é Yedado p elo Re~ 
;;i menta. 

O SR. Os'"'·ALDO LIMA - V. Ex:. , Sr. Presiden te, sabe que 
no mundo não ha cousas absolut:..-~.mentt' distinctas. Os proprio~ 
:>Cientistas não podem fazer a distincc:ão, m1.1ítas vezes, de um in~ 
(lividuo: se .:; :ptaÍ'It~. se ~ animal ... 

o SR. JoÃO Ct.EOt'H.As - v. Ex. deveria ser menos preciDi
t.a!lo e, antes de responder, ler o meu discurso. 

O SE. OSWALDO LIMA - De Pernambuco chegam todos 
o s <lias ao R io de .Janeiro c:u;?-vanaJ:~ de magriatas, abast~ los usi
neiros, dizendo que as act1vidade.,-commun1sta.s j;. nã o lhes p<!rmit· 
t em vh'el' no El:;tado. M:as esses uslneâros p:u:a ;lQUi vêm gozar o11 

resultados <1a s:.lfra deste :l.nno, que, grac;a» ao auxilio do ~:over
no estndoal, produziu reÍ:Jultados magníficos a to(lns os industtiat's. 
E, e mquanto vêm para o Rio u.sutrulJ· o productoJ de seu caPital e 
do trabalho . de outros, os m iseravei,; !icam por 1(•, com poucas e~
colas e sem qualquer assistencia medica. Aqui, então, elles levan~ 
tam o oratlo de que Perna.mhuco 6 uma cellula. communistn. que "e 
er~ue, a:meac:al1do o Brasil . 

:::-;ão ha. porêm, nada. ó isso E.-m Pernambuco. Lii e stá minha 
família: 1á estão as ía.milin.s de innumeros collegas; lâ. se encontram 
nossas mulheres. nossos filhos. nossos irmãos; e nóa não temos 
moC.o dos communistas do Estado que .'.tio umn. cree.çilo fa.nta.sttca. 
dvll magnatas que aqui se encontram. ~ozando os resultAdos do 
auxlllo que lhes deu o Governo fil1anclando a Mfm . 

O SR. 1:!oux.1.. Lcio- v. Ex . . p~rmitte um :1pa rte? 

O SR. OSWALDO LIMA- Pois não. 

O SR. SoUZA LgÃo ·-= Cllm.pre-me declarar a V . E:x. que a=
nhii ou depois, pretendo tratar desse assurnpto; de forma que V. 
Ex. está. apenas me antecipando. 
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O SR. OSWALDO LIMA - Terei, então. opportu nidade de 
fazer o utro discurso, reviclando 11, b rilhante o r ação que V. Ex. 
\ 'ai proferir. 

No di!<curso do Sr. .Jnã.o Cleopha..o.; ~e f~z profunda inju~Uc;rt 

t:'Ontra a a<lmínistraçãn .de minha terra. E speravamos fle ~-.Ex. 
umn. ora(7::io just.'l.. que não poderia. deixar <lP set· elog-ian<h e llP
pl:l.ud!ndo o Gov-:-rnad!Jt' ele P<>rnambuco. qu<' se cerca de tech nt. 
CO!!. de homens. 'not.aveis. de <'icladãos culto~. capaze~ de leade r:l.r 
a g-ente de meu J::><taclo com<> a ;.:-ente de qualquer terra . Ent retan
to. ~- Ex. nos s ut'prehendeu <:om a su,l ag~rclsi\'icladE· contt·a o-:; 
tec-hnlccs. e, revidando o aparte do no"'"'' ncJlwe colleg<l, s;,· . Adol
pho Celso. teve ensejo iiP )WO!erir expressõel" da~ mais a ;<petas 
q u<> jít se pronuncíaJ·am nesta Ca!!a. · 

O SR. , \tJOLPH O C!;t.sn - ·- Quaes foram e~sas cxpre~sõe><? 

O SR. OS\"'ALDO Lll\IA 
<:Pheu. 

Feliz.mente, V. Ex. não :til per -

O SR. ~-.\1\'DERLI::Y DJ-: PI~Hc - }<;, 51? V. F:x. as considera tão 
a1:~-:res.sivas, certament" não i!·;'L rcpetil-as. 

O SR . Aool,PHO c~rr-so - Ach o. aG c:ontt·ario. que <leYe r e
_pctil-a~. 

o SR .. JoÃo CJ..F.VPHAs - O orador estfL autorizado p or mim ..• 
repetll-ns. Sustento inteirnmente o que di:-;se, 

(Trocam-se uu.meroso.~ apa·rtcs). 

O S R. OS.WALDO LUL\. - Sr. Pre.;sidcnte, o Sr. Adolpho 
Cel~o representa. n est'\ Cns:1, uma dns• fal'l'llilias mais tra.dicionae~ 

ele mlnba terl'a, gEmte contra a. qual jamais se levnntou u ma impu
ta.çüo aspero. ou 1nd!gnil.. S. Ex. pode ter defeitos. como todo h o 
mem, mas as :mas viJ·t~des ;.u pernm qun.eRQut>r <te!Pitos, de modo 
; ~ collocar-se S. Ex . em posic::"i'Lo de admlnt<:âo e estima d~ntro da 
ft.>('iedll.de !)ernambucana. 

0 SR . AOOLI'HO Cm.so .- De \'0 del'l:\l'U!' a V. Ex. que \'OU 
aL:"uardar a publi"ll<;Üu do diseu r .;o do Sr. J n:iv Cleophas, para .PO
Ül'r re\'i<lar a~ exm·<'~"õc:< 11. <rue V. E:.:. ~e t·<•Ce•·e. por mim. não 
ou,·l<la~. 

O SR. OS\YAI ... DO T,H,.f.\ - E:><))ero (J Ul' E>lla,; nil o ~ejam PU· 
bllcadas. 

O Srt. J oÃo CLEOPHAS - O que <lE'd :u·ct t~onsta das n otas ta
chyg-raphtcas e t<a.hirá C"onfot·m e eu o d.fs.-~. 

( Troca·m-.~c n ·lll)ll<'rOIWS aparte.~.) 

O Sr. Presidente <Pa:::rntlo r..oa.r ot: t ."'"i>arros) - Atten· 
c;ào! O a.s';umpto que está em discussão !! refen·nte a d i)Jlonms tlt• 

medicos. 

O SR. OS'\VALDO>LlMA - Os technico~·. $1·. Presidente, ele 
vem ser a. salvaçã9 do Brasil. São nece;;sarios em tuda pa r te . Por 
falta de technicos c< que os serviços de Obras Contt·a as Seccali na. 
dn. ,tt1m pt·oduz!do no Brasil, ape-~aJ• de todo o ctinhch·o public•.• llel.' · 
ramado pelo ~ardeste. 
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0 SR. BA!\BOSA LIMA SOBIUNiro - Permitta V. Ex. um apar· 
te. No Governo do Dr. Bar-bosa Lima. em Pernambuco, !oru.m 
trazidos da Europa. para aquelle E>ltado. professores de grandn 
renome. para a direcç:ão da Escola Frei Caneca. Houve tambem 
naquelle tempo a mesma grüta ora verificada, em relação aos te
chnicos. o Gon~rno Corrêa de Araujo, imm'ed!aüt.mente depois de 
tomar pos::;e. despecUu os professo1·e~. fechan<lo a e;scola e re
cambiando wdo o material quasl destruido. tudo por horror ao~ 
technicos. Graças a. !&'SO (; que Pernambuco. em matetia de can
naviaes, está a.trazado quarenta anno~. 

O Sn. SoUZA LEÃo - Acho que se não pode comparar a ad
ministração do St. Barbo~a Lirna com a do Sr. Lima. Cavalcante. 
O Sr. EarboQn. Lima resolveu na administração de Pernambuc..,, 
áquelle tempo, o~ problemas udmindstmtivos· que c~nstituem a pre
occupa.;:ão dos Gov!'rnos actuaes·. O Sr. Carlos• Cavalcante não fe~ 
nada. porque ni"to tem capacl<lacle para c-oi~a, ::;er!a. 

0 SR. JOÃn CI..li:OPH,\S- Se Y. Ex. tives!:ie eSCUt!\dO O mE'\l diH
curso teria verificado que não combn.t1 o~ ·technico~, .. 

O Sa. PaesrnENrJ;: - _·Htent:;ão! Pe<:o ao nobre orador que res
trinja sua!'! cO'l'lsidera<:ões. 

0 SR. OSWALDO LTMA -De !l.()COrdo c<>m os desejOS' do Sr. 
!'residente, terminarei já meu dl~curso. 

·O Sr. Deputano .João Cleopha~ modifi<'a sua these- e dir. já que 
não atacou o techn!cdsmo. 

• 
O SR . .JoÃo CLEOPHAS - Absolutn,mr.nte. ·não ataquei o~ tech· 

nicos. Appe1lo para. todos os collegas que me ouvirMn. 

O SR. OSWALDO LII\fA - Sr. Presitlente, não ha aclmini~
tra.<:iio. no munilo, '.lUe não tenha l'e<·orrido a e!<~a:;,• vil'tudes ou a 
es..«as falhas conforme qÍJer o Sr. Dr.pa:~tado João Cleopha.s -
dos tecllnlco:,;. A Russia.. pedlU o au..'tilio dos technicos de todos o~ 
pa.izes e. aind.'l, apes~r do seu utlio á burg-uezla, não se abu.lan<:ou, 
jamais. a rer,ellir a . nuJ·;::-ue:!>b do~ technicos norte-n.merlcanns. 

O Sn. At..nr. SAMPAIO - O orador que preeedeu 'V. Ex. na tri
bunf\ não .;:ondemnou o~ ü•chnlcos:· ana.lysou slt11. !5Utl. actua..::ão. 

O SR. O:;:iWALDO LIMA - Declarou .que o Sr. Pn.ulo Ca1·· 
neiro não era um technko C"omp('<tente ... 

O Sn. JoÃo Cr..EOl'HAS - E' \lm <!h!ml"o e núo um technico em 
ag-t•!cultura como justificou n Sr. Carlos Lima. em !<ua escolbu. 

O SR. OSWALDO LUtA - lsso niio quer tllzer. porén1, que? 
niio seja um 11l<-mento ele qualilla<le~ Gle\'n<1a.~. capn.z àe d!rigír o 
Departam.,.nto. \'. Ex: nft.o lo t~>chnico em agrfc:ultura e. entre
tanto, portou-~ n1tJ<ito hP.m {• frE'nte dn. secrett1.r!a. · 

O Sst. JoÃo CLEOl'HAS - Tambem não sei se me conduz! bem. 
·O SH. o:~nYALDO LI!\!I.A --' S1·. Pt·e,.ldentE:". dou meu. \'Oto 

contra o v.;to do $r. Pre-.~ldente- t1n Reppblica ao projecto ~m doo
bate. 

Pel'mittam.me, entr~tanto, or.• nohrP5\ collegas, que a propo,.~tn 

uo assurnpto adduza ainda alguma,; :palavras. 

·, . 
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Parece incrível que um Governo agora iniciado já r<'Peha do:-. 
illustrE>s r·eprescntantes. do Estado aceusa~ões tão terríveis ... 

O SR, .JoÃo CLEOPHAS - Foi uma defesa, a!iãl;, que fiz. 

O SR. OS\VALDO LIMA - . . . como eota, por exemplo. d0 
vir S. Ex. ao R>io. justamente quando aqui se enc c)ntra o cl;gm• 
Governado!' do Rio Gt·ande do Sul. deixando. ass~m. a. imprel<são 
ele que se acha como que chumbado ao Chefe elo Governo p:aucho. 

Se assim agis~e. rorém. " Sr. Lima Cavalcante. obedeceria. ~

l1m imperativo de nossas tradic:ües liberae~. Todo,; nós sabemos 
que PernamhuPo e Rio Granr1e do Sul, têm vívido. at1·ay?~ toooH 
n~ tempos de nos'!la histeria. em larga communhão ne vistas. 

0 SR. JOÃO CLEOPHA:; 

de minha pa1-te. 
T~so. aliá~. não f oi ohjecto de r·cn~u ra 

O SR. BARBOs,\ Ll:'>rA Sorn;rNHo - O Dr. Paulo Carneiro tinh:t 
seu nome de technico firmado no Rio de Janeiro e não no Rio 
Grande do Sul. Xaturalmentt·. o Sr. Carlos de Lima C(lvalcante. 
quando velo ao Rio. c·o.<;ltando elo ~nome de um technico para ser· 
vi~;os ·de agricultura. ouYiu referendas au merito do Sr. Paulo 
Carneiro'. referendas vindas <1<' entendidos e g-eneraln7.ada::; cntrH 
os julgadores compe-tl'nte,:. Kiio s'eria para surpr('hend.er que c, 
escolhesse, com essas c:redenciaes, para a Secretarí<~. ela AgrkultUr<l 
do Estado. 

O SR. OS"'fALDO Lll\f.l, - Sr. Pre~idente, s e o Governo ctu 
meu Estado precisas,;e r·ec:eber instrucc:õe~ de um homem r,ubli
co do Brasil. àe certo. nús. vernambucano~. ficaríamos satisfeito~ 

>:e ellas partissem dt" um home-m d:t en,·er~;adura mm·ar do Sr. Flo
re" da Cunha, cujo cavalheirismo todo o Paiz admira. 

Ainda :>'oh e><Se aspecto. a~ accusa.c;õe>< do s,·. .roão Cleophns 
nã.u tém razão de ser. Pernambucano não precisa àe lnstrucç;õe~ 
de quem quer qup seja e autonomamente se dirige dentro da Fe
deração. E tan to isR~ é exacto que o Sr. Deputado .roão Cleophas 
pode vBr o reRU!tado edificante ele nossas elei<;Õ€'s. nas quae>S o Go
vernador ()o Estado1 nortando-~e ~om a maior in1parclalidade. 
quer em relação au~ ><eus correlio::ionadus (' amig-os. quer em ~e 

tratando de adverHario~ polutico~~ pel"mittiu atf. que seu nome fosse 
retaliado pela m'tneira a mais cruel. em todos os ~nÚ•tin{T8 reali-
7.ndns em Pernambuco. 

E o GoY~rnador de Pernambuco ]Jroet:'deu com tolerancia tão 
grande que chegou a revoltar aquC'IIes mesmo>< que. como eu, não 
el'am de sua Intimidade. 

U:M: SR. DEPUT.\00 - Tolerancia revolta?: 

O SR. OSWALDO LIMA ..:._ Certa tolerand;~ revolta.. Sabt• 
V. Ex. que a Egreja. como dizia Tobias Barreto. não tem nem po
de tem tolerancia.. Em questõe>< de honra não >}e pode ter toleran
cia: touavia.. a opposiçào de P~rnambuco assaeava comra o In· 
tcrventor do E~ü~do, a, accusações - comn ,.e dizia aqud nes;,;a pa· 
1avrâ que me estarreceu, mas foi tornad:t parlamentar - mai~ 
ah·evidas, e ~- Ex. supporta\·a tudo, -declat·ando que prefel"ia !1e':· 
der as elei~ões• em todo o Estado a faz('r uma unica vlolencia. 
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'0 SR . .ToÃo CU.'Ol'li:Aii Foram f.;it.as bastantes. 

O SR. BA.JUU;JTo Pt.v.ro - V. Ex . não reclamou contra: isso_ •. 

O SR. OSWALDO :LlMA - Des8E> procediinento do Ihterven-. 
tor ;; tE!stemunha o sr. Eui-ico dE! Souza t.(>ão, que• €:. como o,; ria
chos de minh:), t erm, q ue J)arecem a~gressivo!!, i na ccessh•eis depois 
de umtt tnn-o<1da c ~e le\'lUltam dentro. õa floresta. d._ent t·o da c:t-

. poeir.a; tE;t't·ive!!<. ·t·ug-idores, n:1o adm!ttinuo. :~iquer, que o nadado:· 
os vadeie, os atravesse. e que. todavia. passada n. t empestade, 
lnst:~-ntes. depois. hurnilde.s e sílenclosos. a<:olhedore~. mergulham. 
nas areias. a ponto d e, certa vez quando o Sr. Ba rbosa L!m:t So· 
hr-ínho- viu o P ajehu'. haver inquirido. admirado. ~<e em aquelle 
o rio cujo t a:-a<;:o lar;:;o Unha \'isto no mappn . .. 

O Sr . Souza Leão parece intolet-a''~l. mas. em verdade. ..-; a 
c•·eatur;;, c:n•!!lh<"irescn e geutJil que .conhecen1os e que. depois. h n 
t1e fazer justlçt-L :to seu adversarlo. que ill~;c> pe~m!tt!u t0:<3as as li
berdades e. o exerctc!o de todos os direitos e m mlnha terra. (Pa.l-
?JI.O.!i' • ) . . 

Encerrada a di~us~'i.o e a nnuncí:l<h\ a Yota.;:ão. 

O Sr. Pre-sidente - De <r<?corJo com. o Regimento, vou s ub 
mette t' a vo.tos, pelo processo de e>crlltinio !!e<:ret o o projecto nu7 
mero 55. de 1935, (!• Le;;-isln.tunl), .vetado pelo Sr. Preside nte da 
Republicn. 

Os Srs . que appnw~:..t·em f> m·oje<-to votará~:> 

que rejeitarem vatarã j) - N.ÃO. 

Vn,i-se p r oceder it cbamaôa. 

SIM e os 

O ·Sr. Edmar -Carvalho t S111>1>1riztr de ~rcrf:larfl)) procedE> 
á t·hamada dM S1·s. Deputados. para a ,·otaqão nominal. 

Responaeram fl chn.n1ada os Sr~ . : 

Ribeiro Juniot·, Mario Che1·mont. .Ac ylino de ~ão, :o\.hgua r 
Bastos. Fenelon P erdigão, Clemen\ino Lisboa. Ge na.ro Ponte. 1<fa
ga!hãe~ de Almeida_- Henr1que Couto, Carla>" R e is. Elieze r "roi·eí· 
ra. Godo:ft·edo Viann~. A~enor l\fontt>. Adel rnn.r R ocha. l"l·elre <11:. 
Andra de, Pl!n io P o-mp eu , Dem~ritu Rooh>t, :Pe tmandes . Tu'\"Ul'<l, 
Humberto An drade. Monte -Az:oraes. Josb de Borba. X a vier de 011· 
, ·eira, Catt. !~!lho, Mal·ti:ns \'eras , Jos" Augusto , Rica rdo Barr~
t o. Pereira Ltr:t, José Geme!'. ~1ath!as Freit·e, Herectlano Zenay
de. Botto de ~Ienezes. Ru~' Ca1·ne!r<>. Sou?.n Leão. João Cleopha~. 
lleg-o · Bar-ro!9, Osorio :BoTba, Aclolpho Cetsu. Barbosa Lima Sobri
nho,· Antonio de Góes, :M~trio Domingue~. Domángo:;; Vieira. Arthm· 
Cavalc:mt!. Heitor · M:Ua. Teixeira. Leite: O: waldo Lima. Humber
to l\!our:'l . ::limões> :Bal'nos:t, :1-iottn. Lhila. Orlando .Ara ujo . Vale nte 
de Llma. Fernandes Lima, Snmp.a.io Co:.ta, Deodato 1\-fain. Mekhi
s edE;k Monte, "~mando Fonte~. 1'.-Iano~l ~ovaes. João Mangabeira . 
.Pr isco Pa.rat~o. Pint" DantAs, Arl-indo Leoni, 1\:tagalhâes NE!tto. 
Pedro Cnlmon, Leon cio Gal:-J.o .'\Nhur :Neiva, Raphael Cincur.t 
E<lgard S>l.nch~s, .At tila Amaxal, HomcTo Plr~. Ubs.ldo Ra.nlalhe• 
te, Jair ·ToYar, ·Francis-co Gonç3.lve~;, ~ogu~lra P eni<lo, Amaral 
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Peixoto .. Julio <lP Xovae$. Henrique Lage. Salle:s Filh' '· Sa.mjlaio 
Correa. João Guimaril.:,., Raul Fernandes, Levi Cm·neiro. E rlu:u·do 
Du,;!vier, Bento Co~t:t. A;::enot• Rahe\lo. Herm€'te ::O:iJYa, Acurcio 
Tort·es. Cesar Tinocu. Prado Kelly. Lontra Costa, Canlillo Filho, 
,Ni!o de Ah·arenga. Lem!;'l·uhet· Filho. Bandeira Yau;:-han, Pe-tlro 
Aleixo, JoF~ Braz. Levindo Coelho. .lo llg'U!lto Yiegas, Furtado de 
::lfenezes. Daniel de. Can•alho. Christiano :>.rachadn, l\htcn.rio <l~ 
Almeida. Vieira Marque8, Xe!;rii.o ele Lima. Jo><é All<mim. Cel><o 
).{achado, José Bern:irdino, 1\{atta. .:11.a('hado. ~imi'to <la. Cunha. 
Anthero Botelho. Bueno Brandão. Delphim ~Tm·eira, .·\breu Sodr.:·. 
Pen~ira Lima. 'Y~l.dt•rnar F erreira, QS(.•ar Stt>\'<:>n>;on. Cal'lorn. ih· 
Queiroz. Ban-o" renteado. ::11oraes Andrade. ~~at·:ln:;u u e ·~'\lcllo 

Netto. Castro Prado. lfacedo Eittencou,·t. Bia>< Bm·no. AI\•<>• P al
ma. Felix Ril)a8. Gome~· F etT:t7.. •' un'!lio Leite, .Ju><tu <I e '!>lorae, .. 
:Miranda Junior. Fabio Ara nha. Jairo Fro.nco. Jo,.,.:· Cn><--;io. D<>min
gos Vella:<co, J,audelino Gomes , Vicente Mi.:::uel, Cl<tt'O de Go::loy. 
T1·igo de Loureil·o. Corr@a: da Costa. Gencro:;o Pon<."e. At•thU!' J01·;::e. 
P:.Jnio Tourinho. Arthur Santo><. O<:tavio da ~ilvcira. Paula Soa 
res. Lauro Lopes. Fmndsco Pereit·a, Rupp Juni.,r. .Tosi'·. · :>1 ulle1·, 
Abelardo Lúz. Diniz .Junior. Dol'\'al :\Ielchiacle~. Cnl'h >s Gomes <le 
Oliveira. Jufw Carlos. Ba[lth<tu Luzm·do. Ve:mucio rle ..\.ht·eu, Re
nato Earhu:>1l. Demelt in X:~.vler. Annes Dias. Pedro Ye•·;::nra. J n:Ln 
S!mplicio, Frederico W .Jiffpnhuttel, Victor Ru:ilsomuno. Raul Bitten
court, Asc;~nio Tub:no. Y.hrl'<•:; Ca!<~al. Dario Cr~~lW- .-\dalherlo 
Corr~a. .. João ~eYes, Fanf:t Hibas. Xicolau Vergueiro. O:;cm·· Fon
toUl·a. Schastião Domin~f!><, ..\ hl"l <lo" Santos, P ecll·o Jm·:::e. Fran
cisco di Fio1·í. Al1ilio tie A~.·-· i~ . Antonio Ca rvalh:<.l, .·I.U~tJ·o de Oli
veira. Arthur da Rocha. FnLacisr.o :\loura, Adalberto Cam;~!',<;O . Al
berto Sure-k. Edmar C'a.r,·alho. J o:;..; do Patrocínio. Ricardinu Pra
do. Vieira Macedo, Ft>rreil1l L ima. Ricardo Machado. Olh'!"ira Cou
tinho. Alberto Alvares. Lima l'i'!lxeira . Paulo .A:;;sumiH;âo J-;uvaldn 
Lodi, Pedro Rac he·. Ga..tiio dE> Bt'ito, Vicente G:.Lllicl', ·Leoncio 
Araujo, Ga.-;tão Vidigal, Fran.;:a Filho, l\ioacyr Ea.1·ho=. Arlindo 
Pinto, ·cardo:::o Ayre~<. Ahela rrlo Marinho, SylYio Leitiio, Sal~do 
Filho, Paulo iMartin~<. Morac:-; P~h·a, Thom"pson Flor('s . Henrique 
c~~- • 

Durante a chamada.. o ~r . Ant.C)Íl!Ío Carlos. President e. deix:L 
a cadeira da Presidcm•ia, que-·~ occupada pelo Sr. An·uda Carna
ra, 1" .V!ce·Pl·esidentE.". 

Vem á MeM ~\ :«e~uinte 

Comqua.nto tenhn. respondido á cnnmada, deixei de votar· so
'l>t·e as resoluções n>;. ~6 e 5~ . .te tn:;. vetadas pelo Sr. Presldentc
da Républ!ca., por m41tivo!l · ,ii1. conhf?(·Jdos. 

Sala das Sessões, 3 de J u lho de 1935 . - Barreto P i'TI.to . 

O Sr. Presidente Re~pondera.m á chamada :!05 Srs. 
Deputádos. 

Vai-se· proceder á contagem das cedUlas . 
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São apuradas 206 aedulaS' que dão o seguinte l·e
sultado: 

Procede-se ú contagem da~< cedufas , 

O Sr. Presidente·- Confere o numero de cedulas com u 
dos Srs. Deputados que votaram, 

Vai-se proceder á apurac;ão. 

SI~ .. 

NÃO •• 

Votos 

5!l. 

153 

O Sr. Presidente 
mente sobre o oc<:on;:;do. 

O projecto não foi mantido, offdcial-

O Sr. Edmar Carvalho (Pela. orrlem.) re-Quer é obtem dispens:• 
de impl"e:;•.;ão da redac<;ão final do projecto n. 4 A, de 1935 q• Le
gislatura), afim (!e ><er imme<liatamente votada. 

E' lic.la e, sem observações, approvnda a seguinte 

Rli:llACÇÃO 

PROJE(."l'O OE: RESOLUÇÃO 

N. 4-A- 1935 

(Primeira Legislatura) 

Redacçcio fina.l do pro]ecto de resoluçüo n. 4. de 1~35 (1• JA:gisla
turn). m.orli/-tcando arti!J05; rlo Rcgilllento lnternD dn. Cam.ara 
dos Dcznl-tados re!ll·tiros '-rí .e1a.boraç!io 'do Orçam.en to. 

(Com. Executiva 12 - P Legislatura.) 

A Camara do>" D<!nu:t~do~ 1·esoh·e: 

Arti:::o Cnico. A 5'\lb-sec<::-to Do Orçtl>nl'llt-O. <lo R.-;gimento 
Inte rnr,, passará a tl'r a seguinte l.'e<lac<:âo: 

Art.. 155. O orçarnentÓ ge~·a1 da. R epu_blica constituirá um só 
l>rOjecto dividido em <luas partes. ><€'-nào a primelt·a relativa á Re
CI"ita e a segunda <i. Despesa.. 

A1·t. 156. As t:.bellas explicativas. com as n.tbricu.s de deta
lhes, farão parte do projecto como annexos imprescindliveis, de 
modo a especifícar a receita e a Gepn.ra.r e !ndical' a despesa. por 

. ~Iin1sterio ou grupo de J;'ervi<:;os, e a estab!c'lE.'Cer outras di<.'isões e 
separa~ões que a. lei indical' ou concorram para melhor esclareci
mento das des•pesas. 

Art. 15i. Imcumbe á Com missão de Finanças e ON:r~mento dar 
parecer sobre o proj{>c-to de lei orçamentaria enYJado nelo Presi

., dAnte da Republica, acceita•ndo-o ou apresentando um substitu
tivo. 
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Art. 158 . >;e <lemm do primeiro mez da :;;essã.o lesislath ·:i. 
não houver a Ca mura recebido o projecto, com o:; respectivos a.n
nexos, que devem s:er r>m·ütdo':< p elo Presidente du Repuhlica , 4 

Co~mlssão de Finanças e On:amento (•l;tborará o ~eu. ha.seado o 
traba lho sobre o o t·ç:amento vig-en te e as respectiva:< tahellas e a
presentando-o dentro do pra:.:o de trinta dias: 

Art. 159. Recebido pela Mesn. e n . .mlquer h ora. <la. Sessão, n 
projecto <le .or~arn('nto, c om as tabe llas "er ít. .u}uelle . independente

. mente de leitura no expediente. mand•tnd<1 puhlicar e <li~tribuir pelos 
Deputado"· em avuhsos impressos, não podendo o prazo de im
Jll'e"'"'ão e cli~t1·ihui<::io passa.1· de oitv (]iai-: imtworo;;aveis. 

§ 1. • Durante os dez · ôia~· uteis "e~uintes ;, <li:stril)ulf:fw dos 
a vul:;o:;, ficará. o pruje c:to. com OK annf'xo~. "" h t·c a. mE:>s:t. afim <h• 
rE:>ceber emendas de ~· discussão. 

~ 2. " Xão '!er;i.o ::ulmittidas pelo Pt·esitlentl? quaesquer emen
du.s ou (]i:lpo~·ir:ões do prujed<> que contrariem. de q ualqu e1· modo. 
o ('Stabeiec:ido no a1·t. ãíl _.;;, Constítul.;ii<>. 

§ :J .o I•'indr> n )lr a ?.··· rlu ~ l .•. serão as emendas . <lt'nt•·o da:; q un
l'C'n ta e oito horas :<e ;.:u i!ttes. mnndu<lns p uhl i<'n r !JI'I " Pre,•:clc:>lltl' , 
det)(ll:; de de~·ldamentc dassiflcada.s. 

Art. 160. O Pre>icl('n tc dar:'• sei11J)!'C puhli<'id>\<lr. ;,, (•me!Hl as 
(} ue haja recusado . 

~ 1. Q Do a(!to do Presidtmte . r Pc usatHio emenda" "'' p:u·tes do 
projecto, have1·á. recurso Jnu·;t a Cu.mara. pm· occasião de set· dis 
cutida a acta . n as t r e» se~s "E't;Uintes após .:t. l>Ubliea~ii o da. de
cisão do Presidente no lliarin elo Poder Lcoi.slati'VO . 

§ 2 . " As dellbera c;ões. sotll·e a~ reclamações formulada!' de at
cordo com o p::tragntpho unterim·. serão tomadas durante a ordem 
<lo dia, logo que haja n nunwro d"' Deputat1os nece-;;sados íts d.,.
llbera.ções . 

.Art. 161. O Presidente rentet tet·á., em seguida. a.s emendas a c
c.,itas ú. Commls~o. que a s devolverá dentro ele quin ;o;c d ia..'<, com 
seu parecer. 

Paragw.pho 
ctivas emendas. 
maxlmo de oito 

\ 

unico. Este purec:et·, com o pt•ojecto c il>" resr>e· 
~erii. puhlicarl(l e <li~tribuido r>m a vul~os, no pra;.:() 
dias. 

Art. 162. Dls trlb uldos os ;wuls os, o p r ojecto entrat·á para :'l 

ordem do d ia , em !!• dlst!Us~~i.n. se n do pot·t?m obrigatorio o ln ters t !
clo de quarenta e oito hot·a.s entl·e a dl~tribulção e o inicio dessa 
disocussão, que .;:erft feita por a rti~ns, inclui<ln.- a,.; Pnt{'nda"- respe
ctivas. 

Paragt·apho uni co. A di!<C U~são e a votação da parte l'elatl\·a 
ii. despes.,_ ser á feita por tituln.s. !'P((·t·entes ao:o: <' t't;a.mentus pa r ti
culnr~s de cada Minist eriu ou 1-!' l'UIJo de servti<::os. 

Art. 163. Votado o projecto, com as emendas. em seg-und3. dis
cussão, voltará á. Commissão, a f im de redigil-o, no prazo maximo 
de cincú dias. par3. a terce!r:J. cli!lcussúo. 

§ 1. o Pul>Hcada, Independe ntemente de leitura no expediente, 
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e distnbuida em avulsos a. redacc;ão para a terceira ·dJis~].ls:<ão, re
ceberá a l\fesa . emendas, durante os tres dias ut~is seguinte,; á 
distribuição. 

§ 2." Na. terceira dis~usão não sE:'dio_admittidos, além das que 
infrinjam o art. 50 da cunstituiçiio, qJ.;aes'}uer emendas que ten
dam a augmentar a despesa ou a {Üminuir a r€cerita, salYO, ape · 
nas, quando propU7.\'c!"~m o restabelecimento de meàida eontida na · 
r>~·oposta do Poder Executivo ou consignarem verba para despe · 
sas já. det erminanas em lei. 

§ 3. o }'indo o pJ:a.Zo deste artigo, serão todas as emendas man
dadas publicar, devidamente cla.~'Sificadas, dentro de quarenta e 
oito horas, pelo Presidente. qÚe remetten1 .. ú Commissão as ac
C~?itas. 

§ 4." A Commh;sào deYolverã, no prazú de !1e<: diias. n..-; emen
das com ~>eu parecer, que ~cr>t publicado e distribuído em avu!Rot<, 
no ]Jl"él.:>:v de quatro di;o.s. 

s 5.o A Commiss'ào poderú, po,· interrneJio de ~eu p,·esid~n
te, rcq_uerer á Camar<L n. l)rorog-açào -dos Drazos para a apresen-· 
tação de parecer ás emcndn.s. em se1,~nda ou tercei!·a discusão, po1.· 
mais cinco dias que serão improrogaveis. Este requerimeto 1 não 
terá discu:;s 5,o e JJodel'.ú, ser <~Presentado em qualq_uci' momento 
das Sessão, submettent1o-o a. !11:esa immediatamente a. \'otos; com 
·qualquer numero de !'resentes. 

§ 6. • Findos os cinco dia~ da pt·ot·ogação, o Presidente, ex· 
o!!lcio ou a requerimento ele qualquer Deputado, poderã dar para 
n. ordem do di.._ seguinte o projecto e . :u; emendas sem parecer, 
podendo nel>t e caso o relator, nos tl·es minÚtos lle 1n·a:;;o para en
caminhat· a. vota.::ão, a('on:;elhar á. C:un.·u·a a ;~pprovac:ão ou a re·· 
jeit:ão de cada uma das propo,;ic:Lícs e m P:J.t"ecet· verbal. 

* 7." Havenao parecer e~cripi.o, o projecto, com as emendas e 
o pm·c<.:N". figurarão .na ordem do dia q\larenta e oito ·horas depojs 
,h, clü;tril,uido em ;:wulsos, n.fim de ser discutido em 3'' turno. 

§ S.'' Esta c1!,.cus.'>âo versará. sobre o proiecto e emendas eng:lo
hadam<:nte. 

~ ~." EncetTada. a doisCUS!>ão, set';;i.o submettido~;' iL Yota..;;lo ~ s 
~mf'nclas e o ·TJrO.)ecto. 

§ lll; Em C;)"So al.:;um, por occaslii.o da votaçiio, 11ode1·:l o Depu
ta;lo occupar a tribuna, por mais de tre~ minutos. 

~ 11. Terminada a \"Ot.."lc:iio, irão os papeis {t Commi»sii.o de Fi· 
nam:as TJara a reclacç;j,e, !inal. 

§ 12. A J"edacc;ão final deverá .ser feita no prazo ma.ximo de. 
cinco (lias • 

Art. 16-i. .A. Commiss-J.o de Finanças e Or~;amen to indicar<i. 
sempre, como obset'va~;ão; nos annexos do projecto t·elati~·os á. des
pesa com senic;os que p1·oduzem ~enda, o total desta ~o JadQ do dl1 
df'spesa ··rr;spectiva ~ a differenç:a entre af; dua;;- pa.rçPl!as. 

§ 1." A' Commissão de· .1-'inança>: e Or<;amento serú permitti
do, ao opina1· sobre emenuns, propor modificações ao projecto e á>l 
eme nda$, offercx:!el.' outras novas e sub-emen<l:'ls e ap~esent.'lx suh
stitutivos de ordem geral a val'ias .emendas. ou a grupos -dellas 
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que vers·em sobre -o mesmo ns;;umpto ou sobre objet·to de e;::-ual na-· 
tu reza. 

§ 2,o A approvação do substitutivo prejudicará a \'ota~ão das 
proposi<:ões a. que se referir . 

§ 3." A Comrni~sào de Fina•nc;;as e Orçamento. na E<laborac;i.ío do 
proje.cto e no off~reclmento cl~ emenda~;: quer "'~ segunda. quer nr• 
terceira discussão. e'tal'il sujcita fts mesmas re;;tric<:ões impostas 
a.os DeJJutàdos. 

Art. l~G . No projecto ele or•;amento, ou nas• enwndas o pro
dueto de imJJostos. taxas. ou q uaesquer tributos creRdos pa.ra fins 
determ•lnadns. não !lOdcrá te1· applicação differcntc. 

Camnra elos Depulauo~. :1 de· Julho de lfl3'i. A.ntoni<:> C'nrlo.~. 
Presidente. - Pf'rcira J,ira. - Bdma-r Gar1m.Úw. 

O Sr. Presidente - O JJrojec:-to va i ser publicado e promul
~:ado para produzi!' OR effe-itOR 1Pgaes. 

DiSC/1-~-·1~0 71-11-Íl:fl. do projecto "- 36. (/t' 1f13Õ n~ 

f.c•tti~lat·ura.). 1'<'!11~1<tll-l1{) a. matric:~tlll ·no~ c.~ta'belec.:i

mm!tos de r11~·ino Ml-tJerior officiucs r t:QI<illarado.ç_: 
com 1Xrri·rrr tfa CommisS<ÜJ llr F;rf•tcac;liQ rr}citMIClo a 
re.~ol-uc;<io lc!f;.•lati1-a 1'cfatla JlC'lo .«r. Pre.~i<lcnt.. rla 

R c m~b!ica .• 

Encerra-da a à i:cus.<;ão e annunc-iada a \'otac:ão. 

O Sr. Presidente - - De accnrdo com o Regimento. W>:! 
~ubmetter a \'Ctos. pelo proce!'!so . ele e~;crutinio ~ecreto, o project<> 
n. 36. de 1935, (l' J ,egi:<.·:atur<l) . yetailo pelo Sr. PreRi<lente <la Rc· 
publica. 

Os Srs. que approv:u·em o proj~cto vota r·i'io - SI~I - e os 
que- rejeitarem Yot:orão - ~ÃO. 

Vai-se proceder ft c hamada. 

o Sr. CJaro de Godoy (.'-lfl)l[llr•nl<' r7c E;c-erl"tat·io) l>!'OCede á 
chamada dos Sr:;: . Deputado:-<. para a , ·nta<;fto nominal. 

R espondernm á chamada m; $r!",: 

Ribe iro .Tunim·. Mn.rio C'her mont. Deod<Ú·o tle MP.nt\onca, AcY
!ino ele J.eão. A h~uar B::.sto~. l<'<>nelon Perd-igão. Clementino Li~· 
bua.. Gcnaro Ponte, :\fagalhãe,.; dtl ·,\ lmeida. Carlos Reis. Blie~er 
Moreira, Godotredo 'Vianna, Ag~nor !\font e , Adclma.r Rocha. Frel
dl• de Andrade. Pllnlo Pompeu. ·l>c-mo<.-rito Rocha, Fer·nancle~· Ta
\'<•r-a. Humherto de Andrade, ;\-lonte Arraes, José de Borhu. Xa
l'!er de Oliveim. Ca.Ct: Filho, M:u·tinl' Yer·as, Jos.'• Aug-u:;to. Rica.r
tlo Bart:eto. Qratullano de Brit(). PPI'<>fl'a L!ra , Ju:-;l· G!lme:-1, Mathlas 
f;'l'('lirP. Herectiano Zcn:tydf', Bottn <1<' M<·llE:-7.eN. O<lon BezE'rra, Ru~· 
Car·neiro, Sou? .. a Lei'i•> .• Toiio Cl~ophas . .Reg-o Bnnos. Osorio BorlJa. 
,\ doltJhu Cel:;o. Rarho><:t Lim:t Sohl'inho: Antonio de Góes. Mario 
Domin;:-ues, Domin~o" \'l('fl"a, Arthur Cavalc-anti. Hl'itor Maiu .• 
Alde ::>n.mnaio, Tdxclr,. L<.-it<-. Osw:tldo Lima, Humberto de Moura, 
-Simões Barbosa. Mot ta Lima. Ot•!ando Ar::wj•J, YalentE' de Lima, 
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Fernandes Lima, Sampaio Costa. Deodato Maia, Melchisedeck 
Monte, Amando Fontes, João Mangabeira, P.risco Parai>lo. Pinto 
Dantas, Arlindo Leoni, Magalhães Netto, Francisco Rocha. Wan
dedey de Pinho, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, · Arthur ::->eiva, 
R.a.phael Cincurá, Edgard Sanches, Attila Amaral, Homero Pires, 
UbaJdo Ramalhete, Jair Tovar, Francisco Gonçalve.5, Henrique 
Dodsworth, Amaral Peixoto, JuUo de ~oYaes, Henrique L:lge, Sal
les Filho, .Sampaio Corrêa João Guim>\rães, Raul Fet"Ilandes. Levl 
Carneiro, Eduardo Duvivler. Bento Costa, Hermete Silva. Acurcio 
Torres. Cesar Tinoco, Prado Kelly, Lontra Costa, Cardillo Filho. 
Nilo Alvareng-a, Lí!mSTuber Fílhú. Bandeira Va-ughan, Pedro Alei
xo . .losé Braz. Levindo Coelho. Au~u:;;to Viega!'l, Arthur BernaJ·
des Filho. Furtado de Menezes. Daniel de Cat·valho, Christiano J.la
chado, Macario de Ahni'ida, Vi~ira Marques. Negrão de Lin~a. Jo
st. Alk.mim. C<:>lso Machado, José Bernardino, Matta Mac:-hado, Si
mão da Cunha, João Henrique. Anthet'v Botelho, Bue-n .. Brandão, 
Delphim Moreira, Abreu Sodré, Pereira Lima, 'ValdE>mat· Fet·t'ei
t·a, Oscar Stevenson, Carlota de Queiroz, Barros Pente>~do, '-\1urae~ 

Andrade, C<ll'doso de Mello :Netto. Castro Pl·ado, Macedo Bitten
court, Bias Bueno. Alves Palma, Felix Rihas, Gome . .,· Ferraz. Au- · 
reliano ~lte; Justo de Mot·aes, Mirancla Junior. Horadu Lafer, 
Fabio Aranha, .Tairo Franco, José C~s,.io. Domin!'Qs Yeila!<CO. Lau
dellno Gomes. Viceote Mir;uel. Trigo de Loureiro, Cot'l'~a 'la. Co><
ta, Arthur Jorge. Plinio TourinhQ, Arthur Santo~. Oct;:wio <1'1. Sil
veira Pa.ula Soal'es. Lauro LolJes, Francisco PereiJ·a. RUpJJ Jlt
nlor . .Tose :Muller, Abelardo Luz, Diniz Junior, Dar\·al J.felchia.de~< 
Carlos Gomes de Oliveim. João Carlos, Baptista Lusal'do. Ve;;puci" 
de Abreu. Renato Ba~bosa ,Demetrío Xaviet·, Anne:; Dias. Ped<•l 
Vergara, João Simplicia. Frederico '\Volffenbuttel, Victor Russoma
oo. Haul Bittencourt. Ascanio Tub!no, Barros Ca,_~al. Dario Cre~
po, Adall)erto Corrêa. Joá.o Neves. Fanfa Ribas. Nicolau Yerguei
to. Eurico Ribeit·o. Sebastião Domingues. Abel do:s Santo!õ, Pedr'' 
Jorge, Francisco di Fiori. AbiUo de AsSis. Antonio Carvalhtd, 
A.ustro de Oliveira . .Arthur da Rocha. Francisco Mour;t, .Adalhertu 
Camargo, Alberto Surek, Damas Ortiz, ~Edmar de Can·alho. Jos(, 
do Patrocínio, Ricardino Prado. Vieira Macedo. Fe:Telra Lima ;Ri
cardo Machado, Oliveira Coutinho Alberto Alvare~. Lima •retxei
ca, Pedro Rache, VIcente Gall!ez, Ga!!tão Yidigal. França Filho, 
Moa<".yr Bl1rhosa, _'\ rlindo Pinto, Augusto Corslno. Carclo::;o Ayre.,;, 
Abelardo Marinho. Sylvlo Le.i.tão. Salgado FUho. Paulo Mm·t!n,., 
Moraes Paiva, Thompson Flores. Henrique Couto. 

O Sr. Presidt:ntc - Rl'snond~mm [t chamaua 206 SrK.: 
Deputados. 

Val-~e proceder á. contagem das cedula.". 

Proce-de--~e á contagem das ccdula51. 

O Sr. Presidente - Con!<!re o nurnet·o d<;> c<;>dulas com o 
dos Srs. Deputado"' que votaram. 

Val-se proceder á apuraçiio. 

São apuradas 206 cedulas, que- u1lo o seguinte r~
sultado: 
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· 'Voto& 

59, 

146' 

Em branco, 1 cedula. 

O Sr. Fresidentt> 
se sobre o occorr!do. 

O projecto não foi man tido, offlciando-

1 ~ disc·!t.~ão do projecto 11. . 51 -A . ele 1935 (1' Le
·gislatu.ra), au.torizati<ll) o Mini11tro da. EducaÇão a e.xer
cer a a.cçiio s·u.zlpletinz. do c:rtincto ColMclh n NI!.Ciono l 
ele Ed·u.cnçci.o: com. tJareccr C()'ntrario . ela. Comm-ls.~cio de 
E àucnção. 

O Sr. Presidente Entrfl. em díscu!<sfio o p1·o5ecto. 

Tem a pal::wra o Sr. ,\;-<mor ::O.:fonte. 

O Sr Age~ o r .Mon.te - Sr . Presidente, " projecto cuja od!s
cusl'iio V. Ex . a<"o.ba <lt\ annu nclar, permittindo que 0 Sr. :Minis
tro da Educa<:ão exer<;~t a funcção suppletiva do a ntigo Canse -· 
lro Nacional de Educaçi'io, com parecer contrario da Commissã o 
ele Educ:tção e Cultu;·a., é de mínb a a u toria. 

Assim, sinto-me na obrigação de, vir dizer á. Co.mara . os mo
tivos que me levaram a apres entai-o. 

N.'L lidB · a!anosa. e- quotidiana de r epresentante do meu Es
ta~o. p~regrinando p elo!< Mlnisterios em defesa d os seus -..itaes 
interló'sses, . tive ense-jo, tamb em, de travar contacte> com os di
verso!! Depa.rtamentoR do :IIinistet·io Ua. EducoçiLO, acom;panhando 
~li alguns l>rocesso!! de estallel~cimentos de ensin o do Piauhy , em 
que soUcit:n-am. uns a inspccc:i'io prévia, outros :n. inspecçilo per
manente . 

J ustamente quando l ll\ 'UV<t a hom termo um desses processos, 
fui o;ur.preb en dido com o acl0 do 'conselho Naciona.l d E' Educação, 
eneerrando os seus trahalh os a 22 de :Mnio ultimo e deixando d e 
a[)l·e-ciar cerca de u ma centena de processos já promptos na. . s ua 
secretaria, de gy":lno.sios e fac uldades dos Estados do Paiz. 

O Sn. CELSo :MACHADo - E ' profundamente lamentavel que 
is:.çu tenha acontecido. 

O SR. AGENOR 11-fONTE - Agradeço o apar te do nobre 
co!lega . 

O Sn. CELso MACHADo - O projecto viria sanar essa falta. 

O SR. AGENOR MONTE - Infelizmente, r<.>cebeu parecer 
contrllr io dtL Commissà.o de Educn.ção e Cultura. 

. Proseguindo, Sr . Presl:dente. direi que esi•es estabelecimen
tos pediam a r egularização do seu !:tlnccionamento . :-;ão tenho. 
realment e, int uito de cen surar o acto do Conselho Nacional de 
IO:clucaçiio. nem de perquerir os motivos: que levaram aqueUe d<>ut.o 

-g rem!o a essa attltude. pol"(Juanto sempre mereceu elle toda. a 
minha. consideração e todo o meu acatamento. pois poucas ca
maras do Palz pode r.iam s e orgulhar d e possuir n omes tão . !nsi• 
gnes, pela. !ntell!gencla. e pela cultura, 
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Enumero o facto apenas como justific.a-r;ão da minha inicia
tiva.. 

O Decreto n. 19.850, de 11 de Abril de 1931, Q.Ue creou o Con
selho Nacional de Eduçação e traçou .suas linhas gera~s. deter· 
núna,. no al't. 3• § s•, que o mandato dos conselheiros seria de 
quat\'O annos. 

Esaes conselheiros, I).omeados nos primeiros dias de Junho d'e 
1931, tiveram, consequentemente, DO$ pt"imeiros dias de Junho 
passado, terminado o seu mandato. 

O SR. Cli:1.so MACB.u>o -.E continuam exercendo as funcções! 

O SR. AGENOR MONTE - Não continuam, porque se ex· 
tlngutu a mandato. 

O SR. Cm.so ::.\!ACHADO - Então odesappareceu o Conselho. 

O SR. AGEKOR MONTE -·Assim pensava. eu: julgava que 
o Conselho tivesse dese.pparecido e, baseado nesse motivo, funda
mentei meu projecto, pois o art. 152 da Constltui!:ão de julho 
determine.: 

"Compete precipuamente ao Conselho Naciono.l de- Edu· 
cação, orDani2ado na. fórma da. lei, elab,prar o plilno nacio· 
nal de educação P.ara S'ei" appi"ova<lo pelo Poder T .. egislQ.tiVO 
e ;mggerir ao Governo as medidas que julgar necessarias 
para a melhor soluçilo dos problemas educativo~ .. bem como 

a distribuição adequada dos fundos especiaes' '. 

O Sn. Dll'UZ 3t:~Iolt - Quer di.zer que não era func~ão do 
Conselho que e.hl estava, mas do novo que va.tnos crear. 

O SR. AGENOR :MONTE -· Sr. Presidente,. não sendo um 
technico em hcrmentutica. constitucional, dada. mesmo a minha 
profislliio. tinha a convic{:ão de que o antigo Conselho se extin· 
guirn com o t<?rmino do mandato dçs conselheiros em ·Junho tindo. 
E~za. convico;;.io eu :1. · adQui~·i desde õs ,9-ebates travados na Assem
blêa Constltuintt', quando se tratou da materia, e mais robuste· 
cidn. ~<e toi"nou deante dos projectos apresentados â. Cama.ra pas
sada, todos e\Les c:ogitando ~a organi1-!lção do Conselho previsto 
no art. 152 da Constituição. 

Tanto a53lm, que o illustre e brilhant& Deputado Praào Kelly, 
membro dn. douta Commissão de Educe.<:ã.o e Cultura, na Camara 
passa<da, ao relatar ()S projectos que lhe foram dlstribuldos, orga- . 
r,,zando o referido Conselho, assim se e-xpressou no seu notavel 
parec~1·: · · 

•·Esta ultima. attrlbuição sobretudo ~·efere·se á. at-
tr!bu1c;ao do antigO Conselho - que se repetiria no Coàigo 
Pol!tlco de 19~4, commettida a um Con!lelho de igual de·.: 
nominaç;ão, accentl)a ooprogresso daquella refonna sobre 
um seculo de tentativa.s maJ. dirigidas ou inuteis pa.ra a dia-

. ciplina organlc.a e o sentido moderno da educação nacio· 
nal". 

Frlu.· bem... "que se rep<Jtir.ie.· no Codigo Politico de 1934, · 
commettlda. a um Conselho %-·· igual denominação ... ", quer d121el', 
um outro Conselho . 
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· .Aínàa a.deante, transcrevendo o artigo 152, da. Constituição, 
grypha. S. Ex., no seu parecer,· as expressões "organizado · na 
u.rma da lei'', e prosegue: 

'•Dessa organização cogitam o projecto n . 193,. de 1934, 
da autqria do illustre Deputado Carlos Gomes dt.' Qlivelrn, 
o projecto of!erecido a esta Co,junlssã.o pelo -nosso nobre 
c_ol!ega, Sr. Deputado Luiz Sucupira, e as suggestões apre
sentadas. Igualmente, pela Associação Brasileira de Edu· 
cação". 

Aindfl. mais: outro !llustrt.' membro da. Commissil.o de Educa
<;iio e Cultura. Deputado Raul Blttencourt, o!ferecendo substitu
tivo aos projectos já referidos, encima-o com a seguinte ementa: 
- '' Org-.miza o Conselho Na.clonal de Educaçiio ; cr~a o Departa
mento Nacional d1~ Educação e dfi. outras providencias." 

O SR:. DrNlT. ,Jrnnon - Prf'vt"'t~a !>'i' la Con!Stituic:ão. 

O SR. AGENOR :MONTE - ::s'ào di:-.. que 1-eorgani.za. o Con-
"elho Nacional de Educação, mu.s que orga.niza. Refere->le, por
t:tnlo. ao Conselho previsto peln Constituição de Julho. 

Em face d <LS provas que acabo de aüdu?..ir. e!isa convic~;ão se 
affirmava no meu espírito; e julgava. eu que, dado o Imperativo 
do mandato de quatro annos, e:x:tincto esse manda to. o Presidente 
da Repulblica. não poderia nomear novos conselheiros, porque esse 
Conselho Iria entrar tat.almente 'em choque com o Conselho or
g-.lniza.do 'Pelo Poder Legislativo. E como ficarem todos esses 
e!ltabelecimentos de ensino prejudicados, e cujo numero tende a 
augmentar!' Sem duvida, e u tambem considerava que seria muíto 

· melhor e muito rnais Iouvavel e efflciente que o Conselho antigo 
fosse imme-dia.ta.mente substituído pelo novo. 

Conhecemos. entretanto, de perto, as innumer~LS ditficu!dades, 
o:; tropeços de toda ordem que vem encçmtrando a. douta Commis
s.-,o •de Educação e Cultura, para elaborar a lei orga!ÜCa. do novo 
Conselho. Sabemos que dois projectos f oram apresentados ha. mais 
de =.oete mezes. ass im como um a nte-projecto ... 

O SR. Actmcro ToRRES - Fórmo, aqui, no gt•upo czue tem re• 
clamado, qua.si semanalmente, contra a demol'a do projecto crean
do o Con~lho Nacional de Educu<:ii.o, mas, mesmo pensando assim, 
não poderia dnr o meu voto ao projecto do nobre collega, de vez 
qu-e, como acaba de a.f!irmar, entende seria melhor até QUe se 
a.t tribulssem ao actuat Conselho us funccões que ~ Constituicilo 
do. Republica. outorgo. a~ Conselho a ser organlmdo. 

0 SR. DINIZ JUNIOR - E' constitucion~ fa.2óel-o. 

O SR . ACURCIO ToRRES - Não apoiado; mas mesmo que fos
se constitucional - quero <:oneluh· o meu pensamento - · nü.o· po
deria. repito, du.r o m eu voto ao projecto do 1llustre represen- · 
tant.; do Piauhy, por isso · que. e-mquanto no actua.l Conselho só 
ha representantes de certos e determinados ~rAos do ensino, no 

· que se deve crear, em virtude de di!W<>sltlvo constitucional, have
rá rep~sentantes de todos os g rAos. 

O Sn~ DINlz JUNIOR - E' inteiramente di!ferente. 
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·O SR. ACURCIO ToRRES - Isso mesmo. As funcc;ões do noYo· 
Conselho são muito difterentes daquellas que a legislação vigente 
attribue ao actual Conselho .. 

O SR. AGENOR MONTE - Agre.deço o aparte do nobre 
Deputado Acurcio Torres, mas peço-lhe que a.guaréle o final de 
minba.s considera<:õeS. Não p-eço mais o voto da Camara para o 
m.:>u p~ojecto. Vou tronsformal-o num appello ao E~cutívo, afim 
de que sane es"e impasse, altamente prejudicial ao ensino do 
Paiz. 

O Stt. AOURC!o ToRRES - Não póde. E' o mal de V. Ex. 0 
E=--ecutivo nada tem que ver com isso . 

O SR. AGEN'OR MONTE - No entretanto, meu nobre co l
lega, 0 parecer da Commlssão (1€' Educação e Cultura iu!gou in
constitucional ·a· meu projecto por assegu~ar que o Conselho r.nt:
go se acha em toda a sua. plenitude, podendo o Presidente de !{.;
publica reconduzir os antigos conselheiros ou nomear novos ~ Jl(•
der mesmo esse Conselho exercer até 3. funcção prevista no art. 
15:! da lei baeica, isto .;. elaborar o plano nacional de edUOO\::ÍO. 

0 SR. DINIZ JU~IOJ!. - lsso é ~XOtismO. 

o SR. AGENOE. MONTE - Ente,nde o Relator que- a. expres
;;;âo ,, organizado na fôrma (]a lei" se re!ere ao Conselho cre!tdO 
pelo Governo Provisorio, e- que o Estatuto Supremo men 'ior.an
do-o. apenas visou fortalecei-o, ·•dando-lhe mais consister.cia. por 
convertel·o de org-lo fundado na legislação commum, em enticla.Cle 
p.erfilhada .pela Lei S'Upretna", podendo o Legislativo. !)Or sna lu i- ' 
ciativa, modificai-o. Desse modo, o antigo .Conselho contin\ta 
de p~. · 

O SR. FRANCISCo ~!aURA - Não ha. dispositivo legal algum 
que extinga o e.ntigo Conselho. 

O SR. ActmClo To~ - O nobre ol"ador ha de interpretar, 
como eu, como . a Ca.mara. como todos nôs, o •dispositivo consti
tucicnal na conformidade dos debates ..• 

o SR. Dnnz JuNioR - Elemento l:listorico. 

O SR. Actmcro ·ToRRES - ... dÕ qual ~ ol'iundo, e por .esses 
debates V. Ex. vae ver. como eu. como toda a Camar-a. qu~ o 
constituinte de 34 quiz a.ttr.ibulr ao noYO Conselho funcçõe8 outras 
até hoje não commettidas ao actual. e que es.se outro Conselho 
- como expliquei em a.part('- anterior - comportasse elementos 
repre:ren ta ti vos de todos ?s grãos do ensino. . \ 

O SR. AGENOR MO~nrE- Assim pensava eu,' mas não fol 
O?sta a doutrina victoriO!\a na Commlssão de Educagão . 

. o SR. Actrncro ToRnES - Mas foi 'i.•!ctoríosa na. Constituinte. 

O SR. AGENOR MONTE -'- Na Constituinte foi, não ha du
vida. 

O SR. ACURC'Io ToRRES - A nenhun1 Deputa.do é dado o direito 
de, opinando. em qualquer Gommissão s~e projectos de lei que, 
em summa.. serão applicadores do texto constitucional, abstrahir 
do elemento. historico dos debates ua Constituinte, dos q'tl1!.es sa~ 

lliu o dispositivo dtruio pelo orador. 
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O ·SR .. AGENOR MONTE '--- Não estou de(endendo o pu.recer 
<lo ll!ustre relator, aliás, contrario ao me u projectó. Lamento não 
estar presente ·s. Ex., para dar a o no"bre col!e;;a Acurclo Torres, 
todos os esclarecime-ntos. · 

0 SR. DINIZ JUNIOR - Se V. EX. se repor tar ao p~l do 
Conselho . existente até agora, ha de ver que e ra (estou len do 
e:ta.ctamente o avulso) sobretudo inutll. segundo affirma o lllus
tre Sr . Frota Pessôa. a quem somos obrigados a. !'ender, em .ma
teria de educaçií.Ó, todas as h omenage.n s . Sua Ex. tem vivido 
exclusivamente 'na preoccupa~ã.o de solucionar o problema ed.u
,~· ·ional no Brasil . D iz elle que a Iniciativa do Conselh o é sobre 
tudo inuUI. e accrescenta: 

•· Na. org:mizac;ão que lhe deu o . G<lverno Provisor lo, o 
Conselho de> Edu~a(l.'i.o era um orgão consultivo, sem attri
bulcões de ordem :HiminiJ<tra.tiva, e apenqs lhe competl:J. or>i
nar sobre a.~sumptos technicos e didacticos, estudar e emit
tir pareceres sobre questões ue ordem administrativa. e di
dactica. r efer-entes õl. qualque1· institu to de e nsino, que de
vem ser. r e sol'lfi<las pelo ~llnlstro" . 

O Sn . ActlRCio . TORREf' - A func~;o :tctual do Gon~lho :. de 
oplna.r. 

O Sn. DINl:c .Ju NmR - Quem administra, ~uem pro.tica o acto, 
quem tem iniciativa do acto, é o· Ministro . O Ministro esUi. des
embara{:ado de contin uar a prat icar aquelle!l actos d ecorrentes 
.dtuo consulta s. que até agora fazia a o Conselho. de Educa<:ão. · 

O SR. AGENOR :\fONTE - D e- accor·do com o vencido na 
Commissão de Educação e Cultura. reconhecendo a plenitud e dos 
effeitos do decre to 1!Í.850, o Presidente da Republica podia .recon
<luzir os antigos conselheiros ou nomear outros: m as, o n obre col
lega ' ha ·de convir , Que ao Minil;tro !<erUL ved.'ldo nvocar t'uncções 
conferidns por lei ao Conselho. sem· para i!'tso estar devidamente 
autor!2:ado pelo Legislativo. · 

O Sn. FRANCISco 'MOURA - Sobreviv e o Con::;elho com 'as an
tigas tuncções. 

O SR. DINiz Ju,~o,-xoR - Quem pt-a.tlca.va. os actos. podendo ou 
nü.o acceltar as suggestões do Conselho, era o .Ministro .. 

O SR. PRflsroiDn"E - Advirto ao nobre orndor que estfi. pres 
tes a findar a hora do expediente. 

O St . Acurcio Torres (Pela. ord.ent ) - Sr. Presidente, re
quel1'o seja prorogada a sessão por mais dez minutos. 

O Sr. Presidente- Os ' srs. Deput.a.dos que approvam o reque
rimento do Sr. A~urclo Torl'es, queiram conservar-se sentados

. (Pa1Ua.) Approvado . 
Contin'l1a com a palavra o S t·. .Agenor Monte. 

O SR. AGENOR MÓNTE - O P resl<!ente da Republica, como· 
dizia, }>adia. reconduzir os conselh e iros ou nomear novos. 

O SR. DIN!Z JUNIOR - E ' preciso saber se foi o Í>erlodo de 
duraÇão deste Conselho qu e terminou, ou se o mandato dos con
selheiros, que lá tigu raviUil.. O qUe parece - é a opinião do Sr. 
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Eaul. Bittencourt - que o. _que findou foi o me-ndato dos canse~ 
, lbeiros que compunham aquP-lle orgão. Se elle ainda estÁ de , pé, 
. o Governo reconduz os antigos con~lheiros ou nomeia ou tl'os. 

O SR. AGENOR :\10:'I<TE· __: Póde nomear outros, e é o que 
vou pedú·. · 

O SR. ACUF!C':Io ToRRES - Mas. ainda assim, ainda que o· Go.: 
v.erno tivesse q\le ríornear os ·me,;tno!! membros do Conselho para 
constitu!rem um novo. não bastaria a. nomeação desses membros; 
o G<lv~rno teria que nomear out'ros. porque esses nã.o represen~ 
t.'lriam o ensino em todos os gri'tos. . · 

O SR. AGENOR MON'l:E - Pros<!guinda nas m.l.nha.s consi
derações, quero apenas exP'õr â Otmara os motivos que rue le
varem a apresentar este proje<:to. 

Rendo-me ao Darecer do nobre .relator, ma~o< por uma que:stii.o 
moral, desejo apresentar as minha~ ':.;azões. 

O Sa. DINIZ J'u.NioR- A iniciativa:de v. Ex. tem este grande 
valo!' moral: inspira-o o desejo de resolver de ·vez uma gTande 
QUestão q_ue não pôde estar, assim, retardaOO síne _àie. 

O SR. AGENOR MONTE ....:._ Agrade~o o aparte õe V. Ex .. ; re:tl
mente, ha sete meze>s que vêm sendo discutidos. na Commissão de 
Educa~ão e Cultura da Camara, os projo<ctos- apresentados E'ID ple
nario, organizando o Conselho - assuinpta previsto na Coristitui
<:ào· e até este mom~ntó não se chegou a um resultado definitivo. 

·Sabemos- que na- Camara pas~da esses pl'()jectos foram disbi
r>uída8 para relatar ao illustre De!JUtado Sr. Prado Kelly e S. Ex .. 
depoi<'~ de longo e brilhante parecE-r. _ . · 

O SR, Dil\"'Z Ju~q?tt - Ab\·angendo os tres Drojecto~. 

O SR. AGEXOR MON'TE - ... apresentou. substitutivo, o 
'l uat a..inda não to i definitivamente acceito pela Commissão na Ca.~ 
mara actual. 

Tanto assim que, -novamente di~tribuidos os projectos M hon· 
rado Deputado Raul Bittencourt. S. ,Ex. tambem apresentou ou
tro ;mbstitutivo, em 30 de maio ultimo, que. egualmente, ainda nfto 
foi acceito pela referida: Cornmissã.o, pois>, sabem '\\7 • Exs. - eu, 
pelo lllenos. soube l)or informa<:ões dos jorna.es :-- para esse pro· 
jecto substitutivo fol pédida a.~diencm.do .Exmo. Sr. :\Hnil'tro .d:1 
Eàuca.cão, afim de opinar a. 'respeito. 

O S&. RmL BJ<nENCOURT .- Permitta que preste aqui um pe
queno esdarecimeneto: a Commissão não solicitou que o Sr. l.H
ni~tt·o opinasse sobre c sub_stitutivo po1· mim apresent~do. Creio 
que oSe:r-la multo irregular essa fórma. A Commissão, em termos, 
solicitou suggestões acerca da rnater!a de ·que se tratava. 

O ~R. AGENOR MONTE -'Com multo prazer, accelto a rc
ctiíica~:ão do meu nobt~ collega.. o meu -intuito ê apenas rlemon!'!
trar que, não obstante llois illustres relatores jl\. terem apre~nt..'l.
do .,u'bstitutivos, até agora nenhum pl"ojecto sahiu dn. Commis."<ã') 
para. v! r . a plena1·!o. Reconlle~. no entretanto, que essa delonga 
não tem s.ldo absolutamente occusionàda JJelo abandono do estudo 
da mater.ia: ao contrario; patente-ia o gnlnde zelo da douta Com-
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missão de Educação e Cultura em querer fazer obra hem acabada. 
elaborando uma lei qu(? Yenha a plenario já. sem defeitos, afim de . .. 

O SR. DtNIZ .Ju:-:roR - Sahir da balhurdia. 

O SR. AGENOR :\10:"\'TE - . . . sahir da balburdia f'm qu<:> 
temos vivido, como bem diz o eminente colle::a. sobretudo tratan
do de organizar um in:;tituto que Yal t<'r a alta respon>:al•ilídaclc <k 
elaborar o Plano Xac.ional dP E<:luca~ão em todt>s os ramo~ e ;;r<los. 

Agora, pergunto r. ·cam~u·a: se. para elab•Jrn.r a lei ot·ganica 
cle~<~<e Conselho, jfl, e~tamos h:c oito mezes e ainua nllo Yeio :t ple
nario projecto algum para set· discutido. qua.nclo tempo le>·ar(L 
'-'S'Se futuro orgão para elahut·ar o Plano Nacional àe Eclueação, 
materia extremamente complex:t.? 

O. SR. Drl\'Iz JL'~l<m - A.liás. a 5" Conferencia ::-racional ele 
Educação. de onde r<:-><ultou a idéa <la. creação do Conselho X:H:in-

. na! de Educação. nos termos em que a Commis~ão acceitou -
tE>•·mos h:oje expres.sof< em nossa Ca.t·ta :M:a~na - -a. 5" Confe
rencia Nacional de Eáucadi<• desde log-o esho<:ou o Plano ).;acio
nai de Educação em func-çã" do pro!Jrjo motivo pelo qual fúra 
convocada. Estantm Ui rePl'esentantes de todos o~· Estttdos -
aliá><. aqui se encontram dois que fizeram parte da Conferencia: 
o Sr. Motta Lima. ·representando .Al:t~oas. e eu, reprc~ento.nclo 

Santa Catharlna e irna~ino ql.!e tod:~. a gente está a espera aJ)e
nas da creac.:ilo do Conselho de Educação. para que, então, venham 
as suggestões relativa,:: ao J)Lano nacional ele educação que não 
entrará em detalheS'. como muita gente imagina. 

O SR. .-\..GEXOR :i\fOXTE - Estou certo, entL·eta.nto. de que 
•·ai levar muito tempo e esse~ estahelecimentt>~ de ensino cuja !i~
to.. tende a augmentar, q-ue estavam muito~ delles no gozo da 
inspec<:iio preliminar. ficarão certnmente prejurliC'atlos. 

Sa:bemos que essa inspE>cdi.o dura exact.nmente dois anno~. 

find&s n" quaes, mediante pare<:<'!' do Conselho. lop·ar:-iam tae:< ins
tituto" a verda ou a Jll'Cil'O<;a<:iiu dessa inspec-<;~o preliminar. ou. a 
inspecc;ã.o permanent('. Extine tu o Conselho ,.,_,m,, E'u julgava que 
e,;tivesse ... 

O SR. DI~lz .JUN!ott - Eu creio que e"t:1. 

O SR. AGENCR MON'fE - ... e tendo esse~ in><titutos j;'c 
pedido a in>ipec<;ã.o pa·manente. não nos pareet-l'i;~ justo que cer
ras~•2rn "ua,; porta~. F"l' culp;t •la situac:ii<• q U<' !<E' cre:tra. pois em 
de pt·esumir-se que n1uitos d~lJE>x, ~<"não tutlo~. estavam e-m condi
c,;ue-~ de recebei-a. 

Era. ainda. a<trihui<;iio ür• Conselho a outor::a da ('Onc-ess><o 
da. lnspe('<;Üo .•.· institutos de en;,;ino superior. prf'l!minar e perma
nellte. Er:,·pt:tntt>, ha institutos de ensin(, SU)lerior. officiaes. 
nwnti~,:,s por Estado~~ cl::t Fniilo, que funcciunam {t E>spera dess;t 
~nspecc;iio e que eo;:t::!.riam impm;,.ibiUtaào8 de rel'ebel-n. 

O SR. DrNrz Juxma - E' o caso da Fa<:uldade de Dit·eito r!e 
Santa Catharina. 

O SR. AGENOR !'1!0::-.TTE - Não f: só n de Santa Catharina. 
nos me.sm:l.s condi<:ões es.'tá a Faculdade de Direito do Piauhy. 
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Fundada ha cinco annos, ha mais de doi,; ~nnos bate ás portas do 
Conselho solicitando inspec~ão preliminar. 

Sr. Presidente. o antigo Conselho. no e:JJ:ercicio de severn. acção 
policial. determinara a realiza<:ão de inqueritos. e correi~ões, para 
julgar da~ condições reaes> de certo" institutos de ensino. Reali
zados uns. em realização outros. não havia quem julgasse esses 
~nquerüos. o que possibilitava o proseguimento da pratica de actos 
a~tentativos ·á moral do en5ino. · 

O SR. D:i:xrz J17NIOP. - :t-:'esse ponto,· divirjo de V. Ex . .Acho 
que o Ministro tem competencla para decidir sobre o assurnpto. 

O SR. AGENOR MONTE - ... AJnda, compete ao Conselho 
a ·designação de tres dos cinco componentes das bancadas exami
nadoras nos concursos para o provimento de cathedraticos, em 
institutos de ensino secundaria, mantidos pelos Governos doS' Es
tados. Taes concursos. que os ha com lnscrJ.pções encerradas, não 
poderiam realizar-se. 

Foram estes, Sr. Presidente. o"' mot,Ivos da. minha. iniciativa. 

O meu projecto, outorgando ao Mtnistro as attribu!ç;ões do an
tigo Conselho de Educação, procurava eana:- todo~ os inconvenien
tes aéima apontados. E não cuidava ausentar os processos do mais 
acurado estudo. pois. não obstante clispcr o Ministro da Educa
ção de orgãos technicos, ainda autorizava o Ministz:o. sem· onus 
para o Thesouro. a organizar uma ~ommissão technica de funccio
narios especializados, quê se incumbiria da revisão final e con
cluiria. por um p a recer, para apreciação do gestor da pa~ta. da 
Educação. 

O SR. Dilv'lZ JUI11IOR - Este úl'gãQ exoticu não se compr-ehende 
na legislação actual. nem na Constituic;ão. Se o Conselho existente 
f. à" na.turez.1. meramente consultiva e se ficava a attribulc;iio de 
resolver sobre assumptos de ordem administrativn. re!E!<entes a 
qualquer intituto de ensino, ao Ministro, evidentemente que o 
Ministro continua com esta capacidade. 

O SR. AGENOR MONTE - E~5ta, port.m, não {: a: doutrina 
do :Ministerio . 

O Sl't. RAvL BIT'n!NCOURT - A inter;n·eta~ã.o quanto á funcçúu 
do Conselho N:tclonal de Educac:ão niíe po<lé ser feita. s6mente e-m 
face do Decreto numero 19.&~0. rnag aos dois "outros deeretos que 
regulam o processo a ~er seguido a!lm de que os estabelecimentoR · 
obtenham fiscalizac:ão permanente. 

O SR. AGENOR MONTE - Realmente. como ])(>m declara o 
eminente collega Raul B!ttencou1·t. all'm elo Decreto 19.850. a!nda 
o Conselho se rege pelos Decretos ns. 21.241 e 24.439. 

Vou concluir. Agora E>ni tace do notavel pa'recer emitt1do 
pelo illustre Deputado. Sr.. Monte Arra.e>~. cons:Plc:uo relator dü 
meu projecto no f<eio da Commissã.o d€' Educac;:ão e Cuttu:ra.. em .qUi" 
s. Ex. pro\·a. pelo meno~ de maneira concludente pa.ra mim, 
que não sou tecbnlco em Direito Constitucional, que o meu proje
cto estâ. eivado de inconstftucionallwi.de pois assegura s: Ex .. que 
o antigo Conselho st~ acha em toda a sua plenitude, podendo o Pre· 
· sidente da Republica reconduzir os ant!g'of! conselheiros, ou no-
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mea~ outros, - transformo o meu :projecto em um appelló ao Po
Cl.er E:~;ecutivo, para que. quanto antes re~olva es\le impasse, ou 
reconduzindo os antigos conselheiro::;, ou nomean<io novos, afim de 
que pc!lsam tomar conhecimento de todos oos pt·ocessos desses es
J;A.belectmeJ1tos de ensino até agora prejudicados. 

Este meu appello r, -em nome ele milhares de estudRmes. q_ nc 
angusties~~ esperam fi'~sa medida necessaria. 

Era o Que tinha a dizer. 

Em ~egu.lda. ~ encenada a uiscu~são do proje
cto n. 57-A, de 1935 (l~ Legislatura). 

O Sr. Presidente - Ex;::-otaào o tempo da prorogação, ''0'-1 
lcntntar a Sessão, desig-nando para <! de <tmanhii a SE';>Uint~ 

OR!H~M P0 l>!A 

2• discussão do pmjecto n. ~2. de 1~35. dispondo sobre o.- offi
daes a via.dores. suhmnrinista"' e medico>! radiologistas dO Exer
cito. e A~ma.àa, quando invalidados em servio::o: com pareceres da 
Commissào de Justiç;a e sub,titutiYo da de Finfl.nças e Or.;amento 
e da de Segurança; 

2.•- discussão do projecto n. 214. d'l 1934, transferindo para a 
trni.ã-o os serviços de Policia Marítima. A~rea e dE> Fronteiras. de 
áccrõd0 com o art. 5", a lineas V e XI da Constituição Brasileira; 

2n discus,;ão do m·ojecto- n. 89, de 1935 (1.• leg-islatura). reg-u
lando o funccionamento do Tribunal de ContaH e t1an(1n outril.s pro
\'ldencias; 

2.• dl5cussão do projecto n. 214-A, de 1.~3~. autorizando a aber
tura. do credito e:;pecial de 1Zii :400$000, para att;,nder a,; exigencias 
do Decreto n. 24.4·62, de 25 de Junho de 1n4; com parecer favo
ruvel da Commissiio 11e Finan<:as e Orc;:amento; 

L• discussão do I>rojecto n. 218. de 1935, concedendo premio 
parn o invent<Jr de uma mll.China para t'Xtrahir cêra de carnaüba: 
com pareceres favoraveis das; CommisBões {le Agricultura e éle 
Finanças e Orçamento; 

·3.• di~'Cussão do projecto n. ~1. de 1~35 (1.' le~islatura). auto
ri7.ando a abrir o credito especial de 84:029$600, para indernnizar 
o Estado de Pernambuco de despesas realizadas no Patronato A.r,'Ti
cola ".João Coimbra": 

Discussão· unica do parecer n. 3, de 1935, app1·ovando o acto 
do Tdbunal de Contas, que recusou regiStro a o termo de êontJ"<tcto 

-entre o Governo Federal e a Pan American _Airway.s, Jnc. ; 

Discu~o unica do projecto de ~esoluçiio n. 5. de 1935 (1• le
gislatura), autorizando a Commlsó'ão Executhra d.."l Camai'a dos 
Deputados a. dispender a !mportancla. àe 83:245S. com a installa.;:ão 
dos serviços da Secção Technic-.a da Commissão de Finanças e Or<:a
mcnto; 

Diséussão un!ca do projecto n. 28, de :1935, declamnd<i insub).<l;;-
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tente o Decreto de lS de Agosto de 1922, na parte referente aos 
officiaes do extincto Quadro de Contadores transferi<los vara a re
serva de 1" linha do Exercito ; com parecer da Comm~ssão de Se
guranga, mantendo a. resolução legislativa vetada pelo Sr. Presi
dente da Republica e parecer da Commls.são de Justiça,_ rejeitando 
4 mesma t"esolu<:iio legil:;lativa; com voto em .sei>a.rado do Sr. Ar- ·. 
thur Santos. 

Levanta-se a Sessão a~ lli horas e 15 minuto"'· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 15+ Pág ina 1 de 73 

52. • Sessão, em 4 de Julho de 1935 

PRESlDE~CiA DOS SRS. A~TO~\IO CARLOS. PRB::>IDENTE. l~ 
EUVALDO LODT. 2:· VICE-PRESIDE~TE 

A's 14 horn,;, con1parecem o>< Sr:<.: 

Arruda. Camara, Antonio Carlos, Pereira Liru. ~\~t'nor Rabello, 
Edmar Carvalho, CIH!'O de Godoy. Ca.fé Filho. Acylino (1<' LE>ão, ?.Ta
gillhães de .A:meida. Henrique Couto. Hugo Napoleão, Plinio Pom
peu. Xavi(lr de Oliveirn, Jose Augusto, Ricardo BarrE>to, Jost' Go
.mes. Botto de Meneze~. Odon Ee:!erra. Ruy Carneit·o. ~ou:r.a Le>ii<l. 
Re:::o Barros. Earbol'" Limn. Sobr·inho, Antonio de Gúes. Domingo!>' 
Vieira, Heito1' .Maia. 0:-:walrlo Lirn:1. Sirnões Earbú&t . Valente dC' 
Lima, Prisco Parai:;:.,. Pinto Danta>'. Francisco Rocha. Rf\ph:J.el 
Clncur>L Jair ToV>Lr. Pereira Carneiro. Heiw!qut> Doih;wm·th, Acurcio 
Torres. Prado Kelly. C,H·dilln Filhu. Bia.'1 F ort<'•. l'eth~o Aleixo. 
José Bt·az. Levinào Cc><!lho, Theodomint Santiag'o. A ug-.usto ~Viegas . 

. F.urtado de ::\fenezes. D a niel de Carvalho. Christia.nu :Machado, Ma-
cu.rio de Almeida, Vieira ;\Jarc1ue"'· Jos~ Alkmim, Ju~E Bernardino. 
1\fatta :Machado, Simi'io da. Cunha, Anthero Botelho, '\Valdemar FeJ·
reira. Casb-ç Prado. Barros Penteado, Al"ves Palma. T<>ixeira Pint11, 
Gofnes Perra:t, Justo de Mol':te!'. }'ahil) Aranha .. Jaí•·o Ft·aneo. Do
mingos Ve1lasco. Laudelino Gomes. Arthur .Jm·~::e. Oc·tavio ela Sil
veira. Paula Soares. Frn.ncisco Pét·elra, Rur>r> Juniur . .los€- :\'luller. 
Din.iz Junior. Vespucio de Abreu. Renato Barbo!;a. Pedro \"ergat-a . 
.João· Simplicio, Freàc>rico \Vl•lfícnhuttel. Victor Rus~omano. Ada1-
herto Cot·rêa, Fanf:l Rih;ts. Nk<>lau Vergueiro, O!lcar Fontourn., Abel 
<los· Santo:;•. Francisco Moura. Alberto Surek, .To:-<é do Pl\trocinio. 
Ricardino Prado. Ferreira I"ltWL Rkardo Mach~tilo. Alberto Alvares, 
Vicente Gall!ez. ;\foacn· Bnrhosa (9.2). 

O Sr. P.-esidente - "\ li~ta <l<' pt·esen<:H accusa o compareci
mento de 92 Sr~. DE'put:t<lor<. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (:!.<• Rccrrla~io) procede li. J~tura da 
A<"ta da Sess.'io antecedente. :\ rJtll~l <· posta em discussão. 

O Sr. Jcsé Augusto (Nobre a .4.cta) - Sr. Presidente, não 
me. encontrava. hontern, no recinto quando o8 nohres Deputados, 
Srs. Raul Fernandes e João Carlos Machado. respectivamente, 
leader.q •la maioria e da bancada do Rio Grande do Sul, occupara.nl 
a tribuna para declarar que. se estivessem presentes na. ses~ão a.n
tarlor, no· momento em que se votara um. :i-eq:uerlmento meu, Pe

'díndo 4I!ortnações ao Govex-no da Republk:a, por- intennedlo do 
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Sr. ;:\:l:inistro da Guerra. a respeito da chamada a e~ta capital de 
varias o!!iciaes do :!1'' B. C.,- tet·iam SS. EE~- dado voto con
trado a approvação do alludido requerimento Cjue, entretanto, me
receu apoio unanime da Camara. 

O nobre Deputado St·. Raul Fet·nandes declarou quê. 

"Quanto á trans(erencia uos officlaes• de terr:~c de umas 
para ouu·as guarniçlles, 6, igualmente. medida da a.l~o.da ex
clusiva do Ministro da Guerra,. que não preciga justific::ll-a. 

O prestigio do Pot\er Legislativo nad..'l. lucra. com pedddos 
de informações que o Governo estil autorizado a deixar sem 
resposta, ou a que :póde res:ponder summariumente. diZendo 
que procedeu dentl·o da espher:a de E/Úa. competencüL e por 
motivos de interesse publico a respeito dos quaEos nü.u f obri
gado a se explicar . •· 

O SR. Do11.n~cos VELLASCo - Entretanto, na campanha da 
"Alliam:a. Liberal", aqui na Camara se fizeram o,; protesto& mais 
vehementes, porque o Ministro da Guerra tr:ansferia ofticiaes deste 
para aquelle Estado. Agora, esses actos .são justificadoR preCisa
mente pelos homens que a Revo!uo::ão collocou no poder. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Tem toda raz.ão o nobre collega. 

O. Sr . .Toão Carlos Machado, ·por sua vez, declarou·: 

"Entendo que, ao contra-rio de uma act:ão que pareça. 
entrever descabimento na ac<;ão do Sr. Ministro da Guerra, 
devemos pautnr nossas attitudes por um criterio que t-e
vele o apreço que nos merecem o equdlihrio, o esllirito disc!
plin~dol' e o claro senso patriotico que orientam a mentali
dade do Sr. 'MinistM da Guerra." 

Sr. Pre:;idente, respondt>rei, recti(iC'a ndo a acta., não só ao emi
nente 8r. Raul Fernandes, como ao nob1·e :Deputado Sr. Joü.o 
Carlos :\fachada, diZendo, quanto ao primeiro, ·que bem !lei que a 
.trans•iercncia de officiaes é materio. da exclusiva alç:al.la C!o Rr. :Ml
nistro du. Guerra, mas sei, tamocm, que, no rep;tmen repuo\icano. 
todas as autoridade!!, qua2s:,.uet· que ellas sejam c por mais altas 
que sejam as hierarcbias em que se colloquer.n, - devem expllca
ções ft ~ação pelos seus actos, múrmente quando essas explicações 
3ão Pedida-a por um Deputado, conto eu, que tem tradições nitida
mente conservadoras, que nü.o desrespeita o prinoil)io de autoridacl~ 
e que tem pautado sua conducta dentro da ordem e do:; principio:; 
republicanos que nos norteiam. 

O SR- PRJ;;sm~'T~ - Atten<;ão! O nobre Deputadd' pediu a pa
lavra para rectificar trechoS! da Acta. 

O SR. JOSE' Al.:GUSTO - Estou lendo tl·E!chos do~· di':lcursos 
dos nobres Deputado~<. que con,;t~m da ac-ta e mE'recenl racti!i
cação. 

Quanto ao Sr. Deputado João Carlos Machaüo que a.s,:;everou 
"~evermos pautar nossa~ a.ttitude,; por um crlterlo que revele o 
apreço que nos merecem o equilibrlo. o espir!to d:isclpllnador e ':l 

claro senso patriotíco ~:Ut:> orlen~ a mentalidade do. Sr. :Mln!S'tt"O 
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da Gu~rra" - tenho a declarar que ninguem mais do qUe eu re:;
peita o .sentido patriotico. esse senso patriotico e o espi:rito d'iscipli
nador• do Sr .. ~ln!stro dn Guerra. 

O SR. VE:SPucro m:: ABREt; - Procura,. entretanto atrapalhar a 
a.dm~oistração do Ministro da Guerra t:om pedidos de informações 
~obre actos. de sua alçada e exclu~íva competencia. 

O SR. JOSE' AUGGSTO - Não ha. no reg-irnen t•epublicano, 
autoridade alg-uma. ~ujos acto~ não den:>m M'r tr:~7.;<lo~ ú lu;o; da pu
blicidade. 

O SR. VESPIJCIO DE Aa~lf - No re~:imPn prLrlamentar, "im; no 
p:re,:;Idencial. não. 

O SR. JOSE' Al~GFSTO - Em todos os :r<'gime-ns. O pod~r 
publko a>< abris-<~ a da,· expJic-ac:;õeg á Na~ão. 

O SR. V~o:SPFC!o PB AB'Ill!t: - Nns actus de natureza politie:t, não 
no:< de caracter administrativo. 

o SR. rrw:srnF::-rrn - Atten.;iio! 

O ~R. VESPTCIO T>r;; Anrt.E!7 - rss'O seria aeahat· corn a di~ciplina. 

O SR .. JOSE' Al"Gl.~STO - Vou cnncluir, re-ferdndo-me á~ p!'t
ln.vra!< do meu nobr; ('ollE>g-;'1.. 

Desejo der,Iarat· Que não dt'sre,;peitu au esplrito de disciplin:.t. 
invocado pelo nobr~ amigo, Sr. De1mtado Vespucio de Abreu. e 
que o objeetivo tlo l'eQuer!ment0 roi q ue, em materia de ordem pu
blica. de interesse publico. o Miní~b·o venha dizer á Naqiio C[Uae~ 
os mot!Yos que o h~,·ctram a es~e proce-ddmento. 

Pedi, poí~, as informac;i'ie'' para qtJe a Nação. o Exen~ito. a dh<· 
cipllna e a hierarchia militm· não !'!ejam prejudicaclos r>or essa.s 
transferenclas .. : 

0 S~. VBSPrCI? D~ ABf$l; -·1\Jêras questões de administração. 

O SR. JOSE:· Al:Gl'STO - ... por motivos rn.;mmente polí
ticos. Digo-o como representante da. Nação: esse~ factos t! que 
ferem a 'liscip1ina e a hierarchia da~ forças armadas. 

Contra ell~s é que reclamo. 

O Sr. Henl"ique Couto (8obt·c a Acta) - Sr. Presidente. 
tenho uma Ugelr'a ohservac:iio a fazer ~obre a Acta. 

Compareci á Ses~iio de hontem. a cujo::; trabnlhos assisti até o 
fim. Respondi ;í chamadn. para as 1·ot.'L<:Ões dos dois projecto.s 
YHados pelo Sr. Pn•;ddcntt- da Republlca. 

Verifiquei. entretanto. no Diario <lo Poclcr Lcgi.~!.ativo de hoje, 
que f111 dado como ausente, poi" tanto vale não tlgurar o meu 
nome entl·e os que votnrnm o projecto n. 36, de 1935. 

Attril:Julndo o facto a um !:!Írnples equivot•o. vec:o a V. Ex. 
mandar l'€Ct!ficar a Acta, neSlle ponto. 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho (Sobre a Acta) -Sr. Pl'esí
dente, quanao se travava hontem o deoate a respeito da politica 
de Pernambuco, houve um momento de troca mais viva de apartes, 
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e não foi possivel ao impeccavel ~en·i~o tl\<"hYgTnphico desta Casu 
reproduzil-os integralmente. 

V. Ex., entretanto, não ignora qut> no~ :serviço:s tachygraphicoH 
ha sempre uma collaboração relativamente :tOH apártes, ás vezes 
para attenual-os, o que é lau1'a.V~l. outras pal'a accrescental-os. o 
que pôde ser natural mas cria para uós outros o dever' de vir fazer 
rectificações á Acta, para precisar apartE-H crue foram dados e 
que o servic;o de tachygraohi:l niio p<•df' npanhar. como se vil. all:í~. 

nos discursos dos nobres oradores QUl' 1'nlaram ~ohre a po!ltlca 
11ernambucana. 

Não posso, Sr. PreSjdente, reRta.hel••eer lntriramente os apar
tes, mas desejo au menos re><taut·ar-lh"" n pt'n><amcnto ger·ai. Re
cordo~me de que . quando se fal:n:a ~ t'N<lJ<•itn d<> technicos, alludl 
a que o Governo Barbo~a Lima hn\'hL mnntlnt1o \'tl' da Buropa, p~r:t 
'a adrninistra~ão ua Escola. FrE'i Caneca, um ~rupo de technicos da 
maior competencia e do maior relt'vo. pnm 11 ,.'U[Wl'lnt0ndencia desses 
servi~os. 

Fõrd., entretanto. por i~so. otnc:ulo, r• ''·"~~·~ ILtnques se repeti:!..c. 
agora contra os especüllístn~ eontrar(ntl"" pc-ln administração Lm•<l. 
Cavalcanti. 

O Sr. De putado Souza. Ltéiw extranhli\'IL t•nt1iu que ~u fizesse pa
rallelo dessas duas admdnl~>trar;,"ir-~. '' .. u I'I'MIJUnul que a eXtranheza. 
vinha àe suppôr S. Ex. que h"un•m l'tll l'(•lll<:ito fL admlnistraçáo 
Barbosa Lima perfeita unnnlml•l:Hl" n" luU\'<tt', .., rtue nào .era ver
dade ... 

O St:. SoüzA L~o- Pt•t•mitla V. Ex. um a)Jarte. Alíás, eu ·niio 
suppunha isso. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRIJ\'Jio - ... porque dura.nte vinte 
a.nnm; a admi~istrac;ão Barhol'ln. Llntll !'i'lt':J victima da unanimidade 
àa: censura.· 

O SR. sovz.1. Lt>,io- Pcrtln!'-lll<l \i. 1•:)(. ::>:il.o fi~ essa restdcçüo. 

O SR. BARBO~A LÜL\ ~OHBl :-:110 -· l·:ntre-t:tnto, qua nto aus 
te c hnico~ ... 

0 Sr.. PRESIDE);TF.- Qual (• 11 H\>t11'1t•'! 

O SR. BARBOSA Lll'rt.\ :-;<li! I :I~ 110 - 1><•.-íl~ quê o aparte, na. 
agitação maior da deh'lte. n1iu f1•l nplllllw•lu pdo :;~?rvio;:o tachygra
phico, ·tendo sido publicada a n .. tll ·• wiu l'ul po,.sivel apanhar os 
apartes", não P(>o;><o rern·odtiZII·u illlo•,;Tnhw•nt.,, mas, sim, o seu 
pensamento. 

Como dizia, esNa admln!Jo<tl'lt0;ilu \'ll•t'lt 1\eJtu\:; a sobren:idar, não 
obstante todos ess-es ataque·"'· '""''ilJo• 11. f'lt\'111' della falavam os seuli 
serviços e é o caso em CJUt' 11t'lt """ ••n(·llnlrnmo,, De;;ejo, no mo
mento presente, appellar uw. uta•lll• • ~< oll• H. Jolx .. a respeito da admi
nistração Lima Cavulc::mtl. Jllll'lt o Jul~11nwuto que ha. de resultar 
dos actos ~ iniciativas <le:<H(' li0V{11'1111, 

Em seguida, é U.Pll~'"~·nll<l n .\l'la éln Sessão antecedente. 

O Sr • PJ'esiden te - l'uun-Hu fi. ll•lt u ra do Ex.ped!en t e. 
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O Sr. Pereirà Lyra (1." Secretario) pnx:ede ·ã Leitura do se
guinte 

EXPEDIEl'TE 

Offlcio: 

Do Mini~b·o da Guerra. de 1 do corrente. rernettenclo dois dos 
ntitographos da resolução l{'gislati\•a, sa.nccionada, alterando a. idade 
para a matricula dos cap!tãe~> comlm tente!': do Exet·cito nn Escol:~. 

de Estado-Maior. 

Ao Archivn, romettendo-~ um do!': a utog-raphos ao Senado. 

E' lldu ('·\'ai a im-primir o ~<eguinte 

I'AREJCEP. 

X. 5 - 1935 

. ('o11crrlr· n. llcr11çrL prrl iil<1 Jll'lo Sr. Deputado ,l[artin.q. r ga-r:a 

(Exe<·utl\"a 7 - 1.• legislatura) 

A Comm!o;são Executiva da Camara dos Deputados é de .pat·ecer 
que a Camara do.s Deputndoo; defira o -pedido de licen<:a. formulado 
i>elo Sr. Deputado Martins e Silva pa ra tratamento de "atíde. nos 
termos do ;;eu requerimento. 

Sala da Commissão, 1 de Julho de 1935. - ..t utmdo Carlfm. -
Pereira Lira. - .4ncnor FPrnanrle.~ Rnbe.llo. 

E ' lido e vai a imprimh· pat-a ser remettidn >t Commi,'Sáo 
de Fiilnnç;a..-; e Orçamento . de accurdo com o ~ ~:· do art. 146 
do Regimento, o >~E'guinte 

I'ROJEC'l'O 

);'. 122 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

C·1·ca 11t11a ta.:rr1 Jl4ra livrt' circ·ul<rç(Í.O dos bilhetes ele lotr.rias. em torlo 
o territorio da União 

(li'\lnnn<;a..<~, la:! - 1. • legislatura) 

Art . 1," Fl~u instltu!da. uma taxa federal, cobrada. em selio 
adheslvo t> tlo valor de dez J)or cento sobre o preço dos bilhetes de 
loterias de concest<üo esta.doal expo!'!tOs :1 venda. afim de que poss;am 
lh'remente circular em todo o territorio da União, equiparnndo-se o 
Distrlcto F erlernl aos Estado;;. para os effeltos de identica éon
c&asáo·. 

Art. . 2.• O producto da renda dessa· taxa :serfl . applicadiJ ·ao 
Fundo Federa l de Educação e saune Publica, deduzidas, a i'i despezas 
com a respectiva t!scalüação. 

- ' 
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_.\.rt. :l.o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da~ !Sessõel!. 4 de Julho de 1935. 

Justificação 

Não tem havirlo em no;-;so Paiz wna politica unifonne no que 
respeita As loterias. O Codigo Penal conS': ~e~"'l. ,de um modo geral 
como infrac<;ões 08 jogos de azar. Mas em ::; .. a vigencla sem:pre ·se 
abriu excep<;:ão para as loterias, a cuja concessão se deu o caracti;'L' 
de serv.i<:o publico eXIJlorallo por meio de contractos com o E»tado. 

Em 1910 (lei de Receita 11ara 1~11 sanccfonada em 30 de De
zcmhro de 1910) chegou mes=o o Poder Legielativo a fiXar a!l regras 
para tal ~xploração. l)rocurando e:JCtinguil-a,; dentro do pra:w de 
lf) annos (art. 31 e. paragrapho"l da c!ta<la lei n. 2. 321, de 30-12-910). 

Terminado esse prazo. porém, nova dilação foi concedida. sendo 
que. durante esta dilação, '\'.:trios Estados crearam servi<::os seus, 
deram conces-sões instituindo-se uma dualidade da qual a Cn-ii'lú ni'w 
retirava ~enão os :proveitos da sua concessão. 

Quer-nos .parecer que a União. cessados o~ effeito;; cln contracto 
em vigor, deveria abster-ae de considerar como federal W.l servi~o 
entregando-o :'L exploração directa .ou particular dos Estados· (indu
sive do Districto F"ederal), sem perda das vantagen!< pecuniarias 
que a.ctualmente frue. antes com sua ampliação pela instituição d.a.. 
taxa ~e commmo, que se eshi.tue no presente projecto de lei. 

A· pratica tem demon~;trado que se torna. sempre extl·emamente 
difficil, quando não juridicamente insustentavel. qua.lquer discrimi
nação ·entre loteria fe(leral e loteria.s estadoaes. para efíeito:s do 
fí!;CO. 

O Dec!'eto n. 21.143, de 10 de Mar.::o de 1932 tendendo a regula.: 
os se:r:!ços de loterias no Paiz. manteve essa dualidade. seus effeitos 
praticas não foram bons. Sua doutrina jurÍdica. insuRtent:wel. Como, 
de facto. crear fronteiras-Jegaes para a clrculnção ele loterias de 
caracter estadoal. intervindo- a União :para prohiblr como crime 
sujeito a ~a.nc{}õe~ penae..-;, a ven-da. o annuncio, a noti!'.ia até por 
correspondencia de resultado~ de loterias de um Estudo dentm do 
territorio do outro. se E'lla propria 'Gnião, regulando a existencia de 
uma Jotenla sua. tirava-lhe o caracter de uma infrac<;fi.o do Codigo 
Penal, pâra tornai-a um servic;:o de caracter publico? Ou loteria .; 
crime - e ninguem - nem União nem Estadm; - deve explorai-a: 
ou é o\ervic:o publlco puramente federal; ou ;; sen·i.;o puhlic-n pura-
mente estadoal. · 

A doutrina do Decreto àe 19a2 é a mais absurda pos~h:el. ::-.<ell:1 
se considera. s_ervi<;o publico d~ eJ.."Plora<;áo tanto federal como e:.
ta.doal, e, ao mesmo tempo. creando distinc~õe,-. contrnrias ao es
pirito da Un<ião Federativa, marca espberas de acc;ões para a~ con
ces!lões estadoaes. sem que dahi lhe advenha prm:eito algum de or
dem rnater1al, nem moral. 

No projecto, que ora sub.tnettemos á consf<leração da Camara, 
adopta.mos uma doutrina uniforme; loteria !! se!'vi<:o public,o. cuja 
ex-ploração compete av Estado, por· si ou por concessão a. t<>r::eiros-, 
mas serviç:o publico de carSA::ter estadoal (Estados e Districto Fe
tleral). 
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Sob o ponto de vista dos intere~:ses do fisco, dado que :í. Unit..o 
é licito cobrar impostos de cons'U·mo de mercadorias, e que tal im
posto deve ser JJniforme para todos os Estados, o sello ádhesívo, qu'~ 
o proje{'to manda que seja apposto aos bilhetes de loterias expio-

' radas pelos Estados o u J>elo Distt-icto Federal fornecerá. uma rend'l. 
muito maior do que <L actualmente produzida peh {'Xploradio fe
deral de tal serviço. 

O Q':.le possa 'render e~"'e .sello ,:; facil de e~ ti mar . 

• -\ntes do Decreto I!· 21.143 o total <las {'mis><õe!' "nnuaes das 
Loterias E~-tadO<<es era no Paiz o seguinte: 

Loteria do Rio Gmnde do SuL __ ........ , . . ... ,. ?,0.000:000$000 

LoteJ•ia ele São Paulo ........... _ ..... , .... ,..... :JQ.000:000$000 

Loteria de Minas Geraes ... , .. , ........ _. _ .. . _.... 30.000:000$000 

Loteria da Bahia ................. , .. ,. . .... . ..... 30.000:000$000 

Loteria de Serg-ipe....................... .. ...... 30.000:000$000 

Lotet·ia de Santa Cathal'ina. •• . . . • . . • •. . . • . . •• . . . • 25.fi00;000SOOO 

Loteria do Estado do Rio ....... .. ......... . ..... 2fi.OOO;OOO$OOe 

Loteria <lo Esptrito Santo........................ 15.000:000$000 

Loteria da Parnhyba ...... _ .......... ,........... 12.000:000SOfJ0 

Loteria do Paraná............................... lO.OOO:Oú0$000 

Total. .... , .. _ ......... ,,.,·... 2ii~.000;0ú0$00ú 

· Instituindo o livre cur;;o de ta~s lotertas em toda a União, me
diante a appos!ção do sello adhesivo de 10 c;;, sohr·e u prec:;o de seus 
oílhetes e:x:postos á vendi! em qualquer parte do terJ·itot•io federnl. é 
intuitivo que taes> loterias - mNnn() sem pt'e\'et a crea<:iio de outras 
nos Estados que não as explorem - a.ttinja a um mínimo de 300 mil 
<"Ontos por anno. Toonando por hr~se Que àe ca<la emissão sejam 
realmente vendi<los 80 % do total d'ts ernissõ,~s. teremos que o 
sE>llo. cuja créal:iio :~e e10tabelece neste projecto, serà do valor de 
10 % ·sohre cerca de 240 mil cont0s annuaes. sejam 24 mil contos. 
~este Nl.lculo não se compUla o produr:to de i<lentico seno apposto 
nn loteria, que o Dlstrído F~eral v~nha a e:1.:p1urar. mas .que po
demos estimar, pelo Yalor da co11tribui~iio annual. de 1 o mil contos 
actualmente instituirht s'Qbre a Loteria Federal. Quer isso <lizer Q.U.(l 

o sello creado no presente projectu dever;~. render para os 'cofres da 
t:niãa cerca de :\4 mil <'ontos :mnuaes. M'andamlo que o TJroduch.J 
dessa. renda reforC'e o Fundo·<Ie Saude Publica e Educação. preten
demos facilitar o cumprimento do di.~po~itivo constitucional. segund•.J 
o qual a União d"ve reservar 10 % de suas rendas para e~'Se f'unda· 
(art. 156 da ConstituiçfLO}. 

Consequentemente este rrojecto: 

1~. uniformiza a sltuac.:ão dos serviços de loterias na Republica. 
tornando-os de explol·a~ão '='Stado:Ll inclusive no Districto Fe!leral; 

.2•, uniformiza o tratamento a dar em todo o territorlo ila Re-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:15· Página 6 ae 73 

- 47.6-

publica aos bilhetes de loterias, mediante a a}'lJ)Ol:li~ão do sello fe
deral de 10 % soh1·e os respectivos prec:os; 

ao, <>leva. em p1·oveito ·da União, a renda que ella actpalmente 
frue em tal servi~o. de 14.000 a 34.QOO contos por anno: 

Po1· todos esses motiYos parece-nos que a Camara. deve appz·ova !· 
a medida que lhe ~ubmettemos á. c.onsiàeraGão. a tempo de ~er con
\'ertido em lei antes que expire. em 1937, o prazo d:t actual com· 

. ces~;\o de u.'na Loteria Federal. 

Sala das Sessões, 4 dE' .Tulho de ln5. - Jfa?tocl ~,·,n·ac.~. -
J,rw.ro Pas$()8.- Onon ]1e.::crrn. - .:lttiln .-\ >narnl. - ~i.Q<'ltor Jtontr. 
- .l.Am4 Teixei-ra. - I,CMicio Galnío. - Prt.~co Pa.rai.,o. - Piuto 
nantax . - Blir.~Pr ) foreira. -.Alberto Surck. - Acy1i11o tlr J,l'tÍO. 

- Pedro .Torgf'. - <tb!.'l rlo.~ Sn11to .~. - Eurico R i brirn . - .!ri i;· 
Gome a. 

O Sr. Pr11sidente- Estil finda a hora destinada. ao Expe-diente. 

Nomeio o Sr. Adelmar Rocha par~ sub~tituir . na Çommi~siio fk 
Se:,:ura nc:a Naoion:Í.l. o ~r . lf:lgalhães fle }; lmeiõ;z . 

O Sr. Domingos Vellasco ( [>f'lrr. ordc 111.) - Sr. Pre:-;idente. o 
az·t. 17!.. * 1.' do Re~tlinento. diz : · 

"serão verhae~. independe m de apoiamento. cte discus ~ão 
e de votadio, sendo de8pacha<los imme<llatament<' nela Pre
~idente, o~ requPrimentos que solicitem : 

P} a ins"erc:ão de decl.~ra<:âo em Acta. '' 

A t .- aqui. ctesde a Com;tituinte. a s decl:l.rac;ões (!UE' porventur:1 
e u tenha tillo d~:> ta?.er >'Ohre a. acta eu ao;; remettl. por eHcrf.pto. :'t 
Mesa. 

Honto;:m. Q nohre lctld-:-r da maioria, Sr. Deput.'ldo R rtul Ft>r 
nanàes, cujo nome declino com a. devida venia. e o Sr. ~putado 
João Carlos ::\{achado fizeram declarações e m a cta . O 1cnr1er da 
ma.iol'in Leu as HUas e o da- bancada liberal do Rio Grande du Sul 
improviso_u-as 

Des'ejaria. eu, ~r;ora, suher de V. Ex., Sr. Pre11iclcnte. qu::ü (· n. 
'·crdadeira interpreta<;iio: a~ declarações em acta devem s'er re
m ettidas por escr ln to á Me~" ou podem ser lida::; ou imp rovisad:u • da 
tribuna? 

O Stt. PRESIDENTI': - Se a memot:ia não me está tt·t~hindo. a minh'l 
impressão é a <le que os Srs. Deputados Raul Fernandes e João 
Carlos Machado não fizeram declarações a propo~Jtu da acta. . 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Fizeram des l.araGõe"' em 
Acta.. 

O SR· PT'..t:stD~Til - Pediram a palavra peh ordên> e pela. 
ordem leram u.mas tantas declarações, que pas~aram a con><t;u· d:L 

cta de hoje, como tudo quanto se passou na Mes:süo nnterior. 

() SR. t>Oll'rt~GOS VELLASCO - A. minha duvida ~ justa
mente esta: se cts• declarações em acta, que n ão s;io A mesma ::o!sa 
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Que rectificações da acta, de,•em ser feitas por escripto ou podem 
~er lidas ·ou !m.provlsadas. 

O Sn. ·pRESlt>l!:~ - Sobre .:~. n.cta nen11uma declaração dcY•' 
~er feita. a não se1· [}ara rest.-tbelecer a verdade em alg-um ponto 
ou para completar alguma IacunC~. Fóra di.o;so, quaesque1• rlE'Cla
rac:ões feitas pela ordem ou no decur~'O da s~ssão. esct~ipt.t:-: ou 
verbaes, constarão da acta e serão publicadas. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Peço, então, a V. Ex., 
St·. President~. permissão pura ler o seguinte, a!Im de que- tons
te da acta: 

"Sr. Pre~id•:nte, volto a di~'CUtir r.1.s decisões _1,, Sr. Mi
nistro da Guc>na snhre <l.3 actividades polítnco-partidadas do>~ 
militares eleitor€'.«, !'t vista de outro aviso de S. Ex. que <\ 

imprensa publicou e no quf•l determina u Sr. :O..llni!-1:ro 
(item 4".) aof< cotnmandantes d~ unidade~ que. ao terem co
nhecimento d!t realiz:t<:ão ile qualotue-,· <''lmido polltico, dPS.

taquem um elemento de forc;a "c(lln a missão (!e d~ter rt.!< 

pra<:a" que· nelle venhant tmna1· part<> c t•egi~trat·. quanto 
:ws officiaes, o seu nome, posto e corporao:;ií.o ou l'C'P>lrti<:ão. 
a que: tJertenc::.am. para a cmnmmtic:tc;i:i.o postl"riur ;'ts au
toridades competentes. Tudo isso para o exacto eunwrim~>n
to de seu avlBo anteriot• n. 98. cuja. ineonst)tur:ion:>lidade (, 
man!tes'ta, corno já demonstrei, Creio . Sr. PreH!dente. que o 
Sr. Min•istro d:>. Guerr:t estit creando a roa.i;o gra \'f~ Qlle;;t:io 
militar que se formou no Brasil. Se no espírito .de S. Ex .. 
nãn pesam ad,•ertencias que tenho formulado tle.;<ta tt·ihu
na.. não lhe deveria t er pas~ndo despercehi<la a. interpreta~iio 
que o Sr. Ministro da Marinha. de accot·tln com a Resolução 
n. 27-1935 rlo Conselho do Almirantado. deu ao art. 16~ da. 

.constltuiçã.o. ES'ta. sim, é- que encen·a a hô; , doub•ina. Pm· 
ella, somente é \'edado ao~ militares fa?.eJ· parte de organiza
ções que :Pretendam a subversiio do regimen da ordem e da.s 
leis vigentes no Paiz, porque as :forcas armadas (art. 162) 
~e destinam. precisamente. ''a defender a Patrla e g-arantir 
os poderes constitudonae~·. a ordem e a 1ei''. ~1:1~ as:.:im não 
entende o Sr. Ministro dn GuE>rra. P"l.ra S. Ex. f fnd[fferen
te (informa<:ões i< Ca.mara) Mher se o pa1·tido a que perter
cem os militares tem. ou não. existencia legal, iflto .;.. se vive 
ou não. dentro das instituições constitut'ionaes. Parn o Sr. 
Ministro da Guerra, nenhum militar póde exercer o <lire-ito 
de propaganda eleitoral, tomando par-te em qunlque1· mani
resta<:ão pol!tfca, mesmo que seja promovida por aggremia
ção nitidamente democratica liber:lL S. Ex. nfto fez clistln
cções. S. Ex. é radical. Xada valem. para o Sr. Minil<tro rla 
Guerra, a Co~st!tu,iç:ão e o Codígo Eleítoral. A~ima de tudo 
isso estão o R. T. S. G. e o aviso n. 98 de s. Ex. t E' a sua. 
mental!daM, (o a S<Ua fei<:,io. é o seu temperamento. 

Bati-me. Sr. Presidente, na Cotistltuinte. contra a con
cessão do direito dt' ..,.oto aos :;~argentos .. Fui vencido; e nü.0· 
ha inguem hoje que possa felicitar a.os que o concedertUn. 
Agora, clamo.inutilmente, por que o Sr. l\!inistro da.Guerra 
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respeite a Constituição. 'Breve se verificat·{l. como & dJssol
\'en te. subvE-r siva. extremista a si tuação do Sr . gene ra l Joiio 
Gomes. Ba sta considerar e. situa~ão d e lnf'erloridade em 
que ficam collocados os militares do ExE-Tcito em face de 
seus camaraaas da Marinha. para os quaes vigoram os di
reitos que a Constituic;:iio lhe!.l garante. 

Mas eu quero, desde log0, dar ao Sr. Presidente· da Re
publica a inteira responsahUid~de do desatino do Sr. Minis
tro da Guerra. Cabe a S. Ex. a chefia s uprema das forç.,~ 
armadas, nos termos da Çunstituição. se, no sector d a Ma· 
rinha. o seu M•inistro respE-Ita as garantias const!tucionaes do 
do militar eleitor, é .incomprehenmvel que o seu auxUiar da 
Guerra ostensi\'amente as \"iole. Ou o Sr. Presidente <la R e 
puclica p retende deprimir o E xercito ou S . E x. não exerce 
a chefia s uprem a d<Ul fOI'!:ns armada.<;. isto e. não as dirige, 
não as comma.nda. De qualque r tónna, poré-m, t udo isso de· 
nota " c~ise de autoridade por que pat;S'a o Brasil.·· 

O Sr . Acureio Torres.(J>d" orriC1n) - Sr. Pl'e~:<idente, como ... 
j & tenha passado da bom da IE>itura do Exi>i!diente, p~diria licenÇ;a 
a \.'. Ex: p.a.ra. encaminhar á Mesa · um requerimento de in! orma
çõt>~:< , que formulei. e em que fa<;O ao honrado, digno e eminente 
Sr . . Ministro da. Viat;ão quatro pergunta!<. no tocante ao contrac t o 
firmado pelo Governo com a Companhia 'Carbonifera existent e no 
Brasll, para forn(>cim:ento desse combusti\'(>1 nacional ;, E ;;trada de 
!~erro Central do Brasil. 

Como V. E x . . com a tolerancl.:l .de sempre, está permittindc 
que eu encaminh e, a es ta h ora. á :\lesa, o meu requerimento . 

O Sn. PRESiosa.."'nl - Essa tolerancia não a tenho mantido, se· -
não comJ?ulsori.'Ullente ... 

O SR. ACURCIO TORRES - ... ou melhor. com a g en tile· 
za excessiva que ' todos lhe reconhecemos .•. 

O SR. PREslDP.:NTE- O fa cto f q u e·V .. Ex. e::;tá. cont ra. o Re>.-i
rnento, apresentando requerimento fóra de hora . 

. o· SR. ACLTRC!O TORRES - Sr. President e. V . Ex .. dialo
gando commigo, no que. aliá3. tenho muita honra. levar~me·ã. ::. 
fazer com que as notas tachygraphicas fiquem um tanto i.mperfei· 
ta>;, J)ela repetiçíio, a que serei obrigado, a todo i nstante. daqUiiiG> 
que j1i. tenh o dito. 

Coi:n a per missão que V. Ex. me conceda. dentro do Regimen to 
- porque eu n ão seria éapaz (V. Ex. bem me co nhE>ce) de de:-~
re!!peltar a nossa lei - precisnvn dizer que emJe l'equerime nto eu 
o fir. baseado numa campanha Rlta. elevada, que V(>IT! sendo movi
da pelo matutino ;;A- Batalha ", en.mpanha que traz uma séria d e · 
nuncia , qual a de ter pnreoi<lo n ess~ matutino que o cont r11.c to 
para fornecimento de cnrvão A Central do Bra..~ll . em virtude do 
a.us-mento de 30% nu::;• tarifas marítimas. tenha ::~ido modl!icado. pa• 
ra que. edl conseCJ.uencia. desse a u;:tmento . ile tarifa:-~, ·majorado 
tambem seja o Pl'ec:o do carvão nnclonRI entregue· ao con!lumo dt\ 
no~sa. principal vla-ferrea. 

Asslm; Sr. Pretlidente, conhecendo eu o Regimento, qut-· tanto 
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l'E>speito, como V. Ex. procura respeitar. e1l n1e SLgua.rda.rel para 
justificar meu reque1·!mento na occasião em que V. Ex. tiver de 
Jlubmettel-o á considera<:;ão da Camata. 

O SR. PP.ElSIDF.:llri"Ii: - De accor<lo com u Regümento. o DePutado 
deve falar pela ordem. para o Hm exclusivo ole suscitar alguma 
questão relativa á. marcha do:~ ~ervlo;:os parlamentares. A hora de 
apresentação de requerimentos é a do Expediente. O Deputado 
que o queira fazer deverá. inscrevex·-se para falar na hora. do Ex· 
pediente. ou, então. deixa.r seu l'eQuerimento sobre a. mesa.. 

Pec:o a attenc;:5.o dos Srs. Deputados para este ponto. :Não ~ 
trata de int~resse em Mesa. mas, sim, do doH propr!os Sr~. Depu· 
tados. inscriptos para o Expediente. Os que comecem a falar. peia 
ordem, porém, fóra do proposito e do Regimento, prejudoiearào os 
qut> :;:~e encontrem inscriptos. 

O SR. ACURCIO TORRES - *'· Pres!dente, >;eja-me permit· 
tido dizer a Y. Ex. qut>, no caso. qui?.. apenas mostrar Que meu 
interesse >é ' tal pelos trabalho~ da Ca:mara, que mesmo che~antlu 
fóra <la hora de apreo;entação do~ 1·equerhnentos. procuro encami
nh>\l~os á Mesa ... 

O ~!t. PRESII)lil.NTE - l\.I~U; o nobl't> Deputado ~6 o poderit fazer 
l'e8pei~ndo o Regimento. 

O Sr. Laudelino Gomes- ::Jr. Presidente. na hora am<U"g-a que 
o :Palz atravessa, a todos nó;; e a qualquer de nós ca.be n dever de 
<:'ollaborar nas medddas de sua salvação. 

Tal é a razão deste discurso. Nlnguem. mais que eu. c~>mpre

hende quanto vae de audacia na tentati\•a que ora f~o. 

Qu'ímporta? A inteno;rlo é tudo. 

Que mais sagrad:t, Que a.quella que <lá. movimento e dá vitla a 
e>:.'t.;_s palavras? 

'Inten~Jo que f! o proprio .patrlotl~;:mo que procurou ser creador 
c fecundo e su]lerior a todas as insidias e a todas a.c; cova.t·dia..<: ... 

Falo desta trib una de que servem os opposicionistas. <:omo um.'\. 
demonstra<;ão de que antes de tudo me defronto com brasileiros 
illustres. muito~ dos ques sã() "'legitima.s exprt-ssões d!L naciona.li
dadt>. 

O S1t. Josi: AUGUSTo -E a companhi~ 4 muito honrosa para 
n6s. ·. 

O SR. LAUDELINO GOMES- Falo desta tribuna como uma 
homenagem que rendo a esses adversarios de momento porque es
tou certo de que se estão d!veq;íncl<• (la. actual orientação politica. 
saherão collocar o Brasil aoima de tudo. quando o boré da nacíona
ll<k'l.de cha.mal-os a postos. 

Na sll:l. ultima mensagem o St·. Presidente Getulio Yarg-a:; te
ve esta phrase feliz. de que talvez poucos h$-jam avaliado a pro• 
tuncte=: Precisamos organizar-nos. 

Com effeito se se olhar o panorama a.dministratiYo e pollt!co 
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brasileiro com olhos qUe saibam ou queiram \•er, reaultarli., desde lo
go, aquella triste verdade. 

Assim, no. pr.imelro aspecto, ha a separação com.pleta. estan" 
que. entre governos de Estados e :;overno federal. nelles entre di
versos departamentos ou minist<'rios, nestes entre as reparti~ões. 
as Yezes nestafl âe secção a sec.;:ão e, não se exa~era. ainda dentro 
de cada qual entre as• mesas dos funccionarios! 

E' todo uma immensa àelUiGào, disl)ersão de esforços. ·d<l 
aco;ão, de actlvidade. que ao fim :'\(! reduz a QUasi. senão a nada! 

Entanto ninr;uem ignora quanto os ,.;erviços JlUb!icos carecem 
ser articulados, ,;~·nergdcos para s.:>rem fecundos! 

Sem querer multiplicar e:<::emplos, <:>orno mai.~ de perto me to
t·a. por ser medico. haja os Sen·iço:;; d[l. Saude PUblica. 

Ainda é recente. a carta. ma~istral com que o eminente Pi:or. 
31iguel Ol!lorio se demittlu do cargo de director. 

E não disse E>lle tambent que. de c·ompetencia. federal por swt 
p!"'r.jeccão ]nterna<"ional. os se'''·ü:os de. nrophyla'Xh wvem · entre
;::-ues aos Estados sem recursos• para rea.lizal·os, nestes ha a des
carga para os munil:ipio><. ainda menos aptos. e emíim. quando ~e 
"" procura. ha <tpenas um:. legenda. indicando que em diversas ca~ 
,;a~ e sob dh·erSQ<; nomes de servi<: os, ha todo . um corpo de funcclo
nar!os. que nada podem f:l.7..et· porque ·não têm recursos! 

Agora mesmo, nem 3(}0 <'olHo~ poude conseguir o combate ao 
paludismo em Goyaz! 

Emquanto . os tra.nsitos buroct·atico~ se eternizam, :;ente vae 
morrendo ii mingua lle ~curso*'. outra. vae sen<lo ·atacada e, ;;:e ai~ 
~m dia despachada. a ve-rba será. Insufficlente, porque já o .fóco 
tomou a mais tragica das expansões! 

E se se fizer cada, a.nno o balanço dos oervi(!o,;; publicas hra
:-;ileiros, que. em todas aR eRphera.s obedecem ao meSlno processo . 

.. tor-,:;e-á que e!les se reduzem ao monologo de Ha.mlet: Wo1'1l:.~. 
wMds, palavras, J>alavras' .•• ou melhor: converl'la fiada, conversa 
fiada e conversa !lada 1 

São e.:tareis como as tert·ns calcinadas do Cearà, '>nde qualquer 
<•s!or.;:o fiE> eVR Pora. P se extingue ... 

~a politlca ;~ me~trl.a de!<Ol'~anízao;:ílo lavra rlesoladoramen~ ... 

Nacionalidade apenas em forma<;ã9. ainda. em phase dos- clan~. 
ond<> torloB 5o:>mos uma lrnmen~'l. fn.mllia. de q_ue os membros mais 
e><pertos tomam a dlrecção e br!l;am ou ~C' ajuntam para se conser
\":J.rem ou para se substituírem. Nós temo,;; ·gente que se deixa 
tlmpolgar pelas crises tataE"s daR nações v~lba;;; em 'Plen:~. desa.rtl
culn~ão e procura turYn.r aqu~lla. no:s~a felicidade de infancia. 

E (coisa esp:.\ntosa. flenào inn.ct·ecllt,Lvel!) ~'e vi;em of!icio.es da 
Mru:lnha e do Exercito. ern plenu al)t!Vlda.<le, ·no de$J)J'ezo pubUco do" 
Heus juramento~ ~ngmdoR. dlr!!);'lrem as correntes de subversão so~ 
ela!~ 

Sob legendas ine~pressivl!S coxno esta ue .. Alliança Naclo,!'al Li-
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bertadot"a.", fazem imrnensa propaganda do communismo, a extra· 
nha e confusa ideologia russa! 

·Nem a circumstancia de se saber que & o ouro de Moscow que 
em tQda a parte compra adhesões e caracteres·. nem aquella de que 
todo o sentimento da Patria se dissolve na direcção do Partido Com
munista. que paga os adherénte, contEm esta gente, e até aquelles 
que não deviam ser lngenuos, porque invergam as fardas do nosso 
Exercito e da nossa Marinha, que são a propria encarnação da Pa
tria( 

Falar em reinvlitlcações sociaes. no sentido' de poss'e do poder, no 
Bra!lil, ê ridículo qua•ndo não seja cynico!!! ! r 

Com effeità, fora uma centena de homens, a que se pode dar o 
nome de capitalistas, todos os demais são simples figuras douradag 
pelos expedientes! 

Aslo!im se um r.id:Jdão sP. nre>mme dono é!e· mil contos. se iliz 
millionarlo com toda a empho..se, sem se 8aber que as ><uas rendas 
mal dão para a sua vida, apenas confortavel, (J.Ue não ·pode, sob pena 
de ficar pobre, siquer fa:>.er uma viagem~inha ao extrangeiro, fora 
das excur~ões do Exprinter ou outra agencia.! 

Todos os demais ricos do Brasil começam com o capital de dez 
contos ou mais e ficam com as suas rendaS muito abaixo que os 
propr:los '\que gritam pelo nivelamento social! 

As nossas industrias agricola, pectJaria e fabril. vivem apenas 
de expedientes, ganhando alguma cousa nos anno& bons para perde
rem nos annos mãos! 

Basta um simples exame das· cotações de titulos para ver que 
a índustria que se funda com os maiores esforços, no fim de rne
zes, jã. perdeu vinte, quarenta e sessenta por cento do ca:Pital! 

As pequenas fortunas pessoaes se nào . se extinguem á pri
meira geração excepcionalmente chegam â segunda. 

E os grandes labifund!os, que servem de tecla, nada valem por· 
que não. são cultivados e não ha gente pa<a os cultivar! 

Os nos:;'Os bancos, com um capital menor ·do que o de urn 
homem rico. da Europa ou dos Estados Vnidos, são pequenas casa!! 
ue enwrestimos a juros onzenariosl 

, (l SR. FRANCISCO MoURA - V. Ex. reconhece que os juros siio 
onzena.rios? 

O SR. LAUDELINO GOMES- Dos bancos, e; se V. Ex. qul
zer ter uma prova, vá. a. esses estabelecimentos. 

0 SR. FltAl\'CISCO Mot;RA - São organfzaç:ÕE'>:! cnp!talistas. 

O SR. LAUDELINO GOMES - A propria rlque~ clrculant<' 
do Pai~ não chega a. 3.000.000 de contos. A mctnde desta vive em 
depositas. E como se v~ é uma quantia.. qu~i irrbloria. 1111.ro. 0.!1 

grandes magnata-s daso fi~ano;:a.s .. _. 

E ê á. um P::Liz tim!do como o nosso, de grandes probnbil!dn.·. 
des, porém, de torma.çã.o economica multo elementar, que se que.• 
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tra2er toda esta desartleu1ac;ão social que faz o grande drama :mo.: 
derno, em que se debatem as velhas civilizações~ 

E {; dum palz como o nosso que, com u.ma xenallhobli Iamen
tavel, :se faz fugir o capita.J que se chama imperialismo extrangeiro.· 
·quando não de tubarão! 

Amanhã, na sua propaganda mercenaria, dirão gue estou ven· 
dido aos burguezes. aos plutocratas, a quantos termos empolado.~ 
servem â. sua obra lnternal! 

Que importa? Eu tenho a consciencia de que estou defendendo 
a nossa gente é a nossa Patria! 

Não posso siquer acrCditar na poSS'ib!lldade de victoria de 
qualquer· cort:"ente extremista, porque, a:ntes de tudo; sei que es· 
tremecemos loucamente a grande Nação que nos ccu'be, ·cuja hls· 
torla é :toõa. um.a fulguração de gloria, cujos de.stinos São os pro
prios destinos da bumani<lade. 

O ·SR. Al1llli:U,u~o Ll!lrl'E - E' bom confiar, desconfiando. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Appello, justiunente, para a 
generosidade. para o coração ·e para o caracter do illustre bras!- · 
lelro que ê o meu estimado collega, o senhor Aureliano Leite, por
que isso seria acreditar não nos brasileiros. não na brasi1idade, se
não em nossa raça. As hora$ historicas e amarga,s..ahl est?-o .para 
documentação-. Comqua.nto tenha cómbatido a revolu~iio paulista, 
ao lado do governo, tenho, para· documentar justamente que o 
aparte do collega e prezado amigo Aureliano Leite não parUu do 
coração, porque S. Ex. presenciou·, dentro de .São Paulo,· no int~
mo do povo paulista, o que ê que se ·chama bràsllldade. -

Mas, sr. Presidente, o -que poderá vir resultar dessas campa
nhas? 

Talvez a victoria sobre a ingenuidade de alguns qu,e. arrasta
dos á. l~ta. empa.rarão com -o seu sangue generoso o s6lo da Pa
trla.. 

Em tooo o caso,· como o domínio ·da imaginação ~ U11mitado, ti
guremos que uma. corrente extremista vença e o .Brasil se organi
ze, á. moda. russa, por e:x:e~plo! 

Nós temos este· fraco pela poiitica. nôs que somos age,ntesJ do 
"não pôde"." na embriaguez de uma liberdade sem ·limites e sem 
exemplo ·em todo o mundo, não tel"emos mais parti~os que se dlgla.
dlem: sô haverá o officlal, o do governo, e isto mesmo com parti. 
dar! os escolhidos. : , 

Todo& os demals cidadãos são pâ.rlas .. 

Cada fàpr!ca, ou cada casa commercla.i é toda uma. repa.rti~iio 
burocratlca corn os seus priv1legios e 3.Q.J11 por oerto gastando mallf 
com· o pP.ssoal PX:Dtegido do que com ·seu reSUltado. total!_· : 

Toda a ,aristocracia do "não sabe quem eu sou?" terã. auto
moveis, . passage~s de primeira e que se! :mais? 

Aq_uelles _que não sa.oem engrossa.t' ou 'não cahem- no gotto, 
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. terão · tod'os as restr!c;:Ões na alimentação,' no · alojamento, no con- · · 
for to de sirt\ples bem estar. 

Ai de quem estrllar ... Todos os "camaradas" do G<lverno o 
esmagarão- com a for<;: a de suas armas. 

Ném é bom falar! 

Aos financistas 

Eu não entendo. nem quero en tender de finanç:as, porque os 
que ·dellas entendem estão pedindo. rneximento a toda. a hora. 

D,epo!s, ha-os · tão eminentes nesta Casa e fórà della, que .elles 
me:~mos poderão · el:!lclarecer as minhas duvidas, menores· do que a:! 
suas proprias. ·· 

.Jâ .uma occasião, Nuno de Andrade, aquella fonnldavel in . 
. telligenoia e cultura, affirmou que pela escripta. e pela contabili
dade empregadas; o Brasil nunca sabe quanto recebe nem quanto 
gasta •.•. 

. Certo é · (lue desde a -primeira fala do throno no 1 •. Imper!o, 
t$s as de,mais. as do 2•: a.'i mensagens dos presidentes, os. nossos 
exercícios ~ vêm encerrando com d.i/icits, cada vez mais vultosos. 

Se alguem se doh' ao trabalho de os sornmar, ver.!í. que elle~ at· 
tingiram a quantias superiores. a· todas as nossas dividrul externas, : 
internas e a todas. as· emtssõe'S . 

Como estas, geralmente, tiveram applica.ções d~fferente& e ex
pressas, quã.o bemvt~dos e generosos são os· credores desses ae
tíc•tis que ne!Il ·slquer exigem titulas consolidados para o seu paga~ 
menta! · · · 

·o · SR. BARROs. CASSAL.- V. Ex. ;; a segunda pes'Sôa. que con
!e~e. · não entender de _finano;:as. A p'rimeira 'foi' o Senhor Getulio • 

· Vargas, ·quando convid&do para relator. da Fazenda . 

. O SR. LAUDELINO GÓMES · .;.... V. Ex. vem' 'em meu soe
corro! 

O SR. B.\RRos CASSAL- Apenas pretendo auxmar, v. Ex .. com 
minha. collabora.o;:ão . 

O SR. LAUÍ>ELÍNO GOMES - Posso -não• entender, mas. bus
co ·<i~ . ,que entendem, e esses estão naufragand~ a tod~ _moménto. 
Logo •. entendem menos que eu, menos que o Senhor Getulio Var
gas e menost que V. Ex. . . (Riso.} ; . 

O SR ~ BARROS CASsAL - Pó de ser que o Sr . Getulio Varga:S en
tenda m.w!s de que eu, mas S. Ex. fracassou no governo, e eu run.

• . da não fui governq. 

O SR. LAUDELIXO GOMES - Certo ê, 11enhores, que com 
e11t&8 e outras ·:dl!flculdades nnànceiras a. a.dministrll.l:iio e . o · es
'Pirito popular vivem a clamar q'ue o Pa.!z está perdido, que tem 
tudo hypothecado, que vae ~ fallencia!... · 

' ·. 
De . u.in ln.do vem a covardia moral para a acc;:ão . e -para às 

mQls exlg&nclrul do· desenvolvimento do J)rogesso; de outró lado, : 
. esse J)eiuliml11mo doentio que pea. .as dniç!ativas e obrigam os 'que 
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têm um peqne!lo capital herdado, ou d.e , loteria, a se contentar com. 
as rendas e aluguei.s de easa, reforça:das .por um empreguinho pu
blico, As vezes, com acquisiçiio de apollcea. 

POde ser muito- scientificp, Potém,- .o certo e que o ,Pai;~ _ tem · 
apolfces como emi11são parallela, porque ê w · o pavor de augmen
tar o meio circulante, mlsera.vel, que emdttem apolices que ven
cem juros e ainda como uma tonte -voc!usiana retiram o ·pequenis-
s1mo capital ainda em condiçÕes de clrcula,r! · -

Em tudo Isto, o que ê admiravel ê a t:orc;a de ex-pansão do: nos
so .Paiz, a. energia da nossa raça que, ainda com todos esse& en
traves, ainda. trabalha e produz! · 

E' o pobre anldlostomiado, anemtco ao extN!mo, · dyspnedco, 
edemaciado." que ·· entretanto. no ultimo esforço, · não pede es:mo
Ja! ... 

c6m ·effeito, digam o que disserem, o dinheiro é a unica .cousa 
capaz de produzir o capftal. E' o sa.ngue··que nutre os orgãos das 
naç1Ses para o trabalho e para a vida! 

E ·s., a inflac:ão <I um .Perifl'o quando satUrado o · meio econo
mico, muito· longe dessa sttu~o. como estamos, se impõe .como a 
propt'lia necessidade, como a condição unica da vida! 

Desses 3.000 .ooo de contos, orivados dos de»ositos bancarias, 
do que o Thesouro tem, do que os in<l.iv1duos> ·carregam comsigo, 
quanto fica a nossa circulação?· . ' · 

O. nobre Deputado, Sr. Barros Ca.ssal, .· que ~eve entender· do 
assumpto tanto quanto eu, poderia me· re;;ponder . quanto dinheiro 
tica para a.circul~o. · ' · · 

O Sn. SOUZA· LliiÃo - O nobre collega se está na trib una .é para 
nos ef?Clarecer. 

- · o SR. BARROS CAssA.L - Se· o orador não ~ntendesse ··do· a'ssum
. pto não estaria falando s<obre elle: . . · . · · · 

. o SR . . UUDELINO ÇOMES - .Em tace das at:finidades' po;; 
llticas, .que vl!m de antãnho, ·com o Sr. Barros Cs.ssal, poiS estl
·vemos IUI.El luta:! no Estado· de Matto·. Grosso, foi que· me soccorrl 
.dos seus conhecimentoS' :pà.ra me esclax:ecer. . . . 

O .SR. Sou~ LEÃO - O nob~e colle~ Sr. Barros Cassal, pode · . 
. collaborar com o orador, não ·ha.· duvidS., mas Y. Ex .. é quem estrl. 
na trlbunà ... 

o·sR. LAUDELINO. GOMES - ·Se ain<la aqui e'ein São Pa~ · 
io se' Vê ai~ pouco 'dinheiro, quando. sobra para os outros e nes-.. 
tes outros o · meu Estado, onde a coisa ·mais difncii é · encontrar 
qualquer .quantia', que sô se IlOde éo~seguir reunida de diversas 

. mãos? 

. . Tudo isto póde estar certo e. aos :no!Uios fillànclata.s cabe· a~ 80 .. 
. lução.' ?or êní digo a: esta Camara .que 'e!Jta Situação me !az ver• o. 
nosSo' Btasll'· co.ndemnado como o Deu~ . ln~no a. ser porcg, v iven
do c~: ·su~ porcas. ·multlpUcn.r-se ·nos ~us lelt~!ii~o~, t eUz 
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no charco ·e no repouso, recusando-se a voltar á suu condil;:ão di
vina! 

Porque eu não posso ... 

Jií. disse gue não pos80 e não qtlero ser financista e por isso 
peÇo perdão a esta Camara da minha incursão, por ess'e terreno, 
complicado e confuso ... 

Encoraj~-me, quando 11 o nota\'el trabalho do nosso eminente
collega Dr. Daniel de Carvalho. 

Ernquanto S. Ex. preconiZa. para o Brasil o' política da bôa 
dona de casa e !ulm!na qualQ.uer tentativa de emissão, eu cada 
vez menos me convencia!. 

Já é se.r .•. avesso! 

Com effeito, desde que ~e conheço, ouço sempre esse estrilho 
de mis-eria: O paiz e::;tá. mal, flcficits, abysmos, economias,· equili, 
brios, tributos, opportunddades e que sei mais? 

Se tocado da mi,.;eria do funccionalismo se tenta ausmentar 
um !)ouqui·nho os seus vencimentos - a capacidade. tributaria es
gotada, -os dcficits não permittem e· dizem que se espe1·e occasião 
opportuna. · 

Se se quizer c1·ear a esquadra, tornar o exercito forte e apto, me· 
Iborar a educação e ·o ensino, crear a hndene, intenS'l!icar a produc
ção, tudo em!im, é necessario economia. adie-se pai-a m~lhores 
tempos ..• 

O certo ê que esses melhores tempos não chegam nunca e cada 
vez é ma.iot" a' grita contra a situação financeira do Paiz! ' 

Então. s6 uma eoncJusão se 'impõe: ê que a solução apontada 
não nos serv~. 

De fa.cto; apertado nes!>'e supplioio chinez, Sen) di-nheiro e sem 
possibilidade de credito, como arrancar :da terra que tudo dá, do nos
so sub-solo riqu!ssimo as riquezas. que jazem inexploradas! 

Ccuno buscal-as sem· estradas e sem transportes: cÓmo arran
ca.l-a.S,.sem capacidade humana! Pela fome, pela miserla. e pela doen
~ •. ,sem capacidade material? E' impossível tentar qualquer coisa 
neste· sentido sem o dinheiro :que facillfe a. sua explora<;~o ..• 

Com· as economiaY dos financistas; ca-da vez f! :rr.alor o de]lereci
mento da. raÇa, mal nutri<ia, incapaz de qualquer e~or(!o: cada vez 
menos se torna possiVel a act!vidade agricola, pecuada e e:rtractiva. 

O bome.m rural, em que ainda .. descanç;a. a ]lroducção. começa a 
emigrar ]la.ra. as cidades, onde aa· menos tem a posslblloida.de de alguns. 
biscates, que .lhe dão· mais que o trabalho da terra fecund!$Sima. da 
Caa1aan brasilica. ' 

Parece que nesta -questão de emissão ha a ·que se Impõe para que 
.o -meio monetario adquira a. posSibilidade do trabalho. . 

A. is~ não. se pode· chamar propriamente de inffac;ãi:i, cpmo u 
~nente Dr. Daniel de CarvaJllo citou no seu parecer, . , , 
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A Allemanha, por exemplo, .não fez--inflação propdameitte: foi 
outro o negocio, a annullação completa. dos· ~us· comproonissos 
pela inundação de marcos, foi o começo de uma nova vida. 

Os outros palzes, t.ambem citados, emittkam na. mesma pro
porção e com o mesmo> fim, :Para as S'Uas despesas de nações 
vencidas. · 

Ainda assim, conseguiram . com as suas inflações a reac<,:ão eco
nomica q:ue .Jhes per.mitte hoje moeda q ua.~i sã e habil. 

No Brasil não se trata -disso, mas de lhe dar o dinheiro ape-. 
nas necessarío. que lhe permitta o trabalho, a producção, a expor
tat;:ão. e com esta .:J. volta do ouro que vai sanear a moeda. 

Por phenomenos diversos, todas as grandes nações do mun
do são hoje inflacionistas; é-o a Conservadora Albion, ~-o a Fr:m
ça, ·são-n'o os Estados Unidos. 

Ha cincoenta .annas, o Japão, de ilhas quasl estereis, se tez a 
grande pote!lcia economica. e militar de hoje! ·, 

Ser:i. possivel q1.1e ~ Brasil não lhe possa 'seguir os passos'? 

O elninente Dr. Daniel de Carvalho diz que toda a emissão é 
soporifera; seria melhor talvez e.stupefaciente, dando- animacãc, 
depois da <lepresS'ão ~ por fim levando ao delÍrio das l'evolucões. 

E' possivel (basta-nos que S. Ex. o dia-a com aquella cultura 
e intell!gencia.' que todos ~e r~onhecero e estimam), porém, mui
to mais terrivel que os estupefacientes, que ao men.os dão a illu-
são radiosa, ê :o del.:irfo da misetia e da. fome! · 

- Este, sim, · salta contra todo& os obstaculos; devasta, assassi
na e odeia· ... 

E .para elle marcha infelizmente a nossa raça, sem nutri
\ çíio de~tes milhões de desgraçados-.Que no interior são obrigados a se 

aUmentar do p!r:io. e farinha, nas ci!iades com café e âs vezes com 
bananas e laranjas! 

O cambio baixa e sem.emi~!'õao ê t1.1do isto que se e&'tâ. vendo, 
porque elle não guarda relacão com a nessa circulacão. porém com 
a exportação, .unlca capaz de trnzer o .ouro que _saneia a moeda.! 

Por isso é. que eu sou avesso a estas theor1as finlllllciStas que 
.:10 dinheiro que é sangu.e que tem de nutrir as fontes de nossa 
v.!da e .do nosso trabalho, querem· esSa. defia~ão sem exemplo .1a sua 
r~latfvida<le a. n€\llhum padz; emq1.1anto, qual .Budha meditan.io 
sobre .o umbigo, assistimos, sero a menor emoção, a decadencia, a 
miserla, a morte, de uma Nacã.o riquissima, para que ella deaap-. 
~areça, parodiando Moll~re, de accorilo "coro as regras .de su:I. 
:~ctencia.! 

E por que se ·não me acoime .de sonha-dor- ou que aqui· esto•t 
tomando o tempo precioso aos illustre& representantes ~o Povo 
Braslielros com palavras, (não apoiados), sem. uma suggestão qual
quer do·s G"randes problemas de :nacionalidade, ê qu.e ouso liUS"er1r·. 

• J ,. 



Cfrnara aos OeplLadOS - lm!>"eSSO em 2810112015 12:15- Página 19 00 73 

- 487 

vos a solução, 11ào em detalhes, c1u~ tfl.l tarefa antes a ul'na com· 
· mistlã.o de doutos deve caber que não a mim, que Rão sou technl
. co, mas apenas um pn.triot<~ esforçado e perseVerante nas boas 

intenções. 

E' :rnateria pacifica, do conhecimento de todos, que s6 as na-
. çÕes industriaes. 'na. hora: presen te, têm elementos para vanguar

dear. a civilização. Londê já. vão os bons tempos em que apenas 
a agricultura, essa sc!encia que antes de :fincarem na terra a se
m.ente· plantou .. na mesma o homem, acabando com o seu eS'tado 
nomade - longe .iá vão os bons tempos em que apenas ella bas
tava A vida das sociedades humanas. 

Hoje a. êpoca ê outra, e sômente as nações possuidoras do 
ferro e do combustível são capa:?:es nii.o só de b::t.>ltarem a si ·pro
pr>ias, como tarnbem se tornarem predominantes na balan<;a. do 
·concerto Internacional, quer. comrnercial, quer indus trial, quer mi
litarmente. 

Coin effeito, o que adeantam a nós brasileiros as boas inten· 
sões, agricultura extensiva .e intensiva, se não somes capazes de 
fabricar as nossas nmchinas mal'< imprescindlvet!.' e es!'enciaes. des
de o singelo arado que a bre o selo ~(.neJ'Ol1o da terra para rece
ber a semente da esperan<;a. atf fts usi-nas, 0::1 estaleiros, os• arse
naes, ás fabricas, emfim, donde hão de .!mhlr os productos neces
sarlos a uma civil!zac;ão adeantada. como os a.utomovel~. a s loco
motivas,- os vagões, as turbinas. etc. , - atf os navios de g uerra. 
os ca.nhões, as coura.<;as e os aviões, c01n que se preparam os po
vos fortes para a sua eventual defesa nos dias aziagos em que lhe;< 
falleçam os recursos legítimos e pacíficos do direito e da justi· 
ça! ... 

.Não, senhores. 

Ó :Brasil 'Precisa levantar-se, o :Brasil precisa, de :uma vez por 
todas •. compenetrar-se do capital formidavelmente assombroso com 
q'ue• o Todo Poderoso aquinhoou o seu povo. 

E' pr<>elso que esta raça que aqui S'(! caldeia com os mais sãos 
e os melhores elementos da. especle humana tome a si o encargo 
aue lhe compete. E as gerru;ões actuaes sobretudo estas gera· 
Ções heroicas, que estão vivendo talvez a mais terrível crise eco· 
nomlca e politica dos .ultlrnos tempos - estas geraç:õeso estão no 
dever moral de traba lhar pela. solução definitiYa do problema bra
sileiro. 

Daqui desta tribuna. meus 1<enhores. eu olho a vasta :?atri:l. 
Brasileira. 

· . E vejo-a pregada· a uma cruz em cujas extremidades leio ns 
pal~vras: E stradas - Sane~mento Alphabe_~i.za<;;ão - Minera.çáo. 

~o centro da cruz, em letras viva~. sohr~sahindo-se a . tudo mais. 
leio a palavra. ..,.... Aço • 

. Como penetrarmos no "hlnterland" brasileiro, como exigirmos 
que · esses milhões de kUometros quadrados de optirnos. terrenos 
produzem, se não lhes ·abrlnnos os escoadouros a bsolutamente ne- · 
cesS'arios aos· seus productos, quer agricolas, quer manU!acturados? 
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Como ' e:l!:ig>ir que o nosso povo trabalhe, e-volua, produza, .emfim, 
se não lhe ensinamos os· mais comezinhos rudimentos da escr!pta· 
e da leitura, âeixando-o criminosamente entregue ao abandono de 
si mesmo, isto é, da noite de trevas quê é o cerebro do individuo 
Ignorante e :<1'\alphabeto? 

Como esperarmos alguma coisa . de um povo Clljaso camadas 
ruraes, justamente' o elemento da agricultura e da pecuaria, e seus 
elementos cltad•i'llos e dos tranSJ>ortes, vivem quasi que inteira
mente dominadoS' pela ankilostomilise ou pela papeira, Pela sy
Dhilis, pelo alcool, pelas febre& ou pela peste branca? 

_Çomo? 

Não, meus senhores. hão de concordar commigo que as pri
meiras palavras· escriptas na cruz do soffri-mento brasileiro são 
bem uma tertivel verdade a ap])ellar . para os sentimentos, ~ra 
a capacidade e para o patt-iotismo dn. 'publica administração. 

Deixar cózno estão es~es .milhões de creaturas, com ser um 
crime sem par sob o ponto de vista da soli<iariedade humana; é 
ao mesmo tempo um 'formiõavel acto de 1esa-Datria, visto como 
:;;em um povo saneado e instruido ê lmposslvel organizar-se slquer 
uma base de partida para ma•iores ou mais alevantados empre
hendimentog. 

Por outro lado, sem estradas não ê possivel penetrar o inte
rior, para levax áquella gente o livro e o remedio que -ha de re
dimil~a. roubando-a ft inercia, á. improduct:lbnidade, ignorancia, 
emfim. · 

o SR. PWi:smEN'l'E- Está terminada a hora do 'Expediente. 

O SR. LAUDELINO GOMES- Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
alguns mãnutos de tolerancia, porque o assumpto é de magna im-
porta'Ilcia.. · · ·• 

O Sr:. PRESIDENTE - A hora do Expediente {: improrogavel. Y. 
Ex. poderá. continuar em explicaç<lo pes~o~.I. após a Ordem do 'Dia 
que certamênte passará" depressn.. 

O S~. LAUDELI::-<0 GO:!I1ES - Interrompo q.qui as minhas 
considerações, em obedfencla ã. advertencia de V. Ex., Sr. Pre
sidente, e peço me seja opportuna.mente concedida a palavra, em 
explicação pessoal. 

O SR. PaesiDENTE - O nobre Deputado tica inscdpto. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Agradecido a. V. Ex. 

O Sr. Presidente - lia sobre a mesa, e vou aubmetter a. 
votos o seS'llinte 

RequeremoB sejn conslgn.aào, na · Acta dos trabalhos· da Ses•. 
Elii.o de hoje, um voto de pezar pelo !alleo!mento tlo Dr. Stlvlno • 
de .I<'arla, ardoroso pr(}pugna·dor no Esp!rlto Santo pelo (ldveato . 
Cla. Rcpubllca, tendo s!ào membro da primeira Assembléa Consti- . 
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tuinte desse Estado, bEm como a seguir Presidente do s<lu Con
gre~so Lesislat1vo; e como engenheiro filustre uccupado . varias 

·• postos de destaque .na administração federal e estadoal, reYel:mdo 
sempre em todos eSS'es postos um elevado esplrlto patrlotico. 

.Sala. das Sessões, 4 ele Julho de 1935. -.Jair Tova.r 
Ra.m.alhcte 

. Approvado. 

Ubà1do 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa dois requerim!m
tos de informações que vão s.'er lidos. 

São, successtvamente, lidos, apoiados e postos em discussão 
os seguintes 

Rl'lQUERIM:iJ>:TOS 

N. 53 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Requeiro que, por intermedio da Mesa da Camara dos Depu
tados, sejam solicitadas ao M•lnisterlo da. Agricultura as sesuintes 
in!ormac;:ões: 

i. Quantos institutos, estac;:ões experimentae!l e campos de 
sementes existem, quantos foram creados nesta capital e nos Es

. tados nos annos de .1931 a 1934 e no anoo corrente? 

li. Quaes as novas especie5; e variedades obtidas nesses esta
belecimentos, seu ·valor ec~nomico e resultados da gen~ralízação 
das suas• culturas en1:re os_ particulares? 

In. Qual a area. "total e area cultiva-da, a quantidade de mu
das e ·sementes produzidas· e dls tribuidas, as despe::;as feltas de 
1930 a 1934 em cada. um dos referidos estabelecimentos"! 

IV. ·No· servic:o de Fomento nos Estados quantas Inspectorias 
e Sub-Inspectorias ·agricolas existem, quaes os serviços por ellas 
eJ.;ecutados e quaes as verbas pessoal e materi~l . a pplicadas em 
1934 e dlstribuid;ts para applicaçii.o no · anno co~rente para cada 
uma. delllu>? 

V . Qual a quantidade de machina.s agricolas e apparelhds de 
defesa, adultos, insecticidas e fungicidas Yendidos por esses esta
belecimentos aos agricultores em 1934 e no .anno corrente, qual 
o "stock" nos Estados e qual a quantidáde e qualidade com que 
foram supprfdos pelas verbas globaes do Mlni:sterio para os >Oeus 
serViços?· 

VI. Quàl a quantia total di!<pend.ida pelo Mlnlsterio da Agri
cultura -em 1934 e no annq corrente, com acqulsição -de ma:chtnas 
e apparelhos de defesa agdcolas, adultos, lnsecticidas e fungic!Pas e 
os respectivos destinos? 

·.VII. Quaes os serviços de irrigação onde foram executa dos pela. 
. .espactlva director!a, ai! are&.~~ cultivadaS; as cultU1"3.1! ·feita&' ·o: -

resultados obtidos? 
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VIII. Quantas Inspectorias Resionaes .de Pr9duccâo Anlmnl 
~Xi'Stem e quantas foram creada·s ·nos annos de 1931 a 1!134 e no 
anno corrente'! 

IX. Quaes a~ selecções de especies an!rnaes feitas, a quanti
dade de reproductores prodl).zidos em 1933, 1934 e no anno corrente 
provenientes dos ·:planteis d~ssas Inspectol:"ias e qua'tltos de• ,;.e!\ 

specimens foram distrlbuidos aoS' criadores? 

X. Qual a :Producção de immunizantes (soros e vaccinas) 
dos In~titutos do Ministerio nos anno.; de 1933, 1934 e no anno cor
rente e qual a respectiva distribuição .{numero ·de doseso) pelos 
Estados? 

XL Qual o trabalho pratico jâ executado pela Directo.ria ele 
Organi7..ação e Defesa. da Producção? 

.XII. Quaes os resultados o de ordem pratica j~ obtidos pel:l 
Directoria de Irrigação, Reflorestamento e Colonlzacão na parte 
de reflorestamento? 

Sala das Sessões. - João G!eophas. 

Encerrada a discussão e adiada. a votação. 

+.· .... 
~- 54 - 1935 

(Primeira Legislatul:"a) 

Requeremos, ov.vlda a Carnar·a. sejam wl1citadas ~~ seg-ui-ntes 
informações ao Sr . Ministro da Viação; 

a) Qual o preço por Q.Ue ê fornecido carvão ·nacional. ã. Estra
da de Ferro Central do Bra~!l; 

b) Se esse fornecimento ê decorrente de contracto firrnal1o 
entre o GoYerno Federal e ,as Coml)anhias CarboniferaS existentes· 
no Pai<!:,. e, em caso,afflrmativo, a data de tal contÍ'acto; 

c) Se, tal contracto, CasO eXista, soffreu qualquer tnodificagão 
no tocante ao ))reço, !lo carvão a ser !ornec.ldo, em virtude do 
augmento de 30 por cento nas ta.rit'aG' marítimas; · 

d) Em caso afflrinativo, a data desaa modltic~ão e q ua.l o 
pre~o. em virtude della, a ser pago pelo. can-ão a ser fornecido. 

Sala das Sessões, 4 ·de Julho ode 1935. - AcU1'cio Torres. 
Souza Leão . 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr o Presidente . - Está finda a hora destinad..1. ao Ex
pediente. 

Vai·sfl passar .á, Ordem do Dia. (Pa.usa.) 

Comparece.in . mais os. Srs. : 

Euvaldo · Lodi, Ge_neroso Ponce. Caldeira ·,de·· Ah·ar~nga., Lauro 
Lopes, Rlbe!ro ·.Junior, Mario Chermont, De~oro de Moendon~a.,. 
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.' Abguar .Bastos, 'Fenelon Ptll'Cligiq, Ckmentirto Lisi.>Oa, Génaio 
Ponte, Carlos Reis, .Eliezer Moreirai Godofrédo Vianna, AgEmOl' 

.,Monte, Adelmar Rocha, Pires -de Gayoso, Freire de Andrade, De
mocr!to Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza. Humberto An
drade, Monte Arraes, Jqsé de Borba, Figueiredo Rodrigues, Mar
UnS' ·Veras, Gratuliano de Brito," Mathias Freire, Her~ctiano Ze
nayde,· João Cleophas, Osorio Borba, Adolpho Celso, Mario Domin
gues, Arthur cavaJcanti, Alde SamrJaio, Teixeira Leite, Humberto 
~oura; Severino Mari:~:, Motta. Lima, Orlando Araujo, Fernande~ 

,!ma, Sampaio Costa, Deodato 'Mala, Melchisedeck Monte. Aman 
,o· Fontes, :Manoel Novaes, João Mangabeira,· Arlindo Leoni, Ma, 
~lh.ães Xetto, "•anderle:!r de "Pinho, Pedro· Calmon, Leon_clo Ga~ 
__..._, Arthur N:eiva, Edgard Sanches, Attila A-maral, Hoinero Pjr"r 
Ubatdo Ramalhete. Francisco Gonçalves, Nogueira Penldo, .Ama
ra l .Pelll:oto, Julio de Novaes, · Ca:ndid~ Pessôa, Salles Filho, · Jouo 
Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Bento Costa, Herme
te Silva, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Lontra Costa, Nilo de 
Alvarenga, Lemgruber Filho, Bandeira Vaugban, Clemente· Ma
drado, Arthur Be~ardes Filho, Negrão de Lima, Gelso Machado, 
João Henr>ique, Bueno Brandão, Abreu Sodré, Oscar Steven:son. 
car!ota de Queiroz, Moraes Andrade, cardoso de Mello Netto, Ma
cedo Bittenco~rt, Btas Bueno, Felix Ribas, Aureliano Leite, Mi
rando Junior, Hora.clo Later,_ Josê Cassio, Vicente Miguel, Trigo 
àe Loureiro, Corr~a da Costa, Pllnio Tourinho, Arthur Santos, 
Abelartlo Luz, Dorval Melchi:l.des, Carlos Gomes de OLiveira, João 
Car'tos, Baptista Lu'sardo, Demetrio Xavier, Annes Dias, ·Raul 
J1ttencow1:, Ascanio Tubino, Barros cassai, Dario Cre.<:po, J o:u • 

. :Neves, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Ermando Gcm~, Sebastião 
Domingues, Pedro Jorge,· Francisco di Flori, Abl1lo de Assis. .An
tonio Carvalhal, Austro_ de O!i~·elra, Arthur da Rocha. Adalberto 

·Camargo, Damas Ortiz, Vieira Macedo, Martinho Prado, Oliveira 
Coutinho, Litna Teixeira, Paulo Assumpc:ão, Pedro . Rache, GQtii.o 
de Brito, "Leoncio Araujo, Gastão Vidlgal, Franta Filho. Arlindo 
Pinto, .Augusto Corsino, Cardoso :IJ.yres, Baeta Neve~. Abelardo · 

· Marinho, Sylvlo Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes Pai
va, . Barreto Pinto, Thompson Flores . (142.) 

. . 
D eixam de con1parecer os Sra.: 

Josê Pingarilho, Agostinho Monteiro. Llno Machado, Olavo 
Oliveira, Jehovah Motta,, Alberto Roselll, samuel Duarte .• unaldo 
Bastos,- Emilio de Mara. Mello ~!achado, Is!dro de Vasconcellos. 

· Altarnlrando Requião, Clemente Mariani, Lauro ':Passos. Pedro La
go. Luiz VIanna Filho, J. J. Seab·ra, Al!~do Mascarenhas ,Arnold 
Silva, Octav!o Mangabeira, Asdrubal Soarês, Henrique Lage, Sam
paio Corrl!a, Eduardo Duvivier, Arthur Berna-rdes, Carlos Luz, 
Noraldlno· Lima, Pinheiro Cha;>n.."-. !'dart.ins Soares. Adelio Maciel, 
João Beraldo, . Wa!'lblniton Pire~;, Juset!llno :Kubitschek, Polycarpa 
Viottl, Carneirll de Re2ende, Joíio Penido, Rezende Tostes, .Tacques 
Montànd;,n,. D6ttJbim "lol·eira. Pa;ulo Nogueira, Pereha. !Lima, 

Tneotonlo. Monteiro de Barros. Santos Filho, Ver~rueiro Cesar, Ga
ma. ."cerqueira, Joaquim Sn.mpalo Vldlll. Cincinato Braga, Laerte 
Setubal, Hyppolfto do Rego; Jo~ge Guedes, -~aberto Moreira, Me4ra. 
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Junior, Silva Costa, Martins e Silva, Cbrysostomo de .Oliveira, no~· 
bert.o SlmÓnsen, VIcente Gouveia . (57.) 

ORDEM DO DI.A. 

2• àist:1issi'io do .projecto n . 92, de 1935, d.ispomlo 
sobre os of!icincs avladore.~, sul>mQITinista.s c m edicos 
ractioloqistas do E~rcrcito. e Arm.ada quando int:aliààdos · 
em, serviço; com. parecer da Com=i.sscio de Ju.stiça. t . · 
81tb&titt~ti-vo da de Finança~t e Orça111A!nto -e da de Se
gura-nça. 

O Sr. Presidente - Entra em discúsão o art. 1. • 

Ha. sobre a mesa um réquerlmento que vai ser lido. 

E' lido o seguinte 

RElQú"i:rul\lEN'rO AO PR.OJECTO ~. 92 , DE 1935 
:: 

Requeiro seja emiado á Commissii.o do Estatuto o projec to n . 
92, de 1935 .. 

Sala das Sf!ssões, 3 de Julho dP- 1935. - Paulo :il[arti·ns . 

· Em seguida, · é encerrada a discussão do,.; artigos 
l.. e S. o, f.icando adiada a votação. 

2• discussão do .. 1Jrojecto ~- Ú4, àe 1934. tr0111i3fc
rinao pa.ro a t[nicíc os serviços de Policia Mariti?na, 
.&érea e àe Frcmte~aa, àe accordo cem õ art. 5", ali

,necu V e XI da C'õnstittti.ç{io Brasileira. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o art .. 1. • 

.Tenho :sob"re a mesa· umas emendas que vão ser . lidas. 

Silo lid~. apoiadas · e enviadas á. Commis.'lâ.o M 
Finanças e Or~amento · as segui'ntes 

EMEN1M.s .\0 PROJ"BCTO N' •. 214, DE 1934 

(2• discussão) 

Accrescente-se onde convier: 

"Ar.t. A despesa correrá. .par conta do saldo da. extincta caixa. 
de Subvenções". 

lustifico{ião . 

Conforme se . vê do parece~ da Commissão de Fina nças a des
pesa, no caso, deve cor:.;er por conta do saldo dà extiflcta Caixa de 
Subvenções, aliãs, em desa.ccordo com o qne resolvera posterior· 
niente," ao emittir parecer sobre a emenda apresentada ao projecto 
n. 42 A. -de 1935, ·conforme tive · opportunfdaàe de assignalar; em 
discursos proferidos no dia 27 de Junho proximo passado ··e em 2 _do 
correrrte (D. P. L. ·ae -3; pg. 1901), . . ~· .. , . 
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Indispensa.vel, porém, a emenda, pi'imeiro porque l).âo se pode
ordenar a. despesa., sem 1ond!car por onde deve ser custea9a e depoi!! 
por que a Commfssão de Floan~as suggerlu o aproveitamento do 
saldo, mas não formulou o substitutivo ou o dispo!!ltlvo neces~a
rfo. O q1,1e :se voia.e é sancc!onado e o projecto e não o parecer. 

Sala .das Sessões, 4 · de Julho de 1935 . - Edlln-Úndo Barreto 
· Pin~o . 

N. 2 

Onde convier: 

"Os auditores do Tribunal de Contas serão em numero .. de 
cinco (5), devendo o unico Jogar que se restabelecer, ser preen
chlklo obrisatorlamente, pelo auditor que ainda não for aproveitado 
no Tribunal, dentre os que foram postos em dlsponlb111dade nos 
termos do Decreto de 10 de Abril de 1931. (Ministerio da F.nzen
da, "D:la.rio Offlc!al" de 15 de Abril de 1,!131, tis. 5. 839). 

Sala da Com missão, 12 de Junho de 1935. - He-n.riq1Ú: Dods
u:ortl'. 

Justlficq,çiio 

Os auditores eram em numero de oito (8) , até n data em que 
foram postos· em ·disporuibllldade por suppres'Sã.o de tosares. qua.tr.o 
dos · auditores mais modernos . 

.As necessidades do serviço estão a exisir o restabele.cimeilto 
de mais um loga.r na auditoria do Tribunal, que, de!!se modo, reco
nheceu a sua neceS'sidade na forma da proJ)Osta apresentada á· 
Ass~mbléa Le'gislativa ma reforma do mesmo Tribunal. 

De facto, entre outr3.3, duas funccões de ,grande hnpor~ncia 
cabem aos auditores: 

1. •, relatar annualmente milhares dl! processos de tomada 
de contas, lavrar accordãos dos mesmos e ainda relatar compro
;--açõeS de ad~antamentos; 

2. •, substituir os ministros do Tribunal em suaS faltas e im
pedimentos, licenças ou vagas, o que é frequente. 

. ~ ·ora, quem acOJn])allha a anarcha dos trabalhos no Tribunal de 
Contas. notarâ. que fi'equentem,ente, ha um. dois ·ou mais auditores 
nas tuncções de ministros.. E iSso sem falar na ausencia. ou !alta 
dos proprlos ·auditores, por motivo de férias ou licenças. 

Deste modo, ·reduzidos temporariamente a dÓis e muitas vezes 
. a. um, como qu~i sempre acontece; o serviço so!tre grande atràzo 

para as partes e :; para a Fazenda. Nacional. 

Restaurando-Soe mais um cargo e, desta. forma, passa-ndo a 
cinco · (5) o num~ro de auditores, multo lucra.nl.. o serviço publico 
normaliZando assmí os trabalhos do Tribunal. 

Manda a jus~a que .. :para o cargo a ser restaurado, ~eja. _a.pro• 
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,. 
veitado o unico aud!tor· que falta ser provido no mesmo· Trfburo;tl, 
dentre os que foram postos em disponibilidade pelo decreto acima 
referido. Resulta. pois, a inteira procedencla da e~enda, 

Decreto de 1(} de Abril de 1931, do Minist~ da Fazenda 

(Dia.ric 0!/icial de 15 de Abril de 1931, fls. 5.839) 

Di3poníbilklade dos auditores do Tribunal àe Contru: 

Tendo em vista o disposto do artigo 9 . c letra 11, do, Decreto 
n. 19.824, · de 1 do corrente e o prescripto no artigo 15 para
grapho unico do mesmo decreto. e no ãrt. H2, nuinero XXVII, 
letra õ, 1° d~ lei n. 3.454, de 6 de Janeiro de 1918, resolve consi
derar em disponibilidade até o seu aproveitamento." de accordo 
com a legislação· em vigor, os audo!toreso do Tribunal de Contas, ba
charela Alfredo Octavfo de Mavignier, Rogerio de Freitâs e Alfre
do Thomé Torres, os quaes perceberão os ' vencimentos !i~ados 

em lei. ~-. 

Nota: 

Os auditores Rogerio de Freitas e Alfredo Thomê Torres já 

. !oram aProveitados: o 1" no proprio Tribunal como auditor' effe
ctlvo, ))Or decreto do Governo Federal de 10 de Janeiro do cor
rente a~no (1935), e o segundo, no Tribu:t~al Regional Eleitoral do 
Estado do . Rio de Janeiro. 

Subs'tltua.tn-se os art. 12 e paragra:pho$ L 9 , 2. •, ·3. •, e 4. 9 , 

pelo seguinte: 

"Oi; funccionarios da Secretaria, de qualquer denomi-
•. na~ão ou Categoria, set"ão nomeados, .promovidos e àem.itti

dos por acto do Tribunal, mediante proposta do Presidente~· 
:Paragrapho uni co .. As condi<:ões ·para as nomeações, pro-. 

moções, concursos e demais formalidadis neceS!Sarias ã ad
missão e investidura do pessoal, serão. estabelecidas pelo 
Tribunal, tendo em Vlista as· disposições Iegaes con<::ernentes 
ao . !unccionaUsmo publico em geral. · 

Sala da Commissão, 12 de Janeiro de 1935. - Herique Dod-s
worth,. - DGn4el a.e Carvalho: 

Justiticação 

L A co.mpetencia para nomear os tunccionarlos de sua Secre
taria· ê ~c Tribunal de Contaa. 

O paragrapho unico ·ao art. 100 da Constltulçii.o estabelece: 

"O Tribunal de Contas terá, Q.uanto á orga'nizaciio do seu 
Regimento dnterno e da suá Secretaria, as mesmas. attrlbulções 
do~;~ trlbunaes judlclaes. " 

A àttribuftão de . organizar é da· ma! o r am!)lit.;.Jde . 

'Or-ganizar ~ "dispor. 1nstltu1r, · con:;;tlt)llr em urganlsmo, 1'or· 
mar, ·.apropJ'iar de· orgão" Candido FJgueli-edO>, ·Pa.gina. · ~O 5; · ·. ~ 
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"tornar apto para a vida, constituir em organismo, compor, for
. mar os or~s" Caldas Aulette, pagina 1.268; ê "àar· a disl)osição 

que .,_torna as substancias aptas para a vida, para serem anima
das" - Frei Domingos Vieira, pagina 581. 

Foi, evidentemente, ãntuito da Constituição dar ao TI'ibunal 
de Contas, no tocante â sua Secretaria. todas as attribuiç;õe.s que 
cabem aos tribunaes judiclarios. Outorgando-lhe competencia ·para 
organizar a sua s~retaria. isto é. constituil-a em .organismo, 
·delinear-lhe a estructura, tornal-a apta para a· vida, estabelecer 
as regras do seu funccionamento, compol-a de orgãos e definir as 
funcções destes, artliculál-a de seus membros, conferiu-lhe com
petencia para ·nomear os seus :funccfonarlos, fazendo-a viver, dan-
do-lhe acção. · · 

Aliás, como ponderam tratadistas da materla, essa competen
c!a., embora em certos casos não inscr!pta, se impõe como o corol
la.r:lo do principio que embelec'e a independenc!a dos · trtbunaes. E' 
o que affirma Carlqs Maxtmlldano, n00g "Commentario!l á Coru;ti
tuição" · (3• edi~ão, pag. 621). 

· Mais d!rectamente, no que respeita. ao disposto no para,;rapho 
unlco do artigo 100 da a<;tual Const!tuiç:ão, em carta datada de 21 
de· Agosto <le 1934, ao Ministro do Tribunal de Contas, Dr. Thom
p3on Flores, respondendo a consulta deste, ·o illustre Procurador 
Geral da Republica assevera: 

"O Intuito do artigo 100 ê applicar ao Tribunal ·àe Contas o 
" disposto no artigo 67. Organizar a Secretaria: ê regular o func

clo:ilamento, designar funccionaríos e respectivas attrlbui1:ões, no
me:ál-<l8 ··e dem!ttll-os. Para maior clareza existe a letra c do ar
tigo 67, não repetida no· artigo 100, porque -neste se res'llme.,·tudo 
e· apena11 se !az certo appl•icar-se â especle o disposto no artigo 67. 

o competente par nomear é o mesmo que para ;(lemlttir. Os 
americanos dizem attribue-se o poder de destruir ao que tem o de 
constrmr; e quem organiza secretaria nvmeia e regÚla a11 nomea
ç;11es e demisS'Ões. Demais, o. Tn'bunal de Contas é equiparado aos 
tribunaes judlciarlos sob todos os asp~ctos; garantias, incompati
billdad~s. inelegibtlidades, aposentadotia.s 'voluntartas ·e compulso
rla, ·etc." 

·U. Cwnpre, ainda notar, que. jâ houve, no caso, pron unc!amen
to do 'poder judiciario. ' 

Por sentença de 17 de MaJio· ultimo, publicada no "Diario à.a 
i1utlça, ci~ 30 do ;mesmo mez, o Juiz· da 3• Vara. Federal. denegan
do o ma.ndado de seguranç;a pedido pelo 3° escri:Pl:urario da Secre
taria do Tribunal ·de .Contas, Sat}TO Pibernat de· Carvalho, ·afim de 
sel" inatcado ao Podel" Executivo para· o preenchimento de uma va~ 
ga .de . 2o escrlpturario QUe, no mesmo Instituto, lhe cabe. 'pelo 
principio de antif:Uidade, assim conclue: 

"Orá, tendo sido transferido, pela. nova ConstituiÇão, ao Ttibu-
. na.I de Contas, a competencia ·para nomear os funcciona.rios de sua , 
Secretaria. A. maneira do que aéontece com os trl'buna.eso judicia
rlos, (art. 100, pa.ragrapho unico combinado com o art. 67. letra 
o),' está. a~d, paJPlt!tnte, a improcedencja do pedido.'! 



Câ'nara dos Oepltados -I mp-essa em 28101/2015 12:15- Página 28 de 73 

III. Consultado, por outro làdo, o elemento. hlstorico· com re
ferenda. ao texto consUtuclonal, vl!-se q_ue houve:. ·por occasliio da 
elaborai;ão da ·Constituição, u.ma emenda a.pre.:;entada. em 7 de De
zembro de 1933; pelo deputado Pontes Vieira, e que · tomou o nu
mero 73 , (pagina 158j9, do avulso respe:tivo) e onde se propÚnha: 

"Onde se ur: 
Art. 72, paragrapho unlco. 

O· Tribunal de Contas terá, qua'llto â. organização do seu 
regimento interno e da sua: Secr etaria, a,St mesmas a ttrlbui
çGes dos tribunaes juddcia.l'io.s. 

accrescente-se: 

salvo quanto â comvetencla conferida aos respectivos pre
sidente!! para nomear e demittir os ruricflonarlo's de :suás se
cretarias .•. n 

Essa emenda não !oi acceita. 

IV. Por ultimo, se a attribulção de organizar a secretaria, que 
a Constituicã.o deu ao Tribunal de Contas, não basta para que elle 
nomeie os seus tunccionarlos, tambem a Cama:ra. uos Deputados e 
o Senado não podenam nomear os !unccionarios de suas· secreta
das, visto como a Constituição, em nenhuma disposição: quer á. 
can:iJl.ra, ·quer' ao Senado, conferiu, de . •modo expresso, a quella. at
tribuição (ver artlS"QS' 26, 39, numero 6 e 91 mumero ·s , da Const1-
tuiçi.o}. 

Q Sr. President~ - Ha sobre a mesa. o seguinte 
'• 

. RE;'QU~"TT AO l'ROJEC'l'O N. 214, 01!1 1934 

Requeiro que o projecto n . .214, de. 1934, seja remettid~ á Com-
missão · de Constituição· e . Justic;a. · 

. Sala. das 8eBI!Õ~e. 3 de Julho. de 1934 . 
. Ju.Mor. 

. O Sr . Café Filho.- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputo.do Ca:Cê 
Filho, que, falando para. discutir o projecto n. · 2i4. deverá co~er
var-se rigorosamente dentrô . do assumpto n~lle versado. 

O Sr. Café Filho- Sr. Preei<lente. procurando dar cumpri
mento a um dispositivo conatituclonal, estA em segumlà. dlsousã.o 

· u ·projecto n . '214, que visa regUlamentar o aervlco de Pollcla Ma, · 
rit:ima. nesta Ca.pita.l. e nos Eatados . . 

VeÍi.flco: entretanto, que, apesar dll. 1ntelllgencla r evelada ·na 
elaboração do projecto em questiio, ha no mesmo · varias d1sposi
çio que contanám à orga.nl~ do 11ervic;o por .elle proprio pre-
tendida.. · 

Vejo, P<>l" exemplo, <i.ue, pelo art. 16, é dnda 11. chefia do ser
vlc;o em toclo o Pal:r. ao actua.l chefe dn Policia Marit!mn 'do Dls-
tricto · Federal. · 
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' . · Ainda se faz mais. con<:edendo-se a esse tuncclonario, que pas-
sa de chefe da Policia Maritima no Districto Federal a Director 
qeral de Policia Marítima., a attrlbulc:ão de reorganizar: o ~erVi<;o 
em todos os Estados, juntamente com dois technicos, que serão de
signados pelo Ministro da Justiça . . Para isso, 'e porque a reorga
nização é attribuida a um funccionario, dá-se o prazo de seis mezes . 

.Acontece, porém, que o pt•ojecto estabelece taxas, reforma com
pletamente o serviço existente nos Estados e deve entrar em vigor. 
Pergunto: em que .condições continuará a ~er feito o serviço nos 
Estados, se só depois de seis mezes é que teremos a reorganizaç:ão 
das policias marítimas estadoaes. Ha ainda a ponderar aquillo que 
di?. respeito á cla.sslflcac:ão das policias marJtimas em inspectorias 
<t sub-inspectoriaa,_ de accord:J com a importancia dos IJortoR. 

E mais adeante o projecto dispõe: na organiza~ão do pes~'Oal 
nos Estados, ter-s~-ft. em con-ta a renda de cada porto. Ora, cito. 
por exemplo, o de Natal, no Río Grande do Norte, o qual, pelo 
projecto, recebe a categoria de Inspectoria, emquanto o porto de 
Cabedello, no vizinho Estado da Parahyoa, tem a categoria de ~ub
!nspectoria. 

Diz o .projecto que a. organiza<;ão do pessoal nas inspectorüts e 
sub-inspectoria.s ficará dependendo da renda de cada porto. Is'So 
é que .acho chocante. Se, por exemplo, um porto, que vá.i ser clas
slt\!cado em inspectorla, tiver renàa menor que outro classificado 
no projecto como sub-inspectur ia, e se a -receita do porto inspecto: 
ria !ôr mrior que a receita do classi_ficado como sub-inS'pectoria, 
deixará àe ser· feito o serviP,o? Não ha verba àesignada, fonte de 
receita apontada senfw da propria J?olicia Marítima, de accord•) 
com as taxas. especl!dcadas., 

Parece que,' nesse caso, não se. poderá. organizar a inspectoria 
dentro do quadro suggerido pelo projecto em discu::;são. 

Felizmente, ao solicitar a palavra para requerer a "vol~a elo 
projecto á Comm!ssão, para mais demorado ~studo. o meu illus
tre c· disUncto collega, commandante Amaral Peixoto, inforrilOU
me que jú. ha um requerimento sobre a mesa nesse sentido. 

O SR. AM,\JU.L PEllXOTO - E' exacto. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU -·Mesmo pOrque; do contrario, a 
Camara iria votar sem parecer, desconhecendo o assu~pto. 

O SR. AMARAL PEJ:xoTO O projecto foi apresentaào em Dezem
bro de 1934. Decorridos os seis mezes de prazo con&titucional, e 
não' tendo recebido par~er, requer! q_u~ a ptoposi<;ão fosse inclui.da 
na ordem Jo dta. Agora; justamente, para evitar que o projeCto 
que li de minha a11tor!a fic;~,.sSe sem parecer da Coinmissão, pedi 
rosse esta ouvida.' 

·O SR. VESPUCJo DE: Al)RgU - V. Ex •. assim. <:~,giu muito bem. 
. ! 

O SR: _- CAFE' FILHO -· .Já manifeste.! a m}nha al('grin:- ao 
\'ef que a medida que la pleltea~ fóra tomada pelo no)J~:e au~or d< 
projecto. · 
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o SR. VESPUClO DE: ÀBREU - Torna-se 1nà1spensavel .seja ouv1-
da ta.mbem a Commissão de Ffnançll$. 

O SR. CAFE' FILHO - Realmente, COliDO esclarece o . illue
tre Deputado Sr. Vespuclo de Abreu, a. Conimjssão de Finança.e 
deve tambem ser consultada, ·pois o Projecto estabelece taxas, · re
forma completamente o ll':!rviço e crea Jogares e quatro repartiçÕes . 

São estas, Sr. Presiden te. as . considerações que tenho a Cazer, 
afim de que o projecto volte á Comm!S'São de Juatiça ... 

O SR. V:s:s?Ucto o-e ABRIW - E á de Fdnanças. 

O SR. CAFE' FILHO- ... e á de Finanças. 

Deixo de encaminhar a V. Ex. o meu requerimento em faca 
de h aver o illustrado colÍega Sr . Amaral P eixoto ~eclarado existir 
Jâ sobre a mesa requerimento em tal .sentido . 

Em seguida; é encerrada. a discussão dos artigos 
1• a 21, ficando adiada. a votação atê que a referida 
Commi!Ísão d~ parecei:' sobre a.S, emendas offerecida.s .. 

2• tlise1UI8ã<.> cW 1»-ojecto n. ·89, ãe 1935 (1" Legis
latura.), regu.la.nM o tunccíona.m.ento do Trõbu na.l de' 
Con.t_a.s e da.não outras promde-ncias. 

O Sr. Presidente -Entra em ·discussão o art. Lo do pro
jecto. 

Ha sobre a mesa tres emenda~:~ que vão ser lidas . 

~ - ,;:.- "· 

·são lldas e en ~s · á. Commissão de Finanças e 
Orçamento as seguintes 

(2~- discussão) 

N~ l 

Ao artigo 11, do proj~cto, a.ccre6cente-se: 

Paragrapho unlco. Os vencimentos dos funccionarios do Cor
po Instructlvo do Tribunal de Contas. em caso algum serão· Infe
riores aos de ldentl.ca éatego:ia. do Thesouro Nacional e Recebeõo-
rla do Dls trlcto Federal. · · · 

Sala das s essôes, 4 de J'ulho de 1935'. - Nog1~eLra Peni.do. -
Pcwlo MarU11s. - Morau Pa-1-L-a. - Arlindo Leo-ni . -.José Mut
Jeto. - H1~mberto de Mou.ra . - José Ca~·amo Ffih.o. - Ca--ridido 
Peuoa .' - Generoso Ponce Fi,ho .• ...:_ Francisco. G01r90-Zves. -
.Fmn.cüco Moura . '- Pereira. Cllrneiro . ..:... Hen.riqu.e , !A-!}e . -'
Thompaou FlO'res N etto . - .R~p J'u.niOT. - Carlos Reis. - Cal
de(ra de Alvctrengc, . - .A.Jberto Surek. -:- CrJié F' lho. - Henrique 
Dodawort}t.. - ACVliM de Leã.o. - :Salles F i Jho. - Zav{er de OU
~ra. - Deodato JlfUa,, Adelm.ar : RocJ~a . Ag~mor Monte .
Claro de GoàW. 
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Ju.sti.fica,çã..o 

A emenda encontra <:ahal justificativa nos consideranda 
abaixo: 

' Considerando que os :!uncclonarios do Corpo Insti-uctivo do 
Tribunal de Contas. a partir do Decreto n. 1.166, de 17 de De
zembro . de 1892. tinham e:::uaes vencimentos aos de identica. ca
tegoria do Thesou~~ Nacional: 

Considerando. poré<m, qne ·dado o pequeno~ quadro de nccesso 
e a situru;ão peC111iar Que lhes Privava do exerc!cio de commissões 
extranhag ao Tribunal. o D~creto n. 2.409, de 23 de Dezembro de 
18!r6. a~gmentou os vencimentos do referido pessoal. regalia pos
teriormente outorgada aos runccfonarlos dÓ 'l'hesouro pelo Decre
to n. 2. 807. de 31 dP. Janeiro de 1898 ; 

Considerando, ain da, que. posterlonnente. 51:lb o mesmo funda
mento, o · Poder Publico auJ:;mentou os vencimentos dos funccio
na.rios do Tribunal pelo decreto legislativo numero 1.526. de lS de 
Outubro de 1906. e , éM seg-tlilla. equiparou os vencimentos do The
!:'OUro Nacional aos do Tribtlnal de Contas, pelo artigo 33, do De· 
creto n. 2.083, dA 30 de Julho de 1909 ~ 

Considerando qtle a lei n. 4. 242, de 5 de Ja,neiro de 1921 (art. 
!l6), de caracter permanen te consagrou · definitivamente a referida 
equlparru;ão; · 

Considerando, entretanto, que o Decreto n. 24.036, de 26 de 
Maro;:o de 1934, estabeleceu o re.!Omen de quotas.- no ThesQuro ::-ra
cional. augmen tando os vencimento~; do pessoal, tendo por base 
os constantes das diversas categorias da· Recebedoría do Dlstricto 
F~eml; · · · 

Considerando QUe nessas- condicões. por ma.is de uma vez. !1. 

equiparação ·de vencimentos teve Jogar partindo do pessoal do 
Thesouro para. · o do Tribunal e nunca deste para aquelle. o que 
demonstra haver o Governo sempre reconh ecido a razão da. supe
rioridade das funccões do ne~soal do CorPo Instructivo do Tri
bunal de Contas; 

Considerando que os funccionarios do Tribunal têm a mesma 
investidura, identicos concursos, egual graduação hierarchica nas 
dlver.sas classes do quadro !uncclonal , ~ituação amparada pelo 
legislador nos diver~os act.os expedidos em tal s-entido, sendo de 
convenlencia e justl<:a a manutenciio de~se principio; 

Considerando .. acima de ttldo, q ue a: Constittli~ào, !mbu!da d"l 
um crlterio eminentemente socia l. prohlbe no artig-o 121, paragra 
pho 1 •, a differen<:a de salario nara um mesmo trabalho, qualquer
que seja o motivo .. 

Considerando, além do mnls, GUe seria ab!>'llrdo o fiscalizado 
perceber maiores vencimentos do aue o fiscal -:- ~ de inteira. justi
ça fique deftnitlvamente consagrado na lei organica o dispositivo 
con stante da emenda acima , .Qllê ofterer.Amos ao projecto do lllus
trado Relator , Deputado Cardo~n de Mello Xetto. 
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Considerando que n. lei n. 4.242, de 5 de Janeiro de 1921 (ar~ 
tigo 96), dé caracter permanente co,Ós~grou definitivamente a re
ferida equll)aração: 

; -

Considerando, entretanro, que o Decreto n. 2.4. 036, de 26 de 
Março de 1934, estabeleceu o regimen de quotas, no Thesouro Na- · 
cional, augmentando os vencimentos· do pessoal, tendo por base os 
constantes das diversas categorias da Recebedorla do Dlstricto Fe
~~; . ; 

Considerando qoue, nessas condições, por mais de uma vez, a 
equiparação de vencimentos teve Jogar partindo do pessoal do 
Thesouro l)ara o do Tribunal e nunca deste para aquelle; o que 
demonstra haver o Governo sempre reconhecido a razão da su
perioridade das runcções do pessoal do Corpo Instructivo ·do Tri
bunal de Contas; 

Conai<lerando que os runcclonarios do Tribunal t!;m a mesma 
investidura, identlcos concursos, igual graduação hierarchica nas 
diversas classes do quadro funccional, situação amparada pelo le
gislador nós diversos actos expedidos em tal sentido, sendo de con
veniencia e justi~a a manutenção desse principio; 

Considerando, acima de tudo, que a Constituição, imbuida. d~ 
um criterio eminen5emente social, ·probibe no art. 121, § 1 ", a d.iffe
rença de salario para um mesmo trabalho, qualquer que seja o mo
tivo; 

Considerando além do mais, que· seria. absurdo o fis'Calizado 
perceber maiores vencimentos do que o fiscal, - ê de inteira jus

'tiça fique definitivamente consagrado na lei organica o dispositivo 
constante da emenda acima, que offerecemos ao -projecto do illus
trado Relator, Deputado Card.oso de Mello Netto. 

N: 2 -. 
Onde convier: ·-..· 

"Os au~t6"i-es do Tribunal de Contas serão em numero· de 
cinco (5), devendo o un'ico lagar que se restabelecer, ser preen
chido obrigatoriamente, pelo auditor que ainda não foi aproveitado 
no Tribunal, dentre os que foram postos 'em dlsponibilfdade nos 
termos do Decreto de 10 de Abrll de 1931. (Minlsterio da Fa
zenda, "Diario Official", de 15 de Abril de 1931, fls. 5. 839). 

Sala d::~. Commissão. 12 de Junho de 1935. Henrique Do~~ 
worth.. 

J ti.Sti/icação 

Os auditores eram em numero de oito (8), até a data em que. 
foram postos em disponibilidade por suppressão de lÓgares, quatro 
dos auditores mais modernos • 

. .As necessidades do serViço estão 'a. exigir o rest~belecimento. 
de mais um logar na auditoria do Tribunal, _que, desse modo re· 
conheceu a~ sua n~essldade na. forma. da proposta. apresentada :i 
Assemblêa Legi::~lativa na reforma d.o meemo Tt'ibunal, 
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·be facto, et~tre ouh'M, duas funcç;ões de g1·a.nàe l.-mpot·tancia 
c~. bem aos auditores: 

~- 1°, relatar annualment\ milhares de processos de tomada; de 
contas~, lavrar accor<lã.os dos mesmos e ainda relatar cornprova
c~s de adiantamentos; 

2•, substituir os ministros do Tribp.nal em suas faltas {, impe
dimentos, licenças ou vagas, Q que é frequente . 

. · Ora, quem acompanha a marcha dos trabalhos n<l Tribunal de 
Contas, notará. que frequentemente ha um, dois ou mais auditores 
nas funcçõeo; de Ministro. E isso sem falar na au!<encia ou falta 
dos propri\)s auditores, por motivo de férias ou licenças. 

DelSte ·~odo, reduzidos temporariamente a üoü; e muitas veze~ 
a um, corno quasi sempre acontece, o servi.;:o sofft·erã. ~;rands 

;~.trazo para as partes e para a Fazenda Nacional. 

Restaurando-soe maí,; um cargo, e, desta fôrma, pa~ando ::t 

cinco (5) o numero ne auditores, muito JucrarH. o serviço publico 
normalizando ::tS'Sirn os trabalhos do Tribunal. 

Manda. a justü;a que para o cargo a ser restaurado seja apl·o
\'eitado o unico audit.oí· QUe falta. ser provido no mesmo Tribunal, 
dentre os que foram postos em d'lsponibilidade pelo decreto acima 
referido. Resulta, pOi!', a inteira procedencia da emenda. 

Decreto de 10 de Abril de 1931, do Ministro da ~'azenda. (Diario 
Oificia-l, de 15 de Abril de 1931, fls. 5.'839.) 

Di.'fPonibilidade dos atulitorcs do Tribunal de Co-ntas 

Tendo em vista o cll.sposto do m·t. 9", letra 11, do Decreto 
n. 19.8:)4, de-1 do corrente e o prescrlpto no art. 15. paragrapho 
unico do mesmo decreto e no art. 1G2, numero XXVII, letra 11, 
1o da lei n. 3.454, de 6 de '. Janeiro de 1918, resolve cónsiderar em 
disponibilídade até o seu a1lroveita.mento, de accôroo com a legis
lação em vigor, o:s auditores do Tribunal de Contas, bachareis Al
tredo Octavio de Mavignier, Ro~erio de Freitas ·e Alfredo Thom~ 
'l'orres, os quaes pérceberão os vencimentos fl:.<eados em lei. 

Nota: 

O.S auditores Rogerio de Freitas e Alfredo Thoml'! Torres jú. 
foram aproveitados; o 1• no proprio Tribunal como auditor effe
ctivo, por- decreto do Governo Federal de lQ de Janeiro do cor
rente anno (1935), e o segunà<"l. no Tribunal Reg-ional Eieitoral do 
Estado do Rio de J~meiro. 

N. 3 

Substituam-se o art. 12 e paragra phos to, 2°, ao e 4• iJelo se
guinte: 

"()s funccionarios da Secretaria, de qualquer dencm1-
nacão ou categori!k- serão nomeados, promovidos e demittí- . 
dos por acto dO Tribunal, mediante proposta do Preside~te·.~. 
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Paragrapho unico. As cond!c:ões para as nomeações, pro
mocões, concursos e demais formalidades- necessarias á ad· 
missão e invcs'Udura do p essoal, s€rão estabelecidas pelo Tri
bunal, tendo em vista as disposições legaes concernentes. ao 
!unccionalismo publico em geral , " . 

Sala. da Comrnissão, 12 de J~ho de 1935.1 

worth. - Daniel de Carvalho. 
Henríque Doà-8-

J ustificaçã,o 

r. A competencia para nomear os !unccionarios de· sua Secre· 
tarta é do Tribunal de Contas. 

O paragrapho unico do a:rt. 100 da Constituição estabelece: 

"O Tribunal de Contas terã, quanto á organiZação do 
seu Regimento interno e da . sua secret.aria, as mesmas attri• 

. buicões dos tribunaes judlciaes. " · · 

A attrlbuição de organizar . (! da maior amplitude. 

Orga.ltizar é· "dispôr, instituir, constituir em organismo, for
mar, apropriar de orgão'' - Candido de Figueiredo, pag. 305; é 
"tornar apto para a vida, constituir em organismo, compOr, !ormar 
os orfãos" -~ Caldas Aulette, pa~;. 1.268; é "daz.- a disposic:ão que 
torna as substanclas aptas para a vtda, para serem animadas" 
Frei Domingos Vieira, pag. S8l. 

Foi, evidentemente, intúito da Constitui~ão dar ao Tribunal de 
Contas, no ·tocante á sua Secretã:i-ia, · to~ as a.ttribuíc;:ões que 
cabem aos tribunaes judJclarios. Outorgando-lhe compe~ncia para 
organizar a sua Secretaria, istó l:, constituil-a em· orga.nismo, de
linear-lhe a estructura, tornal-à apta para a Vida, estabelecer o.s 
regras do seu funcdonamento, comp<il-a de orgãos e definir as 
!uncções · destes, articu lai-as de seus membros,. conferiu-lhe com
petencia f)ara nomear os seus funccionarios, fazendo-a vi\'er, dan-
do-lhe acc;:ão, · 

Aliá.S, como ponderam tratadistas da materia, essa compe
tencla, embora em certos casos não inscripta, se impõe como o 
·corollario do principio que estabelece a independencia dos trlbu
naes . E' o que af!irma Carlos MaxÍm11!ano, nos " Commentarios il 
Constituição" (3n edição, pag_. 621.)' 

Ma.ls directainente, no que res,Pelta ao disposto no oaragrapho 
unico do art. 100 da actual Constituição. em . carta datada de 
21 de Agosto de 1934, ao Ministro d o Trib'unal de Contas·, rir. Thom
p son Flores, r espondendo a consulta deste, o Ulustre Procurador 
Geral da Ropubllca assevera: · 

- -·· ...:::;:;; 
"O intuito do art. 100 é a,pplica.t' ao Tribunal de . Contas o dis· 

posto no art. Si. Organizar a Secretaria: ~ regular o _tuncciona~ 
menta, designar tuncc!onar!os e r especth:as attr!bulções. nomeai-os 
e demettll-osr. Para maior clareza e:rlste a letra c do art. 67, não 
repetida no art . 100. porque neste se resume tudo e apenas se faz 
~erto apl)Ucar-se â eapecle o disposto no art. 67. 
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O competente para. no.mear é o mesmo que para demitÜr. Os 
::~. mericanós dizem - attribue•se o poder de destruir ao que tem o 

-: de construir; e quem organiza secretaria nomeia e regula as n()
mea<;ões e demis'Sões. Demais, ' o Tribunal de Conta.s, .é equiparado 
aos tr1bunaes judiciarios sob todos os aspectos: garantias, fncom
patiblUdades, lnelegtbilidades, aposentadorias ,·oluntaria e comput
sor!a, etc_ " 

II. Cumpre, ainda notar, que jâ. houve, no caso, pronuncia
me~to do poder judicla.rio. 

Por sentença de 17 de Maio ultimo, publicada no D ia.riQ da 
Justiça., de . 30 do me~mo mez, o Juiz da 3• Vara Federal, dene.
;;ando o mandado de ::~egurança pedido pelo 3" escripturatio da 
Secretaria. do Tribunal de Cantas, Satyro Plbernat de Carvalho, 
atim de ·Ser indicado ao Poder Executivo para o preenchimento de 
-uma vaga de .2• escripturarlo que . . no mesmo Instituto, lhe cabe 
pelo principio de antiguidade, assim conclue: 

"Ora, tendo sido transferido, pela nova Constit uição, ao Tri
bunal de Contas, a competencla para nomear os tuncciona rios de 
sua Secretaria, á maneira do que acontece com os tribunaes jud1-
clarios, (art . 100, paragrapho unlco combinado com o art. 67, 
letra c}, está ahi, palpitante, a lmprocedencla do pedido . ·• 

III : Consultado, por outro . la-do, o elemento historico com 
referenda ao texto constitucional, vê-se que hotive, ·por occasião 
da elaboração da Constituição, uma emenda apresentada em 7 de 
Deze:inbro de ·1933, pelo ·Deputado Pontes Vieira, e que tomou 'l 

numero 73, (pagina 158/ 9, do avulso r~pectivo) e· onde se pro· 
punha: 

" Onde· se lê: 

Art. 72, paragrapho unlco. 

o Tribunal de Contas terá, quanto fi. organização do seu 
regimento . interno e da. s'lla Secretaria, as mesmas attribuf· 
çõea dos tribunaes judlciarios. 

accrescente-se: 

Salvo quanto á competencta conferida aoR respectivos 
presidentes pará nomear e demittir o.!; !unccionarios de suas 
secretarias . . . " 

ESSa emenda não !oi acceita. 

Iv. Por ultimo, se a a ttribuição de organizar a Secretaria. 
ctue- a ·consUtuJ<;ão deu ao Tribunal de Contas, não basta 'para que 
elle nomeie os seus funccionarlos,_ tambez:n a. Camaro. dos Deputados 

• e o senado não poderla.m nomear os t'uncciona.rios de suas aecre
tarias viSto · como a C011stituição em nenhuma diSposição, quer 
á ca~ara, que~-' ao Senado, :conferiu, .de a:nodo exp~esso; aquella 

· attrlbuição (ver artigos 26, 39 numero 6 e 91 numero S da Consti
t)lição) . 
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O Sr. -~rreto Pin.to (Pela·-~ràem) .- Sr, Presidente, .não 
posso coni.prehender a presSa. da inclusão do projecto" n : 89 n:L 
Ordem do Dia." de hoje: tràuincio-se com·o se trata de mate.ru(de 
alta relevancia, como o é, a lei organica do ·Tribu~ de dônias .. 
o Diari o do Poder ·ú ·!Ji$Úz.tivo, de honterri,' hoje distribuido é'. qilc 
pubUciou · o s'llbstitutivo da Comniissão. · · · · 

Che~do :i. Camara. · recebi . o respec~ivo av~so. P~r -~~!Se
guinte os Srs. Deputados, meus collegas, não tiveram tempo de 
formular todas ns s uas emendas, porque o prazo concedido · foi -mais 
do que exiguo. 

O ·sa. ~~RCio _TORJU1S - V. Ex. permitte um apart:? . . · 

O SR. BARRETO PINTO- Os apartes de v . . Ex. ;~~ropre me· 
~onra.tn e- alegram. 

,Ú SR. ACURCIO TORJ!ES- V. Ex. acha que estâ.havendo pi'eSISa?· 
O projecto foi ap resentado ha tres 'mezes . 

o s:R. BARRETO PINTO - Respo~derel ao aparte -de v. Ex
nos seguintes termos: O parecer da Comml~são de Finall~as; · pro
ferido n:o dia 24 de . Junho, cujo relator foi ~) no~ao grà.ade mestre, 
o Sr. Cardoso de Mello· Netto, s6 foi publicado -h ontem. O pro
jecto .inicial -não me Interessa:. · no momento. •Estou d!scu.tirido ··é · o · 
parecer da Commissão,- que modtticn, completa.riten te. o projecto · do 
eminente Sr. , Nero .Macedo, a qll(jm considero : uma competenda.'· 
nesse a.ssmn-pto. 

o SR. Acuacxo . ToR!lEs - se. v. Ex. está. . criticando, está; · recla
mando contra. a. não distribuição .dos- avulsos, sou obrigado a : ficar" 
de accordo com V. · Ev .·, pois tambem .não c.ompreh.erido .. que venha. 
para discussão projecto cujo avulso não t'oi..:C~lstribUl..d~ pelos . Depu- ·. -
tados. \Quanto, porêm, ao facto do parecer ter sido lldo, . hontem,. · 
e o projecto incluído, hoje, na Ordem do · Dia. não. · Isso é regi-
J;Ile:ntal. •• · · 

O SR. BARRETO PINTO - .Aprendi o-, .Regimento ;OU 'vindo as 
liç~s de V. · E,_.-, mas o que estou crltican~o é a . preferencia que 
foi dada ao projecto ·n. 89, qua..."l.do ha outros mais-antigos, qt;~e 
estão ··esquecidos. v .. Ex·. hontem meamo tez . ·uma recl1Úna.ção 

. nesse sentido. 

O · SR. AcuRCio ToRREs - Se · Y, Ex. procurà, mostra,r que a 
Mesa està agindo com. dois pesos e duas medidas ... 

o &R. B.ullu:~o PI.NTO - . ·v. Ex . é{ que está m~ levando-
para. esse l&do·. · 

O SR. AC'ORCIO ToRRES - Não sou capaz de levar V. Ex. para 
lado algum. · . ._ · · ' . 

o<sR; · B.A.lUU1TO ··PINTO -L~ não vou; ·fico· onde: estou. 
(Riàos.) · . 

. ~; Sr.. Preshlente a qu~s~.o ·(le ~rdem que @ er9 leva.n~ ~ 
·relativa A-. possiblli<lat'k! _de _se adiar a 'discussão do . projecto: .n . ~~ • . -

o . SR. PRWPEÍN'l'!!l' .;_. . 'Para eaee . e!feito,-_ v. '· Ex ... devérâ ·deldstir :" 
de f:ilar ' pela . orâem e mandar Utn requerimento; ·porque. a pba.Be 
da 41scu~o do projecto permitte lsso<. · · .-·- "' 
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. O · ~~. BARRETO PINTO --"" Mas se l)l~n4ar a Y . . Ex , o meu 
requerimento implica em reconhecer, tacitaniente, que o 'avulso 

< e!ltá pertefto: Assim •não entendo, em face do disposto no n . s.· 
do art. 100 do -Regimento . 

O p~o;tecto faz diversas 'citações · de leis de c'ontabilidil.de pu
bllca, que, entretanto, não foram transcrlptas no avulso. 

'V: Ex. verã, por exemplo, no art. 38, § iodo projecto, que· ha · 
uma refer.imcia ao !i 1 • do art. 89 do Codigo de Contabntdade, ~ue 
n ã o foi ' transeripto, conforme manda. :·o Regimento. E V : · Ex., 
Sr .- Pré!lldente, me permittirâ que accrescent~ o soeguinte: eu soube 
da reunião - ·que não quero dizer ·tenha sido clandestin8. · -___ da.. 
Commissãó de Constituição e Justiça, em que ·esta·foi o~vidÍI.; sobre · 
a .Iel organica do Tribunal .de Contas, mas uã.o conheço essa op!-
n:lií.o da: Commissii.o de .Justiça. : · · · · 

O SR. CAnl' FILHO - N ã o p6de ser clandestina·. 

O SR. BARRETO PINTO - Agora, V . Ex. está segllindo a 
~esma trilha do Sr . Acurcio Torres, chamando-me para onde, 
nlio quero ir. 

O SR- . A CURCIO . TORI!i:S 

um pouê:o forte. 
"ClandeS\ina" talvez seja expressãf? . 

O SR. B~0 PINTO Deixo a 'V. Ex. para fazer a 
emenda, <:omo entender... (Risos.) ' 

.O SR. AKAR.t..t. Pmxoro' - Talvez- tenha sido " su'!>versiva" ... 

O SR. B.A,RRET.O PINTO- Isso ê com V. Ex., que.(; militar, .. 
e conhece essas coisas. 

O SR. . 'Vxcroa Russo!I4ANO: -::-: Ao contral."io; o mil1ta!! é a . Ol'<iP.m 
constituida .. 

O SR. BARRETO PINTO - Mas, muitas vezes, o militar . se
torna: · sub·verl!fvo ..• 

Estamos .discutindo no ·escu.ro. Esta é a verdade. 

O SR. AccrRCio TOMES - V. E x . ainda não estlí. esclarecido? 
•! . • • 

. :o SR. · BA:RRETO· Pl'NTO··- Nunca estou· esclarecido; S'alvo 
quand~ posso ·contar com o lunlinoso esplrito de 'V •. Ex. 

· . ·O SR. AcUl!Cio ToRRES :- Perdão! . Eu queria diZer; es~lareci~o 
sobre o . Pro.Jecto • 

. O SR. BARRETO PINTO- Se V . Ex . e~. eu o felic ito. 

~- ~R. A'C~ .'~o~ ·_ E~ . àsto)l. Não estou de· acc6rdo coro 
~ pa.reeer; mas estou esclarecido pa.rllf dar meu . voto, porq}le 11 o ·. 
Parece;-. 

-. • o . SÍt A:a.t~ ~ ~ O · ~jec_to foi .P.ubUCD.do :no Diario 
do Poder Lêgülatí'VO· · 

o s:R. BARRETo' P!li."TT -· De· honte~: qúe SÓ · ~scebiboje ... 
. . : ' . . ·. ' . ··, ·.· . . 

·· .O SR, VICTOR Rvssox.~.No _::. E ' asalm. • 
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·.0 SR: 13ARRETO. PINTO :-:-- Não é ·assim 'tal. o\~roje~to toi 
Udo n.o exp~iente de 24 do mez ·passado e só· foi publicado h ontem. 

• . r .. , , : •. . :' . . 

O SR.· VIC'I'OR · Russo::I!ANO - Excesso de materia.. 

· ·, O SR: ·BARRETO :PJ~.To - Esse argumento não· . .Procede. 
De outro m.odo, ·a . prevalecer. esse ponto Q.e v·ista., nem . seria ne

. ce.~saria qualquer publicação . 

.Mas, :sr . . Presidente, a questão de ordem que levanto ·é esta : 
não· li!.SW. obsoerv.ado o g .·s· do. art . 100 do Regimento. Não foi tn
cluido o parecer da Commissão de . Constltui.;:ão e Justiça> .Ness.ai$ 
condlgões, nãq tomo conhecimento da materia, embora não yenhR 
obter .'o apofo. da Clua.. . · 

·O Sr: Cardoso de .Mello Netto -(Pela ordem) Parece que não 
ha razão algllllla na imp)lgnação de meu nobre collega e amigo, 
Sr. Députado Barreto . Pinto. 

Realmente, o pareOOr só !~i publica~o no D~ .do Po~r Le
gislativo de hontem, mas· estã pUblicado· oom todas ás formalidades 
l<ipes. · .- · 

' Não havia pof>!Sibillda.de ·de citar legisla~.ão, porque não ha·. 
legiela~:io a réspeito, eis qu~ se ttà.ta, eiactamente, de fazer n lei 
·organ.!ca. do Tribunal de Contas. 

. A unica legislàção que se ' podia. citar ria ori'anfzação· ê .a Con$
titUição. 

o .sjt. B~qmo PINTO- E o§ 1~ do 'art. 89 do Codigo ~e Conta
bilidli.de, a que se refere -o § 1 ó do art. 35, do projecto de V. 'Ex . 
Não sei, de . momento, CMtO ést.ã. . redlgido :o .disPositivo, mas tra
.a-&e de questão de. àlta t-elevancla. ·E assim ·por diante.' .. · . 

O SR. 'CARDOSO n:E:..MELLÓ NETTO....:. Se ó .nobre r>epu
tado não eS'tâ BU1f1cientemente ·esclarecido l)ara apresentar emen
dae em segunda discussi.o, poderâ apreeental-as em. ter:ceira .. o _que 
nilo devemos, por~m. ê protelar a- discussão de uma. lei . da .impor.-. 
ta.ncla e .magnit!lde' 1lesta, que enquadra o· Tribunal de Contas · 
dentro do regtinen. canstitucional. · · · 

O Sr. Moraes· Paiva - Sr. ·. Presidente, .ao ~onb-arlo · ·do 
llluet.r(j éollega, Sr. Barreto Pinto, tendo examJna.do, com a ma.xhna. 
a.ftenc:ão, o projecto. do . . corrente anno, .que .. "Reorganizá .o .Tri
bunal de Conta-s e crês. as was .Delegaçlies" . de· autoria do emi- . 
nente . collega e Deputado CardoSO" de . :M'eÚo' Netto approvadd· pela 
Commlssão de Finanças. e, embora reconhecendo"o alto merlto · 
desse trabalho, sahido das mãos de consagrado mest~e do Direito, 
pedimos . venla, entretanto; para. .. apresentar . ao . mesmo prÓjecto. 
algumaS emendas q'ue··'tafubem merecéram a ·.asiignatura de illus- " 

. tr@s-e -dignos . De11utados. · · · 

Visam . todas ellas completar e :aprimorar o referid'O projecto, 
esta.lletecendo mâ.ls ·alguns disJÍosiÜvos . salutares;. colhidos, em ·sua 
m&.torla. do primitivo :Drokcto, de 1934,- de a.utori~ do então Depu- .· 
ta:do, hoje , Senador, .Nero õe_ Macedo, que . Ulu&1:roti a Co.mmissão 
d.e 'Filla.ncas ·e a -Cor.stitut'lite éoin·á -sua. brilhante 'e 'êt!ié!enie collll-
-bora.ção. · · ' · · · · · · 

··, ·- ... .. - .. . - --·. • r.-· • •-:- ' I ·. 
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;Diversas emendas, Sr. Presidente, tenho a honra de apre
sentar e, entre ellas, convém destacar as seguintes: 

Relativamente á.s promocões: 

"Pelo criterio de merecimento só poderão &ler ·_ promovidos os 
tunccionarlos que estiverem collocados na escala de antigufdadg 
até o numero que corrésponder a dois terços do numero de-!unccio
narios da sua classe, desprezada a frac6ão, quando o .total não ~Ot· 
divisivel por tres". · · 

Esse critelio foi adaptado pela Commissão especial do · Es
tatuto dos ~ncc!onarios _Publicas. e deve constar do ·mesmo Es
tatuto. 

I 

Outra. emenda é a que diz respeito aos funcc!onarios da .se-
cretaria: . 

"Os funccionarios da Secretaria do Tribunal ele Contas, na 'or
ganização do respectivo . quadro, não poderão ter vencimentos ~ 

vantagens inferiores ãs de que gozem os de iguaes. ou !denticas 
· categorias do Thesouro Nacior·li ·e da Recebedor!a do Districto 
Federal".. · · · 

Tem este dispositivo o salutar intuito de evitar que tunccio
nârios do Tribunal de Contas, lnstituic;ão altamente. :t:isca.llzadora, e, 
pois, de . alçada superior, percebam ·vencimentos e .... -a.ntagens infe
riores ás reparti~;õeS' sob a sua jurisClic~ão. 

E' esta uma anomalia que se vem verificando de ha muito, quan-
to ·á Recebedor!& do ·Distr!cto Federal e as .A.lfa.ndegas desta Capital · 

, e de santos, cujos aervidores percebiam e perce bem vencimentos su
periore·s_ aos ·de identiéas categorias do Trib_unal, embora tendo os 
mesmos ordenados .fixos. 

Pela ultima ~etl)rma (DeCreto n.o 24.144, de 18 de. Abril de 1934, 
art. 1:•, §),passaram os funccionarios do Thesouro Nacional a per
c~ber o meSmo que 'os da Recebedorla (com as gratificaçÕes poJ: 
quotas) . · · 

1 
. . 

Entretanto, desde sua ftindao;:ão pela Constituição de 1891, os do 
Tribiuial stempre tiveram vencimentos iguaes e, por vezes, ·superio~ 
res aos ·do Thesouro. A. ·dfsparidfide de vencimentos, que ora se 
verifica, é _flagranté e· inlqua. · · · 

Manterido e respeitando o criterfo do illuatre Relator. Deputado 
Cardoso de ·Mello Netto,' de se vota,r primeiramente a lei ora;anica dO 
Tribunal para eiltão se cogitar do quadro dO pessoal de. sua . secre:
tana. e respectiva tabella de vencimentos, julgamos, entretanto, 
necessa.rio se · vote deSde jií. o dlspos ltl'\'O desta emenda, afim de . que 
se es~eleça.. co~o regra geral, n;~. lei organfca, uma .formula. justa 
e equa:nlme, de interesSe vital para o funccl~nalisrno do Tribunal . 

. Não é. 86 · ~ma: questão· de estipe_ndios ou de. ordem econom1ca se
não tambem de 'ordem moral e de respeito á. hierarchia !uncplonal e 
a.o prestigio do pr~prlo 'l'dbanaJ de · Contas • 

. Em refere~cla. ao preenchimento das vagas. penso qué a nomeli:-
. cão-deverá. etfectuar~se dentro de trinta ·dias após a abertura de 

.. · qualqJier vaga, s6 podendo recailir em brasileiro nato, · doutor . ou ba.- · 
c:qa.rel em rllrelto, de reputação illlbada, alistado eleitor; com maia 
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de trinta. e cinco e menos de sessenta e cinco annos de idade, \'el'· 
sado .em· :finanças . e contabilidade publica;, ,e no provimento • do~ 
cargos de Ministros do T!7-ibunal, serão aP.roveitados, na ..a.zão de me
tade das vagas que se verificarem, Directores e Chefes de ·Ser
viço do proprio Trib~al. e da Administração Publica, que preen-, 
cb.am estes requisitos e contem pelo menos dez annos de. serviço~; 
efteCtivos.' E, quanto aos; Audito~s. devidamente justifico a emen
da· apresentada, em que se estabelece, tambem, que a metaàe das· 
va:gas que.~ derem será. provida com o aproveitament~ de Directo
res e Chefes de serviço do Tribunal de Contas e ' da Administração 
Publica que JJreencham · as condições exigidas no projecto e con
tem pelo menos cinco annos de serviços effectivos·. 

Outras emendas, Sr. Presidente, que intereslõ'am directament(.) 
a organizaQão do Tri.bunal de Contas, foram resultantes de acurad0 
estudo e são devidamente justificadas. 

Relativamente á:3 toma~ de contas dos' agentes c~nsulares-e 
mais oesponsaveis no exterior-, julgo conveniente á. Fazenda Nacio
nal, sejam adaptadas a.s disposições constantes do projecto Nerc 
Macedo P~ assim. apresento a s>eguinte emenda:. 

' ~, . 
"As toma:Jas de contas dos agentes consulares e ·mals · respon

saveis no exterior, ])Or gestão. commissão, ou adeantaÍilentos, serão 
·julgadas pelo Tribunal e pela. s.'Ua Delegação em Lon.dres, obede
cendo â. leglisla~ão em vigor no -que fõr applieavel no extrangeiro. 

o serviço de supprimento de. sellos consulares será feito pela 
Delegacia, escrlpturando-se· esses .supprimentos como adeantamen
tos sUjeitos á prestação de contas trimestral· perante a. Delegaciio 
do Tribunal de Contas junto á. mesma rielegacia, como os demais 
adeantarnentos em ·dinheiro. não podendo ser feito o 3.o suppri
mento sem a prestação de contas ·do 1.0 , observando-se as regras 
geraes do Codigo de Contabilidade para "ó!;i adea.ntamentos. 

. . . . . 

Os màppas de emolumentos consulares e de Jno'l'llmento de es-. 
tam.pnt.as do·s cónsulados serão e:ÍC:a.t:Qinaàos pela Delegaq.i.a, do 
Thesouro e encaminhados á Delegação do Tribunal como elemen

. to de contrasteação·. ná comprovaçãp da appUcaÇão do.s s~llo~;· con
sulares 1"ecebidos como adeantpnentos na tcrma ac.ima estab9lecida.. 

Ficam sujeitos· ã. multa. iml)osta :pelo TribUDa.l ou pelo dele
gado chefe da Delegação em Londres, até 50 % do ordenado, ou 
de· quantia: ei:tulvaiente, os responsa.vels no exterior que não apre
sentarem· suas: contas no J)raz·o legal, ou ··quando int!madO.S para tal 
fim; · bem :<:omo os chefes de consulados que não remetterem, no 
pra.zó ·regulamentar. os mappas de emol~entos consulares e. de 
movimento de estampUhaa' a que se referem· os decretos na. 19.'5'6, 
de ao··de Dezembro'de·l930, e 20.747, de 2de Dezembro -te i931."' 

Ta.es emendas não alteram o systema. do projecto Cardoso Mello 
Netto, em sua:· essl!nci<t:. ou mesmo rta :sua estructura geral., ante~;. 
1he dão mli.for et!lcacia · oélas medidas que nellas se contêm. Eis 
·porque ·esperamos que o nobre relator e· autor desse nrojecto-sul::i~·· 
tltutivo, .bem como a-illustrada Commissão de "Finan~:as. a;;szm ·tanl· 
bem, a Ca.~·a, ;;~.ão negaxão ã.s mesmas a suà approvac;âo, no pro· 
pl'io·inte~se .publllco. 

····"r"""··'t' 
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Tfata-.3e da reforma do Tribunal de Contas. O ~~~mpto, · ~m
l:.fJra va'ato oi! complexo, :poude ser brilhantemente resumido neste 
projectO de lei organica·. A wa atrorova<:ão, com as emendas que 
temos a honra de apre:!;cntar, impõe-se pela urgénc!a e relevancUl. 
da materia. De igual UJ;genc!a e não menos relevancla é a reform~ 
do quadro do ,pessoal da Secretaria do TribJ.mai. e respectiva ta.bella 
de. vencimentos~ que o á.llustre relator, e com elle a Commis&ã.o de 
Finanças, entendera de destacar, para constituir pro,iecto em se
parado. 

Eis o que no momento nos incumbe dizer sobre a collabora
ção que o.ra vimos trazer ... 

o SR. CA.ROOso DE MELLo NETI'O - Util e que seré. tomàda na 
devida consideração. 

O SR. MORAES PAIVA- AÍ;radecido a V. Ex. . . 
~. . para. o, maior aperfeiçoamento e a maior efficlencia do · Tr!- · 

bunal .de Contas, orgão fiscalizador e cooperador da publica admi
nistra:~ão (Muito bem..) 

O Sr.. Presidente 
lidas. 

.. 
- Vem á Mesa emendas' que 'l'ào &er 

São, success[vamente, !idas, apoiadas. ,e enviadas. !i. 
· Commissão de Finan~ e Orçamento, ~ ~guintes 

EME!Nl>AS AO PROJllC'I'O N. 89, DE 1935 (1;• Ú:GISU.'l'UAA) ... 

(2.a discuseã,o) 

N.0 4 

Ao art. 18, o ri de se diz, ·"com a di:momlnaÇão . de procurador", 
diga-se - " com a denomina~ de Procurador Geral". 

· ·Sala das Sesões. 4 de .Julhà de 1935. - Moraes :Pa·iva, - No-
gueira; Penido. - · Thorm:pson Flores Netto. - Pedro Veroara. 
Paulo ·Martin3. 

J-ttsti/icação 

Esta emenda visa. apenas uniformisar o nomenclatura do cargo 
doa Procurador ,aem! (substLtuti''3. da a..ctual ·do . representante de> 
Ministerio Publico).· tal como se vê em o-qtros artigos do projecto. 
Elle .ê ~era.l porque, -de certo modo, superintende a accão dos. Pro
curadores Fi~aes n,os Estados . 

. N.o 5 

Ao artis-o 16, redija-se assim: 

A.rt." 16. Para oS/ :Uns dó art . 99 da Constltuiç{ío Federal, · ~· 
veré. :!unto a. caaa 11ma das Delegacias do Thesol.iro NW;Ional. uma 
dele~o. · permanente, do Tribunal de Contas, .composta . de . u~ 
delegado 'e tantos assistentes quantos ·.~orem .necessa.rios, :i juiio do 

. Trlibunal e por este ~scolbfdos, dentre os !uncclonarios:·do· Corpo 
rnstructh:o, do .mésmo Tribunal. 
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Sala. das Sesaões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Pa.iva. 
P.:trtúo Màrtins. - N'.l!JIIelrfl, Penic!Q. - Thompson Flores Netto. 
Pedro V erg~a. 

JtutlNco.ção 

Esta. redacção é a que mals convêm. por Isso que, pela Consti
tuiqã.o Federal, só cabe ao T ribunal orgG11~ a. ~:tta. S'ecretaría; etc. 
sendo que as Delegações, restabelecldas pelo artlgo 99 da. referida 
Constituição, deYerão ser "orga.nizo.da8 tU! a.eeordo com <t lei-"~ · Tal 
não poderia., ;pois, competir ao Tribunal . A este caberâ, sim, pro~ 
vei-as. superintendel-as e dlrtg!l-as. 

Esta emenda. impõe-se, pols, quer pela. technica, quer por- sua 
naturElW., - estrlcl:!ltm~nte' cons'tituclona( e assim. bem ~á o. Poder 
T.egis1ativo, organizando as Delegaç.ões e estabelecendo na lel or 
ganica do Tribunal de Contas a~ norrpa~; geraes do seu func:ciona -

. mento. 

" Art. 12, § .3.", accrescentar, no final. após as pdavréi-~ "farÁ :1. 

nomeação", o seguinte per:fodo: 

1 "-Pelo cxlterlo de merecimento só poderão ser promovldo...'l os 
' runcclonardog ·que estiverem collocados n:a. escala· de antiguidade até 

o numero ·que corresponder ·a dois te~os do numero de :tuncclo
narlos da ~ elalõSe, desprezacla; 11 fracçã.o, quando o ·total não tOI" 
dtvietvel por treé" 

Sa.la das sessões, 4 de Julho de 1935 .-MOf'4e8 Pa.iva. - Th.omp-
801l F'Zor('.!! Netto. -Pedro Veroar.a . 

.TU8ti!~ão 
·-

_N .• 7 

Acerescente-se âs DisPosições Geraes: 

Art. Os :tuncclonarfo da secretarda ' do Tribunal de COntas, na 
or~o.n1zação .do rea-pectlvo quadro, não poderão ter ven<:imentos e 
vanta.s-en.s Inferiores ã.s de 'que so.sem o& de ' lguaes ou ideni:tcas ca
tegor.la.s do Thesouro Nacional e da Reeebedorla do Dlstricto Fe
deral. 

Sala das Sessões, 4 de Julho de 1935. -Moraes Pa.!va. - Pa<uZa 
}~fartins. - Nog11-e'if'a Penído. - Thompson Flof'e8 Netto. - Per1-rf) 
Verg(Z:t'"a . 

Ju&tific4'ãA 

• Tem eate ddspo11ltlvo o salutar intuito .de evitar que Cuncciona· 
rios do Trlbunal de· ConUs. Instituição altamente :tlscallzadora, e, 
poJs, de alçada. su~rtor, percebam vencimentos e vantagens itÍ:terio- . 

. res ás repartlc;:ões · sob a s'ua jurJsdlccão. · · 

. -E' esta. uma. anomalia que se vem ~riticando · de ha r~lUtto, 
quanto â. Recebedoria e Alfanc:legas do 1Uo de Ja.neiro ·e ' de .santos, 
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cujoe servidores percebiam e percebem ven.::imentos superioréfl ·aoW 
de identicas categorias do Tribunal, embora tendo os mesmos or
denados fixos. 

Pela ultima reforma úiecreto 24 .144. de 18 . de A.bril de 1934. 
art. l ,o, § 1.0

), passaram os tunccionarlos do The:5ouro Nacional a 
pel'~ber o mesmo que os da Recebedor-ia (com as ,garti.ficações por 
quoiaa). 

Entretanto, desde sua fundação pela Constit~ão de 1891. os 
do Tribunal sempre tiveram vencimentos lguaes e, por '•ezes, supe
riores aos 'ao Thesouro. A disparidade de vencimentos, que ora se 
verlfiea, é flagrante e iniqua. 

Mantendo e respeitando o criterio do Ulusrtre relator' Deputado 
Cardoso Mello Netto, de se votar prlmelramente a lei organ!ca. do 
Tribunal para então se cogitar do quadro do pessoal da sua se
cretaria e respectiva tabella de vencimentos, julgamos, estretanto, 
necessario se vote desde já. o dispositivo desta emenda, afim de que 
se estabeleça, como regra geral na lei organica, uma fonnula justa 
e equanime, de Interesse Vital para o runccloDallsmo do Tl"libunai. 

Não é só uma questão de estipcndios ou de ·or~em economlca se
não tambem de ordem moral e de respeito á hierarchia !unccional e 
ao prestigio do proorio Tribunal de Contas. 

N.• 8 

Ao art. a.•, § 1.•: .... 

Substitua-se o § l.o, nelo seguinte: 

§ 1. 0 A nomeação. dever~ ter logar dentt;o de trinta dias a.póa 
a abertura de qualquer vaga. só podendo recahir em brasileiro nato, 
doutor ou bacharel em dfref.to, de reputação lll!ba.da, aliz;~tado elei
tor, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta. e cinco annos 
c!<> .Idade, versado em finanças e contabili&t.de publica. 

No provfmeto dos cargos de Ministros do Tribunal serão apro
veitados. á. razão de metade das vagas . que se verificarem, dlre
ctoreS' e chefes de servfQo do proprio Tribuna.! e da ~m!nfstracão 
publlica, que" preencham estes requisitos e contem pelos men~s. dez 
annos de servi coe e!!ectivos. 

Sala das Se~ões; .4 de Julho de 1935 . - Moraea Pai1,-a. - No
gueira. Pen4d.o . - T1wmpson F!orea Netto. - J>a;ulo Marti1l·S. 
Ped.ro 'V erua.ra.. 

J'Uiit(/~úo 

Esta. emenda. nlo tlra, antes ·fac111ta ao Presidente da Republlea 
a faculdade de escolha ·dos mata capazes para a alta tnvestldu

. ra de Ministro do Tribunal de Contas. 

Elfa. apenas estabele- uma formula. de justo aproveitamento 
de !unccfona.rios do Tribunal ou da e.dm!nlstra.ção .Publica nas con
dições legaes e reconhecidamente es~lfzado.s, pelQ estudo e 
pe~ pra.tica. tuncclonat, em finanças, contabilidade publica. Iegls
lac;ão e dema.ia servioos publlcos. 
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.Além.. d!'l ser um novo estimulo e um :premw aos bons seni.
. doTes do Paiz o Qispositivo desta emen3a virá. beneficiltr a .nação 
pel~ facilltação da escolha dos mais dignos e competentes. 

Ao art. 5. 0
• 

:Redija-se assim : 

N.~ 9 e 

Art. 5. <> E' .'1-·edado'"aos M1nlstros do Tribunal, aos. -Auditores, 
ao Procurador Ge%'3.1 e ao seu adjuncto interVi!" na cleelsão de ne
gocio proprio ou n<> de parentes, até .. o aegun.do grâu -inclusive, 
pendente do Tribunal ou de suas delegações. 

Sala das Sess~s, 4 de Julho de 1935. - Mora.e3 Pa.iva.. 
·Thompsan F~s Netto. - Pau1:o .'ltfartins. -Pedro Vergara,, 

Jf1.$ti!icação 

Esta· red~o é mais exvlicita. e mais ·completa, como se vê 
do confronto -desta. emenda com o texto do art.· s·· do proje<:to./. 

N.• 10 

Ao art. s.•, § 1."; 

Passa a ,oo.r art .• 9. • e assim Tildigido: 

Art. 9. • Os Auditores serão nomeados pelo Presidente da Re· 
publica, il.e:ntte os bra.sileiros natos, doutl):res ou ·bachareis em di
reito, de reputação. Ullbade., alistados el<:>Itores, coro · mais de SO i! 

menos de 60 annos de idl}de, versado em flna.nt;a6 e conttl.bllidade 
publica. · · · · · · 

Pa.ragrapho. unico . ·Metade. das vagas que. se derem sera. pro~ 
vi&. com o aproveitAmento de directores . e chefe~:~·. ·de !3erv.!Ço ® 
l'rlbunal de Contas ·e ·da administraÇão publica que preencbam as 
condfQões deste. artigo e. contem pelo menos cinco a!lllos de- .ser-
v!<:os etre<:livos. · · · 

Sala das sess~s. 4 de Julho. ae 193iõ - Moraes PMvct. - No~ 
.?ueira PenWo. - Thompsón Flore.s . - Pouio Ma.rtina. - Pe-
dro Verga.ro..' ·· 

J mti!ieaQão · 

Os Audito1'es. como os Ministros do Tribunal. devem ·!ler ~s
colhidos pelo Presidente <1a. Reptlblica; observados os preceitos des
ta lei. Não convirá, pois, que os Minf.atros tenham a ta<:uldade 
de selecclcnar, em concurso de titulas · e documentos. .. os audlto:res, 
.seus ',lrirbstltut<~s eventua.es. Qllanto ao IJare.grapho w;Uc{). insti
tue mais um estimulo e justo p.:-etiio aos bon.s servidores. do Paiz. 

N.' 11 

Aç .art. 24, alines,t .2.b 
· Supprlmam-se as ps.la.vras: 

" • . • !los Auditores e ••• " 
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Sala das Sessões, 4 tlc Julho de 1935. - Moraes Paiva. - No-
gueira. Penido. Thotnpson Flores. - Paulo Martms. - Pedro 
Vcrga.ra. 

J t~,SHjicação 

Pelo regulamento >LCtual, pêlos anteriores, como ainda pelo 
presente projeéto. o Trlbun:1l não indica. e jámais indicou ao Go
verno candidatos aos cargo:> <le l\Iinistro, Representante do :Minis
teria Publico ou Procurador Geral, e de Auditor. cujas escolhas 
sempre foram de attrlbulçllo do PL·esid~nte da Republica, centro 
das condições estabeleddU>l na Con><titui<~ão F~era.l e em lei. Não 
h<l pois, conven!enc!a d<' Hen·m pelo Tribunal propostos os Audi~ 
t.::-es. substitutos eventuue.~ elo~ ~Hnistros, e cuja escolha a. men
da (art. 9°), melhor esta.belece. 

N. 12 

Ao art. 26, allnea. 6"; 

Onde se til - «ffurtrrçnN": lellt-se: "fia.nça!;". 

Sala das Sese(X>~. ~ d1• .T li I h o ri e 1 (!35 • - M ora<:s Pctiva. - No-
,r;ucira Penido. TTHHitfiRVn Jo'lorc~t. - Paulo Ma.rtinli'. Peilro 
Vergara. 

E' esta. uma emt•ncla d<> lflmples revisão de engano typogra
phico. 

N. 13 

:Ao art. 40: 

Onde se I e,' in fi r; c; •• rlo art. 42". leia-se: "do artigo 38" ~ 

Sala das Se~sões, 4 do Julho de 1935 _ - Moraes Pa.ivo.. - No
yuezra Penido. - Thompson. Fl01·es. - Paulo Martins. - Pei!ll'o' 
Vergara. 

Ju~tlflcaçlio 

Esta emenda corrl~t~ npt•nuM um engano tyr>ogra.phico. 

N. 14 

Ao art. 44 o ~~·u tlllrn"rnpho un!co: 

Art. 44. AH tmml.du" •1•• l'Hilt!t!l dos agentes consulares e mais 
responsave!s nu uxt1.•l'lur. 1'111' ):L·~tílo, commissao, ou adeantamen
tos, sel"lo julgudcLII Jlf'ln Trlbunul e pela sua. Delegação em Lon
dre~, obedecendo a h•ltlllhlt;~u ~m vigor no que für ap.plicavel no 
estra.ngelro . 

. § l.G O sei'ViQo tln ~Uilllrlmento. de ~.ellos consulal:es ser.á feito 
peJa DelegaC!O., 6f!CrJptUrllndU•fi4~ esSeS suppri~ntos como adianta~ 
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mentos sujeitos á. prestação de contas trimestral perante a Dele· 
gaçã.o. do· Tribunal. de Contas junto a. mesma Delegach, como os 
demais adiantam4i!ntos em dinheiro, nlio podendo ser feito o ter
ceiro supprimento sem a prestaç~ · de contas do primeiro, obser
vando-se as regras geraes · do Codi~o de Contabilidade para os 
adiantamentos. 

§ 2.• Os mappas de 4i!rnolumentos consulares e de movimento 
de estampilhas dos consulados serão examinados pela Delegacia do 
Thesouro e encaminhadOs á Dele~ão do Tribunal como elemento 
de contrasteaç'".w na. comprovação da applicac;:ã.o dos sellos consu
lares recebidos como adiantamentos na fôrma. acima estabelecida. 

§ 3.. Ficam sujeitos á. multo. imposta pelo Trib~al ou ~lo 
dele~o-che!e da Delegação em Londres, até so•i•· do ordenado, 
ou de quantln equivalente, os .responsaveis no . exterior que não 
apresentarem suas contas no prazo legal, ou quando intlmo.dos para 
tal fim, bem como os chefes· de consulados: que não remetterem, no 
prazo regulamentar, os mapPQs de emolumentos consulares e ·de 
movimento de êstamptnias a que se referem os decretos ns. 19.546, 
de 3 de :oézembro de 1930, e 2(). 747, de 2 de Dezembro de 1931. 

Sala ãa.s Sessões. 4 de Julho de 1935. - Mor<te$ Pawa. -No
gueira Penid.o. - TMnnpson Flore5. - Paulo Martins. - Pedro 
verga-ra.. 

Justificação 

Estas disposições, ~onsta.ntes do .nrojecto Nero de Macedo. 
apresentado â. Commlssão de Finanças ~m Dezembro do anno pu
sadc, são convenientes,_e Interessam á Fazenda Naclonnl.-

·- N . 15 

No capitulo das disposições ~raes . e Transltor!as, .nccrescen· 
tar-o seguinte: -

. Art. AtJ diN!Ctor <ia Secretaria, .;;ecretario geral do Tribu-
nal de. Contas, serão ·entregues, em 'luatro pres~ egua.e~ . 

. adiantadas no cameço dos mezes de J a;:eiro,' Abril~ Julho e Outu
bro, mediante réquisição competente. 3.!:: quant~as destinadas a o 
Matertal do Tribunal eonstante das .dota~ões das leis de despesa e, 
integralmente as concedidas em creditas con cernentes â. mesma 
verba. 

Paragrapho unico. No comeco de .-:ada e-xercicl<' .e-erâ. tambem 
entregue ao mesmo directo~ a 1mportan·~ia da dote.~ão destl.ne.da às 
ajuüa.s de custo, que serão pagas por ordem ou a.utortzaoa:o dO 
Preltidente. · 

Sala de..a Sessões, 4 de Julho de 1935. - Mor<tes Pawa. - No-
g-ueira P.m«W. Thomp.ton. zno,·es . . - Paulo Martin8. - Pecllro 
VeTgara. 

A emenda. visa estender· ao Tribunal de Contas as di.sposiçôes 
do Decreto Legislativo. n. 5 .059, de 9 de Novembro de 1926, relati
va s ás cles pe!!ruj de material das seêr etarias do Senado Federal, à.a. 
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Carr.ara dos Deputados, Côrte Suprema e da Mordomia do Palacio 
ela Presidencia da Republica, com maior razão por se tratar de 
pe(!uenas dotações mas de applica.çã.o ursente, innependente, como 
convém, {la interferencia das repartições que se acharem. sob a 
fiscaliza~;;ão do m·esmo Tribunal. 

Dcc:ret>o n. 5.059, rle n ele N:J'l'en~õro ele 1926 

PrcYidencia sobre a entrega da verba }(aterial aos directores das 
secretarias do Senado, da. camara dos Deputados. Mordom.la. do 
P alacio da P residencia d:il. R ep u'plic.'l e Secretaria do Supremo 
T ribunal Federal, e da ajuda de custo dos m embros do Con-
gresso Nacional. · · 

O Presidente da Republica dos .Estados Unidos do Brasil : 

Faço saber que o Cong1·esso Nacion!l.l decretou e eu sancciono 
n s eguinte resolução: 

Art. 1. • Aos directores das Secretarias do Senado e da Ca
maro. dos Deputados. l\ofordomia do Pahcio iia. Presidencia. da Re
tmblica e Secretaria do Supremo Tribunal Federal serão entreg'ues, 
em quatro presta.cões esuaes, adiantadas no eoroeço dos ·mezes de 
Janeiro. Abril, Julho e Outubro, mediante r eQ.uisiçã.o competente, 
as quanili:.o destinadas ao .lfatcrial das mesmas repartições, inclui
das nas leis de orçamento d~ destiesa e, integralmente, as conce
didas em credites concer.nentes á. mesma verba llfateria.l. 

P a ragrapho . unico. No ::o meço de cada exer cieio deverá ser 
entregue aos di!:ectores das Se>cretarias das duas Casas do ·cor.
:;resso a importa.ncià destinada á. ajude. de custo dos membros do 
Con gresso Nacional . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contr ario. 

Rio de Janeiro, 9 de Novembro de 1J26, 105• da Indepenci.encia 
e as• da Republica. 

N. 16 

A RNIUR DA S II.VA B!:RNARDES 

.:!Jfonso Penna. Junior. · 

Art. 20, no final, destacar e.s palava:s: ·•excej:to o concurso" . 

Sala. de.s Sessões, 4 de Julho de 1935 . - · Morae2 Paiva. - ·No-
o~eWa. Penid.o, Thompson Flores. - Paulo Martins . P e,&ro 
Vergara. 

Justificaçáo 

E ssas palavras níio t êm mais razão de ser, visto não ser eld-
gidc o concurso para a nomea.c;ao dos llUditores. / · 

· O Sr , Botto de Menezes - Sr. Presidente, e ntendo que o Pl"D
ject o de reforma do Tribunal de Contas satisfaz perfeitamente aos 
seus fins, qua ndo estabelece :1..<;' condicões nec;essal·i as ao melhor 
funccion amento daquelle orgão. 
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Sr. Presidente, embora distanciando-me do assumpto do pro
jecto, venho trat.1.r de um .appello qu'e me foi dirigido por pessoas 
interessadas no movimento algodoeiro· do meu Estado, a respeito 
aa. exportação de mercadoria"! bloqueadas. 

O Conselho Federal do Commercio Exterior pennl.ttiu que se 
taça a exportação de mercadorias bloqueadas. com excepc;:ão do al
J>Odão, e isso prejudica a economia do nordeste brasileiro. e prin
cipalmente do Estado da Parahyba. 

Vou ler um telegramma da Associac:!.'lo Commerclal da Parahy
ba ás ·suas congeneres do paiz. 

"O Conselho dP Com~rnercio do Exterior em sua ~eunião 
semanal verificada hontem, dellberou revogar a resolu<;ii.o 
anterior sobre a eX')Jorta<:iio de moedas bloqueada!>', 'Para re

a.dmittll-as em todos productos, menos algcdii.o. Tal decisão 
prejudica unicamente ao Nordeste que tem no algodão a 
principal base de economia. porque outro.!l Estados producto
,.~ corno São Paulo não s6 possuem ca.!~ e outros produ-

. cto.s já. agora lJenefieiados. como venderam por telephone 
internacional, PS~culativamente, alg-odão a termo at~ á ul
tima hora do ~lia 13 de ~aio. Orientado por elementos de pre
ViSão que não possutmos. sua safra o permlttirá que elle In
tervenha na proxlrna colheita <lo Nordeste effectuando com
pra.<; para entrega E~egundo ccmtractos d~ vendas realizadas 
na Allemanha e outro::: po.lzes, conquistando para a es;pecu-
1~ vanta.gnes que legitimamente pertenceriam á lavoura 
do Nordeste; se não fora a ·resoluc:ão do Conselho agora 
mantida. unicamente para o algodão, co!i:t o sacr1!1clo unlco 
dO!l interesses .PatronaeA. A decisão do Conselho na tonna 
como foi tomada aberra do 'J)flnclplo· de igualdade de trata
mento para com os Estados da Federac:ão, sendo aconselha
da uma reacc;ão 'reivindica.dora em prol da economia de noSlla 
regfiio. Reportando-nos ao telegramma anterior, esperamos 
que essa congenere não ·recusará solidariedade ao es!or~o de 
um moVimento collectivo em nossa defesa, pleiteando Por 
todos os meios ao alcance, a reinclusão do alg-odão nos Tlro
duêtos expol'ta:veis a moeàas bloquaoas, invocando o prin
cipio de igualdade esquecido. Attencisal'l !laudações. - Jo,i.o 
liuiz Ribeiro Moraes, primeiro secretario; W4ldemar Leite. 
presidente da Associac;ão Co:mmercial da Pa.rahyba. 

Sr. Presidente, daqui da Camara. appello para o Conselho do 
Commercío Exterior, a.!1m de que permitta que o algodão do Nor
deste, o algoàão do Brasil, pol'sa ser ne:;-oc1ndo por intermedio da 
exportação de moedas bloqueadas. 

O Sr. Nogueira Penidn ~ Sr. Presidente, o Tribunal de C~n
tas, instituido na Con!rtltuic;ão de 1891, pa.l'a Jiq.uidar as contas da 
receita e det"Jpe:c~a da Republica. e verificar a sua legalidade, - foi 
elevad~ pela Constituição de 1934 á categoria de orgão àe coopera~ 
çiio nas activ!d.ad.es govern.tJJmentae.«, cabendo-lhe acompanhar ·a· 
execução or~amenta.ria. e julgar as contas dos responsaveis por di-
nheiros ou bens publicas. · 
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Para tornar uma realidade a alta t'unc~ão fistalizadora attr1-
1Juida ao Tribunal de Contas, o nobre rehÚ«?r, Sr. Ca1·doso de Mello 
Neto, com a notavel competencia que o ilistingue, con.'!eguiu apre
sentar a considerac;ão da Camara magnífico projecto de lei orga
nica.. 

Dando ao Tribunal de Conta.~ a investidura que o legislador 
constituinte lhe outorgou, S. Ex., na lei or::;-anica para es"Se insti
tuto, procura reg-ularizar sua situação, pe1·mittinilo-lbe a exacta 
incumbencia que lhe foi attribu!da. 

Será, entretanto, de bom alvitre fazer obra completa, reor
ganizando tambem o seu pessoal e xixa.ndo-lhe os respectivos ven
cimentos. 

Declaro ao i!lustrado Relator, em seu parecer: - "Antes de 
prom.ulgtula a. lei organica.. imposSível se me f•i'gura a reorganiza
ção do quadro do .funccionalismo do Tribunal de Contas, com a 
creação ou supressão de empregos e a fixa~ão dos ~e!lpectivos \'en
cimentoA•' ... 

Mas, Sr. Presidente, não se trata de reorganizar o quadro do 
funcclonal!smo daquelle instituto cmtc~' d.a promulgação d(l 81W ler 
oruc.rdca.. O que se propõe, o que se pleitea, o que se julga indis
pensavel ê, decretada a lei organica do Tribunal, dotal-o immed!a
tamente do pes~oal neçessario. até me.,'mo para a composição de 
suas Delegações, que, mui acertadamente. o projecto restabelece. 
Disso dependem a pontualidade e a regularização elo !-lel·vic;o de 
tomada de contas, e o complemento da fiscali7.ação prEvia sobre 
qualquer acto da Administração Publica. 

Dentro desse ponto de vista, considero de toda a conveniencio 
a approvação do quadro do peSsoal, constante do avulso. 

Quanto 'á. t!xação dos vencimentos, Sr. Presidente, já. deixei 
sobre a. Mesa emenda, que se limita á reproduc~ão de -dispositivo 
constante de legislac:ão antP.rior Decreto n.o 1.166, de 17 de 
Dezembro de 1892 - em que se estabelecia para os funccionario.s 
do Tribunal <ie Contas vencimentos oiguaes aos de identica catego
ria do Thesouro Nacional. 

Solicito para essa emenda a hú:t vontade do preclaro, Sr. Re
lator. Estou certo de que S. Ex., compete·nte como (;, desta ve:r., 
!arll. obra integral, just;t, perfeita, cogitando ta.mbem do pessoal e 
não tão sómente da lei organlcu. porque. do contrario, flcariarr. 
para as calendas grega~ a reorg-anlza<:;ii.o do quad~o do Cuncciona· 
lismo daquelle Instituto e a f.iX<tÇào r1os respe~tivos vencimen
tos. 

Acredito que s. Ex., v !;'1·. Profes.sor Cardo~;o de Mello Neto, 
eminente Zid.er da. bancada pauli~ta, tomará na devida attenção o 
appello que ora tenho a honra de dirigir e:s'Pec!almente a S. Ex., 
appello que tambem faço aos demais membros da Commlssiio de 
Finan~; em cuja justic::a e snb&doria declaro confiar plenamen-
te. (Muito õem. 0-, orador é cwm.prim~ta.do.) ' . 
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Em seguida, ê encerrada a discus'Sã.o dos artigos 1• a 46, 
ficando adiada a votação até que a Cómmissão dê parecer 
sobre as emendas offerecidas . 

2". discussão do projecto n•. 214, de 1934, transferindo 
para a união os• servic:os de Policia Maritima. Aérea e de 
Fronteiras, de. accordo com o art. 5•, alinéàs V e XI da 
Cortstituição Brasileira. 

2• discussão do projecto 11. 214-.d., de 1935, a1~torizando a . 
abertura de cretUto especia.l de 125 :400$000, para attender as 
ezigencias <W decreto n. 24.462, de 25 de ju:n.~:o de 1934 ; com 
parecer tavoravel _da CO?nm-i.s8ão de Finanças e Orçamento. 

Encerrada. a discussão dos arts. 1• e 20, ficando adladn 
a votação. 

3' discu;scio do 1)rojccto ~~ - 81.'· tlc ln5 (!' lcoisla.tura), 
autorizando a abrir o credito especiai · de 84:029$600. para in
demnizar o Estado de Pcrn.amt1>-uco de (lesp eza.s realizadas no 
Patrona!o Agricola "Joiio Coim.õra"'. 

Encerrada a discus~ão, tlcando adiada · a votaçã!). 

DiScussão unica do parecer n . 8, de 1935, a:ppro'!-·ando o 
acto ào Pnõuna! àe Contas, aue recusou re.~tro ão teMno 

de contracto entre o Governo F eàeral- e a Pan-A.merlcan 
.Airways, Inc. 

O Sr. · Presidente- E-ntra em discussão o parecer. 

Tem .a palavra o Sr. Sanes Filho. 

O Sr. Salles Filho Sr ·~ Presidente, está em discussão o pa
recer n. 3, de 1935, approvando o acto do Tribunal de Contas que 
recusou o regist~:o ao termo de contracto do Governo Federal com a 
Pan-American. 

Não tenho fundamentos contraries ·ao parecer para apresentar 
desta tribuna. 

Quero, erttretanto, a9signalar a irregularidade que- o parecer re
nuncia, em relação a um acto .do Ministro da Viação. 

Faço a observação desta irre~ularidnde porque o Ministro da 
Viação costuma ter opinião pbuco attencio~a sobre a maneira' peln. 
qual aqui se conduzem, no exercia ' do mandato. os Deputados que · 
pretendam colher quaesquer informações a r espeito de servic:os que. 
se processem naquelle departamento da ad!lllni51traçã.o publica .. · 

No caso do parecer n•. 3, houve um contracto, e que o Tri
bunal de Contas impugnou. Por !orça de lei, a que deve estar su
jeito não apenas o :Poder Legislntivo, mas tambem o . Execútivo 
esse contracto. tinha de ser submettldo ,a delibE'ração da Cnmara. 

Pols bem, antes de o ser •.. 

O SR. MottA.i.'S PAIVA -.Foi. Estava. submettido H. 'deliberaçii.o dÍt 
Camara quando o interes'Sado assignou termo de de!!istencia. 
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O SR. BArtRE'l'O PrNTo - H:ouve precipitação. Aliâs, por Isso, t'Je
cll a sua retirada da ordem do dia. 

O SR. SALLES F.ILHO - O :Min·Lsterio, precipita-damente. fez 
novo contracto, mediante simples requerimento do interessado, no 
sentido da desistencla do anterior. 

O Tribunal deixou de tomar conhecimento desse l'equerimento, 
p orque nada havia de que desistir, de vez que o contracto não havia 
sido approvado. 

O SR- MORAE:ll PAIVA. - Era fnexi!ltente 

O SR. SALLES FILHO - Vê o _nobre ('Ollega, pois, que S. 
Ex. ha pouco não tinha razão. 'Não estava ainda o assumpto sujei
to á deliberação da Camara. 

O nobre collega, portanto. está de perfeito accórdo commigo. A 
observac:ão de S. Ex. foi apenas fruto de um equi\·oco. 

Sr. Presidente, havia solicitado ·do Ministro· da Viação :informes 
:1. respeito elo contracto que ali - segundo annuncia-.·a a imprensa 
- seria feito dentro de poucos dias. Fiz, a proposlto, discur&l:l desta 
tl'libuna, esclarecendo que a fonte de que me servia para formulai" o 
requerimento era o vE-spertino "O Globo" , jornal de 0--rande circu
lação, cujas noticias elevem ser conhecidas pelos funccionarios do 
Minister!o da Viação. Fund.""tmentei meu. requerimento claramente, 
dizendo que preclsav~\ saber se. nesta hora de aperturas• financei
ras, se pretendia fazc1· contracto com empresas extramge!ras para 
serviços q·ue são privile,e:!o do Governo Federal. Não me conformava, 
di2ia eu, com esse processo de se retirarem rendas do Estado para 
concedel-as a companhias extrangeiras, o que, dess'arte, duas vezes 
feria os intereRses do erario publico, diminuindo as rendas dos te
legrapbos nacionae8 P. dE>POi>' concorrendo para a acqulsi(lão de 
cambiaes e, portanto, fazendo que o cambio ainda baixasse mais. · 

A. despeito da clareza. dos termo~· desse requerimento, que se 
encontra publicado no Diario do Poder J,egi:ila:tho, o Ministerio da 
Viação sol-icita á Camara me conf'ulte no sentido de esclarecer o re
querimento de informações! 

Refere-3e o meu requerimento, torno a esclarecer, ao contracto 
que se pretende lavrar cÓm duas companhias extrangeirn.s, a "Ali 
America Cable'' e a ,;Italo Cable", podendo, agora, precisar ainda 
mais que o que desejo: consta do processe no. 2.246, de 1933, do 
Dep~ento de Correios e TelegraPh09, processo no qual se en
contram parecere.~ de technicos àa.quella reparti<:ão; contrarias ao 
contracto ·que se pretende lavrar no M!nisterio da Vlia<:íio. 

Nestas condições, in:ds'to no meu pedido de informações já. ap
-provado pela Camara e cujo retardamento importa, poi~. numa des
attenção ao Poder Leg-islativo. (.lfuito lwm.) 

O Sr. Barreto Pinto- gr. PrE'sidentE>. o parecer n. 3, !oi reti
rado da ordem do dia de 2i do tnfi'Z passado, em virtude de questão 
de ol'ldem por mim levuntnda E> r·e:.ol'l.,ida favoravelmente pela Mesa. 

Esse parecer approva o acto do Tribunal de Contas. que recusou 
registro ao termo de contracto entre o Govet"no Federal e a pan
Arnerlcan, para a construc<:iio de um aeroporto no Rio de Janeiro. 

I 
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Esse contracto foi recusado porque, em desacordo com ·a lei foi 
inelulda: uma clau,;ula de Jsenção de todos os .tmpogtos, de todas as 
taxas a empresa contractante. 

O SR. MoRAES PAIVo\- Esse dispositivo foi' urn dos motivos da 
recusa (lo Tribunal de Contas. 

O SR. BARRETO PINTO - :i.\Ias, Sr. Presidente, não temos 
outro caminho a seguir. E sse é o rumo que me parece acertado, o 
de approvar o parecer da Commissão de Tomadas de Contas, que 
conclue, pela homologação, ·vamos dizer, do acto do Tr.ibunal que 
denegou o registro. 

A questão, aliás, já. estaria resolvi-da se não fôra a precipitação 
do termo additivo, com o intuito de evitar o pronunciamento do Le
&islativo. · 

0 SR. DOMlNGOS VELLASCO -·V. Ex. pôde eS'clarecer? 

O SR . BARRETO PINTO- Expli~ei a V.· Ex. rapidamente. 

No dia 27 de Feveretro de 1935, foi ceJ,ebrado um contracto com 
Pan-Americana para. a con:strucção do aero-porto do Rio de Janeiro 
o qual foi recusado pelo Tribunal de Contas. 

Mas, antes do pronunciamento da Ca.mara. foi celebrado um 
termo de desistencia, tambem, mais tarde recusado pelo Tribunal. 

O SR. Do:Mmoos VEL.L.'sco - Quer dizer que, se a. Camara não 
approvar o projecto, o eontracto jã. estava a:nnullado. 

O SR. BAR.REiTO PI~TO - Poderia , entretanto, acontecer que 
se o Tl'libunal de Contas approvasse o termo de desisteneia, Impli
citamente, 1a dar força· ao outro, pois< não se pOde registrar um con
tracto de desistencia, sem reconhecer a validade do ·primeiro. 

o SR. SA'MPAlO ·coSTA - ·Registrada a desi!;;tencia, estaria can
cellado o contracto. · ·•.· 

O SR. BARRETO PINTO - Mas como cancella r um contracto 
inexistente? 

o SR. SAMPAlO CoSTA - Acho que o pedido de desistencia era 
um acto !a.cultatávo da: parte . 

O SR. MoRAEs PAlVA - Discordo do eminente collega. O con
tra.cto crea uma obrlgac;ão. se a. Camara o o.pprovar, terá que !ler 
cumprido,' não pOde, portanto, haver des!stencia antes do !leu pro
nunciamento . 

· O SR. BARRETO PINTO- Retomando o tio das minhas con
s ideracões, devo dizer, Sr. Presidente, que não podemos deixar de 
e.pprovar o acto do Tribunal. Niio estou criticando o modo por 
que tol celebrado o contracto. Estou fazendo. a]Jena.s, uma r es
trlcçã.o porque jâ examinei a questão e me l: agrnde.vel di2e-r que 
o Sr.· Ministro da V!a\:M com quem tlllel dou-me todos os ea
clareciroento.s, ficando convenddQ, como estou, de !iUEl. digna. a tt1-
tude nesse c:lSo do Aero-porto desta Capital (apoúuZoa.) · 

~ão se trata de um monopollo. Qur.lquer Compnnhin. poderá. 
ob.ter· as ~smns vantagens concedidas a. Pan-~\.merlcan. E !oi re
Ura.da. a. 1s~nçil~ concedld:J. no primeiro termo. 
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Reservo-me, entretanto, o direito de voltar ao aSSlllllJJto. se 
assim julgar necessario, quando fOr submettido é. Casa o terceiro 
contracto. (Muito bem.) · 

Em seguida, l! encerrada a discussão do parecer n . 3. 
de 1935, tica.ndo adlaõa a votação. 

Disc118~ã.o 1tnica d·D projecto ae reeoltt.ção numero 5, de 
1935 (1. • zegiel~t1tra:), autorizando a com.miesãc Executiva 
da. Cantara dos Deputados a. d!spender a importa.ncia. de 
8~:245$000, com a !nstalla.ção elos serv iços d« Secção Te• 
chnica da Oommissão àe Pinan941f e Orçanle'llto. 

O Sr,. Presidente - Entra em discussão 0 projecto. 
Ha sobre a mesa um requerimento que v:~.e ser Udo .. 

E' lido e · posto conjunctarnentt em di~cussão o seguinte 

l!EQUEr.IMENTo AO PROJECJ'O DE RESOLUÇÃO ::;. 5, DB 193ó 

Requeiro sejam ouvidas, sem prejUJzo da. cHscussão, as Com
missões de FLnan~·- e de JustiGa. sobre a con~titucionn.lldade do 
projecto de resolução n. 5. de 1935, ·etn vista: 

a) do preceito constitucional que não D~rmitte estorno de 
,·erbas; 

b) de tratar-se de- saldos que nos termos ela Iegislaçiio \i· 
genie já devem ter sido Incorporados ã. Receita da União se nii.o 
lhe Üvel." dado a appl!caçüo prevista· na Constituiç:to Federal. § 1. • 
do art. 157; 

c) pot• se tratar da crooc;ào de s.azvic;o niic consi~;nado no 
Regulàmento >da Secretaria da Camara, c-om accrescitno de despesa 
Lnju~t1ficavel perante a situação do PaiL. 

Sala das Sessões, 4 de Julho de 193:i - Sa!les Fil11..,. 

O SR. BARRETO PJ::-l'TO - Sr. Presidente, o projecto de 
r esoluGão n. 5 autoriza a Cornmissiio Bxecutlva da ca.mara dos 
Deputados a dlspender a importancla de rêis 8:l:245$000 com a 
lnstn.llação do serviço da secção technica da Coaunlss4o de Fi
nnnç:as e Orçamento. 

Sr. Presidente, nã.o encontl."ei no Regimento, nem no Regu
l:ur.ento da. CaM. dJapositlvo algum cre:m<to esta secção technica. 
Vazr.os, portanto, autorlzar a realização de despesas para um ser-
viço que, ainda, não existe. Ainda mais. . · 

.Não posso comprehender f! que n6s. aqui, lutamos muiw ve-
7.C~ com tanta dJ[tlculdade, - até para o a.ugmento de um tele
phone, estamos discutindo, neRte momento. um projecto d& reso
luc:~o concedendo para Jnstallac;ií.o de \lma se<:çi'io tecbniCQ pa.ra 
tecl:mlcos no assumpto, sendo de realçar que B6 em machinas d.e 
calcular vão ser dispendldos, approxlmadnmente, 50 :00~000! 

O Sn . . HUMBERTo :\-lOURA - V. Ex. entende que a Commissão 
deve calcular de cabe~ a 'i' 
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O SR. :BARRETO PINTO - -~ão ~e trata. de calculo de ca
~a. mas v. Ex. 1le. de convir. que co-m e;x;cesao de machinas, os 
calculas serão errados ..• 

0 S~. HU:l4BE~To MOUkA - A discriminação dos· preços, a que 
V. Ele. se refere, pOde ser um orçamento para ~sse mateJ:ial. 

O SR. BARRETO PINTO -· Mas, corno e~tâ. aqui, não 80 

trata de um orc;alilento, porque se estabelece logo e. lmportancia 
e não se firma o modo por.que será !eite. essa. acqulsição, se por 
concurrencia. ou nã.o. Se a Camara. qu~r votar 100, 200, aoo con· 
tos, que vote. Eu, porém, por uma questão de consciencia, não 
podt?rei fazel-o, porque entendo que estautos pondo dinheiro fóra .• 
sem resultad..o algum pratico. Dispende.- portanto, 86 contos paru 
installar uma a·ecção junto á. Comm!ssão. nesta época de apertura. 
con~ldero um absurdo, quando a :proprh Cama.ra tem negado cre
dito~' insignificantes para pagamento C.e dle.rias a funccionarios 
que trabalham noites a dentro, como n;~. Sa.ude do Porto, Pollcia. 
Maritima e outros serviços semelhantes.· ' 

O SR. SALLES FILllo -E' de onde ~e tira esse dinbei'ro; para 
a ~ecç:ã.o technlca? 

o SR.. BARRETO PINTO - Tira-se do ~aldo dos subsídios, 
de accôrdo com a lei n. $7, que já votámos, aliás em con~seqUei:lcia 
de emenda que V. Ex. provocou. 

O SR. SALLES FILHO - Sabe V. Ex. que é prohibido · extorno 
de verba? 

O SR •. BARRETO PINTO - Nã.o vou até !!hi. [)or urna. razão 
muito simp-les: porque já está. ~utot1z9.do em lei. 

O Sn. SALLES FILHo - A Consti~uição prohibe. 

O SR .. BARRETO PÍ'NTP - Então. seríamos nós os respon
mve!s, porque votamos essa lei como constitucional; e sanccio
nad9. está, 

O <Íue quero dizer· é tiio sómente i&to: co~o se encontra, o 
projecto, eu não o accelto. Deveria set: radical, "Pela. rejelç;iio In
tegral. 

O Sn. Fm:!RE llf: ANDRAllE: - Fique o nobre collegn nessa attl· 
tud~ e não transija. 

O s·R. BARRETO PINTO - O nobre collega, que conhece 
bem a materin, logo depois de pedir a. pa.IB.vro. afim de refutar o 
quo estou dizendo, devia demC)nstrar que laboro em el:'ro. . ' 

o s~. FREIRE DE .ANDRADE - Ao contrario, penso que v. Ex. 
estA. certo, por Isso, nã.o desejo que transija. 

O SR. BARRETO PINTO- Mas prosegu!Jido, o.lnda que seja. 
CODI'-iderada de Utilidade· essa. sec()ii.O, Va.ffiOS enao redU2ir a verba 
e .estabelecer .Que a acqu!si<:ii.o ao· material seja realizada, por melo 
de concurr&nc!n. presidida pelo Secretario da. Camam. deixando-se 
por(,m, bem claro que tudo sera. feito depois ~ ser regulamentado 
o ser-vlço. 
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Pahi a razão por que envio a V. Ex. , Sr. Presidente, uma 
~menda· que, estou certo, nil.o deixará de recebei· generosa acolhida 
de meus Illustres co!legas. no m omento opport1.mo. (Mui to bem.) 

O Sr . Presidente - Vêm â. Mesa. emendas que vão ser lidas. 

São, lidas, apoiadas e enviadas á. Commissão de Fi
nanças e OrçatnJentos as seguintes 

EMENDAS AO PROJECI'o DE R&SOL1JÇÁO N. 5. DE 1935 

Redija-se, assim, o . art. 1.•: 

.; F ica a Commissão Exec utiva da Camara dos Depute.dos au
torl7..ada a dispender, nos tt>rmos do art. 2.•. \l.a lei n. 67, de 13 
dfl Julho de 1935, até a importancia d-? cincoenta contos de réis 
(ãO :000$000), com a installação d~ servío;os de 5ecc;iio technica da. 
Commissií.o de Finanças e Or~amento, de accünlo com o o1·c;:amento 
annexo. 

Redija-se, assim, o tart. 2.•: 

"As acquisicões do material seriio r~alizada~ por meio de con
currencias administr«tivas. presididas pelo 1.0 Secretario e logo 
após á. appro•·a~ão do regulamento, pela Camare., da sec~ão a que 
se retere o art. anterior. 

Redija-se, a.ssim. o art. 3.0
: 

"A despesa correrá. por conta. do saldo de 2.504:750$000, apu
rados no mez de Maio ultimo, no pagam.:nto de sub!lidio dos Depu
tados; revogadas as disposições em contrario. 

Sala. das sessões, 4 de Julho <le 1935. - Edmundo Ba.rretó 
Pinto. 

Orça-mento a (lue ae refere o a.rt. 1.• d:o projecto ll~ resolução n . 5 

Para acquisiçã.o de material permanente comprehen-
dendo moveis, objectos de Expediente, machinall de 
-calcul<U', de escrever e mimeographo . . • . • • . . . . • . . . 35 :000~000 

Para formaçã.Q e manutenção da bibliótheca especializada 5:000$000 

Par:>.. lnstallação da Secção, modif!cac;:ões internas, lim- . 
peza. e .' despesas eventuaes .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 

45:000$000 

Sala, das Sessões, 4 de Julho de 1935. - Edmundo B a.rn:to 
Pinto, 

LJWISLAÇÃO CITADA 

Art. 2.•, da lei n. 61. de 13 de Junho de· 1935.' 
Os saldos apum.dos, mensalmente, dr.ntro das· cons!gr.ac;ões de· 

cretadas , no pagamento do sub~idio d-: · Deputados e Senadores. 
terão para. caoo. casa do Poder Legi.Siat!vo a seguinte a.wlicac;ão: 

·a.) pagamento de· ajuda de custo :\ novos Deputrudos ou Se-
nadores;· 
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b) · acQ.uisição de material permanente, preciso e' conveniente 
á melhor e:~recução dos serviços á cargo das commissões technicas; 

c) installação material d~ novos ~erviços; 

d) !armação e ·rne:nutenção material de bibliotbecas especia
lizadas para as commíssões te<:hnica.s, •! melhoramento e · ape:rfei· 
çoarnento das B~bliothecas Gi!raes e Ar<!bivos; 

e) modificações internas que se tornem indis~nsaveis nos . 
edíficios, reparações que se· !açam precisas, limpeza periodJca e 
conservação dos mesmos. 

Art. 3. • da mesma lei: 

. . . 0 aproveitamento dos saldos, a que se retere o arti~o .an
terior, será. determinado respectivarnent~ pela camara. das Depu
tados <!U pelo Sene.do Federal, mediant~ proposta especificada de 
sua mesa. 

J'IUU!icaçdo · 

· R eporto-me ao que declal'ei, da tribuna, por occa.sião de ser 
disc·utido o J>rojecto de resolução . 

Sala das .Sessões, 4 de Julho de 1935. - E~unào Barreto 
P!nto , 

O Sr. Abelardo Marinho - Sr. President(', .o projecto em 
disc·ussão, a meu ver, ~isa · apena.s cre:u- a Scc(;ão Technica da 
Corrnnissão de Finanças e_ Orçamentos. 

De accordo com os pontos de vista doutrinaxios que venho 
de.fc•ndendo nesta Casa, desde a Constitu<ute, veio na creaçá() desse 
servic:o uma confínnaçii.<l de-- alguns dos itens sobre os quaes me 
tenl'•o pronunciado. A Commissão de Finanças deveria ser um 
orgáo essencialmente technico. 

Sómente technicos em a.ssumptos economlcos e financeiros de
veriam fazer parte desse. Commissão. Mas, sem o menor des
aprel;:o para com os doutos co!legas, membros da Commissão de 
Fir.anças e a-penas para focalizar uma das realidades da· pseudo
democracia . broslleira, quero írlzar o qUú ha de extraordinario em 
QUt> uma Commissfto de natureza essenci3.lmente technica 'confesse 
e~ressamente que precisa organizai'' uma. secção technica para 
1'eall.zar seus trabalhos substanclaes. 

Ora, Sr. Presidente, diz aQui Q. meu lado, em voz 'baixa, . o 
no~r~ Deputado Sr. Souza Leão: "como em toda parte". Mas 
eu · ainda estou no peque.no grupo daq:1elles que ac-ham que os 
vicias generaliza-dos .'. nã.o absorvem os T,iclos individualizados. , 

Retomo o tio de minhas consideraçô<!s, Decla.ravQ. eu: extra- . 
nba.vel era que, em face da doutrina., uma commissão essencial
mente technica precisasse organizar uma secçlo technica .. 

~o Parlamento . Brasilelro tal extro.roheza nã.o póde ter gua
rida . Todos sa:bemo5 como se ·organl.za.m aqul as commlssões ·cha-
made.11 technicas. · 

A Commissil.o de Constituição e Justiça, na Camara oriunda 
do. Constituinte. contou com um medico, que por signal ~eu brl- . 
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lhar:tes :pareceres jur!dicos. Na Commlssão de Saude Publica. um 
· digno Deputado pelo commercio tambem della participou e cum
priu seu -dever acima. do que seria de esperar. 

Nossas Commissões, na SU!t fm·ma.<:ãn, absolutam.ente não obe
dec·~m ao criterio technlco e, na Com>nissão ~tua!, tendo nós, 
Deputados dos grupos das profissões l!beraes e dos funccionarios 
pul:illcos, indicado um grande technic(} em mate't'ia financeira'. e 
economlca para üa. mesma participar, o Sr. Deputado Paulo· Mar
tins. 'não comprehendemos IJorque outros, que e.bsoluta.mente não 
possuiam a nomeada de financistas .;lesse co!lega, tenham sido .in
cluídOs com flagrante preterição. 

Vê-se, portanto, que a Commissã.o õ.e FinanGa.s, pretendendo 
orsamizar sua secciio technlca, está dando um testemunho e::q>resso, 
publico e· retumbante de que na Cemara brasileira, as CoiilDlis
sõe~ technlcas não são com)Xlstas de technicos. 

Isso, Sr. Presidente, 6 uma consequencia inilludivel, irremo
vivel.'. ~ 

O Sn. BARRE'l'O PINTo - De fallenck technica. 

O SR. A.BELâRDO MARINHO .,.- ... do parlamento eleito 
pelo systema pge'udo-democratico que adaptamos no Bras!!. 

O SR. BAI\IlDI'o PINTo - E' a doutrina do genern.J Góes Mon
teiro. 

O SR. ABELÁRDO MARINHO - Fique o nobre co !lega sa
ber.do que não ]>r.eciso repetir opiniões de quem quer que seja, 
]XlrQue me ha1:>ituei, desde muit.-. cedo, " estudar os· assumptos e 
a ter opiniões pr()prias. 

o SR. :&\RRI71'0 PINTo - Digo apenas que a doutrina do ge
neral Goes Monteiro ~ a mesma. 

O SR. ABELARDO MARINHO - As doutri11$S que adepto 
são minhas p não preciso saber de quem tenha sido, porque sei 
discernir. 

Dizia eu, quando tive necessida.de de interromper esse peque
no arrazoado, que isto e uma consequencla inevltavel, it·removivel 
da orga.tiização pseuào-democrat!ca. de nosso Parlamento. 

Já. ê tempo (!e nossos estudiosos de Direito Publico assumpta
rem oobre a rn.aterle. e procurarem organizar nossas coisas. de 
forn1a <tue no parlamento tenham ass-:nto, 1lobrigatorfarb.ente, te
chnicos das especialidades precipuas, das especialidades mais ccm
cernentes com a administra.ç!í.o publica. 

O SR: SALL~ FILHo - Ah! o que se dá é a.pena..s a compra 
de material : não ha creaç:ão de quadro de pessoal. 

·. o· SR. :SARRErro PINTo - Funccionanos dos Mlnisterlos virã.o 
pare aqui. 

0 SR. SALtES FILHo - No projecto nãD se diz isso. 

o sa. BARRETO PINTo - Não devemos subentender, por que 
se pretende fazer a acq,u1slçiio de mes:\s, armarias, canetas, tin
teiros, etc. 
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O SR. ABElARDo 1\fAl:UNHO .::__ Sr. Pre'!lldente,. os apartes 
qu~ acabam de -ser proferidos n ão· tem razão de sel". Reconheço 
por~m. que o culpado sou eu, porque Jê .tivesse autoridade ... 

O SR. DoMINGOS Vl!u.Asco - V : Ex tem a maior autoridade. 
O SR. ABELARDO MARINHO - ... os nol;>res collegas te

riam prestado atten~ãA:J âs minhas pah.vras. 'De . inicio, eu .disse 
quê- o l)arecer vU~ava a - creação de uma secção techni.oo., pouco 
importa que lançando mão de um artlficio Ieeisletivo. O Pa-recer 
crea essa. secção dlsslm.uladamente. estabelecendo dotação pa-ra ma
·terie.l, porque o pessoal naturalmente vae ser requlsitaAo. Estamos 
no Brasil;· todos sabemos como essas coisas sã.o teltas. 

Lamento ter~me desviado do assumr.to principal. Quando fui 
interroinJ)Ido, affirma.va eu que já .er~ tempo de prestarem · .. os 
nossos estudiosos attenção para a nol!sa dolo~·osa rea.llàade. As 
l)ommissões teohnica.s da ca.mara não são compostas de conunb 
SÕEl!; technicas, na sua g€nera.lid~e. op1nam quasl ·que de oitiva, 
se1r. conhecimento protundo dos a.ssumvto.s, o quE' determiile. um 
grande prejutzo, . um gr-<~.nde de~calabro para a Jegis~o e ·~ 

os negocies de noss.a .patria, porque, via de regra, .a. Camá.ra. votá 
ele · nccôrdo com o parec~r das Commissões e, se e~se parecer nem 
sempre ê calcado na competenc:ia , no estudo · minucioso ... 

O Sa. DoMlNCOl! i l"E:Lt.ASCo - Em rPgra, ê baseado nos 'inte
resses políticos que as Commissões representam. 

O SR. A.BELAROO MARINHO ~ .. : e acurado das materias. 
issn redunda em dizer que a -ca.mara. vote., multa.~ vezes, consoonte 
uma. unica <:abej;a, contrar-ia ndo todos_ r•:;- bons· princfp.los .. E . as
sim se reduz a legislação 'brasileira a uma •-coisa c ha,()tioa, â. de s- . 
orienta~ que nos leva a situaÇões gravíssimas, c omo a do café, 
em q ue todas as soluções são·-apontadas,. e em · q.ue se chega â. 
conclusão de qÚe não ba. solução :- · 

·O SR. FREIRlil DE: ANDRADE' - .·solU\!Ões apresE'ntadas ·por te-

chnlcos. 

O SR. ABELARDO MARI~"HO - Por pseudo-technlcos. ·E' 
o que venho dizendo _deSde o principio. 

Tudo fsso é consequencla de nossa. organiza.<:iW ps&udo-ãemo--
craUca.. . · · 

· ·. Rematando "minhas considerações, quero á.pene.s · ch~ a. at
t enc;:ão para a. ·necessidaile de que os-11ossos estudiosos de direito 

· publico meditem sobre a realidade na.clonal e cogitem de a:presen· 
tar solu~ões <l.UE' nos t irem da Situação ·por. assim dlzer calamitosa 
em que nos encontramos. (Palmas.) 

Em seguida; é encer.rada. a. discus~o do p~ojecto de , 
resoluçlló n . 5. de 1935, ·( l." legislatura), tlcando adia.® á 
votação até que a referida Comm!ssllo dê parecer sobre 
as ern~ndas offerecidas. · : 

Dlscussá.o unica d o p-rojecto n . 28, ~ 19a5. d.eclaranwo 
insu.bristente o decreto de 18 de Aooat() ele 1922, na parte 
refere<r.te. ao11 oft-(ci(zes do e:cti11cio QWJ4ro ik Conta4on:s 
tt"a?l4/eridolt para a rescrt'a de 1.• Unha do E:t;ercf.to ; cOtll 
o J)Mecer da Oomm.i8séVo ac sevuram.pa. manten4ô à: re•o-
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lução legi8~tiva vetada peZO sr. Presidente da RepubZica 
c· parecer · aa Oommissão de .Justiça., rejeitando a m-esma 
resoluc;áo legwlatit,a; com 1-·oto .;.m. separado tLo Sr. Arthur 
Swrttos. 

O Sr. Presidente - Entra em disr;ussã.o o projecto. 

Tem a palavra ·o Sr: Ribeiro Junior. 

O Sr. Ribeiro Junior- Sr. Presidente. como· Y. Ex. aca
bou de annunciar a · este plenario. trata•·-se-á da discussão unlca 
do Projecto n. 28. de 1935, declarando ~nsubsistente o decreto de 
18 de Agosto de 1922 •. na parte reCerent•! aos ofiiciaes do ext!ncto 
Que.dro de Contadores, -transferidos )Mtra a reserva de 1.• linha do 
Exercito, com parecer da Commissiio de Seguranca mantenac> a 
resolução legislativa. vetada pelo Sr. Presidente da Republlca. e 
parecer da Commissão de Constituição ~ .Justiça, rejeitando a mes· 
ma resolução legislativa. 

Ha:. ainda, a. a ceentuar-se .um voto em sepamdo do nobre Depu
tado Sr. Arthur Santos. 

Tendo tido a honra de seL' distinguido co;n a nomeação de 
relAtor para o -voto em apreço, dtwo, Sr. Presidente, cumprir o 
elementar dever de ratificar, desta tribuna, as razões em que fun
damentei a. minha opin.Jão, aliás. sanccio:1ada. em significativa una
·nfrr.idade i)Or toda a Commis..~o de Seguranç:a Nacional. 

Sr . Presidente: nas ·razões que e~endi no citado parecer. 
· depois de sobrelevar as respeltavels razões em que se baseou o 
Sr . ..Presidente da Republica para vetar o ·projecto em debate, 
dizia eu: 

\ 

"Por outro kl.do, o estudo interpretativo das leis, re
gulamentos e instrucções :referentes ã. materia em apreço, 
t>sclarecem, impositivamente, a necessid:tde ode ser susten· 
tado :o projecto n. 15. cujos pr<:ceitos llmpldos se constl· 
tuem em repara~ão inadlavel d< uma aberrante injusti~"'. ". 

ESsa injustlç:a, Sr. Presidente. decorre, a meu ver, do fa.ctó, 
singularíssimo, de se haver pretendido crear duas situaçõe!!; di-· 
ver~as •. p~ 4.o!s casos, rigidamente. ~emelhante!S. 

De tacto, Sr. Presidente, alnd.'\ so; o regimen dlscricionarlo. 
o Sr. Chefe ~o Governo Provisorlo permlttiu que se matriculasse 
na Escola de IntendenCia um oCC!clal cu;h idade j â estava na linde 
pré-estabelecida ·peta. leL .Entretanto, a t;ID outro officlal, em lden
tlcP.t: condlcões. não ·foi permittido o ;:ozo desse mesmo direito. 

A meu ver. restringe-se a questão il. appllcab!Udade de um 
principio vulprlssfmo em 'Direito: - o direito de equ!dade. 

Entretanto. o nc>bre collega, emino>nte Protfssor Waldemar 
Ferreira. emlttindo a. sua. respe!ta.b!llsa!ma opinião, sobre a ma
teria. · depois ~e versa.l-a com a sua co~tuma.da pericla e a.lto sà· 
ber. declarou, entre outras conslderaçõas: 

"Não to! possÍvel subscrever o brilhante voto vencido. 
pela cons!derru;ã.o prevalente de ·que o pro)ecto n. 51 ·ou 
28. tere, de !rente, claros disposl~tvos constituclonae-s. " 

E acáe"centou S . ~. : · 
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: ' "Effectivatnente, o _art. l;u -~ o })aragraph.o uri.tco do 
··referido projecto de lei •. ··tornando sem .effeito .. Õ decreto de 

Agosto de 1922, c1tado, repõem os officiae:s das diversas· 
2.rmas, transferidos para o Qua.Jro doe Con'talklres, na. si~ 
tuaQão em que ee· ·achavam anteriormente fiea.ndo, alnda, 
pelo a.rt. 2.•, .asseg.uraào aos capltã.es o cllrelto â. pl.'omo-
ção ao posto imme<llato. " · 

E depois de sobrelevar as razões em qu~ o Sr. PresldenU! da 
Republi<:a !-i.mdamentou o seu veto, decl:u•ou. o nosso eminente col~ 
!e&a: 

"Mas · o projecto não fe~ tão sOmente _o art. 113, n. 
3 da. Conetiti.U~o 00. Republlca. Infringe ·tambem o seu 
art. 39, n. 8, letra "d ", que ;lrohibe ao P<Hier Legisla-
tiro ... " · 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Pois não. 

O Srt. DoMINGos V~co - Antes de tudo, o Relator do pro· 
jecto nJ.o foi ·o Deputado Waldemar Ferreira, mas o Sr. Aséa.nio 
Tubjno. 

O ·SR. RIBEIRO JUNIOR - De aocOrà.o . .A.:penas. estou ar
gumentando do torte pe.ra .o fraco. 

O SR. DoMINGos V=LAsco - Isto, prell!Ili.narm:ente. O Rela
tor, sentindo tt:acas as razões do veto porque, posltivamente. o pro
jacto não f€ria. diN!itas adqulrldo!l, :foi buscar razões dit!erentes, 
que ao .sr_. Presidente da Republlca não haviam oeool'l'Mo, e trou~. 
Xe paxa, o seu parecer novos motivos. 'J'Ile me parecem, te.mbem, 
improcedente.;, pois sobre essa parte. já, a Ca:inara haVia ·se pro~ 
nuncJa.do pela. constitucioi.a.Hdade, quando votou a propoa:lçâ.o. em 
priJn·eira discussão. · · · 

o s:a. RIBEIRO JUNIOR - Muftc. agz-adecido, pelo aparte 
de .V. Ex. 

Devo .declarar, enuoetanto. ~ nobr.a collega., que, na.s mtnba.s 
considerações tinaes, ·vou contrapor; ás l'S.ZÕes e:z:pendidas · pelo 
eminente Pr03fes'sor, aquella.<J que constam do voto em separado do 
nosso Ulustre collega, .Arthur Santos. 

Dizia, Sr. Presidente. que o nobre Re:kl.tor, odepols ."de. haver 
sobrelevado as razões do Chefe do Executivo, declarou: 

"Este dievositivo que. pela. rev.!são de 1925-1926, e com 
outra. redac<:4o. a Constitwcão de 1891 inscrevia no seu. 
art; 34, n. 29, fof adoptado, sem deba.te, pelo ant&-l)ro;lecto 
da. Constituição elabol'ado pela Commiss~o nornooda pelo 
Chefe do Governo Prov!sorlo (a.rt. 83, n. 12)," 

.Por consequenc!a, Sr. 'PreMidente. o illUIJtre. e nobre Depu
tado não se escuãou num texto da Constltu!~;ão vigente, mas no 
da que a precedeu, e, ainda, em doutrina~ que fundame-ntavam esaa. 
Const1tui~. 

' . 
O nosso · ru!tua.l Jl'lcto <l1z, na al1nea pl'ilz:lelra do EU"t. ll S: 

.. Todo.s sii.o iguaes ]lcrante a lei. 'Nã.o baverê.. porlvi
leglo nem 4lst1ncções por motivo de nascimento, · se:z:o, raça, 
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-pt•ofissões proprias ou dos paes, elasse soci:1l, riqueza, cren
ça religiosa ou idéa.s pollt.icas." 

Como vê V. Ex ., Sr. Pre:sfdente, a m e_u ·ver ·não 'se cogita. 
de deferir nenhum · desses direitos, regalias . :ou prerogatrvas que 
o legi~lador - con stitu inte inscreveu· no artigo_- citado." 

De feito, em nossa antiga ConsÚtui~iio, e~tava, clarlssimamen
te. defeso o deferimento de favores pessoae.s ·- e; ti·o casb, ainda, 
l!e não tmta de fa \·or pessoal. Por um:1 contingench Interessante . 

. · llOI:irerest ou, na realidade, - den tro cerca d~ quatro dezenas de 
offlclaes, que seriam favorecidos pelas disposições ·desta. lei, -
upenas um. E. assim. o cita e esctarec~. lealmente, no_ seu pa re
cer vencido, o nobre Deputado Arthur Santos. 

O eminente R elator profes;;or Wald~mar Ferreira 130breleva ... 

UM DEPUTADo - O Relator foi o digno Deputado Sr. Ascanio 
'l'ubhio, e não o professor Waldemar Ferreira. 

O SR. RIBEIRO .TUNIOR ·- Bquivoquei-me. V. ~-. · tem 
razão; agra-deço o aparte es:clarecedor. · 

O · eminente Sr. Deputado Ascanio 'rubino; sobreleva, ainda, o 
que Se contem n a :.tHnea "d", inciso 8, a-rt. 39. _da Constituição; 
em que se declara q ue é vetlado ao Lc-3"islat1vo legislar s obre ll
cen<:;as, apose~"Jte.àorias e reformas, não podendo. por disp osições 
espcciaes. concedel-as nem alterar as concedidaS. 

Ora. Sr. Presidente, ante!< da vlgencla à esla . Constituição -
e esta. foi uma das búaa fortuna~ da R epu.blica Nova - malbara
t:-tva-se, sobremaneira, a technlc:a constitucional, e, em consequen
c:[a; malbaratava -se:· tam-bem, :~ technica. do legislador, em geral, 
ou seja, à do regulador das leis . Assim , era commum confundir-se 
n!S expressões "reforma,. e " fnact.ividade". H~jc, .a ·lel distingue, 
-::larlsslmamente, os lirilites ·desta situa~ào; de sor te que, nem 
sempre, o inacUvo é um reformado. 

O Sn. D o:r-n :-'cos VELI.ASC<> - Essa. ·,ustincc:t"lo ' .t; i mpor·tan.stfs
~lm:l. na interpreta.<:úo d e t exto . 

O SR. R IBEIRO .JUNIOR - Entrekmta, o reformado é , sem
pre. um Inactivo. Um exemplo í tizante: - _acha-:;e aqui, ne5ta 
tnlbuna, um offlclal elo Exercito em inactividade que, gra<:as ao 
bom ~us, não ê um reformado. 

O SR. CA['.LOS · RE1s - In::tctiv!dade militar, mas activldadc 
parlamentar . I 

O SR. RIBE IRO JUNIOR - De sorte nue. me pare ce, que o 
nobre ·Deputado Asennlo Tubino mio tel"i.a aldo muito feliz inYn
<'t•ndo esse texto da ConBtitu!C::ão, pois, preclsamerit~ •. nelle é 
que não encontrn n.polo a opln·iilo ("Ll.le expendcu. 

Sr. Presidente, attendendo agora, com ·summo pro.zer, á. · oppor
tunn advertenc!a. do nobre Deputado, SI". Domingos Vellasco, pa~
s:~rei a fazer consiclera~ões a respeito tlo voto vencido .do riotire 
Drputado, Sr . .Arthur Se.ntos . E o !aí}~. Sr. P resiüente, porque, 
precisamente, nesse voto, t. qUt• eu exic•mtro a <::ubstan cia em que 
\"OU f undamentar a ratl!ica<;ão <lo tJat·~~:..r <h CommiS!:ãO de . s~-
guranc;a. 
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Diz S. <Ex.: 
.. ,. 

" Na regulaJnentaçã.o da lei ·qu~ cr-eou taes ·qua:lrol!. foi 
limita'da., no de .tnt-enden:tes !la ·Gue-c:ra, a edade dO aecesl'!c, ti~ 
'ianà~se o limite -:maxtmo de 40 annos pera ·os ·capitães, ve~ 
dando-se, -assim, ;a .algUns delles. o lngr.el!so .no a.Uuclldo ·qua
dro, encerra.nd~se-lhes a ~rreir.l. e esta.~lecendo •~m:t t>i~ 
·tuaçW> de -desegualda4e em rele.<:Ao aos .qut>. mais ':>ti•.lso~. ha· 
viam logrado :matl'icllla -em 1921 '' .. · 

AecTeScenta. ·c1epo1s: 

"Na vlgencia do Governo Provisorio. permlttlra-se e.. m;t~ 
trlcula a capitães com mais de 40 annos. mas esse favo-r 
teve o mesmo inconveniente. de s~ limitar a alguns interes
sados tão sómente. AR leis de ensino militar e do reajusta
mento dos quadros publica-dos em .l:T:úo à& 1934', eldinguiral:l 
o limite de edade, tendo em vista ~:,nar··lJ..S falhas verftlcadas, 
mas ~em -todos foram 4llcançados por essa. provtdencl.a, por
que um oftklal 'foi transferido em Agosto''d"' 1934 para, .• " 

Aqui, Sr. -Preslc!~nte. ·sou o}?t"igadv a lntt>rr-om~r a leitura 
llOrque na um ''pastel" lnsupera~l .. . 

. :A:l!âs, ·Sr. Presidentf', o nome de!!te ofticial '!ol por niim ci
tado •no -meu -pat-eeer. 

Diz aJn<la o nobre relator d<:J voto v~ncido: 

"Data. ~~a. prefir o me sub.,rdinar ãs razões ·da. ·emn
missão de · Segurança· Nacional. que me parece de toda. a. 
'l>rocedencla". 

Agora, Sr, Presidente - ~- eis 'a h i a r:uii,o do meu s:Ystema 
de raciocinar . ou, melhormente. ~ argumentar - ~. precisamen
te. agor-a, .a Comm.issão -de ~uN.nca Nacional que sobreleva o 
mê1Úto da· opinião do nobre Deputado Arthur Santos.' _ 

E , Sr. Presidente, não havendo, mais. necessidade de me 
conservar nes~ tribuna, a de.E;Jleito de aeceltar eu o velho -pre
ceito do ,-epe«ti.a. ju.va11-t - porque teria que re}létir aos nossos 
coll~gas estes mesmos argumentos - ~u :pediria, Sr. Presidente. 
aos nobres Srs. Deputados que. ~e pleno accordo com as lmpo
sic;:i\es de sua consciencta, reje!t.assem .-, v~to de S. .Ex.. o St' . 
Presidente -da Republfca. Fazendo-o. ~'l apena!! tenho -cumprido 
o elementar dever de reconduzir ·a seu -logar (l.C{lH:lles dos nossos 
compa.trldos que. h a alguns anrios. soffrern o doloroso acicate 
d<: ·-uma injustiç:a, absolutamente, 1nte!rlc:a - se assim posso ·dizer. 

:Eram eErtas as conslderacões que tlnba a fazer. ·(.Jf-uito 'bem; 
mufto fle?n .) 

''· .:· :Em seguida, é encerre da a discussão do projectó n . 28. 
·: : ~- de 1935. tlcá.ndo a.dl.ada a vo~li.o. 

'O ·sr . ·Presidente - 'Esgotada. a ma teria constante· de. OT
dem do dia, tem a palavra, pari\ , e::~:plic?.ção ·pessoal, o . Sr. · La.u-
dellnó Gomes. ' · 

O Sr . · Landelino Gom~s ( Pan explicação pesaoon - ~r. Presj
donte. seguindo a !lérle ·de consid~rac:ões que vinha fazenda, re· 
tõtno o as!lum}lto ·que jUlgo de magnn. lmportancia, ,pprque se 
ti-ut.<t ·df! demailstra.r que o Palz l>6de sahlr de suas dltrlculdades. 
lançando triãos dos incontavt-is recursos que possue. ' 
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~os l)rimeh:os seculos de sua vida, 0 Brasil foi a grande fon· 
te mundial do out"o e das gemas. precfvsas, que oonaU2ava para. 
as arcaa .. d.e Portugal. e do Va.ticano ga~eões ~ galeões, cheias. da.
ctUillo. que a.. humanidade erigiu em pa<irào munetario· por e:xcel
l~cia, <laq,uillo que traz o bem• estar, o progresso,. a.. superlorl
daties <IDs povos, p(lrque lhes dá.. camb!v e com este tudo· ctuanto 
precisa.. para viver e desenvolver-se. 

Ap6s a Independencia, com o de~envolvimento da agricul
fura e .-:J pseudo exgottamento das. jazidas conh-?cidas, foi se pro
c~:·~sando paulatinam-ente o· seu abandono. 

Ter-se-iam acabado no BrasiL o 011ro. as pedras pt·eciosas e 
toi'os os outros mineraes de ~rec;:o? 

Não. 

·Postas de lado· as exl)!oz:ações, porque suas installacões, de
ma!'iadamente a.rchaicaa, já.. não eram mais economicos. foi des
a)Jparecendo o enthusiasmo pela industria. e:x:tractiva, cesse.ndo 
cp~:sl que por-completo a$ investlgações e prospecções. até cahi
rPm no marasmo de dois ou tr-es annos a•raz. Entretanto, con
tinuam os brasileiro~' n. · atfirmar que o nosso sub-solo é o mais 
rico. do. globo e as. maiores autoridades a mostrarem aqui ou ali 
as j~tzidas onde estão. taes riquezas. 

Agora mesrnn. cahido o valm· de no!õsa moeda ao· ínfimo, pra
ticamente se:m cambio, o que estamos vendo é utna. verdadeira 
cot"rida "cal!!orniana" ás bateias, aos filões, á.s areia,s, aos cas
calholf; aos alluvW~s. a tudo eomflm capaz de pt"cx1uzir ou.ro. 

O Banco do Brasil. em boa hot"a. eomeçou a. comprar ouro: 
e o que ve_mos? 

Calculada em quinhentos mil o numero de mineiros e !rus
ce:dores, o ouro estâ. entrando e:m doses por assim dizer homoeo
pathica.s. 

Senii.o veiamos.: a uma. g:ramma por dia, que é o rnlnima com 
que se pôde contentar um faiscador, seriam quinhentas mil gra.m.~ 
ma~ diarias, ou sejam quinze toneladas mensaes, ou. cento e ol
tenta. toneladas annuaes, e o Bànco do Brasil adquire em média 
guinhentas mil gnurunas mensaes, ou .seis toneladas annua.E:s. 
Par!l. ()nde irá o restante do ouro? Que o digam os tUI'(!OS e oa 
judeus <;.ue percorrem o interior do Bro.sil, adquirindo a quatro 
mil N!is a gramme. o metal pelo qual paga o Banco da Nação 
vinte mii réi:!!. 

Não seria o caso 'ao Governo tomar providencia mais ~nergi
ca~ .. crear por assim dizer a politica do ouro, com uma ce.rteira 
do.. Banco. só llàra 0 SêU controle, com f!scaes idoneo,s. morat· e 
technicamente. com policio. aduaneira esnecializada e pagando a.o 
mef'mo tempo Dela. grammn. de ouro. com o seu papel· ·aeavalori
zaõo, á. razão de quat·enta mil r11is ou cincoenta· mil réjs, nas 
proprias zonas de producçã.o 'i"' 

Creio que assim evitariamos de facto a fuga do nosso ouro 
para -0~ t!xtrangeiro, para onde . val, dizem, até em e. viões clandes
tinos. 
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':Mas, Senhor Pn~sicJente, o · nosso Paiz tem ja:zi<las inexgo~ 
tavei~ de· mí~erios de nickel no meu Estado. As de São José do 
.To~ntins <inda · se encontram garníerít.:Ul com vinte e dois pot· 
cento . de nkkel estão sendo exploradas por uma Companhia aoi 
discmt" 't.ràslle}Í·a, em con1merc!o d!recto e avanta]ado com a AI- · 
lemêliba:. ··:Es~a companhia . para colher m elhores oresulta.dos, ao 
en\:ez de negocrar o minerio ~ até jr~ obteve is~nção dos impostos 
de exportaçã.o cobrados pelo Estado, resolveu montar altos for
no~ para r eduzil-o ao níckel pur-o. Na mesma ?.ona o nuro e a 
·platina siio abundantes eendú 'extr.<lhido pe!Gs proce!lf os rudi
mentares. Não é só. O salitre e o crystal de rocha, o cobre, a. 
prata, .' a. :malacac heta, o petroleo, o amiantbo, o .trigo quasi na
tivo, enobrecem o solo e o sub-solo goyano, tão exhuberantemente-; 
que tornam o E stado de Goyaz :1. ma'ior Teserva de todas ·as ri-
que.uts naturaes · do Brasil. · 

.As nossas flot·estas ahi estão para se1·em nproveitadas, <lan
-do-nos carvão sem preju<lica.l-as. isto é, .. restaurondQ·as por . meio 
cl'2: ti~ . reflorestamento systematico e scienti!ico. 

O SR. FREinE DE A"'DAADE - E temo.s carvão mineral bas
tante. ?recisamos G explorai-o. Possuímos uma faixa de carvão 
que- vai do .A.mazonas ao Rio Grande do Sul. 

O SR. L.A.UDELINO GOi-IES - Agra.dec::o a lembrança de 
V . E x.; mas isso mesmo ,consta 'd e meu discurso. 

O :Sn. AGEI'I'OR Mo.r;m . - v. Ex. permUte um a.partet 

O SR. LkUDELINO GOMES - Com todo prazer. 

O SR. ACF.:NOR ::.\fOXTE - Na região àe Therezina., no Piauhy, 
o anno passado, foi feita a. maior descoberta. de terrenos' west
pb.a!1anos no Brasil. Um veio formidave! de can·ão, igual ao do 
Ruhr, o melhor do mundo. · ·. 

O SR. LAt..TDELINO GOMES - V. E.". deve estar lembra
do de que. quando nós mem bros das pequenas bancadas, nos re
unimos para estudar os nossos problema!: e apresentai-os em ple
·nario, declarei ao illüstre lea.der da maioria. que não iriamos f:u:er 
poHtica., mas mostrai ao Paiz aquillo que desconhece, aquillo que 
o · br<~.sile.iro, em. geral, ignora. 

O S1t. CARLos REis - Muito bem. Estava presente, e assi.Sti 
V. Ex. dizer que !a.mos cogita1· dos problemas economicos de 
todc o Paiz. Era essa a !!nulidade da coopcra~ão das pequenas com 
as srandes bancada~. ~ão fragmentada,· mns de conjuncto, por
que a. união faz a !orça. Era esse o nosso proposlto e não outro 
quE> nos foi attribuido, e do qual não recuamos, Por que nínguem 
l·ecua de propositõ que não tem. Nií.o tinlumos o intuito de col
l lg2.çiio, nem de confederal!"ão, nem de federação ou bloco de pe. 
quenas ·banC.'I.das, e, sim, o de coopera<:;ão, para tratar de nossos 
interesse!l -econo:mtcos, 

O SR. LAUDELINO GO:>tES. - Dentro desse ponto de v ista 
li G,Ue vejo o Paiz. Foi attendendo &. mensagem do Sr. Presidente 
da Republica, no p~tsso em que declará ser preciso coorden(ll", 
que nos colligamos para dercnder oli. interesses da. Pa.trla. · 

Chegamos, finalmente ao centro <la cruz, talvez o Cruzeiro 
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do Sul, talvez uma cruz de sangue como as que trouxeram os 
p<LIUl.OS enfunados das caravellas boJudas dos primeiros povoa
dores desta tena magnaníma, talvez uma cruz ... não, lXI-remos 
aQui, basta de tanta cruz. 

As montanhas de min~rio de ferro ~nchem a oro:;raphia e 
a paisagem brasileiro, assombrando o mundo com a sua massa. 

São billiões e billiãl!s ele toneladas do melhor ferro, do me
!ltc.r mangan~7. que lá est1i.o sepultados a. espera que appareça.J:n 
aquelles que resolvam transformai-os em ac;o e em rnachinas, isto 
é. em progresso e conforto para os brasileiros. 

Entretanto o que vemos? A importação. desde os trabalhos 
de estrQdas de ferro att! as machinas mais singelas da nossa. la
voura; desde os instrumentos que ass~uram a nosso. alimentação 
at.:. ás mais insignificantes peças de nossa defesa. 

Diz-se que nã,o temos, carvão e . :>endo assim, nào podemos ter 
coke o que importa dizer, ago. 

Não temos carvões superiores, f bem "lrerdade. mas o temos 
em quantidade a.-=mbrosa, e. ngora ainC:a o Sr. Director da Es
u·aõa. de Ferro Central -do Brasil voltou do Sul maravll!1ado com 
o que · lã observou em materia de carvão nacional. 

O SR. Dnaz J"G:ston - Só diz que não temos carvão quem 
não conllece o Brasil. 

O SR. Rm<"ATo B<\RBOS.I. - ~inguem mais se arrisca a umc. 
affirmac;ão dessas. 

O SR. LAUDELI::-<0 GOMES - Ouça V. E:x. Dizia eu que 
o Director da Estrada d!:l Fel"ro Cent!"al do Brasil voltou do sul 
maravilhado com o que lá observou em materia de cat"Yão nacio
nal. Mas é que, dentro desse. su.b-consclente, apesar de S. Ex. 
reconhecer as grandes possibilidade$ do Brasil, essa riqueza es~ 
tava recalcada, como tod.aa as do Paiz. 

Temos, entreta.nto, além dos meios <te melb.m:ar os nossos com
bustivets e as grelhas de nossas me.chinas, as form.id.aveis e quasi 
J)llantasticas quêdas d'aguu, capazes de serem transformadas em 
fontes de electricidade, per·mittindo o funccionamento dos altos 
ío,·nos e com isso as <:orriàas pt·ímarias do guza. e depois a sua 
conversão no melhor aço. 

Se não podemos aproveitar a nossa bulha neogra; aproveite
mo~ l:!ntão a nossa. hulha branca que por ahi escorre, ha séculos, 
ct•mpletamente inutil, como que a desa.fiar a intell!gencia, a a.cti
víuade e o patriotismo da gente brasil:ira. 

O sn. RENÀTo BARBosA - Temos t:Ido. não ~ verdade? 

O SR. LA.UDELINO GOMES - Só falta o homem. 

O SR. RENATo BARBosA - Falta-nos uma coisa: o espirito de 
iniciativa. 

O SR. CoRR~A DA COSTA - Falta-nos o capital, não o é o tm
bo.lho. O nobre collega não póde dizer que nos falta o capital. 
No Estado de S. E:x:. o capital é o homem, que tem feito progre
dir, que tem rasgado estradas em :\Iatto Grosso. ligando a cspital_ 
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do Estado éom o resto do- Pa!z. Sabemos' que o tràbalho· é o· ca
boclb; que lâ. ~tA; elemento- primordial de.. nossBt riquem-. O qi,l& 
é· P1"8CiSQ é assis-tirmos o ·caboclo. 

V. Ex. eii'tá encarando o problema da .siderurgia· no Bra!!il. 

. O . ~lR. iAUDELINO GOMES - QuaJld~. na prei!denc.la. de 
Mir.as, o Sr. Antonio Carlos, querendo conhecer 'o. que ê aquelle 
gr~nde Estado. os s uàs riquezas ine:ochaurlvel.s; fez · excursões· por 
to<io- o seu territorio, até ás regiões limitrophes· ~m os outros 
E!rtados e pOde. assim, mostrar· ao resto do· Paiz que no mundo 
não havia. só as quêdas de N1agara, porque, no corac;""<l-0· do Brasil 
e~tia a Cadh0€'ira Dourada, paiJ>!t;a.nte. bella, extro.oromada
mente . gigantesca, a desa.fiar . a nossa Clctivi-dade. offerece:ndo-nos 
doz" milhões· de caYallos-motor. 

Foi, Sr. Presidente, durante o . governo do actual Presidente 
da Camara que o mundo -teve conhecimento disso . 

O Sn. DINiz JuNioR ....,. De certo ·modo· a comprehensão 'do 
J?e..iz, como a do admlni~trador, ê perturbada, pala confusão que 
se- faz. dos p1·oblem.as. mais distantes. m aiS., remo.tos, com os de· so
lucilo immediata. inadia;vel. Quando se. pede. solução- pratica. para. 
um. problema. que vira. resolver . a situa~ . de angustia. do. mo
mento, surge Fernão Dias Paes Leme, e penetra nos sertões. E' 
uma- singularidade nossa. De· sorte qu~. por. essa confusão. não 
se chega a soluções praticas. Não temos metliodo'. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Acha V'. Ex. que não pro
greãirnos - por falta de m ethodo? E' porque os · â.dministra.dores, 
o~ grandes. estadistas, da Rej>Ubllca pQ.r3. c(!.. acharam que o Pa1z 
se . limita ao ruo. de Janeiro. e ás gt'an•ies capltaes, esquecendo.-o 
hi-nterlanà;. que os manda para as grandes cidades. 

o Brasll, Senhores, não é fOrmado apenas das grandes oo
pitaes. 

E.. que dizer, então, do .l?etroleo'!' 

HAverá- alguem. que. em sã consciencia, ouse- dizer que não 
possulmos. ;petroleo? 

A Argentina. o tem, e a Bolivia e a Venezuela.. todos os -pai
:zes limltrophes com··.; Brasil: as sondagens, as prospecções. e - os 
exames de Jaboratorios feitos pelas maiores summid·l.des de nossa 
e~nharia· e de nossa geologia., o tem confirmado .no . .solo brasilei
ro,: como o não 'P(ISSuimos então? Mysterio. Talvez o dedo ,do 
capitalismo ext~~eiro,. talvez. mesmo ~ falta de patriotismo de 
alg-uns brasileiros menos ·puros .. 

· :Mas a.iilda. adm:it:tindo que não tenhamos, ~troleo, &- o s chisto 
betuminoso, encontrado desde o Rio Grande do Sul até ao Nor•.e. 
poro.ue n!io <llirtilal-o extrabindo-lhe os s~p~uctos todos que 
São. como que uma maravilhosa ga.Illa de elementos necessarios 11 
nóssa vida de todos· os momentos, ·tão necessatios que a-nnual
mente para o extrangeiro drenamos centenas dE' milhaTes de con
tos; paca. seu pagamento, ·isto- é, em oleos,. ga.solizla, kerozene, .as
pbalto, etc.? 

Como o carvâ'o americano, de qualidade inre:rlor· ao- Carditt, ê
ap·roveitailo; como o carvão .. japone:~:, inferior ao nosso ê- aprovet• 
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tado, assim tambem ê •O SOlUSto italianO; de ·rendimento· multo !n
f~t:ior a ~s ·amostras do ·schisto · brasileiro, ·é, entretanto, ple-
IXlmente ·coilll\lm!do na Italia. · 

Sel:ia. neoe8e&r1o taui.rmos IIQ' a:proveitamel'lto ·do carvão d i! 
madeira, para utll12açã.o ·em ·gazogeno5 ~ enrpre.;o ·em .aut::moveis. 
como .taaem os .Jatinos .da peninsula mediterranea? · 

O seu emprego entre nOs faria o .papel de varinha. de condão 
que, levando .o automovel a. todos os .recantos do ·Bra.sl.l, e ·cad~ 

Vez "TnaiS barato .porque mais mOdlco -e <'0mbl11!t1vel,·!evacla fl.quel
las gentes perdidas na. !minens!dão do nosso territorlo os rec~os 
que lhes tallecem e a. que momentos llntes . jâ. nos refeclmos· a 
'saude e a 'luz .-:1ntellectual. 

Dec!jlidamente, meu~ senhores, urge que nos leVB.ntemos ~
num . movimento ·unan!me e sem ·par, procuremos o reergulmento 
do nosso amado Brasil, pelo propulsiona..>nento de suS.a torças eco
nom1~ e pelo saneamento da sua .gentp ·ou da sua r~. 

A emissão 

Supponhamos que a nosso. a.ctuaJ ~missão .seja gradualmente 
elevada a ·otto ou -nove milhões de contos. 

A -prtnctpio, ·para o pagamento da divida. :(luct11ante que amea
ça aevorar 3;!! ultimaa reservas de fOrni!cedores a credito .e.o Go

. verno ·e ·que hoj~ estão EUJ)e(lçadas de fallencfa . .. -

·o Sll. MORAES P.UVA.- V. Ex •• eritão, 'propugna grande emis ·· 
são ·para .salvar o ~~ e resolver todos esses l)roblemaa? 

0 SR. LAUDELINO GOMES - O nobre collega ha de ·dizer
me, s~ .conhece a :oossa capacidade, se temos ou . não 

1
1astro pal":t 

esSl\ em! !!são. Que faz o catH Que !a?. ó algodão? Que .faz :1. 

peeuarla? 

O SR. MoRA.ZS P.UVA. - Perguntei a V. Ex. se entende que 
uma tmllssão de oito mnh'ôes de- contos de rêls baSta. ,para :resol
ver eaaes problemas? / 

O .SR. LAUDELINO GOMES - A' medida das ·necessidades 
devemos resolver .os problemas com ·essa em:tssão, porque, como · 
V Ex. deve ter ouvido .. : 

O SR. MoRAEs PAIVA. - Si se resolvesse .qualquer problema 
com emissão de papel moeda., níi.o haveria no mundo p~:oblema 
que não 'fosse resolvido por esse processo, pois a cousa mais sil:n
ples que ha ê emlttir . .• 

O SR. LAUDELINO GOMES - Respondo ao .aparte ·do nobre 
collega contando pequena historia: Havia um padre que, via
ja.t!do ·auraute ·o ·dia todo, chegou no rancho de um pebre preto ~
carombado, como se dlZ em Minas, isto é. morto de fome. Disse 
ao preto: - "Não ha. aJgume. comida para. m1m?" ~spondeu · o 
preto: - "'JJeu. viga.rto, . te1n um ofefjãozinhõ ton-ado" . -· :•Ah r; 

· exclamou o padre, ·ê muito bom. Traga o· feijão". -E ·emquanto o 
·pedre comia, satisfazendo seu jejum forçado, diese o .preto: ·-
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·"seu vigario gosta de quiabinho com vagens?" Respondeu o pa
dNl: - "Gosto muito, sim. meu filho".·- "QuÜ>_binho com vagens 
eu não tenho, quero ver" 1 •.. 

. - ' 
E' a mesma. cousa.; a mesma situação' do. Br:Uíl. Vossa :Ex. 

sa\)e, que de uma emissão de tres milhões de contos que é o "fei
jãozlnho torrado", s6 aproveitamos menos de um milhão, qu•~ 

mal dâ para tr~atar a fome. 

·.o Sa. MoRAES P.uvA - ·por que V. Ex. faz a aftlrrnativa de 
que esses tres milhões de contos de réis não bastam para nossas 
necessidades? 

O SR. LAIUDELINO GOMES - Num Pai:!: de perto de 45 
milhões de habitantes ... 

O SR. MoRAEs P.UVA - E mals de cito milhões de· kilometros 
quadrados de sup.erticle. 

O SR. LAUDELINO GOMES 
servem para que! 

. .. três milhões· de contos 

O SR. MoRAEs PAIVA - Pelo argumento de que a. nossa cir
culac;:ão ê insufficlente, a da Ing1e..terra. pequena ilha e que tem 
100 ve·zes mais dinheiro que o Brasil, seria. demasiada. . 

O SR. LAUDELINO. GOMES - V. E:i. ~abe que o com.
merc!o da Inglaterra. ê differente do commercio -do Bras.!l. A. vida 
da. .Inglaterra está nas suas colonlas; é a. riqueza colonial que 
canaliza. para lá os milhões de libras. O nobre collega, · então õe"
via apontàr o .Japão, com ·nha.s sempre sacudidas por terr~motos 
e 1nva.dl.das por enchentes, com terrenos safaras e miserav~is. · .. 
Pois bem, e.s emissões salvaram o .:fapão; Q.ue ê hoje· uma àas 
maiores nações do mundo. •• 

O BTa.sil, que produz a. nclte. o que os brru~llel.i'os d€stróem 
durante o dia, é um Palz qhe vive -dentro da miserla, comô a casa. 
do preto que s6. tinha .feijão torrado. 

o SR. Co~ DA CosTA - Com uma emiss5.o destas, terfamos 
de pagar um cbapêo a 100$ e 200$000. 

' O SR. LAUDELINO GOMES- E' preferlvel pagar a esse pre~ 
~o. do ·que enclausurar o nosso ouro: do que. vel-o desapparecer em 
dois terÇos . da vroducção, para· as mão;;; dost extl:angelros. 

O SR. PAULo MARTINS- Se V. E". quer que se fa_ça uma re~ 
serva ouro, é outro caso. 

O SI!. SEVERINo MARIZ - O orador estâ provando, através do 
do!scurso, que grande parte do ouro l)roduzido n.o Brasil é adquirl
do <!~1 que :no terço .do valor e que, ·em grande quantidade, se 
es~Oa clandestinaznente. 

O .SR. Co~ DA. 'CosTA - Aliás; o nobre t're.dor fez um· cal
culo pelo qual são e:x:trahidos 500 kllos• de ouro oor dia. I~so me 
parece exaggerado . 

·o··_sR.-. LAUDELlNo· GOMES· V. ·~. :poderá dizer .porque_ 
·(: tão ·e:x:agzera.do? Sabe V. Ex. o numero ·de ·faiscadores que e:X.is
te ·no BraSil? 
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0 S~. eo!mh "DA COSTA- ·Respondo. invocando a autoridaoe do 
Sr . Pandlá. Calogeras, o aual affirmou que todo o ouro do ·Brasil, 
~ 50 annos, não chegou a quatro mil arrobas, e era ouro de cata. 

O SR •. LAUD2LINO GOMES ~ Pois hoje ~stão catando ouro 
~ razão de uma ~a.mma por dla.. 

Sr. PreBl.dente, argumentava eu com a hypothese de que a 
nossa actua.l · eml.ssão fos'Se gradualmente elevada. a. oito ou nove 
nillhlles de··contos. Seria a principio para pagar a divida fluctuaJn
te· que ameaça d&vorar as reservas -ultimas -dos fornecedores .a .cre
dito, hÕje a.nle~ados de tallencia.. 

VV. EEx. sabem que ·o 'Governo ·deve a muitos ·dos seus cre
dores, que vão á. fallencia por falta deS"Se ·pagamento, pela d!ffi
culdade, morosidade do set"Vi~o burocratlco, que os ·leva a perder 
a pacdencla. e as energias e até mesmo o capital empregado. Por 
1sso, digo, ·a. principio com essa finalidade. 

Depohl, ~a á..s despesas da. Lei de Rea,ju5tamento, ·para os 
capltaes dos Bancos, agrlcola, industrial e de minas, para as es
tradas de rodagem e de ferro, para as primeiras obras fixas de sa

·nea:mento '(hospitaes, leprosarloe, -· sanatorios) e ba:ndeiras de medl-
cos .e enfermeiros para o "hint~rlanõ" nacional. · 

·o dlnbeil::o irá. sendo emittldo a. medida das necessidades, sen
do que o banco de minas centrallzarã o que chamamos poUtica do 
~tll"$> (fiscalização, compra no lugar de produc~ii.o, enthesoura
mento) .• 

"Vou citar um ta.cto mu[to suggestlvo, que se verltlcou .no Es
tado ·<le :GoYaZ: ha dois annos passados, judeus e 'turcos andaram 

. por ·Ia. comprando a oitava de ouro (são quatro gr&mmiLS' e meia) 
a razão de 4$ e 6$ a gramma, por que a moeda- dinheiro tinha 
mais valor. eorria. no .commerclo e o ouro não corria. 

E ·o Seereta.rto de F!na.ncas de GO:VP'I! recebia de seus exactores 
do 'Norte vidros de ouro em pagamento por falta de ouro corrente . 

. Não faz ·multo, o ·Correio de. M<mh.ã num suelto, a. Noite num 
·.artlgo, a.ffinna.ram que quinhentos mil faiscadores colhem ouro 
no Brasn. 

O SR. ColidA DA CoSTA - ·E' eVidentemente exaggerado. 

O SR. LAUDELINO -GOMES - V. Ex . não pode dlzer por 
que? 

O ,SR. CoRR2Ã. DA' CoSTA - Posso :atftrmar que, fiO meu ·Estado. 
que ê ·o ma.l.s -rJco em mJnerac;;ão de ouro, não ·ha 50 mU homens• tra
balhando. V. Ex . já, fez o calculo de 500 kUos de ouro, por dia. 
quanto dá. no nm do a.IÍ.no? Seria a salvação -do ·.Brasil! 

'O SR. LAUDEL"INO GoMEs--. V. ·"Ex. sabe que esse ouro 
se evade em dois tercos . . . . 

Mas. attendendo. a que isto ê ·feito· -por processos .prlm!WvOS'; ,,â 
. ·calculamos que aquelle trabalho renda apenas· uma gramma por 

dia 4o ·pt:eelo~ · metal, o :que :está .. multo loilge utvez ·:da -:Na.Udade. 
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Isto corresponde a cento. e oitenta toneladas, no minimo, por 
anno. 

Pelo Dreco actual são t.res milhões e seiscentos mil contos . 
.Agora ·eu desejaria que . os nosso.s eminentes rtna.ncistas disewem . 
qual" a moeda mais SÍÍ! aquella que em odto ou nove milhões de 
contos tem uma garantia metallica de quarenta por cento no mi'li
mo, ou esta de tres milhões de Cllr.l() forçado e ·sem a . menor . ga
rantia? 

. O ·sR. PAUW "MARTINS - -Isoo não· tem duvida, pois moeda de 
de curso forçada não pode prevalecer ·sem lastro . .Al!a;s, nem pre 
cisa. de 40 :por · cento. O Balnco Central da Republica Argentina 
acaba de fazer uma operação :felicisslma apenas com 22 por'' cen 

• to last:reados. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Demonstro, justamente, "" 
que ·estamos perdendo. E n6s, representantes da Nacão, não esta
mos aqui para outra coisa ·senão 'Para defender os interesses dfl 
PadZ. 

O . SR. CARLOs Rms - Em Sllmma, a critica. do orador resume
se nisto: que a nos&a. politica écc>no.mica tem tido criterio mUito 
diUerénte . da pol1tica financeira e essa politica financeira não tem 
absolutamente · repousado sobre as nossas posSibfildades eco-
noniJcaa. 

O . SR. LAUDELINO GOMES - E se o que ê nmthemati
co, que é arlthmetico .é exacto, ajuntem os no5sos economistas o 
que em es tradas de ferro e de rodagem regressará. ao pa.trimonlo, 

·o que hão de produzi~ todas as activida des do Pa1z em -plena 
e fllS,gn!flca e::q,a.nsão. 

·. Quero crer que as tbeorlas llvresc~ feitas na· Europa e para 
a. Europa., para pa.tzes velbos e exgotados, sirvam muito bem 
p~lâ. 

Nos pafze:S·novos, em (lUe ha. tudo ·que retirar ·das riquezas, em 
exploração, · ella:s ·são funestas, serão.· o sulcidio das na.clona.ltdades! 

Senhor Presidente. Pe(:O Derdão a. V. Ex. e a. esta. Camara. 
de haver por tanto ·tempo procurado contrariar ·a. oriEmta~ão que, 
para. mim, infelizmente. dominam os e!!1ldrltos . ma.ls eminentes do 
pâjz e <lo Governo. na solução ao problema. brasUeiro. Pa.ra elles, 
em êconomhl.s .impoasivet.s. como de. menCUgos, estA a. salvação. A 
mim J)l!rece qlie s6 ·a. therapeutica. violenta. da. transfusão, ·n'O ulti
mo aDPello ao credito, conseguirá. vencer · a nossa grave crise ·.de 
m4seria. · 

E' que ·sou ·inedl.co e julgo que a.s nac;ões como os Individues, 
na. anemia, podem curar-se com a transfusão e morrerão · sempre 
·com o simples repouso. Aquella.; embora quasi dada. em quantida
de intima, a~tua. éomo excltmlte, ta.nto maiS' prompto como num 

· pa.tz • pléthor!co de requlzas, :como o noss~ , · 

.: :A·, reaeç;ão . economlca ~ará. pela ·-expomQáo · o ·· ouro "que sa-
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nearã. a moeda. Que · fa,rão ·as economias orçamentarias em mil 
ffis desvalorizados e ainda à.ssim roubados aos desgraç:ados que 
sot!rem fome, que não têm oontronto, dinheiro aue no ar.tificia.
lismo a<:tua.l tem um limite maximo da acqu!slç:ão por m ais que 
se queira augmenta.l-o, reduzindo o custo da vida? 

E' 'POr isso aue a "vida barata." nunca serve á. !elloldade hu
mana, e sô ê o índice mais seguro de pobresa. 

O SR. PAtli.o MARTINS - Aht estou de accordo com V . Ex. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Quan-to mais ba!l::o o padrão. 
menos de um lado se vê o desenvolvimento-da producção, qualquer 
que seja, pois o ,mercadc, não tenta e não corresponde muitaS' vezes 
ao' preço daquella: por outro lado, acompanha a deflação, de sorte 
que se torna mais dltflcil ter o pouco que o objecto custe do que o 
muito que a carestia venha a exdglr. 

O SR. CARLOS REis - Como exemplo temos o Pará. e o Ama
zona.S. Quando a vlda era caril!!s!ma., mas a borracha estava. a 
25$000, os amazonenses e os paraenses madavam em ouro. Todos 
procuravam aquelles Estados. Hoje, que a vida ~ barati'lS!rna, ha 
escassez de numeraria, de colonos. de tudo emflm. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Perfeitamente. 

o Futuro 

Sr .' Presidente, emquanto eu me sinto· admirado de mlm mes
mo, collocando o meu pattiotistJJo contra. a corrente dos s-ablos 
·tlnancistas · brasllel!ros, 'J)erpa.ssa-me · pelo esplrito a visão 
ão Futúro, como uma ascensão do Passado. E são, neste aquelles 
barcos, carregados de o:uro e de gemas preciosas, que os colonos. 
sem technlca, arrancaram da terra generosa.! 

Nem a selvageria da Natureza, nem a maldade dos out ros ho
mens, nem !alta de garantias e direitos eram capazes de ''encel-o>~. 

E mais de 36. 000 arrobas, 540 toneladas de ouro, -e mais 330 
mil oitavas de diamantes foram tornar a COrte de Portugal a maiH 
.rica e faustosa. .do mundo! 

'E eu imagÍno o que seria possível fazer um ml.lhão ou mrui:s 
deste papel de curso forçado, financiando ou explorando as nos
sas minas, evita.nilo contrabando, enchendo as arcas do nosso Tbe-
1!ouro, pagando as nossas dividas! .. . 

E eu ' lmag!no o que seria e-ste pa'P'!I circulando atrav~s de 
um banco a.grlcola! 

E eu im~no o que se:ia elle na moblll2:ação de uma ou duns 
centenas de milhares de homens, bem pagos e bem nutridos, n. 
abrirem estrada!_! de rodagem e construirem estradas de !erro! 

E eu lgarnlno o que seria elle Invertido em leprosarios capaze~ 
de isolarem de . vez os nossos leprosos, unico melo de parar a ex
pansão e a devastac;ão do Mal horrivel que ameaça de morte a 
nossa raça! 

.E · eu o lm.agino em toda.s as obras de a.ss!stencia e de pro-
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phylaxia, na realização -do sonho . generoS'O de Miguel Pereira! · 
E eu ç imagino na alphabetização da.a nossas _ crlançruo, na 

educação, na lnstrucção techníca e superior desta nossa mocidade! 
E eu imagino. . . Para que se. de toda a 'Pllrle a. corrente fe

cunda da producção nacional ha de correr e transformar o papel 
desvalorizado <la. Inoeda.. sã, e a toda a · pàrte a dyna.mica socdal 
ha de ·levar o progresso bemdito! 

.A: Pa:tria · 

E a Patria, de rac;:a. saneada e apta., de homens com o salarlo 
attendendo a todas 21> suas exlgencias de vida de familias eem roi
serias, eS't.uamtes de força, . ascenderá. aos seus magnit:icos destinos. 

Para as .was tres Immensas bacias, continuarão a correr os 
seus rios. ora ao servjçp dos transportes, com~ . o Araguaya, esta 
estrada Iiauida cine U...:-a. o ·norte ao coraCão do Paiz, ora na ·forcr. 
infindavel de suas cascatas ê. espera dos dYtlamos ··que as aprovei· 
tem, ora nas suas enchentes, a fecundar leguas e reguas de terras<. 

E as nossas mon.t.anha.s, pejadas de riquezas mineraes, serão 
outros tantos seios tumidos de riqueza. 

E nos nossos cam])os e nas nossas florestas brotará o trabalho 
do homem, a fecunda<;:ão da semente, arrancada dos vegetaes ex:
tractivos, de tantas e tão variadas utilidades. 

E en bemdigo que o meu G<!Yaz longinquo e abandonado, retra
to <lo BrasU pela pobreza na I'iqueza, pel'l doenca no ambiente sau 
davel, c.omo no seu proprio coração, des~a este estimUlo de· Fê, .a 
Fê que cr~a e que contróe, que move as montanhas desta i'magi
nação pessimista, para que luza·. toda a nossa ansia pelo Bem, 
pe!a granàeza, pelo porvir da Patri.a Brasileira!! (Pahrws. O oro.dor 
é cwmprimen.tc;do.) 

O Sr. Presidente -- vou levantar a Sessão.- designando 
para a de amanhã a llE!guinte 

O!lDEM DO DIA 

s• discussão do :Projecto n. 294. de 1935, autoriZando a abrir · 
o credito especial de 4&:000$00(), para pagar aos professoree~ de 
desenho do Collegio Pedro II, Enoch da Rocha LiDla e outros; com 

. parecer da Co:mm!ssão de Educação e project~ da Com'ltl.lssão de 
Financas. 

2• discussão do projecto n. 97, .de 1935 (i• Legislatura). lnst1-
tu!ndo as profissões de advogado-academ.ico e de advogado-provi 
slona.do, regula o exerc!clo dessas profissões e da de solicitador E> 

(!ando outras providencias; tendo parecer com substitutivo da 
Commissão de .Justiça e parecer da -Commissão de Educação, con
tra:Mo ao projecto. 

' 1a ·~ussão do projecto n. 5A, de 1935, (1" Legl.sla.tura), tp.odl· 
ficando e ~mplia.ndo certas dispoBiiç~es dos decretos numero~ 
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22.737, de 1933, e .23.83fi, dê 1934, ~:elativos á exporta!:ão de fru
ctas, CO!ll pareceres das Commissões de Agricultura é de Finanças 
e. Orçamento, com emenda.e. ~ ; ~ 

1 a discussão do projecto n .. 104; de 19 35,. (1• Legislatura) or
g-a.nizando o Curs'O de Doutorado em Direito ; com parecer contra
rio da Com missão de Educaç:ão. 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 15 minutos. 

FIM DO 7.0 VOLUME 
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