
Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 12:16- Página I de 84 

Uf.UBL1Cl(·::DOS;.:ESfÃDOS:;iUNIDOS·· JJ'O :·~BRASIL 
' ' ' " ~ ' ... - ' . . ' .· ' :- : . ·. 

ANNA··ES 
DA 

CAMARA DOS DEPU! ADOS~ 
ORGANIZADOS PELA REDAC~Ã~ DOS <ANNAES>-_E_ DOCUMENTOS PARUIIIIENTÀlU:S . ..-. . . 

PRIMEIRA_ LEGISLATURA 

.SESSÕES DE 5 A -.• 2 DE AGOSTO- DE !935 

llfM·,l;.os · .p·o .N <i E tn 
Rj:o: :·Q"E ·jANEJ.RO ·· 

. . t936_ . 



Clrnara dos Oepl.tados- lmp-esso em 281D112015 12:16- Página 6 de 84 

c r;~;~~:.~~-~-~-=~;;:~~~ t~-~;AL- !-' 
··l ~ . (;· O . ;_ .; • '~ :> :; i- ~..:~ f 

1- e v:::_:.-:- ~" .r ~:(~ 'A . -_ -. -- t 
.i N.~ F.ogís t~:;;~,--v--i~.c · _çh~:~a~( 
T"' 'Oi3úJ ~ - .-; .. '·. : . . -t. 
-~ . ~ . ..- . t 
-~~.,..,;.,:zi... i ... . ·;;--·~-.;.~ .. '-:·r·:~~ . · 



C~ ara ~os Depl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 12 16- Página 2 ~e 84 

-FNDICES 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina4 de 84 



c~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 2810112015 12 16- Página 5 de 84 

INDICE. ALPHABETICO DE MATERIAS 

A 

Aceôr•lo entre o ·Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e lrlan'da do 
NortP. -- 2oo. · 

Acta {Recti!icações â) · 

Vespuclo de Aoreu - 369. 
Souza I~ào. -- 370 . 

. :- ~;n~_/:1o~1rna:·- .s7o427_ 
Sallf:S Fltho ..,.- 4.· 
Barreto ·Pinto -- 5 . 

. . ArnuJa Camara - 68. 
Henrique D<Jesworth - ô8. 
Adalberto camargo ...:._ 68. 
Sampaio Corrêa- - 182. 
Abelaido M8Jill!lo - 183. 

· Agenor 1\::onte - · 1.88. 
Joá.o Cleophas --294. 
FN.:ccl.sco Pct"Ctra - 300. 

Asslstencl;J. á Inrancla do Rio de Janeiro -- 309. 
Assb-tenci:t :\J~ilico-SoclaJ - 141. 
A.ssoclaçües de classe - S9. 159. 

c 
Casam.ento rdi::-lo~o · -,- .. 215. 

- csmiiio nnclonal (O) - 157. 
Ciora de eamat\bn :(A) - 847. 
('Odi::-o F.Ieltoral (O) - 7, 405. 
Coill~;o de Minas (O)·- 12. 
s '(lc .JuJho· 11e 1~2 (O Movimento revoluc1onar1o de) - 25. 

· Cumml~s6<'s 

Constituição e Justiça: 
In~leaçâo n .• 5, de .. 1935 - 124. · 

Conselho Nndon'IJ de Educação - 404. 
-·congresso de Tu('uman (O) - 277. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina 7 de 84 

Constltuit;ão de :Pernambuco (Prom.Ulga.ção da) - 321.. 
Cul'SO de doutorlUlo em. Direlto - (Organtiação do) - 121. 

D' 
Declarações de voto 

Oliveir~ couti:lho Em :favor da audiencla da. Com:inl.ssão de 
Justiça .;obre a resolução n." 5, de 1935, por ·se tratar c; 
CommlSst.;o Technica. - 154;-

"J'osé !>atr6c,~tlo ..,.... Revolução de São P.auio - 296: 
Arthur Sanro& - PubUctdai::l.e das no:tp.eeções, exotieraçóes e :subst_l~ 

tuições - 276. · • 

Domingos Vieira. - concordando com declarações do sr. Levt 
Carneiro --" 276. 

Dorva.l Melchiad.es - Contra o parecer n. 5, da. Com.m!ssão Exe
·cutiva. opinando pela. CODcessã.o de licença. a.o Sr. Ma.rtins· e 
Silva, para tratamento de saude, ~ p=o,determJ.nado- 159. 

Barreto Pinto - Reconsiderando decisão antez'ior, sobre o exer
ciclo do direito de voto nas resoluções vetadas - .247 . 

. Divida l'lnct.llánte (A) - 458. 

E 

· Eseola ~~~ A~iação Militar. (A) -'- ·323. 
Esta!ltJs Uniflos rJa. Amerlé:a do Norte (A· data. naCional dos) . - 88. 
Estnu1n 1le Feno Central do Brasll .- 157. 
-Estnlilá 11e Feno Noroeste do Braslt - 141. 
Estrada de Ferro do Pamnã '-'- 323, 

· Exr.ortaç!í.o' oe fmctns (A) ·· -::- 121. · 
Perna,mbueg {O Governo-de) · · 

OISCW.SO dÕ Sr. Souza Leão -'- 310. 

,· 

.I 

Alberto Alvares - N. 5. de 1935 - PIU'a' que a Coxmn~ã.o de 
constltwçâo e Justiça se pronuncie sobre o· dlsposto no art. a;. 
n. 1, letra "!" e art. 17, n. IX, da Conatitulçlio- 124. 

Informações (?edfdos de) 

octavio ün. Silveira. e outros ·- Minl.sterlo da Justiça .;_ Prisão do 
- al.fata.tc Jacob 'GOldscbmidt - 324. 

Bia.s Fortes c outros - N. 63, de 1935 - 114'1n1sterfo da V!aç.ã.o·--..... 
CoJJ!Itrucçâo de uma. ustna hydro-e!l!'ctt'lc!l-. em Salto, para. 
abastecer .a Estrada de _Ferro central do BtasU - 324. 

Francl.sco Pere~ ,..- N. 61; de 1935 ......... ':wnister!o da -Viação ~ so
bre o encampamento da_ Estrád.a_~.e ~:rro do _Para.Iu'i. - -323.': 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 t2: 16 · Página 9 de 84 

· Laildélino Gomes - N. es; de 1935 - M.in15terio. da ~nda. -
Sobre os motivoS que ter1lm:t levado a Commissáo encarregada 
da. ··HquL.taçáo da Divida Fluetua.nté a celebrar a.ccOrdo com. · 
Edmundo Teltsches & Cla. - 458 . 

-, 

' 
Caté Fllho - N. 67, de 1935 - Mintsterlo da VIação ·- Sobre a 

receita e despe:;.a do portO de Na taJ., nos exerclclos de 1933 e 
'i934 ..,.. 45_8. • 

Ewlco Souza Leão - N. 58, de 1935 - MJ.nisterio da Educação 
· - Em que dispositivos legaes se baseou ·a ultima promoção a. 

·20 o!ticial da Dlrectorla Naclomü de .Saúde e ·Asslstenc1a. Me
dico-Social - 140; votação ~- 348. 

A em elo Torres e outros - N . 66, de 1935 - Minlsterlo · da JUS• 
.. tiça. - Sobre ·o va'rejamento· de sédes de associações de clas

se - 89 . Discussão untc:a - 159. 

Levindo Coelho e outros - N . 60, de · 1935 - Mlnlsterio da Jus
, 'tl9a ~ Sobre as medidas tomadas para divulgação d a Cons

tltulçA.o · de· 16 de Julho de 1934. - 141; votação - 348. 

< Ac4llberto Camárgo - N . 55, ele 1935. - Mln!sterlo da Justiça -
Vareja:ncnto da ~e do Syndicato BrasUelro de Bsncarlos 
--as." 

Josê Muller e oútros ·- N. 69 de 1985 -' M.IJI1ster1o da VIação 
Quaes os saldos . veri!!cados na Estiada de Ferro Noroeste do 
BrasU, no periodo de 1 de Janeiro de 1930 a 31 d,e Dezembro 
d.e 1934 -:- . 141: votação - 348. 

Barreto Pinto - N. ·as. de 1935 - Mlnlsterlo da Fazenda. 
Importa.ncias postas á dlsposiçli.o da CommiM!l.o ~ntral · de · 
Compras - 4158 • 

. Ada.lberto Oa.margo - Sobre a prisão de tuncctonartos bancarios 
· · . - Dl.scusslló Uillea - 1S7. 

Acmclo' Torres e outros - N . 54, de 1935 -:"' Sobre o pre1;o do 
carvQo nacional !ornecldo á Estrada de Ferro Central do Bra
sil - Discussão Unica - 157. 

Joll.o Cleopha.õ - N. 53, de 1935 - Sobre campos de sementes -
DlsCu.ssio Unica - '1613. 

Barreto Pinto - N. · 52; de 1935 - Sobre quotas de !..oterla. -
Discussão unica - 156. 

· - Tolx.!!lra Pinto - N. 64, de 1935 .- Ministerlo da Fazenda - So
bre o processo de Contr~bando em que é e.'?cusada a !Irma 
Ha.."'!on IrmA.o - 325. 

!DlorDDaçOes prestadas 

.Assocl.açãtl Brasileira de Pllannaceuticos - Contra o provisiona
mento dos .auxiliares le~os de pharmncia - 434. 

Trlbu.na.l àe -· contas - Sobre o ·haver sido negaào registro. aos 
eontractos · celebra4os entre as· Estradas de Ferro Noroeste do . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina 10 de 84 

Brasil, Sorocabana e Oottlp. PaUliSta de Estrada de :fei'ro 
434. 

Governador do Plauhy - Sobre .o preço das ut!lidade·s, naquella 
unidade da. Fec2eração - 434. 

. . . . 
Minister.lo da _Justiça - Sobre o pagamento· de· gratiticação addl· 

clonal ·a aue ·tem dlretto o sel'Vente d.a. 5eereta.:rl.a do Senado 
Federal, Antenor Ribeiro - 429. · · · 

MinlSterio dia Viação - Sobre os trabalhos das Com.mlss6es de 
Estatutos dos rtos Tocantins e Araguaya. - · 431. 

Intercambio Intellectual entre a RepubUca Argéntlna e o BrasU- 3.29. 

L 

Liga BrasUei:ra contra a Tuberculose - 277. 
Lingna brasileira (A) - 438. 
!,lnJtas ferre~ e telegrllpb1cas no .Estado da Báhta - 305 .. 

M 

Do Sr. Presidente da Republl.ca, .pedindo a.. abertura.· de mn credito 
especial de 217:998$557, para pagamento ,de dividas· do Minis· 
terio da Justiça - 6. 

Pacto Roerlch (O) - 15·. 
l'an-Ametlcan Alrways -'- 155 •. 
P::.reeeres 

p 

N. 5. de 1935 - Concede:ndo a licença pedida pelo Sr. Deputado 
MartUls e Silva -·.Dtscu.ssão l.Úlica - 159. 

N. 3, de 1935 - Approva o aeto do Trlbi.l.nlll ele Contas,.,que ré· 
cusou registro ao. termo de contraeto élltre o Governo ·Fed!ll'.al 
'e a. l'an America:n AlrWays Inc. - Dlscllssw unlca - 155, 

Oommlssáo de Agr!cultur:S.: 
Projecoo n. 132, de 1935 - $$1. 

Comxnlssâo de Edueação: 
Profecto n. 199, de 1985 - ·199. 
Projecto n. 136, de 1935 - 438. 
Comm!ssáo de P!nl!Jlças e OX'çamento; 
Projecto n. 124. d.e .1935 - 124. 

' Projecto n. 35-A, de !935 - 184. 
Proj~to n. 39-A, de 1935 - 189. 
Projecto n. 123, cte 1933 - 199. 
Prolecto n.. 34-A, de 1935 - 305. 

· Projecto n. 128, de 1935 - 309. 
Project<J n. 120, de 1935 .:_ 327. 
Prolecto n. 130,' de 1935 - 328. 
Projecto n. 132, de l9S5 - 331. 
Proj~ n. 129, do- 1935·-· 327. 
:F'rolecto n. 130, de 1935 - 8~9 •. 
ProJecto n. 134, de 11135 - 436. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina 12 de 84 

Projecto n. 140, de 1935 - 439 • . 
Comnússão de Constituição e. Justiça: 
Projecto n. 112, -de 1935 - 12. 
Projecto n. · 69-A, de 1935 - 7. 
Projecto n. 124, de 1935 - 124. 

· Projecto n. 35-A, de 1935 - 164. 
Projecto n. 127, de 1935 - 309. 
Prole<'.tc n. 129, tle' 1935 - '321. 
Projecto n. 133, de 1935 - 435. 
qomm!ssão de Diplomacia e Tmtados: 

;Projecto n. 121, de 1935 - 15. 
ProJecto n. 200, de 1935 - 200. 
Commlssão ·de Segurança: 
Projecto n·. 135, de -1935 - 373. 

Patronato Agr!cola "João Coimbra" - 346. 
PJauhy (!nundS)(ões no) - 184 . 
.Policia Mar!thna, .~érea e de Fronteiras -
Policia. 1\IIlitar do Dlstricto Federal - 3'73. 
Polltica Caféelra ao· Governo - Resposta do 

to da Fazenda - 374. · 
Porto de Nntal (O) - 458. 
Pro.!ectos 

155. 

Sr. João Neves ao Minis· 

.N°. 5-A. de 1935 - Ampliando disposições dos decretos Ns. 22.737 
e 23.835, de 1954, re!·3tfvos á expqrtação de !ructas- 1" dis
cussão - 121, 155 -Votação - 335. 

N. o 34-A, de 1935 - Autorizando a. abertura do credito especial 
de 5:000$000 pa:ra a.s obras nas linhas ferres.s e. telegraphicas 
no Estado da. Bahia. Parecer da Commissáo de Finanças e 

.Orçamento- 305- Emendas- 307. 

N.o 35-A, de 1935 =- Autorizando abrir o credito extra.ordtnario de 
300:000$000 para soccorrer ás v!ctfmas de inundações no 
Estado de Piauhy Paxeceres .das co=issões de Justiça e 
Finanças.- 18~. · 

'l>i.o 28, de 1935 - Declarando insubsistente o Decreto de 18 de 
Agosto de 1922, na parte referente aos o!!!ciaes do extmcto 
Quadro de Contadores. transferidos P:l.l'a a reserva de 1" U
nha do -Exercito - Votação -"- 338. 

N .o 39-A, de 1935 - Autorlza.ndo a abertura do credito de 200:ooos 
como auxl11o á Missa Sales!:ina (cate'chese dos tn.cUos Cha
vantes) - Parecer da Comm!saão de Finanças e Orçamento 
- 189 - 1 ~ dtscussâo - 460. ' 

N. • 42·A, de_ 1935 - Sobre os creditas de 60 :ooos e 50 :ooosooo, 
desttnadcs · á Faculdade de Medicina da · Bahia - Redacção 
final- 163. 

N.o 50, de 19S5 - Determinando que o ·Tb.esouro .Nacional pague 
a. D. Leopolc!tna de Mattos Porto, Y1uva. do 2° tenente Eze
quiel da. Sll-.a Porto 2.2:110$000, ·correspondentes ·á dl.1ferença 
de pensão a que tem dir:tto - Redacção final - 164. · 

N •. o 57"A, de 19a5- Autorinzando o Ministro da. Educação a exercer 
' a. a.cção supptetiva, do e:rtinctn conselho Nacional de Epuca
çã.o- 404. 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 12: 16- Pág ina 14 de 84 

r;""O. 64, de 1935 - · Determinando regras ·pelas qua.ea silo ns socie
dades cteclara.das de : utilldade pubUC~ - 311 tUscussão - 15'7. 

NO_ 69-A, de 1935 - MOd1!icando disposições do Codlgo Eleitoral 
-Parecer da. Colll!ll1ssl:o de Justiça. - 7: 111 disCussão - !.05. 

N.o 84, de 1935 _- Credito especial de 84:029$600, pa;ra. !nel.emutzat 
o "Estado de Pernambuco de despesas eom o Pe.tronato Agt\· 
cola "João Coimbra" - Votação - 348. 

N. o 97, de 1935 - Instituindo as profissões de advagado-acade
~lco e de ndvogado-proVisionniio -- Votação - 337~ 

N•. 92, de 1935 - Dispondo sobre os o!!lciaes avlactores, submari
nlstas e medicas radiologistas do E:<:erclto e da Armad a, quan
do Invalidados em :;en·iço - v-otação - 336; sa dlscu.s.<;i).o -
399; • E:mend~s. 403 . · 

N.o 100. de 1935 - Dando á Liga Braslle1ra contra 3 Tuberculose 
(Fuuda.çê.o} e.. plena propriecta.de do terreno onde catá con~ · 

truindo o edl!iclo de sua sêde social - Reàncção !lnal - 277. 
Red.acção tinal - 334. 

N.o 104. de 193& - Organizando o· curso de doutorado em Direito 
-la discussão - 121; Votação - 336. -

.No 112, -de 1935 - Prorogando, até 10 d'!' Julllo de 1938, o prazo 
!iXado no art . .10 do decreto 24.64-2, de -1934 (Codigo ele Mi
nas) - Parecer da Comm~á.o de Justiça - 12; 2a discussão 
- 348; 3a discussão - 386; Emendas- 39S. 

N.o 121. de 1935 - Jr- --ov.ando a Convenção Inteniacional, den o
minada - "Pacto Roêrtch" - Parecer da Commts:>ã.o de D1plo-
macla - 15 • . _ · 

'-
N.O 123. de 1935 - Numero de !nspectores nos \nst itutos n scaU-

sádos de ensino superior - Pareceres cle.s Comm.lsaõee de Edu
cação e· de Finanças - 199. · 

N.o 124, de 1935 - Regulamenta. o artigo 18, paragrapho untco, das 
"Disposições Transitarias" da Consti~ição Federal - Po.re
ccres das Com missões de Justiça e de' Finanças - 124 . 

N.o 125; de 1935 ..:__ Approvl!lldo o acc6rC:Ío entre o Brasil c o Reino 
Untdo da Grá-Br~>ta.nha e Irlanda. do norte, relativo a Uqul
_d,açôes _das dividas commerclaes atuzadas - Parecer dn Com· 
missão de Dlploí:nacl.a - 200. 

N.~ 126, de ·1935 - - Regulando o co.Samento religioso para os e!
-feitos ·civis - Parecer .da COtnmiss!lo de -Justiça - Subs titu

tivo ás emendas em 3" di.Scussáo ~ 215. · 

N.o 127. de 1935 - Proroga.ndo por um =o o prazo para o re
giStro. ci-vll de nascimento -'- Redacção pa.:-á a emenc2a desta· 
cada - Parecer da Cotnro.issâo de Justiça . - 309 :..... Dlscu.ssiio 
especial; emenda. ·substitutiva -- 483. 

N.o 128. de 1935 -: Entendll1lento -co.m o Inst~tuto cte Protec~ão - e 
Ai;slstencia á I nl'anola do :EUo de Janeiro, para conclusão do 
Hospital Intantll ..::.. :aec:iacção para. as emendas destacadas do · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina 15 de 84 

XI 

projecto n. 42, de 1935 - Parecer da Comroi.ssão de Finan
ças- 309. 

N.~ 129, de 1935 - Prescrevé normas para eHectuação das despese.s 
publicas - Pareceres das co:xnm!Ssões de Justiça e de F1nan
ç2.S - 327. 

N.0 130, de 1935 - Regulando a emissão de apo!ices ou titulas de 
nat'lll'eza semelhante - Parecer da Commissã.o de Finanças 
- 328. 

N.O 131, de 1935 - Instituindo pr2m1os sobre o convenio de 1nte~
cambio lntellectual ent~e a Republica Argentina e o Bra
sil - 329. 

N.o 132, de 1935 - Regulando trans.acções ele compra e veneta oe 
canna d~ assucar entre usineiro· e lavradores, fcrnecedores de 
ca=a - Pareceres da.s comm\ssôes de ARgricultura e de :Fi
nançà.<l - 331. 

N.O 133, de 1935 - Conside!'ando de utilidade publica a Sociedade 
dos Auxiliares do Commerc1o e Industria do Brasil - Pa
recer da Commissão de Justiça - 435 . 

_ N.O lM, de 1935 - Abrindo o credito de 395:647$098 para o paga.
:mento cte diarias ao pessoal marltimo da Saúde do Porto do 
Rio de ·•Janeiro - Parecer e Substitutivo da Co=issão de 
Finanças - 436 . 

N.o 135. de 19~5 - Proro,;"-ndo por dois a.nnos a validade do ul
t!mo concurso da. Policia Militar do Districto Fede:rnl - Pa
recer da coromi.ssão cte Segurança - 373. 

N. o 136, de 1935 - Determtnancto que a lingua falada no BrasU, 
seja denom!nil.da. "ll.ngua brasileira" - Parecer da Co=issão 
de Educação -- 438. 

N.o 140, de 1935' - Estabelecendo premias para canstrucção de 
embarcaçãés· em estaleiros brasilei!'os - Parecer da CororoiS
são. de Final:lças - 439. 

N .o 206. de l93S -V. n. 1.24, de 1935. 

N.o 214, de 193'!: - 'rr:::nsrerlndo para União os serviços ã::~. Pol!cla. 
:Marlt!ma, Aét~a e de Fronteiras - 2" discussão - 155. 

N. o 218. e.e 1935 - Concedendo premio para o inventor de UlllB. 
machina. para ~"trahlt' cêt'l3. ·de carnaúba - 347; 3"' discussão 
-460. 

N.1:> 294, de 1935 - AutoriZando a abertura do credito especial de 
<:.s:ooo;sooo. para pagamento a professores de dese:nllo do Oolleg!o Pe

dro n - sa discussão - 91. 

Q 

Qnadro de contadores (0) - 338. 
Quotas de :Loteria· - 156, 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 t2: 16 • Página 17 00 84 

_XII 

R 

Registro civll de nascimento (0) - 309. 

·Reque~imentos 

Goroes Ferraz e outros - dongr:oatulações pelo annl'?~<>arlo da· 
Inãependenc!a dos Esta.dr.s Unidos de. America do Norte -c- 88. 

Roberto Slmonsen - Publicação, no "D!ario do _Poder Legisl;,ti
vo", de- um artigo à o Sr. Victor Viana - 89. 

D!n1z Junior e outros - Para. ser convertida. a Sessão em home
nagem á data 5 de .Julho de '-922 - 30. 

Raul Fernandes - Leva.ntamento da Sessão, em homenagem é data 
5 de Julho 'de 1922 - 34. 

Victor Russornano e outros - Homenagero· á memor!a dos her6es 
de 5 de Julbo de 1922 - 25. 

Motta Li.xna. e outros - Que, ao !nvez de um milluto de silencio, 
então proposto, seja levan~a a. sessão, em homenagem á <:~a.ta 
de 5 de Julho de 1922 - 63. 

:Motta Lima e outros - Um minuto de sllene!o á · mem9_~ dos 
:mo:-tos a 5 de Julho de 1922 - 55. 

Cardoso de Mello Netto e outros - Jf/.0 2 - &\ja inserto nos An• 
naes um voto de congratulações c.om o povo ps.ullsta e com a. 
Nação Brasileira, pela promUlgação ela carta constitucional de 
S. Paulo - 278. 

Renato Barbosa. e outros Voto de regosijo pela. passagem da 
.. data 9 de Julho, que lembra o Congresso_ de TUcuman - 277. 

Art:our Bernardes e outros - N." 3 _:. Seja suspenSa. a Sessão em 
homenagem á .data ·9 de JUlho de 1930 - 2?9 • 

.'l,genor Monte - N.o 64. de 1935 - Para que o projecto n. 5-A, 
logo depois de votado, volte . à Comm1ssão· de Finanças - 458. 

Gomes :Ferraz e outros - Voto -de pesar - 445. 
Paulo Martins - Retirada de um requerimento, f eito em re!eran

c!a ao projec:to n. 92, de 1935 - 336. 

Corrêa da ()osta e outros - Moçi;o cie congratUlações ao com
mandante q a AViação -MUltar, pela data anntvet"Saria. da tun
dação da. Escola. de Aviação MUltar - 323. 

Donl!ngos Vieira e outros - Voto de · congratlllaç6es com o Estado 
de Pernambuco, pela promUlgação da constttulçãO :,_ 321. 

sanes Filho. - N.o 5 , de 1935 - Despesas c~ a 1nstallllçô.o da 
Secção Techn!ca da CoD:liDlssão de Finanças e Orçamento --
Votação - 143 , · 

:earros Penteado - Retrtada. do projecto ·n . 206, de 1935 e, c:on
. sequentemente, apresentação de · substitUtivo como um pro· 

jecto novo "- 156. · · 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:16· Página 16 ae 64 

:XIII 

·Gomes Ferraz e outros - Congratu~s pelo anniversarto da 
Independenc1a da. Venezu~Ia. - 88. 

Rios Ttu:antins e Araguaya (Os) - 431, 434. 

s 
Siio Paulo (Promulgação da Cono-t!tulção de) - 278. 
Secção Teehnlca da Comm.issilo de F inanças e Orçamento 143. 
Sociedade · dos Au:o.1llares do Commerclo e Industrla do Brasil - 435 . 

v 
vene-.r:uela (Da.tâ. nacional da.) - as. 
votos de !lesar 

D::. Manoel Jac!ntho Viema de Moraes - 445. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina 8 de 84 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 12 16- Página 21 00 84 

INDICE ONOMATICO DOS DEPUTADOS 

A 

·Abelardo MarlDhÓ (A . M. de Albuquerttue Andrade) ..- Empt epdores 
- Comm!ssAo de saúde l'ublica - ~2. 23, 61, 52, 53, 56, 58, 183·18,, 
311, 314; 315. ' 

Abguar Bastos~ Parã- 53 • . 
..icmefo Torres (A.· FrancJsco T . ) - Rio de Janeiro ·~ ~mm!&S40 de 

-Estatut(J · ào.s Puncelena.r.fcs Publlcos - 25, 26. ~. -:'lS-46. 47, 49, 
63, 64; 89, 91, 145, 151, 155, 160, 16]. 162, 361, 86fl, 366. 899, 400, 

- ~; 4168. é.70, 471. . . 
_ AdaÍberto camar:o · (A. ~ c..) - Empreg'l\4ps - Comm'~ dt'l 

. - Fmahçss -e ~enm -=- 68.;6lj, 89. -
ida.UJerl;o (Jol'J'êa . ~ · R!o . Grande do Sul ,..- !116; ~. 61 , 42, f$ , 48, 49, 

5L 54. 144. . 
-..Welmar Rocha (A. soo.res d8. R.. ~ - ~~: .,...... 151. 
4i!olpho BergaJBlnl ..- · Dlstrieto ·:Fede:al - - 230, · 
Adolpho Celso (A. c. Uehôa. Ca.valcantl) --:- -Pe~ucó - 133, 136, 

- 168, 1'13. l'IS, 178, 468.-· - . 
.&~r Monte· - .PlaUhY - ·com:nt~ de Segurança. Na.clona.l - 187, 

' . 188. 189, 458. ' 
-'A.t~r Ra!JeUo - ~io d e Janeiro - 2.0 ~tarlo .da. Co~tssli.o Exe-. cuu.;a .:.._:: . 1!'1. 182~ ~59_; ·m. . . . . - . · 
.âlde Sàm})al9 {A ... d~ F eljó S.) ·- Pernam~uco - COI'nJnlsSAo de Co-
. -~~ cte -~ - 'I.S~~ 1:Jl, J~, 1SS. _ . 
·.!Unaral ~~b:~to (tl-~ do 4 . P . JWj.!Or) - Dlstrlcto Pederal -

Co'romtSSl!io de F.lna.nçes ' .~nto (l\4artnh&) - 43, · 4-1, 49, 
. ~. 51._~~~ '53, 74, ~51, 337~ 3(19~ 4QO. ~2 . . 
~~ tl\man (Aln'eão _de A. c.) _..; ~;rnam.buco - Vice·Presldçnte 

<11' Co~o J;ii:eeu~tVJJo - e:s. S67, · · · 
· A{th~ ~rnarot!1' (4." c1a sn~ B. > --::-'. :Mtnas .~eã - 74, · sa. _ 

.. Arthur ~~cloe$ FQ]J.o -:- ~m.ll.l! ~~!1 - 10,, 11~. S'19, ssa. 
· Atthur Sa!ltos (A. Feri'etra 'à06 S.) - Paraná '- Couupissao de Cons-

. tlt}l~~ e JUI!tJ.9a. ~ ~. - . 
Ascanló i':ublno "(Joa._o -A ; de Mq~ '+' ~) '""- ·Rio Grail~e do Sul -

Comw1ssAo c!e Constttuiçf.o e JuStiça _..;. ·at, 388.:s4U, 841, 856. 
Augusto .Vteps· (A,. elaS ~~ v . )_·.:_ Wll~ :oé:aes ..:...:. 2.'72 ~: 

B 

Bapt_ls~ lo:U~() (JaAo Ji, L- ~ - ~ Bio : (.i~dç .elo ~Ul ..:._ Comm!s•(io 
e1.e sa.úd.e. P\lb»ca ,_. ~. sa. ~. <!ll, .. 47·511·. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Página 38 de 84 

XVI 

Barbosa Lima Sobrinho (Alexandre José B. L. S.)- Pernambuco 
Commissã.o p•. ·el•aborar a Lei Organic.a do Districto Federal 
129, 140, 164. 

Baneto. Pinto lEdmundo B. P.) - Empregadores - Com missão do 
Est~uto dos Funccionarios Publicas - 5, 19. 73-74, 91, 92, 93, 
145 , 148, 149-153, 154-157, 158, 162, 163, 231, 347, 359, 361 , 397- 398, 
399:403, 404, 424-426, 441, 458, 483. 

Barros Gassal (Annlbal Falcão de B. C . ) - P.io Grande do Sul - 41, 
42, '19, 51, 53, 55-58. 

Ean·os· Penteado (Antonio Augusto de B. P.) - São Paulo - Pre
sidente d.a Commissão de Obras Publicas ·Transportes e Commu
nicações - 126. 156. 

lUas Fortes (José Francisco B. F.) - Minas Geraes - 2~, 26, 60, 61, 
61, 325, 365, 366, 465, 469, 472, 473, 474. 

Eotto <le Menezes (Antonio B. de M.) - Parahyba - 56, 57. 

c 
Çafê FiltlO (João C. F.) -Rio Grande do Norte- 4.0 Supplente de 

Secretario da. Commissão Executiva - 58, 350, 353, 357, 362, 410, 
421, 425, 458. 

Candido Pessõn - Districto Federal - Commissão para Elaborar a 
Lei Organica do Districto Federal- 4.6, 311, 465, 467, 468. 

Carlos Gome~ <le Oliveira - Santa Catharlna - Commissão de Cons-
. tituição e Justiça - 359, 397, 398. 
Carlos Reis (C. Humberto R.) -Maranhão- Commissão de Legisla-
, çã~ Sodal ~ 63-64. 

Celso lHachaclo (C. Porphirio M. )· - Minas Geraes - Commissão de 
Obra.s Publieas, Transportes e Communícações - 307. 

Clu:istiano Machado (C. Monteiro M.)- Minas Geraes- Commissão 
de Obras P u blicas. Tr-ansporteS e Communicações - 365. 3<l6. 

Claro Godoy fC. Augusto G.) - Goya~ - ~o Supplente de Secr~ta
rio da Commiasã.o Executi-va - 4. 

Corrêa <la Costa (Yttrio c. da c. J - Matto Grosso - Commlssão de 
Rcda cção -- 323. 

D 

Daniel de C~rvalho (D. Seraptáo de C.) -------... Minas Geraes - Com
missão de Fin anças e Orçamento (Pazenda) - 78, 79, 

Dnrlo Crespo (b. Caetano C. ) - Rio Grande do Sul - 24. 
Demctrio Xavier (D.- Mercio X.) - Rio Grande do Sul - Comnlissão 

de Segui-aUÇ<i Naci9nal - 21, .22, 24, 20, 39, 43, 45, 15-2, 155. 
Democrito Rocha - Cearã - 161, 34:8-358. 
Diniz ,Junior (Leopoldo ·n. Mru:tins J.) - Santa Catharina - Com

missão de Diploms.cta (>·Tratados - 16, Z4, 25, 26, 27, 28-30, 31. 
34, '37, 39 , 47, 50, 54, 58, 59~63, 105, 107, 119, 370-371, 402, 421. 

Domingos Velht.'5CO (D. Netto de V.) - Ooyaz ~ Commi,:,são de Segu
rança Nacional ~ 32, 29, 51, 52, M, 69, 72-73, 183, 341-345, 370, 
421, 424, 425' 443: 

Domingos Vieira (D+ Marques V.) - Pernambuco - Commissão de 
Ccnstituiçã.o e Justiça - 321-323. 

Donal Melclliades (D. M. de Sou~a) - Santa C~tharina - Commis
sáo de Segurança NA.eiot:.sJ - 11 , 159, 405 . 419, 42g. 

E 

Edmar Carvalho (E. da Silva c.) .,..... Empregadores- 1° Supplente de 
Secreta rio da Commissão Executiva - 148, 155, 230. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 12:16- Página 24 ae 84 

XV li 

F.mllio ele Maya (.t; . J::iLseu <!eM.) - J\lagóas- '141-442. 
Euva.Ido LOOI - Empregadores 2.n Vice- Preside.tlta da commiss::"lo 

Executiw> - 438 . 

F 

F"rnandes Ta \•om (Manoel do Nascimento F . . T.) - Ceará - Com
m issão de Diplomacia e Tratados - 16. 118, 167, 342, 350, 352, 353. 
354, 355. 31)6. 357.' 394. 

F l; ueiredo Rorlri::ues (.José Antonio P. R.) - Ceará - Commiss!\o 
ue Sau rlP. Publ ica - 350. 351. 352. 353. 355. 357. 

Jo' rancisco Gonçal Yt-S - Espirao Sento - Commlss1o de Tomada <le 
· Contr..s "- 359-365 . · 

li' t·an «~is<'O 1\ioun\ - E::mpn~gad.os - Comm1ssão de Educação e Cul 
tura - 361. 

Ft·:-tnc.í .~f~o P•~•·ei•·a CF . Ferreira P .) - Paraná - C-:>mm1ssiio d~ Obras 
Publlcas, Tr.a.nsportes e Coinmuntcações - 52, 53, 78. 79, 102. 116. 
:Í00-302, 323, 391. 

Fmnclsco Rocha (F. Joaquim d a R.) - Bahia· - 420. 
Furtado de MeJl~"c.~ (oJaquím F . de M.) - Minas Geraes - 15. 

G 

G•stáo Virligal - Empregadores - llO, 112, 113. 
Generoso ·Pone~ (G. P. Filho) - Matto Grosso - 3 .0 Secretar!o :la 

Commissào · Execu t iva - 100. · 
Gomes J'er r.tz (João BapList.a O. F .) - São P aulo - ao. llll-121. 445. 

H 

Henrique Do~sworth (E:. de 'J'oledo o.) - Dlstrlct~ Federal - Com .. 
missão de Flnança~ c Orça.mento (Exterior ) - 18, 68, 306. <! 

Jlonm-o Pires - Babla - Commlssã.o ae Constituição e Justiça - 479-
482. 

Uoradu Lar••· - São Paulo - Comml••il.o de Diplotnnclo e Tratados 
- 16. . 

Hu~o :'\e,ole~~ CH. N. do Rego) - P lauhy - Comrn!ssáo de D!p lo
m?.cia e Tratados - 231. 

J 

João Cllrlo~ (J. C. Machado) - Rio Granae ao S•Jl - 39-4~. 376, 377, 
S7B. 379 . 

.João CJ•ot>lt• -• (.T. r. . de Oliveira) - Pernambuco - 135, 136. 137 . 
156, 167, lõ8, 169, 170, 171 , 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 299. 
300, 312, 313, 319, 334, 365-367, 450, 461, 462, 464, 468 . 

. J o~o Xel"es ( J . N . d ·a. Fonto~1ra) - &i.o Grande do Sul ~ "'Lea.der da 
Minorio" - :· 20 , 26-39, 42, 43, 44, 4g , 50, 51, 105 , 107, 10&. 10~. l l\. 
114, 116. 148. 374-385. 386-395 . 

• Jofw Simplicio ( J . S. Alves de Carvalho) - Rio Gr:mde do Sul -
P residente da Commissõ.o de Finanças e Orçamentos ·- 143· 146. 
186, 19 4, 199, 208, 305, .307, 309. 437 . • 

.) Q~\! .~u gnsto ( J. A. Dezerra de Med eiros ) -- Rio Grande do N'árte -
Commissllo cte 1n11ueríto para pesquizar as condições d~ vid-9. dos 
trabalhaàores urbanos e agrlcolas - 22, 3 1, 32, 42, 57 , 58, 61, 114 . 

• José :\iuUe r ( J . Eugenio M.) - Santa. catharina. - 141. 
José rlo Pa.troclnlo (.J . .Joâo dO t' .) - Emprega<J,os '- Comm.í3SAo uo 

Obra.s P ublicas, Tran:oportes e Communicações - 31-32, 296. 



c!mara dos Depl.lados- lm~esso em 2810112015 12 16- Pagina 26 de 64 

XVIU 

L -

Laerte Setnbal - São PaUlo - Coirunissã.o de Legisl,!lção Social 
355. 420; 421. 478 . . . 

Laudelino Gomes (L. G.~de Almeida) - Goyaz - Vice-P.residente da 
Commissão de 'Educação e cuitüra - 34, 356, 458 .. 

J.auro Lopes (L. Sod.ré ,L .) :-- Paraná. - 3 .0 Supplente de SE;creUu:1«? .. 
da Commissão Executiva. - 420-421, 480, 481, 4à2-483. · · 

Lemgruber Filho (Lau.rindo Augusto L . F.) -·Rio de Janei.ro - ·Com-·· 
m isSão de Tomadà.'de Contas-. 40. . ' 

Leoncio Galrál> (MIUloel L. · G, ) - :Bahia - Commissã o de · Diploma-
cia e Tra tados - '16: · 

Le~i Carneiro (L . Fernalldes c . ) - Rio de Janeiro - c~i:x:inllssã.o de 
. constituiçã o e Justiça-:- 146, 225, 262, 342, 343; 3B9. . 

· Levindo Coelho (L. Eduardo · c . ) -Minas Geraes - 126-129,·141. . 
.t.ima Teixeira (J. de L. T.) - Empregadores - Commissão de 1n

. querito para. pesqu.iza..r as condições· de vlda. ctos trabalhad.Óres ur-
banos e · agric:Olas - 446·448. · 

Lourenço Baetá Neves - Empregadores Presidente da. Com.mJssão 
de Ecu.:caçâo e Çultura. '- 200. 

\ 

l\1agalb~es de Almeida {José Mana M. de· A.) ...:_ Maranllio -~ :Prés1- · 
· dente da Conuni..Ssã.o de Segurança. Nacion.a.l - 440, 

~1agalbães Netto (Francisco :M:. N.) - Bllbià ·- Commissão de Saude 
Publica - 42o. 421. 48L 482. · 

Martins V eras (Francisco M. V .) - Rlo G.ra.nd.e do Norte - '469 . 
lUonte ,lrra.!s (Ra.ymundo M: A.>: =-- Ce-aJ'á :- Com.ro.tssã.O: Espe~ial 

· pare. estudo da .orlhographia. e d a llngua Nacional - 350, 351. 
· Moraes Andrade (Carlos M. A .·) -"- . São PaUlo- _;_ Vice:..l?resiqútte da..', 

Co:tnmissão de Legislação -Social - 230, 401 . · - · 
. ~~o~aes. Leme. ·'(Lino .de M . L'.) - são Paulo - ·200. 

Moraes Paiva (Mario de M. Paiva) -Empregadores..;_ Cotnllllssão de -
· · Tomada de Contas - 437. · ., 
l\1otta. Lima· (Rodolpho Pinto ·da M. L .) - Alagôas - Commiss!!.o ·de 

Obras Publicas,: T:ransport_es e· Com~untcaçlie& - 54, 55, '63, 46l. 

•. N 

Negrão· de Lima (Franc1sco N . de Ir. ) - Minas Geraes - Commissão:. 
· de Dfplom.a.cia. e Tratados ·- i6, 104, 105, 106, 107, 108, 109~. lii, 

113~ -~14, 115. 116, 365. 42'7-429, 483 . 

o · 
Octavlo da Silveira- Paraná- 34-36, 42, 49; 5~, 52; 324. 422 . .. 
Oliveira CoÚtinho (Alberto de o: c . ) - Empregadores· - Con:uxrtssÀO 

~e Diplomacia. e Tratados - 16, 113, 114, 117, 11.8 •. 153·, . 300, 392. : 
Osear Fontoura (0. CUneiro F ; ) - R.io .G:rancle do Sul- 20-24: -
0.6orlo Borba -:- Pernambuco - CommlssO.O de Ectúc'açá,o ·e Cultwa -

. 477. 476. . . . . - . . . 
Oswaldo IJJIU1 (O. · cavalcantt da Costa. L. ) - Pern8mbuco - com

m1ssdQ de lnquerito para pesqutzar as coiÍdlçOes. ele ~ci& elos tr~-· 
bal.ha.dores urbano3 e agrlcolas - 1'13,.174, 23!, s·o7. 366, 367;..448,.. 
457. 460-4'79. . . . 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 12:16- Página 27 de 84 

XIX 

p 

Paulo !11artins ·(P. D ias M. ) - Empregador_~ - Co:nmissão d o Es
tatuto dos FUnccionarios Publicas _:._ 336, 351, 355, 357. 

J'edro Alelxo - Minas Gemes - co=1ss:i.o cte Constituição e J ustiça 
- 335. 

Pedro Firmeza - Ceará - Co;nm issão de Educação e Cu ltura - 306. 
Pedro Rache (P. Demostllenes R.) - · Empregadores - 162 , 425. 473. 

474 . ·, . . 
~·ereira Lima I Antonio P. L.) - São Paulo - Commlssão de Sagu: 

r:mç~: Nacional - 18-20. 
reretra Lira (José- P . L. ) ....,... Parahyba - 10 Secretario d-a Com.missã.o 

Executiva - 6, 18·20, 69, 123, 184-187, 372. 
Pirés -Gayoso (Francisco P. de G . e .Almendra) - P!auhy - Comml.s• 

são--de Agricultura, Industrú>. e Commercio - 373.- · 

R 

Jt.~ul Blttencourt (R. · Jobin d~ B.) Rio Grande do Sul - Com-
missão de Educação e Cultura - 49. 

Raul Fern:méies - Rio de Janeiro - "Leader da maioria" - 30-31, 
33-34. 36. 46-47, 162- 1 63. 295. 

- .Re~o .-Barro~ (Sebastião do R . B . ) - Pernambu co - 4õ2, 465, 466, 
467, 47_0. 471 , 472. 473, -474. 475, 477. - · -

R~'>nat.o Barbosa - Rio Grande do Sul - Presictent~ da Commlssão de 
Dfplcm-~c1a e Trntl!dcs - · 16·, 20. · 21.:, 22, 61, 205, 428. · 

Rlbe!rc .Junf.)r (Alfredo Augusto R. J : ) - Amazonas - Commlsslío 
c!.e Segun:nça Nacinnal - . 338. ·339, 340-341. 

ltob\-rtn l\>l'"rCira (R.. dcs santos M. ) - São Paulo - 375, 378, 379, 
. . 38~. 390. • 
8cberto H monscirt ~ ·Em::r-::-egadc!'es - Commlssii.o d~ Codl;;o de Ag-uas 

- 89- . 
Rnl: . .Camelro ~ Pw-a.byba ::.._ ... 481. 

s 
~algaf!o Flll1o (Joaq_úlm Pectrq S. F.) - Empregadores - Commls
- ,são de Legt:.slação So.cial. - 32, 44, 57, 843, 844. 

sanes Flllio (Francisco Antonio· Rodrigues de S. F .) - DiStricto F e
. deral - Comm!ssão de .Dip lomacia e Tratados - 4-5. 146-149, 153-

154, 327, 329. . . 
Sampaio Corria (José 'Mattoso S. C.) ~ D1stricto Federal - 93-118, 

182. 390. 429' 
_-santos· F ilho (Pr-mci~o Alves :s. F.) - São Paulo - 103: lll , 117. 

· _Se\'<'rjno iltariz (S. Barl::osa M.) - Pernambuco - 165, 173, 174, ·175, 
176, 313. . 

. Simões -Barbosa (Adclpllo S. B .) - Pernamb-uco - 311. 
Souza Le;lo (Eurico de S. L.) - Pernambuco - commlssão de Dl

ploni.ac~ ·e -T ratados - 23, 41. 42. 129, 133, 134. 206, 310-321 , 370, 
45à. ~54. )455, 461, "462, 463 , 464. 465. 467, 468. 461., 4'7..t, 472: 473, 

. 474, 475, 476, 477, _478. 

T 

'· 1•erxetra Pfnto (AlvJEro T. P . Fliho) -São Paulo- 325. 
: .TrJgo d e Loa.retro (Alberto T . de L. ) - Matto-Grosso - Commlss!i.o 

de Dlplomacla· e Tratados - 16.: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina 29 de 84 

u 
t'baldo Ramalhete - Espirito Sinto Corilmts.são de Tomada· de 

contas - 159-162, 359, :360, 361, 362, 363, 364_. 

v 
'V alente de Lima (.Jasé Af:íonso V. de L.) - />.1-2-gô~s - l'rõsidente da 

commissão de Redacçã.o - 164. 
Yespuclo de Abreu (João V: de A. e Silva) - Rio Grande ·do Sul - · 

41. 44, 343, 34.4, 369·370. . . 
Yleente GaD!ez (V. de Paulo G.) - Empfag~~odores - CommlsSão de 

LP.g~ação Soeuu -- 160. · 
Ylctor Russomano - Rlo Grande do Sul - ComtnlSsão de Obras ·pu. 

blicas, Transpo:t'tes e Commu.tllca.ções - 2f>-28, -w, 42; 147, 148: 

w 
. . 

Waldemar Falcão Ceará - . Co~são de Finanças e Orçamentó 
(Educação) - 436. 

Waldemar Fer~elrn (W. Martins F.} - São Paulo - ?residente d::t • 
Commtssjio oe Constltuição e Justlça - · 9, 13, 185, 218, 223, 253, 
263. 309 . .338. 456 .• 

\l'anderley· Pinho (José W ._ de -Araujo P.} - Bahla - _ 235,_. 256, 344 •. 
ll'aldomtro 1\fil.,<>alhães .:...._ 438; 

X 

Xllvfer de Oliveira (Anto~io .x~ de O.) - Ceaz:á~- 330~. 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 12:16- Pág ina 3 de 84 

CAMARA DOS ·DEPUTADOS 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina 19 de 84 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 12:16- Página li de 84 

53a SESSÃO, EM 5 DE JULHO DE 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS, PRESIDE!~~ "TE 

- A's 14 horas, comparec~m os Srs _ : 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira. 
Lyra, Agenor Rabello, Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, 
E~r Carvalho, Claro de Godoy, Café Filho, Ribeiro Junior. 
Mano Chermont, Deodoro de Mendonça, Acylino de Leão, 
Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, Clementino Lisbôa, Genaro 
Ponce, Magalhães de Almeida, Henrique Couto, Carlos Reis, 
Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Agenor Vianha Agenor 
Monte; Hugo Napoleão, Adelmar. Rocha, Pires de ' Gayoso. 
Freire de Andrade, ·Plínio Pompeu, Democrito Rocha., Fer
nandes Ta.vora. Pedro Firmeza, Humberto Andrade, Monte 
Arra:ee. Jo;;é de .Bcrba, F1r.;uciredo Rl)dri~;tes. X:-.vbr o~ Oli
veira, Martins Ve::as, Jozé Au~to, Ricardo Ba;:~·e·;o, Gr::-.tu
liano de Brito; José Gomes. Mathias Zenaide, Botto de Me
nezes, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Souza Leão, João Cleo
phas, Rego Barros, Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, Adolpho· 
Celso, ·.Barbosa Lima Sobrinho, Antonio de Góes, Mario Do
mingues, Domingos Vieira, . Arthur Cavalcanti, Heitor _Maia, 
Alde Sampaio, Teixeira Leite, ·Oswaldo Lima, Humberto Mou:... 
ra, Simões Barbosa, Motta : Lima, Orlando Araujo, Valente 
de Lima, . Fernandes Lima. Sampaio Costa, Deodato Maia~ 
Amando Fontes, Melchsedek Monte, Manoel Novaes, Clemente 
Mariani, Pedro Lago, .Toã9 Mangabeira, Prisco Paraiso, Pinto 
Dantas, Arlindo Leoni, Magalhães Netto, Francsico da Ro
cha, Wanderley Pinho, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, Arthur 
.Neíva, P..aphael Cmcurá, Edgar d Sanches, Attila Amaral, Ho
mero Pires, Ubaldo- Ramalhete, Jair Tovar, Francisco Gon
çalves, Nogueira Penido, Pereira Carneiro, Henrique Dods
worth,· Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Candido Pessoa;. 
Henrique Lage, Salles Filho, Sampaio Corrêa, João Guima
rães, Raul Fernandes, LeVi Carneiro, Eduardo Duviveir, Bento 
Costa, · Hermete Silva, Acurcio Torres, Cesar Tino.co, Alipio
Costallat, Prado Kelly, Lontra Costa.. ·Nilo Alvarenga, Lem
gruber Filho, B·andeira Vaughan, Atthur .Bemardes, Bi!l,s 
Fortes. Pinheiro Chagas, Pedro Aleixo, Clemente Medrado .. 
José Braz, Levlndo Coelho, Theodomiro Santiago;_ Augu~to
Viegas, Arthur Bernardes Filho, Furtado de Menezes, Daruel 
de carvalho, Chrlstiano Machado. Macario de Almeida; Vieira. 
Marques, Nsgrão de Lima, José .Al~mim; Celso Mac~ado, Jo~é 
Bernardino, Matta Machado, .Sunao da Cunha, Joao Henn
Q.ue, Anthero Botelho, Delphim Moreira, Abreu Sodré, Wal- · 
demar Ferreira, Santos Filho, Oscar Stevenson, Carlot a de-

: Queiroz; Barros Penteado, Moraes Andrade,-Cardoso de MellOc 
Netto, Macedo Blttencourt, Bias Bueno, Alves Palma, Felix: 
Ribas, a ·omes Ferraz, Aureliano Leite, Miranda .Junior, Fa'bio-
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Aranha, Horacio Lafer, Jairo Franco, José ·Cassio, Domingos 
Vellasco; Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Corrêa da Costa,. 
Arthur Jorge, Plinio Tourinho, Arthur Santos, octavío da. 
Silveira, Paula Soares, Francisco Pereira, Rupp Junior, José 
]\[uller; Abelardo Luz, Diniz Junior, Dorval Melchiades, Carlos . 
Gomes de Oliveira. João Carlos, Baptista Lusardo, Ves:puclo 
de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, _ Annes DiaS, 
Pedro Vergara, João Simplicio, Frederico Wolffenbuttel, Victor 
Russomano, Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, Barros Cassal, 
Dario Crespo, Adalberto Corrêa, João Neves, Fanfa Ribas. 
~icolau Vergueiro, Oscar Fontoura, Aniz Badra, Eurico_ Ri
beiro; Ermando Gomes, _Sebastião Domingues, Abel dos Santos. 
Sebastião Domí,ngues, Abel dos Santos, Pedro. Jorge, Fran
cisco di Fiori, Abilio de Assis, Antonio Carvalhal, Austro de 
Oliveira, Arthur da Rocha, Silva Costa, Francisco Moura, 
Adalbertc Camargo, Alberto Sw.:ek , Damas Ortiz, José· do Pâ-· 
trocin.io, Ricardino Prado· Vieira Macedo, Martinho ·Prado, 
:Ferreira Lima, Ricardo Machado, _Oliveira Coutlnho, Alber..o 
Alvares, Lima Teixeira, Paulo, Assumpção, Pedro Rache, Gas-. 
tão de Brito, Vicente Galliez, Leoncio Araujo, Gastão Vidigal, 
França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, Augu:sto Cor
sino, Cardoso Ayres, Baeta Neves , Abelardo Marinho, Sylvió 
Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes ;Paiva, Barreto 
Pinto, Thompson Flores C237r. · . · · · 

Deixam de comparecer. ·os Srs, : 

.· José Pingarnho, Lauro ,Lopes, Agostinh~ Monteiro, : Lino · 
. Machado.- Olavo Oliveira, · Jehovah Motta, Alberto Roselli, 

Samuei Duarte, Severino _ Mariz, Emllio _de .-Maya:, Mello Ma
-chado, Altamirando Requião, Lauro Passos, Luiz Vianna Filho, 
..r. J . Seabra, Alfredo Mascarenhas. Arnold Silva, .octavio 
Mangabeira, Asdrubal Soares, Cardillo Filho, Carlos -Luz. 

Noraldmo Lima, ·Martms Soares Adelio Maciel, João Beraldo, · 
, Washington Pires, Juscelinõ · Ku~itscbek. Polycàrpo ·Viottí, 
·Carneiro de Rezende,. João Penido", Rezende Tostes, Bueno 
:Brandão, Ja·cques · Monta.ndon, ·~a.ulo N~eira, Per~ira Ll.m.a., 
Theotonio Monteiro- de ·Barros. Verguerro Cesar, Gama Cer
·queira, Joaquim Sampaio Vida!, · Cindna to Braga, Castro 
Prado, Laerte Setuba.l, Hyppolito. ·do Rego, Jorge Guedes. 
·Teixeira Pinto, Roberto Moreira, Meira Junior, Justo de Mo,
.raes; Trigo de Loureiro, Martins e 'Silva., Chrysosi;omo .d~ .Oli- . 
-veir.a, Roberto Símonsen, Vicente Gouveia (53). · . . . 

o Sr. Presidente -,- A lista. de presença a.ccusa o compa-
_-recimentO de 237 Srs. Deputados.· ·. · · 

Está aberta a." Sessão; 
i . 

.O Sr. Claro de Godoy (Supplente, servindo. de zo- Si cre
·tario} procede á leitura da Acta ·da Sessão antecedente, a. 
.qual é posta em discussão. . · · . _ · 

· C Sr. Salles Filho (Sobre a Acta) - Sr .. Presidente~ não 
-desejo fazer uma réctificação, propriamente, mas uma :veri-· 
iicação. Deve constar da. Acta, conforme leitura que acaba. 
-de ser procedida., que prestei hontem, desta tribunal . os es~ 
clarecimentos reclamados pelo· Ministerio da Viação, afim · 
-de ser dado andamento ao r~que:rimento por mim .!ormula.do. 

Tendo eu dado taes informações, que constam da Acta 
de hoje, cabe-me pedir ã Mesa torne ~!fectivo o ~fldido 
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:feito por um Deputado e já approvado pela Camara, porque 
-<rnalquer delonga ··ou sophisma na remessa das informações 
constituirá uma desattençáo, não ao Deputado, mas á pro
pria Casa que· já approvou requerimento nesse sentido. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. tem toda a ra
.zão e o pedido de esclarecimentos do Ministro é perfeita
.. m.ente justificado. 

O SR. SALLES FILHO - Era o que tinha a dizer, se
.nhor Presidente. 

O Sr. Presidente - As observações de V. Ex. serão to
. madas na devida considerac;~o. 

O Sr. Barreto Pinto (Sobre a Aeta) - Sr. Presidente, 
ha um flngano na ·acta de nossos trabalhos de hontem, o 
-qual precisa ser reparado. 

Nenhuma emenda apresentei ao projecto n. 214, de 
1934, transferindo para a União os serviços da Policia Ma

' ritima, Aerea e de Fronteiras, de accõrdo com o art. 5° 
:alineas V .e XI da Constituição Federal. Verifico, entretan
to, que a emenda por mim offerecida ao projecto n. 214, 
e que diz respeito á abertura de um credito de 125:000$000, 
foi incluída nesse projecto, ao qual nenhuma modificação 
·propuz. Assim, no projecto que emendei, que tem o nu-

. mero 214, de 1935, figura como encerrada a ·discussão e que 
.o mesmo, opportunamente, entrará em votação. · 

Mas existe outro engano. 
Logo abaixo, na primeira columna da pag. 1. 994, do 

.:Diario do Poder Legislativo, de hoje, veio uma emenda do 
Sr . . Henrique Dodsworth, como tendo sido _apresentada ao 
.J>rojecto n. 214, quando, de· facto, se refere ao de n. 89. 

Nesse sentidó, tambem, peço· providencias a V. Ex. 

O ·sr. Presidente - Quanto á primeira ret::lamação do 
nobre Deputado, a informação que ténho a dar é a de. que 
b· equivoco não é da Redacção da Acta, menos da Mesa, mas 

-4o illustre . Deputado. Tenho em mão a sua emenda, que se 
refere ao projecto n. 214. A emenda original está em meu 

. _poder. Entretanto, vace SEr tomada em apreço a rectificação. 

· ~ O ·sr. Barreto .-Pinto (Pela ordem) - Perdão, Sr. Pre-. 
sidente. O equivoco não é meu.- · Figuraram na Ordem do 
-.dia, de ·hontem, àois projectos sob o mesmo n. 214, sendo 
·um de 1934, e· outro de 35. O priineiro projecto n. 214, 

· -<:onforme se v~rifica á pagina 1.994, diz respeito ao ser
-viço da Policia Marítima, Aerea ·e- de Fronteiras. Vemos -
·adeante que existe um projecto, tambem n. 214, á pagina 
·2. 001, ao que se refere a minha emenda. E' questão de 
1eg1slatux;"<t diiferente, .. Aliás, o equivoco é muito natural, 
·pelo excesso ·de trabalho que temos tido. 

· o sa. PREsiDElrri: - De qualquer maneira, está atten-
·<lida · a sua reclamação. -

. O SR. BARRETO PINTO - Muito agradecido a V. Ex., 
:meu grande Presidente, porque, afinal, reconheceu que estou 
:,com a razã.o. 

Em seguida, é approvada a Acta da sessão an
tecedente. 
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o Sr. Presidente Passa-se á leitura do Expediente_ 

O Sr. Pereira Lira. • (lO Secretario) procede á leitura da> 
seguínte. 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Sr. Damas Ortiz, de 5 do corrente, communicand~ 
não ter comparecido ás sessões de 1 e 2 do mez càrrente ,. 
por motivo de saude. -

- Inteirada. 

Do Sr. Presidente do· Tribunal Superior de .Justiça Elei
toral, de 5 do corrente, comm.unícando que o Sr. Izidro ·de 
Vasconcellos, diplomado como Députado pelo Estado de Ala.
gôas, passou, na apuração definitiva, a 1.~ supplente"; send«j. 

·substituído pelo Sr. Carlos Cavalcanti- de Gusmão. · 
- Inteirada. · 

Do Mínisterio da Fazenda, de 3 do corrente, remetten- , 
do a seguinte 

MENSAGEM 

Senhores Membros da Camara dos Deputados. 

Tenho. a honra de submetter á consideração de Vossas 
Excellencias a inclusa explosição em que o _Ministro de_ Es
tado dos Negocias da Fazenda justifica. a necessidade de ser 
autorizada a abertura de um credito especial, na importan
cia de 217:998$557, para pagamento de dividas, contra.hidas: · 
pelo Ministerio da Justiça. e Negoeios Interiores, além dos 
creditos -consignados no orçamento da despesa· do mesmo. Mi- . 
nisteriq. para 1931 e relacionadas na fórma· do disposto no
art .. 78- do Codigo de Contabilidade da União. · · 

·Rio de. Janeiro, de Junho cie 1935, 114.o da Indepen· 
denc~- e 47.0 da Republic~. - Getulio· Vargas. . -

Exmo. !Sr. Presidente da. R~publica. -

Pelo. Ministerio da Justiça e Negocios Interiores foram~ 
contrahidos compromissos, no total de 217:998$557, além dos: 
creditas consignados no orçamento da despesa do mesmo Mí
nisterio para o exercicio de 1931. · . . · . 

Na fórma do art. 97, § 1.0, do. Regulamento Geral de-
. Contabilidade Publica, foram os ·respectivos processos sub.:.._ 
mettidos á apreciação · do TriQunal de Contas, que resolveu,. ::- · 

. em sessão de 19 de Setembro de 1932, julgar as dividas pro
cedentes. 1 

. Sendo, pois, necessario proceder-se á liquidação dessaz 
dividas, e não eXiStindo, no orçamento· em vigor, verba a. 
cuja· conta possam ellas ·ser levadas; tenho a. honra de soli
citar a V. Ex. se digne' de providenciar, junto ao Con
gresso Nacional, no sentido de ser autorizada . a abertura de
um credito especial, para esse fim, na mencionada impor-· 

-tancta·de 217:998$557. · · . , - ' 

Rio de Janefro, 18 de Junho de 1935. - A. àe Sou:~ct-
Costa. · - · · · 

A' Commissão de Finanças e Orçamento. 
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São, successivamente, lido.s e vão a ímpril:nir, os 
seguintes 

:PROJEC'.IOS 

-N . 69-A- 1935 

ua Legislatura) 

Modifica algumo,s diSposições do Codigo Éleitoral; com pa
recer contrario da Commissão de Justiça 

(Justiça 69 - ta. legislatura) 

Antes mesmo de ser posto ~m vigor o Codigo Eleitoral, 
Qffereceu o Sr. Deputado Dorval Melchíades o projecto nu
.mero 69,- modificando varias disposicões daquella lei. 

. · A apresentação do -Teferido prÓjecto estaria justificada 
_plenamente, se contivesse a lei n . 48 erro manitesto, cuja 
emenda devesse .inunediatamente ser feita, para se evitarem 
~onsequencias quiçá irreparaveis. Contém, por certo, a lei 
n, 48 enganos e imperfeições, porque não ha de ~ssa.. leí fugir 
il condição de fallibllidade a que está sujeita toda a cibra 
llumana. <•Fatta la legge, trovatto l'ingano". Não .nos parece, 
poré~, que. as modificações propostas pelo projecto n. 69 

··venham corrigir enganos e reparar imperfeições da lei n. 48 . 
. Nos longos -debates sobre a reforma do Codigo Eieítoral, ou
»hi a Camara as .rru;ões pelas quaes a Coro.mi.ssão, que então 
-orientava os trabalhos, aconselhava a rejeição de muitos dos 
<iispositivos· que o' projecto n . 69 ora- offerece, como prefe

·: riveis aos da legislação em vigor. Reportando-nos aos refe
- ridos debates e colhendo alhures elementos pertinentes á 
.materia-em exame, vamos apreciar, ponnenor:izadamente, o 
~proj ecto n. 69- . . 

· O art. 108 do vigente Codigo Eleitoral manda _g.ue se or
:ga.nize _uma - secção unica. no municipio, onde nao houver 
mais de · trezentos -eleitores; e o § 10 -do art. 108 confirma o 
-disposto em outro topico do. Codigo, quanto á distribuição de 

· . -eleitores por secções. ·Entende o illustre signatario do pro- . 
jeeto que :l. duzentos· e -cincoenta ·deve baixar o ma.ximo de 
-cada secção eleitoral. O art. 61 e seu pa.ragrapho unico do 
.. antigo Codigo Eleitoral dispunham que 400 era o· numero 
:niaxililo de -eleitores, por sec!rãó. A reforma reduziu· fá esse 
:mrutililo a trezentos, e sómente conservou-ó· para as secções 
eleitoraes das cap1taes (art. 36, letra "k") . Não vemos con
venien'cla ent fazer-se a modtlicação que o projecto propõe . 

. ;Se e certo que o numero menor ·de eleitores facilita o tra-_ 
balho de cada secção, ta.m.bem não padece duvida que o nu- . 
:mero -maior de secções augmenta as despesas eleitoraes e d1f
ficulta os trabalhos da apura:çã.ô . 

. · o § 2° do ai't. ·11 do Cotligo, r~produzmdo preceito éon-
- ··t ir'l no -Codigo. anterior (art. 65, § 1°, letra "b") assegura a. -
· ·mãgis~ados, membros do · Ministerio Publico, professores, etc .. 

~ .-preterencia · para : a nom_eação de membros de. -.mesas - rece-
ptoras. Quel: o · projecto ·que a mesma preferenc~ seja. dada. 

. a funccionai:ios aposentados· ou reformados. Considerando-se 
-que.- em regra, ,os funccionarlos apose~tados ou r~formados 
:.sf:p-ltUliores ·de sessenta an~os, e, por _lSSo mesmo, ISento:> da 
obri-gatoriedade do voto, · e até d~ . obngator1eda~e do allsta-

c:mentO; ·não.'é de .ser acceita -a innovação propoiSta que, sem 
·.vantag~m. Viria impôr ãquelles- cidadãos um onus sem du-
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"Vida mais pe$ado que o onus do exercicio ·do Vpto, de qu~ 
estão legalmente isentos. -· . . 

o .projecto preceitua que se a- niaic;>ria. e não, comn
actualmente, a t(>talidade, das mesas de um municipio deixar· 
-de reunir-se,, o presidente· .do Tribunal Regional determine· 
logo dia para realizar-se _o pleito. Confrontado O' .art. 113 d~ 
Codigo com outros dispostüvos do mesmo, é facil a verificaç~ 
de não ter o legisaldor pretendido que sómente no casO de
não se realizar o pleito, por falta de reunião· de todas_ as me-
sas de um municipio. sejam ·os eleitores convocados para o · 
acto da votação. "Sempre que fôr annullada secção eleitoral, .-

. renovar-se-á a votação . ... " (art .. 161) . O art. 113, para ser 
<t!ltendido, deve ·ser conjugado com o art. 160, § 10. "Se e.. 
nullldade attingir a maiS da metade dos votos de uma re
gião eleitoral, nas eleições federaes e. estaduaes, qu_ de . um.: 
munlcipio, nas eleições municlpaes, julgat-se-ão prejudica- . 
das as demais votações, e marcará o -Tribunal Regional dia-
para realizar-se nova eleição, dentrõ do· prazo. maximo de:-

. quaret'l.ta dias" : p que se conclue do·. exame em conjuncto· 
desses varias di.sposit1·;;os é que se nenhuma inesa eleitoral 
de um município reunir-se, no dia do pl~ito, .o presidente do· 
Tribunal Regional logo determinará dia para se real!zar o
mesmo, . isto é, não se aguardará o pronunciamento do Tri- . 
l:l'unal Regional; se, entretanto, alguma. mesa . eleitoral re
unir-se; aguardar-se-á o pronuriciamento do Tribunal-~
gional. A. razão de serem differentes as soluções é que, ne>: 
ultimo . caSo, os eleitores que votaram podem constituir a. 
maioria do eleitorado do município, ou os votos nao ·emit
tidos podem Iião ser .bastantes para a alteração dos resulta- ·. 
dos -do pleito; circumsta:ncias estas cujo conhecimento··depen:
de da prévia abertura das umas e · consequente apuração .dos 
suffragic.is nellas contidos: Manifestamente inconveniente se
ria, portanto; a . acceitação da modifiCação o~ propõsta. . 

Rettra o projecto da competencia dos secretarl.os-das .me-· 
sas .receptoras a attribuiçã.o-de authen.:icar, com o presidente,.. 
as. sobrecartas officiaes,. e- commette ·a mesma · attribui~ão aos 
1iscaes dos candidatos op. dos partidos . O legislador el~t.Qra!. 
evitou sempre attribuir qualquer !uncçã.o obrigátoria a .can..:.. · 
di da tos, ftscaes ou delegados de partidos, limitando-se a. f a- · · 
cultar-lhes a .pré!-tica de certos actos, para melhor acautelar. 
os interesses de que são.. elles .os- mais legítimos defenSores. 
Ora, quebrai:' · o zystema. actual seria aconselhãvel a :Penas-se. 
a medida innovadota fosse -de elevado alcance. Isto não .se' 
dá com a. alteração nropo·sta, · entre cujos inconvenientes 

. sobresáe, por _náo ser o_brtgatona a tiscalização, :a ausencía·. 4C ·> 
:fiscaes no. acto da inauguração ·<!OS trc1balhos da ,mesa _re-:
ceptora ou a -· retirada . -delles, ·duxante esses traba.lhos, cÇ>m .· 
<? -propo~ito _mes;no de provocar _unia annullação ~ · secçã.~--
até entãc flScalizada. p _ __ _ • • -: • • • • • • • 

. o precejto. do art. 5° áo -projecto prohibe que a nume- . 
·ração das sobrecàrta.s seja felta par algarismos romanos~ _E,. 
manifesto que -se da numeração viciada de sobrecartas re' ·. 

· sultar violação ·do sigillo absoluto . dó voto, caso de nullidade
_da votaeão; será, nos termos .dó -art. -160, n ·. 6. 'Não ha,- par-. 
tanto •. va~tagem . no preceito -lnnovadôr, cuja .iilfracção n_ã.ó· . 
importa sequer ·pena ponderavel para. seu .autor. . 

-. A regra do.art. 6° é cautela que poderá ser . espontartea.~ · 
~ente . toma:da pelos mesariqs, . itidependentemente de : P~~~ · 

. eeito legal. . . : . . . · · · . · .. · · . -:. . . · ··. : .. 
O disposto no atr. · 7° não altera subStancia.lmente o -ar

tigo. -116 :do Codigo : _ Preferimo_s . a -tnanuténçã.o deste ~t1go •. :': 
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:pc)rque ·nelle vemos a vantagem de permittir-se-ao candidato 
uma·. fiscalizaÇão mais efficiente· do que a . que porventura 

-Es~ver sendo feita, displicentemente. POr fiscaes de outros 
candidatos ou . do proprío partido . . 

Os -à.rts. 8° e 90 dispensam a senha e restabelecem a 
-chamada por ordem· alphabetica e contêm outras disposições 
::lhodificadoras das regras quanto ao acto de votar. A expe
:-rlencia ·das antigas eleições revelou os inconvenientes das 
-cJ:latiladas por ordem alphabetica. O tempo · outr'ora perdido 
~~m o pregão de nomes é hoje aproveitado pelos· eleitores . 

· :'lllais d:ligentes . A distribuição das senhas põe · ordem na vo
·t~.ção e, sobretudo, evita que se . procure violar o sigillo do 
·voto, promovendo uma coincidencia entre os numeras das 
. ..sobrecartas e . a ordem da votacão dos eleitores: 

O voto é secreto. Não será pelos distinctivos que aos 
;eleitores se conferirem, na capa ·dos titUlas, ou ·não, que fi
-carão elles adstrictos a votar em candidatos outros que os 'üe 
.:sua pieferencia. O art. 10 do projecto não merece, portanto, 
~approvação. · 

o axt. 11 crea mais UIIJ.a nullidade: serão nullas .as ce
dulas · c.u;ias legendas forem sublinhadas. Preferiu o Codigo, 

·:para evitar duvidas que o texto anterior p ermittia p_rohibir 
sómente tragam as cedulas signaes, que possam denunciar :1. 
·pessôa do votante. Mesmo sob a vigencia do outro Codigo, 
·decidiu o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral que as sub
linhas, as vinhetas não l!-Carretavam a nullidade das cedula.S 

-que as_ continbam. A decisão se apoia em lições -e ;lareceres 
-de juristas como': Octavio Kelly, Levi Carneiro, Assis Brasil, 
"Pllnio Bar:"eto ~ · Astolpho de Rezende, citados nas allegações 
-d~ Nereu Ramos, sobre o pleito de Santa Catharina, pags. 5 
-a 8. . . 

. O Codigo, eontém, pois, a melhor doutrina, tanto que já 
·-consagrada pela jurisprudencia do nosso mais alto Tribunal 
. Eleitoral. . · . 

O art . 13 institue um processo de sorteio para evitar a 
· decre~ção de uma nullidade.- Entendemos que a existencia 
::inexplicavel de cedulas em excesso na urn_a é, por si só um · 
.. indicio -vehemente da fraude . Convém, portanto, que, em ha
·-vendo excesso, fulmine o legislador com a pena de nullidade 
::a ·vota-ção viciada. · _ 

. · .A providencia -dó art . 14 será. normalmente tomaàa pele:; 
· '))residentes de · turmas apuradoras, sempre que con.veniente. 

Não. ha., pois, necessidade de ser ella inscripta, com força 
obrigatoria, em nossa leg.islação. . 

- ~- ·Os arts. 15 e 16 constituem impecilho sem justificativa 
. ~.ao exercicio do direito de fiscalização por parte dos eleitores, 

. -<à.ii'eito que é uma das· garan~ias fundamentaes de nosso sys-
. -tema~ ·eleitoral. · · · . . · · 

. . . Por estas razões, áconselha ~ Commissão de Constituiçãt> 
.-.e Justiça a reieiç.ão .do projecto· n. 69. 

sá.Ia das Sessões, 4- de Julho de 193S. - Waldemar 
.Ferretra, :Presid~nte. ~ Pedro Aleixo, Relator. -- Arthur 

. .Santos .. . .;....,. Ascanio Tubino . ...,...- Levi Carneiro . - Homero 
.Pires. .;_, Godofredo V~nna. - Alberto Alvares . - Domin
::!/OS Vieira;·_.._ Carlos Gomes de Oliveira. 

~ItOJECTO N; .' 69, 16 LEGISLA'l'URA, . A QUE SE REFERE _o ' PARECER 

O Po~er LegÍSlatlvo decr~ta: 
Art. 1.0 Fica-- reduzldo a dUzentos e cincoenta· o nuÍnero 
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"' de eleitores de cada secção eleitOral a que se refere -<> artigo;. 
1Ei3, dá lei n . 48, de4 ~ Maio de 1930 . · · . 

Art. 2.0 § 20 do art. "111- fica accrescido do seguinte; 
"e funccionarios aposentados ou reformados." 

Art. 3.o No art. 113 ficam slibsti~uidas as palayras: 
"todas as mesas" por: "todas ou a maioria das mesas." 

Art. 4.o Fícam supprimidas- no art. 115. § 30 as letras: 
. _,.a) e d). passando a 3.ttribuição de authenticar, juntaménte 
· com o presiden~, · as sobrecartas officiaes ao fiscal que · fôr· 
.ás oito horas, sorteado entre todos elles, cabendo, quando 
houver dois fiscaes, ao sorteado a rubricação dos seis pri
meiros grupos de -no;>ve e ao outro a dos seis seg-uintes gru-
pos e assim successivamente. · . · · . 

Se houver maior numero de fiscaes proceder-se-á ana-. 
logamente. · · 

Art. 5.0 Na nlimeracão das sobercartd.s (de 1 a 9) não
poderão ser adoptadDs os algarismos romarios e todos os_ nu
meros deverão ser collocados o mais junto possivel da abre
viatura n ... . Quanto assim se não proceder qualquer ·fis
cal poderá chamar a attenção da Mesa ... 

Art. 6.0 ~ Antes da distribuição das sobrecartas o pre-· 
sidente da Mesa Receptora ~a:rã o numero .dellas e as. 

. emmaearã em numero de cincoenta, afim de ·facilitar, á.. 
proporção da votação, a conferencia com o: numero de as-' 
srgnaturas. · · · 

Art. 7.0 Substitua..:se o art. 116 pelo segu_in~e: "Artigo. 
Perante as ·xnesas receptoras cada partido ou candidato· 
avulso (registrado) poderá nomear um fiscal. ou delegado,.. 
assistindo igual.., direitO aos candidatos de partido ou allian-
ça de partidos, quando, por occasião da in:stallação da mesa. 
ou mesmo depois della, não tenha se apresentado o fiscaL 
designado . " · .. , · 

· Art. 8.0 Substituam-se os ns. l e 2 do art. 132 pelos: 
~eguintes: · ;_ · .. · ·· 

"N. 1 - Chamado o ·,eleitor: exn ordem alphabetica,.. 
penetrará elle no recinto da mesa e apreSentará ao presi
dente o seu titulo, o qual será passado ao exame do fiscal;. 
que estiver sentado ã.o seu lado direito, e aos outros, dele-
gados de partido e c·andidatos, se o pedirem. . . 

N. 2 - Apõs a primeirã chamada far-se-á uma · segun-. 
da dos ·eleitores que não acudirem áquella." . · · 

Art. 9._~ Substitua-se o art : 134 pelo séguinte: 

"Art. · A's quinze {15) horas e tr..nta , (30J minutõs, se
já estiver terminada a segunda chamada,· o Eresidente fará. 
entregar senhas a todos os eleitores que estiverem presen
tes e não tivérém acudido ás c~1àmadas, Terminada a entre-· 
ga das senhas, contmuará .a votação .na: ordem numerica. das-, 
senhas, sendo; em: alta. ·•oz, declarado o nome . do eleitor qu~ 

· tiver de dar entrada no ~abinete indevassavel. Logo :depois: . 
de votar será --rest.ituido ao eleitor b se_u título, com a apos-
tilla ,·da da ta e rubrica ào presidente da. Mesa. " · · : . 

· Ai-t . .10 . Quando o · tit~o de eleitor estiver capea.do, · en~ . 
caz:t;onagexn, não deverá conter no anverso dlzines extra..:: · 
nhos a· ''Titulo_ de··eleitor, Estado, municipio e secção respe-

- ctiva e as armas da Republica", sendo que no reverso nada.. 
· :POderá ser impresso ou escripto. O Vl>to .. do eleitor, q~e 
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-:apresentar o titulo com outros dizeres, será tomado em se
:parado. 

Art. 11. As sublinhas nas legendas inutilizam os votos 
~onstantes das respectivas cedulas. · 

Art. 12. A graphia do nome do candidato a que se re
:fere o art . 124, n. 4, in fine será identica, na cedula, a do 
.registro, derogado assim o § 2° do art. 152. 

Art. 13. Substitua-se o § 2° do art. 148 pelo seguinte: 

·§ 2.0 Se o numero de sobrecartas fôr superior dê tres 
i3) ao de votantes será nulla a votação. 

Se fôr inferior cu igual a tres, um fiscal designado pelo 
])residente da turma apuradora, depois de remexidas as ce
dulas den:tro.da·uma, tirará uma, duas ou tres dellas confor
:me ó numero a maior, as quaes serão immediatamente in-
·:eineradas. " · 

Art. 14. Accrescente-se ao § 1° do art. 153 o seguinte: 

"sendo em seguida passada ao. fiscal ou fiscaes que es
-tiverem sentados ao seu lado." 

Art. 15. Salvo na eleição para Presidente da Republi
·ca, o eleitor de um Estado não poderá votar, nem ser fiscal 
·em outra região, sendo que naquella deverá estar presen~e 
:no inicio dos trabalhos eleitoraes e fazer entrega do seu tl
"tulo ao presidente da Mesa, sendo o seu voto tomado em 
:Separado. 

Art 16. Nas eleições municipaes qualquer eleitor do 
Estado poderá exercer fiscalização, sem direito de voto, em 
:secção eleitoral estranha á do seu alistamento. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrario. 

. Sala das Sessões, 6 de· Junho de 1935. - Dorval Mel.:. 
.!!hiades. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n. 48, de 4 de Maio de 1935 

Art. 108. -Nos municípios em que não houver mais de 
-trezentos eleitores, organiZar-se-á uma unica secção elei
'toral. 

§ 1.0 Se o eleitorado do município exceder a trezentos 
..eleitores, o juiz eleitoral distribuil-o-á em secções, respei
-tado o disposto no art. 34, letra k, attendendo, sempre, aos 
·meios 'de transporte e á residencia dos eleitores. 

§ 2.0 Os distribuição dos ~leitores por secções, . feita 
]>elo juiz eleitoral, cabe recursó, interposto em quarenta e 
.oito horas, por delegado de partido, para o Tribunal Re

- ;gional. 
Art. 111. 

' . § 2.0 Sehão de preferencia, nomeados os magistrados, 
'lllembros do Ministerio Publico, professores, diplomados. em 
:Pro:fi...c:são liberal, serventuarios de justiça e contribuintes de 
3mpo'sto directo . . ' 

· Art. 113. Se no dia designado para o pleito deixarem 
(!e se reunir todas as mesas eleitoraes de um município, o 
_presidente do Tribunal Regional logo determinará dia para 
.se realizar o mesmo, instaurando-se inquerito para apurar 
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as causas da irregularidade e para punição dos respon
saveis . 

. Art. 115. . . . . . 
· § s.o a ) dar aos eleitores a senha de entrada, previa-

mente rubricada ou carimbada~ · · 
. d) authenticar, Juntamente com o presidente, as sobre-
cartas officiaes . · · -

Art. 116. Perante as mesas receptoras, cãWr"" partido· 
poderá nomear um fiscal, assistip.do igual direito aos can- · 
didatos. 

Art. 132. Observar-se-á na votação o seguinte: 

_ · 1) o eleitor re~eberá ao· eritrar na sa.la, onde fuúccio
nar a mesa receptora, illna senha r>..umerada, que o secre-· 
tario rubricará ou carimbará no momento; 

2) admittido a penetrar no recinto da mesa, segundo a.. 
ordem·· numerica das senhas, dirá ·o seu ·nome, . e apresen- · 
tará ao presidente o seu titulo, o qual poderá ser ·exami-· 
nado pelos candidatos, !iscaes · e delegados de partidos. . 

Art. 1'34. Faltando quinze minutos para as dezoito horas~. 
o presidente fará entregar· senhas a todQ& c;)s eleitores que: 
estiverem presentes. e ainda não ·as tiverem recebido. Acto
co~tinu.o, dec~rará suspensa a entrega de-senhas e convidará, 
em voz alta., · os eleitores a entregar á mesa. seus títulos, para:. 
que sejam a.dinlttidos a votar. A ·votação continuará na or
dem nu.merica das senha-s,. sendo o titulo de-volvido ao eleitor 
logo depois de votar. · · · 
' Art. 124. ·' 

4) ilnpressa.s ou dactylographs.das, nãO devendo tnzer
"slgnaes que possam denunciàr a pessôa do votante, . nem ou-
tros diZeres, além de: a) designação 9,a -eleição; b) Iegenda;-
c) nome de um candidato. · . . · 

Art. 152, . . . 
§" 2.0 No caso de erro orthographico, düferença leve · de

nomes· ou prenomes, inversão ou suppressão de algum des..,. 
tes, contar-se-á o voto ao candidato, desde que não seja pos-
~ivel confusão com outro.- J, 

Art. 148. . . . . . 
§ 2.0 . Se o numero . de sob-r-e-cartas . .- fôr ·superior ao de: 

votantes, será nulla a votação . . 
. Art. 153. . ·. . . . 

§ 1.0 As cedulas serão apm:a~as-uma a uma, e serão lidos~ 
em voz alta, pbr um . dos inetnbros- da turma, os notnes vo;...-
tados. . · · · · 

- N. li2 - ~935" ·. 

na Legislatura) . 

Proroga, até 10 -àe JÜZlio ._de<Si.936, o-prazo tÍiado no art. 1fr 
. elo· decreto 24.642, de 1934 <Codigo de · J!inas)~. 

{Vide iridicação 2-A - 1a legislatura - Justiça ·11 - 1$
l_egislatura) · 

q . POder Legislativo. decreta: .. 

Art. 1.o Fléá. prorogado até 10 de Julho de 1936 o ·PraZCJ> 
fiXado no art. 10 do decreto n. 2.4 . M2, de 10 de Julho de. 
1934. . 

Art . 2."0 Revogam-se as dLSpOsições em contrario. 
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Sala da Com..IDissão de Constituicão e Justiça, 4 de Ju
lho de 1935. - Waldemar Ferreira.-- Ascanio Tubino. -
Carlos Gomes de Oliveira. - Pedro Aleixo. ·- Domingos 
Vieira. -A. Alvares. - Godotredo Vianna. -· Levi Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITAD~ 

E' o seguinte o art. 10 do decreto de 10 de J'ulho de 1934, 
a que· faz referenda o proJec:to: 

.A,rt~ 10. Os proprietarios das jazidas conhecidas e os 
interessados na pesquisa e lavra dellas por qualquer titulo 
valido ~m direito seráo obrigadas a manifestai-as dentro do 
prazo de um anno contado da çl.ata da publicação deste Co-
digo e na seguinte iorma: -

I. terão que produzir, cada qual por si, uma justüicação 
no juizo do fôro da situação da jazida, com assistencia do 
_orgãó do Ministerio Publico, consistindo dita justificação, 
para uns e outros, na prova da existencia, natureza e con
dições da_jazida, por testemunhas dignas de fé, e da eXisten
cia, natureza e extensãQ dos seus direitos sobre a jazida por 
documentos com efficiencia probatoria, devendo, entregar-

- se i parte os autos independentemente de traslado; 
n, terão que apresentar ao-Governo Federal a justifica

ção judicial de- que trata o n. 1, e mais os dados sobre a 
existencia, natureza e condições da jazida de que se occupam 
os numeras seguintes. ' 

m, ·em se tratando de. ~a: 

a) estado, comarca, municipio, districto e denominação 
das terras em que está situada a mina; 

b > breve historie o da mina, desde o inicio da explora
ção, ou, p~lo m·enos, nos últimos annos; . 

· c> breve descripção das installações e obras de arte sub-· 
terraneas e superficiaes, destinadas á extracção e ao trata-
mento do mine rio; _ -

d) quantidade e v~or dos mineraes ou dos metaes ex
trahidos e vendidos _ annualmente, desde o inicio da explo
ração, ou, pelo menos, nos ultimas annos; 

e) nome da empresa que a explora e a que titulo; 
t> nome ou nomes dos proprietarios do solo. -

_IV, _em ·se tratando de jazida: 

a) estado, cozru:.rca, muriicipio, districto e denominação 
das terras em que está situada a jazida; 

b) natureza da jazida, descripta em condições de poder 
·ser esta classificada de accôrdo com o art . 2°; 

c) provas da existenci.a da jazida, a saber: um caiXote 
com amostras do minerio Cem garrafas, se se tratar de subs
tancias liquidas .ou gazôzas), planta da- jazida (embora ~os
ca; mas de pr:eferencia em escala metrica) , e, sendo poss1ve1 
relatarias, pareceres, -photographias e mais esclarecimentos 
sobre a existencia da jazida; · 

d) modo de- occcrrencia da ,iazida, isto_ é, descripção 
(quanto mais minuciosa, melhor) -da jazida e seus arredores, 
e a área, embora approximada, em metros quadrados, oc
cupada, peJ.a- jazida, os seus affloramentos, onde quer que o 
riilileric seja notado á simples vista ou por excavações su-
perficiaes; · 
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e) situação topographica da jazida, isto é, distancia e 
obstaculos de communicação a vencer entre a jazida e o ca~ 
minho mais proximo, natureza desse caminho e sua distancia 
até encontrar o ponto mais accessivel servido por estrada 
de ferro ou de rodagem ou por porto de embarque em rio ou 
mar, e, sendo possível, uma planta (embora tosca, de prefe
rencia em escala metrica) que represente o que acaba de ser 
dito; 

f) nome ou nomes dos proprietarios do solo e dos in
teress.ados na jazida a outro titulo que não o de proprieda
de, e a que titulo o são. 

INDICAÇÃO 2, DE 1935, 1 Q LEGISLATURA, A QUE SE REFERE O 

PARECER 

Pede ser ouvida a Commissão de Constituição e JustiÇa 
sobre a vigencia do Co digo de Minas. 

Considerando que a Constituição· de 16 de Julho de 1934, 
substituiu, quanto á propriedade dos depositas naturaes de 
riquezas mineraes, o systema de accessão pelo de Tes nullíus; 

Considerando que o art. 119 dessa Carta Política faz 
depender de concessão o aproveitamento industrial das mi
nas e jazidas ainda que de propriedadt; particular; 

Considerando que o § 6°, desse mesmo artigo dispensdu 
de concessão a exploração das minas em lavra ainda que pro
visoriamente susp~nsa; 

Considerando que o art. 12 das Disposições Transito
rias, porém, sujeita os particulares ou empresas que já ex-
ploravam a industria mineral, á regulamentação da mesma 
lei, podendo ser revistos os seus contratcos; 

Considerando que o Governo Provisorio baixou com o 
decreto n. 24. 642, de 10 de Julho de 1934, sob a designação 
de Codigo de Minas, uma regulamentação completa do as
sumpto; 

E que nessa lei (arts. 3°, § e 10) exigiu, para que fosse 
respeitado o direito de propriedade do dono da jazida ou 
mina, a manifestação da mesma dentro do prazo de um anno 
prestes a finda.r-se; 

Considerando a necessidade da prorogação desse prazo, 
em vista da pouca rmblicidade dada ao Codigo e das grandes 
cxistencias estabelecidas pelo mesmo para a inscripção das 
jazidas; · 

Considerando a duvida que pesa sobre a vigencia desse 
decreto do Governo Provisorio, porque, embora datado de 10 
de Julho, só foi publicado no DiaTio Official de 20 daquelle 
m_ez, isto é, quatro dias após a promulgação da Constituição, 
nao sendo, portanto, conhecido pelos Constituintes, que ap
provaram, pelo art. 18, das Disposições Transitarias os actos 
do Governo Provisorio: ' 

Indico que seja ouvida a Commissão de Constituição e 
Justiça, se o decreto n. 24.462, de 10 de Julho de 1934, deve 
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ser incluído entre os actos do Governo Provisorio approvados 
pelo art. 18 das Disposições Transitarias e, portanto, deve 
ser considerado em pleno vigor. 

Sala das Sessões, 15 de Maio de 1935. - Furtado de 
Menezes. 

N. 121 - 1935 

(Ja legsilatura) 

Approva a Convenção Internacional denominada "Pacto 
Roerich", assignada em Washington aos 15 de Abril de 1935 

(Diplomacia 14, de 1935 - P legislatura) 

O "Museu Roerich", alta instituição norte-americana de 
cultura e diffusão scientifica, suggeriu, em 1931, a adopção 
pelo mundo civilizado de um pacto internacional em vir
tude do qual "fossem considerados neutros e, como taes, res
peitados e protegidos pelos belligerantes, em tempo de guer
ra, os monumentos immoveis, de propriedade nacional ou 
particular, que constituem o patrimonio cultural dos povos. 
creada e adaptada universalmente, para aquelle effeito, uma 
bandeira especial de protecção." 

A idéa foi acceita por todos os Estados representados na 
ultima Conferencia Internacional Americana, de Montevidéo, 
em resolução, approvada unanimemente em 16 de Dezem
bro de 1935, que recommendou aos governos da America a 
assignatura de um pacto no sentido indicado. 

E em obidencia á recommendação _ feita pela Confe
rencia de Montevidéo, as vinte e uma Republicas americanas 
assignaram em Washington, aos 15 de Abril do corrente anuo, 
uma Convenção, conhecida por "Pacto Roerich", que é a 
que o _Sr. Presidente da Republica apresenta em cópia in
clusa á presente mensagem em que solicita ao Poder Legis-
lativo a sua ratificação. 

Nessa convenção ajustaram os paizes da America, entre' 
elles o Brasil, devidamente representado pelo Sr. Oswaldo
Aranha, embaixador nosso ero Washington, considerar neu
tros e, como taes respeitados e protegidos, na paz comry. 
na guerra, os monumentos historicos, os museus e as insti
tuições scientificas, artísticas, educativas e culturaes, bem 
como o pessoal dessas instítuições, e crear uma bandeira es
pecial afim de identificar, em caso de necessidade, aquelles· 
monumentos e instituições. 

O pensamento da Convenção é generoso e as suas regras· 
preenchem uma alta finalidade de cultura, procurando acau
telar em quaesquer eventualidades da vida dos povos monu-· 
me.ntos e instituições que devem merecer o respeito geral da 
humanidade. 

Por isso, é de parecer a Commissão de Diplomacia e Tra
tados seja approvada a Convenção, para cujo effeito tem a 
honra de submetter á consideração do plenario o seguinte 

PROJECTO 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica approvada a Convenção Internacional de
nominada "Pacto Roerich", assignada em Washington aos 
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15 de Abril de 1935, que adopta uma bandeira para protecção 
dos immoveis que constituem patrimonio cultural dos povos. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões da Commissão de Diplomacia e Tra
tados da C amara dos Deputados, em 3 de Julho de 1935. -
Renato Barbosa, Presidente. - P. Trigo de Loureiro, Rela
tor. - Diniz Junior. - Fernandes Tavora. - Oliveira Cou
tinho. Negrão de Lima. - Leoncio Galrão. - Horacio 
Later. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE D PARECER 

Senhores membros do Poder Legislativo. 

De accôrdo com o preceito constitucional, submetto á 
vossa consideração, acompanhada de uma exposição de mo
tivos, a Convenção, inclusa por copia authentica, que adopta 
uma bandeira para protecção aos irí:J.moveis que constituem 
patrimonio cultural dos povos ("Pacto Roerich"), acto assi
gnado em Washington, a 15 de Abril do anno ·corrente. 

Rio de Janeiro, 19 de Junho de 1935. - Getulio Vargas 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A S. Ex. o Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas. Presidente 
da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

Sr . Presidente: Tenho a honra de passar ás mãos de 
V. Ex. uma cópia devidamente authenticada do Pacto Roe .. 
rich, afim de que V. Ex., se assim julgar conveniente e 
opportuno, possa submettel-o á deliberação do Poder Legis
lativo. 
- · O ajuste em apreço tem por fiixüidade proteger os mo

numentos immoveis de propriedade nacional ou particular, 
que constituem o pat:J;imonio cultural dos povos, tanto em 
tempo de paz como em caso de guerra, para o que foi creada 
uma bandeira especial de protecção. 

Consultados os departamentos e autoridades competen
tes, todas as opiniões foram accordes em reconhecer não só 
o . grande alcance moral desse ajuste, mas tambem as suas 
vantagens. 

No dia 15 de Abril ultimo, devidamente autorizado e 
munido de plenos poderes, o Sr. Oswaldo Ar anha, Embaixa
dor do Brasil em Washington, assignava, naquella Capital, 
~om os plenipotenciarios das outras 20 Republicas america
nas, esse pacto. -

A adhesão unanime dos paizes americanos ao Pacto 
Roerich demonstra o respeito geral que os povos do nosso 
Contin ente votam á integridade dos monumentos que sym
bolizam e recordam a sua Historia e cultura, revelando ao 
mesmo tempo o espírito pacifista de que se acham animados. 

Estes anceios, que constituem a tradição política do 
Brasil, estáo a indicar o seu Congresso um dos primeiros 
em ratificar a assignatura que o Plenipotenciario brasileiro 
appoz, em nome do seu Governo, a tão significativo accôrdo. 

Aproveito a opportunidade para reitera ra V. Ex. os 
protestos do meu mais profundo respeito. - M. de Pimentel 
Brandão. 

- A' Commissão de Diplomacia e Tratados. 



c!mara dos Depl.lados- lm~esso em 2810112015 12 16- Pagina 35 de 64 

17--

CONVENÇÃo A QUE SE REFERE O l?ARECER 

As altas partes contractantes, animadas dÓ desejo de 
transformar em Convenção os postulados da resolução ap
provada a 16-de Dez~mbro de 1933, por todos os Estados re
presentados na Setima Conferencia Internacional Ameriaana, 
realizada em Montevidéo, que recommendou "aos Governos 
da America, que o não tivessem feito, a asstgnatura do "Pacto 
Roerich", iniciado pelo "Museu Roerieh", dos Estados Uni
dos e que tem por objecto a adopçáo universal de uma ban-

. deira; já creada e conhecida, para com ella .preservar, em 
<tualquer época · de perigo, j;odos os monumentos immoveis, 
de propriedade nacional ou particular, que constituem o pa·
trimonio_ cultural dos povos, e afim de que esse patrimonio 
de cultura seja r.espeitado e protegido em tempo de guerra 
E de · paz, resolveram celebrar um tratado e, com esse fún, 
.convieram nos artigos seguintes : 

ARTIGO I 

Serão considerados neutros, e como taes, respeitados c 
protegidos p~los belligerantes, os monumentos historicos. os 
museus e as instituições scientificas, artísticas,· educativas 
e culturaes . Igual respeito e protecçáo serão dispensados ao 
-pessoal das· instituições acima referidas . 

Conceder-se-á o mesmo respeito e protecção aos monu
mentos .historicos, museus inst ituições scientificas, artísti
cas, educativas e culturaes, tanto em .tempo de paz como de 
guerra . 

ARTIGO II 

A neutralidade, 1>rotecção e respeito devidos aos monu
mentos e instituições mencionados no artigo precedente se
rão outorgados em todo o territorio de cada. um dos Estados 
slgnatarios ou adherentes, sem distincção da nacionalidade a 
que pertençam. · 

Os respectivos Governos se compromettem a adaptar as 
médidas de legislação interna nec~ssarias para assegurar !'t 
protecção e respeito previstos. 

ARTIGO lli 

Afim de ldentl.fic~ os monumentos e instituições, a que 
se refere o a.rtlgo I, ·poder-se-á usar· uma bandeira distm
ctiva (um circulo vermelho circumdando uma tr1plíce es
l>hera, sobre fundo branco), conforme o modelo annexo a 
este Tratado. 

ARTIGO IV 

· Os Governos signatarlos e os tt.ue adherirem ao pre-
- sente Tratado, en\'ia.rãó á União Pan-Am.ericana, no acto da 
~ignatura ·ou da adhesão, ou em qua.lqaer época posterior. 
uma· lista dos monumentos . e instituições para os quaes de
sejem a protecção oütorgada por este Tratado. 

A União· Pan,Americana, ao notificar aos Governos os 
-actos da assignatura ou adhesão, enviará tamõem a lista de 
monumentos e instituições mencionada neste . artlgo, ·e ·ln
tormará os demais Governos qualquer mudança que ulterior-
mente se faça na referida lista. · · 
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ARTIGO V . 

. ·os monumentos e instituições ·mencionados no artigo r. 
não gozarão mais os privilegias estipulados pelo, presente · 
convenio, q~ando forem utilizados para fins militares . 

ARTIGO Vl 

, Os Estados que não assignarem este Tratado nesta data, 
poderão assigtial-o ou a elle adherir, em qualquer "tempo. 

ARTIGO Vll 

. Os instrumentos de adhesã.o, bem como os de ratifica
ção e denuncia do presente Tratado, serão depositados na 
União Pan-Amerieana, a qual communicarã. aos demais ,Es
tados signatarios ou adherentes a acta desse deposito . 

ARTIGO VIU 
. · 

Qualquer Estado signatario do pre5ente Tratado· O!.t 
que a elle adherir, poderá. denunciai-o em. qualquer tempo, ~ 
a denuncia l?roduzirá effeito _ tres mezes depois de sua no:. 
tificaçáo · dos demais signatarios ou adherel!tes. 

Em fé. do que, os Plenipotencíaríos__ ababto assignados .. 
depois de terem _depositado os seus plenos poderes, que fo
ram encontrados em boa e devida forma, assignam o pre
sente Tratado, em nome. de seus respectivos Governos e ap-
põem a.o mesmo os seus senos nas <:latas, que figuram em. 
seguida ás suas assignaturas. · - · · 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente . .. . 
O Sr. Henrique Dodsworth <Pela_ ordem) - Sr; Pres!

"dente, peço a V. Ex. a gentileza de providenciar para. .qae
as emendas que offereci ao projecto de Lei Organica do Tri
bunal de Contas sejam annex~das ás deniais apresentada~: 
ao mesmo projecto . Acontece que o "Dlario do Podet' Le- · 
gislativo" de hoje "dá essas emendas como sendo . ao pro-
jecto relativo á organização dos serviços de Policia Maríti
ma, Aerea e de Fronte1ra..E . 

Assim, solicito d V . Ex. a fineza de fazer rectificar · 
a Acta nesse ponto, que considero .da maior lmportancia. 

O Sr. rresidente - Vae se fazer a rectifica.çao e proVl-
denciar para que a Imprensa não pratique de novo erros· 
dessa natureza . · 

O Sr. Pereira L:vra <Pela ordem> -. Sr. Presidente, a · 
p:r:oposito do projecto de resolução num'ero 5, de 1935, (P.: 
legislatura) , autorizando a. Commissão Executiva a . despen
der determinada ímportancia com a ·installaçáo dos . serviço·s 
da Secção Technica da Con-..missão de Finanç~ e Orçamento 
- foram feitas considerações, dentro desta Casa, e fóra della,. 
que me levam, como Primeiro Secretario desta Camara, a. .· 
fixal' os seguintes esclarecimentos: · · · · · 

1°) a creaçâo ~dé uma Secção-Technic~ na Commissão de 
- Finanças -e Orçamento é de iniciativa· dessa. lliustre . Com.

missã.o. que por intermedio da . Comml.ssão· Executiva, euj~ 
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.Sessões são puplica.s, requisitou do GOverno os funcclona
.xios necessarios . para servirem dura ntea Sessão deste anno, 
a titulo de experiencia: a COmmissão Executiva liriútoti-se 
a executar o que fôra deliberado; 

2°) Igualmente, essa illustre Conunissão de Finanças e 
:-Orçamento, por seu eminente Presidente, requisitou do Fre
.sidente da Camara dos Deputados o material que entendeu 
_preciso para a installação da referida Secção Technica~ 

3°) O Exnlo: Sr. Presidente da Camara, mandou confec
cionar o orçamento desse .material, orçamento que foi orga -· 

: ni.zado pelo Almoxarifado desta Camara; 
o Sa. BARRETO PINTo - O projecto não esclarece ~::ousa 

.-algurna . Sou contrario a que sejam concedidos 46:000$000 
_-para acquisição de machinas de éalcular porque estamos ne
gando credito para pagamento de diarias a funccionar ios d~ 

. saude do Porto. da Policia Ma.ritima e de outras repartições, 
.por falta de recursos . Poderei apresentar um exemplo, tlen-
tro da propria Casa. Tive occasião de verificar, um dta, 

.que, ás 2 horas da madrugada, a Portaria ainda estava en
. tregando expediente, e, de outra feita, entregando á 1 hora da 
:manhã na Secção de Tachygraphia, pude constatar que os 
.tachygraphos estavam a postos . Perguntando-lhes qual a 
. remuneração que recebiam por tal serviço extraordinar1v, 
-:responderam-me que nenhuma. Ora, eu como representante 
-do .!unccionalísmo publico, não posso concordar com essa 
injustiça, ao ]:llesmo tempo, que se dá um credito de réis 

·46:000$000 para compra. de machinas de calcular e installá-
. ção luxuosa de um&. secçãó que não existe. A verdade, que 
:J)recisa ser· dita é esta : constitue um absurdo o que se pre
tende fazer . Perdoe-me este aparte V. Ex., em quem re

--conheço uma grande !ígura, tanto assim que me apressei em 
·apresentar . emenda para que toda a acquisição do material 
.seja feita por concorrencia administrativa, presidida por 
·v.. Ex. conheço V. Ex. não daqui, mas de fóra, e sou um 
·®s grandes admiradores do seu caracter integerrimo e de 
-sua dignidade acima · de toda a prova. 

O SR. PEREIRA LYRA - Muito obrigado pelo aparte . 
v . Ex .,- naturalmente, dará seu. voto quando o pro

jecto voltar a plenario para votação. 

Mas, recapitulando: · 
30) O Exmo. Sr. Presidente da Camara, mandou con · 

--feccio.nar o orçamento desse materiàl, orçamento que foi or
, ganizado pelo Almoxarifado desta Casa, com todos os deta
'lhes, · inclusive o maximo dos preços unitarios autorizados, 
'havendo a Commissâo Executiva não. só approvado esse or~ 
~a.mento, que está· publicado á pagina 2 .010 do "Diarlo do 

. ·poder Legislativo", como autorizado, em Acta dos seus tra
-~alhos, as acquisições requisitadas pelo sr. Presidente da 
·Commissão de Finanças, "até, o maximo desses preços, me
-dia.~te as formalidades regulamentares, dependendo, portan
·-to, essas -acquisições tanto ~o voto do plenar1o da Camara _ 
·-dos Senhotes .Deputados, como assim da lndispensavel co1'l
·~orrencia publica, cujó ·expediente foi mandado preparar; 
· • 40) Esse processo é o estabelecido na legislação vigente 
para os serviços da ~retaria da Camara, legislação que 
·!Será.. rigorosamente observada, como o será igualmente, em~ 
qilant~ não . revogada, a lei numero 67, de 13 de .Junho de 
1935, a qual. esta Camara deu o seu voto esclarecido, incor
:porando-a á legislação da Republlca . 

\ 
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· Assim, se a Camara approvar o projecto de resoluçãop 
promovido pela digna Commissão de Finanças e Orçamento, a 
Commissão Executiva promoverá a acquisição do necessa
rio material mediante concorrencia publica. 

Não haja duvida a respeito. não merecendo divulgadas 
quaesquer noticias em contrario. (Muito bem. O orador é 
cumprimentado) . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Oscar
Fontoura. 

O Sr. Oscar Fontoura - Sr. Presidente, a imprensa no
tlcla as manifestacões de intenso jubilo cívico que, de toda 
parte, mesmo de (óra do Estado, estão surgindo por motivo 
da constitucionalizacão do Rio Grande do Sul. 

Falando ha poucos dias nesta Casa, o nobre collega, 
Sr. Dario C1~espo, justificou em brilhantes palavras, um re
querimento assignado por S . Ex. e pela bancada liberal do 
meu Estado, pedindo um voto congratulatorio da Camara, 
pelo auspicioso acontecimento. Poderia S. Ex. ter falado 
em nome de toda a bancada riograndense ... 

0 SR. RENATO BARBOSA - Aliás, O requerimento foi as
signado tambem por V. Ex. 

o SR. DEMETRIO XAVIER - E bem assim pelos compa
nheiros de V. Ex·. , pertenceu tes á minoria. 

O SR. OSCAR FONTOURA- ... por isso que 'tambem 
nós, o.s mandatarios da Frente Unica, somos solidarios com 
esse sentimento de profundo civismo que a todos nós invade 
pela grande realização. E tanto é isso certo, que, inteirados. 
do requerimento do nobre Deputado, procurámos logo, por 
intermedio do sympathico e illustre jornalista conterraneo 
Dr. Argemiro Zimermann, levar-lhe as nossas assignaturas. 

Cooperando, decidida e sinceramente, para a revolução 
de 1930, o Partido Libertador. a que pertenço, apontava, ás 
primeiras clarinadas da victoria, a necessidade de que o pe
ríodo discricionario fosse reduzido ao mínimo indispensavel 
á reorganização administrativa do Paiz e que dentro do · 
mais curto prazo possivel, fosse a Nação chamada ás urnas, 
afim deq ue os seust legitimas mandatarios pudessem colla
borar com a revolução, apontando-lhe· os rumos, de accôrdo 
com o sentir do uovo brasileiro. 

Decorreram, êntretanto, cerca de quatro annos antes que 
o paiz fosse constitucionalizado e quasi um lustro passou · 
antes que o Rio Grande do Sul, o maior responsavel pela 
Revolução, e o fiador. de suas grandes promessas, entrasse· 
nos quadros legaes. 

Foi preciso, mais, que o sangue generoso dos brasileiros · 
banhasse o solo da patria para que a palavra solennemente 
empenhada perante a nação, fosse cumprida, mais por uma 
imposição desta do que pela vontade da dictadura. 

Ma está constitucionalizado o Rio Grande. E' o estatuto 
que vae reger os seus destinos concretiza a vontade unanime 
do povo riograndense (muito bem), por isso que seus re
presentantes na magna Assembléa, pairando acima do feti
chismo doutrinaria e do partidarismo estreito, transforma
ram-se em verdadeiros legisladores, promptos a dotar a sua 
terra de um estatuto que estivesse á altura de seu passado e 
perfeitamente attendesse ás suas necessidades políticas, so
ciaes e economicas. 

Irmanados nesse elevado proposito. esqueceram-se as 
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malquerenças, abafou-se a lembrança cruel da luta ainda 
recente, e os constituintes do Rio Grande - com orgulho 
venho confessai-o - alheiaram-se de todo e qualquer outro 
sentimento que não fosse o profundo amor que todos dedi
cam áquella grande terra, e ante seus olhos de mandatarios 
de um grande povo, só appareceu o panorama immenso de 
suas grandeza futura. 

o SR. RENATO BARBOSA - Desejo que essa atmosphera 
de tão elevada moralidade sirva de exemplo e repercuta 
tambem entre nós. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Identicos são os nossos 
desejos. 

Sr. Presidente, de tal modo isso aconteceu que do ante
projecto official, levado i Commissão de Constituição e Jus
tiça. de que faziam parte representantes de todas as corren
tes políticas com assento na Assembléa, surgiu um substi
tutivo assignado por todos os membros desse orgão, isto é, . 
. pelos representantes do Partido LiberaL do Partido Repu
blicano e do Partido Libertador. E esse substitutivo, assi 
gnado sem restricções, com pequenas alterações e modifica
ções que lhe não alteraram a essencia, foi que a Assembléa 
acabou de transformar em Constituição para o Rio Grande 
do Sul. 

Ella representa, pois, a média quasi exacta das aspi
rações riograndenses. (Apoiados.) 

Nessa obra de patriotismo, a Frente Unica collaborou, 
decidida e efficientemente, com uma bancada de escol, com
posta de vultos do mais alto valor e cultura. Leaderada por 
essa figura inconfundível de idealista e de patriota que é 
Raul Pilla, cuja attitude no passado e no presente se norteia 
invariavelmente pela linha que conduz ao bem publico e á 
felicidade de sua terra. a bancada da Frente Unica debateu. 
superiormente inspirada, todos os assumptos que ali foram 
levados e que de qualquer maneira interessavam o futuro do 
Rio Grande do SuL 

As liberdades publicas, a autonomia dos municípios, os 
problemas políticos e sociaes, as garantias do funccionalismo 
tiveram sempre na representação da minoria defensores 
leaes, constantes e bem inspirados. E tal foi a acção desses 
irepresentantes que innumeras medidas e proposições da 
Frente Unica, ficaram integradas no estatuto riograndense. 

Isso demonstra o alto valor dessas proposições e o ele
vado espírito que presidiu ás deliberações daquella Assem
bléa. 

0 SR. DEMETRIO XAVIER -- Espírito de COllaboração e 
harmonia que é um traço característico dos riograndenses. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Perfeitamente. 
Sr. Presidente, isso evidencia que a opposição brasileira 

não está dedicada ao afan ingrato de destruir; ella pode e 
quer se tornar constructora, quando houver ambiente e con-
fiança para isso. ' 

Na Assembléa do meu Estado, havia esses factores in
dispensaveis aos que querem desinteressadamente collabo
:rar nos problemas de interesse geral, e a opposição se tornou 
constru!tora. 

Que adianta. porém, senhores, formular planos de go
verno, apontar ,suggestões, lembrar providencias se é de 
antemão sabido que tudo isso está destinado a ser recebido 
do lado de lá com a mais decepcionante das displicencias? 
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o SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. podia contentar-se 
eóm isso e conquiStar assim o fav9r e a sympathia ·do Go
verno e do Povo. 

o SR. RENAl'O BARBOSA - Aliâs, o nobre orador está re
salta.ndo a harmonia e a cohesão de sentimentos e de as
pirações que presidiram os . trabalhos· da Constituinte 
gaúcha. 

_ O SR. OSCAR FONTOVRA - E os :frutos oimos dessa 
cooperação. · -

O SR. JOSÉ Aucusro - Faça-se assim nos __ demais Es
tados e elles farão a mesma coisa.. 

0 Sa. DÉMETRIO XAVIER - O Rio Grande do Sul, tem 
responsabilidades na Revolução e a está executando plena-
mente. · 

O SR. OSCAR FONTOURA - No momento em qúe a 
Nação se congratulava com o Rio Grande pela sua consti
tuciona.lização, perguntava a mim mesmo - e quantos não 
·terão feito a mesma índagaçã.o: será o- Rio Grande do Sul 
feliz com a Constituição que lhe !oi dada? Se essa Consti
tuição 'representa a vontade soberana do povo gaúcho, é 
preciso tão sómente que elle seja leal e patrioticamente cum
prida, para que o Povo se sinta satisfeito. 
· o SR •. Dnu:nuo XA.vmR -o maior 1iador de seu cum
primento é o General Flores da Cunha, que .está com o es
pírito voltado para- a harmonia e o progresso do Rio Grande 
do Sul. 

O SR. OSCAR FO!-I'"TOURA - A attltude futura do 
Sr. Flores da cunha no Governo do Rio Gra.n.de, responde-
rá ao nobre Deputado. · 

O SR. f?EMETaiO ,~VIER - Será garantia o séu presente. 

_ O SR. OSCAR FONTOURA-Sr. ~residente, já se disse 
que todas as leis, quanto honestamente- elaboradas, são boas, 
~as os homens as deturpam e torcem, ao sabor das suas 
conveniencias e- dos seus propositos, e ella.s se tomam más. 

E1!:emplo frisan~e disso temos na historia da Republica 
Brasileira. Os constituintes de 91. entre os quaes se en~ 
centravam vultos dos mais eminentes na vida politíca, so

. cial e cultura do Paiz, chegaram á conclusão de que a u:.. 
beral-democracia era o regime que mais convinha ao scena
rio brasileiro. e esse regime :foi adaptado. 

Organizou-se uma Constituição, de que foi principal 
autor o genio incomparavel de Ruy Barbosa. Os propagan
distas de 89 e os étaboradores desse Estatuto continuaram 
acreditando em suas vantagens, apesar das violações que 
desde o intcio a sua obra soffreu. consegUiram elles incutir 
no espirito das gera~;ões que· se seguiram ao advento de 89 
~ssa mesma convicção, de tal modo que. havia no scenario 
brasileiro quasi unanimidade no conceito àe que a liberal
democracia era a formula de Governo que melhor attend1a 
-ás nossas necessidades. 

Os moços, porém, as gerações novas cujo esplrlto desa
brochou no turbilhão de após-guerra, sobre os quaes não se 
fizeram sentir ·as influencias do passado e a quern jáma!s 
foi dado- assistir a pratica leal e honesta do regime· come
ç~ra:m a duvidar delle, attribuíndo-lhe todos os lnales de que 
soffremos e suggertndo novos processos e formulas para a 
:.olução àos problemas brasllelros. 
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Se é verdade que sobre o espirito desses patriotas e re
formadores grandemente influiu o exemplo de outros povos, 
qu'e procur~ram processos novos para resolver os seus casos, 
o que tambem é verdade incontestavel, senhor Presidente, é 
que a falta de exa.cção no cumprimento do regime demo
cratico que adaptamos é a causa primordial da decadencia 
desse regime ent_re nós. 

Temos; Sr. Presidente, vivido até hoje em um soi-disant 
liberal-democrata (Muito bem), mas o que temos tido no 
Brasil são ·verdadeiras oligarchias, que tudo avassalaram. 
a.nnullanélo o regime, que, tenho a impressão, ainda é o pre
ferido pela maioria dos brasileiros. 

A Revolução de·-30, propondo-se a salvar o systema ... 
O SR. SouZA LEÃO - Foi uma calamida.de para o Brasil. 

O. SR. OSCAR FONTOURA - . . . e sanear a politica. 
brasileira, incidiu nos mesmos erros do passado, envere- . 
dando .em praticas que inutilizaram o grandioso movimento·, 
no (lUal a Nação ·depositava as maiores e mais iustas espe
ranças. 

Não são aífirmativas vãs as que estou fazendo, porque 
ahi está a realidade incontestavel dos acontecimentos. com
provando directamente a veracidade dos conceitos que estou 
emittindo. 

O que nos tem faltado, realmente, é a pratica honesta 
do regime que adaptamos. Seja executado com lealdade e . 
será, a melhor maneira de reagirmos contra a onda avas
sa:ladora que de todos os modos procura anniquilar a demo-
cracia brasileira. . 

O SR. ABELARDO MARIN:Ho - A democracia não pode ser 
praticada, actualmente, embora . a maioria dos brasileiros 
queira o regime instituído em nossa Magna Carta. 

o' SR. OSCAR FONTOURA - Tenho a impressão de 
que a maioria do nosso Povo ainda é pela liberal demo
cracia. 

o SR. ABELAP.DO MARINHo - - Realmente, mas. como diSse. 
esse regime não pode ser praticado, no momento. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Sr. F"-·esidente, os respon
saveis pelas instituições devem procurar. honestamente, cum
prir a lei, porque, do contrario, serão elles os proprios co
veiros do regime . De nada valerá a melhor Constituição do 
mundo, se fôr relegada ã valia commum das leis que não se 
cumprem, e perdidos serão os esforços. dos nobres Consti
tuintes de 35, se todo o resultado fecundo de seu labor pa
triotico fôr lnutili?.ado pela indif!erença ou pela falta de 
sinceridade dos mãos governantes. · 

Dizia-se, ha poucos dias, nesta Casa, que a · Revolução 
saneára o voto de seus vícios extrinsecos. e que, agora tudo o 
mais dependia de educação popular. Bemdita palavra - edu
cação - e ai! do que duvidar dos seus resultados beneficos. 
Mas de que vale educar o povo, dar aos cidadãos conheci
mentos que lhes .permittam .discernir o -bem. do mal, se a 
prepotencia dos Governos descobre sempre me1os de obrig~l-o · 
a votar invariavelmente, e mesmo secretamente ... , de accordc; 
com as suas conveniencias? 

Sr. Presidente, não basta educar. E' preciso que haja 
honestidade na applicação do regime. E é o que a Frente 
:Unica almeja para o Rio Grande do Sul . . Que tal_ aconteça. 
e a paz duradoura .. e fecunda, de que tanto precl.Samos ... 
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O SR. DEMETR!O XAVIER - Muito bem. 

O SR. OSCAR FONTOURA: - . . . para. sÕlução dos 
nossos graves problemas politicos e socíaes, ha de descer. · de-
finitivament~, sobre a terra rio-g;iandense. . 

Que isos aconteça, pelo menos. em homenagem aquelles , 
que, no passado, escreveram a pagina mais bella da. tradl

, ção gaúcha; áquelles que na épica jornada l~ça.ram sobre 
as terras do Rio Grande do Sul a sementell'a da demo
cracia. 

Dentro de sessenta dias comemmoraremos o -ceritenario 
de 35, cujo grande sentido ·de brasilidade ficou tão perfei
tamente resaltado no magnillco discurso -do nobre collega, 
Sr. Dario Crespo, ... 

o SR. DARIO CREsPO - Obrlgado a V. Ex. 

. O SR. OSCAR FONTOURA- . .. ao fazer o elogio dos 
"farrapo5", que antes de tudc, eram patriotas, leaes e sin
ceros, como se evidencia naquelle expressivo episodio de que 
foi protagonista David canabarro, o generalíssimo de 35. A 
Revolução sustentava luta desigual com o inimigo forte; es
casseavam os meios materiaes yara continuar a luta, e era. 
quàsi itnpossivel a s~ · a.cquiSição. Foi nessa emergencía. 
dolorosa para as hostes farroupllhas, e talvez com conhe
cilllento· disso, que um emissario estrangeiro, approXima-se 
de Canabarro e lhe propõe auXilio immecliato, em armas, 
munições e soldados, com a condição. de que elle, se alliasse 
com esse paiz estrangeiro na guerra que o mesmo queria 
declarar ao Imperio do Brasil. E o guerrilheiro. audaz, tão 
combatido, tão vilipendiado dentro de sua terra, tudo es
quece, ·e, erguendo-se na a.ttitude varonil de sua raça de he-

, róes, ful!nina o intruso com a resfosta celebre que. a legen-
<ia nos _transmittlti: · 

"O sangue do primeiro soldado estrangeiro que ousar 
invadir as fronteiras. de minha Patria !ornecerã. a tinta 
com que os revolucionarias riograndenses a.sSigna.rão, a paz 
com os imperiaes." 

o SR. DEMÉnuo XaVIEit- Ahi está o sentimento de bra
silidade do movimento de 35. 

O SR. DINIZ JuNioR - Sobre isso. não ha duvida al-
gurna . 

O SR. OSCAR FONTOURA - sr: Presidente: e esse 
brado de civismo e de brasllidade reboou no pampa immen
so e transPOndo as fronteiras do Rio Grande. veiu dizer ao 
resto do Brasil que aquelles guerrilheiros audazes defen
diam até ao sacrificio o seu ideal republicano, mas que, aéi,
ma desse ideal, elles collocavam o seu profundo. e entranhado 
~mor ã. grande Patrla commum. (Muito bem.) · ~ 

Sr. Presidente, que o exemplo doS nossos antepassados 
inspire os homens ·do meu Estado e que S. Pedro, o glorioso 

·. claVi.cularlo do c.éo, em cujo dia me.xnora,vel ella foi pro
mulgada, guarde a Constituição do Rio Grande para que· seja 
tão 1nviolavel quanto a santidade dos altares. {Muito õem. 
Palmas.> · 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, f,! vou submet
ter a votos o segutnte . 
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- REQlJERlMENTO 

Requeremos seja inserto na Aeta dos nossos trabalhos 
de hoje,. um voto de congratulação cívica em homenagem ã. 
memoria dos heróes de 5 de Julho de "1922. 

-
Sala das Sessões. 5 de Julho de 1935. - Victor Russo-

mano. - Renato Barbosa. - Laudelino Gomes. - Deme
trio Mercio Xavier. -=- F anta Ríbas. - Frederico Wolten
õutteZ. - Dario Crespo. ~ Nilo de Alvarenga. - Adal.., 
berto Corrêa. - Pedro Vergara. - Barbosa Lima Sobrinho. 
- Ricardo Machado. - Vieira Macedo. - Thompson Flo
res Neto. - Teixeira Leite. - Leoncio A. Araujo. - Pe
dro Rache. ----: Pedro Aleixo. - Gastão de Brito. - Diniz 
.Tunio·r. - Candido.Pessoa. -Bento Costa Junior. -Ama
ral Peixoto. - Lemgruber Filho. 

O Sr. Victor Russomano - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados: 

A simples leitura do requerimento posto em discussão 
bastaria, por si só, pela mais eloquente das justificações. 

Mesmo assim, pedi a palavra. para, do alto desta tri
buna, dizer do profundo sentimento de civismo que nos evoca. 
a apópea immortal de 5 de Julho. 

Commemoramos, pelo coração e pela razão o feito doo;; 
·heroes de ·copacabana e o pensamento, estarnecido ainda. 
diante daquella scena, que desmente o conceito egoista da 
natureza humana, que nega o sacrificio por um ideal; o pen
samento recorda a confissão de Bossuet, quando na oração 
funebre do Pnncipe de Condé - uma das mais formosas 
joias da eloquencía sagrada - declarava: 

"Nada podemos nós, fracos oradores, para a glo-
rificação das almas extraordinarias . " · 

E' o meu sentimento, tanibem, de inferioridade diante 
dessas almas .extraordinarias, daquelle pugilo de j avens, da
quelle grupo de martyres, cujos nomes vivem, através d;:J 
tempo, em grandes clarões de patriotismo. Em torno dessa 
constellação de heroes gyram, na harmonia das espheras, as 

' consciencias dos que · não esqueceram ·a Patria, agradecida, 
aos que a dignificaram, dando-lhe, em holocausto, a pro-
pria mocidade. · 

O SR.. DINiz .J'UNIOR - Só esses tinham o direito de 
falar em liberdade. 

·o SR. BIAs FoRTES --: E' preciso ver com9 pensavam 
naquella época muitos politicos de hoje. 

O SR. AcuRcio ToRREs - Não esqueça o orador o alumno 
da Escola lV"_iJ.itar que ·tombou na· defesa dos mesmos ideaes. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - Combatessem ou não 
combatessem, seriã. mentir á pronria histeria, seria r!_egar ô 
heroismo dos brasileiros, na defesa de um ideal, se nao lhes 
rendessemos uma homenagem de que são merecedores. Não 

, tragamos pára esta tribuna um grito de odio ou de repulsa. 
o SR. B!AS · FoRTES - Meu collega,' estou affirmando 

coisa· complemente opp,osta: é que existe uma série ~e re
presentantes ·políticos, que, naquella época, não consldera
·vam isso e que estã9 agora considerando. 
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O SR. VICTOR RUSSOMANO- Entre os quaes um dos 
.chefes de V. Ex., ·boje, na Camara. . . -

O Sa. BIAS FORTES - o Presidente da. qam:l.ra e outros. 

O SR VICTOR RUSSOMANO - Não ê a este que quero 
me referir ... 

O SR. DElliiEtRIO XA.vn:a - O nobre Deputado Bias For-
tes está contra a homenagem? -

O SR. BL\S FoR'IES - Absolutamente! 
O SR . DEMETRio XAVIER - Vamos, então, ouvir o ora-

-dor . · 

O SR. VICTOR RUSSO MANO - Espero que vV _' EEi . 
não procurem empanar a limpidez do conceito da homena
gem, para não darmos ao povo o exemplo de diminuir os 
proprios heroes da nacionalidade . 

O SR. ACURcto ToRaES - Homenagens, como essa, que a 
·Camara presta boje aos heróes de C9pacaba.na, eu já venho 
prestando ininterruptamente ha treze annos. Chamei a at
tenção de V. Ex ., quando falava nos heroes de . Copaca
·bana, naquelles que deram o seu sangue e a sua vida pela 
causa de 22, para que não esquecesse, tambem o alumno da 
:Escola Militar. que, nesse dia, ·tombou na defesa dos mes
.mos ideaes. 

o SR. Ao ALBERTo CoR.~tA - Os heróes de Copacabana 
formam um symbolo, abrangendo todos os outros. 

. O SR. BIAs Foan:s - Diante desse symbolo temos que 
apurar a insinceridade de varios cidadãos. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO- .A.insinceridade? 
O SR. BIAS FoRn:s - A insinceridade de vã rios cidadãos 

.que, ·naquelle tempo, considera-r;a.m a revolta de Copacabana 
um acto impatriotico. 

Exemplos como este, que estamos commemor:mdo, tra
zem a luz generosa e fecunda do patriotismo, porque ella 
faz brotar. no coração dos homens, a sementeira dos senti
mentos nobres que embellezam a. vida, engrandecem o ho
mem, e, tantas ~ tantas vezes, desabotoam, como na.quelle dia 
-de 1922, na flora~ão sanguínea dos grandes sacriíicios . 

Cinco de Julho qe 1922 é a af:firmação de uma. raÇa, 
-de uma fé, de uma Patria. E' a prova mafs robusta de que 
não morre$, no peito ardente da sua: mocidade, o anseio 
pela redempção nacional. Volvamos para elle os olhos do 
espirito. E-voquemos o· lance heroico . . 

A scena é grandiosa. De um lado; · a moldura das mon
tanhas, cujo granito symbolisa a força de uma idéa. Do 
outro, o vae~vem das ondas, que symboUsam a inconstan
cia do homem. E, em meio dos elementos contrastantes. da 
Natureza, sob a luz de um dia de sol, desfilam, pela ourela 
da praia, os heroE)S do forte . 

Que querem elles? Para onde vão elles? _ 
. . O gesto firme, o passo finne, firme o olhar recto, mar

cham para a Morte . 
Envergam todos o uniforme. dos .servidores da · Patria . 

. Mas ha . tambem, entre elles, um cidadão civU. E' um bra-· 
sileiro .. E' um gaúcho. E' Octavio Con-êa, que ali está, re
presentando o profundo sentimento de brasileirismo do povo 
:do Rio Grande. _ · 

0 SR. DlNIZ JUNIOR -Era O Brasil civil. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - Octavio Corrêa! 
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Nome que eu pronuncio, com a reverencia da minha ho
menagem, diante de seu irmão, o nosso nobre collega Depu
tado Adalberto Corrêa. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Tambem capaz do .sacrifício, se· 
necessario. Mas insisto em dizer a V. Ex. que a attitudl! 
de O c ta vi o Corrêa era &ttitude de brasilidade. Integrava, 
no acto. heroico, o sentir da propria nacionalidade. ·:Não 
era restrictivo, não era o Rio G-rande - era o Brasil . 

O SR. VICTOR RUSSOMANO- V. Ex. vem em abono
de minha affir11J.ação . · 

O SR. DINiz JumoR - Vinha esmagado, naquella hora, 
pela intervenção inesperada e intitulada "Pela ordem". 

O SR. VICTOR RUSSO MANO - Foi a arrancada he
rcica da mocidade destêmerosa, foi a loucura heroica da
quelles que, d~mentados pel? seu ideal,_ marchavam para a. 
morte, tendo a flor dos labios um sornso. Elles constituem 
urna dessas "excepções monstruosas da nossa natureza" por
que só as excepções, como os heroes. e os genios engrande
cem o homem e o elevam. acima do nivel da mediocridade. 

Cáem · feridos. Depois de tombados, cortam-lhes as car
nes e transfixam-lhes as vísceras as laminas das baionetas~ 
numa carga de homens ... 

De Octavio Corrêa, sei que um estilhace de granada lhe· 
arranca parte do thorax, ficando o coração a palpitar, ex
posto, nas ultimas co::tracções da vida que se extingue. Ao 
recuperar, por breves momentos; os sentidos, pergunta pelos 
companheiros de sacrificio. Quer escrever e consegue tracar 
com a mão quasi paralysada, as letras do nome. que é o 
poema sagrado ~ nossa vida, que eile ainda consegue pro-

. nUilciar, bai.xin..."J.o - Mãe! Eram os sentimentos humanos 
da Patria e da Familia que faltavam, ali. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. A critica historica que, 
muitas vezes, arranca da f ronte do homem a aureola de um 
v.Ulimento, poderã, dizer que o 5 ·· de Julho foi uma revolta, 
não foi uma revolução. .. -

Oliveira Lima. autor da "Historia da Civilização". es
creveu que uma revolução · se distingue de uma revolta. Esta 
consiste na explosão occasional de violencia provocada por· 
um aggravo, uma extorsão e mesmo uma suggestáo. A revo
lução suppõe um plano preconcebido, um fito mais ou menos
definido e, na phrase do escriptor mexicano Carlos Pereyra, 

. a subordinação da -paixão, embora muito intensa, á vontade 
ou antes a vontades coordenadas que obedecem a concepções 
politicas ou sociaes . 

~ualquer que seja o criterio político do historiador, não 
ha .negar que esse gesto de sacrifício fez surgir a claridade 
de uma aurora. envolvendo no seu manto de luz o natalício 
da Revolucão. · 

o conceito philosophico de revolução distingue-se do rla 
revolta . Bem o sabemos. Já Castella!' ensinava que assim . 
como a tempestade não estala , senão quando ha 1!'-uita 
accumulação de electricidade, assim como os planetas nao se 
formam senão auando a rnateria cosmica se condensa. assim 
tambem .a revoiü.çao n ão vem senão depois dos trabalhos de 
muitos heróes, deoois dos -adecimentos de muitos :rosu·tyres, 
depois .dos discursas de muitos oradores, depois dos escripto;:; 
de muitos oublicistas. 

Por issÕ mesmo podemos dizer: em s· de Julho_ de 1922-
começou a Revoiução Brasileira. 
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. Relembrando esses martyres, devemos de concentrar o 
:nosso .raciocin.lo, para, analysando-lhes o acto, comprehen-
der-lhes o sentido brasileiro. -

Os que forjamos ' a nova ordem . política e os que têm 
.a res-ponsabilidade social da hora presente devem procurar, 

· dentro da lei, sustentar o regime, defender os principies .que 
formam a consciencia e ditam os rumos do homem bra
.sileiro . 

Nesta altura da vida nacional. devemos de falar alto e 
clarc . Nos horizontes se encastellam nuvens cõr de sangue. 
Ergamos, na convicção de uma fé, contra a maré montante, 
a muralha espiritual em que se firma a unidade do· Brasil . 
.A nossa geração tem, pois, arduos deveres a cumprir. Oceano 
de sa,ngue, tempestade de odios, a amea<;a ahi está, pairando 
no ar, á espera do minuto supremo em que esmoreça a nossa 
fé, periclite a nossa vigilancia. para' invadir a nossa Patria: 
extinguir o nosso lar; subverter a ordem; rebaixar o homem.; 
escravizar a mulher e derrubar tl"10 o patrimonio · de uma 
civilização que, ha seculos resi~te a todos os ataques ~ que .. 
evoluindo·, transformando-se, nao morreu, nem morrera, sob 
o nagello dos AttUas do seculo XX. . 

Essa. Srs. Deputados, a lição que devemos de colher 
daquelle sacrificio. Os beroes de 5 de Julho não iinmola
ram as suas . vidas, -pela implantação de um regime exotico 
de idéas extremistas que não encontram .resonancias sym-
]latlúcas no espirito nacionaL · . 

A solução dos problemas políticos e sociaes do Estado 
moderno ha de .ser. para nós, encontrada dentro das tra
dições e, ptincipal.nl~te, no conjunto dos factos da reali
dade brasileira. Fóra desSe realidade seria. -para o Brasil, 
n risco ·de morte de um salto :nas trevas. 

Mas, vós, os heroes de 5 de Julho, morrestes pelo Brasil 
Novo! . . 

Escrevestes uína pagina de sangue. Esc;.üpi.,t.es um baixo
relevo de monume~to espartano. 

Morres~s. dizendo, · como nos cruzeiros ú.&.S Termópilas, 
ás gerações do futuro. quê a primeira virtude de todo o 
cidadão livre é morrer pela Patria. 

O roeu voto, ou melhor, os nossos votos, não são de 
-pezar, .-porque não se derramam lagrimas ao pé dos monu
mentos. 

O dia de hoje, que marca o inicio sangrento da nova 
era, dos novos rumos da nacionalidade, ê a af:finnação de 
um povo, é a expressão de uma mocidade, é ·a grandeza de 
l\ma. geração, é a certeza de um Brasil novo. Por isso. Ie- · 
vantando, para. vós, os ncssos pen.;amentos, não choramos a 
vossa morte, ~s glorificamos as vossas vidas, apontando-as, 
ao Brasil de hoje e ao .Brasil de amanhã, como exemplo ~o 
quanto póde a sua mocidade, na. defesa dos seus ideaes de 
l'atria e Humanidade. 

Mortos e neroes mortaes de 5 de Julho. . . Inspira e as 
nossas palavras, .•as nossas attitudes. as nossas 'acções, ó . 
numE:s tutelares da Revolução Brasileira. (Palmas prolon
gadas.> 

O Sr. Diniz Junior <PeZa ordem> - Sr. Presidente, em
quanto falava meu illustre collega pelo Rio Grande do Sul, 

· occorreu-me que, ao ter V. Ex. annunclado ·que a hora es
tava esgotada pa-ra as considerações que elle vinha fazendo, 
nos tinha faltado uma iniciativa mais completa em face 
.da commemoração que se nos· impunha, e, então, imaginei 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 16+ Pág ina4 7 de 84 

-que muito mais curial seria, ao invés do simples requeri
mento de congratulações pela passagem de mais um anniver
sario do feito heroico de Copacabana, a Camara, segundo os 
termos do requerimento que tive a honra de enviar á Mesa 
neste instante. converter a Ordem d() dia de hoje em home
nagens a essa datá. (Muito bem.) 

Nestas condições, redigi, apressadamente colhendo as as
.s~gnaturas necessarias, o m~u requerimento,' porque, Sr. Pre
Sidente, aque~les a que!ll n~o falt3: 3: comprehensão integral 
·do que expnme na Historia Brasileira, o episodio de 5 de 
.Julho; aquelles que, tantas vezes, nesta Casa. tém soinmado os 
seus enthusiasmos para recordar o que ha de affirmativo 
nos fastos nacionaes; esses não poderiam deixar de entender 
(jUe a Camara dos Deputados, precisamente, esta Camara, 
usufructaria directa, que ella é, do sacrifício dos que, na 
madrugada de 5 de Julho, davam sua vida em holocausto aos 
ideaes por que anseava a Nação inteira; esta Camara devia 
festejar engala~damente essa data como principal pedra 
angular de sua exiStencia. (Muito bem.) 

O 5 de J:ulho não foi uma simples pagina de rebeldia 
rebeldia tomada na sua expressão mais directa. Rebeldia foi: 
sim, .mas uma rebeldia sagrada, porque aquelles que deixa
ram a commodidade de sua existencia · commum para, sobre 
a cupula do Forte_ nunca mais lembrado e na Escola Militar 

- do Realengo, forja de soldados, dar á Nação o exemplo de 
civismo que até hoje a deslumbra e a enche de conforto e de 
:fé, esses não foram, naquella_ hora historicà, senão os que, 
traduzindo com mais impetuosidade, com mais sinceridade e 
com maior des~emor o que o Brasil inteiro queria. não foram 
senão as victimas sempre necessarias para que os povos acor
dem e possam trilha'r firmemente a estrada das suas con
quistas. 

Os que participaram- dos detalhes daquella hora que o 
Brasil viveu, aquelles que, como o humilde orador ... 

O Sa. JoÃo NEVES - Não apoiado: brilhante orador. 

O SR. DINIZ JUNIOR - . . . desde o primeiro momento, 
na sua trincheira da imprensa, empenharam a sua penna, ahi, 
sim, empenhada e só assim empenhada, para o bem do Pa.iz 
e para reingresso delle nas liberdades publicas, para reto
mada dos proprios destinos; aquelles que, como eu e eu. 
particularmente, pela honra insigne de ter podido, naquelle 
prcprio instante, deante da população do Rio de Janeiro -
e .esse ê que foi o prologo do 5 de Julho·- em plena agitação 
das ruas desta cidade, interpretar ao Povo o pensamento e o 
sentimento do· saudoso Marechal Hermes, para quem se ap
pellava então~· esses podem dizer a V. Ex. e dizer á Camara 
-que o 5 de Julho não é uma rebeldia vulgar, podem affirmar, 
ao invés, que o 5 de Julho traduz uma attitude de mocidade. 
ardorosa e alumiada, que preferiu ir até o ultimo dos sacri
ficios, que é o da propria vida, ·para que a Nação não fosse 
trahida, ·.para que as promessas feitas pelos políticos des
.a.vindos não fossem falseadas, pela certeza da victoria fu
tura, alongada, não importa; mas a victoria certa no futuro 
- mocidade que preferiu dar a sua vida, repito, afim de 
sellar com o Povo brasileiro, de maneira irreparavel, que é a· 
do sangue vertido, o compromisso . assumido. 

E, naquella data, quando, abandonando o Forte de Copa
cabana, não os 18 como hoje se diz, mas os 27 brasileiros 
ultimas que ali se deixaram ficar naquelle dia, mais do que 
as bayonetas e as metralhadoras do nosso Exe,rcito, aquillo 
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com que se defrontavam, aquillo que os esmagava, aquillo 
que podia rer quebrado o rythmo do seu proprío heroismo· 
comq de certo modo 'attenuára o impeto da Nação inteira, 
fôra, precisamente o recuo dcs. politicos. 

O SR. PRESIDEN:rE - Aj;tenção! Está findo o· tempo de 
que dispunha o orador. 

O SR. DINIZ .JUNIOR - Sr. Presidente, não sei que 
destino possa ter meu requerimento. V. Ex . me faz annun- . 
ciar, com a i.mplacabilídade ... 

O SR. PRESIDENTI: - Do Regimento. 

o SR. DINIZ JUNIOR - ... inevitavel do Regunento, 
que a hora está finda . 

Representei já, como era possivel, o papel que a mim 
mesmo me impuz, como uma das testemunhas mais directas 
do primeiro 5 de Julho, victima, aliás. em todos elles, de 
um poder que procurava curar-se das suas fraquezas na 
pratica de todas as violencias. 

Devo, entretanto, dizer a V. Ex. que meu requerimento 
fica sobre a mesa, com as assignaturas com que me honra
ram os co.llegas, afim de que tenha o destino que V. Ex. lhe 
possa dar. 

O meu desejo, Sr . Presidente, é que a Sessão de hoje seja 
inteiramente · convertida em homenagem aos herões do 5 de 
Julho. (Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado . ) 

O Sr. Presidente - A hora do Expediente, unico mo
mento durante o qual é permittida a discussão de requeri
mentos dessa natureza, está finda, de sorte que vou "imme
diatamente tomar o voto da . Camara a respeito dos pedidos 
oue acabam de ser formulados. 
- Se porventura · fôr approvado o requerimento do se

nhor Deputado Diniz Junior. todos os Srs . Deputados poderao 
falar sobre a ma teria . 

Antes disso, não me será licito dar a palavra a qualquer 
dos Srs. Deputãdos, porque a hora do Expediente, conforme 
declarei, está esgotada, e a Ordem do dia não póde ser desvia
da para assumptos de outra na~ureza. 

Vou submetter a votos em primeiro logar o requerimento 
do Sr. Victor Russomano. 

Os Srs. Deputados que o approvam, queiram conservar
se sentados.- (Pausa.) Foi approvado. 

O Sr. Presidente - Vem á Mesa e vou submetter a 
votos o seguinte 

REQUERL">>ENTO 

Requeremos que a Sessão de hoje seja convertida em ho
nagem á data que o. Brasil inteiro commemora. 

Sala 'das Sessões, 5 de Julho de 1935. - Diniz Junior . 
- Motta · Lima. ---: Barros Cassal. - Humberto ele Moura. · 
- Paulo Martins. 

·O Sr~ Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
· peço a V~ Ex . me esclareça_ se. approvado o· requerimento. 

a Sessão continuará, embora com objecto diverso daquelle . 
consignado na Ordem do dia. ou se, conSiderando prestada 
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a homenagem com os discursos que se pronuriciarãm, serão
encerrados os trabalhos. . 
- Essa a questão de ordem que des~Java levantar. 

o Sr. Presidettte - Desde que a Sessão que se está. rea
lizando seja convertida, pelo voto da Camara, em homena
gem á data de hoje, della só constarão, daqui por deante. 
os discursos que forem. pronunciados sobre essa rnateria. 

o Sr. Diniz Junior (Pela ordem} - Se v. Ex. o per
mittir, Sr: Presidente, accrescentarei no meu requerlm.entõ
o pedido de levantamento da Sessão, em seguida á comme
moração. 

o Sr. Presidente - V. Ex. não poderá mais alterar o· 
requerimento. 

O f;r. José do Patrocinio IPela oTdemJ - Sr. Presi-· 
dente, no momento em que lá· fóra.. o.s operarlo.s eStão em: 
agitação prafunda, a presença -de um Deputado trabalhista. 
na tribuna deve causar inquietacão á Camara; póde pare
cer que eu venha procurar acirrár os animos daquelles que· 
aqui represento. Entretanto, meu unico objectivo é o de ho
menagear os - heroes que ·ha treze a.nnos tombavam, dando· 
suas vidas pela Pa. tria . · . 

5 de Julho! Treze annos de lucta. o Paiz se agita, os seus: 
representantes clamam remedio. A imprensa, ?ar sua vez ... 
tambem. não cessa: de reclamar. Nesta Casa, apenas se ouvem. 
palavras. palavras ... 

Eu, que acabo de aqui chegar. delegado dos meus com
panheiros de angustias e de soffrimentos, comprehendi que
precic;amos agir, porque já tala mo:; bastante, quiçá. demais . 
Será este o unico recurso que virá· pôr termo á a.narchia-
reinante. . 

O SR.· JosÉ AUGUSTO- Qual é o recurso? 

·-o. SR. JOSE' DO PATROCINIO- Direi. 
Ha. Df>.Sta Casa um requerimento do illustre ::::)eputado,.. 

Sr . .Toão Mangabeira, pedindo um inquerito sobre as condi
ções de vida do trabalhador nacional. Entretanto, já não mais: 
precisamos pesquizar. Aqui mesmo na Camara ha delegados 
de empregados e empregadores, que poderão informar quaes· 
as necessidades do trabalhador nacional e. os remed1os a . 
serem applícadcs. 

Assim, em vez de pesquizar, devemos agir; . em vez de
nomearmos comntissões. ponhaLO.os em execução os arts. 121. 
e 138, e seus paragraphos, . da Constituição Federal. Tere
mos, então, pelo menos attenuadas as affllcçóes que asso~
~erbam as classes menos favorecidas. 

o Povo, ·Sr. Deputados, não pede o impossiveL Elle· 
quer apenas, como porclamam os proprios jornaes da oppo
sição - terra, pão e_ liberdade. . 

Liberdade já tem,. mas precisa de pãó ·e de . terra. 
o Ss.. JOSÉ- AuGusTo - V. Ex.- acha que já .temos_ li-

berdade bastante? · ·· · 

O SR. JOSE' DÓ PATROCINIO - Acho que . já temos 
liberdade em. excesso. · 

o SR. J"osÉ AuGusTo - V. Ex. fala em nome do prole
tariado dizen~o que já temos liberdade. ·em excesso? 
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. O SR. JOSE' DO PATROCINIO .Temos,· sim. liber-
dade em excesso, e o . excesso é 'tão absoluto que para co
nhecei-o é preciso entremos em certa · relatiVidade. (Riso.) 

O SR. DoMINGOs VELLAs.co- Não é isso o que dizem· os 
bancarias ainda hoje; · . . . 
· O SR. SALGAllO Fn.:ao - A prova de que ha liberdade é 
que elles podem dizer que não ha .. 

O SR. PREsiDENTE - Attenção! Advirto ao nobre orador 
que está falando pela ordem, dispondo, portanto, de apenas 
dez minutos, que estão a; terminar. . . 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - Serei breve, senhor-
Presidente. · 

Esse é o remedio, esse é o recurso, e dizendo isso não 
minto, não engano: · Jã a esta tribuna vieram diversos re:.. 
p.resentantes trabalhistas; já velo Eurico ·Rlbeiro. valido por 
um exemplar d' A Ma.nliá., o 3ornal que tambem se preoccupa 
com essas necessidades, expondo e fazendo ver o que se 
pàssa entre os elementos dos quaes é representante nesta. 
Casa. . · . · 

O SR. JosÉ AUGUsto- Sobre a liberdade ·no Brasil, Vossa. 
Ex . deveria. ouvir os bancarias presos hon tem . . . 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO· - E' o abuso da llber:.. 
da de . CRiso. ) · 

0 SR. BAPTISTA LUSA!U)O ....:_ V. Ex. diz .muito .bem. ·E· 
abUSO da liberdade O que se está VP-rifiéando actualmen~ . 
Em viitude -disso foi que se commetteu esta madrugada toda. 
a sorte de . violencias . 

. O SR. JOSE' DO PATROCINIO - Sobre este ponte> 
V . Ex . pode falar · com autoridade, pois- foi dos qv.e se em
penharam pela liberdade que se desfruta nest'e momento . 

O Sa. BAPTISTA LusARDO - Agradeço ·ao nobre orador u 
elogio que. me faz, mas devo reéttlice.r que não foi por essa. 
liberdade que me bati na campanha da Alliança Liberal, li
berdade á sombra da · qual se perpetraram as violencias desta. 
manhã . 

O SR. JOSE' DO PÀTROCINIO - Nã.o houve v1olencía;. 
houv~ prevenção. (Riso.) · . 

· O . Sa. PREsiDENTE ~ Advirto ao uobre orador qve está. 
findo o tempo de .que dispunha · paTa levantar uma questão 
de ordem. · 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO- Desejava .1r malS tonge. 
~ noto q~e o SF . Presidente J:?.âo· gosta qu~ eu occu_.Pe a. 

· tr1buna . . Denco, poiS, de falar malS como deseJaVa; Esta ahi 
o excesso da liberdade. (Riso.) · · -

.. O Sr. Presidente - Vou ouvir a· Cama1•a sobre o reque
rimento do Sr . Diniz . Junior- e outros, para que a sessão. 
seja consagraàa ao "5 de Julho". 

E'· dado como rejeitad~ o requerimento . .,. 

· O Sr. Baptista Lusardl) . (Pela ordem) . requer verifica:~ 
ção da votação. · · .· ·· . . . . · ... ·. . . . . · · .. · . 

Procedendo-se á verificação : de" votaçãO• re
·conhece-se t erem votadô a favor 143 · Srs. Depu- • 

.· tados e contra 12; total · 1_55. . · · · 



c !mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:16· Página 51 ae B4 

-33-

O Sr. Presidente O requerimento foi approvado. 

O Sr. Raul Fernandes - Pego a palavra . 

O Sr. Pl"esidente - O nobre Deputado desela a palavra 
pela ·ordem? 

O SR .. RAUL FERNA.J.'l'DES - Desejava falar em ho
menagem aos heróes de Cinco de Julho. 
. O SR. PREsiDENTE - .Antes de da:r a palavra ao nobre 
Deputado preciso declarar á Camara que, em virtude da 
a:pprov:1ção do req,uerimento do Sr. Deputado Diniz Ju
nior, fica. a sessão transformada em homenagem aos heróes 
de Cinco de Julho·. 

O Sr . . Baptista Lusardo - Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Deputado. · 

' O Sr. Baptista Lusardo (Pela ordem) -Peco a V. E}(., 
Sr. Presidente, a fineza de informar-me - por isto que 
não pude daqui ouvir - qual a declaração que acaba do.: 

. fazer o nobre leader da maioria . 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Raul Fernan
des pediu a palavra para falar sobre a homenagem reque-
rida â Camara. · 

. 0 SR. BAPTISTA LUSARDO - Agradeco a V. Ex. a in-
for_!IlaÇâO. · -

O Sr. Presidente- F.m éonsequencia do voto da Cama
ra, darei a palavra aos Deputados que a solicitarem, sobr~ 
o assumpto da data de 5 de Julho. 

O Sr. Raul Fernandes - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. ·Raul Fernandes - Sr . Presidente, está terminada 
a hora do Expediente e a estreiteza do Regimento não com
porta discursos para encaminhamento de votações . .Isto le
vou-me a propor a V. Ex. uma questão de ordem: si e1n 
consequencia daquelle regimento, caso a Cama.ra o appro
vasse, os trabalhos se suspenderiam · em homenagem aos 
heróes do dia 5 de Julho, ou se essa homenagem consistiria 
numa polyanthéa oratoria. 

Decidindo V. Ex. pelo segundo termo dessa alternativa. 
votei contra o requerimento. ASsim procedi, Sr. President~. 
'não porque recuse aos patriotas que naquellas datas S~:> 
insurgiram contra a autoridade constituída a veneração de
-vida a quantos· expõem vida, fortuna e liberdade em prol dê" 
nobllissimos ideaes, pois, . na realidade, elles correram esses 
-riscos supremos luctando por um. alto-e desinteressado obje-
ctivo político. · . 

. Ao contrario, foi precisamente pela convicção de que 
os hei:óes e os martyres daquélles movimentos revoluciona
rios devem s~r homenageados unanimemente e sem restri
cções, que me manifestei contra o_ requerim_ento. Nes~a cama-. 
ra, graças. á liberdade eleitoral remante e a sabedona do Co-
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<digo que regulou as eleições, se representam variados ma
tizes de opinião. Collegas nossos, em não pequeno numero. 
lutaram em campos oppostos aos insurrectos ... 

O SR. LAm>ELINo GoMEs - Onde os sentimentos de bra
:silidade? 

O SR. RAUL FERNANDES - ... que atacavam a aU·· 
·toridade encarnada nos governos da época. 

Receio, Sr. Presidente, que a homenagem, sob a forma 
de discursos improvisados, melindre susceptibilidades, . revi
·vendo paixóes adormecidas, e provoque dissonancias numa 
manifestaçáo que, para ser condigna, deve ser sem restri
.cções. Mais adequado será o levantamento da Sessão em 
homenagem á data que celebramos. Esse é o preito con
sagrado em nossos esty1os e que não fo:rça a expressão de 
.nenhum di.ssentimento. Associo-me. portanto,. Sr. Presidente, 
ao pensamento que inspirou o requerimento do Sr. Diniz 
:Junior ... 

O SR. DINrz JuNIOR - Obrigado a V. Ex. Não espera11a 
.()utra attítude. 

O SR. RAUL FERNANDES - ... e proponho que, hon
·rando a memoria dos mortos nas duas jornadas .revolucio
narias, e em signal de veneração aos que dellas participa
ram e lhes sobreviveram, seja levanta da a. sessão. (Muito 
bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é cumpri
mentado.) 

O Sr. Presidente- Uma vez approvado o requerimento 
do Sr. Deputado Diniz Junior, tem cabimento o que acaba de 
formular o Sr.· Deputado Raul Fernandes, assim como o 
..assignado pelo sr. Motta Lima. 

Vem á Mesa o seguinte 
•. 

REQUEIUMENTO 

Requeiro o levantamento dn. Sessão de hoje, em home-
nagem á data de 5 de Julho. 

Sala das Séssões, 5 de Julho de 1935. -Raul Fernandes. 

·o Sr. Octavio da Silveira -Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Octarlo da Silveira (Pela ordem) - Sr. Presi-
üente, antes de fallar o nobre Deputado, Sr. Diniz Junior, 
IJedi a V. Ex. que me garantisse o direito de fallar sobre o 
.requerimento. então, em debate. 
" Continuo a esperar que V. Ex. me conceda;. a palana. 

O Sr. Pi'esidente - O nobre Deputado pode ter a pala-
-vra pela ordem. · 

O Sr. Octavio da Silveira (Pela ordem) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Deputados. Trazendo o seu apoio pleno e sincero 
-ao requerimento apresentado e brilhantemente justificado 
pelo nobre Deputado, Sr. Victor Russomano, a A. N .. L . 
.:quer que a homenagem, que á memoria tão cara dos heroes 
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de 5 de Julho vão prestar a Nação e a Camara, tenha o mais 
alto significado cívico e bem traduza a religiosidade ·com 
que evocamos os que fielmente e bravamente encarnaram 
os anseios de libertação r.acional. Não é, pois, apenas, na re
memoraçâo do passado, na_ mapifestação de ·uma saudade 
pungente, nem na celebraçao do ~· :::!splendor de uma gloria 
immarcessivel que, nas heras trevosas e angustiosas que o Paiz 
atravessa, reverenciar os titans que, pelo natriotismo inexce
dível, pelo desprendimento apostolar e. peia bravura leonina., 
ptnetraram, com Elias no Céo- vivos e perennes na Historia 
do Brasil. Mais que necrologias, mais que palavras de sen
tida recorcta.ção, o que suas memorias merecem e estão a re
clamar são attitudes de solidariedade á causa que os empol
gou até o sacrifício épico de suas vidas moças, 1Jalavras de 
en-thusiasmo para a continuação da luta patriotica que van
guardearam e de fé i.nabalavel na proxima victoria dos ideaes 
que os animaram e que foram, com o seu sangue de bravos, 
como semente germinai, lançados ao seio da terra que qui
zeram libertar do impe::ialismo estrangeiro e da oppressã() 
da plutocrada crioula. 

O seu gesto heroico, abandonando as paredes invulne
raveis de um forte para marcharem ao encontro dos janiza
ros que o governo teve a seu lado, foi um incitamento de 
marcha incessante até a victoria e teve o effeito de aura 
clarinada, a despertar a consc1enc1a clvica popular, a repro
du:;tr-se em écos, reboantes pelo ambito da Patria, que nem 
o .tropel revolucionaria de 30 conseguiu abafar. ·A quem se 
immolou nobremente nas aras da Patria, a quem não marchou 
para o sacrificio, levado pela inconscíencia de um impulso 
malsão. senão arrebatado por um sentimento sacrosanto de 
amor á Patria e de humanidade para com os seus concida
dãos, não :podem ser gratas as lagrimas artificiaes nem o~ 
soluços provocados das carpideiras estipendiadas pelos algo
zes. A unica homenagem digna aos 18 immortaes é a de reco
nhecei-os ainda á frente do movimento que encetararu., 
tomal-os para exemplo, não poupar esforços, não medir sa
crüicios e não esmorecer na luta herculéa, ingente cte que 
foram pioneiros, por pão, terra e liberdade. E' a homena
gem da A. N. L., que vela na Arca Santn do sentimento
Patrio, os despojos dos heroes espirituaes da nacionalidade. 
tomando-os para guielros. apontando-os como exemplo e 
batendo-se denodadamente para que o ideal que lhes deu 
Vida preciosa, e morte heroica, não seja batido pelos reaccio
llarios que porfiam em negar a seus innãos alimento, tect~> 
e direitos. O que a A. N. L. fez foi recolher os farrapos 
auriverdes, que ostentavam para re!ar.er a bandeira que hoje
desfralda por · todos os angulos da Pa tria come symbolo da 
sobrevivencia deis herões das nossas campanhas emancipado
ras, como ·palias sobre o qual conduz o ideal· que semearam. 

· nas areias de Copacabana e que hoje cobre o solo }?rasileiro. 
numa floracão maravilhosa. 

Nenhuma data :ma.is propicia do que esta para que a. 
A. N. L., dando ,á homenagem proposta o seu justo e ver
dadeiro caracter, fale mais uma vez ao coração brasileiro_. 
mostrando como são impotentes. os governos que não o aus
. cultam, pois, nem . conseguem matar os que por seus sicaricis: 
crivam de balas. Redivivos e ainda maiores avultam na nol>
sa vanguarda os 18 do forte de Copacabana. dispostos a SO> 
procurarem o repouso acariciante da terra maternal, quan
do a virem livre da prepotencia ·estrangeira, liberta do rea
cionarismo botucudo, podendo acolher no seú seio irnmensu .. 
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para sacial-os, todos os que definham de fome, todos os que 
.se esvaem sem repouso. todos os que tem foce e sêde de 
justiça. . 

E' a estes pârias da Patria, as massas ·exploradas e villo
pendiadas que a A. N. L. se dirige neste dia memoravel, 
levando-lhes a palavra autorizada do seu presidente ·de 
honl'a, do homem que foi a cabeça da colu!lllla que no dizer 
d.o proprio Sr. Plinio · Salgado. cruzou o territorio nacional 
em todas as direcções como uma serpente de bronze, e que 
i: a incarnação, o representante desta estirpe de valentes, de 
patriotas que os reaccionarios de 5 de Julho envolveram 
num fulgurante e inoffuscavel halo de gloria. 

O documento a que se refere o Sr. Deputado 
Octavio Silveira foi remettido á Commissão Exec'ut1·· 
va, afim de que essa emitta parecer acerca da res
pectiva publicação nos termos do art. 143, § 10 do 
Regimento In terno. · 

O Sr. João Neves - Sr. Presidente. ao entrar no recinto, 
falava o illustre Deputado por Santa Catharirul., o Sr. Dl
niz Junior. Desde logo, ouvindo os termos da oração do no
bre representante catharinense. e· tomando conhecimento do 
.requerimento que s. Ex. endereçara á Mesa, assentei ·cte 
mim para ml.m, dar-lhe o apolo do meu voto. que, por for
tuna minha, coincidiu não só com os votos dos meus com
panheiros das OJlPOSições, como com o voto da quasi totali
dade ·da C amara. 

Depois que a Casa se· pronunciou, acolhendo o requeri
mento do digno Deputado por santa Cath:>.rina, o eminente 
leader da maioria, cujo nome declino com a. sympathia e ad
"miração de sempre, o Sr. Raul Fernandes, subiu á tribuna 
para traduzir as razões de seu respeitavel voto contrario, e 
addicionar ás suas pàlavras um novo ·requerimento, solici
tando que a Sessão fosse suspensa em homenagem á data de 
hoje e aos homens que tombaram em defesa dos seus ideaes. 

Nada teria eu a dizer. contra o pedido do honrado ~eader 
-da maioria, se a Casa já nã.o tivesse suffra~ado, por maioria 
"impbnente, o requerimento que V. Ex., St. Presidente, an
teceà.entemente submettera á sua consideração. 

Penso, que, regimentalmente, não "pôde ser ab.fecto de 
-deliberação o pedido dp leader da maioria, 1)01' iSso não foi. 
elle formulado em occasião opportuna, isto é, durante a hora 
do expediente (muito bem), e sua approvação estaria em 
:aberto conflicto com a acceitação do requerimento. ~nterior. 

O SR. RAUL FER!'.'ANDES - V. Ex. me perm1tte um 
:aparte? Se a _Sessão se converteu em sessão de. homenagem, 
-a Camara tinha de propõr ou realizar homenagens. A mi
:n.."~-1a, foi pedir o levantamento dos trabalhos. (Muito bem.) 

O SR. JOAO NEVES - Sr. Presidente, não é meu in
iuito, subindo a esta tribuna, discutir nugas regimentaes ou 
tentar a interpretação do fôro intimo do nobre leader da 
maioria. Meu pensamento, comparecendo á presença da Ca
mara, na hora em que ella delibera homenagear .os homen~ 
que nos dois 5 de Julho deram sua Vida e o ardor de sua 
combatividade pela causa que abraçaram; meu intento, Se
nhores Deputados. é apenas salientar uma circumstancia 
·que, a meu parecer, se torna relevante no momento em oue 
s~ discute o requerimento apresentado pelo Sr. Raul Fêr-
:nandes. · · 
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Devo dizer que profunda seria a minha extranheza, se 
:houvesse alguem aqui dentro fosse elle quem fosse, que ne
:gasse seu suf!ragio a tão benemerita iniciativa. Sei bem 
·que;· percorrendo as bancadas da Camara, encontraria ho
:mens que, de armas nàs mãos, se alçaram em 22 e 24, con
tra a- ordem vigente, e outros que. por deveres de solidarie
-dade partidaria ou por injuncções do cargo, se acharam cio 
utro lado da barricada. Mas não veio e não compreh endo 
-como se . possa, nesta hora de profunda sympathia humana, 
reavivar aquellas odiosida"des que j á dormem esquecidas no 
iundo de. todos os coragões . 

. Senhores! 5 de Julho de 22 e 5 de Julho de 24, como 
-dentro de breves dias 9 ele Julho de 32, foram grandes etapas 
<i~ heroismo, de civismo, e de desinteresse brasileiro . 

Que importa haja aqui dentro quem combateSl::e aquel-
1as arrancadas? Que importa haja entre nós hQmens que, 
1evados antes pelos deveres do cargo. se oppuzessem á de
flagração da luta armada? 

E já, senhores, que apreciamos a situação ou a poslc1io 
·.de cada .um de . nós nos conflictcs passadós, sirva-me e5ta 
cpportuni'dad~ para dizer, que, embora em 5 de Julho de 22, 
como em 5 de Julho de 24, eu me encontrasse ao lado da 
ordem constitucional vigente no Paiz, não me sinto, nem 
longinquamente, diminuido em hoje trazer áquelles que sym
boliZaram a resistencia activa das . correntes mais novas con
tra o conservantismo dos tempos. o voto da minha com-
1Ilovida admiração. E se licito me fosse examinar, dentro 
Q.a minha propria consciencia, as razões que me conduziram 
a formar ao lado da ordem . então vigente no Paiz, eu po
<leria dizer, invocando talvez um testemunho · precioso que 
amanhã se assentará nessas bancadas, que a 5 de Julho de 
22 eu desejaria, se pudessem triumphar os impulsos da. mi
·nha consciencia, ter formado com aquelles que se batiam 
pela renovação moral e política da Republica . (Muito bem .) 

·.Não o fiz, senhores, não porque deixasse de votar con
tra a resistencia que então oppuzeram os meus companhei
ros no Rio Grande; não o fiz porque entendi que, :formando 
numa agremiação politica encimada por um homem que de
·marcava o conceito da vida publica na trilogia - Amor por 
·principio. Ordem por base e Progresso por fim - o meu· 
dever de joven soldado combatente era correr os ri.scos que 
os .meus companheiros estavam correndo. . 

Não se diga, porém, que todos quantos · tínhamos for
-mact .... ao lado da Revolução Republicana não · pensassemos· 
.então, por uma visão. dos acontecimentos projectado na téla 
da época, que aquillo havia de ser a raiz de pronunctam:en-
tos mais profunçios. · 

O SR. DINiz JuNIOR ..;._ Quando o proprio che!e da Rea
·cção Republicana dizia que essa havia de ter suas canse
. quencias nas urnas, eu - está escripto por mim em jornal 
daquella época, do qual era director - declarei que tal 
Reacção chegaria ás armas. 

O SR. JOAO NEVES - Em 1924, senhores, reproauzi 
- (J mesmo diama intL'llo. Leader da Assembléa do meu Esta
do, lembro-me bem de que fui ao !>residente da '.lnidade fe
derativa em que nasci, chefe do meu Partido. impetrar-lhe 
que puzesse o Rio Grande fóra do conflicto e · que, testemu
nha dos graves acontecimentos, não fosse elle pezar dema
.i!iado no fiel da balança, para salvação da ordem constitu
,fic>nal do Paiz. 
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Quando tudo isso, porém, não passasse, como. nao pas
sou de uma reminiScencia pessoal; quando tudo . isso foss~ 
materia sem interesse algum para o exame da Camara, ha.. 
um acontecimento magno que tornaria inexequivel a ten
tativa de separar outra vez os homens que aqui estão e ·ou-· 
trora se encontraram divorciados · em campos differentes da.. 
guerra civil. . 

E' que, em 1929 e em 1930, senhores. muitos dos ho-· 
mens de 22 e 24 se acharam irmanados pelos mesmos sen- · 
timentcs, bateram-se pelos mesmos ideaes, e, se assim se 
pudesse dizer, esses homens, reciprocamente, se amnistiaram. 
das respectivas culpas passadas. 

Sirva, senhores, a lembrança daquelles dias memorave1s .. 
como uma bandeira branca para todos os erros de um lad•.>· 
c de outro, porque, de certo, ninguem pretende ter sido na:
quelles dias dramaticos o monopolisador da verdade, no· 
Brasil. Se já, agora alguma coisa pudesse pedir á Camara.~ 
seria que ella celebrasse, numa atmosphera de unidade sen
timental, a data. que hoje p~a. 

A Historia se>:ue invariavelmente o seu curso .. Os aco!l.
teclmentos se atro!?elam. Muitos de nós se encontram; hoJe. 
nu...>na posição, e amanhã, noutra, sem que isso importe em. 
perjurio ou felonia. E' que a mente humana é suscept1vel 
de aperfeiçoamento e o coração e sensível ás mutações, que
::.e processam no panorama agitado de uma Patria joven. 
BrasiL Se já, agora, alguma coisa pudesse pedir á C amara, 
celebrando os que tombaram pelo seu idea,l nledítasse nas: 
suas responsabilidaçies para que o 5 de Julho de 1935 não· 
tosse celebrado, como o está sendo, numa atmosphera que 
eu consideraria semelhante á 5 de Julho de 1922 e á de
ti de Julho de 1924. <Muito bem!). 

E' que nesta hora. senhores, em que a represent·ação· 
llacional se irmana para celebrar um feito que enaltece os. 
homens, e engrandece a Patria, que vemos nós? Nas ruas d~ 
capital, a policia vare.Jando sociedades com eXistencia jurí
dica, . os tintureiros -partindo, attestados de indivíduos que 
11áo têm crime; para o xadrez; as prerogativas constitucio-· 
naes, as liberdades democraticas · conspurcaclas por uma le1. 
que era de exeepção e que, nas mãos do governo, se tra.ru;
forma num instrumento de compressào das franquias po
puiares, istituíndo-se a lei dos suspeitos, como nos dias dOo 
terror!. .. 

E' contra isso, Sr. Presidente, que levanto a minha vo..,.. 
neste plenario e invoco a consciencia do Brasil para: o -meu 
protesto vehemente e o de todos os meus companheiros da. 
mtnoria, contra os abusos da violencia policial, transforma-
da em normas de acção habitual. · 

Li, h~ dla, de novo, a vida le Lineoln . Ali encontrei. 
uma pagina que parece escripta para os dias do Brasil. 
Diz elle: · 
· "Os governos, que se · jungem 2.s leis" de excepção ·pará. 
subsistir, precisamente o fazem, porque não dispõem da.. 
sympath!a popular,- que lhes garanta uma administ-.ação-

. tranquilla, um · exercício capaz de satisfazer a todas as a:s
piraçóes de umá patria . '' 

Eis, porque senhores, trago o meu voto de sympa.thla.. 
e af!ecto pelo primeiro e o segundo 5 de Julho, impetran
do da Camara dos Deputados, nrais do que isso, impetran
do do Governo da · Republica, que cesse com ·essas medidas. 
de excepção, tanto mais injustiflcaveis quando ainda, re
centemente, o nobre Ministro da Justiça declarava em entre:-: 
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-vista · concedida a O Globo, que· a ordem está perfeitamente 
-assegurada e que risco algum -corre a vida constitucional do 
"Brasil. 

O SR. DINIZ JumoR - A accão da policia foi apenas 
_preventiva. _ · -

0 SR. DOMINGOS VELASCO - A intervenção da policia 
:não foi preventiva. foi violenta, porque invadiu o Syndica
to dos Bancarias e prendeu pessôas ·que nada tinham com 
o ql:le se passava no Districto Federal e com a politica na-
cional. · 

O SR. JOÃO NEVES - Termino, confessando á Cama
ra que é profunda a. minha satisfação cívica, em ver que não 
·nouve senão vozes discordantes por puro respeito formal a 
uma outra decisão, e que, nesta hora, os brasileiros que aqui 
.estão, vindos de todas as procedencias politicas, de todos os 
rincões da patria, representando a multiplicidade das suas 
i:orrent~s. to9os os brasileiros pensam e sentem que o Brasil 
-vale mais, muito mais do que nós. figuras transitarias da . 
·nora que passa, dos governos que têm sua duração mar
-cada na lei. Acima delles, acima de nós, está o Brasil unico 
~ indivisível,. o Brasil em cuja róto os factos do passado 
cravaram marcos . de heroismo, o Brasil que, queiram ou 
·não, ha de ser uma Patria grande e forte . (Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado . ) 

O Sr. João Carlos - Sr. Presidente, ouvi com o encan
·tamento de sempre, as eloquentes palavras que acaba de pro
ferir o meu digno patricia e grande tribuno, João Neves da 
"Fontoura. autorizado leader da mL11oria desta Casa . 

Não me furto, desde logo, ao- prazer de declarar que são 
de inteira solidariedade os sentimentos que nutro - e tenho 
-a segurança . plena de que todos os nossos concidadãos pen
sam por essa fó~a - em relação á necessidade de ser bem 
comprehendida e sempre agitada essa bandeira branca de 
·concordia a que alludiu o valoroso tribuno, quando accen
tuou que os homens emprehendedores dos movimentos de 
·29 e 30 estabeleceram larga affinidade de ideas e de senti
mentos, com o pensamento· dos heróes que incorporaram seu 
:;.ome á histeria patria em 22 e em 24. 
· Tive, num determinado momento, a impressão de que, 
·da p~eira á ultima palavra do Sr , João Neves da Fontoura, 
~u lhe daria franca e integral solidariedade. Mas S. Ex. en
·tendeu, no final de sua bellissima oração, opportuno, fazer 
-critica ao Governo, que, no meu modo de vêr, não se jus-
·tifica . . . 

0 SR . DEMETRIO XAVIER ---' Muito bem. 

O SR. JOÃO CARLOS - E não se justifica porque -
·i1 dll ãominio publico - basta Iêr a imprensa de todo o 
-paiz. basta <~.uscultar o pensamento dos homens sinceros t: 
,que ponham á flôr dos labios a realidade de suas apprehen·· 
·sões, basta observar com olhos de bôa vontade o momento 
brasileiro, ·para chegarmos, desde logo, á segura convicção 
dt. que á autoridade. a quem cabe zelar. pela vida e . pela 
-propriedade dos cidadãos, incumbe o inilludivel dever de 
tozr.r.ar medidas acautelatorias da ordem publica. 

Não comprehendo como se possa_ a:ttribuir ao governo 
do Sr . Getulio Vargas a preoccupaçao de, por golpes de 
força, suffocar ·na _garganta de seus concidadãos, os seus 
~amseios · pela diffusão desta ou daquella dou trina . 
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Não compreh(mdo como se possa. encontrar na a c ti vida~ 
de das autoridades, que obedecem ao Sr. Get~lio Vargas~ 
outras preoccupações que não as da actividade su.asoria;. 
do esforço conciliatorio, evitando choques, removendo possi
bilidades de violencias. E, mais de uma vez, talvez tenha. 
perpassado pelo espirito dos no-ssos patricíos que, -ao con
trario, um certo desprendimento no modo de exercer a au
-toridade é que tem dictado as atti tudes do Sr. Presidente da. 
Republíca. . · . . 

0 SR. VICTOR RUSSOMANO - De toler<mCla. 

O SR. JOÃO CARLOS - Se, neste momento, ha medi
das tomadas;. se, neste momento, a policia com:pareceu a lo-
gares publicas;_ se, neste momento, se proçura dar á Nação
dias de -confiança e de tranquillidade, é exclusivamente -
quem não o vê. meus · senhores? - é exclusl:va~ente pelo. 
desejo de manter essa ordem tão necessaria _ . . _ 

0 SR. LEMGRUBER FILHO -:- Para defender O regime. 

o SR. JOAO CARLOS - ... não. só á defesa do regime. 
como diz o nobre. collega, como ainda, para que possam 
bater no mesmo rythrrio os coraç.ões, possam respirar ..desafo
gados os industriaes, os commercíantes, os chefes de farol
lia, que somos todos nós, desejosos de que novas nuvens nã~ 
venham toldar os horizontes da nacionalídade ... 

o· SR. BAPTISTA LusAI>.Do --'- o nobre- o,rador dá licenga'!' 

O SR. JOAO CA!_).LOS - Com muito prazer. 
0 SR. BAPTISTA LUSARDO - 0 illustre collega diz qUb 

as medida~ .torr.adas pelo Governo são de precaução, pari.l.
defesa do regime. Pergunto a V_ Ex., se ha neste momen
to. qualquer ameaça, e de onde parte, contra o actual . r~-

gim~ sa. .AlÍALBERTo CoRRÊA- - só os cégos não vêem. 

. O SR. JOAO. CARLOS ,_ Respondo ao à parte do nobre
Deputado, Sr- Ba-ptista. Lusardo e declaro que não estou de 
accôrdo com o meu collega da maiol"ia: - não são cégos e 
vêm claramente como todos nós. Estamos a assistir aos mes
mos phenol:l;lenos que se passam em paiZes de velha civill-'
zação; es_tamos a assistir phenomenos de ordem social que 
não teriam motivo de se manifestar em nossa Patria,·porqut:
m:ui não ha miseria, porque o regime de liberdade em que 
vivemos, porque o desdobramento das nossa,\; actividadei> pó
dem dar margem a que todos os homens -de boa vontade. 
encontrem trabalho. o que ê incontestavel e está ante os. 
olhos de todos; o que o meu proprio . collega, Sr. Baptiste~.. 
Lusardo sabe perfeitamente é 9-ue, neste instante·, existem 
tendencias subversivas que. já nao estão mais em estado la
tente, -porque sahiram do terreno da pregação das ídéas para 
o da .acção. Teremos de .tomar medidas prevei1tivas, ou,. 
amanhã.. ticaremo~ sem saber o que responder aos propríos. 
Deputados da minoria, quando nos pergu:;.1.tarem o que fa
zia o Governo, porque não tomou medidas acauteladoras da. 
ordem, para ga.r~ntta. da vida e da propriedade, dos cida-
dãos. . . <Muito bem. Palmas no recinto.) · -

As medidas que ahi ·estão sendo tomadas' têm o cara
cter prevetnivo. Posso, com perfeito conhecimento- de causa: 

· e pela honra que me ha sido concedida ~e pactuar dos con· 
cilios do Governo - posso dizer do bom senso, do equilibrto, 
do desejo de garantir a tranqulllidade do Paiz, da .ausencia. 
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<eoinpleta de qualquer preoccupação de violencias que · a~i
mam e inspiram a acção governamental. Mas. o que nos. 
Deputados da· maioria, solidarios com o Governo, não po
·demos comprehender, é que, no momento em que as agi
tações estereis .e perigosas ameaçam a nossa vida social, não 
esteja~ -os collega.s da mi~oria, promptos a nos acompanhar 

·<:om o seu apoio, não para commetter violencias, mas para 
.assegurar a ordem e evitar peores dias. (Muito õem. Pal
·mas no recinto.) 
_ . O SR. BA<:TISTA Lu_sARno_-- o_ meu n~bre collega - per
~tta que o diga - nao qUiz satlSfazer a pergunta por mim 
íe1 ta . V. Ex. acaba de affirmar que o regime constitucio
nal, em que vive o Brasil, está ameaçado. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU - Tanto está, que foi lido 
·da tribuna manifesto communista do Sr. Luiz Carlos Prestes: 

.. O SR. BAREos C As sAL - Isso não ameaça regime algum, 
pois os adeptos de Luiz Carlos Perstes ainda estão no ter-
·reno das idéas . . · 

O SR. BAPTISTA LusARl>o - Dahi as medidas e providen
. cias tomadas pelo Governo, e que são do dominio publico, 
afim de impedir essas manifestações. Pergunto agora: de 
onde partem tssas ameaças? 

0 SR .. ADAl.BERTO ÇORRÊA - V. Ex. sabe tanto quanto 
nós, e pensa que não temos a coragem de dizer de onde par
tem as ameaças? Partem dos extremistas, que visam, apenas, 
-conduzir o Brasil ao cahos. Temos a coragem de affirmar, 
neste momento: as ameaças partem dos ·adeptos da "Alliança 
Nacional Libertadora." (Palmas. l 

o SR. SouzA LEÃo - Em P-ernambuco, existem varias 
·-Organizações extremistas e, no emtanto-, o governo federal 
ainda não se diz-nou de pedir a respeito informações ao 
·Governador. C 'I'rocam-se ainda outros apartes . ) 

O SR. BAPTISTA LusARDo - Não sei se o nobre orador 
··concorda com as expressões de nosso companheiro de bancada. 
:Sr. AdalbertO Corrêa, em apontar como responsavel por essa 
.ameaça a Alliança Nacional Libertadora. 

O SR. JOãO CARLOS- Vou dizer, clara e abertamente, 
:meu pensamento. Estamos, evidentemente, assistindo a um 
:pe:dodo de -transição na vida nacional, que se caracteriza por 
-uma interrogação difficil de ser comprehendida nos contor
·nos de sua significação. Mas observe o nobre Deputado que, 
·quanto á sua pergunta, no sentido de que eu diga aberta
mente qual o perigo que ameaça as instituições vigentes, o 
·regime em que vivemos, eu lhe responderei que nas agita
·ções desta natureza, não se sabe, nem se torna precisa, a fi
:nalidade visada. 

Sabemos, perfeitamente, que as agitações extremistas 
-agem subterraneamente, agem á socapa, preparam habil
:mente, com intelligep.cia technica, seus desígnios subversivos. 

Não poderia dizer a V. Ex., porque não sou insincero, 
·que seja este ou aquelle o golpe aqui preparado. O que é in
·-contestavel, porém,_é que a Nação sente a necessidade de que 
.se tomem medidas acautelatorias. afim de que não tenhamos 
-de nos arrepender de nossa displicencia, quando a população 
·brasileira vier tomar-nos contas ás· autoridades do modo 
~or.no procederam. 

Não poderia dizer ao nobre Deputado qual. exactamente, 
·<J perigo _que ameaça as instituições, porque, nos incidentes 
-conectivos dessa natureza, elle se processa por varias fórmas. 

Seria enfadonho que eu viesse dizer aqui como se pro-
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cessou a. revolução na Russia; o modo por que se tez e po~: que
se fez, na Italia, a reacção fascista; a maneira pela -qual, em 
outros paizes, se articulou o trabalho de todos os elementos 
discordantes q~anto ao ponto de acção. mas coherentes quanto · 
aa desejo de subverter a ordem para realizar suas aspirações .. 

o SR . .ADALBERTo Cow~ .... - Lembro ao nobre orador que ... -
para quem que:: enxergar, o O Globo Já . comprovou que a. 
Al.liança Nacional Libertadora é uma organização commu-· 
nista no Brasil. Isso só não vêem os que não querem ver po.::
interesse pessoal ou partidario, contra o interesse da Nação. 

o Sa. OC'l'AVIo DA SILVEIRA - O Globo nada provou . 
·O SR . .ADALBERTO CORRÊA --V_ Ex. é communista. Tem. 

o ·dever de contestar, mas eu não respon~o a V. Ex. Não res-· 
pondo a communistas que têm no seu programma o juramento-
de nunca dizer a verdade_ Cha.~o a attenção da Ca.mara para.. -
isto. (Trocam-se varios apartes.) 

O Sa. SouZA LEÃo- Têm havido manifestações commu- · · 
nistas em Pernambuco e o Governo Federal não tomou, até· 
agora, providencia alguma. 

o SR. JOAO CARLOS - V_ Ex:., neste caso, vem apenas-
auxiliar minha argumentação. · 

. O Sa. Jost AUGUSTO ...:... .. Em virtude da grande consi
deraçáo que v. Ex. me merece, desejo dar minha opinião a 
respeito dos movimentos da Italia e da Russia. Quero dizer· 
que os perigos que ameaçaralll esses paizes não foram as
doutrinas conununistas. nem as fascistaS'; foram os mãos:. 
governos, que não souberam respeitar as liberdades publicas:. 
e que se colloca.ram contra. a democracia . · 

O Ss . vréroR Russol'>tANo - Nã.o apoiado; não é. a ver
dade bistotica. Houve· luta de .classes e- não luta política~ · 
(Trocam-se .outros apartes.> 

O Sr. Presidente CFazend.o soar os tympanos) - Atten
ção! Peço aos nobres Deputados que consintam ao orador· 
proseguir _ o requerimento foi no sentido da transformaçã<J
àa sessão em homenagem aos heróes de 5 de Julho; entre
tanto, os asstu:Ílpt_os versados se têm extendido em todas as. 
direcçóes, menos nessa. Quem está com a, palavra é o se
nhor Deputado João Carlos. 

O SR.· JOAO CARLOS - Sr. Presidente, relativamente ao
aparte que me acaba de ser dado pelo meu nobre col!egar 
Sr _ Deputado José Augusto, vejo-me, desde logo, confesso, em. 
difflculdade de cliscutü-o, visto que S. EX. nega ser a Rus
sta communista .. . (Riso.) 

O SR. JOÃO NEVES- Permitte V. Ex. uma lnterrupçáo?" 

O SR.' JOAO CARLOS- Com muito gosto. . 
O SR. JoÃo . NEVES.- V. Ex. alludiu ao grave perigo que 

ameaça a. ordem material e . as in'stituiçôes. Perguntaria a. 
V. Ex.. como pe.ssõa. ligada vincularmente ao Governo, se 
este se encontra deante de suspeita de uma aggressão ás 
instituições ou se possue elementos para. saber se se mach!na. 
um golpe contra ellas. 

0 SR. PRESIDENTE - Attençáo! 

O SR . ·JoÃo NEVEs - Pedi licença para interromper a> 
orador . 
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. O SR. JOAO CARLOS - E eu a concedi. 
Responderei ao nobre collega que não poderia ser um 

nomem feliz se me encontrasse em condições de dar, com 
·_perieito conhecimento de causa, o detalhe das possiveis rna
ehinações que se tramam.. Digo que não seria um homem 
ieliz, porque, então, estariam claramente deante dos olhos 
-os factores que agitam o Paiz e que podem causar ainda dias 
de tanta amargura. Mas ha pouco, os nobres Deputados que 
·.me têm nonrado com seus apartes commentaram o modo como 
já passaram essas ameaças, do terreno puramente das cogita
~ões :para o da publicidade. Já estamos assistindo a debates 
Yiolentos, que se vão extremando dia a dia, de fórma lamen
tavel atê para os nossos fóros de cultura. Vamos assistindo i:l. 
factos que se succedem, acirrando terrivelmente os animas. 
·E o ponto de vista em que me colloco. solidario que sou com 
-6 governo da Republica, é este: é que o governo do Sr. Ge
·tuiio Vargas tem a obrigação precipua, fundamental, de ga
l.'antir a vida e a propriedade. Sei que a policia conhece a 
·actividade dos extremistas; não sabe - e nem eu poderia 
ainda sinceramente como sempre dizer a V. Ex. - dos 
detalhes dessas observações; mas através das providencias 

·que venho vendo tomadas pelas autoridades de maior res
~ponsabllidade e conhecendo perfeitamente o espirito suaso
rio, o animo conciliatorio com que age o governo, estou pe:r
·feitamente convencido de que ins:pira, anima a vontade do 
-governo apenas o desejo de cumprir rigorosamente o seu de-
-ver de preservar a Nação de dias crueis e estabelecer, em 
.:;summa, condições para que possam ser respeitados todos os 
<direitos que as leiS asseguram aos cidadãos. 

O SR. JoÃo NEVES - A resposta de V. Ex. não satisfaz 
:a minha pergunta, e como a fiz de bôa fé, querendo decidir 
·injormata conscientia, cito a V. Ex., que ê homem publico, 
um facto concreto; a Policia varejou hontem o Syndicato dos 
:Bancarias, prendendo muitos delles. Trata-se de aggremia
ção perfeitamente. dentro da lei social que rege o assumpto. 
·O nobre collega precisa, para esclarecimento do Palz, provar 
·que haja intuitos subversivos num syndicato de servidores de 
·instituições bancarias ... 

· O SR . .ADALBERTO CoRRf!A - As prisões foram feitas esta 
:noite. Não podem as autoridades estar com as provas na mão. 

O SR. JoÃó NEVES - .•. sob pena dessas allegadas me
·.o:Iidas de prevenção se converterem em actos de perseguição. 

O SR. A14:ARAL PEIXOTo - Permitta o nobre oJrador um 
·aparte que esclarecerá o assumpto. Quero informar á Ca
-mara dos Srs. Deputados que, em palestra, hoje pela manhã. 
~com o capitão,Felinto Muller, Chefe de Policia, S. Ex. me 
declarou que dos cincoenta e tantos detidos no Syndicato dos 
·.Bancarios ... 

O SR. BARROS CASSAt. - Não foram apenas clncoenta, 
foram cento e tantos. · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - . . • apenas tres eram panca
rios. Os outros todos eram operarias fichados na Pot!cia. 

O SR. DEMETRro XAVIER - Ahi está a resposta. devlda ao 
nobre leader da minoria. 

O SR. JOAO CARLOS - Ahi tem o nobre collega, senhor 
· -João Neves, resposta melhor do que quantas lhe poderia. 

'eu dar. 
O SR. JoÃo N;;:VEs - Não vou contestar a informação 

-.cto nobre collega, Sr. Amaral PeiXoto, em que ponho inteiro 
.{:redito. Quero simplesmente declarar que. desde que o Go~ 
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verno exerce medidas de excepçáo, pode attingir cidadãos: 
innocentes, por simples suspeitas, como aconteceu na . .l:tt::Vo-
lução Franceza. · -

O SR . .JOAO CARLÓS- Mas isso é inevitavel, meu no..:... 
bre collega.. 

O . Sa. JoÃo NEVES :._ E' por isso que pergunto se o Go.:... 
vemo está agindo por simples suspeita ou se tem nas ~ãos. 
provas. · 

<Trocam-se numerosos apartes.) 

· O Sr. Presidente - Lembro aos nobres Deputados que ~
debate está G.ontrariar..do a finalidade da sessão de hoje, que: 
é exclusivamente para homenagear o 5 de Julho. 

0 SR. ACURCIO TORRES - Permitta O nobre orador 1.iin. 
aparte. Acredita s. Ex. que o Chefe de Policia viesse de 
publico confessar uma violencia? 

O SR • .Ald:AJUL PE!XoTo - Não veio de publico. As in-
formações que prestei foram colhidas hoje em palestra. com: 
S. Ex. 

O SR. JOÃO CARLOS - Não acredito em violencias do
Chefe de Policia, porque conheço a dignidade_ da sua acçã.o. 
•. 0 . SR.. ACURCIO TORRES - Acha V. Ex. possivel que· O 
Chefe de ~olicia declarasse que ·os presos do Syndica'to dos
Bancarias eram realmente ba.ncarios? 

O SR. JOAO . CARLOS - Se vamos arF.Uinentar dessa; 
maneira, não ha . como discutir. Se o Ohefe de Policia farr 
uma daclaração e o nobre collega desde logo a a.rgue de sus
peição, pondo em duvida. a. sua ~in.ceridade, a que ponto> · 
vamos chegar? Que valor tem. entao, a palavra das autori
dades? 

O SR. Acuacro Toruu:s ~ Se V. Ex. ler os jornaes ma
tutinos de hoje, nelles verificará- que todos informam a mes
ma coisa; os bancaria& foram presos na séde do Syndicato .. 
quando discutiam um prolecto de salarios mínimos apre- _ 
sentado ante~hontem á Camara. · 

O SR _ V:EsPucxo PE ABREu - Não é verídica a infor-
mação. · _ . 

O SR. Ac:m~cro ToRRES - Se n ao fosse veridica. o Chefe
·de Policia não deixaria publicai-a. E' absurdo pretender' 
que o Chefe · de Policia venha a publico declarar que invadiu. 
o Syndica.to dos Bancarios, ali -prendendo cento e tantos ci
dadãos, que eram verdadeiramente bancarios. 

O SR.. JOAO CARLOS - Absurdo é não tomarem as au
toridades medidas pretendidas para defesa da ordem publica;: 
absurdo é negligenciarem no exercl.cio das suas funcções; 
absurdo é deixarem a sociedade ao sabor dos audaciosos agi-· 
tado:::-es. 

O Sa. SALGADO Fn.B:o - E dos exploradores, deve V. Ex. 
accrescenta.r. 

o SR. JOAO CAR_LOS - É dos que não têm ~ámals as 
preoccupações que devem viver no animo dos homens verd.a-
deiramente -amantes. da sua Pa.tria. · 

O SR. AllllARAL PEIXOTO - 0 Sr. Deputado Baptista Lu
sarda, quançio Che:fe de Policia, em relação a uma comme
moração do · dia 1 de Maio, teve esta phrase: "Quem qu1zer 
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ponha a cabeça de fóra e verá as consequencias". Era que 
S. Ex, previa a necessidade de uma repressão. 

O SR . ACURCio TORRES - Se assim procedeu, fez muito 
mal o Sr . Bapt~ta Lusardo. 

O SR. DEMETRio . . XAVIER - Pelo menos os jornaes da 
época pu?licaram essa phrase. 

. .o SR. JOÃO CARLOS - Sr. Presidente, se eu tivesse 
duvtda sobre o effeito pernicioso dessa sementeira damninha 
que se vae innoculando pelo organismo nacional. seria bas
tante ver como a paixão assoberba os espíritos, quando se 
trata de assumpto dessa natureza. (Apoiados.) 

Estamos aqui para prestar homenagem justa, a que me 
a ssocio de todo coração, mas, pela propria natureza dos de
bates, aqui estamos assistindo, deante das declarações que 
affloram aos labios dos Srs. Deputados, dada a exacerbacão 
dos espiritos, quando tudo, dentro de nós, deveria ser apenas 
recolhimento. saudade, respeito, homenagem, e isso justa
mente pela effervescencia dos espíritos, que neste momento 
estão a ponto de reviver paixões condemnaveis . 
. Precisamente por isso é que me inclino - e esse foi. 
fundamentalment~, o motivo de minha vinda a esta tribuna.. 
- ao requ_erimento feito pelo nobre Zeadar da maioria, quan
do desejou que a Camara, em logar dos debates estereis 
em que sacrificam o vulto moral daquelles heroicos sacri
ficados brasileiros, preferisse o silencio· a recordaçao dos 
actos ·extraordinarios que praticaram, faz~ndo com que no 
fôro intimo da nossa consciencia possamos não . ouvir objur
gá.torias, mas, olhando para os perfis nobres que se levan
taram._ tributar-lhes as nossas homenagens, dentro do nosso· 
silencio, com o levantamento da sessão, para que cada um 
siia daqui na segura convicção de nas horas que estão cor
:endo, volvemos para elles, com admiração, os nossos olhos. 
vendo nas suas individualidades hornbros capazes de levan
tar a Patria ·para um destino melhor; encontramos nas suas 
vidas, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos apenas o 
superior idealismo que todos desejamos no cerebro e no co
l·ação dos verdadeiros patriotas. UV.utto bem. Palmas . l 

O Sr. Acurcio Torres· (Pela ordem) -Sr. Presidente, le· 
vanto a seguinte questão de ordem: o Regimento sõ per
mitte que sejam encaminhados á Mesa os requerimentos na 
hora do Expediente . . O Sr. Deputado Raul Fernandes, que 
tanta· vez tem vindo á tribuna da C amara para reclamar 
dos seus collegas, notadamente dos membros da minoria. 
respeito ao Regimento da casa, não podia, sem infringir a. 
nossa lel interna, apresentar um requerimento sobre a sus
pensão da sessão ... 

O SR. PRESIDEN'!E - Considero ·immediatamente o as
sumpto, para dizer que a Camara approvou um requeriento 
para que a sessão de hoje fosse consagrada á. homenagem 
aos heróes de 5 de Julho. Após isso, o Sr . Deputado Raul 
Fernandes apresentou requerimento objectivando essa mes
ma finalidade. Esse requerúnento não podia ser recusado 
pela Mesa. · 

-
.O SR. ACli'RC!O TORRES- Com a permissão de V. Ex., 

. Sr . Presidente, prosigo na questão de ordem. 
. . Sr . ·Presidente, o requertmento não ,POdia ser acceito 
pela Mesa. E não podia, por que? Porque. não ha dois 
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mezes, - e uoderia trazer a. prova, desde já,· com a apre
sentação do biario do Poder Legislativo . .. 

O Sa. PRESIDEN'l'E - Não se tratava de um requerimento 
a ser apresentado na. hora do expediente. A ordem do dia 
fOi transformada em homenagem aos heróes de 5 cie .Julho, 
de fórma que todos os requerimentos · que visavam homena
gens aos heróes ... 

O SR. ACURCIO TORRES - V . Ex., Sr. Presidente, 
quer, contra a letra do Regimento, dialogar commigo? 

O SR. PRESIDENTE - Desejo, apenas. mostrar que V. Ex. 
não tem razão para insistir no assumpto. 

O Sr. ACURCIO TORRES - Levanto uma. questão de · 
ordem. Parece-me que é um direito que tenho, e, nestas 
eondições, uso delle. 

0 SR. CANDIDO PESSOA- E O presidente deve ser O pri
meiro a respeitar esse direito. 

O SR. ACURCIO TORRES - Ha dois mezes, em decor
rencía ainda de requerimento aqui apresentado por um no
bre. collega da minoria, apresentei . outro, em additamento, 
que a Mesa não acceitou porque Jã haviam transcorridos dez 
minutos da hora destinada á ordem do dia. 

Se V. Ex., quizer me fazer o obsequio de ler mais uma 
vez' o Regiqlento nessa parte, verá que os requerimentos só 
podem ser apresentados. seja qual fôr o assumpto que ver-, 
sem, de additamento ou não, na hora propria, ou seja, na 
do expediente. Se V. Ex. considerar que ao Sr. Raul Fer-

. nandes era licito __;_ V. Ex. achando que pode, q_ue vou 
tazet contra a deliberação de V. Ex. ? - apresentar reque
rimento, como fez, verá que tal requerimento não deve tam
bem ser submettido ao voto da Camai'a porque restringe as 
homenagens que a .Camara já approvou, constantes do re
querimento do Sr. Diniz Junior, Se V. Ex. quizer verifi
car, ainda qual dos dois requerimentos encerra. homenagem 
m ais elevada. mais alta, maior, observará que é o do nobre 
Deputado de Santâ Catharina (mu.ito bem>, porque entre 
mandar qu e o Parlamento destine sua ordem do dia á roemo
ria daquelles que, em 5 de Julho de 22 e 5 de Julho de 24, 
como affirmou o · nobre leader ãa maioria, deram fortuna, 
liberdade, tranquíllidade, commodidade, · socego e até a. vida 
pelos alventados ideaes por que se batiam, ,e estrangular as 
vozes que deveriam ser ouvidas hoje, aqui- nestas homena
gens, com a simples suspensão dos nossos trabalhos, não h~ 
como opinar que aquella iniciativa tem maior· significação! 

Decida V. Ex. como quizer. E' um direito que tem. 
Ahi estãQ. as notas tachygraphlcas para !azerem que fique 
constando o meu solene nrotesto ante esse modo de decidir · 
de V. Ex., contra o quãl nada posso fazer, porque nesta 
Casa, pelo Regimento e pela posição, V. Ex., tudo que
Iendo, tudo pode. 

O _Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
a Camara sabe o acatamento que voto ao meu nobre co~lega 
representante do Rio de Janeiro, Sr. Acurcio Torres. Seria 
desprimor para com s: Ex .. do qual não sou capaz, deixar 
sem ligeira replica a ·lição de Regimento que acaba de me 
dar. 

Sr. Presidente. a Camara se viu deante de facto inedito 
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nos Annaes do Parlamento, a approvação de um requerimen
to que transformava a ordem do dia em pura e simples ho
menagem aos heróes de 5 de Julho, sem nenhum programma. 
traçado, que determinasse como procederia a Camara na 
prestação desse tributo. Evidentemen:te, propostas teriam de 
ser formuladas. Tanto a C amara podia homenagear por melo 
de dicursos como alvitrar se mandasse ao cemiterio onde
Jazem os sacrüicados daquellas ; ?Tnadas heroicas, commis
são para depositar flores, em romv __ .a cívica. Entendi que a; 
homenagem mais solenne e que melhor corresponderia aos 
propositos da Camara seria, com fundamento na minha mo
desta allocução, o levantamento puro e simples da sessão _ 

Os factos provaram a posteriori que me assistia razão. 
A homenagem desviou-se para debates políticos. azedos, em 
que os heróes foram esquecidos e trocados pelas paixões do 
momento. Fizeram del1es um t rampolim para exaltar e 
exacerbar mais a opinião publica. <Muito bem.) 

o SR. AcuRcro ToRREs - Os debates politicos não foram 
provocados pela minoria. 

O SR. RAUL Ji'ERNANDES - Estive Sr. Presidente, dentro 
do Regimento, alvitrando uma manifestação, uma fôrma de 
hometlagem, entre muitas outras que poderiam ser lembra
das. Não infringi, desta vez como nunca, o Regimento da 
Casa, que é a lei suprema a que todos nós devemos obe
!llencia. (Palmas . ) 

O Sr. Baptista Lusardo (Pela ordem) - Sr. Presidente. 
não occulto a emoção que me domina neste instante, sendo 
o unico - dentre os oradores que subiram ·á tribuna da 
.Camara para homenagear os heróes de 5 de Julho - que. 
naquella data historica de 1922 e 1924. estava ao lado dos 
heroes de Copacabana. 

O SR. DINIZ JUNIOR - E' exacto. Ia se votar o estado 
de sitio. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Lembra bem V. F..x.; 
era o que ia dizer. 

Tenho bem presente aquella memoravel sessa.o na E1-
bliotheca Nacional, no dia 5 de Julho de 1924, quando o 
Congresso era convocado a se manifestar sobre a decreta
ção do estado de sitio pedida · pelo Governo . E, que coincl
dencia notavel! Era V. Ex., Sr . Presidente, o leader da 
maioria naquella occasião. Mas, como ainda ha pouco dizia 
o meu amigo, Sr. João Neves, não estamos aqui - nem 
é dos nossos habites - a revolver coisas passadas, a cogi
tar da posição de tal ou qual Deputado .naquelles dias. 

O SR. DINXZ JUNioR - Aliás, se V. Ex. o fizesse. te
ria que distinguir os que coherentemente ficaram com o 
Governo, dando-lhe seu a.poio, dos que, estando comnosco, 
na hora H nos deixaram entregues á desgraça. 

O SR .. BAPTISTA LUSARDO - Não entraria nessa 
apreciação, porque conheço s"obejamente os meandros da po- . 
titica . Em quasi quatorze annos de vida publica tenho en
contrado, ora aqui, ora no lado opposto, ora marchando 
hombro a hombro, ora adversarios, os mesmos nomens, as 
-mesmas figuras . Quanto a mim, neste particular; feliz
mente ainda estou no pcnto em que iniciei minha carreira,. 
vou percorrendo a mesma estrada, sob a inspiração dos ideae.:;· 
com os quaes sonhei, e que, realizados, hão de trazer u~ 
dia a felíctdacle perenne do Brasil. 
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Sr. Presidente, é com profunda emoção. e L>tdizivel sa
tisfacão d'alma que dou meu voto ás homenagens aos he
roes- d.e 5 de- Julho de 1922 e 1924. Não concordo, entre
tanto. absolutamente, com o requerimento formulado pelo 
nobre leader da maioria, no sentido de que a sessão de hoj& 
fosse encerraqa de immediato, constando da acta apenas o 
singelo discurso com que S. Ex. justificou esse alvitre. 

Não sei mesmo de que maneira mais sicera· poderia· 
mos . venerar a memoriá daquelles bravos senão invocando, 
como o fizeram os brilhantes oradores que me precederam, 
os fastos mais notaveis da nossa historia, desde· aquella 
época até nossos dias. 

Sr. Pr~:>iêl.ente, ainda ha pouco ouvi do nobre ·Depu
tado Amanl Peixoto, que via uma exploração, por parte 
da minoria parlamentar desta Casa, procurando, em hora 
como esta. envolver em debates politicos a memoria da
quelles que tombaram na gloriosa tarde de 5 de Julho de 
1924. Não vejo· porque pudessemos ter receio de trazer ao 
plenario da Camara factos que são do dominio publico, em
bora se tratasse de uma homenagem de tal natureza. Em 
1922, na praça publica do meu Estado, verberei o procedi
mento e os erros do regime em que vivíamos. Desta .mes
ma tribuna, em 1924, já Deputado, na memoravel sessão a 
que já me referi, protestei vehementemente tambem contra 
os mesmos actos; · praticados reiteraõ.amente pelas autorida
des de então, que. no meu entender, eram prepotentes, vio
lentas. e que haviam fatalmente de degenerar numa revo
lução, como a que se effectivou em ·1930. E o que hoje 
verifico, Senhore.s, é que a linguagem de então era a mes
ma. Que coincidencia! Em 1924, os Deputados que apoia
vam o Governo qualificavam nossa attitude dE: imprudente, 
taxavam nossos gestos de provocadores. Muitos, até violen
tos, chamavam-nos de falsos democratas, dizendo que só 
queriamos a subversão da ordem instituida. 

Hoje. sr. Presidente, quando apontamos as artribarie
<Iades. commettidas pela policia, quando verberamos o que 
se fez hontem á noite e hoie pela manhã, a prisão de cerca 
de 200 cidadãos br~~ileil'C•s sob o pretexto de que uns são 
communistas e outros estavam numa reunião do syndicato 
bancaria, se vem declarar que queremos envolver numa 

·trama, premeditadamente a maioria desta Casal · 
- Não1 Quand,, ainda ha pouco; interrompi com apartes 

<-' discurso do Sr. João Carlos Machado, perguntando. o:moti
vo dessas attitudes que aqui estamos constatando, S. Ex .• 
como, tambem o Sr. Deputado Adalberto Corrêa responde
ram qu~ o r<l]ime estava em perigo, que a ordem institu
cional está ameaçada de morte; -e, dahi, se justificavam as 
vrovidencias tomadas pelo .Governo para impedir que a 
amea.o;:a se tornasse realidade! . 

Era natural que eu perguntasse - e torno -a fazer daqui 
~·· mesma pergunta. á m.aioria da Casa: onde está esse pe
rigo? 

Que força politica 1epresenta essa ameaça, immediata 
e tenivel1 á ordem publíca? . · 

O SR. ADALBERTo CoRR.EA - O ·noore Deputado, $r. Ama
ral Peixoto, declarou. em· aparte ao discurso· do Sr. João 
Carlos Machado, que, esta manhã, conversando. com o Chefe 
de Polícia, este lhe dissera que, dos bancarias present.es ã 
reuniáo, apenas tres trabalhavam em .banco; os outros eram 
todos fichados na ~alicia. 
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o SlL AcURCIO TORRES - A unprensa, entretanto, af-
:firma que todos eram bancarias. . 

0 SR. ADALBERTD CORRÊA - Se não é Uma demonstra
·Ção de crear situação cahotica para o Paiz. com a provoca
ção de greves; que será então? Não é sufficiente a affirma
~ão do Deputado Amaral Peixoto, em nome do Chefe de Po
licia? 

Não são sufficientes as accusações trazidas, dias atraz, 
:_pelo "O Globo" ... 

0 SR. ÜCTAVIO DA SILVEIRA - Essas accusaçóes já foram 
desfeitas por mim da tribuna. 

O SR. ADALBERTO CoRRÊA - . . . sobre as tendencias sub
versivas da Allianca Nacional Libertadora? Tudo isso não 
seria sufficiente pãra que o orador, r_epresentante da mino
ria politica nesta Casa, tomasse orientação sincera de de
:resa da ordem e da autoridade, legalmente const.ituida? I 

O SR. JoÃo NEVES - O orador pergunta precisamente. 
-qual a aggremiaçã,o política a que o Governo attribue pro
vocação de desor;'ens, visando as instituições. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Quer me parecer que o ro
·tulo .. O'll; a etique~a com que se apresentem as organizações 
.subvers1vas tem 1mportancia de menor monta. As conspira
ções se fa!em com rotulas ou sem elles . Podem ser um en
_go_do. podem esconder uma conspiração. 

O SR . BAP'J.:IST A LUSARDO - Respondendo ao aparte 
:do nobre Deputado, Sr. Amaral Peixoto, devo declarar que 
.a mmoria- parlamentar não teve, como não tem, o intuito de 
envolver a maioria numa explicação clara, mas necessaria, 
na hora presente . 

O Sa . AMARAL PEIXOTO -O nobre collega dá licença? 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Com o maior prazer. 
O SR. AMARAL PEIXoTo- Desde que a Camara approvou 

:requerimento para que se fizesse uma sessão em homenagem 
respeitosa á memõria dos mortos de Copacabana e do Esta
do de S .. Paulo, em 1924, não ha motivo para que os Depu
i.ados da minoria tratem de questão . eminentemente políti
ca, neste momento. Foi nesse sentido, o meu protesto. De
sejaria que "Q' ·. Ex. fosse á tribuna reverenciar a memoria 
de Siqueira Campos. de Joaquim Tavora e de tantos outros, 
mas nunca para tratar de casos mera..'Ilente policiaes. 

o. SR. BARRos CASSAL ·- Propuenando a justiça, estamos 
'homenageando os heroes de Copacabana. . 

. O SR. AMARAL PEIXOTO - Não era o momento oppor-
tuno . · · 

O SR. JoÃo NEVEs - O orador está reverenciando os 
:heroes das duas RevOluções para tirar uma conclusão quan
to á actualidad·e . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - O aparte com que me 
honrou o nobre Deputado, Sr. Amaral Peixoto, meu compa
nheiro de jornada em 1922 e em 1924 ... 

O SR. JoÃo NEVES - E, porque não dizer, em 1926? 

. O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... e em 1926, como 
Jembra o nobre collega, em 1930 .e em todos os movimentos 
no Rio Grande do Sul, teria opportunidade, então, quando 
-éstavamos nos mesmos arraiaes. quando da tribuna da Ca
mara, por dois annos consecutivos, eu defendia a · columna 

. Prestes, de que s. Ex. era um dos grandes devotados. 
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, o SR. AMARAL PEIXOTo - A Columna Pres~es defendia. 
/então, a Democracia Liberal. 

O Sa. DlNrz JUNioR - Os seus elementos ainda a de
fendem hoje. 

O SR. JoA:o NEVES -Nem todos. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO .- Vê o nobre Deputado. 
Sr. Amaral Peixoto,· que o debate não está sendo esteril e 
muito menos, como affinnou o Zeader da maioria, impatrio
tico e inopportuno ... 

O SR. Al'>1ARAL PEIXoTo - Apenas irreverente ... 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... nem irreverente. 
como àCcrescenta o nobre collega. 

Dizia eu. entreta~to, Sr. Presidente que, quando esta
vamos - o illustre Deputado Amaral Peixoto e eu - nos 
mesmos arraiaes, tinhamos os olhos voltados para a con
quista de determinados ideaes. Naquella hora, fui talvez o 
unico que, desta tribuna, reproduziu, com minucias, enal
tecendo-os, os feitos da famosa columna Prestes, o unico
que durante dois annos produziu largos boletins, numa época 
de sitio absoluto, em que nenhuma palavra se poderia. dizer 
senão da tribuna do Parlamento. A columna Prestes. Sr. Pre
sidente, como todos os nobres collegas estão lembrados: res
pírou, vibrou na opinião publica do Brasil - digo-.o sem 
cerimonia - através a minha. voz de representante liberta
dor nesta casa. 

E e"tl aqui falava preeiSamente para. defender, como 
hoje estou fazendo, com a mesma sinceridade, com a mesma. 
lealdade, com os mesmos sentimentos, os opprimidos de en ~ 
tão, os que eram victirnas de violencias in.nominaveis, sem 
que. por isso, esteja perseguindo os mesmos ideaes que no 
meu espirito ·se aninharam e fizeram a razão de ser de minha. 
vida política . . . 

Sr. Presidente, perguntava eu, em aparte, ao nobre 
leader da bancada liberal do Rio Grande do Sul, ..comó ao 
meu illustre collega, Sr. Adalberto Corrêa, quaes os inimigos 
q1.1e estão ameaçanqo - e ameaça immedia.ta, quasi a des
fechar - o regime c·onstitucional vigente. 

SeJamos claros e digamos as coisas sem rodeios. Quaes· 
as forças que se defrontam? São, nada maiS nada menos, do· 
que estas, no meu entender. as chamadas forças extremiStas
da direita e fórça.S extremistas da esquerda; as da direita,. 
consubstanciadas no Integralismo, força organizada e re
conhec_ida pelo Tribunal Eleitoral, cujo chefe é o Sr .Plínio· 
Salgado; as da esquerda, representadas pela Alliança Nacio
nal Libertadora, força politica reconhecida pelo Tribunal. 
Eleitoral e que tem tambem seu Chefe. 

O SR. AMARAL PEIXOTo' - Não está registrada no Tri-· 
bunal Eleitoral, o qu.e, aliás, se lustifica pela declaração do 
Chefe da Alliança, Sr. Hercolino cascardo· porque a Ailiança. 
não é uma organização partida:ria, mas uma reunião de 
partidos em defesa de de~ernúnados principios. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Ella tem vida juridica, 
e . ~e, acha registrad~. ~tamos examinando qu~es as forças 
pilltlcas que se evidenciam· no panorama polltico do mo-
mento. , 

· O Integralismo, da direita, e a Alliança Nacional Liber
tadora da esquerda, ambos registrados, e, no centro, a de
mocracia llbenl, composta esta. de um lado, pelas forças 
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·que apoiam o Governu e, de outro, pelas forças delle diver
:gentes, representadas nesta Casa pela núnoria parlamentar. 

E' muito natural, e não vejo porque se possa estranhar, 
minha pergun~a. Qual dessas forças da extrema ameaça de 
maneira violenta o regime instituído no Paiz? Será o Inte
gralismo? Será a · Allíança Nacional Libertadora? 

A Alliança N.a,cional Libertadora, porém, Senhores, como 
declarou o Sr. Adalberto Corrêa, é o communismo. Indago: 
se é o communismo. como póde estar essa força registrada 
no Tribunal Eleitoral? 

0 SR. ADALBERTO CORRÊA - 0 proprio ,;0 Globo" pro
VOU, dias atraz, que a Alliança Nacional Libertadora era 
~ommunista. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - E' ahi que desejo che-
gar. _ 

O SR. AMARAL PEIXOTO - A Allianca não é communista. 
O Partido Communista está, porém, · filiado á Alliança Na
cional Libertadora. Em seu bojo, a Allianca tem um nucleo 
-communista. · 

O SR. OcTAVIO SILVEIRA - O Partido Commtmista não 
está filiado á Alliança, mas apenas lhe dá apoio. 

O SR. JoÃo NEVES - Quero registrar o aparte do se
nhor Amaral Peixoto, de que a Alliança não é communista, 
mas tem, em seu bojo, um nucleo communlsta . _ 

0 SR. AM.IUtAL PEIXOTO - Não . pode ser communista, 
:porque, nos princípios da Alliança defende,. estão compre
hendidos os princípios d~mocraticos. 

A não ser que isso seja, como disse ha pouco um Depu
tado, méro engôdo . Affirmo, por isso, que ella náo é com
munista. 

O SR. JoÃo NEVES - O essencial é registrar a declara
ção do nobre collega Sr. Deputado Amaral Peixoto. 

0 SR. AMARAL PEIXO'ro - E' a minha opinião pessoal . 
o· SR. JoÃo NEVES - Mas acáto tanto a opinião pessoal 

<ie V. Ex. que quero nella me louvar. V. Ex., ha pouco allu
diÚ a uma palestra tida com o Chefe de Policia; e, portanto. 
urna voz que conhece as intimidades da vida policial. 

o SR. AMARAL PEixOTO - Absolutamente. A opinião do 
'Chefe de Policia, em relação á Alliança Nac~onal Liberta
dora, é outra, differente da que acabo de expor. 

- O SR. Jof.o NEVEs - Então, ha um dissídio. Prézo tanto, 
-porém, a opinião do nobre collega Sr . Amaral Peixoto que 
-vou acceital-a, para registro. . 

0 SR. ABELARDO MARINHO - V. EX., então, deve regis-
tral-a comoleta. · · 

o SR. AMARAL PEIXOTO - A · Alliança não contesta que 
-o Partido Communista a ena esteja filiado. 

_ 0 SR. 0CTAVIO SILVEIRA - 0 Partido Communista não 
'-está filiado á Alli.ança;: apenas a apoia. 

· O SR. BARRos CASSAL - Como apoia todas as desordens 
.e todas as revoluções. 

0 SR. DOMINGOS VELLASCO - Em 30. tambem chama
vam os revolucionarias de communistas. 

O Sr. Presidente - Attenção! Está com a paalvra o se
nhor Bapti.o;;ta Lusardo. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Vê V. Ex., Sr. Presi
dente, que minha pergunta não era impertinente, desejan-
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do saber qual dessas forças ameaçava assim o regime poli-: 
tico instituído no Brasil. _ 

Ctúdei, tambem, ·ainda ha pouco, que esta ameaça vi
nha directamente da Alliança Nacional Libertadora, isto .PO:?:" 
que, no dizer de. alguns Deputados, ella era o verdadeiro com-
munismo. -

Como, entretanto. o ~ibunal Eleitoral, que tem por es
copo principal -resguardar a Constituição ... 

O SR . AMARAL PEIXOTO - A' Alliança Nacional Liber
tadora não está, como já accentuei, registrada no TrlbÜ.11al 
Eleitoral. · 

O SR. Oc'l'AVlO Sn.VEIRA - Apenas tem personalidade ju-
rídica . · 

0 SR. AMARAL . PEIXOTO - Quando O Partido Conunu .. 
nista quiz registtar-se no Tribunal Eleitoral foi-lhe negada.. 
a inscripção. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Por mais- que eu ' pro
cure conhecer as forças que ameaçam o regime . . . 

O SR. AMARAL PEixoTO - V. Ex . quer que declare quaes 
essas forças? São ·as mesmas que ameaçavam o regime -
que naquelle tempo era a propria Revolução, por . ser um 
governo díscricionario - quango V. Ex. occupava o cargo de 
Chefe de Policia., e quando, em data de 1o de Maio, tomava 
medidas, não digo violentas, mas, pelo menos. preventivas, 
para assegurar a ordem publica. São essas me::.mas !orçasr 
que ·v. Ex. conhece tão bem quanto qualquer outro, mais' 
até, porque era autoridade. São forças occultas, vamos dize:. 
assim. 

O SR. DoMINGos VELLAsco - o nobre Deputado Sr. Ama
ral Peixoto n ão se deve esquecer de que nós, do Club 3 de· 
Outubro, eraoos taxados de communistas naquella época e~ 
entretanto. de tendíamos ideaes inteiramente diversos. 

0 'SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. P·residente, .res
pondo ao aparte do nobre Deputado Sr . Amaral Peixoto : As 
medidas por m~ tomadas, quRndo Chefe de Policia, vi-
savam ... · 

O SR ... ~L ' PEIXotó - Assegurar a ordem publica. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... assegurar a ordem 
publica, diz-muito bem o nobre collega . Mas se h a via pessôa 
gue nunca acreditou nesses movimentos: . . . · 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Como ainda hoje eu não
~credito .. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- . .. se havia pessôa que 
não acreditava nesses movimentos, era precisamente o Chefe 
de Policia. . 

O Sa: ABELARDo MARINHo - V. Ex. só acreditava nas
noticias que lhe lev~vam sobre o projectado empastella~ento
do "Diario Carioca", pelo Club 3 de Outubro . 

O SR. BAPTISTA LUSAROO - Poderia eu invocar o· 
· testemunho do nobre Deputado classista, Sr. Salgado Filho~ 

que foi o meu 4° Delegado ·Auxiliar, ·responsavel pela orc!em 
.publica e social daquella ,época. . . . . 

S. Ex. poderá dizer como eu cliscordava das mediclas que 
o Governo muitas vez~ mandava pôr em pratica . . . · 

O .SR. FaANc~o PE'REIRA - V. Ex. ameaçava de sui-
cidio. · · 
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O SR._ BAPTISTA LUSARDO.- ... por meio de forças do 
EJ!:ercito, da Marinha e da Brigada Policial. porquanto eu não· 

. acreditava, de :forma alguma que os nossos adversarios, de 
quaesquer. matizes tivessem elementos para subverter a or
dem e derrubar o Governo instituído naquellas condições, 
tanto àssim que nunca consenti na sahida da Policia Militar 
para a rua, afim de amedroptar a quem (l.uer que fosse. 

Agora, respondo aos nobres Deputados Srs. Frandsco Pe
reira e Amaral Peixoto. O nobre representante carioca ha. 
pouco relembra:va uma phra.se que eu teria dito, como de 
fa.ct~ diss~ naquella época:. "Ponham a cabeça para fóra e 
dep01s verao as consequenc1as". · 

O SR. ABELARDO MARINHo - V. Ex. sabia que a cabeça 
não . sahiria. 

.. O SR . . BAPTISTA LUSARDO - Diz bem o nobre col
·lega: eu tinha a certeza de que as cabecas não sahiriam . 
. (Risos : ) · -

Essa phrase, Sr. Presidente, foi em revide a informacões 
que me foram levar na Chefatura de Policia. Nã.o consenti 
que atirassem a força para a rua. porque achava essa me
dida injustiiicavel, além de espectaculosa: e era de parecer 
que não deviamos alarmar a opinião publica. Sou um con
vencido, e -convencido cQm conhecirr.:.ento de causa, de que 
muitas vezes é a propria policia guem sobresalta a população. 
(Muito bem. ) · 

O SR. FRANCISCO PERELRA ·- No d1a 1 de Maio de 1931 
vi &. Policia na rua, no Meyer. V. Ex. ha de se lembrar. 

O SR . BARRos ·CASSAL - Não a Policia Militar. 
.. O . SR. FRANCISCO PEREIRA - Sim, a Policia Militar, com 

forças de cavallaria, "tintureiros", etc. 
' 

O-SR. BAPTISTA LUSARDO- E' exacto. Naquelle 1° 
de Maio mandei a Policia garantir um comicío para o qual 
eu concedera permissão. NàCJ quiz prohiblr o exercício de um· 
direito que eu reconhecia legitimo. · 

· O S:a. AMARAL PEIXoTo - Como a Policia agora, não 
prohibiu o comicio que se pretende fazer hoje. 

O SR •. ABGUAR BasTos - Prohibiu. Negou a Feira de 
Amostras .e o Campo de Sant'Alma. 

(Trocam-se numerosos apartes. Soam os tympanos.) _. 
o Sr. Presidente - Lembro novamente aos nobres Depu

tados que a Sessão de hoje, pelo voto da Camara, ·foi con
sagrada á apologia dos heróes de 5 de Julho. Esse objectivo 
está sendo desvirtuado --:-: permittam que o diga - pelo de
_bate de assumptos de outra natureza. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. ~esidente, esse será. 
o inodo de interpretação de V. Ex., mas, no meu entender. 
não poderia prestar melhor nem mals significativa homena
gem aos heróes que tombaram por um ideal de liberdade 
e de j ustíça do que a que orá lhes rendo. clamando pelo 
mesmo ideal. 

O SR. PRESID-eNTE - Es~ bem. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, con
. forme declarei, -minha phrase, mandando que os agitadores 

puzessen:f a .cabeça de fóra. para verem as consequencias, foi · 
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-em revide a · informações qÚe me levaram, dizendo-se ·que a 
Chefatura de Policia seria ·assaltada por um grupo de com
munistas ou adv.ersarios do Governo, com o emprego de 
bombas... . 

O SR. D:unz JtrmoR-- Por que razao? Não explicavam? 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Não davam as razões. 
o SR. DINIZ Jumoa - Não foi por motivo da aggressão 

.e deportação do Dr. Paulo de Lacerda e de um seu irmão, 
Fernando Lacerda? 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Não sei do motivo, mas; 
apenas, que se ameaçava atacar, com bombas, a Chefatura· de 
PolJ.c::i.a. Então, respondi-lhes; podem fazel-o, mas havemos 
de jogar cabeças contra cabeças . . . • 

Sr. Presidente. devo accentuar que sempre dei a maxima 
.liberdade: às comícios eram realizados livremente, com o 
· emprego de qualquer linguagem. Assignalava, entretanto, que, 
se esses grupos quizessem passar do terreno da prega~o 
para o da acção armada, procurando dominar pela violencía, 
pela força, achava eu- e sempre foi-este· meu modo de pen
sar - que seria victorioso aquella das duas correntes que 
tiveS"se maior resistencia. . 

Não comprehendo, porém, como- possa a policia infestar 
as ruas, :penetrár em recintos de assembléas. alarmar os syn· 
dica tos, as aggremiações operarias. 

0 SR. DoMINGO VELLASCO - ·v. Ex. deve observar que, 
áquelle tempo, estavamos em · regime discricionario. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Sr. Presidente, vê v·. Ex: 
como era' dif.ferente o regime que nós, os responsaveis pela 
manutenção da ordem publica , adoptavamos então na Policia, 
-em relação ao de hoje, em que ha uma Constituição e uma 
·lei de segurança. Mas tudo isso é letra morta, e não é para 
estranhar. porque foi o proprio Sr. Getulio Ya.rgas quem, ha 
poucos dias, visitando o Syndicato dos Marltinlos, dtsse _que 
o regime instituído estava sob ameaça imminente, mas que 
o Governo se encontrava disposto a reagir, a usar dos meios 
legaes e; mais ainda, chegaria até á violencia -.o Correio 
da Manhã publicou na integra as palavras de S. Ex. - che
garia até á _violenda na manutenção · do stato quo. 

O SR .. ADALBERTO Coll.RtA - Porque a segurança do Es
tado é a suprema lei da Republica~ <Muito qem.) 

O SR. BAPTISTA LUS.ARDO - Mas, Senhores, qual a 
-violencia eommettida pelos bancarios, para que o · Governo 
~begasse a esse extremo?. ~ 

UM SR. DEPUTADO - A intenção. era prevenir. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Mas V . Ex. chama a isso 
prevenir?! Entra a Policia na séde de um syndicato banca
rio, onde se discute projectO que vae ser trazido a esta Ca
mara prende varias de seus membros, e a isso V. Ex. clas-
.si!ica de prev~nção? . 
. O SR. AI>Al.BERTO Co~ - Se o Chefe de Policia auto
rizou prisões, :foi porque encontrou elementos que o levavam 
.a. assim agir. ·· · 

O SR. MonA LIMA - O Chefe de Policia de 35 é o mesmo 
-chefe de Policia que, em 34, prendeu e esbordoou .membros 
-da ''Legião 5 de Julho", sob o pretexto de terem em seu poder 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:16· Página 73 ae B4 

-55-

material bellico, que . a propria Policia lhes havia fornecido· 
para a manutenção da ordem, em 32. 

O SR. ~APTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, vê V. Ex. 
que não estou fóra da materia em debate, trazendo ao conhe~ · 
"Cimento dos nobres Deputados assumptos que reclamam pro
videncias outras, que não estas empregadas pelas autoridades 
constituidas. 

Sr. Presidente, vou concluir, dizendo que nesta minha 
attitude, em defesa dos opprimiàos de hoje, não ha -discrepan- · 
cia alguma com a orientação que sempre me tracei. . 

A minha palavra sempre esteve e está, emquanto em 
mim couber, na .defesa dos opprimidos, e, muito especial-· 
mente, nesta tribuna, defenderei sempre as prerogativas de
mocraticas, as consignadas na Constituição e nas leis ordina-· 
rias, e, no cumprimento desse dever. creio haver prestado 
justa homenagem aos companheiros que tombaram em 22 e 
24, aos que tombaram depois e a todos quantos lutaram pela 
implantação de ume regime á sombra do qual possam se con
ciliar todos os brasüeiros que amam verdadeiramente a sua 
Patria e querem vel-a· engrandecida, ennobrecida e respei
tada por todas as nações. 

O regime que pregámos em 22,- em 24, em 30 e ainda 
hoje pregamos, talvez com alguma desillusão que me trouxe· 
-a · refrega de 30, mas ainda com uma esperança - por que não 
dizer? com a certeza - de que isto que ahi está não per
durará e algo de melhor ha de vir para que todos ergamos 
nosannas a uma felicidade perenne do Brasü e da naciona-· 
lidade a que todos pertenc~mos. (Mttito ·bem. Palmas. ) 

Vem· á Mesá o seguinte 

· REQUERIMENTO 

·Requeremos que a Mesa consulte a Camara se concede, 
pela passagem da data .de hoje, um minuto de silencio. em 
reverencia á gloriosa memoria dos brasileiros, quer militares 
quer civis, que tombaram, desde o inicio da Revolução, a 5 de 
Julho de 1922, pelo engrandecimento da nossa Patria. 

Sala das Sessões, 5 de Julho de 1935 . -Motta Lima . -
.Ruy carneiro. - Candido Pessôa. - Domingos Vellasco. -
Abelardo Marinho.· ~ Adelmar Rocha. - Bento Costa Junior. 

,O Sr. Barros Cassai - Sr. Presidente. poucas palavras 
terei a accrescentar ás eloquentes orações que se proferi
ram desta tribuna. em homenagem aos martyres da cru
zada de 1922. Revolucionaria tradicional, pelas idéas e pela 
.acção, não é demais a minha homenagem neste momento 
de grande emoção nacional. Venho assistindo do scenario · 
riograndense todas as campanhas que se têm ferido em 
nome de princípios alevantados. em prol da justiça e da$ ~ 
grandes aspirações do Povo Brasileiro. Entretanto, no mo- · 
mento da sua deflagração, ouço invariavelmente a condem
·nação dos occupantes occasionaes do poder a essas rebel·· 
liões bemdítas da opinião, que, ora são accusadas de mo- · 
vimentos subverteres da ordem publica, ora de manifesta
tações co:nmunistas, e, assim, a cada passo, vemos os verda
deiros heróes da nossa historia, aquelles que maies se sa
crificaram pela liberdade nuin justo e inadiavel anseio, clas
sificados pela cr1~ica official como méros perturbadores que 
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~ni.ea(;am a integridade das ·instituições jurídicas. A histo
ria. porém, diz o notavel. pensador sul-americano José Ma.rti, 
quando é escripta pela espada, não hà tei:npo nem vontade 
para escrevel-a com. a penna sobre o papel. E'- necessario · 
oue a serenidade desça aos espíritos para que se renda jus
tiça áquelles que hajam· tombado pelos mais nobres ideaes 
humanos. . -

O actual Chefe da Nação, du:rante o período· do go~ 
verno discricionario, commemora.ndo o· dia cinco de Julbo. 
transformou-o em feriado nacional, não obstante haver com
batido a explosão revolucionaria que a data rememora. A 
.contradicão dl) honradó Chefe da Nação não está, porém, 
nessa cóincidencia: mas na attitude que hoje manifesta, 
A cidade do Rio de Janeiro amanheceu occupada militar
mente por ·batalhões da Policia, soldados e- marinheiros. 
com todo o appara.to · bellico (le uma praça de · guerra .. 

E essa politica de alternativas e contradicções vem sendo 
a acção do Sr~ Getulio Vargas no governo do Paiz. 

Hoje. combate-se até ao extermi!üo o valoroso .POVO p~u
lista, para depois ir buscai-o e delle fazer o matOr arruno 
do seu governo. , · . . : 

O SR. ABE:LII.lUlO MARINHO . - E V. Ex. acha que . é o 
Sr. Dr . Getulio Vargas (lueni conduz assim os aconteci
mentos? o Sa. BoT'Io n-e: ME:t.""EZES - Estã destruindo a. democra-
cia liberal. - · 

. O SR. BARROS qASSAL- Sr. Presidente, c que ameaça 
:as instituições, são as incertezas do Governo. a falta- de dis
dplina da sua politíca, a ausencia de lealdade nas suas atti
tudes, tudo isso é que estabelece essa confusão que envolve 
o Povo Brasile1ro que hesita sem saber par:a onde marchar. 

o SR. ABELARDO MARnrno - Tudo isso é devido ao facto 
de, no Brasil; tudo se fazer em torno do poder e nada mais. 
Sómerite , isso. Não ha doutrinação . 

o SR. BARRO$ CASSAL - Respondendo ao nobre Depu
tado, declaro que, quando a doutrinação é suscepti";rel de 
fructificar, os governos, as autoridades ameaçam de compres
são e . procuram impedir que a opinião publica· se expresse 
na convicção . da ~cria dos cidadãos que formam a nacio-
nalidade. . · 

O SR. Al>EUEU>O 'MARINHO - Exactamente por isso. Por
que querem conservar o poder i;:Jelo gozo do poder, porque 
se fosse em torno de principias, não seria assim. 

o SR. BARROS· CASSAL - Estou confirmando o que 
disse V. Ex. a respeito do Governo, da sua acçáo malefica, 
que impede pela violencia a luta ·das idéas. 

0 SR. ABELARDO MARINliO _....,.. A politica dO Brasil anda. · 
de 'll.ln lado para outro. Fala· com conhecimento de causa, 
porque d~ nossa politica esto-q ao par. A da França, da 
lnglat_erra e de outz:os paJ.zes so conheço de oitiva. 

o SR- ~ARROS CASSAi.-- Sr; Presidente, reatando o 
·fio da$ considerações que vinha fazendo, de<o dizer ao · no
bre Deputado que me aparteou. o Sr. Abelardo Marinh(), 
que é justamente na conducta do. Chefe' da .Naçã-o que . en
contro a .razão desta situa~ão de confusão, de hesitação do 
Povo Brasileiro e da falta de confiança .deste mesmo Povo 
nos homens de sua politica ; 
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· Depois da v~ctoria de 1930, vimos que · o sr. Getulio 
Vargas .procurou, de principio, dividir a opinião do grande 
Estado de. ML."'1as Geraes, para enfraquecei-o e poder impot 
a perpetuação· de seu governo provisorio .. Continuando nessa. 
tactica, S. Ex. buscou confundir São Paulo, estabelecendo a 
desordem. e a anarchia nessa grande, unidade da Federação 
Br?-sileira. P rocurou ainda abater os partidos politicos, os 
partidos historicos que, no Rio Grande elo Sul, subsistiram 
á implantação do_ regime republicano. 

O Ss. SALGADO Fruro - Partidos políticos que S . l!:x. 
havia hlirmonizado. 

O SR. BARROS CASSAL - Não é exacto. Apparente
mente, p:rocurou conciliai-os com a opinião riogran·dens~
para fazer a ;:evolução, para fazer a sua política. 

0 SR. SALGADO FILHO - S. Ex. tanto concilicu OS par
tidos, que estes o "fizeram candidato á Presidencia da Repu
blica. V. Ex. ne~a esse facto? 

. O SR. BARROS CASSAL - Concillou tanto que os dois 
partidos se afastaram de S. Ex . 

. O SR. SALGADC Fn.Ho- V. Ex. sabe que, naquelle tempo, 
Sl- Ex. pôde harmonizar esses partidos, sempre adversos. 

O SR. JosÉ AuGusTo - E' pena que essa harmonia não
se tenha extendido ao resto do Paiz. 

O SR. BoTTo DE MEl't"EZEs - Dentro do desacerto geral, 
não h3. mais remedio. 

· (Trocam-se outros apartes. ) 

O SR. PREsxDENTE - · Attenção! Está com a palavra o 
Sr. Barros Cassal. 

O SR. BARROS CASSAL - Depois, S. Ex., no RlO 
Grande do Sul, procurou o partído da opposição para assen- . 
tar a :>ua_ candidatura á Presidencia da Republica. Foi ter 
ás hostes do :Partido Libertador declarando ao Sr . Assi.s 
Brasil e ao Sr .Raul Pilla que a unanimidade da opinião 
riogrand,ense era condição sine qua non: do contrario. não 
seria · possível acceitar a candidatura que o illustre Presi
dente Antonio Carlos lhe offerecia em nome do Povo Brasi
leiro, partida essa iniciativa do glorioso Estado de Minas 
Geraes. . · 

Declarou ainda S. Ex. ao nobre Deputado, Sr. Baptista. 
Lusardo, que a Vice-Presidencia da Republica elle não accei
tar.la de modo algum, porque a tinha assegurada na chapa 
eontraria do Sr. Julio Prestes. ·Declarou mais que, pela Vice
Presidencia da Republica, não atiraría o Rio Grande do Sul 
a uma luta ingloria e aventurosa, mas que, quanto á Presi
dencia da Reoublica, o Rio Grande do Sul a desejava, por
que queria cÕllocar-se -á ·frente . dos destinos da Federação 
:arasileira. . . 

Foi . quando nós. da opposição, em nome de sentimen
tos mais e! evades, ouvidos . os· reclamos da opinião publica, 
fizemos . a Frente Unica Riograndense, porque acreditava
mos que-S. Ex. queria trazer o Rio Grande do Sul, arran
cando-o de ·sua obscuridade, para entrar gloriosamente na 
historia. politica da nacionalidade . 

· - O SR. ABELARDO MARrmro: - O Rio Grande do Sul sem-
:pre esteve na vanguarda da histeria da nacionalidade. No 
momento em que VV . EEx . fizerain a Frente Dnica, o Es
ta\lo não ·se achava absolutamente na obscuridade. 
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o SR. &'l"Tomo REIS - Essa obra de conciliação fo'i 
-do nobre Presidente Antonio Carlos? 

O SR. BARROS CASSAL - Exactamente. 
O SR. PRESIDENTE - Attenção! Está. com a palavra o 

.nobre Deputado Sr. Barros Cassal. 

O SR. BARROS CASSAL - Sr. Presidente, a V. Ex . 
principalmente, devemos haver o Paiz tirado alguns fructos 
da Revolução de 1930, porque foi a palavra de V. Ex. que 
primeiro reboou pelas coxilhz.s do Rio Grande do Sul, pela~ 
terras do nordeste e por todos os recantos da Patria, pala
v:ra liberal, concitando o Povo Brasileiro a não acceitar 
uma candidatura que parecia imposta pelo, então, Chefe .da 
·Nação, o honrado Sr. Washington Luis. . 

o SR. CAFÉ FILHO - Candidatura· que parecia imposta, 
não; que era imposta. 

O SR. BARROS CASSAL - A V. Ex. , Sr. Presidente, 
deve o povo sul-riograndense aquella conciliação m.omenta
nea; a V. Ex. deve, principalmente, a Nação Brasileira o 
pouco que fez a Revolução de Outubro. d 

O SR. · JosÉ AUGUsTO - E o muito que ella não rez a. 
quem deve?· 

O SR. BARROS CASSAI.. - .Ao Sr. Getulio Vargas . ~ 
aos seus auxilia.res de governo . 

O SR. ABELARDO MARINHO - O· orador erra duplamente, 
.qaando attribue os beneficios da Revolução ao Sr. Antonio 
Carlos e os maleficios ao Sr. Getulio Vargas, porque Augus;;o 
comte já affirmava. que "o homem se agita e a humanidade 
o conduz". · 

- -
O SR. BARROS CASS.U. - Acredito que o Sr. Antoruo 

Carlos, actual Plcsídente da Camara, se tenha inspirado nos 
seus antepassados, porque os proprios selvagens, contam
nos as chronícas antigas, attribuiam virtudes diversas aos 
·manes sagrados do padre · Anchieta e· nelles buseavam in
spiração e ensinamento. E' possivel, pois, que o nobre Pre
sidente Antonio Carlos fosse buscar inspiração no tumulo 
dos seus gloriosos antepassados . 

O SR. ABELARDO MARINHo - Porque "os vivos são sem
·pre e cada vez mais governados pelos mortos" ... 

O Sll.. DlNiz Jumoa- Mesmo quando se procura enga-
·nar os mortos. . . · 

o SR. BARROS C AS SAL - Prestando esta homenagem 
aos heróes de Copacabana, sinto-me reconfortado, porque 
-vejo que estes aconteciment::Js isolados. parecendo, ãs vezes, 
dispares na chronica historica, surgem, no dia írnmediato. 
conjugados com outros movimentos de opinião, que se vão 
i'onriando a cada passo da nossa existencia.. E mais recon
fortado, Sr. Presidente, me encontro ainda; visto como es
tou coPvencido de que o hero!smo de Copacabana ha de fru
ctificar para gloria de nossos ·destinos, para exaltação da 
naciona1idade, que ha de marchar ·com segurança f)ara- o 
futuro, inclinando-se sempre. com respeito e veneração, ante 
os heróes de sua histeria, aquelles que éonsolidaram pela 
bravura e pelo sacrütcio a nacionalidade. (Muito Bem. Pal
mas prolongadas. O orador é cumprimentado. > 
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O Srr. Diniz Juiiior - Peço a palavra. 

O Srr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado .. 

O Srr. Diníz .Junior - Sr. Presidente. poucas palavras, 
quantas bastem, entretanto, para dizer a V. Ex. e á Camara 
que me sinto confortadissimo ante o apoio por ella dado ao 
requerimento de que fui primeiro signatario. 

Devo dizer, comtudo, devo accentuar, com a mesma sin
cer:idade com que redigi esse_ requerimento, que o que me 
·guwu, ao leval-.o a V. Ex. foi o desejo ardente e inilludivel 
de crear, hoje, para esta Camara, um ambiente de exaltacão 
c~vica; d~ .colher, neste instante, do plenario, um voto -d~ 
saudade aquelles que tombaram em 5 de Julho, mas que . 
acima de tudo, esse voto traduzisse .um alto sentimento de 
comprehensão dq_s destinos do Brasil e não nos dividisse 
hoJe, aqui, nenhum objectivo estranho á data que lembrava
mos, porque o sacrificin de 1922 foi tributado. exclusiva
mente, á idéa da Patria e á felicidade do Brasil. Pensava 
eu, Sr. Presidente, que estes impulsos generosos, essas idéas 
alevantadas dos Deputados do Brasil representassem alguma 
coisa que pudesse fazer esquecer a cada um de nó.;; as corri
queiras, as lamentaveis desavenças a que a politicalha nã(l 
tenha arrastado. 

Os mortos de 5 de Julho, aquelles que vimos immolados 
ao seu ideal, estão muito ao de cima das nossas dissencões. 
Os que cahiram ao sabor de uma tão altiva inspiracão de 
civismo não podem bitolar as nossas differenças pÕliticas 
occasionaes . Desta tribuna, já se accentuou a circumstancia. 
de que todos os que os enfrentaram naquella hora de tor
mento e de ventura; que aquelles que, no cumprimento de 
um dever ou de uma lealdade. ergueram trincheiras ou . se· 
precipitaram nas cargas de bayonetas, no combate aos gran
des rebellados, ou, na ordem civil, contra elles pelejaram; 
que todos haviam tror.ado, muitas vezes, os seus sectores 
políticos, e, já agora, nada os impedia de surprehender ~ 
louvar o sentido nacional daquella epopéa ... 

Eu sabia, Sr. Presidente. quando subi a esta tribuna 
para encaminhar a votação do requerimento por mim redi
gido, que dissidencias temos tido, e havemos de ter, em 
todos os tempos. Não se assombra que tenhamos, em oppor
tunidades diversas, ao imperio de carencias dissemelhantes, 
comprehensão differente de um mesmo phenomeno politico: 
O espirito humano se destina ao permanente influxo das 
idéas. ás mutações impostas pelas necessidades dos novos 
quadros em que a vida se lhe revele. Evoluir é a sua lei 
primordial e Ruy, não perdeu de affirmar que. em toda a 
obra da creação, quando até os inertes se modificavam, uma 
só e~ecie animal - por _isso mesmo s~mbolc da estupi_dez 
- nao mudava nunca, pms que o propr1o tempo, que e rm
passivel, tem quatro estações. 

Em 1930, não se des!embraram os desavlndos da politi
ca de invocar os heróes de Copacabana. Muitos dos que lu
taram ao lado destes, c por elles, muitos dos que ainda 
sentialn o ardor das feridas da gloriosa jorna_da de Julho, 
cu que vinham de amargar a injuria dos supplicios. busca
ram, junto aos politicos e dos homens de governo que com
bateram, um posto de acção, enquadraram-se nas fileiras da. 
Alliança Liberal, esquecidos de que marchariam, hombros 
por hombros, com os mesmos que haViam afogado em sangue 
os movimentos de Julho. 
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Não fui dos que_ attenderam ao appelo da nova bandei
ra politíca:. Fiquei ond<: estava, sem translgencias com os 
homens, de ·um e outro lado, que sempre condemnara . Di
go-o, com a m esma sinceridade que encerra · a declaração. 
aqui feita, pelo eminente Sr. João Neves da Fontoura, so
bre a. attitude a que fôra coagida, em 1922, S. Ex. deixara 
de escutar os reclamos intimes do seu patrlotísmo, em razão 
do procedimento do seu eminente chefe, o Sr. Borges de Me
deiros, o qual, por força daquelle manifesto "Pela Ordem", 
de immorredo)lra lembrança, foi quem mais efficazmente 
metralhou e quebrantou a resistencia dos que lhe haviam 
ouvido a palavra de commando. no combate à tyranní.a. 

Por meu lado, Sr. Presidente, eu, tambem, fiel aos meus 
proprios sentimentos, tangido pela maior sinceridade, quero 
recordar que tive de justificar, pela imprensa, a attitude que . 
assumi, em 1930, de impugnação á candidatura official. mas 
de isolamento, quanto aos politicos dissidentes. Essa atti
tude, de a:pparente descompasso com os gestos que sempre 
assignalaram minha conducta civica, eu a explicava, segura
mente, com o facto de que, á frent-e daquelle imponente po
litico, se achavam, braço dado com os chefes de governo 
que at-s.caramos exactamente os que, em 1922, nos haviam 
compellido á luta sob o rotulo da "Reacção Republicana" -
titulo, por ~i mesmo, expressibilissimo de um movimento 
orientado a todas as soluções, dentro ou fóra da lei - e que, 
olvidados dos compromissos, assumidos comnosco e a Nação 
tudo acabaram empenhando, cont.ra nós, contra o Brasil, em 
defesa do governo, que, unidos. hostilizaramos, e do candi
dato contra quem diziam opp.ôr, para vedar-lhe o caminho 
do cattete, "a ·muralha de seus peitos" . 

Entre parenthesis, devo salientar -que, ao falar em sa-
. crificio da propria viaa, não o faço - pelo menos, quanto ao 
meu caso essoal - no abuso de uma sediça figura de rhe
torica, tão frequente nos 1-ssomos d-1 cer:;as insinceridades, mas 
porque sei. de sclencla p.ropria, que os beróes de 5 de Julho 
não foram, apenas, os que se aureolaram da gloria de um 
sacrifício que ligou, imperecivelmente,- o nome de Copaca
bana ã legenda brasileira, mas ,todos quantos, por qualquer 
modo, com sua espada;· com o seu fusil ou com sua penna, 
de armas na mão. ou -pela palavra, escripta ou falada, af
frontaram o systema de oppressão e violencia daquelles dias 
e que, dispostos a quaesquer soffrimentos, não desertando · 
seu posto, antes avivando o destemor de suas rebenditas, 
padeceram o vexa!!l-e dos presidias. o desterro 1nhospito, os 
suppliclos todos, emUm, concebidos pela ·mentalidade, ob
tusa e vingativa, que regia os destinos policí.alescos daquella 
cpoca. 

O voto da Camara, Sr . Presidente ,deve ser guardado 
em nossos corações, deve soar aos nossos espíritos, não como 
pretexto occasional de reabrirmos, aqui, neste recinto, com 
exhibições movimentadas, mas desfiguradas das nossas in
tenções consagradoras, as divergencias a que a política tenha. 
conduzido cada um óe nós.. . _ 

O SR. -BIAS FOR'l'ES - Parece que estamos interpretando 
etradamente esse assumpto . .. 

· O SR. DINIZ JUNIOR- Não estou interpretando a at-
titude de quem quer que seja, particularizadamente. · 

O SR. BIAS Fonn;s - V. Ex. está. declarando que a. mi
noria trouxe para aqui dissensões. E' o que estava enten~ 
dendo. . . · -
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O SR. DINIZ JUNIOR - Não alludi á minoria, nem ã. 
:maioria. Longe de mim, esse peccado. Não est ou. nem se
.quer, a · reportar-me a esse ou aquelle, individual ou parti
-dariamente. Estou querendo dastacar - e, talvez, a língua 
.me não a juda . .. 

VozEs - Não apoiado! Não apoiado! 

O SR. DINIZ J1JNIOR - ... que, pelo curso imposto, 
pelo debate, ás orações aqui pronunciadas, chegaramos ao 
desvio a que me reefrl. -

O SR . BIAs FORTES - Mas, encontra perfeita correlação 
-entre os fa~tos de que foram victimas os operarias e os mo
·vimentos de 5 de Julho . V. Ex. deve saber que-a acção con
traria da policia foi justamente porque elles deliberaram 
commemorar condignamente, os heroes de Copacabana. Ora,· 
não é razoavel que o Legislativo tenha faculdada para essa 
commemoração e a opinião publica, lá fóra, não possa fa· 

· .zer o mesmo, prestando . seu preito áquelles homens. · 
. 0 SR. AscANIO Tunrno - Era a opinião communista que 

.queria aproveitar o pretexto. . . 
O SR. BIAs FORTES - Opinião communista, não. Trata

va-se de manifestação de. uma opinião. E a lei basica as
segura a liberdade de p~nsamento, desde, que não perturbe. 
c. ordem publica. A policia devia ter tomado providencias ... 

-o SR. AscANlo TuBrNo - E tornou . 
o Sa. BIAs FoRTES - . . . para agir quando a ordem 

J)ublica posse perturbada. . · 
O SR. AsCANio Tmm;o - Tomou providencias muito 

.acertadas. (Trocam-se numerosos apartes entre os Srs. José 
'v!.ugusto, Ascanio Tubino. B ias Fortes, ·Renato Barbosa e 
·Carlos -Reis.) · 

o SR. PRESIDENTE - A t tenc;;ão! Está com a palavra o 
Sr . Deputado Diniz Junior, que deseja falar e para isso 
pede garantias. 

O SR. DINIZ JUNIOR- Vê V. Ex .. Sr. Presidente? A 
"Violencia encontra-se em toda parte. Onde está o homem .. . 

O SR. BIAs FoRTEs - VV. EEx., do Governo, é que estão 
0 SR. BIAS FORTES- Nada nos dividlu. 

O SR. DINIZ JUNIOR- Agora mesmo, o Regimento da 
Casa soffre os effeitos della. Não eu, qu._, na singeleza das 
minhas intenções, animado do mesmo impulso que tive ao 
pegar da penna para redigir o requerimento. ao sabor do 
<mico desejo qtie me impelliu a esse gesto, serenamente, im
:perturbavelmente não me tenho deiXado arrastar pelo tu
multo dos debates, e venho dizer a V. Ex. e á Camara que 
meu proposito, voltando 8 tribuna, era tão só' o de concorrer 
para que sahissemos, hole, daqui esquecidos de tudo que mo
mentaneamente nos dividiu. 

O SR. DINIZ JUNIOR - E' verdade que para. alguns 
<Ios meus illustres collegas, quando agora digo "tudo quanto 
nos dividiu", essa expressão é traduzida como se pudesse 
eu suppôr que, em consequencia do debate havido sahiria
·mos desta Casa sem poder continuar a cordialidade da vida 
.que temos levado. e que tanto nos dignifica .. . 

Não é nesse sentido que ralo em cU visão. Meu desejo ~ 
que. ·indo ao selo da histeria Patria, compulsando as pagi-
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nas mais proximas de nós, mesmo qu.ando ellas despertem. 
a récordação de acontecimentos cuja palpitação ainda está. 
viva aos nossos olhos, possamos, acima de tudo, fazer um. 
exame de nós mesmos, um exame de consciencia . .. 

0 SR. RENATO BARBOSA - Isso, ninguem quer faze:r . 

. O SR. DINIZ JUNIOR- ... exame que não deverá ser 
feito nesta hora em que nos voltamos para os que tiveram. 
a lunúnosa coragem ~o sacrificio pessoal, mas com a maior 
serenidade para que os que accusem agora não possam re~ 
cel:>er em face a lembrança das proprias violencias que hou
'{fessem. praticado ou de que foram accusados 

Pleiteei, Sr. Presidente, uma homenagem cívica; pedí 
que os corações suspensos se offerecessem, idealisticamente~ 
a.os mortos e feridos da chacina de 5 de Julho. 

Não pretendi que aqui se viesse examinar o caso pessoal 
de cada um dos governantes actuaes ou daquelles que o ti-· 
vessem sido, porque,. se assim fôra, se uma homenagem pu
desse degenerar em exame desta natureza, então nós a te
riamos transformado no mais Iamentavel, no· mais humi_. 
lhante dos pretorios. Eu teria, por exemplo, de dizer - e: 
como me pesa ter que fazel-o agora - ao nosso querido 
c eminente collega, Sr. Baptista Lusardo, que S. Ex. tambem 
toi Chefe de Policia e que. tambem, ao te::npo em que S. Ex. 
exerceu aquellas funcções, · não faltaram accusações que 
davam igualmente ao desempenho do seu cargo esse ca:tacter
violento . 

. Pesa-me tanto dizel-o, o recordal-o, que, nesta hora,. 
mais uma vez, ao ímpwso do meu coração e da minha con
sciencia, retomo ao unico appello que poderia ser feitor 
desta tribuna, no dia de hoje: o de que, ao sahiimos daqUl • . 
voltados sobre nós mesmos, examinando mais as claridades 
do que as sombras de nos;a alma, ergamos o espirito para. 
o Brasil e possamos dizer a este Brasil, de que . tão pouco 
sinceramente se fala a cada r::~.sso, que é preciso que elle 
acoràe, de uma vez para sempre. Que cada vez que s~ 
grite "São Paulo!", o éco seja "Brasil" que, quando se 

clame "Rio Grande", ouçamos. em resposta, uma interjei
ção que nos -valh-a como advertencia - "Brasil"; que, ao
se conclamarem ' J).>ill'las, Bahia, Alagôas, Pará .. ·. ou, quando 
eu venha para aqui, ao peso da minha saudede de ilhéu,. 
invocaria as mais gratas recordações de uma vida - a minha 
pequena.- doce e formosa. terra de Santa Catharlna - qut> 
todas as vozes. em torno de mim, suffocando, hoje, amanhã.. 
r sempre, a lembrança. de uma Patria dividida em pequenas. 
Patrias ... que todas as vozes se levantem, gritando, cla
mando, impondo - unico e forte - o nome do "Brasil" . 

E, então, Sr. Presidente, nesse dia, em que, preteridas· 
as razões das nossas celeuma.s e. com ellas. até mesmo, 9 
imagem das nossas fr_onteiras internas se desvaneça; nesse· 
dia, quando, nem sequer, a memor!a dessa divisão, geogTa
phica e politica do Brasil, nos advenha aos olhos e nos ac
cuda ao espirito - comprehendo-o, mais que nunca; nesse· 
dia, reunidos aqui, ou onde erigida seja a nossa tribuna; 
voltadas ás nossas vistas, os nossos sentidos. o nosso àmor 
- tão só - para a causa, a grandeza, a emancipação da 
Patria, - nesse dia, e só, então ha . de comprehender-se, . 
ba de descendar-se'-nos, limJ;>ida, translucidamente, sentida
mente, o sacrifício dos heroes de Copacabana, porque só 
quando se decifrarem. os profundos enigmas .da nacionali
dade, ahi ma~estados em tantas sensações empolgantes, o· 
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:sentirmo-nos compellidos, irresistivelmente, á necessidade de 
viver apenas- para o Brasil, é que haverá, por certo. eu ? 
percebi hoje, opportunamente adequada, uma hora feliz, para 
nomenagens do caracter da que tive a honra e a satisfação 
de requerer á Camara dos Srs. Deputados. 

. O sacrifício de 5 de Ju:tho tinha raizes no coração da · 
Patria . O Brasil é que o inspirou e commandou! (Muito bem. 
Palmas. O orador é_ vivamente cumprimentado e abraçado.) 

Vem á Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Havendo apresentado um requerimento anterior, subscri
pto por outros Deputados, modifico-o no sentido de que " 
minuto de silencio então proposto seja o encerramento dos 
nossos trabalhos, seguido do leYantamento da_.. Sessão . 

. S~.la das Sessões, 5 de .Julho de 1935. - Motta Lima. -
Diniz Junior . - João Cleophas. - Café Filho. - Claro 
·Godoy. 

O Sr. Carlos· Reis - Sr. Presidente, Srs. Deputados: . o 
terr1po que me resta é o bastante para poder falar sobre a 
epopéa de Copacabana. As epopéas não se traçam com pa .. 
lavras, porque ellas se de:finem por si mesm~ e por si 
mesmas se vincan~ ~a histeria. Portanto. os minutos que 
me restam serão sufficien tes para, em nome do meu Es
tado, em nome do Maranhão, que sempre cultuou a liberda
de, desde a rebellião mara.nhense com Beckmann até a con
juncção mineira com Tiradentes; desde os factos mais im
·portantes da nossa vida historica, cultuando os heroes e os 
genios - os heroes no campo de combate, os genios no Pan
theon das letras - associar-me ás homenagens hoje reque · 
ri das a esta Camara. 

O Maranhão honra as suas tradições, nesse culto que 
vem prestando a heroes e genios. O Maranhão, pela sua to
·pographia, tem affin1dades vivas com a Bahia, a Bahia patria 
tam.bem de bravos. a Bahia destemida leôa em cujo ubere 
:Se teem aleitado heroes e genios. o Maranhão com a sua 
.Athenas, a Bahia com a sua Arcadla; os dois Estados do 
·Norte completados pela grandeza que, no lapidar de uma das 
paginl:tS mais brllhantes, se traçou na historia de• Minas e 
completada por todas as grandes, enormes reserYas do povo 
gaúcho, lá no sul, o Brasil, em.fim, do arroio Chuy até as 
nossas :fronteiras com o .Uruguay, do Chuy até Uruguay~na e 
Sant' Anna do Livramento, o Brasil de extremo norte ao ex
tremo sul tem sempre o paiz onde as liberdades são sempre 
cultuadas. 

0 SR. ACURCIO ToRRES --: Não se esqueça V. Ex ... 

O SR. CARLOS REIS - Não esquecerei. meu illustrado 
collega, nestes momentos que me restam, de accôrdo com o 
aparte que V. Ex. vae dar e que telepathicamente vem ao 
meu pensamento, não -esquecerei nem farei a injustiça de, 
percorrendo os diversos Estados do Brasil, omittir a patria 
dós bandeírantes . 

0 SR. ACURCIO TORRES - la dizer a V. Ex . que, tenão 
falado em Uruguayana, Jaguarão ,não deveria esquecer-se 
de citar São Borja, que está na moda ... 
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o SR. CARLOS REIS - Não olvidarei, absolutamente r 
trecho algum da nossa Patria, onde os homens, em qualquer· 
delles e em qualquer parte do nosso Pai.z, se teem revelado· 
pelo valor cívico e pelo culto ás liberdades. 

Em nome do meu Estado venho -justamente cultuar o· 
beroismo de uma pagin:a. que não ficou sómente dentro das 

. nossas fronteiras, mas as ultrapassou, de tal modo que, c~r
ta vez, lendo o Seculo, ·jornal de Lisboa, deparei. no art1go 
cie iu...J.do, electrizante referenda a oheroismo de Copacabana,. 
escrevendo o jornalista que os moços que ali to~baram -~ a 
caudal de sangue que banhou a praia, tudo aquillo, emfl.m •. 

. dignificava um povo e uma raça. · 
Em nome, portanto, de meu Estado- que sempre tem 

reverenciado as liberdades, venho, repito, com a palavra neste
crepusculo de sessão, render a minha homenagem aos heroes. 
de Copacabana. (Muito bem.) 

O Sr'. Bia.s Fortes (Pela orclem) - Sr. Presidente, a. 
nüm me parece que o requerimento formulado pelo illustre 
leader da maioria, positivamente, importava em restringi.i o 
requerimento que já havia sido approvado _pela Camara, con
trariando, por conseguinte. o Regimento. . 

A verdade é esta, e força .é reconhecer que V. Ex., com 
~. s112.. costumeira sagacidade, intelligencia e· vivacidade, na 
àirecção dos trabalhos parlamentares, sem que offendesse 
2 nossa lei interna, acceitando o requerimento do. illustre 
leader da maioria da Camara, cumpriu, integralmente, o ~ue· 
fôra deliberado por ella; consagrar-se a sessão aos heroes 
do Forte de Copacabana. . 

E' razoavel. portanto, que~ me congratule com V. Ex .... 
O SR. AcuRcio ToRREs - Todos nós nos congratulamos. 

O SR. BIAS FORTES- ... pela habilidade em ter pra
ticado um acto, não desagradando o leader e não desrespei-
tando o decidido pela C amara. · 

O Sr. Presidente - Realmente, a. Mesa não podia dei
Y.ar de receber todos os requerimentos que fossem relativos 
á ma teria ~m debate, que era o 5· de Julho. E' claro que ') 
proprio requerimento do Zeader só seria submettido ·a voto
depois ·que não houvesse mais oradores para falar. De modo 
que deixo de submetter, neste momento, o req_uerimento do 
Sr. Raul Ferpandes, assim como os formulados pelos Srs. 
~~tt;erL~~e~E.o~e~~t~~taRct~d~a~~s,h~~; vez que a sessão 

Em todo o caso, avisarei, préviamente, á Camara. que 
tendo sido distribuido hoje o projecto de Orçamento, estará, 
amanhã, sobre a mesa, afim de, durante o prazo de dez dias 
utei.s, receber emendas em segunda discussão. 

A Ordem do dia de amanhã. fica sendo a mesma que foL 
marcada para hoje. 

Vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã a. 
seguinte 

ORDEM DO DIA . 

sa. discussão do projecto n. 294. de 1935, autoriZando a 
abrir o .credito especial de 48:000$000, para pagar aos pro
fessores de desenho do Collegio-·Pedro II, Enoch d~ Rocha 
Lima e outros; com parecer da Conunissão de Educação e 
projecto da Commissão de Finanças; 
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2a discussão_do projecto n. 97, de 1935 ua legislatura). 
instituindo as profissões de advogado-academico e de advo
gado-provisionado, regula o exercício dessas profissões e da 
de solicitador e dando outras providencias; tendo parecer 
com subsijtutivo da Commissão de Justiça e parecer da Com
missão de Educação, contrario ao projecto; 

P discussão do projecto n . 5-A, .de 1935 {P Iegsilatura). 
modificando e ampliando certas disposições dos decretos 
ns. 22.737, de 1933, e 23 .835. de 1934, relativos á exportação 
de fructas, com pareceres das Commissões de Agricultura e 
de Finanças, e Orçamento, com emendas; 

1a discuSsão do projecto n _ 5-A, de 1935 ( 13- legislatura) 
organizando o Curso de Doutorado em Direito; com parecer 
contrario da Commissão de Educação ; · 

Está sobre a mesa, durante dez dias uteis, afim de re
ceber emendas de 2a discussão, o projecto n. 101, de 1935 
o a. legislatura). orçando a Receita Geral da Republica e fi
xando ~ despesa, para o exercício de 1936 (1° dia) . 

· Levanta-se a Sessão ás 18 horas e cinco minutos 
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54a SESSÃO, EM 9 DE JULHO DE 1935 r:;:;: 
PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, 

E EUVALDO LODI, 2° VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Pereira Lyra, Agenor Ra
bello, Edmar Carvalho, Claro de Godoy. Lauro Lopes, Caié 
Filho, Acylino de Leão, Fenelon Perdigão, Genaro Ponte, Ma
galhães de Almeida, Henrique Couto, Eliezer Moreira. Godo
fredo Vianna, Hugo Napoleão. Adelmar .Rocha, Plinio Pom
peu, Fernandes Tavora, José Augusto, Ricardo Barreto, Ma
thias Freire, Botto de Menzes, Odon Bezerra. Souza Leão, 
Rego Barros, Antonio de Góes. Domingos Vieira, 'Heitor Maia, 
Humberto Moura, Simões Barbosa, Valente de Lima, Fer
nandes Lima, Sampaio Costa, Amando Fontes, João Manga
beira, EriSco Para,iso, Pinto Dantas, Francisco Rocha. Wan
derley Pinho, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, Attila Amaral,. 
Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Nogueira Pe
nido. Pereira Carneiro, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto. 
Candido Pessôa, Sampaio Corrêa, Acurcio Torres, Alipio Cos
talla.t, Prado Kelly, Lemgruber Filho, Bandeira Vaughan, Ar· 
thur Bernardes, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins Soares
Pedro Aleixo, José Braz, Levindo Coelho, Theodomiro San
tiago, Augusto Viegas, Arthur Bernardes Filho, Daniel de 
Carvalho, Christiano Machado. Macario de Almeida. José Alk
m.lm, José Bernardino, iviatta Machado, Simão da Cunha, 
Anthero Botelho, Delphim Moreira, Ba!."ros Penteado, Castro 
Prado, Macedo Eittencourt, Alves Palma. Felix Ribas, Go
mes Ferraz, Aureliano Leite, Jairo Franco, Domingos Vellas
co, Vicente Miguel, Corrêa da Costa, 'Plinio Tourinho, Arthur 
Santos, Paula Soares. Francisco Pereira, Rupp Junior, José
Muller, Dorval Melchiades, Ba];ltista Lusardo, Vespucio de 
Abreu, Renato Barbosa, Demetrio xavier, Pedro Vergara, .Joªo
Simpllcio, Frederico W:olffenbuttel, Victor · Russo~ano .. J~?ao
Neves, Nicolau Vergueu-o, Oscar Fontoura, Eunco R1bell'o. 
Abel dos Santos, Francisco di Fiori, Silva Costa, Francis~().. 
Moura. Iúrtins e Silva, Adalberto Camargo, Damas Orbz, 
Ricardino Prado, Ricardo Machado, Alberto Alvares, Paulo. 
.Assumpção, Leoncio Araujo, Gastão Vidigal, Arlh1do Pinto .. 
Baeta Neves, Barreto Pinto. (118). 

O Sr. Presidente- A lista de presença accusa o compa
recimento de 118 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

o ~ . .1\genor Ra.bello (2° Secretario}, procede á leitura
da Acta da Sessão antecedente, a qual é posta em discussão-
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O S:r. Arruda Camara (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
desejo apenas fazer uma C.eclaração, no sentido de 'JUStificar 
a ausencia do eminente leader da maioria. Sr. Raul Fernan
des ,que, por motivos superiores. alheios á sua vontade, náo 
poude comparecer á Sessão de hoje. 

O ST. Henrique Dodsw<Jrth <Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, o "Diario do Poder Legislativo, de hoje, publica o 
discurso proferido pelo Sr. Deputado Salles Filho, a res
peito do requerimento de informações formulado ao Sr. Mi· 
nistro da Viação. Consta um aparte meu, mais ou menos 
nos seguintes termos: era inteiramente justificado o pedido 
de esclarecimentos por parte do Ministro. 

O que declarei, porém, foi e:xactamente o contrario, isto 
é, que o pedido de esclarecimentos era inteiramente injus
·tificado, como, aliás, o são varias actos da sua descríteriosa 
~.dministra.çao. 

O Sr. Adalberto Camargo (Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, hontem, após ter entregue a V. Ex. um requerimento 
solicitando informações ao Sr. Ministro da Justiça, sobre 
os. motivos determinantes da violencia inqualificavel levada 
a effeito ante-hontem á noite, na séde do Syndicato Brasi
leiro de Bancarias, e consequente detenção de cerca de 51) 
bancarias. inclusive senhoras e senhoritas, fui forçado a re
tirar-me do recinto para poder agir, no intuito de conseguir 
a libertação de meus companheiros. Assim, pois, Senhor Pre
~idente, não me foi possível assistir ao desenrolar da sessão 
da Camara e, principalmente, o aparte do meu nobre coneg<t 
Sr _ Amaral Peixoto, no momento em que ralava o talentoso 
leader gaúcho, Sr. João Carlos Machado_ 

Pela leitura da Acta, verifico que ·o illustre Deputado 
Sr. Amaral Peixoto declarou que o Sr. Capitão Felinto Mill
ler, Chefe de Policia desta Capital havia dito que "dos cin
.coenta e tantos detidos no Syndicato de Banacrios. apeuas 
tres eram bancarias. Os outros todos eram operarias ficha
dos na Policia". 

Pedindo venia ao Sr. Amaral Peixoto, ouero affirmar a 
V. Ex., Sr. Presidente. que o meu illustre· collega laborou 
:possivelmente num equivoco. E sendo assim, como um es
clarecimento ou melhor como uma recti!lcaçao a A c ta, que 
está sen::lo lida, quero affirmar que, entre outros foram vio
lentamente presos meus. companheiros Sergio Ferreira, .Pre
sidente do Syndicato Brasileiro de Bancarias, José Famadas 
~obrinho. President~ da Federação Brasileira de Bancarias, 
Oswaldo Villalva de Araujo, Presidente do Syndicato dos Ban
~arios de São Paulo, Dmj.val Oliva, Presidente do Syndicato 
c!Q$ Bancarias de Santos, Aristoteles Moura, Olympio Mello, 
-Tose Maria de Macedo, directores do Synd.icato desta Capital, 
D. Francisca Reis e a e zen as de outros . 

.Fica, assim, exuberantemente provado que não foram 
apenas tres bancarias e sim numero muito malS elevado. 
Basta diZer <J.Ue sómente do Instítuto de Aposentadorias e 
Pensões dos Banca rios foram detidos oito funccionarios. 

O SR. HENRIQUE DoDSWPRTH - Apesar de tudo isso. 
VV. EEx. ainda prestam apoio :político ao Governo. 

O SR. ADALBERTO CAMARGO- Absolutamente-
O SR. HENRIQUE DoDswoRTH - Nós, aqui, defendemos 

a clas:se dos bancarias, mas V. Ex. não prestou seu apoio, 
11em deu o seu voto, no plenar1o ou na Comrrússã.o de Fin~-
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·ças, ao p_rojecto de augmento de vencimentos dos funcciona
-:rios publicas. 

O SR. DoMINGOS VELLAsco - Ainda hontem, essas vio
lencias foram justüicadas da tribuna. 

O SR. HENRIQUE: DonSWOR'tH - O protesto de V. Ex. é 
platonico. 

O SR. ADALBERTO CAMARGO - Platonico, não. Hoil
tem votei contra o Governo aqui. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH- Digo que é platonico, por-
·que V. E::-.. apoia o GovernCJ. · 

O SR. ADALBERTO CAMARGO - Não lhe dou apoio 
incondiéional. Acabo de declarar que ainda hontem, votei 
contra o Governo. 

E' essa a rectificação ou. como já disse, o esclarecimento 
que solicito a V. Ex., Sr. Presidente, sela feito na Acta de
monstrando de uma maneira insophismavel que os bancano;, 
'brasileiros, embora caçados corno feras, como malfeitores, em 
pleno coração da Capital da Republica, custe o que custar, 
·aconteça o que acontecer, não recuarão um passo, dentro da 
Lei, na conquista de suas legitimas reivindicações. 

Afim de que conste dos Annaes desta Casa. leio, em se
·guida, o telegramma que, em data de hontem, dirigi ao 
:sr. Presidente da Republica: (Lê) 

"Presidente Getulio Vargas - Palacio Guanabar!:l. 
- Em nome de toda uma collectividade. e!l.tregue ao 
trabalho ordeiro e digno e que, neste momento, den
tro dos imperativos da Lei, pfopugna pela melhoria. 
do seu salario ou seja a luta contra a fome e a mise
ria, tomo a liberdade de perante vossencia lamentar o 
gesto da :policia desta capital varejando hontem á noi
te, a séde do Syndicato Brasileiro de Bancarias e pren
dendo a cerca de 50 associados. inclusive senhoras e 
senhoritas. Os bancarias constituem uma classe que 
é um paradigma de honestidade e labor proficuo. Se 
porventura existem alguns companheiros que, deses
perançados triumphos lidimas reivindicações sob égide 
serena leis, abraçam doutrinas extremistas da direita 
ou da esquerda, não quer dizer que sua maioria não 
-continue afuda alimentando a esperança de obter, 
num prelio pacifico, a regulamentação dos dispositi
·vos constitucionaes. Em nome dos bancarias brasi
leiros, como seu humilde representante na Camara Fe
deral, ap:pello para que vossencia determine imme
diatas providencias fazendo c~ssar o constrangimento 
em que se encontram meus companheiros detidos na 
Policia Central. Respeitosas saudações. - Adalberto 
Camargo, Deputado Federal, representante dos Ban
carias." 

Em seguida. é approvada a Acta da Sessão an~ 
tecedente. 

o ST. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1° Secretario) procede á leitura do 
:seguinte 

EXPEDIENTE 
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Officios: 

Do 10 Secretario do Senado, de 3 do corrente, remettenctc; 
a proposta de orÇamento daquellit Casa. 

- A' COmm.i.ssão de Finanças. 
Do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, de 5 do.· 

corrente, remettenão dolS dos autograpjws da resolução le
gislativa, sanccionada, abrindo o credito especíal de réiS 
1·.467:999$200, para pagamento ~ juizes e procuradores dos. 
Feitos dos Tribunaes da Justiça Eleitoral. 

- Ao Archívo, remettendo-se um dos autographos ao-
Senado. 

Do :Mínisterio 'da Guerra, de 4 do corrente. .enca.nú
nhando, em additamento ãs informações solicitadas pel~ 
Sr. Henrique Dodsworth e outros, o final do relatorio da- . 
Commissão para compra ae material aereo. · . 

-- A quem fez a requisição. 
Do mesmo Ministerio, de 4 do corrente, prestando in-· 

formações referente~ ao projecto n. 83, de 1935. 
- A quem fez a requisição. 
Do Min.isterio _da A~ricultura, de li do corrente, envian

do urna· relação num.enca do pessoal varia.vel daquelle Mi
nisterio, com discriminação do salario e das funcções exer..::: 
cidas. · · 

- A quem rez a reqUlStçao. 
Do Syndicato Medico Brasileiro. de 19 do mez finM,.. 

remettendo um ante-projecto de salario minimo aos me
dicos. 

- A's Commissões de Legislação Social, Finanças e ~r
çamento e de Constituição e Justiça. 

Requerimento: 

De lldefonso Augusto de Oliveira Azevedo, solicitador· 
nposentado da Fazenda Nacional, pedindo pagamentQ de: 
vencimentos atrazados a que se julga com d1re1to. 

- A's ConuniSSões de c~:mstituição e Justiça e de FJ.nan-· 
Ç\1-S e Orçamento. 

Telegrammas;_ 

Ur-bano - Presidente Camara Deputaaos: 
ASsociação Exportadores Leite DiStricto Federal rep~

sentando grandes interesses seus associados tambem fabri
cantes manteiga e queljos nos Estados Minas Geraes, Rlo-
de .ranelro, São Paulo, vem appellar vossencia contra tra
t-ados c<lmmerciaes ·com Estados Unidos, . Argentina, refe-
rentes parte lacticinios cuja-execução em determ..L."ladas con
dições fere profunde.mente essa industria attingindo tambezn. 
milhares proâuctores e trabalhadores ruraes patrícios. Sau
<layóes attenciosas. - Ma'lLricio FTontin Hess. presidente. -
Antonio Olyntho Rfbeiro, vlce-presldente. -_José Justtn'C!' 
Azevedo, director secretario. - IOCUIUim souw. Lu.zitano, di
rect<lr thesoureiro. - Otto FrenseZ, Secretario Geral. 

- A's Commi<;sões de Diplomacia e Tratados e de F'i
nanças e Orçamento. 

Urbano - Presidente Camara Deputauo::;: 

Syndicato Bancos Rio de Janeiro, Minas Geraes e S:i.o-> 
Ea.Ulo tem a honra comm.unicar vcssencia haver recebido se-· 
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1lUinte telegra:mrila de Porto Alegre. "Syndicato dos Bancos 
·do ·Rio de Janeiro. Os bancos que este subscreveu~ e qlle 
são todos os nacionaes que têm a sua matriz no Rio Grande 
do Sul vêm manifestar a esse syndicato e aos demais que 
~hbscreveram o memorial apresentado á Camara dolõ Depu-
1-ados a sua solidariedade ao appello que dirigiram a me:sm.a 
·Ca.mara no sentido de não ser approvado o projecto chamado 
<lo salario minlmo dos bancarias, infringente da Constltuicã.o 
-contrario ao espirito de justiça ruinoso para a economia na
·cional e de resultados· contraproducentes para os trabalha
dores inclusive os proprios bancarias. Esse synd1cato poderá 
t1-ansmittir á Camara dos Deputados esta nossa mamresta-
ção de solidariedade e deste telegramma fazer· o uso que lhe 
convier. Saudações. - Banco do Rio Grande do Sul, Banco 
<da Pr.ovincia do Rio Grande do Sul, Banco Nacional do Com
mercio, Banco Peiffer Sá. Banco Regional do Rio ·Grande do 
:.Sul, Banco Porto Al!'!grense." Levam outrosim conhecimento 
vossencia · que acabam de receber integral apoio Syndieato 
Bancos Pernambuco pela defesa apresentada no sentido não 
.ser approvado proj ecto chamado salario mínimo. Saudações. 

- Inteirada. 

Urbano- Presidente Camara Deputados: 

Commissão organizadora Associação Fabricantes Mantei
-ga e demais Lacticinios certa interpretar pensamento prcidu
ctores ,e industrlaes lacticinios vem appellar Vossenc1a contra. 
-mcecucào recente.s tratados commerciaes Estados Unidos, Ar
gentina os quaes tão profundamente podem attingir eco
nomia nacional esperando merecer vosso pleno apoio. Sau
·da<;ões attenciosas. - Antonio Gonçalves. - Jose Fa.gundes 
.Netto. - José Justino Azevedo. - Otto Frensel. 

- A's Comm.issões de Diplomacia e Tratados e de Fi
"l!.anças e 9rçamento. 

De S. Paulo- P;esldente Camara Deputal!os- Rio: 

Sociedade Medicina Natural culo escopo é 1nteresse pra
tico educativo pela hygiene alimentar como base saude e mejo 
therapeutico acima demais meios applaude projecto Deputado 

'Teixeira Leite creando Instituto Nacional Nutrição, fazendo 
·"'oto~ a~pro\Tação de uma lei complexa sobre tão importante 
assumpto. - A. de Vasconcellos, Presidente. 

De PortO Alegre - Presidente Cama.ra Deputados -
:Rio: 

Peço venia protestar inclusão curso odontologia funccio
·nando Faculdade Medicina projecto apresentado Deputado Si
·mões Lopes que propícia collaçáo gráo 20 Setembro ~roximo 
-visto citado curso não estar funccionando legalmente como já 
·demonstrei V .. Ex. Cordiaes saudações. - Dr. Olympio Ro
cha, Director Faculdade Odontologia Porto Alegre. 
~ wtei.rada. . -

De Bage- Presídente Camara Depu~dos- Rio: 

Bancarias do Brasil cheios de fé· confiam illustre parla
mPntares br;;.sileiros destinos justa causa salario minimo. 
:Sands. cords. _:_ Syndicato Bagéense Bancarios. 

-A' Commis_são de Redacção e Orçamento. 
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o ST. Presidente - Está finda a leitura· do . Expeclient~!"
Achando-se na ante-sala o Sr . Antonio Augusto Borges= 

de Medeiros reconhecido e proclamado Deputado pelo Estado, 
' do Rio Grande do Sul, convido os Srs . 3° e 4° Secretarios.
para., em commissão. introduzirem no recinto S. Ex., afim 
de prestar o compromisso regimental. (Palmas;) 

Comparece S. Ex . , acompanha.ão da respectiva.. 
comntissao e, junto á Mesa, presta o compromisso· 

' reginiental, tomando assento, em. seguida. (Palmas.) 

Pela ordem) - Sr. Presidente •. 
Ex . a inserção, na Acta,.. 
pelo Imparcial (lê) : 

.. ''ViQla:ndo a. Consiituiçdo· e a.s Leis, para implantar a.. 
ctesoraem no Exercito 

O Decreto n . 24.068. de 2!l de Março de 1934, as
signado pelo Chefe do Governo Provisorio e referen- · 
dado pelo General de Divisão Pedro Aurelio de Góes 
Monteiro, como titular da pasta da Guerra, estabele
ceu, em seu artigo 10: 

"A promoção, de um posto a outro da hierarchia.. 
militar, nãc constitue premio ou recompensa de ser-· 
viços prestados, sejam de que natureza torem, ex
cepto para o posto de Marechal. •• 

Em seu artigo 11, o referido Decreto mostra coma
as p\ornoções se effectuam por antiguidade, mereci
mento e bravura. conforme as regras e processos esta-· 
belecidos nesta lei. 

E no seu artigo 12 já fixa uma aas regras: 

"As promoções. em tempo de paz, só se fazem nas: 
seguintes datas: 3 de Maio, 7 de Setembro e 25 de De
zembro." 

As promoções por bravura só se eftectuam em
tempo de gtierra e até o posto de Coronel - art . 13. 
parall:ranho unico . 

Nenhum official poderá ser promovido sem satis-· 
fazet as condições exigidas nesta Lei - artigo 13 . E
para a promoção, entre outros requisitos, o artigo 16 
exie:e, no titulo " d" o tempo minlmo de interstício dP.· 
po.sto de General de ·Brigada de tres annos. 

Aos postos de General de Brigada e de Divisãn
não se fazem promoções - artigo 20, paragra.pho lo. 
Assim, o General Pantaleão da Silva Pessõa só DOdia.. 
ser promovido por merecimento. . . 

Mas, para as promoções por merecimento, aléw 
dos requisitos acima expostos, existem outru~ . O ar
tigo 21 mostra que "o merecimento para a promocãt" 
é constituído pelo conjuncto dos requisitos incllspen
saveiS e pelas manifestações que recommendam o of
fici.al como o mais anta ao exercicto das funccóes do-· 
posto immediato" . E esses requisitos são: haver o of- -
ficial attingído. no respectivo quadro, o ·terço mai.-= 
antigo para os Capitães e Majores e a metade mais. 
antiga. ._para os outros postos - art . 22, titulo 1° -:-· 
ter, em exercício das funcções do posto em corpo õ~>-
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tropa, estados-maiores ou funcções technicas. os pra
zos minimos seguintes, contados por periodos annuaes 
completos de instrucçã.o, e haver satisfeito as'l.demai:l 
condições de serviço estabelecidas em lei: General de 
Brigada e General de Divisão - dois annos - titu
lo 4°. 

O paragrapho 2° do mesmo artigo esclarece:· 

"Para os offidaes Generaes, o tempo referido en
tende-se no exerci cio do commando de Brigada de In
fantaria. Divisão de Cavallaria, Região Militar ou Des
tacamente mixto em· operações, manobras ou missões 
especiaes. " 

O art. 23 diz que "as manifestações de mereci
mento são apreciadas através das demonstrações de 
aptidão dadas pelo official no desempenho das fun
cções pr(Jprias do seu posto" . 

O Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas, houve por bem 
deirespeítar doze dispositivos do Decreto n. 24.068. 
entre artigos e paragraphos .. para promover o illustre 
General Pantaleão da Silva Pessõa. E, logo após todas 
essas violacões collocou tão brilhante official na Che
fia do Exército. E violou tambern o art. 165, § 2°. 
da Constituição, que estabelece: "O accesso na hierar
chia militar obedecerá a condições estabelecidas em 
Lei, fixando-se o valor mínimo a realizar para o exer
cia das funcções -relativas a cada gráo ou posto e as 
preferencias de caracter profissional para promoção". 

O nobre General João Gomes Ribeiro Filho prohi
hiu que a -,olittca passeasse no pa ~n <i os quarteis . 
Mas ella subiu pelo elevador e se il!Stallou bem ao 
lado do seu gabinete, no Estado-Maior do Exercito. 

W. o íllustre titular da Pasta da Guerra .collocan
do a sua honrada assignatura debaixo da do não me
nos honrado Sr: Getulio Vargas, no Decreto qu~ 
violou a Constituição e a Lei de Promoções, em nada 
menos de doze dispositivos, foi quem apertou o botão 
do eTevador, para que a política se in.stallasse no 
com.."llando do Exercito Nacional. 

Não precisava, põrém, o nobre General João Go
mes agir dç forma diversa. IJ exemplo de fortalezA. 
de animo e a demonstração de grandeza de alma e 

. espírito de renuncia dados pelo seu filho, que tom
bou em São Paulo, é mais do que sufficiente para 
varias gerações de uma família." · 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
<está. sobre a Mesa, durante lO dias uteís, afim de receber 
-~mendas de segunda discussão. o projecto n. 101, de 1935, 
·crçando. a Receita Geral-da Republica e fixando a Despe~ 
para o exercício de 1936. 

Limitou-se a Collll!lissão de Finanças a · acceitar a pro
posta tal qual fôra enviada pela Governo, orçando a Receita 
em 2. 359. 696: 000$000 e fixando a Despesa total em réis 

.. 2. 628. 971 : 405$200 . 
- Teremos, assim, um deticit de 269.27fi:405$000 o que-s~

·ria elevado a 671.656:'738$520, se fossem acceítas pelo Presl
·dente da Re:publica, as tabellas organizadas pelos diversOS! 
:Ministerios. · 

No projecto que está recebendo emendas, verifico, po
.:rém, que, ,em desaç_cordo ·com o art. 6° das Disposições Tran-
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s1toi'ias da Carta· co:nsiltucional a União, continuará a arre
cadar rendas que a partir de 1936 pertencem á Municipa-
lidadeido Di.Stricto Federal. , 

Justificando essa attitude. diz o relatorio officíal, apre
sentado ao Ministro Arthur Costa, pelo Presidente da Com
missão de Orçamento no Ministerio dá Fazenda: .· . . 

··:::ntendeu a CommiSsão, submettendo ·a a5sumpt0' 
. a exame e decÜláo de -V, Ex ., conservar na ·Pro
posta os !).Opostos e taxas que, cobrados presentemen
te, no D.!Stricto Federal, pela União. teriam que ser 
transferidos ao Municlpio, em obediencia á Constitui
ção, dever.;:lo-se manter do mesmo modo, na Proposta · 
da Despesa, as dotações rel~ivas aos serviços de ca~ 
racter estadual ou municipal. E assim procedeu a . 
Commissão pelas dlfflculdades que surgem na appli
cacão dos dispositivos constitucionaes pertinentes a.
essã deslocação de creditos ,e gastos. 

Basta considerar que as fontes de receita a serem.. 
trasladadas para o actual Dístricto Federal attingem. 
apenas a 72. 862: OOOSOOO; ao passo que os o nus da. 
despesa sobem. a 127.628:490$100. Dahi um de!ictt:. 
para o Municipio de ~4. 766:490$100." 

Não deixa de ser razoavel a explicação. Entretanto, o 
que ninguem pód~ negar é que o projecto, pela fónna como
ficou redigido, é inconstitucional, ferindo, de fren~ o -:Re
gimento. 

o SR. AMARAL PEixoo:ro - V. Ex. tem o direiLo de a.pre-
. sentar ·emendas nesta discussão e . na terceira. -

O SR. BARRETO PINTO - Agradeço o a_l)arte do m.elt. 
digno collega, Sr. Amaral Peixoto, illustre membro ·'da Com
missão de Finanças. 

Devo, porém, frisar que melhor ·teria agido a Connnis
são, retirando do projecto as rendas que passam para a Mu:_ 
nicipalidade, assim como retirando as despesas que devem: 
ser por aquella custeada. organizando, deste modo, um pro
jecto em separado,· para ser examinada a ma teria pela. Ca
mara, em vez de fazer como fez, inclusão de fontes de receita. 
e de despesa estr-ªnhas ao orçamento da União·. · 
. Fica aqui anno~ada a falha, para ser opportunamente-
reparada. · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Arthur Ber
nardes. 

O Sr. Arthur Ber~ardes - Sr. Presidente, não poderia:. 
·fazer uso da palavra, que V. Ex. acaba de conceder-me para. 
a oração que aqui venho pronunciar, sem, antes, cumprir um. 
dever de civismo, congratulando-me com a Cantara e a .1.'4~
ção pelo acontecimento, grato a todos nós, de vermos volver 
á act1vidade· parlamentar o grand~ republlco, o eminente· 
Sr. Borges de Medeiros, que, tendo militado nas lides parla-
mentares da Primeira ConstitUinte e prestado serviços rele-
va."l.tes ao Paiz, e, particularmente, ao Estado do Rio Grande 
do Sul, hon~a-nos outra vez com a sua companhia. 

A Nação e a Camara esperam da sabedoria dos· seus-. 
conselhos •. das Uções de sua expertencia e do -espelho de suas; 
virtudes (Muito bem> que S. Ex., fiel ao seu passado, eon--
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-unuará a dignifical-o, cada dia mais honrando suas tradi-
-ções e nobilitando a Republica e a Patria.. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, prevaleceço-me desta primeira opportuni-
. -<lade que se me offerece, ao vir á tribuna depois que o emi

-nente leader da maioria, o Sr. Deputado Raul Fernandes -fez 
"$Qui a sua rentrée, nesta Legislatura, para agradecer a S. Ex. 
-as palaVl"as amaveis com que a mim se referiu . 
. , ~em I?Or. havermos terçado armas em campos oppostos, 
JarnalS de1Xe1 de render a S. Ex. a homenagem do meu 
:apreço e da minha admiração. 

~.nimam-me, ainda hoje. estes mesmos sentimentos em 
-relação a S. Ex., sem embargo de nos acharmos, de novo, em 
·trincheiras adversas: S. Ex. chefiando a maioria parla
meptar que apoia o Governo, por julgal-o bom; eu, pat<tici
·pando da minoria que o combate, por considerai-o ·máo .. Isso, 
·porém, não impede que nos inspire um só pensamento, -que é 
·O de bem servir á nossa Patria. 

E voltando a reassumir o postO que me compete. quero 
t ambem dizer á Camara que a exposição feita aqui, ha pouco, 
pelo honrado Sr. l\l.finistro da Fazenda, sobre o Departamento 
-Na-cional do Café, está a exigir re9aros, senão contestação. 

A despeito de haverem tomado a si . essa tarefa os nossos 
-eminentes collegas Srs. Deputados João Neves e Cincinato 
·Braga, que da mesma se vão desempenhar com o brilho que 
Jbes é apanagio, julguei desde logo necessario desfazer al-
pms equívocos do illustre Ministro. , 

Consiste o · primeirl:l em attribuir-me responsabilidade 
])elo emprestimo de 1921, sem attentar que, ãquelle tempo, 
r.ão era eu ainda governo . Só o fui em 1922· quando me 
"investi então nas funcçóes presidenciaes . 

Outro consist~. em· suppor que a C amara desconhecia tudo 
-~uanto S. Ex-: disse aqui sobre o Departamento e consta de 
actos publicas, quando em verdade o que se pretendia saber 
-era exactamente o que S. Ex . deixou de dizer. 

Procurllndo averigua.- a _procedencia de accusações feitas 
.ao Instituto, teve a opposiçao duas iniciativas: - uma, re
,querendo a nomeação de uma commissão parlamentar de in
.querito, que verüicasse a applicação dos clinheiros da lavoum; 
-outra, formulando um requerimento de informações ao Go-
-verno," como de tudo está a Camara inteirada .. 

Impugnado pela maioria o pedido de nomeação da com-
. :missão de inquerito, como inconstitucional, por não haver 

-reunido cem assigaturas que o subscrevessem.- revidei alle
·gando que se esse era o motivo da recusa, eu appella.va para 
a ·propria maioria no sentido de tambem ella subscrevel-o. 
""E· formulando novo requerimento, alguns dos seus represen
·tantes o firmaram, emquanto que outros a isso se esqu1vs.
.1"3.m, eVitando, assim, que as assignaturas attíngissem á ci
:ira constitucional. 

Impossibilitada a minoria de fazer vingar a commlssão 
-de inquerito, r ecorreu a outra exPediente, formulando então 
um requerimento de informações ao Governo. ·A esta altura., 
-porém, paralysou-se na Camara a marcha do requerimento, 
:e o Governo se apressou a enviar aqui o seu Ministro, antes 
:mesmo de votado aqu~lle requerimento. 

O relato _puro e simples destes factos denuncia. o pro
-posito de não éonsentirem maioria e · Governo, que vistas 

- ])rotanas examinem o D . N.. c . · 
. Cabe então aqui uma interrogação: - Como pretende a 

.. ·maioria que a minoria com ella collabore na obra parl.amen
j;ar, se, informada a mi,I)or:ia de irregulatidades na gestão dcs 
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negocies publicas. app~lla, em vão, para a maioria, que lhe:
não secunda. a iniclativa? 

Não nos esqueçamos de que o cancro do apoio incond~
cional aos governos é que faz a ruína dos Estados e destroe.· 
a pouco e pouco a de;nocracia. 

Parodiando uma phrase que em França se tornou cele
bre, precisamos c1amar: - o incondicionalismo - eis o lni-· 
núgo! 

Elle se traduz na exaggerada concordancia com os diri
gentes, e esta os leva a viverem completamente illudidos na.. 
sua torre de marfim. · . . 

Não é da natureza humana dizer duras verdades aos go- · 
vernantes: - os aulicos sabem apenas lisonjear; o entou-
rage respeita e os familiares omittem, quando não occultam . 

Dahi succede que chefes pouco experientes da vida · e dos:. 
homens deliram np.s alturas do poder, onde se consideram . 
super-homens e se julgam sahradores da Nação. ainda q~ando, 
a arruinem e degradem. - ·· 

Bem servir ao rei é, ás vezes, contrariar o proprio rei. 
Que situação não se crêa ao Gc)Verno, perante a opinião· 

publica, com a denegação do exame no D. N. C. e a rejeição· 
do requerimento de informações? 

Não se diga que o S1·. Ministro da Fazenda-já aqui es
teve e prestou informações. por ser injurioso ao senso na:-
_cional acreditar-se que o Povo não vê lucidamente como nós. 

Póde elle não possuir grande cultura, mas tem alta noção. 
das coisas e sabe raciocínar. Elle diz, em sua sabedoria, que' 
se não devem, não temam. 

Quero crer, Srs . Deputados, que melhor seria -tivesse a:. 
Camara approvado o requerimento de informações; e,· tal 
fosse o resu~tado da apuração, appellasse para a cliscreção ~ 
o patriotismo da minoria. Haverá por lá coisas capazes de: 
subverter wn Governo ou um regime? 

Como quer que seJa, o discurso do Sr. Ministro pouco-
ou quasi nada esclareceu, tendo. antes, deixado a impressão 
de uma cortina de fumaça. adrede estendida, para dissimular-
c escandalo. ·. . 

AS duvidas sobre o D. N . C. continuam e continuarão· 
de pé, pelo menos emquanto a presteza e a habilidade con-
tabilisticas do Bo.nco do Brasil não legaliZarem opera,ções: . 
que devam ser levadas á conta do Governo. E que interes
sante hlstm.'ia a esse respeito não poderia ser aqui contada 
neste momento!... . 

O Sr. Ministro da Fazenda se deteve em defender a po
litica economíca e financeira do Governo, sendo por vezes: 
cruel na sun. critica do passado. Mas no que respeite á defesa. 
da. producção, nem tudo merece a- condemnação de S . Ex. 

o plano, por exemplo, de defesa do café. primitiva
mente executado por São Paulo, foi coroado de pleno sue
cesso . Elle beneficiou grandemente a classe dos . producto
res e contra o mesmo não se pode articular accusação seria. 

Pode, no que se lhe seguiu. ter havido erros e devemos· 
admittir que os houvesse; mas é forçoso reconhecer que· elle 
drenou vultosas sommas de ouro para o Paiz e · fomentou a . 
prosperidade da lavoura e da Nação. 

A politica ca,feeira daquelle tempo era não só a ma~ 
opportuna como talvez a mais aconselhavel aos interesses: 
da Nação, por isso que, dispondo esta de credito e de ·re
cursos, podia, com. relativa facilidade, en!rentar as especula
ções baixistas do co!liinercío .importador . 
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· A de hoje, longe de servir de protecçã.o aos lavradores, 
acarreta-lhes o empobrecimento e a ruina, sem uma esperan
ça que á reanime. 

Tendo íeito do D. N. C. a sua presa predilecta o Go
verno deitou-lhe garras constitucionaes como fazem' os mi
ll?3:fre,s na sua vo~a~ capacidade. para impedir fosse elle mo
diflcado ou supprumdo, sem que muito tempo se consumisse 
no conflicto de opiniões e de interesses, antes de escapar
lhe o objecto de seus maiores cuidados. De sorte que, em
quanto a disputa se resolve, ou não. terá a lavoura de con . 
sentir na transfusão do seu sangue para o vácuo dos reser
vatorios do Thesouro, no afan de reparar devastações opera
das· por um Governo que se revelou dissipador, incapaz e 
negligente: De resto, os princípios em que se assenta a 
nossa economia dirigida não podem ser verdadeiros e são 
deshumanos: - não só elles attentam contra o trabalho. 
que está creando riqueza para vêl-a destruída, senão tambem 
contra a moral christã - base e motivo da nossa civiliza
ção - quando aqui. como alhures, inutiliza alimentos de 
poupança e generos cte primeira necessidade. , · 

Nem pelo facto dos Estados Unidos queimarem bacoros 
aos milhões; a Argentina e o Chile, ovelhas ás centenas de 
milhares; a Dinamarca atirar ao mar manteiga ás tonela
das, devia o Brasil queimar café aos milhões de saccas~ 
Srs. Deputdos, numa hora. em que, acossada por tantos fla
gellos, a humanidade succumbe á fome, semelhante politica 
deve representar um vento de loucura a perturbar os h o-
mens e os governos . . . 

Mas, abandonando o caso da administracão . in t ern a do 
D. N. C . , contesta o Sr. Ministro haja o Bra.Sil perdido ter
reno nos mercados internacionaes de café, quando declara 
que desde 1930, se deteve á quéda de sua contribuição na
c;.uelles mercados. Para iSso apoia-se em estatísticas, e se 
esquece de que de 1930 para cá , a baixa do cambio, esti-
mulando a exportação do producto, determinou o commer
cio dos paizes importadores a augmentar as encommendas ao 
commercio exportador do Brasil . E' natural que, podendo 
adquirir maior volume de café com o mesmo numero de 
libras ou de dollares, ao commercio, que espreita sempre as 
boas occasiões para os bons negocias, não tenha escapado 
a que se lhe apresentou com a baixa do cambio, e tenha eUe 
íeito abundantes provisões para fvrmação de stocks 

Parece. assim, que á depressão cambial se deve attri
buir a maior exuortação do nosso café, cabendo-lhe ter evi
tado o decresciiD.o da quota de contribuição do Brasil para. 
os mercados mundiaes. . 

Pode a taxa de 45$000, por sacca, não ter concorrido 
para o augmento de plantações em outros paizes ; ella porém, 
cnera de tal modo o producto nacional, que equivale a uma 
valorização. com a aggravante de não aproveitar ao lavra
dor. 

E' incomprehensivel e injustificvel que se pretenda man 
ter por largo tempo aquella taxa, quando, por outro lado se 
_preconiza a extincção dos impostos estaduaes de expor-
tação. · 

De que valerá, para o barateamento do producto, a sup
:toressão daquell.:s impostos se, com caracter duradouro, um 
maior tributo passa a oneral-o? 

Ainda quando os serviços dos emprestimos feitos a São 
.Paulo e ao D . N. C . exijam a conservação da taxa em 
shillings, nunca será necessaria a sua manutenção integraL 
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Impõe-se a diminuiç~o do seu montante com uma re
rluccão ao estrictamente indi.spensavel, para desafogo da la
Youra e baixa do preço do producto. 

De tempos em tempos o Governo movimenta a diplo
macia e fal-a agir no sentido da reducção dos direitos al
fandegarios sobre o café, sem occorrer-lhe . que a nós,- antes· 
de mais ninguem, compete diminuil-os, abolil-os na expor
nosso Embaixador como se comprehendia o pedido de redu
tação. Já um Chefe de Estado perguntou, certa vez, a um 
cção do imposto, se era o BrasA o primeiro a taxar forte
mente o café, na sahida? 

o SR. FRANCisco PEREIRA - Permitta V. Ex. um apar
te. Essa taxa. C.e 15 shillings, sobre o café, foi adaptada pelo 
Governo Provisorio a pedldo dos Estados cafeeiros, dentre 
QS quaes se encontra c de Minas, que então obedecia á po
litica de V. E:x:. 

O SR. ARTHI,TR BERNARDES - Ha engano de V. Ex. 
0 SR. FRANCISCO PEREIRA - V. Ex. era che1e do Par

tido Republicano Mlneiro, que então dirigia a politica do 
Esta.do. 

O SR. ARTHUR BERNARDES- Era, sim, chefe do Par
tido, mas não do Governo do Estado. 

0 SR. FJ;tANCISCO PEREIRA - Mas ésse Partido ê que ti
nha a direcção politica do Estado . 

. O SR. ARTHUR BERNARDES - Os que pediram ti
nham em vista uma boa applicação. Agora, porém, a renda 
.está sendo desviada para outros fins; . . 

O SR. FRANcisco PEREIRA- V. Ex., combatendo a taxa, 
combate tambem a orientação politica de que V. Ex. era 
chefe. O quantum foi fixado pelos proprios Estados cafeei
ros: Minas. São Paulo, Bah}.a, Pernambuco ... 

6 SR. ARTHúR BERNP..RDES- Não estava aqui. Creio 
que, por essa époea, encontrava-me no exillo. 

· O SR. FRANC1sco. PEREIRÀ - V. Ex. ·estava aqui, em · 
Abril de 1931; e, em Minas, dirigia a politica. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Podia dirigir a polf
tica; o governo não. 

0 SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. não está bem in
formado neste ponto. Permitta que dê um esclareclmento. 
Era Director do Instituto Mineiro do Café um legitimo re
presentante da lavoura, o Dr. Jayme Marinho que pediu 
demissão por ser cont;rario ao Converuo que S. Ex. julgava 
prejudicial aos interesses da lavoura mineira. O Convenio 
só veio a ser assignado pelo novo dírector, Dr. Jacques Ma
~iel, q1.1ando o Dr. Arthur Bernardes e o Partido Republi
cano Mineiro já não tínham mais a _direcção nem a respou
sabilidade dos negocias publicas em Minas. O Sr. Olegario 
Maciel foi realmente eleito pelo P. R. M. mas delle se afas
tou depois -de víctoriosa a Revoiucão de 1930. Isso se deu 
em começo de .1931. E' esta a ver.aade. _. 

0 SR. FRANCISCO PEREiru\ - 0 Sr. .'Tacques Maciel era. 
pessoa de inteira confiança do P. R. M. · 

0 SR. DANIEL DJ;; CARVALHO - 0 Partido Republicano Mi
neiro não tinha responsa bllidade no poaer. 

O SR. FRANCISCO PEREIRA - Como não tinha?! 
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O SR. ARTHUR BERNARDES -A unica responsabili
dade do Sr. Jacques Maciel era a de seu tio, presidente ch> 

·Estado, na época. 
O S!l. DANIEL DE dARVALHO -O Sr . .Jacques Maciel afas

tou-se do Partido. 
0 SR. FRANCISCO PEREIRA - Isso foi mais tarde; depois 

de muita cois~ se haver passado. 

(Trocam-se outros apartes.) 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Não sei que resposta 
·terá accudido ao nosso representante, mas o facto é verda
deiro. e irrespondivel o argumento . 

Precisamente, disse o honrado Ministro, com.mentando 
sua víagem aos Estados Unidos e á Inglaterra: 

I 

"Precisamente, quero demonstrar a nossa situa
ção, que é consequencia principalmente da política. 
de isolamento internacional, que vem sendo seguida 
no Mundo ha já algum tempo . Dentro dessa política 
de cada . paiz bastar-se a si mesmo, cream·se diffi
culdades aos paizes .novos e devedores." 

Não vejo em o.ue a actual política de isolamento inter
nacional, :pela qual cada paiz procura bastar-se a s~ mesmo, 
c a que alludiu o Sr. Ministro, possa reflectir·Se tão dire
ctamente nas desgraças do Brasil. 

Os principaes paizes. nossos clientes, como os Estados 
Unidos, a Inglaterra. a França, a Allemanha, a Italia, não 
produzem café, que é o grosso da nossa exportação, e alguns 
não produzem o algodão nem o cacáu . Por mais que se 
isolem esses paizes e procurem· bastar a si mesmos, insi
gnificantes hão de ser no Brasil os effeitos dessa sua polí
tica, visto que só elles se farão sentir em outros paizes de 
producções súnilares. 

E' força reconhecer e proclamar ainda uma vez que a 
origem dos nossos males são os nossos proprios erros, ca
bendo responsabilidade mínima a factores externos. 

Pois não foi a dictadura que desacreditou moral. poli
ti.ca e administrativamente, o paiz, extinguindo-lhe o cre
Gito? Não foi ella que perturbou o commercio internacional 
do Brasil, reduzindo as importações com o açambarcamento 
do cambio e determinando a quéda da renda das Alfan-
degas? . .. . , 

Sr . Presidente, não foi da Camâra, como disso o honrado 
. Ministro, "que partiram referencias profundamente desai:lo

natorias para o Paiz." 
Estabelecida a dictadura, um dos seus primeiros actos 

loi malsinar, com escanàalo, o passado e todos os homens, 
vivos. que o serviram. Chegaram a esquecer que desse pas
sado tambeni viham o dictador e seus principaes auxiliares 
os quaes haviam nelle collaborado, e eram, portanto, reco
nhecidamente cumplices dos seus erros e dos seus acertos. 
Bradava-se que o Thesouro se achava raspado. o Paiz insol
vavel e. transformado em refugio de salteadores.,. . 

Instituíram-se tribunâes revolucíonarios e commissõess 
de syndicancias. E as mais temerosas accusações, como as 
mais · graves suspeitas, foram levantadas contra os mais di
gnos dos nossos compatriotas. Chegou-se a proclamar que a 
Revolução viera para punir e não para perdoar .. . 
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Quanto a mim, proclamo que fizeram os meus actos 
passar pelo crivo das Commissões de Synclicancias. Tenta
ram levar~me ao banco dos. réos, mas não o· ousaram. Se o 
não conseguiram, Sr. Presidente; V. Ex. sabe tão bem 
quanto eu que não foi pelos meus bonitos olhos nem pela 
sympathia que eu pudesse inspirar aos dominadores do dia. 
Não o fizeram porque não se mancha impunemente a repu
tação dos homens de bem. Mas os tribunaes revolucionarias 
c as commissões de s:y-ndicancia funccionaram sem encontrar 
culpados IJara punir. Entretanto, se a histeria se repetisse, 
não sei onde, agora, deviam estar os accusadores de hon-=
tem ... 

A atoarda atravessou fronteiras e mares, deixando per
plexos homens e povos. Os novos donos do Brasil agiram 
como o commerciante que, desejando evitar a propria fal
lencia, confessasse a insolvabilidade da casa, alardeasse a · 
deshonestidade propria. e diffamasse publicamente seus so
cios. Não só iSso~ porém . 

Commetteram, ainda, a extravagancia de relacionar d.Ivl
õas . alheias (de m;.micipios li! Estados) com as da União, 
quando ellas nada tinham de commum; e, exaggerando nos
sas responsabilidades, perante o :estrangeiro,- conseguiram 
.impressionai-o sem ·razão. 

Se era má a situação financeira da União, a que titulo 
arrolar com os seus, compromissos que eram dos Estados 
e dos M\lnicipíos? 

Tendo os banqueiros prescindido de ouvir o Governo 
Federal, quando fizeram aquelles emprestimos, a elle nem 
{:abe siquer, responsabilidade moraL 

Na America do Norte, Estados da União. deixaram, como 
aqui, de pagar emprestimos qU:e tomaram, e nunca o Governo 
Federal se considerou no dever de chamar a si a respon~ 
sabilidade. Nem mesmo com elles jámais se preoccupou. 

Assim, o acto da. D!.ctadura, envolvendo-se, no Brasil, 
-com os. compromissos financeiros dos Estados e Municípios, 
só podia redundar em preJuízo para· o credito nacional. Jun
te-se a isso a notaria incapacidade do Governo, e ver-se~á 
que a eHe cabe a culpa das desgraças que soffremos. E' mais 
justo e nobre confessai-o, que f1:lgir á responsabilidade. 

Do Governo Provisorio e não da Camara foi, portanto, 
que partiram oól actos desabonatorios do Brasil. No que 
respeita aos congelados,. suas raizes são mais profundas. E' 
necessario pesquisar-lhes as origens. 

Desacreditado o Brasil por actos e palavras, lJOr accão 
e omissão da Dictadura, faltou-lhes, integralmente, o cre-di~ 
to, num momento em que era grande a ancía de gastar. 
Que havia, então, de occorrer ao Governo, para ter di~ 
nheiro? -

N:;..;ce dahi a historia dos congelados. Occorreu~lhe mo
nopolizar as eambi.a.es, concentrar no Banco do Brasil o 
mercado de cambio e forçar para ali os depositas a quantos 
tivessem pagamentos a fazer no exterior. Sem possibilidade 
de emprestimo. quer interno, quer externo, era aquelle o 
unico meio de que dispunha o Govero para prover-se do 
necessario. 

Pouco importa que, por culpa do Governo, viesse o Banco 
a pagar com atrazo de anno, e mais, ·quantias que lbe fo:-am 
confiadas, em deposito, sem juros. ' 

Foi a impossibilidade da entrega desses congelados que 
iorçou o Governo a enviar seu Ministro aos Estados Unidos 
e á Inglaterra. · · 
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. Não é, pois, rigorosamente exacto que S. Ex. "nada 
-tenha ido pedir ao estrangeiro" , ao qual foi, antes. "offere-
-<'er" . Simplesmente p_ara offerecer, excusatía a massa.da de 
Já ir, âs carreiras, com o z.pparato e o dispendio que cara
-<;ter!Zaram a vi.agem. Mais facil e mais commodo seria of
f.erecer daqui mesmo, por intermedio das Embaixadas aqui 
.acreditadas, ou das nossas, eni. Washington e em Londres. 

Trata-se, porém, de um lapso de S . Ex·. affirmando 
-que "foi offerecer". porque é S. Ex. mesmo quem affirma 
-que, "em relação á liquidação dos atrazados de commercio, 
obteve que o Governo inglez concordasse;" e, repetindo ain
da a affirmaçáo, declara que "a Inglaterra concordou que 
em vez àe libras, em moeda, se dessem titulos do Governo 
.Brasileiro. " 

Isso mostra que S. Ex. toi pedir. 
Não teria o caso maior i.mportancia se, em resposta a o 

:aparte de "um senhor Deputado", não houvesse S. Ex . re~ 
torquido: · "Fiz o que VV. EEx. não jazem, que é confessa r 
os erros". Mas, Sr . Presidente. será licito esperar do Go
verno que creou o "despistamento" a contissão de uma ver
-dade, sobr_etudo a dos proprios erros? 

Mas, a um trecho d~t brilhante oração aqui pro1erida 
pelo Sr. Deputado Roberto Moreira, referiu-se o Sr. Mi
.nistro com as seguintes palavras, que, por sua vez, clamarc 
por .um revide: 

"Foi dito ha poucos dias nesta Casa que o Mi
nistro da Fazenda. voltara de sua nüssáo com as mãos 
vazias e . çom o sorriso nos labias. E' verdade que 
houve época em que não se comprehendia o sorriso 
senão com as mãos cheias." 

Se S. Ex. quiz, com isso, alÍudir ao eXit o alcançado pelos 
:l'\egocíadores de emprestimos para o Brasil, é facíl dizer
se-lhe que naquelle tempo o Paiz gosava de credito e nun
·Cs. bateu inutilmente ás portas dos seus banqueiros- ou fez 
ao pnblico, appello que não fosse correspondido. Esse fa
cto é, só por si, de uma tal eloquencia, que dispensa com
Inenta.rios . 

Agora, se S . Ex . quiz referir-se á probidade dos homens 
d.o passado, é esse um terreno perigoso para a Republic.a 
·Nova ... Aq11i está um, que, vindo do passado, acce!ta o 
mais largo deba1;e nesse terreno . E commigo, todos os que 
:tnilitam no campo aberto da opposição e serviram áquelle 
-passado. 

Devemos ter tido erros. politicos e administrativos; mas 
dahi não se infira que tenhamos incidido nelles com dolo ou 
-com má. fé. 

Ha profunda injustiça na critica ministerial aos em
nrestimos do passado. Nem quanto â taxa de juros, nem 
-<iuanto ao typo, procede a censura, do illustre representante 
d.o Governo. Ouro é o que ouro vale. Como todas as mer
cadorias, o. dinheiro tem, o preço da occasião. 

Só pela differença de tempo; parece erro, e grave, com
:parar as condições do ajust-e de Londres com os empresti · 
lllOS contrahidos no Imperio e na Primeira Republica. As
sim como fluctuam os pre9os diariamente nos outros mer
<:ados, com maioria de razao fluctuam nos mercados mone
iarlos, por ser o capital desconfiado. retrahido e até influ
~nciado por factores moraes. De todos os mercados, é o do 
-c:llnheiro o mais sensível e o mais vibratil. Noticias como 
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a de um grande desastre, a de um terremoto, a de uma fal
lencia de empresa im,portante, a de uma possibilidade de 
guerra, etc,, são: como sabemos, sufficientes para abalar a 
sua posição. Por isSo, tanto a taxa_ de juros como o typo do 
emprestímo são funcção do tempo, da occasião, eomo tam
bem o são da bôa ou !Ilá organização, do bom ou mão Go
verno, da prosperidade ou ruina financeira de uma Nação. 
úm e outro variam de accôrdo com as circumstancias. A 
Hespanha, o Egypto, a Turquia, :por exemplo, já tomaram 
emprestimos a taxas de 15, 19, 20 e até 25 %. 

E' que nos paizes mal· organizados ou mal governados, 
onde não ha prosperidade financeira, costumam as condi
ções ser mais .onerosas. 

Ninguem ignora que a differença entre o typo da emis
são e o par. se destina a uma bonificação, com a qual se 
anima o publico á subscripção do emprestimo. 

Nessa differença tambem se incluem as despesas com o 
lançamento do emprestimo, como sejam commissão do b~
queiro, propaganda, publicação de prospectos, impressão de 
titulas, senos, impostos, etc . · 

Razão não tem ainda o honrado Ministro, -quando affir- _ 
ma que desde a Monarchia se contrahem emprestimos .novo-; 
para resgatar emprestimos velhos. Nem todos os ernprestimos 
ifora.-n .contrahidos para esse fim. Muitos o foram para tra-
balhos de utilidade publica. -

E se não, com que recursos teríamos feito o desenvol
vimento do Paiz'? Como se teria processado a prosperidade 
nacional? .Com saldos orçamentarios? 

Examinem-se os orçamentos, e lá encontrarão consigna· 
ções de verbas para o serviço da divida publica. isto é, para.o 
pagamento, semestral ou annual, dos juros e quotas de amor
tização dos nossos com:Promissos. Não é, assim, verdade qua 
só pagavamos com outros emprestimos. Os proprios deficit<l. 

· or,gamerttartos, _contra os quaes sem nenhuma autoridade, 
querem investir os dirigentes da Republica Nova, e}.'1)rimiam, 
ás mais das vezes,· a anda de desenvolvimento material das 
varias regiões do Paiz, traduzida em_ verbas para serviço3 
publicas. que, adiavets .ou não, representam emprego dos di
nheiros tomados pela Nação. · 

Nem os emprestímos nem os deficits são oassiveis de 
tamanha critica. · -

Em todos os tempos, os erros foram communs a todos 
os povos. Apenas. não devia. havel-os tão grandes em um 
Governo que, detendo poderes discricionarios por quatro 
Mnos, não aprendeu, sequer, a equilibrar os orçamentos e 
só soube desacreditar o Paiz no exterior e arruinal-o in-
ternamente. . . 

O discurso ministerial se insurge, aggressivamente, con
tra as garantias dadas aos emprestimos e recorda que a pri
meira Republica "hypothecou ao estrangeiro a renda de 
todas as Alfandegas e penhorou os impostos de renda, at: 
contas assignadas e de consumo, e que não tendo mais o que 
empenhar, empenhou os que no futuro ·fossem lançados, 
numa ansia de arranjar dinheiro a qualquer preço, na mais 
criminosa indifferença pelas consequencias dos seus actos na 
vida do Paiz." 

Logo se vê que, embora perito no trato das tinança..s 
privadas, como eximi.o banqueiro, S. Ex. é novel na prati
ca das finanças publicas. S. Ex. se impressionou cÓm aquellM 
garantias, habituado, como está, ·a e~ir menos de fregue
zes que valem menos. Ellas sáo, porem, mais ficticias do 
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.que reaes e se destina ma dar ao publico uma impressão 
-de segurança do capitaL Não é uma invenção brasileira 
.nem feita para o B~asll, mas commum em contractos dessa 
.natureza. 

QuaL· o perigo da. "hypotheca" das rendas das Alfande
gas e do penhor das demais, se o Governo, que s. Ex. serve 
com tanto zelo, já faltou aos pagamentos da nossa divida, e 
.nunca os couraçados estrangeiros aqui vieram importunar
_ilos? E' que essas garantias _não passam, praticamente- de 
.meras :formalidades. 

E no dia em que uma Nação forte entendesse de em
pregar a violencia_ para cobrar dividas, não tenha s. Ex. 
duvida de que ella. o faria sem indagar se se tratava de ae
bito com ou sem garantias. 

Ne:rn sempre as grandes forças acatam o Direito. 
Pelo discurso ministerial vê-se que o Governo se ufan<t 

-do accôrdo financeiro de Londres e o considera o melhor 
de quantos a. Nação já realizou, por isso que, o honrado Mi
:!'istro, em tom de quasi desa!io porque com empha.se, pediu 

"fosse percorrida toda a historia financeira dos nos
sos emprestimos · externos, desde os primeiros tem
pos da Independencia até os nossos dias. e fosse veri
ficado se existe alguma operação em condições íguaes 
ás do a.ccôrdo de Londres.'' . 

Ha evidentemente da parte de S; Ex. um erro de in
ielligencia. que o faz tomar a apparencia pela l:'ealidade. 

S. Ex. confundiu· lamentavelmen~e. duas coisas que 
-r:uarda:rn entre si profur~das ~semelhanças e não podem se
quer ser comparadas. · 

A operacão que, em Londres, S . Ex. acaba de realizar 
-e, quando muito, Um emprestimo forçado; emquanto que 
todas as outras, a. que se referiu em seu discurso, consti
·tuem 9 que em Finanças se chama emprestimos livres. 

Estes, como o proprio nome o indica e o Sr . Ministro o 
·sabe tão bem como a Camara, são os que nascem da erpon
·tanea vontade d~ partes. as quaes, sem compromissos nem 
imposições, discutem e ajustam as condições, reservando-se 
·a· faculdade de acceital-os ou recusal-os no momento da assi
·gnatura, sem riscos nem prejuizos para os pactuantes. 

Dessa natureza são os nossos emprestimos externos, desde 
o Imperio até nossos àlas, e della não participa a recenre 
-operação de Longres . 

O Sr. Ministro ali foi por achar-se o Banco do Brasil 
't!m atrazo com os pagamentos por conta dos congelados, dos 
quaes o Governo lançára mão e não poude restituir. 

·Premidos um e outro, ·o Governo e Banco, por essa fal
ta, resolveu o Governo enviar, ás pressas, a missão chefiada 
-pelo proprio Ministro, com o objectivo de aplainar a diffi
~uldadt::, por meio de um accôrdo se fosse possivel. 

S. Ex. declarou, nas Capitaes onde esteve, que o BrasU 
não possuia elementos para vencer as difficuldades em que 
se achava, pelo que urgia, a bem de todos, um ajuste que 
lhe desse margem para aguardar melho:res dias. E perten
cendo os congelados a 1ndustriaes e commerciantes. que pre
ferem ter em gyro o capital, não poderiam estes concordar 
dm que o capit!ll aqui permanecesse paralizado e sem ven
cer i'uros. Sendo natural aue. para elle, pedissem tres cou
.sas: breve restltu1ção, garantias e Juros, deram-se-lhes prazo 
eurto, juros e maior garantia, esta representada pelo en-
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dosos ou responsabilidade do Governo, que até então nãO> 
existia. 

A natureza da o_peração de Londres n ão foi, assim, a de 
um emprestimo livremente concluido. como os anteriores. 
Os exportadores para o Brasil tiveram de ceder ao imperio· 
das circumstancias; certQs de que onde não ha, El Rey perde. 

E havia de estar , Sr. Presjdente, reservado a este Go
verno que desgraçou a Nação e arruinou-lhe o credito, a rea
llzação do melhor emprestimo de quantos o B:rasil levantou, 
em épocas de prosperidade, no Imperio e na primeira Repu-· 
blica? 

Srs. Deputados, não sendo o Sr . Ministro um ingenuo,. 
parece que, em materia de "despistamento". está o discioulo· 
se sahindo melhor do que o mestre. . . - . 

Sem embargo, Sr. Presidente, de ser o regime político· 
que adaptamos o do governo do povo pelo povo, base da ver
dadeira democracia, é .indubitavel queJ para os actuaes deten
tores do poder, a opinião publica nao merece respeito nem. 
consideração, aiitda quando, sem eiva de espírito demago
gico e sem o contagio de paixões malsãs, ella. em gestos de 
'piedade pela Nação, cl~ma contra os desmandos da adminis
tração publica. 

A prova dessa verdade tem-n'a o povo na leitura attenta. 
do discurso que, na vã tentativa de defender os actos da .. 
administraçã::> do Departamentc Nacional do Café, proferiu. 
nesta Camara, o honrado Sr. Ministro da Fazenda. 

Para que essa leitura se tome bem elucidativa, é mtstér,. 
·que, preliminarmente, se esclareçam umas tantas questões 
que. ou deram origem ao discurso, ou constituem a razão
essencial delle, do mesmo passo demonstrando não haver con-· 
tradicção em nossa attitude. 

Effectivamente, o gesto do Sr . Ministro da Fazenda de· 
nenhum modo traduz uma homenagem á· opinião publicar 
mas, apenas, um recurso de defesa propria. contra a indefe
ctível accusação da 'at~ribulada consciencia do Governo . 
. o libello contra os actos da administração do D. N . C.,. 

contra a incapacidade tecnnica e moral de seus proprios ad
ministradores, _e, portanto, contra a do Governo. não foi for
mulado pela minoria parlamentar, nem ·constitue, sequer. 
motivo original de que se servisse a imprensa, na campanha. 
de opposição ao governo dictatorial, que disfarçadamente ahi 
:;.~nda está. · 

Esse libello precedeu a constitucionalização do Paiz e 
surgiu subscripto pelas suas classes conservadoras, a lavoura. 
i· o commercic. Elle data dos primordios da creação do mal
fadado instituto dlrector da nossa economia cafeeira. A cp
posição parlamentar fez-se, apenas. o éco do clamor geral .. 
mesmo porque não lhe era licito silenciar ante a situação de 
descalabro da economia nacional e a espoliação, officia.lmente 
confessada, de que vem sendo victima a lavoura cafeeira do 
Paiz . · 

De resto, levantando no parlamento a questão cafeeira, 
a m1norla não agiu com o. intuito de atacar o ~overno, mas, 
ao revéz, inspirada no· patriotico dever de facilitar a sua de
fesa, já através do inquerito parlamentar, primeiramente al
vitrado· já posteriormetne, por meio do requerimento de in
formaçées, já rejeitado pelo voto da Camara . 

Da opportunidade desass medidas, àll-o, eloquentemente. 
o Sr . Min~tro da Fazenda em seu .discurso, quando declara. 
que: · 
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"Em poucas opportunidades poderia o Departa
mento Nacional cto Café .soffrer, como nesta, sem in
convenientes de graves repercussões na vida nacional, 
as consequencias da desconfiança sobre elle lançada 
com as refereuci.as feitas á. sua administração e aos 
pedidos de informa~ões e mesmo de um inquerito 
rigoroso; essa circumstancia especial decorre de se 
achar o Departamento Nacional do Café, desde 16 de 
-Maio, sem,_ interferencia activa nos negocies de café· 
e praticando apenas os actos de administração indis
pensaveis, aguardando o resultado do conven io já 
conv.ocado e no qual ficará deliberada entre os Esta- · 
dos productores de café a forma de proseguir elle a 
sua acção- Se, entretanto, toda esta campanha tivesse 
coincidido com uma época de acçãc activa do Depar
tamento Nacional do Café, é evidente que os seus 
objectivos poderiam ser em grande parte ou no total 
annullados.-A lei deverá, portanto, ser severa na exi
gencia da presta~ão de contas e da responsabilidade 
dos dirigentes, pois a instituição precisa ficar ao 
abrigo ·destes temporaes, sob pena àe ialhar a seus 
obJectivos, sendo. neste caso, preferível supprimil-a _" 

De que, portanto, nenhum prejuizo para a economia na
cional poderia advir do inquerito proposto, é ainda o Sr. Mi
nistro quem, espontaneamente, o declara, neste trecho do seu 
discurso. Seria mesmo inadmissível suppôr-se que membros 
do Parlamento brasileiro, . encarregados do inquerito, se ins
pirassem em sentimentos outros que não o de seu mais acen
crado patriotismo para, no caso da constatação de irregu
laridades. irem além das índispensaveis suggestões ao go
verno, para corrigil-as. No dia em que desapparecessem a 
prudencía dos governos, a discreção e a sabedoria do Con
r.resso, baldado seria então qnalquer esforço para evitar-se 
a ruína, senão o perecimento da propria nacionalidade_ 

Passemos, agora, a examinar o discurso do illustre Mi
nistro, á luz dos oroprios argumentos de que elle se serviu 
para defesa do o: N. C. 

Estudando este organismo suí generis, que, como prepos
to de sua administração. dirige a nossa economia cafeeira, 
procura S : Ex. historiar a creação do Depart amento e jus
lti!icar o seu modo de agir, em fa.ce da natureza especial dos 
serviços que lhe incumbem. Esforça-se, igualmente, S. Ex. 
em demonstrar a possibilidade de perfeita fiscalizacão dos 
"serviços autonomos", creack>s pela moderna economia diri
gida, produzindo a esse 1espe1to. e no cam!}o do Direit<? Ad
ministrativo, interessante e erudita conferencia. Ora, jamais 
pensou a minoria parlamentar em criticar os regulamentos 
do D . N. C. e, menos ainda, allegar a impossibilidade de 
fiscalização ef!iciente desse orgão da administração publica. 
. A accusaçã.o levantada ê mais incisiva. e yersa, ao con
trario, contra a não prestação de contas do Departamento ao 
Ministro, ou á opinião publica, em contravenção manifesta.. 
de disposições claras e terminantes do seu regulamento. 

O que S. Ex .. como explicação á opinião publica, de
veria declarar á Ca.mara de seus representantes, é que as 
contas do Det;artamento e do Conselho, desde o inicio da 
existencia de ambos, lhe foram regularmente prestadas, em 
balancetes mensaes e balanços annuaes, na fórma. dos sep.s 
regulamentos e da legislação que os rege. Isto S. Ex. na.o 
fez, no que andou, aliás, com recommendavel prudencia, pois, 
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as parcellas globaes de 'receita e despesa que· lhe foram pres
t-adas talvez não -lhe inspirassem, como não inspiram a nin-

. guem, maior credibilidade. · 
No que respetia á celebr~da autonomia do Conselho e 

do Departamento, é-nos licito perguntar a S. _ Ex. qual o 
valor que lhe emprestava o governo, quando, sem razão," 
mesmo apparecente, decretou a extincção daquelle e a creação 
<le.!:te. Será ainda opportuno perguntar a S. Ex. · com a de
vida venia, :ROtqPe não se creou, até hoje, o conselho con
sultivo do Dépan... .ento. orgão orientador e fiscalizador de 
sua administração, e a que se refere o Decreto 22.452, de 10 
de Fevereiro de 1933 . . .. · 

Uma simples explicação, ainda, sobre o não provimento 
po cargo de director, reservado ao representante Qirecto da 
·tavoura, durante quasi um · anno vago pela renuncia do hon
Iado Deputado Sr . João Tostes, com· assento na bancada do 
meu Estado, nesta Camara, não seria de todo ociosa, e antes 
-contribuiria para. bem esclarecer as graves denuncias· dia
riamente formulãdas contra a directoria do D . N. C. 

Passando sobre o capitulo de · justificação · da existencia 
do Departamento. em face da Cor>...stitul~5.o Federal, sem dal'
lhe maior attenção, apenas observarei que o decreto que o 
prorogou até 1938, visou, tão sómente, a arrecadação ·da taxa 
de 45$000 por sacca de café, afim de, com o respectivo pro
C.ucto, cobrir o debito para com o Banco do Brasil e o do em
prestimo paulista de, libras. · 20 milhões. Este decreto; pelo 
menos em parte, está virtualmente revogado pelo art. 6° das 
.:Disposições Transitarias da constituigão, que . prorogou, sine 
-die, a cobrança da taxa e vinculou-a exclusivamente ao pa-
-gamento das dividas citadas . 

A emenda . com que a bancada mineira resalvou a obser
-;aneia do Convenio · entre os Estados caféeiros visa, apenas, 
as sobras da taxa de 5 shillings, que, de direito, lhes per
tencem. 

Dada a impossibilldade material de uma verificação itn
med!ata da exactidão das verbas da receita. fica o seu estudo 
-.:-eservado para tempo· mais opoprtuno. 

Trata-se de trabalho exhaustivo e_. que requer larga in
dagação, pois, como a. Camara não desconhece, a verificacão 
.se ha de fazer com o balanço do producto das taxa,s de 3 shs., 
vigorando de 11 de Fevereiro a '24 de Abril de 1931: do total 
da quantia arrecadada pela taxa de 10 shs., que vigorou de 
24 de Abril a '1 de Dezembro do mesmo anno ,e da taxa de 15 
sb.s., de 7 de Dezê~bro de 1931 até 31 de Dezembro de 1934, 
tempo referido n9 balanço apresentado pelo Sr . Ministro da 
Fazenda~ e, de outro lado, o total das saccas de ca1é expor.;, 
t.adas no mesmo período, felizmente registrado dia a dia., 
mez a mez e anno a anno, em estatísticas nacionaes e estran-
geiras, rigorosamente controladas. . 

Nt) que diz, ainda, com a arrecadação do Departamento 
o cambio· á vista, sobre Londres, ora sobre o de Nova-York. 
~umpre ter er.n vista que as taxas foram calculadas ora sobre o que determinou variações no qua-ntum das mesmas, em moe-
da nacional . . 

Depois. foram as ditas taxas fixadas em moeda nacional, 
ou seja ao principio, 55$000 por sacca e, mais tarde em 45$, 
taxa essa ainda em vigor. · 

Como vê a Ca:rnara, impossivel se torna, de prompto, uzn 
exame criterioso das verbas da receita., trabalho que, entre
tanto, precisa ser opportunamente feito. 

Passemos, pois, a exanúnar as verbas da despeSa. . 
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. A parte que o Sr. Ministro da Fazenda ·dedica em seu 
discurso á demonstração das contas que ~he foram prestadas 
pelo Departamento é. sem duvida, eloquentissima, para o ef
feito . de justificar, de modo cabal, a approvação pela C amara 
_do mallogrado requerimento de informações, formulado pela 
minoria. A simples leitura do discurso de S. Ex. sobre esse 
ponto, mostra, á luz da evidencia, que as suspeitas de ha . 
mu1to levantadas pela imprensa têm fomento de verdade. Os 
desvios de applicação do :producto de arrecadação da taxa 
de 45$000, por sacca de cafe, exportada, ahi se acham confes
sados; em que dispositivo legal se baseou a directoria do 
D . N. C., para realizar as despesa& referidas nos it ens ns. 4, 
7, 8. e 9? E-como verificar-se .a applicaçã_o minuciosa de todas 
as avultadas verbas da despesa, se ellas estão expressas de 
modo global e attirtgem a cifras astronomicas? Como com
prehender-se a verba de 48.347:028$650, referente a "des
pesas com a expedição do café penhado, cujo producto foi 

· applicado no emprestimo?,. Pois a arercadaçáo dos- 5 shs. 
não excedeu mesmo ás necessidades dos serviços desse em
vrestimo, determinando, ainda, sobras vultosas que foram di
stribuídas pelos Estados cafeeiros, na fórma prescripta no 
Convenio de 30 de Novembro de 1931? 
· E como justificar os gastos com a propaganda do café, 
no Paiz e no estrangeiro. num montante de cerca de 5 mil 
contos Citem n. 7), se os contractcis de propaganda estão com 
á sua execução suspensa ou foram quasi todos rescindidos, 
desde o inicio de sua execução? 

Repetida constantemente a accusação de que o Departa
~ento vive amparado por uma campanha de m:rstificações 
pelas columnas pagas da imprensa, como descobrir, na verba 
de cerca de 30 ll"..il contos constante do item n. 5, se é, ou 
não verdadeira a accusação? 

Como se vê, não ha bôa vontade capaz de justificar a 
a.cceitação das verbas de que se serviu o illustre Sr. Ministro 
da Fazenda como representando_ cifras ·de um verdadeiro ba
lanço. 

Bem andou S . Ex. exhibíndo-as á Camara como lhe fo
ram apresentadas. sem, comtudo, assumir qualquer respon
sabilidade por sua exactidão. 

O requerimento de informações apresentado á Camara 
p8la minoria está, pois, sem resposta, e mais do que nunca 
a sua approvação se impunha. em prol da moralidade admi
nistrativa. A maioria de seus itens não foi sequer referida 
no discurso ministerial, e, assim, a procedencia do requeri
.mento ficou por elle plenamente confirmada. 

_ Sr . Presidente, as responsabilidades que tenho na vida 
do PaiZ e as que me advêm da Revolução, que ajudei, não me 

. permittem ficar alheio aos soffrimentos do Brasil e, antes. 
obrigam-me a tomar a attitude que a Nação vem testemu-
nhando. · . 

Ha no mundo uma vasta conspiração contra a democra
cia, e um vento impetuoso de força ·moral a ameaça de des
truição. Não sómente as novas philosophias dissolventes aba
lam-lhe os alicerces, mas tambem a maneira por que os go-
vernos conduzem os destinos dos povos . · . 

A democracia brasileira. que conta de existencia mais de 
um seculo, tem contra-marchado, em vez de progredir. Tem
SI:! a impressão de que ella joga, no presente, a sua cartada 
decisiva, e de que a sua sorte depende desta Camara. 

Quem sabe se não seremos nós os seus salvadores ou os 
coveiros da sua sepultura? 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 19+ Pág ina 22 de 174 

-88-

Se somos representantes da Nação, saibamos incarnar os 
sentimentos populares. Ouçamos a voz do bom senso e da 
razão, e falemos ao Governo a linguagem da· verdade, que 
elle precisa ouvir. · 

o Paiz não pôde continuar como vae. . . Nada de receios 
nem de apoio exagerado. Vençamos a indecisão e a i.riercia. 
O Brasil arde sobre um braseiro de odios e de sotfrimentos. 
E- cQnvém não assopral-o para não inflammal-o. (Palmas pro
longadas. O orador é cumprimentado.) 

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

REQUERIMENTO 

Requeremos seja consignado na Acta dos nossos tra
balhos de ·hoje um voto de congratulações á Venezuela pela 
passagem festiva de mais um anniversarto de sua emanci
:paçáo politica. occorrido em data de hontem. 

Sala das SeS-sões, em 6 de Julho de 1935. Gomes 
Ferraz. - Edmundo Barreto Pinto. - Cid B. de Castro 
Prado. - Aureliano Leite. - Barros Penteado. 

Approvado. 

O Sr. Presidente 
guinte 

i ' 

Vou ouvir a Camar~ sobre o se-

REQUERIMENTO 

Requeremos a inserção na Acta, de um voto de regosijo 
pela passagem da ephemeride . de 4 de Julho que relembra 
<l 146° anniversario da independencia dos Estados Unidos da 
America do Norte e que. constitue incontestavelmente um 
<los episodios mais importantes da campanha emancipadora 
dós povos da America. 

Sala das Sessões; 5 de Julho de 1935. - Gomes Ferraz. 
- Renato Barbosa. - Diniz Junior. - Salgado Filho . 
.Arthur Jorge. - Barreto Pinto. 

Approvado. 

O St. Presidente - Tenho sobre a Mesa dois requeri
mentos de informações que vão ser lidos. 

São, successivamente, lidos, apoiado um, e postos 
em discussão os seguintes 

REQUERIMENTOS 

N. 55- _1935 

(la Legislatura) 

!lequeremos, o":vida a Camara, sejam solicitadas infor
maçoes ao Sr-. Mimstro da Justiça dos motivos~ que determi
naram o Sr. Capitão Chefe de Policia do Distrlcto Federal 
mandar varejar hontem. á noite, a séde do Syndicato Brasi
leiro de Bancarias, na Avenida Rio Branco n. 133 e conse-
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quente pnsao de cerca de 50 funccionarios bancarias, inclu
sive senhoras e senhoritas. 

Sala das Sessões, 5 de Julho de 1935. - Adalberto 
Camargo.· 

Encer.rada ·a discussão, e adiada a votação. 

N. 56 - 1935 

(P Legislatura) 

Requeremos, ouvida a C.amara, sejam solicitadas aa 
Sr. Ministro da Justiça, informações sobre quaes os motivos 
ãeterminantes . de, com manifesta infracção da Constituição
Federal, haver a Policia desta Capital. hontem, invadido as 
sédes de varias associações de classe- inclusive a do Syndi
cato .dos Bancarias - effectuando a prisão de muitos dos 
syndicalizados que, nessas mesmas sédes e pacificamente, se 
encontravam no exercicio de um seu legitimo direito. 

Requeremos, ainda, urgencia para que o presente reque
rimento :;eja immediatamente discutido e votado. 

Sala das Sessões, 5 de Julho de 1935. - Acurcio Torres. 
-Pinheiro Chagas. -Furtado de Menezro;:;. - Levinclo Coe
lho. -Henrique Dodsworth. - UbaZdo Rama<hete. -Jair 
Tovar. - Nicoláu Vergueiro. - Barros C as sal. - Felix Ribas. 
- Arthur Santos. - Macario de Almeida. - Candido Pessôa. 
- Plinío Tourinho. ~ Paula Soares Netto. - A. Bemardeõ 
Filho. - Souza Leão. - Bias Fortes. - Baptista Lusardo. 

O Sr. Presidente - Este requerimento, n. 56: será con
sindera.do na Ordem do dia. 

E' lido e remettido á Commissão Executlva o ~e
guinte 

. REQUERIMENTO 

N. 57- 1935 

na Legislatura} 

Requeiro a V. Ex. de accõrdo com o § 8° do art. l'il:T 
do Regimento Interno, a publicação no "Diario do Poder Le
gislativo", do artigo inserto no Jornal do Commercio do dia. 
30 de Junho ultimo e de autoria do illustrado publicista pa
tncio Sr. Dr. Victor Vianna, sob· o titulo "O homem do in-, 
terior e sua educação". 

Refere-se o alludido trabalho á acertada resolução desta. 
Camara mandando proceder a um inquerito sobre as condi
ções de viela do trabalhador nas varias regiões do Paiz. em 
obediencia ao disposto no artigo 115, paragrapho unico, da. 
Constituição Federal. 

Sala das Sessões, em 6 de Julho de· 1935. - Roberto 
Simonsen. 

O Sr. !"residente - Está :finda a leitura do Expediente~ 
Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs.: 
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Euvaldo Lodi, Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, Mario 
·chennont, Deodoro de Mendonça, Abguar Bastos, Clementino 
Lisbôa. Carlos Reis, Agenor Monte., Freire de Andrade, De
mocrito Rocha, Pedro Firmeza, Humberto Andrac.te, Monte 
kraes, José de Borba, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oli
"reira, Gratuliano de Brito, José Gomes,-Herectiano Zenayde, 
Ruy Carneiro. João Cleophas, Ozorio Borba, Adolpho CelSo, 
Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, Alde Sampaio, 
Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Severino Mariz, Motta Lima, 
Deodato Maia, Melchisedck Monte, Manoel Novaes, Pedro 
Lago. Arlindo Leoni, Magalhães Netto, Arthur Neiva. Ra.phael 
Cincutá, Edgard Sanches, Julio de Novaes, Henrique Lage, 
SaUes Filho .João Guimarães, . Levi Carneiro, Eduardo Du
,·ivíer, Bento Costa, Hermete Silva, Cesar Tinoco, Lontra Costa. 
Nilo Alvarenga, Clemente Medrado, FUrtado de Menezes, Vi
eira Marques, Negrão de Lima, Celso Machado, Bueno Bran
-dão. Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Waldemar Ferreira, Santos 
Filho, Oscar Steyenson, Carlota de Queiroz •. Moraes Andrade, 
Vergueiro Cesar, Cardoso de Mello Netto, Miranda Junior, 
Horacio Lafer, Fa.bio Aranha, José Cassio, Laudelino Gomes. 
Trigo de Loureiro, Octavio da Silveira, Abelardo Luz, Diniz 
Junior, Carlos Gomes de Oliveira, João Cados, Annes DiaS, 
Raul Bittencourt. A.scailio Tubino, Barros Cassai, Dario Crespo, 
~~dalberto Correa, Fanfa Fibas, Aniz Badra, Ermando Gomes, 
Sebastião Domi.ngues, Pedl:o Jorge, Abilio de Assis, ·Antonio 
Carvalhal, Alberto Surek, Vieira Macedo, Martinho PradO· 
Ferreira Lima, Oliveira (Joutinho, Lima Teixeira, Pedro Rache, 
Roberto Simonsen, Vicente Galliez, França Filho, Moacyr 
Baroo:>~:t· Cardoso Ayres, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, 
Paulo Martins, Moraes Paiva, ThomiJson Flores (107) _ 

DeiXam de comparecer, os t5rs. : 
· Ribeiro Junior, José Pingarilho, Agostinho Montelro, Ltnu 
Machado, Pires de Gayoso, Olavo Oliveira, Jehovah Motta, 
Martins Veras. Alberto Roselli, Samuel Duarte, Arnaldo Ba;,
tos, Mario Domingues. Enúlio d€. Maya, Orlando Araujo, Mello 
Machado, .-Altamirando ReqUião, Clemente Marlani, Lauro 
!'asses, Luiz Vianna Filho, J . J . seabra, -Alfredo Mascarenhas. 
Arnold Silva, Octavlo Mangabeira, Asdrubal Soares, Francisco 
Gonçalves. Raul Fernándes, Cardillo Filho, Carlos Luz, Nor3.1-
dino Lima. Adelio Maciel, João Beraldo, Washington Pires, 
Juscelino Kubitschek, Polycarpo Viotti, Carneiro de Rezende, 
João Penido, Rezende Tostes, J6ão Henrique, Jacques Mon
tandon, Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Gama 
'Cerqueira, Joaquinl Sampaio Vi'dal. Cincinato Braga, Laerte 
Setubal, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, Jorge Guedes, Tei
xeira Pinto, Rober".,o Moreira, Meira Junior, Justo·de Moraes, 
Al'thur Jorge, Austro de Oliveira. Aithur da Rocha, Martins e 
Silva, Chrysostomo de Oliveira, José do Patrocinio, Gastão de 
l3rito, Augusto Corsino, Vicente Gouveia, Salgado Filho. (6~) 

ORDEM .DO DIA 
. \ 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
!J~recirn_ento de 229 Srs. Deputados, com o que tomou posse 
noje. 

Submetto a votos o requerimento de urgencia para im
mediata díscussão e votação do .requerimento n . 56, ele · 193~. 
<lo Sr .. Acurcio Torres e outros . . -

E ' dado como rejeitado_ o requerimento. -
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O Sr. Ac:urcio Torres (Pela ordem) requer verificação
Cia. votação . 

. Procedéndo-se á votação de votação. reconhece
se terem votado a favor 48 Srs. Deputados e contra 
123; totar171. 

o Sr. Presidente - O requerimento de urgenciã. foi re
jeitado, sendo o requerimento n. 56, de 1935, do Sr _ Acurcio 
Torres, incluído para discussão na proxima Ordem do dia. 

O Sr. Acui'cio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
desejava que V. Ex . me informasse se, rejeitada a urgenc1a, 
o requerimento será discutido na proxima sessão_ 

O SR. PRESIDENTE - Segundo o Regimento, reJeitada a. 
urgencia, o requerimento será discutido na sessão imme
diata 

O SR. ACURCIO TORRES~ Muito obrigado a V. Ex. 

O S:r. P!'esidente - Passa-se á materia constante da 
Ordem do dl.a.. 

3a. discussão do projecto n. 294, de 1935, autori
zando a abrir o credito especial de 48:000$. para pagar 
aos professores de desenho do Collegio Pedro II, Enoch 
da Rocha Lima e outros; com parecer da Commissãac 
de EducaÇão e protecto da Com missão de Finanças. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 
H a sobre a. Mesa uma emenda que vai ser lida. 

E' ·lida, apoiada e enviada á Commissão de Fi
nanças e Orçamento a seguinte 

EMENDA AO PROJEC'l'O N. 294, DE 1935 

(3a Discussão) 

N. 1 

· .Redija-se, assim, o artigo unico: 

'"Art. · . o 'Tilesouro Nacional pagará a differença ae 
vencimentos a. que têm direito os -professores do Colleglt) 
Pedro II, Enoch da Rocha Lima, José de Sá Roriz, Benedicto
Raym.undo da Silva Filho e Alcino Chavantes Junior, no 
periodo de Maio de 1931 a Dezembro de 1932, por conta da. 
verba de "Exercícios findos". consignada no orçamento vi
gente, depois de reconhecida a diVida. pelo Ministerio da Edu
cação e Saude Publica, na forma da Iegi..slação de contabi
lidade em vigor." 

Sala das Se;;;sões, 5 de Julho de 1935. - Barreto Pinto. 

Ju.Stificação 

lndi.spensavel declarar, no texto do projecto, o perloCio 
em que deve ser-paga. a dif!erença de vencimentos. Ali~ () 
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parecer do douto relator, permittíu-me indicar desde já. o 
iJeriodo. 

Não vejo necessidade de credito especlal. A despesa poae 
ser custeada pelo credito orça.mentario consignado para exer
ticios findos . 

Sala das Sessões, 5 de Julho de 1935 . - f;dinundo Bar
Teto Pinto . 

Deixa de ser accelta, por infringir dispositivo· 
constitucional a seguinte 

E;MENDA AO PROJECTO N. 294 

N. :z 

Accrescente-se onde convier: 

Art. O Thesouro Nacional pagará a Laurindo Macedo, 
secretario-bibliothecario do Observatorio Nacional, reintt:
gracio pelo Chefe do Governo Provisorio. os vencimentos a 
que tem direito, conforme dlvida já reconheci9,.a pelo :Mi
nistro da Educação e saude Publica, referente ao periodo de 
1 de Novembro de 1926 a 24 de Outubro de 7932, correndo a 
aespesa· respectiva pela verba de "Exercícios findos", con
.signada no . orçamento vigente. 

Sala das Sessões, 5 de Julho de 1935. - Barreto Pinto. 

Justificação 

O secretario-bibliothecario do Observatorio Nacional. 
i..auríndo 1VIacedo, foi exonerado, por abandono de emprego, 
'E!stando em pleno exerclcio de suas funcções, por motivo de 
questões políticas!. · 

Reconhecendo a verdadeil:a arbitrariedade desse acto. t 
sr. Chefe do üo ... ·~rno Provisorio tornou-o sem effeito, bai
xando o decreto de 24 de Outubro de 1932, incluido portan
to, dentre os dec_retos approvados pela Assembléa Nacional 
Constitumte. 

Na confoinúdade do Decreto discricionario, o M1ntster10 
<ia Educação, reconheceu o direito dos vencimentos no · pe
riodo de 1 de Novembro de 1926 até 24 de Outubro de 193~. 
contorme Av:lsos ns. 3.109, de 30 de Novembro de 1932 e 
<191, D. C., de 8 de Março de 1933. 
·. O Thesouro Nacional, porém. pelo Officio n. 2.520, a .... 
Directoria da Despesa; confonne publicação no "Diario Of
ficial" deiXou · de ordenar o pagamenro por falta de saldo. 
F.' que os vencimentos no alludido período foram pagos ao 
substituto nomeado pelo governo, na época, em que teve lagar 
~ violenta demissão. Tendo presente o Aviso 691, D . C., o 
Thesouro entende que o pagamento deve . ser realizado po:r 
meio de credito especial. 

Trata-se, evidentemente, de despesa que, no meu modo 
<i vê r, póde ser custeada pela verba de Exercícios .:Findos . 
Assun. acaba de decidÜ' a Camara, mandando pagar difft
rença de ·;encimentos, conforme projecto n . 50, 1935, 1~ le
gislatura. A douta Commissão d Finanças, entretanto, me
lhor decidirá na .sua alta sabedoria, depois de ouVido o Mi
nisterio da Educação sobre se assiste o direito em causa. !! 
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quanto ao reconhecimento da diVida fe~ta pel?S citadOS 
.avisos. 

Sala ctas Sessões, 5 de Julho de 1935. - Barreto Pinto. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, o projecto óra 
em discussão é referen~e á abertura de um credito especial 

· de 48 contos de réis, para pagamento a professores de de
senho do CoUegío Pedro II. 

Não estranhará por certo V. Ex. minha presença nesta 
tribuna, uma vez que se trata de habilitar o Poder Executi
~o com as importancias de que tanto vem carecendo, para 
effectuar pagamentos a membros do MagisterlO. 
· A materia de qüe me vou occupar é. de facto, pertinente 
~o projecto em debate. V. Ex. verá, ao fim de algum tempo 
de minha exposição, como é perfeita a relação existente en
tre esses dois assumptos. 

Mas a Camara sabet·á relevar a minha presença na tri
buna, acerca do assu_mpto tão complexo e vital, quanto dis
tante de preoccupaçoes de outra ordem, que, no momento, 
me solicitavam e me solicitam a attenção, por isso que tam
bem attinentes á minha funcção parlamentar . A essa cir
-cumstancia, cumpre-me dar especial relevo, como indispen
savel preliminar ao estudo que pretendo aqui desenvolver. e 
que caberia. com outra autoridade, argucia e profundeza, a 
uma voz que estamos habituados a acatar nos assumptos 
pertinentes á economia e ás finanças_ nacionaes. 

Impedido, porém, o eminente representante de São Paulo 
de comparecer agora á t:-íbt:na, - e por motivo que todos 
sinceramente deploramos, - o meu illustre leader, Sr. João 
Nev:es, resolveu attribuír-me a ingente missão de, em resposta 
ao Sr. Ministro da Fazenda. provar á Casa e ao Paiz, que 
assiste razão inteira ã minoria parlamentar, nas criticas 
adduzidas sobre a gestiio do Departamento Nacional do Café 
'é, em geral, sobre a orientação impressa pelo Governo ás fi
nanças publicag . 

Neste encargo, que me foi confiado pela generosidade um 
tanto discricionaria do meu illustre amigo e leader . . . 

O SR. .ToÃo NEVEs - Um acto de extrema felicidade 
];)ara mim . 

. o SR. SAMPAIO CORR~ - ... perdôe-me S. Ex. 
essa quasi perversl!t caracterização de sua attitude para com-

. migo; - neste encargo, repito, ilnpõe-se, da minha· parte e 
da dos que me ouvem, a maxima objectividade e isenção de 
animo, para. que os problemas que se antolham á administra
ção publica possª-m ser examinados com acuidade e nitidez . 
.Só fugindo de querellas e recriminações, - que. aliás, a nti
noria. da Camara teri.a toda a autoridade para desenvolver; 
- só assim, poderemos chegar a conclusões positivas, e im
pormo-nos á a.ttenção do Paiz, o qual, na angustia economica 
em que se debate, muito se assemelha áquella casa do rifão 
popular, onde, não havendo pão, todos gritam e 1;1inguem tem 
razão . . · 

Vê V. Ex., Sr. Presidente. como a materia é pertinente 
·~o projecto . em discussão ... 

O SR. Pru:s:mENTE - Com certo esforço de imaginação ..• 
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O SR. SAMPAIO CORRU- Accresce, Srs. Deputados,. 
que o assumpto, como accentuei de inicio, é sobre vital ex,... 
o.remamente complexo, porque resulta de um como entroza
mento de factos distinctos, que operam em campos distin.
ctos, mas se solicitam e reagem uns sobre os outros, sem qu~ 
po:jsamos, a maueir&. d~ sciencllis experimemaes. isolal-os. 
em suas origens e consequencias, como por vezes tem sido 
mfructíferamente tentado nos ultimas temuos entre nós. Ha~ 
de um lado, ~ questão_monetaria como prÜb1ema do cam1bc.,_ 
actuando decisivamente sobre a economia e a producção; e~ 
de outro, essa economia e essa producção, influindo sobre 
aquell<l questão e sobre aquelle problema-: 

Dahi, a imprescindibilidade de precaução e de grand<: 
11erenldade no- estudo de taes materias, não só para bom re, 
sultado delle. mas tambem, em beneficio do· proprio pesqui
zador, para que er.Iouqueça, ao assistir· 11. um redemoinhc.. 
de factos, que precisa saber distinguir e classificar, para PO• 
der corrigil-os. Já um grande político inglez, - aliás, es. 
pirita positivõ, de aço de boa tempera, - o velho conser 
vador Disraeli dizia que, "depois do amor, nenhum problema; 
tem elouquecido maior numero de homens do que o d~ 

. moeda." 
Esta phrase. Sr. Presidente, eu a ,cito com proposito de. 

liberado, para fazer sentir a todo~ &. justez~ do que affirme~~ 
quanto á complexidade cio assumpto que me foi distribuido 
Têm, com effeito, os leigos, no dito de Eeaconsfield, um.. 
<.:xcellente: termo d€: cúm}:Jaração, -visto que, se leigos em fi
llanças, não o serão, -por certo. nas complicações do amor,.. 
e, portanto, lá develll. ter sentido n'aJma, como Camõeb,. 

'~Um· não sei quê, que nasce não sei onde, 
"Vem não sei como,_ e doe não sei porque". 

Assim, "ct doer ·não sei porque", a angustia dos g~er
nos; quando obrigados á eaça da moeda com que devem sal
dar compromissos pesados, oriundos de impensadas attitudes. 
anteriores ... 

E' certo, Sr. Presidente, que o grande Disraeli alludia. 
á questão monetaria propriamente dita; mas, a outra, relati
va a liquidação de dividas contrahlã&.s em moeda estrang~1-
ra, - e é esse, agora, o nosso caso. - está contida .na de 
ordem mais geral, em virtude do que, prolongando a com
pa -::ação, chegaremos á conclusão paradoxal a que em outro
~c-neto, chegou o mesmo cantor lusitano, ainda em referen
cia a dividas de amor: 

"Quanto mais se paga, mais se deve". 

Pois não é o que nos está agora a acontecer? Parece 
que "im. 

Se não, vejamos. 
Em seu brDhante discurso de 28 de JUnho. Ultiino. de 

que discordo em innumeros pontos, o illwitre Sr. Ministro
da Fazenda estudou successivamente: 1) a situação do De
part2mento Nacional do Cafê em face do Direito Administra
ti.vo; 2) a sitqação do mesmo Departamento em face da Con
stituição Federal; 3°) a taxa de 45$000 por sacca de ca.fé e a 
~ua applicação pelo Departamento; · 4o) nominalmente, a. 
questão cambial e -o accôrdo de Londres_ 

Quero, em resposta, obedecer ao mesmo plano de exPO
sição, começando, porém, pela analyse da situação do De-
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partamento Nacional· do Café em face da Constituicão de 
16 de Julho, porque, a meu vêr, esse aspecto da questão so
breleva aos demais. 

Não o farei, porém, sem accentuar, preliminarmente, que 
foi o proprio Sr. Ministro da Fazenda qu<!m, fusensivelmente 
levado pelo entrozamento dos phenomenos e pelo redomoi
nhar -dos factos a que ha pouco alludi, foi o propíio Sr. Mi
nistro quem, repito, filiou a questão cambial e o accôrdo 
de Londres ás actividades do Departamento Nacional do Café, 
como que querendo assim explicar ter sido dictada a sua 
acção, no caso do accôrdo de Londres, pelas anteriores atti
tudes do Governo, no tocante á questão cambial e ao pro
blema do café. 

Confesso, a V. Ex. e á Camara, Sr. Presidente, me haver 
lembrado, - ao ouvir a palavra .quente do illustre titular 
da Fazenda passar, insensivel e naturalmente, do café para 
o accõrdo de Londres; - confesso me haver lembrado da 
canção dos meus tempos de meninice, que o nosso Villa
Lobos cuida estylizar: 

"Neste surrão me metteram, 
Neste surrão morrerei?" 

Estou convencido de que S . Ex .• com a sua intelllgen
cia viva e com a. sua alta capacidade, saberá certamente 
sahir do surráo em que o metteram, mas, para isso, não 
bastará o esforço aqui despendido no seu primeiro discurso. 

Assim, na parte desse discurso,· referente ao aspecto 
constitucional da situação do Departamento -Nacional do 
Ca;fé, ha evidente confusão; talvez intencional, entre as ac
cusações da núnoria e a resposta que nos foi apresentada. 

E' que S. E.'!:. admitte que · tenhamos ilnpugnado, por 
inconstitucional. a existencia daquelle Departamento, para, 
contra essa construcção, virtualmente attribuida aos oppo
sicionistas da Camara, descarregar as baterias dos parece
res de dois talentosos jur'.LStas patrícios. Mas ..., ponto em 
debate, muito .ao contrario, é o da inconstitucioDalidade- na 
applicação das taxas arrecadadas sobre o ca.fé . 

Para demonstrar a improcedencia da defesa levantada 
. pelo digno Sr. Ministro da . Fazenda contra as arguições da 
minoria neste particular, desçamos do coroamento das con
clusões, a que S. Ex . éom habllidade nos elevou, para des

. montarmos, uma. a uma, estas conclusões, que não corres
pendem á questão proposta. 

Qual a questão em verdade? 
Formulou-·a claramente a minoria: cumpre saber se. na · 

applicação das taxas cobradaS peló Departamento Nacional 
do Café, estão sendo respeitadas as disposições, e"'Plicitas 
e insophismaveis, do art. so, § 30, da .Carta de 16 de Julho, o 
qual estabelece: · 

"As taxas sobre exportação, instituidas para de
fesa dos productos agricolas, continúa.rão a ser arre
cadadas, até que se li(luidem os encargos a que ellas 
sirvam de garantia, respeitados os compromissos de
correo te!! de con venlos entre os Estados interessados. 
sem que a importancia da arrecadação possa, no todo 
ou em parte, ter ou.tra applícação; e .serão reduzidas, 
logo que se solvam os debitas, em moeda nacional, a · 
tanto quanto baste para o serviço de juros e amorti-
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zaeão dos emprestimos . coritrahidos em mo_eda es-
trángeira. " · 

o eixo da discussão, em torno ·do artigo do pacto · fun
damental que acabo de ler, é, Senhor.::s,- precisarei accen
tual-o? - saber se as taxas cobradàs estão sendo applica
das em obédiencia a esse artigo, isto é. na excluSiva liqui
dação, no todo oiL. em parte, dos encargos a. que e1.la.s ser-
vem de garantia. . 

Que responde, entretanto, o Sr. Ministro da Fazenda? 
Affirma que · · 

"não ha disposiçao· ·alguma. da Constituição que con
trarie e:tplicitamente" 

a lei que instituiu o Departamento Nacional do Café. 
E cita, em apoio dessa sua affirmativa, dois pareceres 

de illustres juristas, redigidos, um e outro, sob a égide de 
identíca confusão. . · 

De que c;iecorrerá essa confusão? 
Qual. eD:). verdade, a consulta feita aos dois juristas, e 

cujas respostas são os pareceres citados e lidos da tribuna. 
pelo Sr. Ministro?-

N'ão nol-o informa, infelizmente, S. Ex., ao contrario do 
que seria ·de esperar numa argumentação .franca e cabal. 

se esta consulta foi referente á constitucionalidade do. 
irrestricta liberdade na applicação das taxas cobradas pelo
Departamento Nacional do Café, houve, da parte dos illus
tres juristas, - força é reconhecer, - inexplicavel desvio da 
questão que lhes foi proposta, pois se limitaram a assegurar 
que aquelle Departamento não ·infringe, com sua existencia, 
a Constituição de Julho . . 

Será que. sentida a impossibilidade de uma resposta ao
Sr. Ministro da Fazenda, de accôrdo ou no sentido do que 
~sperava S. Ex., foi de antemão afastado o exame juridico 
que nc caso se · impunha? 

Não cremos, sinceramente. . 
Temos de admittir, por conseguinte, que a consulta nã() 

foi pertinente ás nossas reclamações, e nella laborou o se-
nhor Mi.nlstro na mesma con!usão que se patenteia. na ar
gumentação expendida em seu discurso, ao attribuir á mi
nolia a impugnação, por inconstitucional, da existencia. do 
Departamento Nacional do Café. ' 

Dessa existencia não cogitou o legislador constituinte. 
senão de regular. no citado art. 6°, § 30, da Carta de Julho, a 
applicação das taxas cobradas pelo Departamento, appli
éação que ·se fàzia., até então, de modo livre e irrestricto . 
Essa citada di..c;posição constitucional evidentemente não foi 
invalidada pelo decre~ de 11 de Jul~o de 1934, prorogando, 
ás. vesperas da promulgação da nossa carta polittca, a · exl.s
tencta do Departamento Nacional do Café, de Abril de 1935-
a Dezembro de 1938. Não foi invalidada, .repito, - qualque~ 
que tenha sido o i ntento do ·autor daqueUe decreto,. - por
que a approyação da maneira de applicar as taxas por parte 
do governo-. discricionari(). - approvaçã.o decorrente do como 
que biU de indemnidade lnfelizmente outorgado pelo legisla
dor constituinte aos actos daquelle Governo, - não pre
suppõe, por certo, a autorização ao Poder .Executivo, de des
respe_itar, no perlodo constitucional, disposição explícita de 
nosso Carta, qual a do § 3o do art . 6°. 

Não ha, por conseguinte, como recorrer agora o· Gover-. 
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no actual ao ' de<::reto de ú de Julho de 1934, que apenas 
prorogou o prazo de ·existencia do Departamento. porque 
essa arma, que, com tanto antecedencia, intencionalmente 
ou não, lhe cuidou de forr,lecer o regime discricionario, é 
de todo inutil na resposta que se lhe impunha, e ainda se 
lhe impõe. 

Não se trata, n o caso; de impedir a defesa, se impre..: 
scindivel, do nosso principal producto agrícola de exporta
Ç.áo; nem, tampouco, de negar a conveniencia de uma con
tinuidade administrativa no plano dessa defesa, quaesquer 
que sejam as restricções e correcções que se julguem neces 
sarias a ahi introduzir. Trata-se, tão sómente, de. isolar desse 
plano. o cabedal das taxas cobradas, cuja applicação a Cons
tituição, explicita e estrtctamente, limitou a determinado fim. 
Se ha precisão· de recursos. financeiros para efficiencia da de
fesa do producto,. providenciemol-os em lei orclinaria, utili
zando ou não· o actual Departamento Nacional do Café, mas 
restringindo-lhe a acção aos limites traçados na Constitui
ção, quanto ás taxas ora por elle arrecadadas. 

E' este. senhores, o aspecto constitucional da questão, 
posto nos te:;mos, precisos e inilludiveis, em que o temos de 
encarar . 

. Quanto á situação do Departamento Nacional do Café 
em face do Direito. Administrativo, o discurso de S . Ex. o 
Sr _ Ministro da Fazenda póde ser schematizado em succes· 
sivos itens_. . 

Preliminarmente, S . Ex : confirma que as ·contas não fo
ram prestadas, índependentemente de lhe terem sido pedidas • . 
e parecer concluir que essa prestação de contas era desneces • 
saria, pelo facto de elle, Ministro, ter pleno conhecimento das 
ac.tividades do Departamento accusado e estar, por isso. em 
condições de contr.olal-as efficientem-ente . 
· Diz, com e!feito, S . Ex. : · 

" .. : está ~ Departamento Nacional do Café obri
gado a remett~r mensalmente ao M inistro da Fazen da 
balancete minucioso da arrecadação da taxa de 15 
shilltngs, discriminando as verbas da S'lta applicação, 
os saldos em caixa, o total das saccas de café com-

-pradas, eliminadas ou in1ftilizadas, e em stock." 

E conclue, em ~egui.da: 

"Nfú:J. se t r ata, portanto. de um Departamento ao 
desamparo de f iscali2ação e que a ninguem preste 
contas,'' 

DistÚzguó . 

Ha, no .raciocirúo de S. Ex ., o erro essencial de . j ulgar 
que um .Ministro;, nc nosso regime constitucional, seJa a tal 
ponto soberano _e .llvre em seus movimentos, que se possa 
dispensar de testemunhar á Camara a correcção de um De
partamento delle depenqente; .em assumpt<l de . tal relevan 
cia, e onde a activida.de desse Departamnto, no periodo pre
constitucio~l •. foi considerada pelo . legislador constituinte 
como· defeituosa, e, por esse ·legislador, corrigida e de outro 
modo regulada, no § 3o, do art. 6°, das Disposições Transi-
tarias _çi_ª __ Ço~itu1~o.. . · . . · .. .. . 

. Parecc!-me, por maior que seJa o conceJto . em que a 
. Câmara teriha o actual Miriistro' da Fazenda, ...:_ e ella o tem, 
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~m verdade, e elle plenamente o merece, - por mais ele-
vado -que seja esse conceito, parec~-me não ser de estranhar, 
da parte desta Casa. a espectat!va de que o Ministro acor
resse espontaneamente a · nos -provar- que,. - qualquer que 
tivesse sido a orientação do Governo, antes da promulgação 
da nossa nova Carta Politica, - no .Periodo actual, poste
.rior a 16 de Julho de 1934, se man-teve o Departamento ná 
estricta obediencia do dispositivo constitucional, que o cor-
rigiu e regulou, limitando-lhe o campo de ·acção. · 

Aliás, essa espectativa permanece, e cresce até de an
siedade, com o brilhante discurso de S . Ex . .. porquanto 

.-S . Ex . mesmo, a uma interrogação directa do Zeader da mi-

.noria sobre este particular, affirmou que . _ . 

"o ·governo pensá, e não podia deixar de pensar, cum
prir a Consti~ição e applicar o producto da ta:xa ex
clusivamente na liqu.iãaçáa dos compromissos." 

"Pensa cumprir a Constituição", disse S . Ex., textual
mente, assim respondendo, com uma affirmação do intento 
·do governo, a uma pergunta. clara e nítida, sobre a acção 
até agora desenvolvida pelo Departàmento. · 

"Pensa cump:-ir", admittamol-o, mas cumpriu e está 
-eumprindo? -
· E' licita a duvida, portanto: é licita, por egual, a inter
rogação, diante da formula empregada por s. Ex., a qual 
presuppóe, naturalmente e apenas, uma idéa.de futuro. 

Fica. assim, plenamente justificado o empenho da mi
noria em promover um requerimento de informações sobre 
o assumpto, em face do silenclo, que não era de esperar por 
parte do Governo, quando accusado, nesta Ca.Sa, de ao menos 
1echar os olhos a um desrespeito á Constituição, desrespeito 
processado com 9u sem a sua connivencia,_ mas, per certo, 
em benefício da sua acção polltica . 

Em segundo logar, e -forçoso reconhecer uma incoheren
cia no discurso do Sr . Ministro da Fazenda; e outra, nã.o 
menos · lainenta.vel, na attitude da maioria da Camara, ao 
rejeitar, após aqueRe discurso, o nosso :requerlmento de in-
formações. . 

A incoherencia do Sr . l'l-finistro está em que S . Ex. se 
eximiu de satiSfazer á expectativa da minoria e do Paiz, no 
tocante ao informe sobre o modo de appUcação das taxas 
cobradas pelo Departamento Nacional do Café, - e isso fez 
com o declarar que "ha um prazo minimo aquem do qua! 
não é possivel" responder ás questões formuladas; - e em 
assegurat, de outro lado, no trecho que ainda ha. pouco tive 
cccaslão de citar, o perfeito contrôle do Ministro da Fazen
da nas a.ctividades do mesmo Departamento, em virtude de 
11m minucioso balancete. que lhe é mensalmente exhibido. 
Collidem, de facto, e evidentemente, os doiS pontos do dis
curso de S. Ex., tanto mais que, logo a seguir, assim se de
~reca contra a precariedade dos meios de Ul!ormaçã.o, a. qu-e 
~stão sujeitos os que adm.in1stram a eb1sa"publl,ca:: 

'"só os que aãmtnistram sabem como, mesmo para. 
attender ás necesS'ldades· proprfas, são precarios · o.~ 
meios de !nformação, se bem que enorme ven·ha send'O 
a meZnorta_ nos ultimas tempos." · · 

. - Neste conjuncto de a!firmações. 5omõs, -ih:!euzmente, le~ 
vados a preferir aquellà ~m q~e S. EX.: , impllci~e~te; __ ~d:- · 
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mitte não ésta.r apparelhado para responder ás interpella
ções que ao governo foram feitas nesta casa, em vista de 
serem "precarios os meios de informação". Somos forçados 
a preferil-a, porque S . Ex. a prova indirectamente no seu 
discurso, quando se limita a fazer um resumo, do balançQ 
geral, até hoje, do Departamento Nacional do Café, assim en
globando, indevidamente. os dois períodos discricionario e 
constitucional, mas sem exhibir os comprovantes de que. na 
pZ1ase constitucional, · as taxas cobradas por dito Departa
mento têm sido estricta e exclusivamente applicadas aos des
tinos prescriptos no citado § 3° do art. 6°, da Constituição . 
Parece, assim, ·que não apenas a Camara, mas tambem o 
illustre Sr. · !VIinistro da Fazenda, ignoram ambos a accáo 
daquelle Deprtamento, a respeito desse ponto relevante e 
essencial. 

Mas. se assim é, houve incoherencia da parte da maio
ria da Cams.ra, ao rejeitar o nosso requerimento de infor
n;tações, porque tal attitude pressupõe confiança absoluta no 
contrôle do Governo sobre o Departamento. A resposta do 
Sr . Ministro da Fazenda foi insatisfactoria, e S . Ex . indi
rectamente o reconheceu, affinnando, no trecho que já tiv~ 
opportunidade de citar, que seria preciso um prazo mínimo 
para responder ás duv1das e questões formuladas. Entretan
to, a maioria, inexplicavelmente, ao invés de conceder esse 
p:.·azo, priva o Ministro de ter ensejo de fazer o exame dos 
comprovantes. exame que se lhe impõe, á vista da preca
riedade dos meios de informações, de que elle reconhece dis
pôr, e que está procurando melhorar, ·ainda sem completo 
resultado, tal a desorgap.ização anterior, como S . Ex . leal e 
francamente declara, numa concessiva de forte e entristece

. dera eloquencia: "são precarios os meios de informação, ee 
bem que enorme venha sendo a melhora nos ultfmos tempos." 

Por isso, pela melhor a que está promovend. neste par
ticular, rendemos todos a S . Ex. as homenagens da nossa 
gratidão. de par com effusivas felicitações, yor haver en
contrado processo efficaz para sahir do su.rrao, em que não 
quer morrer ... 
· ]'j.nalmente, - mas ainda com respeito á parte do dis

curso de S. E~ .• referente ás relações entre a actívidade do 
Departamento e as regras do · Direito Administrativo, - af
firma o nobre Ministro a autonomia do Departamento Na
cional do Café, para concluir, pela :inconveniencia 

"de. submetter esse Departamento ao systema ordína
rió de fi$cali2ação e prestação de contas, que acaba
ria -annullando as finalidades da autonomia. ." 

Em vista do que, opta S. Ex. por um novo systema. 
mediante principias mercantis. e convida o Poder Legisla
tivo a. 

"fiXar em lei a tórma pela ~ual deve o Governo lhe 
fazer e:;sa prestação de contas, na parte dos serviços 
autonomos, conciliando a necessidade de publicidade 
dos actos, como é ·da natureza do syste771.(L republi
cano, com a de attingir os objectivos praticas que 
justificam a existencia da autonomia nos serviços," 

;Esta opinião, ou conVIcção, é um ponto de partida, acceito 
-pôr S . Ex., para espra!ar-:se . em cons~derações de ordem 

theoriea, ·a respeito dos regimes econollllcos. comprazendo-se 
num pa.rallelo plutarchiano entre a escola livre de Manches-
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ter e os systemas de economia dÍrigi.d.a, que orã se executam em varias partes do Globo: . 
Haveria muito que commentar e refugar na dissertação _ 

a proposíto adduzida. ·s. Ex:, por exemplo, considera inde
vidamente a intederencia parlamentar como perturbadora 
do· bom andamento d~s serviços · industriaes do Estado, quan · 
do, na realidade e muito pelo contrario, uma das excellencias 
d;:n Assembléas par-lamentares é a de, fiscalizando attenta
mente as aetividade.s dos governos, evitarem attitudes pre
Judiciaes ao bem publico. dictadas por conveniencias poli-
ticas, · 

O illustre Sr. Ministro da Fazenda assimila artificial
mente o Estado a uma associação privada~ exaggerando de 
tal modo a concepção utilitaria do ·Estado, que surprehel't
deria o proprio Viti de Marco, para quem o Estado é uma 
simples sociedade organizada cooperativamente, para a sa
tisfação dos miSteres que a industria privada, ou as asso
ciações menores, nã.o conseguem satisfazer. Assimila arti
ficialmente, disse eu, porque, nas inctustrias exploradas pelo 
Estado. ha o perigo de peccar o dirigente, - entidade emi
nentemente politica, - sob uma in!luencia politi.ca, perigo 
e.Le que, evidentemente, não póde ameaçar as actividades da 
industria particular. · 

Não é, porém, · este o momento para acompanharmo-; 
S. Ex. em seu digreSSivo roteiro através o assumpto, até 
po~que, esse caminho não ruma ao ponto objectivado, antes 
nos afasta delle. Já desviou a S. Ex-· e não quex:o que me 
desvie a lililn. ·· 

O Poder Legislativo .certo .cuidará, opportunamente, de 
distinguir os casos_ allud.idos, de administração soberana do 
Estado e de administração publica em materia puramente 
economica, quando tiver de fazer, como lhe cumpre, a re7_ 
gula.men~ção, em lei, do § 3o, do art. 101· da ConstitUição, 
citada por S. Ex. Emquanto nã.o o fizer, porém, não fica 
o Governo eximido de satisf~er, leal e cabalmente, ás exi
gencias que se lhe fizerem sobre a constitucionalidade da 
a.pplicaçã.o dos dinheiros publlcos . . 

A Camara, Sr _ Presidente, não póde· abrir mão do seu 
dever. implici~mente contido no proprio § 3° do art. 101, 
a qu_e _me referí, sob a allegaçã.o incabida de que a explo
ração dos serviços industriaes do Estado- soffrerla. com a 
publicidade plena dos seus actos. Impllcita.mente, disse eu. 
E disse bem, Srs. Deputados, porque · quem póde fazer- a· 
lei sobre o processo de fiscalizar, por ~erto pó de . exercer 
directamente a :fiscalização, se assim o entender. 

Demais, a minoria. não exigiu, nem exige, uma publi
cfdade que possa ser prejudiCial á prosperidade dos servi
cos visados. Exigiu, e exige, tão sómente, que se esclareça, 
á càmara e ao Palz, acerca de um a.ssumpto de prima.c1al 
rele:vancia, por iSSo que interessa. á integridade da Consti
tuição que nos rege. E tanto assim é, que nos contenta~ 
riamos com uma resposta, singela e desassombrada. Diga
nos o Sr. Ministro da Fazenda, sob sua reSJ)Onsabllidade in
dividual- se o Departamento Nacional do Ca.fé estâ cumprln
do·,•·em todo o periodo constitucional, na. appUcação das ta
xas cobradas, o dispositivo expllcito .e estricto do § 3°, do 
art. 6°, da Carta de 16 de Julho. A resposta ·affirmativa., 
sem _incidentes.· e ambages, fqndam.entada_ caba!;m.,ente-. no.;; · 
comprovantes do balanço exlíibido, rios dispensará. de éid.gir 
o conhecimento directo dto.s:Ses coml)rov.antes. · .. : : · 

. Bastl:!-r-nos-á a ,palavra de S. Ex_ · . . . . . 
1 

•. ' · • • 
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_ _ O. que a minar~ quer, Sr. Presidente, é apertas cum
pnr parte. de sua mtssao, acompanhando a accão do Poder 
"E~ecutivo e tentando corrigil-a, quando necessano, para que 
-t> Povo, de que somos representantes, não supponha que,- na 
··camara dos Deputados, e considerado de minimio o conce.ito 
·de Rartm:mn na _sua . classica "Philosophia do Inconsciente": 
·a humamd<!de nao vzve J?ara ter um governo, mas cria um 
governo. atzm de poder vzver." 

Passarei ·agora; Sr. Presidente, a acompanhar, tão suc
·cintamente quanto o tempo o permitta, á terceira parte da 
·exposição feita pelo Sr. :Mínístro da Fazenda, no tocante á 
taxa de 45$000 . cobrada por sacca de café e á applicacão 

-r/ida pelo Departamento ao producto da ar:recadacao. -
Não acompanllarei S- Ex. de perto em toda ã. comple

~dade das suas explicações sobre estes dois assumptos, li
mitando-me a algumas notas á margem, apenas. 

O balanço geral apresentado por S. Ex., e que tem o 
·vicio de englobar receitas e despesas effectuad.as, tanto no 
·petiodo discricionario como na phase constitucional actual. 
-bem comportaria. analyse minuciosa e exame dos compro
·vantes dos seus diversos titulas. Não é, porém, possivel des
-1!er a esses pormenores, até mesmo pela falta de exhibição 
·üos comprovantes. 

Não estranhe a Camara estar eu, agora, com os olhos 
-voltados para as sympathlcas physionomias de determina-
-dos collegas . 

Defeito de velho professor. Quando dava aula, '"-- e, isso, 
"<iurante cerca de trinta e cinco annos, - era. ás vezes, con"' 
-duzido, naturalmente, a repousar a vista sobre aquelle alumno 
'(!ue melhor deveria entender do assumpto, e estava, portanto 
em condições de criticar o professor, nã.o sabendo esconder, 
nas insopltaveis contracções physionomicas, a sua cliscordan
-cia. quanto aos ·cochilos do professor. 

Volto-me, agora, para os banqueiros, presentes nesta As
:semblea, aqui dobrados de póliticos. (Pausa.) . 

Mas, á simples ~specção geral do balanço a. que al~udo. 
l'esalta a desproporçao entre o montante da arrecadaçao e 
" das despesas que não são pertinentes ao pagamento de 
·<:ompromissos no estrangeiro e á compra do café. Taes des 
pesas sonuna.m, segundo -o ba.lanÇQ exposto a nossos olhos, a 
'VUltosa importancia de 486.854:306$048, na alta percentagem 
üe c~rca de 35 ·% sobre o total da arrecadação pela taxa de 

· lO shillings (a de 5 shlllin$S tem applicaçáo espeeial). a qual 
:toi de 1.599.670:'743$542, tao sómente. 

.. .• . E. quaes foram essas despesas, não pertinentes ás finalí
'tl.~d~. proprias e essenciaes do Departamento, como as do 

' pagamento dos compromissos externos e as da queima do 
ca:té em excesso sobre a procura real dos mercados consumi
o::iilres? S: Ex. as enumera, ainda que de uma fôrma insatis
fatoriamente global. 

· Não 'ca~e, · porém, descer á analyse · de cada um destes 
·titulos',·'em virtude da falta de· exame dos comprovantes. O 
-que '·cabe, ,.:..- e cumpre fazer desde já, - ê tão sõmente
a.ecen:tuar · que, de taes despesas, sommam mais de 305 mU· 
-eontQs · aquellas que podem ·ser clasSificadas ~o mo despesas. 
"F;~r3fos,· ist~ é, cerca de 20 % do total das entradas! •. 

Ora, .. é licito perguntar ao n<1bre ·Mfuistro da· F~enda, 
-que é um grande banqueiro, se . na índustria. pr~vada., ~ no 
easo de··simples commercio, .;_ porque-nenhuma elaboração 
-~e. :Produeto é feita pelo Departamento -; é licito pe:rgun-, 
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tar, repito; sê taes despesas podem attingir a tão elevada 
·relação percentual sobre as receitas totaes? 

Na industria privada. seria de inicio condemnada a ad
ministração que a esse resultado conduzisse a applicação das. 
suas rendas_ 

os que aqui entendem do assumpto, certo não contesta
rão o que ora afflrmo. 

Quero agora salientar, Sr . Presidente, uma affinnação. 
improcedente do nobre Ministro da Fazenda, quando, cote
jando a politica do café anterior a 1930 e a orientação se~ 
'guida pelos governos discricionario e actual, apresenta como. 
'Um padrão de justo or;;ulho para estes, o facto de terem obti
do "o equilíbrio estatístico da situação", "sem auxilio do es-
trangeiro e sem emissão de papel moeda" . 

Quero salientar essa affirmação, para provar. á Casa e 
ao Paiz, que não coincide ella com a verdade crystallina do'>. 
r~s. . 

Pela propria exposição de S . Ex . verifiéamos que, em 
31 de Dezembro de 1934, o Banco do Brasil, com a garantia. 
<'a1 Thesouro Nacional, era -credor do Departamento Nacio
nal do Café da vultosa importa.ncia de 1. 028. 630:886$900 . 

A affirmação não é minha : é a que consta do balanç() 
aqui exhibido por S. Ex. 

0 SR. FRANCISCO PEREIRA - Parece que O Ministro falou 
em emprestimo e,cterno e emissão . 

o SR. 'sAMP AIO CORRf:A - Foi esse precisamente, o 
trecho· textual do discurso de S. Ex . que li. 

V.· Ex. quer ouvir de novo? Vou reproduzil-o . 

. o Ministro· diz: 

"E' motivo de justo orgulho para o Governo . .. " 
e, mais adiante ; 

' '. . . sem aux~lio de estrangeiros e sem emissão de papel 
moeda . · . 

0 SR. ARTHUR BERNA.RDES FILHo - V . Ex. dá licenca oara 
um aparte? - - -

O SR . SAMPAIO CORR~A - Com muito prazer. 
O SR. ARTHUl\ BERNARDES Fn.Ho - Falta mais a chama- . 

da quota de sacrificlo, de que o governo lançou mão para 
~sa establlldade a que o Ministro da Fazenda se referiu . 

O SR. SAMPAIO CORR~A - Perfeitamente. Mas o 
meu objectivo. - devo dizel-o ao meu prezado collega, cujo 
aparte tanto. me honra, agradecendo eu a . elucidação que 
trouxe, - é de outra natureza . Estou abordando o problema 
de POnto de vista diverso, c.omo V .. Ex. · verá dentro em 
pouco. · · · 

Recapitulando, Sr . Presidente: o Sr. Ministro da Fa
ZP.nda affirmou que era j-usto padrão de gloria para o go~ 
n ·rno actual o haver conseguido o equllibrio estatístico do 
café com o recurso da propria lavoura, sem emissã9 de papel 
tr.oeda e sem auxilio de recursos provenientes (lo . estrangeiro. 
· · E' . precisamente essa asseveração de S . Ex . que pre-

tendo contestar de agora em diante. · · · · · 
· E' o caso de perguntar ·ao Sr . .1141nistro da Fazenda,_que 

e banqueiro e foi, precedentemente, Presidente do Banco do 
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".Brasil:: seria possível, a esse Banco dispôr de tão avultada 
.somma para. sem maior red,ucção, de suas actividades nor
:maes e imprescindíveis, emprestai-a ao Departamento Na
·cional do Café _com garantia do Thesouro Nacional, se não 
jazessem em seus cofres a s enormes quantias provenientes 
dos chamados congelados? 

Respondam-me os banqueiros da Casa. 
O SR._ SANTOS FILHO - Posso responder a v. Ex., se me 

:permittir. . . . 

O SR. SAMPAIO CORR!'!:A - Perfeitamente. 

O SR. SANTOS FILHO - As quantias constam como devi
das pelo Departamento ao Banco do Brasil, não apenas per
que este lh'as désse em dinheiro; ás vezes, dava acceites ban
earios, que eram tomados por outros bancos . 

O SR. SAMPAIO CORRtA - Aguardava essa resposta 
'de S. Ex. , que é completa e relativa a facto de mim conhe
-cido. E vou aprecial-a, desde já, ·mas por partes. 

Em primeiro lagar. argumentava eu com a asseveracão 
-constante do discurso do Sr. Ministro, que , officialmerite, 
àesta tribu:ç.a, d~clarou que a divida era do Departamento 
para com o Banco do Brasil: - entidade devedora, Depar
tamento; entidade credora, Banco do Brasil. Nesta hypothese, 
-dizia eu, esse Banco não poderia ter ficado, em dado momen
to no desembolso de tão alta somma, de mais de um milhão 
de contos de réis - e os balanços do Banco não deixam 
duvidas a esse respeito - sem grande sacrificlo das suas acti
vidades normaes, se aos seus cofres não tivessem acorrido 
os formidaveis depositas relativos aos congelados. 

S . Ex., o Sr. Ministro, entretanto, não esclareceu da tri
buna o que, em verdade, deveria ter esclarecido. e foi agora 
exposto pelo nobre representante de São Paulo, o ülustre 
Sr. Santos Filho. Os recursos não foram fornecidos exclusi
vamente pelo· Banco do Brasil, senão tambem por outros ban
eos da praça. afti.nnou com fundada razão o eminente fi
na.ncl.!.'ta paulista . Não ignorava eu essa circumstancia., e, po!" 
isso, mui propositadamente despertei a attenção dos ban-
queiros da Casa, pa_ra que a correcção partisse delles. 

Mas o argumento a adduzir em relação ao Banco do 
Brasii, cujos deposites de congelados orçavam em cerca de 
500 . mil contos, cabe por igual aos depositas feitos nos de
mais outros bancos, cuJas caixas tambem regorgltavam de 
eongelados. · 

Tenham vindo, para o Departamento ão Café, apenas os 
-recursos do Banco do Brasil - · hypothese a que nos leva o 
discurso do nobre Sr. MJ.nistro da Fazenda. ou tenham pro
vindo do. Banco do Brasil e dos. demais bancos, o certo é que 
tá.es recursos: . se apoiaram nos congelados . 

·· O SR. SAmos 'FILHo - V. Ex. dá licença para urna in
terrupção? A contar de 1930, deu-se em todo o Pal.z grande 
declinio de negocias, baixa de standard de vida e, portanto, 
'OS. ·.~ncos de quasl todos os Estados tiveram excesso de sal-

. dos.- justamente appllcados nessas transaeções. Isso se deu 
<:om o proprio Banco do Brasil. 

. . . ~ SR. SAMPAIO CORR:E:A - Tem V. Ex. razão em as-
~igp.a.lar Q ·facto . Não a tem,: porém, no expllcal-o. . 
· . ·' O ex~ de saldos a que V. Ex. allude, não !o1 eon
- ~eguent~ :· á · baixa no stàndard de :vida. Ao contrario. esse 
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standard baLxou, em consequencia á paralysação de tocos os. 
emprehenclimentos, passando o Brasil, de então em diante , a. 
um periodo de verdadeira autophagia, a digerir as suas pro
prias reservas para manter a vida. 

Os congelados, que foram, aliás, em sommas avultadis
simas, - ainda hoje orçadas em tomo de 15 milhões ·de li
bras, segundo aqui declarou em seu discurso o proprio Mi
nistro, - . os congelados, repito, foram causa indirecta da 
paralysação a que alludi, porque geraram a desconfiança, e 
esta conduziu á cessação de novos emprehendlmentos e a 
liquidação dos que estavam. então em marcha. Dahí, o afflu
XO· ás caixas dos Bancos, do producto da liquidação intensa~ 
então iniciada. 

Mas não é agora o momento de analysar, - certo para 
censurar, - a politica do governo discricionario, quanto a 
este particular. Isso me afastaria do ponto visado, e não me 
quero perder em desvios. 

Fica de pé a minha pergunta inicial: poderiam o Banco, 
do Brasil e os demais bancos abrir ao Departamento Nacio
nal do Café, com ou sem a garantia do Thesouro, as elevadas 
contas de credito, constantes dos balanços daquelle Departa-. 
mento, se as suas caixas não tivessem l"acebl:do os avultadis
simos deposites correspondentes aos. congelados? 

.Não ha quem possa responder affirmativamente a tal 
pergunta. 

Se assim é. força é concluir que até agora i:!stou certo. 
nas minhas . deducções, as quaes âssím posso resuni1r: os re:.. 
cursos fornecidos ao Departamento Nacional do Café, por via. 
de credít:,o, provieram dos deposites correspondentes aos de,
nominados congelados, ou, em outros termos, se não existis
sem esses congelados, taes recursos não poderiam ser forne
cidos áquelle Departamento. .· · 

Isto posto, dou agora a palavra ao meu prezado e sym
pathico collega, Er. Negrão de Lima. - cuja ausencia do re
cinto sinceramente deploro, - e que é, na Commissão de
Diplomacia, o relator do projecto de lei de approvaçã.o dei. 
accôrdo de Londres. . · 

·. 
Escreveu S. ·Ex. em seu brilhante parecer: . 

"Eni 28 de Setembro de 1931, foi, com effe!to~ 
eXpedido o decreto numero 20.451, que co~cedeu a ;} 
Banco do Brasil o privilegio de acquisição de letraS. 
de exportação ou de valores transferidos ao estran
geiro, para attender á anormalidade da situação e ao
ohjectivo de evitar especulações damnosas aos interes
ses nacionaes. 

Visava-se. com isso, diséiplinar e regular a re:
messa de dinheiro para o exterior, distribuindo-se. o
saldo da nossa balança commercial segundo as exi
gencias decorrentes dos compromiSsos da adminis
tração e de legitimas transacções particulares". 

. O SR. NEGRÃO .DE LIMA - Estou presente, ouvindo Vossa 
Ex .. , com .toda. consider.c.ção. . 

O SR. SAMPAIO CORIU:A ~ Alegra-me a presença de
V.· Ex-. e conforta-me a lmmereclda consideração. 

Continuarei a leitura ce ·um trecho do parecer de V. EX. ~ 

. . .": ."IrÍ1~1ou-~e •. pois, o. regime da retenção .cam\>lal,. 
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sob. o gual aos exportadores brasileiros se írnpoz a 
obngaçao de vender ao Banco do Brasil as letras pro
venientes das suas operações ... " 

Note bem a Cama.ra: aos exportadores brasileiros se im-
1JOZ a obrigação de vender ao Banco do Brasil as letras, isto 
é, as à.evisas, provenientes das suas operacões... E' clara-
:a affinnativa. · 

Mas, continuemos a leitura que interrompi: 

". . • e, corresp.ondentemente, aos importadores a 
necessidade de, sómente naquelle Banco, se abaste
cerem, dali por diante, das provisões em ouro neces
sarias a cobrir as dividas que. pela compra de mer
cadorias, contrahiam no exterior". 

Note de novo a Carnara, e note bem: A retenção cam
bial, determinada por Decreto do Poder discricionario em 
favor do Ba.nco do Brasil. forçou üs ex-pol~ta.üores a um unico· 
comprador dos seus creditas, e os importadores a um uni
-co vendedor de letras de exportação. 

O SR. NEoRÃo DE LIMA - Parece que está claro o meu 
pens·amento. 

o SR. SAl.~ AIO CORRÊA - ·clarissimo. considero tão 
-<!rystallina a exposição de V. Ex., que a ella dei preferen
da, para incorporai-a em meu discurso. Aliás, estamos todos 
habituados a observar essa clareza em todos os trabalhos do 
nobre çollega . 

O SR. NEGRÃO DE LIMA - Obrigado a V. Ex. 

O SR. SAMPAIO CORR~A - Continua; porém. o Sr. Ne
:grão de Lima em seu anudido parecer: 

"Sem o equilíbrio orçamentario, entretanto, que 
não foi possível obter ... " 

O SR. NEGP.Ão DE LIMA - Essas são palavras do Ministro 
-da Fazenda . 

O SR. DINIZ JUNIOR - São palavras do Ministro da Fa
~enda ~corporadas ao parecer. 

O SR. João NEVEs - Tanto melhor. 

O SR. SAMPAIO CORR~A - Não contesto que sejam 
1Jalavras . do Sr. Ministro da Fazenda. V. Ex. mesmo assim 
o declara em seu parecer, logo em seguida. Mas a leitura 
·desse trecho foi interrompida por V. Ex. apenas eu a ini
ciava ... 

Demais, cabe agora, t.ma pergunta, em vista da interv 
rupção: - está V. Ex. em desaccõrdo com as palavras do 
Sr. Ministro da Fazenda, as quaes foram por V. Ex. trans. 
criptas ou mencionadas em parecer? 

O SR. NECRÃO DE LIMA - Tanto estou de accôrdo, que . 
as transcrevi no meu parecer. 

O SR. SAMPAIO CORMA- Nesse caso, tudo o que me 
resta a .ler, de agora em diante, a proposito da falta de equi
líbrio orçamentario e das damnosas consequenclas que della 
resultaram, tudo o que do parecer de S. Ex. ainda, vou ler, 
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repito, virá revestido de dupla autoridade: a do Sr. Minis
tro da Fazenda e a do Sr. Negráo de Lima. 

O SR. NEGRÃO DE LIMA - Quero repartir com o Senhor 
Ministro da Fazenda o elogio que V. Ex. está tecendo aa, 
meu trabalho. 

O SR. SAMPAIO CORR:!!:A - Elogio de que V. Ex. é 
muito merecedor, iolgo em asseverar. 

Mas, voltemos a Jeitura do parecer de V. Ex. : 

"Sem o equilibrio orçamentario, entretanto, que 
não foi possivel obter. apesar dos esforços despen
didos, e sem o elemento da confiança na moeda qu& 
elle inspira ... " 

Aqui, QUem interrompe a leitura sou. eu proprio, Se-
1,hor Presidente, ma.s para accentuar que essa affirmaçáo, 
certa e exacta, de que o equllibrio orçamentario inspira con
fiança na moeda, é do Sr. J\11'.inistro da Fazenda, ainda aqt•.i 
~.:poia.da pe!o lllusko::: Sr. N egrão de Lima, ... 

O Sa. NEGRÃo DE LIMA- Mas é do Ministro da Fazenda. 

O SR. S.Al\IPAIO CORR~ - ... porque nâo quero se 
attribua ao nobre representante da maioria a expontaneida·
de de semelhante censura ao Governo discriciona.rio. Seria. 
então, o caso de alistar S. Ex. nas hostes tão brilhante
mente comm.andadas pelo Sr. João Neves. Mas por esse 
caminho, talvez venham os dois formar comnosco em breve 
tempo: o Sr. Ministro e o Sr. Negrão de Lima ... (Risos.) 

Continuo a leitura do parecer de S. Ex., na parte de 
responsabilidade inic!al do Sr. Ministro da Fazenda.: 

''. . . os resultados desse contrôle cambial, para 
nos servirmos das proprias expressões do actual Mi · 
nístro àa Fazenda, não foram inteiramente satisfa
ctoríos". 

Registre-se, Sr. Presidente, que, em virtude da falta de 
equilíbrio orçamentario, a política de retenção cambial. -
essa experim.enta.çã.o entre as muitas a. que se tem submet
tído o Paiz ultimamente, a pretexto de fazer ''economia di
Tigida", - registre-se, senhores que a politica cambial posta 
em pratica pelo Governo não foi satisfactoria em seus re
sultados. 

Por isso, continuo agora a leitura do parecer do nobrl." 
zelator, Sr. Negrão de Llma: 

"O Banco do Brasil, deposltarlo das Quantias em 
míl réis, correspondente ás dividas do commercio, não 
teve cambio para satisfazer integralmente a esses 
compromissos. uma. vez que os saldos da balança com
mercial, único recurso de que passámos a dispor, não 
apresentavam cUras sutflclentes para fazer face a 
todos os pagamentos de natureza externa, aos quaes 
nos achamos vi:lculados". 

Termino aqui a leitura, Sr. Preslden.te, mas peço per
:rlllllsão para ponderar o que passo a expor. 

Em primeiro logar, que não :fo1 sómente o Banco do 
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:Brasil o depositaria das quantias: os demais Bancos tam
bec o foram, conforme bem explica o Sr. Santos Filho. 

O SR. JoÃo NEVEs - Todos os Bancos receberam o di-· 
nheiro e não o puderam remetter . 

O SR. SAMPAIO CORR~A - E' exacto. 
Ora, para todos os nossos pagamentos no exterior, 

·quaesquer que fossem os devedores. - Governos ou parti
culares, - só dispunhamos do saldo da balança commercial. 
E' o 'que dizem o sr_ Ministro da Fazenda e o Sr. Negrão 
de Lima, com ab~oluto respeito á verdade, um e outro. 
Aliás, o Governo se orgulhava, - e ainda se orgulha, - de 
não haver feito emprestimo externo. 

Ora, assim sendo, como aquelle saldo era de si mui re
·duzido, para augmenta1-o. só um de dois caminhos poderia 
ôer indicado: ou augmentar as exportações, - o que não 
seria p9ssive1 fazer rapidamente, por não depender apenas 
<de nós proprios, - ou reduzir o valor das importações. 

Fez isso o Governo? 
Não, Senhores Deputados, não só fez crescer o valor das 

importações com as suas propiias e exageradas compras e 
'despesas no exterior, como favoreceu ou incentivou ,taes 
compras· pelo nosso commercio, cujas letras de importação, 
-ao envés de serem liquidadas ao cambio real. passaram a 
ser liquidadas com os depositas, que se congelaram, feitos. 
por determinação do proprio Governo, á taxa offici'al de 
·cambio, isto é, taxa mais alta do que a real. 

Erro grave, esse, Sr . Presidente, em virtude do qual a 
:pretendia economia dirigida annullou a correcção natural. 
de acção automatica, das importações em excesso : a eleva
-ção do preço de venda da moeda estrangeira. 

Por isso, senão totalmente, ao menos em grande parte, 
-os pequenos saldos da balança commercial sequer deram 
para os co;;npromissos do proprio Governo .. . 

o SR. NEGRÃO DE LIMA - Do Governo e dos particula
.l'es. 

o SR. DINIZ JUNIOR -Da Ltght, da City, da Leopcldina. 
<etc. 

O SR. SAMPAIO CORR:mA - Não deram para tanto. 
Mas quero admgtir que tivessem dado. Não chegaram, em
t anto, para o commerclo. e dahi os congelados. 

O SR. NEGRÃO !lE LIMA - Deram em parte para as trans
acções particulares. 

O SR. SAMPAIO COR MA - Só se as transacções par
ticulares a que V. Ex. se refere não incluem as dividas do 
·eommercio ao exterior. 

Mas, acceito o aparte, para argumentar. Fica accordado 
rt.ltre nós çlois que, ao menos, os saldos não deram para as 
necessidades totaes dos Governos, da- União e dos Estados, 
das empresas privadas, dos particulares e do commercio 
importador. Por isso, - vale dizer. - porque os saldos da 
balança de commercio foram insuHicientes, a formação con
sequente dos congelados. 

Está firmada premissa, portanto. 
o SR. NEGRÃO DE LIMA - Quando falo em transo.cções 

particulares, refiro-me tambem ás ' letras do commercio, 9u':l 
são oriundas de operações feitas entre exportadores e :un
,portadores. 
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O SR. SAMP Al.O CORRU - Dellas se formaram os con-
gelados, repito . -

o Sa. NEGP.Ão DE LIMJI. - Mas, algumas dellas. foram
pagas. O. commercio importador tambem se abasteceu de: 
letras no Banco do Brasil. 

O SR. SAMPAIO CORREA- O que não annulla ou des
tróe a gJ,"ande somma. de importancias congeladas, as quaes 
o Sr. Ministro da Fazenda avaliou em 15 milhões de libras 
contorme disse em seu discurso, muito embora em uma sim ... 
ples oração incidente -do seu discurso. 

Não duvido, porém, que excedam dos citados 15 milliões: 
de libras. 

Nenhuma intenção tinha eu, Sr. Presidente, de tratar
agora desse aspecto da questão . Fui levado a esse terreno~ 
que, aliás, não é de qualidade n. recommendar o Governo~ 
que não é bom mesmo... . . 

0 SR. NEGRÃO DE LIMA - Não desejo levar V. Ex. para. 
mãos. terrenos. 

O SR. SAMPAIO CORR~A- Pode V. Ex. levar. porqne, 
apesar da idade. aind<.1. confio em que as pernas não me fa-
lhem á difficil caminhada. . . · 

Ora, Sr. Presidente, avaliados os congelados em 15 mi
lhões esterlinos pelo Sr. Ministro~ em, uma passagem do seu,. 
aliás, brilhante e, sobretudo, habilíssimo discurso ... 

O SR. NEGRÃo DE LIMA- Muito obrigado a V. Ex., so-
bretudo por esse ultimo adjectivo. · 

O SR. SAMPAIO CORR!!:A .:.... Perdão. O adjectivo nãO
se refere a V. Ex. Eu o appliquei ao optimo discurso do 
nobre Ministro da Faz8nda. Se fosse referente a v. Ex. · 
eu teria dito: optimo e brilhante parecer. . 

O Sr. Ministro, ..,..... continuo, Sr. Presidente, - alludiu. 
apenas alludiu, pois não affirmou, (as affirmações dos ban.:. 
queiras sáo sempre positivas, como essa que ainda ha pouc~> 
ouvimos do· illustre representante de São Paulo, Sr. Santo3 
:Fllho) á existencia de 15 milhões esterlinos em congelados 

Admitto. Mas suspeito que a importancía seja maior 
até porque, no accôrdo de Londres, se não me falha a me
moria, foi estipulada a obrigação do Governo Brasileiro pa -
gar, a principio 1.2oo··.ooo libras per annum, e, depois, essa 
mesma quantia accrescidot de mais cerca de 800.000 li
bras. Não se estipulou. porém, o prazo . de vigencia dessa 
obrigação, de sorte que ignoramos, em verdade, qual 'Sela o. 
total a pagar aos credores inglezes que os congelados crea
:ram. 

O SR. NEGRÃo DE LIMA - Posso informar a V. Ex. que. 
o prazo de~erá ser de perto de quatro annos, porque a 
somma vae a cerca de 4 milhões e meio de 'libras. . 

O SR. JoÃo NEVES - O nobre Deputado por· São Paulb. 
iSr. SantQs Filho, que alia á qualidade d~ . representante 
da Nação a de b~nqueiro, diz, que se deveria pôr na conta 
o S. E. ou '.J. 

O SR. SAMPAIO CORR~ - Penso que, neste parti
cular, meu caro collega. .será sem~re de sabia prudencia 
accres~ntar a resalva do S. E. ou O. a todas as contas 
do Governa em 'ma teria de finanças. Poís se é o proprio 
Minístro da Fazenda. quem faz queixa publica da precarie
dade das informações que lhe são prestadas! 
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Aliás, sem o.ualquer intenção de negar boa fé ás infor.,. 
mações, força é dar perdão a possíveis erros. em vista das 
marchas e contra marchas de política financeira do Gover
no discricionario. Foram erros muitos e acertos poucos, 
mas que todos se entrozam, em reciproca reaccão obrigan
do o administrador a metter os pés pela mão; s~m tempo, 
sequer. para de tal se aperceber. 

Fiquemos, poiS, no valor de 15 milhões de libras. · 
O SR. NEGRÃO DE LIMA - Poderia, talvez, esclarecer a 

v. Ex .• . 

O SR. SAMPAIO CORR~A - O nobre collega já escla
receu, affirmando que será de quatro annos o prazo para 
pagamento á Inglaterra . Acceito. Não ponho em duvida ~ 
sua informacão. · 

O SR. JÓÃo NEVEs - Serla interessante o orador ouv1r a 
explicação do nobre Deputado, Sr. Negrão de Lima . 

O SR. SAMI:AIO CORRÊA- Com immenso prazer, ou-
virP.l :::.. P.Ynli,.-.c:ll"ti n . ,.. 

. O ·sa·."-N-"i"Gâiô-~r: LIMA - Não tenho autoridade para es
clarecer a V. Ex., inteiramente, os motivos pelos quaes não 
foram incluídas. na,~; clausulas do convenio de Londres, as 
sommas totaes dos congelado:;: a cu.io pagament o somos 
obrigados. Ficr.-me a lmpress2r pelo trato que tenho do 
assumpto, que esse montante ali não foi incluido, pelo mo
t-ivo s1rnples de estarem esses congelados de Londres repar
tidos em tres categorias : - a grande categoria, constituída 
por creditas em libras esterlinas, e as duas outras catego
rias, pequenas é verdade, mas que eJ.<.istem, formadas por 
saques em moedas differentes, algumas das quaes em mil 
réis. Estes creditas serão convertidos em libras. no mo
mento da offerta das obrigações, de modo que se fossemos 
incluir, numa das clausulas, o montante dos congelados em 
libras esterlinas, seri~mos obrigados a tazel.:o, apenas, ap
proximadamente, o que não seria rigorosamente technico. 
Por outro lado. a referencia a um numero exacto de libras 
importaria em exéluir do montante alguns credores, si se 
vier a constatar, na hora da conversão, que esse numero nao 
torresponde á somma que fôr apurada afinal. 

Posso, entretanto, informar a V. Ex . que os congelados 
inglezes orc;am mais ou menos, por 4 milhões e 500 mil li
bras, necessitando-se, portanto, a pproximadamente. de 4 
annos para serem liquidados. Estão ahi os motivos que m~.= 
parecem ter determinado :a omissão da somma total , no 
concurso, motivos. que supponho razoaveis . 

O SR. SAMPAIO CORRÊA - Agradeço a explicação, 
que acceito por emquanto, porque não quero agora discutir 
o accôrdo de Londres. Outro é o meu objetcivo. 

Mas O total dos congelados, - inglezes, norte-america
nos. francezes, portuguezes, italianos, etc . - esse serã, no 
mínimo, de 15 milhões de libras, sujeitas, em todos os casos, 
ás parcellas referentes a cada paiz, ás variações a que 
V. Ex. alludiu, com respeito apenas aos congelados !nglezes. 

Acceito a informação dada da tribuna pelo honrado Sr. 
Ministro da Fazenda . . . ' 

O SR. N EGRÃO DE LIMA - Só me referi aos congelados 
inglezes, uma vez que os outros não foram objecto do meu 
estudo. 
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O SR. SAMPAIO CORREA - E eu me referia ao total 
Estou certo, portanto. 

Voltando a.góra â argumentação que vinha expendendo, 
cabe concluir que a politiM de retenção cambial. - de pri
vilegio ao Banco do Brasil para compra e venda de cambio, 
- levou á formação dos congelados, os quaes attíngem hoje, 
no núnimo, á elevada somma de 15 milhões .esterlinos, ou, 
ao cambio de 60$000 a libra - era este, mais ou menos, e 
em media, o cambio official. que servia de base aos depo· 
sitos em moeda nacional, - á alta importancia de 900 mil 
contos de réis; e cabe concluir, ainda e mais, que esses con· 
gelados, e só elles, ou principalmente elles, - permlttíram 
os emprestiÍnos dos bancos ao Departamento do Café. 

O SR. GASTÃD VmtGAL - Se o Banco do Brasil e outros 
bancos não tivess.em importancias depositadas destinadas a 
attender às necessidades do cambio, para o commerc1o, para 
o Departamento, não encontrariam o financiamento de que 
precisavam. Por outro lado, se não tivesse havido esse de
posito em mil réis no Banco do Brasil, continuaria. a haver 
sempre responsabilidade para o Banco do Brasil, que en
trega o cambio. Assim, a situação não se moclificou; e a 
mesma. Quer o Banco do Brasil, tives.c:;e emprestado ao De
p::~.rt.a.mer.tc, qLiêr ilâo tivesse, a responsaoilldade do cambio 
sempre existia. 

O SR. SAMPAIO CORR~A - O· meu prezado· collega 
suppõe ... 

0 SR. GASTÃO VIDIGAL - 0 raciocínio de V. Ex. come
ÇOll negando ao Ministro da r'azenda a gloria que elle alle · 
gava, de vir salientar ã camara que o Governo não recor
lera ao estrangeiro para as necessidades que a politica do 
café estava exigindo. E~t.ou demonstrando a V. Ex. que 
lançou mão dos conge}aeios. · 

. O SR. SAMPAIO CORR~A -Logo ... Se outra. nao é a 
minha affirmação! 

o SR. GAsTÃo VrDrcaL - Mas não quanto a respons~
bilidade do cambio, porque já existia.. , 

o SR. SAMPAIO CORR~A -Nem eu disse o contrario. 
Continuo o que vinha declarando. Sr. PreSidente: <1 

nobre Deputado parece suppõr que, ao menos nas entrelinhas 
do meu discurso, venha eu censurando os emprestimos fei
tos veles Bancos ao Departamento do Ca!é, Mm a garan
tia do Thesoum. Lor.ge de mim essa condeznnação. o que 
eu condemno é o modo de applica~ão desses emprestimo.s, 
e o que a!firmo é que taés emprestimos só pude:ram ser 
realizados, em vista da existencla dos congelados nos Bancos. 

E' tão simples. . · 
0 SR. GASTÃO VIDIGAL - Então, foi fellz a cu-cumstau,. 

c-ia: tirou·se· de uma· situa~ão desagradavel uma utilidade. 
O SR. SAMPAIO CORR:E:A- Agradeço o esclarecimento, 

porque justamente qualüíca a situação; mas a utilldade dos 
ernprestimos, essa, depende da prova da applicação do res
J,ectivo producto. e a maioria não a quiz fornecer á minoria, 
quando rejeitou o nosso requerimento de informações. 

Não quero desviar-me do rumo, que me tracei. 
Acceito, por ~so, ainda que provisoriamente, que ti

vesse sidú completa, perfeita, absoluta a utilidade a que u 
collega alludiu. Não a discuto. Mas volto á minha conclusão 
anterior; os emprestimos, de utilidade completa e perfeita 
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só foram feitos ao Departamento em virtude da existencia 
dos congelados, os quaes, por sua vez. resultaram da poll·· 
tica cambial de retenção, adaptada pelo Governo. 

Do exposto resalta, Sr. Presidente, que, se o Banco dQl 
Brasil lançou mão dos depositas congelados para sustentar 
a política de defesa do café, - e vimos que essa é a con
Clusão logica, a que somos forçados a chegar, - resalta. 
disse eu, que houve um verdadeiro emprestimo tomado a 
praças estrangeiras, emprestimo apenas diverso dos ette
ctuados pelos Governos, anteriores a · 1930, no facto de ter 
sido como que arrancado, e não proposto, servindo-se o Go
verno de uma situação por elle proprio creada e que, como 
accentua o Sr . Negrão de Lima no parecer que ha pouco ci
tei. já por si provocava, nas praças estrangeiras, natura'i. 
inquietação. 

Não é por conseguinte exacto, como a!S1Segura o Sr. Mi-
nistro da Fazenda que tenha sido encontrada. 

"dentro da propria economia da lavoura cafeeira. a. 
solução da crise em que se affiigia, consequente da. 
político. de ·~alor1zaçã.o anteriorn1e1ile . :s~guida''. 

. Aliás, o proprio Sr. Ministro da Fazenda, ao justificar o 
~~·côrdo de Londres, destinado a regular a liquidação dos 
congelados,· o classificou como um emprestimo. que, para 
maior gloria sua. e do Governo que representava, teria sido 
obtido ao par, com os modicos juros de 4 por cento ao anno. 

Ha evidente e qui v oco nesta classificação de S . l!:x . , por 
isso que o accôrdo de Londres não foi mais do que uma 
simples forma de liquidação de dividas, resultantes da não 
remessa, em tempo habil, dos depositas effectuados no Ban · 
co do Brasil e em outros bancos, os mesmos depositas que 
foram a base do auxilio prestado por esses Bancos ao Dt!
partamento Nacional do Café, Mas, essa classüicação in·· 
correcta de S. Ex., resulta verdadeira. em ultima analyse, 
porque esses depositas não remettidos serviram. como v;. -
mos, para f1nanciar a politica de defesa do café. 

O SR. João NEVl:S - Realizando uma inflação de cre
dito, como declarei em meu primeiro discurso . Foi o grande 
mal do governo constitucional. 

· O SR. SANTOS Fn.Ho - Mas o aparteante ha de convi!· 
no seguinte: depois da Revolução, o anno de 1930 fol o em 
que estivemos deante da maior e mais violenta baixa do 
custo da vida occorrida no Brasil. O custo da vida, calculado 
em 100 para 1927, sublra a 110 e tinha baixado· a menos de 
80 . Foi, portanto, benefica a inflação .. Nos paizes mals ci
vilizados do mundo é Justamente esta a funcção dos ban
cos centraes: defender o nível do custo de vida. 

O SR. SAMPAIO OORREA - A proposição de V. Ex. 
merece tratamento especial. que o Sr. João Neves com cer-· 
teza dispensará, quando op~rtuno . . 

Agora, porém, a mim não convem a discussão da these, 
não pertinente ao meu objectivo. 

Desta sorte, o accôrdo de Londres se caracteriza cumo 
a confirmação do acto do Governo, ao dispor dos congelados 
em beneficio do citado Departamento, e traduz uma com.:J 
que legalização de um emprestimo arrancado e não pro
posto . ao credor, conforme já accentuei de inicio, e parn. 
l.amentavel desprestigio do Paiz e do seu credito. em face 
·das praças estrangeiras, · onde esse acto só poderá ter refle-
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ctido em detrinl.ento do conceito moral em qut: deve ser tido 
o Governo do Brasil. · 
· o SR. GASTÃo VIDIGAL - Methodizar ·os pagamentos. 

O SR_- SAMPAIO CORR~ - Não me refiro a isso. 
v. ·Ex. acha qüe não pagar é methodizar? 

o SR.. GAsTÃo VIDIGAL - Mas não havia d1V1Sas. (;omo 
!ernetter~ · 

O SR. S.'l.MPAIO CORR~A- Perdão; essa é outra ques· 
tão. Já disse que as divisas falharam em vis~. entre outras · 
causas, da falta de equillbrio orçamentario, - segundo o 
Sr. Ministro da Fazenda e o Sr . . Negrão de Lima, - das 
excessivas despesas do . proprio Governo em compras ao es
trangeiro, do incitamento ao commercio Importador, pc;:r
mittind.o que se exonerasse do onus de pagar pelo baiXlS
simo cambio real as suas letras de importação, liquidadas 
com depositas feitos pelo cambi'> official, etc. 

Para que voltar agora a pagina já lida e já virada? 
Nesta conjunctura. não ha evidentemente como falar 

em typo de 'emissão, para vangloriar-se O devedor do !aCl"-' 
de fazer essa· liquidação ao typo par: Out-ro !lâc püderia · 
ser tal typo, pois tr.ata.va-:se, no caso, do compro:misso de . 
pagar uma divida já feita, por haver o Gov~rno encampado. 
por acto espontaneo, dividas particulares, assim a~ti-ibUin
dO' á .responsabilidade do Estado vultosos compronussos de 
or.Clem privada. 

Bem reconheço a sttuação desagrada vel do Ministro da 
Fazenda, obrigado a methodizar. -vá lá o termo do agrado 
do roeu collega, - um emprestim,o tomado â força, de as
salto . 

O SR. AR'l'HUR BERNAJU>ts Fn.Ho -'- Foi uma apropna
çãó in debita. 

O SR. SAMPAIO CORRl!:A - Não podia. elle, evidente-
mente, em tal situação, propõr qualquer reducção no capl· 
tal a _pagar. Onde iria, então, o credito? · 

Na situação angustiosa em .. que se VlU o Sr. Mln1stra 
da Fazenda, teria eu attitude igual á que S. Ex. teve. Po:
l.S$0· na.o o censuro. custa caro a nós a dignidade da attt
tude. Paciehcia! E' o pagamento dos erros que ·commette-
mos. . 

0 SR. NEGRÃQ DE LIMA - V. l!:x. permlttiria um apar1.t:, 
liqueiro que fosse? 

O SR. SAMPAIO CORREA -Pois não. V. Ex . repou
sara, assim, a todos' os que me honram com sua atJ;enção 
nesta hora adía~tada da tarde. (Não apoiados.) . 
· O SR. ·NERGÃO DE LIMA - Neste, como em outros as
sumptos, estou sempre d1sposto a ouvtr liÇões de V. l!.'X. 
Minha curiosidade, entretanto; me leva a tentar esclarecer
me quanto ao que V. Ex .. deseja dizer, _uma vez que tenho 
a impressão de que v. Ex. affirma que o Governo fez o 
accôrdo de Londres porque lançou mão dos congelados. 
Não ha tal. Os congelados se formaram Pf't fali;a de cam
bio. Se, por ventura. o Banco qo BrasU delles terá lan
çado mão para alguma applicaçã.o util, em vez de guardal-os 
sem proveito, terá apenas feito jús aos nossos louvores. 
Tel"-o-â feito no exercicio ela sua tuncçã.o bancaria. · 

O SR. SAMPAIO CORR~A- Terei de voltar ao que _já 
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disse? Penso que não . . Apenas estou accentuando. agora, 
que, certa ou erradamente, bem ou mal, - não estou diS
cutindo essa questão, ~em irei agora para este terreno: ._ 
estou accentuando, repito. que, certa ou erradamente. bem 
ou mal, é de registrar: 

1°, que os emprestimos feltos ao Departamento do Café 
decorreram dos congelados;-

O SR _- NERGÃo DE LUtA - E' verdade. 

o SR. SAMPAIO CORR:EA - Se não fossem. os congela
dos, taes emprestimos não poderiam ter sido feitos. 

2°, que esses congelados se formaram em virtude de 
um~ decisão do Governo, dando privilegio ao Banco do 
BrasH para aomprar letras de importação e de exportacào. 

O S'R. NEGRÃo DE LtMA - Tambem é verdade . · 

O SR. SAMPAIO CORRU - 3°, que esses congeladat; 
representavam importanclas que, por ci.rcumstancias quaes
quer - não indago disso agora, - deixaram de ser pagas 
.:tl'l!:; .(.~us "~)gltlrnE..'S proprie~~!os, ;;;:s êXpor~do.res ~trangei
ros Q:te venderam mercadorias aos . importadores do Paiz. 

O SR. NEGRÃO DE LIMA - E", ainda, verdade. 

O SR. SAi'VIPAIO CORRtA - - Logo, a conclusão unica 
qu~ :;e impõé· e esta: não sahlram da propria economia in
terna as i.mportancias fornecidas ao Departamento do Café 
para o financiamento das operações que elle realizou, e sim 
da economia estrangeira, à qual as importancias empres
tadas ao Departamento foram tomadas á força, arrancadas 
comp111soriamente. Assim, a defesa do café assentou em ím
port::.ncias pertencente~ ao e!itrangeiro, como. no passadu, 
z.,s valorizações do café foram, por igual, baseadas em i.m
portancias tambem fornecidas pelo estrangeiro. 

0 SR. GASTÃO VIDIGAL - Neste ponto divir]o de V. Ex. 
M:e.s~o que o GoYerno não tivesse utilizado. a divida existia. 

O SR. SAMPAIO CORRU- Nio estou contestando que 
a clívida deixasse de existir . 

O Sa. GAsTÃo Vn>tGAL - Mas está criticando a appll
caçao . 

O SR. 8/<..MPAIO CORR:e!A- Engano de V . Ex., já ex
pl1que1 ainda ha pouco . Não occulto o rneu pensamento. 
Julgo necessario defender o preço do café. Não tenho re
servas, quanto a isso. 

O SR. OLivEIRA Coul'INlio - Queria accentuar que não 
ttve u fortuna de ouvir o discurso de V. l!:x. desde o começo, 
porque ignorava o assumpto de que V. Ex. iB. tratar, e 
tam!:>em porque me achava impossibilitado por outros af!a
zeres. 

O SR. SAMPAIO CORREA --E' caso de dar parabens a 
V. Ex., porque. pelas physionomias fatigadas dos meus 
nobres collegas, vejo que se livrou de uma_ grande massada 
(Não apoiados.) . 

O SR. ·OLIVEI!JA Cou'l'IN:SO - V . Ex. está afflrmando 
que essa quantia que· o Banco do Brasil utilizou, t: com a 
qual deviam ser pagos os compromissos estrangeirOs, foi 
ap_plicada exc!llsivamente para emprestimos ao Departamen
to Nacional de Café. Porém, como os orçamentos se têm 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:19· Página 46 ae 174 

-114-

fechado. annualmente com enormes deficits, não ê certo que 
fosse applicada. sómente pata o Departamento Nacional do 
café, mas podendo o ser tambem para. cobrir os deficits. 
Quero salientar esse ponto. 

O SR. SAMPAIO CORR~A- A tachygraphia registrará. 
o aparte do nobre Deputado. . . 

As importancias dos congelados foram utilizadas, de um 
lado, para pennittir o financiamento do café, pelo respectivo 
Departamento e, de outro, para saldar compromissos do go
verno, por falta de equilíbrio orçamentario, de compensa
ção exacta e rigo~osa entre a receita arrecadada e a despesa 
e!fectuada, suspe1ta o meu collega. O aparte de V. Ex., 
porém, não destróe o q_ue declarei, ... 

0 SR.. JOÃO NEVES - Confirma. 

O SR. SAMP AlO CORRS:A - . . . apenas esclarece e con
íínna. 
. O SR. JoÃo NEVEs - Confirma a existencia de um em~ 

prestimo compulsorio. quer para o finan!!ia.mento do caté,. 
quer para cobertura do deficit; e com a autoridade do illus
tre Sr. Oliveira Coutinho, representante da. lavoura. 

O SR. JosÉ AUGUSTO - Está cor.flrmaâa a these da mi-
nor1a. 

O SR. SAMPAIO CORRÊA- Estou a ternúnar, Sr. ·Pre
sídente. Teria sido realmente ao par essa operação . que o 
nobre Ministro da Fazenda classificou como vantajoso em .. 
prestimo? 

Observe a Camara que o tyJ)o de emissão de um empres
-timo não é mais do que a differença entre o valor nominal 
de um titulo de divida e o valor real ·pago no acto da emiS
são. Representa. elle, portanto, um onus para O· tomador do 
emprestimo, o Thesouro Publico, no caso das diVidas _publi
cas. Para apreciarmos, por conseguinte, a a(firmaçao do 
sr. Ministro da Fazenda, àe que a opera-ção por e1le ene
ctuada se regulou por um typo de emissão par, é preciso 
veri!icarmos se não .houve, para o Thesouro Nacional, com 
essa operação, onus que substituísse, nos seus e!feitos, o do 
typo de emissão abaixo do par. 

O Sa. NEGRÃO DE LDtrA - Não existe, nas clausulas do 
accôrdo, onus algum a esse respeito. 

O SR. SAMPAIO CORRt::A- Esse onus houve, innegavel 
e hlcontestavelmente. não na operação propriamente, na me
thodização a q~e se referiu o Sr. Gastão Vidigal, mas uos 
antecedentes que a ella nos conduziram. · 

O StL NEGúo DE LIMA - Seria interessante que V. Ex. 
provasse. · , 

O SR. SAMPAIO CORR:EA- E' em verdade. interessan-
te. E V. Ex. vae ver. . 

O· SR. Jolo NEVES- V. Ex. está sendo confirmado, em 
todos os termos ·do seu discurso, pelos lllustres representan
tes da maioria e, notadamente, pelo relator do accõrdo, e· 
pelo nobre Deputado por Sã~ Paulo, Sr. Oliveira Coutinho. 
o que é altamente expressivo. . · 
. o SR. NEoRÃo DE LIMA -.:. Pediria licença para rectificar
a "todos". 

o Stt. OLtvEIRA COUTINHo - Permitta-me o nobre orador 
um novo apart~· para tornar bem claro o que lhe dei · ha 
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pouco . Não . decl~rei, 1?-em tenho elementos para affirmar, 
que a quant1a fm appbcada para cobrir deficits. o que de
c~arei foi qu~. sendo os orçamentos deftcitarios, podia tam
bem ser applicada para esse :!im, e, assim, não seria legitima 
a affirmativa de que fõra applicada só em favor do Depar
tamento Nacional do Café, como se disse . 

O SR. SAMPAIO CORR:ll:A- Dentro da condicional es
tabelecida por V. Ex. salvo numa hypothese: a de h ave
rem a~. importancias sahido para estabelecer o equilíbrio or
çamenfa~o não existente, através o proprio Departamento 
Nacional do Café ... 

Mas o assumpto é escabroso. Passemos, pois, sobre elle . 

Limitar-me-hei a accentuar o seguinte: 

O decreto 20.451, de 28 de Setembro de 1931, que con·· 
cedeu ao Banco do Brasil o privilegio de a.cquisição de le
tras de exportação ou de valores a transferir ao estrangeiro, 
determinou, segundo declaracão do Ministro da Fazenda, que 
precedeu o actual, a operação do reajustamento ec.onomico, 
por isso que o Govemo se sentiu na obrigação de, por esse 
reajustamento, compensar a lavoura nacional dos prejuízos 
que para elle resultaram da execução daquelle decreto. 

Foi· por outro lado, da execução daquelle decreto que 
resultaram os deposites congelados nos Bancos, e, pois, 9. 
liquidação posterior, pelo accõrdo de Londres, da divida em 
que assim ficou o Governo, em face das praças estrangeiras. 

Que concluir dahi, Sr. Presidente . 
Que as despezas do reajustamento economico, as quaes 

estão avaliadas no minimo de 500 mil contos; que essas des
pesas, digo eu. - importando num onus para o Thesouro 
Nacional, e sendo consequente da formação dos congelados. 
- substituem, no caso em apreço o onus do typo de emis· 
~ão de um emprestimo realizado abaixo do par . 

Vimos que a divida a assim liquidar pelo Paiz no estran
geiro, importa em 15 milhões de libras esterlinas, segundo 
as declarações aqui feitas pelo Sr . Ministro da Fazenda. 

Nesta importancia; calculada a um cambio antigo, dt! 
60$000 a libra, - cambio media que serviu de base aos de
positt,.:; congelados, - isto é. nesta importancia total de 900 
mil contos, - os 500 mil contos, - correspondentes ao mi· 
nimo das despesas com o reajustamento ecooomiéo, - re1 

presentam a alta percentagem de perto de 56 per cento, o 
que corresponde a um onus para o Thesouro equivalente 
áquelle que lhe caberia, se se accordasse um emprestirno, 
destinado á defesa do café e em-ittido ao typo de 44 (qua~ 
renta e quatro> per cento! 

Que emprestimo, para tal fim realizado pelos Governo<: 
anteriores a 1930, foi effectuado em tão onerosas condições? 

O SR. NEGRÃO DE LIMA - Esse ráciocinio de V. Ex. é 
tão brilhante, tão cheio de luz. que só me tranqulllizo por ve
rif~car que constitue, data venia, um adlniravel soph.isma. 
Só isso me trs.nquilliza. Mas, devo louvar V. Ex. pelo bri
Ll}o da argumentação. V. E'x . como que descreve uma noite 
de São João, com as suas illuminuras e chuveiros de prata. 

O SR. SAMPAIO CORR:tA- Agradeço ao nobre Depu
tada o elogio que me faz, e que não devo acceitar, antes de
volver . S. Ex. se referiu, porém, a sophisma. 
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O SR, NEGRÃo DE LIMA - Não o· offenài, .porque ha so; 
phh>mas que celebrisam os mestres. 

O SR. SAMPAIO CORREA - Sabe o nobre coUega que 
sou fonnado numa escola de estudos positivos. e, por isso 
mesmo, não trago á tribuna as lantejoulas a que S. Ex. al-
ludiu ha pouco. · 

O SR. NEGRiio DE LIMA - Fil-o com o ·intuito de elo
giar a sua agilidade intellectual. 

;• 

O SR. SAMPAIO CORRll:A- Não ê agilidade, '.senão eV!
denciação de facto incbntestavel. Não era possivel ao Go
"'erno, repito, auxiliar o Departamento do Café, se não exis
tissem os congelados, se não tivesse retido aqui,· indevida
mente, e á força, pela sua desorientada política financeira, 
importancias que delle não eram. e sim do estrangeiro. 

Ora, os congelados resultaram na opinião de V. Ex. 
mesmo, como já mostrei, do privilegio do cambio, dado pelo 
Governo a~. Banco do Brasil. Esse privilegio - é o _propcto 
Governo quem o declara, - tambem conduziu a grande<; 
prejuizos os· e-xportadores, isto é, os productores. Para com
pensai-os de taes- prejuizos, o Governo deliberou bz~r- o 
reaJustamento economico, que i:::-á pe::;ar sobre os cofres pu .. 
blicos nu::na importancia de 500 mil contos. na melhor · da:> 
hypotheses. 

Se assim é, náo posso separar taes factos, - djstinctos, 
é verdade, - mas que se entrozam e, reciprocamente. rea
gem, em intima relação de interdependencia. Não sei, e não 
devo, como erradamente quer V. Ex., examinar apenas um 
áspecto. uma phase da questão, abandonando as demais. 

O Sa. JoÃo NEVES - O orador acaba de estabelecer um 
~dmiravel sorites economico na questão. 

O SR. ·sP..MPAIO CORREA- Esses os factos incontesta
·veis. Chame-se o meu nobre co nega de sophisma, ou lhes dê 
outra- qualq\:.er denominação, não lhes poderá negar a exis
tencia e a correlação. As experimentações do Governo- em 
materia de economia e de finanças publicas deram os pes .. 
sunos resultados que estamos agora l)aga..ndo. E dóe a pon
tal-os, bem comprehendo. 

O SR. FRAN-crsco PEREIRA - O total dos congelados era 
de cerca de 15 :milhões de libras; e para ser liquidado pelo 
Banco do Brasil, a menos de 60$000 a libra, seriam necessa
rios cerca de , 900. 000 contos. V. Ex. reconhece que a ope · 
ração foi superior; agora, entretanto, procura affirmar que. 
se não existissem os congelados. não seria possivel liqui
dar, na praça, com o acceite do Banco do Brasil e endosso 
do Thesouro NaciOnal, a importancía de 900.000 contos. 

O SR. SAL"\1PAIO CORR~lt - Onde a contradicção que 
V. Ex. en:Kerga? , 

Disse que o Sr. Ministro admittia - elle, Ministro, 
o valor actual dps congelados em l~ milhões de libras, ou 
cerca de 900 mil contos, ao cambio médio que serviu de 
base aos deposítos, á :formação dos congelados. 

Disse mais que eu tinha motivos para suspeitar que <l. 
importaneia total dos congelados excedesse de 15 milhões 
de libras, ou de 900 mil contos. ~ 

Disse, ainda. e de "outro la.do, que os emprestimos dots 
Bancos ao Departamento attingiram; em 31 de Dezembro dà 
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1934, - pois essa é a data do balanco que serviu de base 
ao estudo do Sr. Ministro, - a cercá de 1.028.000:000$000, 
approxlmadamente. --

Quem nos informa que os congelados em 31 de Dezem~ 
bro de 1934 não eram maiores do que hoje? 
· Quem nos assegura que elles hoje sommam apenas 15 
milhões de libras? . 

Independentemente das respostas a taes interrogações, o 
que V. ·Ex. não poderá affinnar é que, sem os 900 mil contos 
de congelados, os bancos estivessem em condições de realizar 
os emprestimos que fizeram. 

Onde, pois, a contradicção? 
Queira o meu nobre collega perdoar : é nuga o que ai

lega. 
O S:a . SANTOS FILHO - Direi ao orador que os empres

timos eram viaveis. por isso que o lançamento dos t ít ulos 
do Departamento foi realizado depois do privilegio concedido 
ao Banco do Brasil . 

O SR. SAMP ÁIO CORRÊA - V. Ex . confirma ma1s 
uma vez o que eu disse. Que o lançamento foi feikl poste
riorm~nte ac pri'~~ilegic, é .ev:identé; e isso, pr~cisamentt;:.., 
foi o que affirmei. Se este lançamento foi uma consequen
cia do privilegio .. . Nem eu avance! outra proposiçao. 

O SR. SANTos FILHo - Os congelados iam desappare
cendo á medida que os titulas iam sendo resgatados . 

O SR. SAMPAIO COR~ - Mas hoje ainda os t!Lulo.; 
attingem a alta importancia. Em fins de Dezembro de 193·1 
eram de 1. 028 .000:000$000 . . 

0 SR. SANTOS FILHO- Já foi muito mais. 

O SR. SAMPAIO CORRÊA- Como os congelados, t:mt
bem . 

. O SR. NEGRÃO DE Ln.u, - Pelo calor com que V. Ex . 
respondeu ao meu aparte, tive a impressão de que se ngn.stou 
commigo. Dlscipulo, seria incapaz de desprimar p::~.ra com 
o mestre . 

O SR . SAMPAIO CORR:Ê:A -Não fiquei agastadu . Qulz 
aoenas significar que o mestre, se mestre posso ser, ~cria 
impotente para dar lições de sophismas a tão competente 
discípulo. <Risos. ) 

V. Ex. concordou com as premissas, mas quando sentiu 
a fatalidade da conclusão ... chamou-me de sophls tn ! 

o SR. OLIVEIRA Coup:NHO - Sinto necessidade de mnls um aparte. V . ·Ex . , ha pouco. se referiu ao reajustamento 
d'e 500 mil contos, m.as acaba de citar uma data preciosa . 
do inicio do monopolio cambial, que é, creio, Setembro dr. . .. 

O SR. SAMPAIO COR~A - 1931. 
O SR. OLIVEIÍtA CouTINHO - . . . 1931. Por qun:-~l C}UI\M 

tro annos, o Governo, com vantagem para si propr1o ou PtLrn 
os importadores, adquiriu dollares . a 11$ e 12$, qunndo ,, 
detentor da cambial ou o dono da mercadoria poderln VNl M 
del-a a 18$000 . -Essa differença representa um total do t l 't\'i 
ou quatro vezes aquelles 500 mil contos. Aliás. direi o. V. E.'C 
que n ão attendeu a todos os lavradores. Aqui estti um quo 
nada requereu, e nada tem a requerer ao reajusto.muntu, 
não porque seja mais rico que os outros, mas porquo ns 
condições estipuladas n esse reajustamenkl nada lhe n.utol'l
zavam a requerer. 
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O SR. SAMPAIO COR.RS.A- O aparte de V. Ex. bem 
e~clarece o que eu tenho declarado á Camara. . 

O Sa. FERNANDES TftVORA - O erro iníeial do Governu 
do Brasil foi metter-se em mercado de cambio . 

O SR. OLI'1EIRA CouTIN:ao - Permitta-me ainda obser
var que o honrado Ministro Sr. Oswaldo ·Aranha reconhe
ceu que o monopolio era acto lesivo, um "confisco", offere
eendo uma fudemnização: o reajustamento. E pergunto: 
haverá coherencia em se .reconhecer lesivo um acto e, no 
emtanto, continuar-se a praticai-o? 

O SR. SAMPAIO CORR:f!;A - Responda o Govemo .á 
pergunta de V. Ex ., que, aliás, a formúla com fundam$!nto 
e com inteira razão . 

Muito ainda haveria de respigar. Srs. Deputados, na ex· 
posição do illustre Sr. Ministro da Fazenda, como a questão 
do cambio de liquidação, focalizada pelo Sr. Alde Sampaio, 
c que ainda está escura. Para que fazel-o, porém? A Ca
mara está evidentemente fatigada e a maioria governamen
tal já patenteou, inllludivelmente, os seus propositos de não 
mais c·,lidar de tão relevante assumpto, rejeitando o requerl
mento de informações da minoria. 

A minha intenção neste moment-'J , cc:::nú a de meus com
panheiros de opp----siçã.o, íoí a de provar, á Camara e ao Paiz. 
que nos assistiu e assiste. inteira razão nas criticas á admi
:n1straçã.o do Departamento Nacional de Café, e que · o bri
lhante discurso do Sr. Ministro da Fazenda em nada r~-
:pondeu a essas criticas . · · 

Este foi o meu proposito, e tenho plena consciencia d~ 
bavel-o attingido . Continuam de pé as duvidas sobre a cor
recção das actividades daquelle Departamento, no referente 
ao cumprimento do que dispõe, explicita. -e estrictamente, tJ 

§ . ~o do art. 6°, da nossa Carta Política ; 
Nem foi, por outro moti'vo, Sr. Presidente. que, no inicio 

do meu discurso, ao comparar a complexidade áa questão 
monetaria com as complicações do amor, resalte1 a exacti · 

· dão com que o verse camoneano, feito para estas, se ajusta 
áquella: 

·.~Quanto mais se paga, mais se deve" . _, .. 
.. . 

A polltica. financeira do ~ctual Govemo não tem -sido 
nuús do que o desenvolvimento e a concretização desta ver· 
dade. Pol1t1ca, - é· de reconhecer . . . - em que metteram 
o Sr. Ministro da Fazenda, forçado a agir em viSta das 
desastrosas consequenclas das experimentações· economicas 
do regime discrlcionarlo. (Muito bem. Palmas prolonga.deut. 
O oraàor é vtvamente cumprimentado. ) 

Durante ·o discurso · do Sr. Sampaio Corrêa C\ 
Sr. Antonio Carlos, Presidente. deixa a cadeira da 
presldencta, que é occupada pelo Sr. Euvaldo Lodi, 
zo Vice-Presidente . · 

Em seguida é encerrada a discussão, ficando 
adiada a votação até que a referida Commissão dê 
parecer sopre a emenda o:fferecida. . 

2a. discussão do profecto n. 97, de 1935, rza Zegís
Z!ltura), ínstitutndo as profissões de ad,vogado-acade
mico e de advogado-p-rovisionado, regula o e:tercicio 
dessas 'J)Toji3sões e da de solicitador e dando outras 
providencias; tendo parecer éom substitutivo da Com- · 
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missão de Justiça e parecer da Commissão de Educa
ção, contrario ao projecto. 

O Sr~ Presidente - Entra em discussão o art . 10. 

Tem a palavra o Sr. Gomes Ferraz . 

O Sr. Gomes Ferraz - Duas palavras. apenas, senhor 
Presidente, porque estamos anciosos por ouvir a terminacão 
do brilhante discurso do grande chefe Sr. Arthur Bernardes. 

Sr. Presidente, bem andaram a dignissima Commissão 
de Cultura e Educação, rejeitando, e a honrada Commissão 
de Constituição e .Justiça, modüicando em substancia o pro
jecto n. 144, da autoria do Sr. Thiers Perissé, pelas peri
gosas, injustas e descabidas liberalidades que encerra. 

Instituía o projecto uma serie de originalidades no seio 
ela vida judiciaria do Brasil, creando novos typos de profis
sionaes da sciencia do direito, como: 1°) o solicitador tem
porario. isto é, o solicitador com direito de reforma de sua 
provisão até 4 annos, embora reprovado nos exames de por-
tu&..rcz, geogi"aphia, arithmetica e Histeria do Brasil ; 2°) o 
solicitador perpetuo, quero dizer, o solicitador com direito 
de reforma de sua provisão por tempo indeterminado, uma 
vez exhíbidos por elle certificados de approvação naquelles 
e~ames ... 

O SR. Dmrz JUNIOR- V. Ex. está defendendo o direitc 
dos academicos? 

O SR. GOMES FERRAZ- Absolutamente. ·peço a V. Ex. 
aguardar minha exposi~ão. 

O SR _ DINIZ Jumoa - Ouço sempre V. Ex. com muito 
prazer. 

O SR. GOMES FERRAZ - 3° ) o advogado-academico 
com concurso; 40) advogado-academico :.em concurso; e, 
SO) o profissional "trindade", isto é, o advogado-academico
solicitador, ao mesmo tempo. 

Como vê v. ~x., Sr .. Presidente, são cinco figuras, cada 
qual mais interessante do que outra, que o projecto 144 

. visava crear, naturalmente para enriquecer o quadro da 
Ordem dos Advogados Brasileiros, como se o mesmo estivesse 
pobre e vaslo de profíssionaes emeritos . 

Fol, Sr. Presidente, uma obra meritoria a creação da 
Ordem dos Advogados, pelo decreto n. 19.408, de 18 <le No· 
vembro de 1930, Ordem a que o decreto n. 20 . 784, de 14 de 
Dezembro de 1931, que a regulamentou. chamou de orgão 
de selecção, de disciplina e de defesa da classe dos advo
gados em todo o territorio da Republica. 

A Ordem dos Advogados, aspiração que vem desde 1843, 
foi, no dizer do eminente jurisconsulto, nosso prezado mestre, 
Sr . Levi Carneiro, uma das creacões necessarias para a mo
ralização da vida publica nacional, um factor para elevaçãc. 
de nossa cultura jurídica e uma escola de acção social e 
política, desinteressada e fecunda ! Na verdade . Taes onus
encargos e deveres criou a Ordem, mesmo para o advogado 
formado, isto é, para o bacharel ou doutor em direito, que 
este, para poder exercer sua profissão, tem necessidade de 
requerer sua inscripção no quadro da Ordem e provat, além 
dos requisitos de sua capacidade civil: a} que tem sua carta 
de bacharel ou de doutor por qualquer das faculdades re
conhecidas pelas leis da Republica; b) que é brasileiro nato 
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ou na.turalisado; c) que é eleitor; d) que está quite com o 
serviço militar; e) que goza de boa reputação, e; finalmen
te; f) que não commetteu nenhun.i daquelles crime!!-defini-
dos no art. 12, n. 4, do decreto n . 20 . 784. -

Ora, Sr. Presidente, se a finalidade da creação da Ordem 
fol justamente moralisar a ·Vida publica nacional, dar á 
classe dos advogados um prestigio !lloral que até então ella 
não desfrutava., cohibir im1ominaveis attentados e abuoss 
praticados por falsos advogados, e estabelecer melhor o elo 
ou espirito de solidariedade na classe, não sei como ~ 
Qrdem poderia realizar esse desideratum, em face da- elas· 
tlcidade que visava o projecto n. 144. instituindo varios 
_:padrões de advogados, verdadeira inutilidade, principalmente 
na sltuacâo em que nos achamos de verdadeira superpro
duccão dé bacha.reís. . 

-Devemos con5ervar a -legislação antiga que. aliás, não 
tem mais de tres annos de idade, legislação que apenas re
conhece duas especies de advogados: o provisionado e o for
mado, doutor ou bacharel; e duas especies de solicitadores: . 
'O solicitador propriamente dito e o terceiro annista, ou por 
'Outra , o alumno da Faculdade de Direito com o terceiro anno 
feito. . 

Qual· a vantagem e~ alterar essa classificação que tem 
_a seu favor a consagraçao do uso e costume, ou melhor, a 
tradicção do noS$<) direito? Conferir ao academico com dois 
annos de pratica de solicitador. ou com matricula no 3° anno 
ôe qualquer Faculdad~ de Direito, official ou officializada 
do Paiz, a regalia de ad-vogar, sem restricções, em todo o ter~ 
ritorio da Republica, seria attribuir-lhe injusto privilegio, 
com manifesto preluizo da classe; seria anarchízar o ensino 
e a profissão, submettendo os principies moralizadores crea
dos pela ordem, além de destruir a obra dos Tribunaes brasi
leiros, que, em jurisprudencia vetustissiroa e pacifica. re
conheceram -sempre 'que- o· solicitador não póde advogar e que 
sómente os advogados têm a prerogativa de assignar iniciaes, 
articulados, minutas e outras peças do processo . 

.c:;r . Presidente, commentando o prolecto em discussão, -
e foi esse o motivo pelo qual ·pedi a palavra - um matutino 
desta capital, em data de hont em, escr~veu o seguinte: 

"Um projecto nefasto 

Passou á -2a diScussão, na Camara dos Deputados. 
o nefasto projec.to que annulla -toda a apparelllagem 
da Ordem dos Advogados. associando á desordem na 
vida judiciaria. do Paiz a originalidade da instituição 
do advogado-academico e do advogado-provisionado. 

Vê-se, pelo innominavel destempero de -seme
lhante iniciativa,- que não merecia ser objecto de de
liberação, a inconsciencia com que se legisla, entre 
nós, sobre o exercicio de profissões, collocada.s, em 
toda a parte do mundo, ao abrigo das experiencias 
ou ousadias nihllistas das reformas patrocinadas por 
incompetentes ou analphabetos. 

O que se procura no projecto em exame é o des· 
prestigio do titulo scientllico expedido pelas Facul
dades de Direito da Republica, estabelecendo-se a li
berdade profissional sob uma das formas mais vergo
nhosas que tem conhecido a Republica. Para -a ·de
monstração do criterio em que se inspirou essa refor"' 
ma tull;lultuaria basta lembrar que ao advogado~ 
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provisionado se exige apenas a prova do exame de 
Portuguez. Geographia, Arithmetica e Historia d<. 
BrasiL Sem os certificados dessas ma terias, é pos
sível a advocacia por algum tempo, comtanto que G 
leigo que a exercer ·se der ao trabalho de .duas re
formas de provisão. 

Qualquer individuo matriculado nas innumera-. 
Faculdades de Direito da Republica, sujeitas á :fisca·· 
lização federal, estará apto a solicitar uma provisão. 
O academico com dois annos de profissão como so
licitador está equiparado, para todos os effeitos, ao 
bacharel em direito. Fica dispensado de qualquel.' 
exame para advogar o alumno matriculado na ter
ceira série do curso do bacharelado . 

As disposições so~re os emolumentos e as garan· 
tias dos provisionados são outros tantos disparate& 
que não podem passar despercebidos aos legislado
res 'obrigados á defesa das profissões liberaes e da 
cultura e do bom senso da Nação." 

Ora, ha, Sr. Presidente, evidente engano da_ parte do 
~.:t!c~ist~ que redigiu tal nota.. O que foi discutido c uppro
vado em primeira discussão, pela Camara. não foi o projecb 
11. · 144 do Sr. Thiers Perissé. e sim o substitutivo n. ll7. 
apresentado pela Commissão de Justiça e da lavra do emi
nente Sr. Levi Carneiro. Faço este e~clarecimento para evi
tar censuras injustas ã acção da Camara dos Srs. Deputàdos. 
visadas por aquelle commentario. 

O exercício de uma profissão está sujeito a certas con· 
áições ditadas pelo interesse publico, principalmente as qw~ 
Sê referem a capacidade technica do profissional, "ex-vi" do 
art. 113, n. 13 da Constituição. Por isso mesmo. em nom~ 
do interesse publico sou contra o projecto n. 144. que nad<. 
moralizou e nada construiu, pelo contrario, tudo destruiu e 
anarchizou, e votarei pela approvação do substitutivo n. 97 
que melhor consulta esse interesse publico, que é, incontes
_tavelmente, a suprema lei. 

Em seguida, é encerrada a . discussão dos arti 
gos 1° a 5°, ficando adiada a votação. 

la discussão do proiecto n. S-A, de 1935. na le· 
gisl:ztura), modificando e ampliando certas disposF 
ções dos Decretos ns. 22.737, de 1933, e 23.835, de 
1934, relativos á exportação de tructas, com pare· 
ceres das Commissões de Agricultura e de Finanç~ 
e Or.çamento, com emendas. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vota· 
ção. 

1a discussão do projecto n .. 104, de 19.15. rta. le
gislatura), organizando o Curso de Doutorado em 
Direito; com parecer contrario da Commissão a.~ 
Educação. 

Encerrada a discussão, ficandc, adiada a. vota· 
çã.o. 

O Sr. Presidente - Esgotada a materia em cUscussão. 
vou levantar a Sessão, designando para a de segunda-feira, ~ 
aegumte 
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ORDEM DO PIA 

Votação do requerimento do Sr. Salles Filho, offereci
do ao projecto de resolução n. 5, de 1935 ( 1a. .legislatura!, 
autorizando a Conunissão Executiva da Camara dos Depu
tados a dispender a importancia de 83: 245$, com a installa
çáo dos serviços da Secçã.ú Technica da commissão de Fi-
nancas e Orçamento; . 

Votação do parecer n. 3, de 1935. approvando o acto do 
Tribunal de Contas, que recusou registro ao termo de con
tracto ..entre o Governo Federal e a Pan Amerlcan Alrways, 
Inc. (discussão uníca); 

Votação do projecto n . 214, de 1~34, transierindo para 
a União os serviços de Policia Maritima, Aérea e de Fron
teiras, de accõrdo com o art . 5°, alíneas V e XI da Cons
tltuiçã.p Brasileira (precedendo a vo~açâo um requerimento 
do Sr. Amaral Peixoto) (2a discussao> ; 

Votação dÇ) projecto n. 206, de 1935, regulamentando o 
paragrapho unico do art. 18 das Disposiçóes Transitaria:> 
da Constituição Federal oa discussão); 

Votação do requerimento n. 52. de 1935 ua legislatura), 
do Sr. Barreto Pinto, de informações sobre quotas de lo
teria <discussão uníca>; 

Votação do requenmt:nto n. 53, de 1935 (la. legisla. tara}, 
ão Sr. João Cleophas, de íntormações sobre campos de se- . 
memes td!scu.ssú unfça> ; 

votação do requerimento n. 54, de 1935 (1'1· legislatura) . 
do Sr . Acurcio Torres e outros, de informações sobre preço 
de ca.rvão nacional .ã - E. F. Central do Brasil (discussao 
unical; 

Votação do . requerimento n. 55, de 1935 oa legislatura), 
do Sr. Adalberto Camargo, de informações sobre prisão de 
funccionarios bancarios (discussão unica); -

aa discussão do projecto n . 64. de 19:>5 {lr. legislatura) ' 
· determinando regras 'lJelas quaes são as sociedades decla
radas de utilidade publica; 

Discussão unJ.::a do parecer n. 5, de 1935 ua legislatura.>, 
concedendo . a licença pedida pelo Sr. Deputado Martins e 
Silva; 

Discussão uniéa do requerimento n. 56, de 1935 ua. legis
latura), de informações sobre a invasão a sédes de associa
ções de classe ~discussão .unica) ; 

Está sobre a mesa, durante dez dias uteis, afim de re
ceber emendas de 2a discussão, o projecto n. 101, de 1935 
na legislatura) , orçando a Receita Geral da Republica e fi
xando a despesa, para o exerclcio de 1936 (20 dia) . 

Levanta-se a Sessão âs 17 horas e 10 minutos. 
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55a SESSÃO, EM 8 DE JULHO DE 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESIDEN
TE; EUVALDO LODI, 2° VICE-PRESIDENTE E ARRU
DA CAMARA, 1 o VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara. Euvaldo Lodi, ·Pereira 
Lyra, Agenor Rabello, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, 
Lauro Lopes· Abguar Bastos, Gt:naro Ponte, Lino Machado, 
Hen:-ique Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira, Godofredo Vi
anna, Adelmar Rocha, Freire de Andrade, Plínio Pomne'-!. 
Fernandes Tavora, Monte Armes, José de Borba, Mathia:; 

· Freire. Botto de Menezes, Odon Bezerra, Souza Leão, Rego 
Barros, A'rthur Cavalcanti, Heitor Maia, Simões Barbosa, 
Motta Lima, Fernandes Lima, Amando Fontes. PriSco Parai
so, Pinto Qantas, Leoncio Galrão, Artllur Neiva. Raphael 
Cincurá, Jair Tovar, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, 
Candido Pessôa, Henrique Lage, Salles Filho, Sampaio Corrêa. 
Agenor Rabello. Acurcio Torres, Prado Kelly, Bandeira 
Vaughan, Bias Fortes, Pinh~iro Chagas, Martins Soares, Pe · 
dro Aleixo, José Braz, Levindo Coelho, Theodomiro Santia
go, Fu.t~ado de Menezes, Da·niel Carvalho, Christiano Macha.· 
do, Macario de Almeida, José Alkmim, José Bernardino, 
Matta Machado. Simão da Cunha, Delphim Moreira, Abreu 
Sodré, Waldemar Ferreira, Vergueiro Cesar, Teixeira Pinto. 
Justo de Moraes, Horacio Lafer, Domingos Vellasco, Laudeli-: 
no Gomes, Vicente Miguel. Francisco Pereira. Diniz Junior· 
Dorval Melchiades, João Carlos, Vespucio cl.e Abreu, Renato 
Barbosa, Demetrio Xavier, João Simplicio, Frederico Wol
fenbuttel, Adalberto Corrêa. Fanfa Ribas. Nicolau Verguei
ro, Aniz Badra, Abel dos Santos, Francisco Moura, Dama.> 
Ortiz, José do Patrocinio, Martlnho Prado, Ricardo Macha
do, Alberto Alvares, Paulo Assumpção. Baeta Neves, Abelar
dq Marinho. (96). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o campa~ 
recimento de 96 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão . 

O Sr. Agenor Rabello (20 Secretario) procede á leitura 
da Acta da Sessão antecedente, a qual é, sem observações, 
approvada. · 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (10 Secretario) procede á leitura do 
segúinte 
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EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Sr. Deputado Silva Costa, de 6 do corrente, justifi
cando faltas dos dias 2 a 4 do mez andante. 

- Inteirada. 
Tres do Tribunal de Contas, de 4 do corrente, communi

cando haver negado registro aos contractos constituídos pela 
escriptura publica de cessão, direitos e obrigações relativos 
aos predios e terrenos da Villa Marechal Hermes .. que fazem 
Euclydes da Fonseca e sua esposa a Phyllocra to Soares. Era· 
sil· Jayme Augusto Lopes da Silva e João Pereira Gomes e 
su::. esposa; e da Fazenda Nacional ao Major do Exercito 
Aj almar Vieira Mascarenhas e sua esposa. 

A' Commissáo de Tomada de Contas. 

E' lida e enviada á Commissão de Constituição 
e Justiça a seguinte 

INDICAÇÃO 

N. 5 - 1935 

na Legislatura) 

Indica que a C amara se pronuncie sobre o disposto no art. 8, 
n. 1, letra "!" e art. 17, n. IX, da Constituição 

(Justiça 99 - 11~ legislatura) 

Indicamos que, -ouvida a Commissão de Constituição e 
Justiça, a Camara qo;:; Deputados se pronuncie sebre: 

a) se os impostos de exp.)rtação alludidos no a.rt. 8° 
n. 1, letra f, da Constituição Federal, se referem exclusiva
mente ás mercadorias de producção dos Estados, S2.hidas do 
Paiz para o estrangeiro; 

b) s~ a prohibição constante do art. 17. n. IX, da mes
ma .Constituição, se acha em pleno vigor, desde a data da 
sua publicação, ou se, ao contrario, está sujeita a limitações. 
quanto ao tempo, por força de qualquer restriccão das Dis-
posições Transitarias. ·· 

Sala das Sessões, 8 de Julho de 1935. ......: Alberto Alvares. 

E' lido e vae a imprimir p::-.ra ser remettido ás 
Commissões de Constituição e Justiça e de Financas 
e Orçamento, de accôrdo com o § 3o, do· art. Í46. 
o seguinte 

PROJ"ECTO 

N. 124 - 1935 

(la LegiSlatura) 

Regulamenta o artigo 18, paragrapho unico, ·das Disposições 
Transitarias da Constituição Federal 

(Justiça 97 e Finanças 137. - 1a legislatura) 

Art.· Lo Dentro cie 30 dias, contados da publicação desta 
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lei, o Presidente da Republica nomeará uma comm1ssao 
<:or.1posta de cinco membros, sob a presidencia do juiz .fe
deral, com direito de voto, em cada um dos Estados no 
D!stricto Federal e no T.erritorio do Acre. afim de apréciar 
as. reclamações a que se refere o paragrapho unico do arti
go' 18 das Disposições Transitarias da Constituição Federal. 

Paragrapho unico. Onde houver mais de um juiz fe
deral, servirá o da ra Vara, substituído, em falta ou impe
dimento, pelos das outras na ordem numerica. 

Art. 2.0 Quinze dias após o prazo marcado no artigo 
a::::J.terior, as commissôes se reunirão na séde do Juizo Fe
deral, incumbindo ao iuiz tomar as provide~. · · 'S necessa
ria~> ·á sua immediata installação, designar os dias e a hora 
das reuniões que se têm de segUir, e desde logo convocar 
por editaes publicados na imprensa os interessados a apre
sentarem suas reclamações no prazo improrogavel de 90 
dias. 

Paragrapho unico. Servirá de secretario o escrivão do 
.Juizo Federal e se houver mais de um, o que fôr designado 
pelo juiz. 

Art. 3.0 As commissões se reunirão e funccionarão com 
à presença de qua,lquer numero, excepto para as delibera
.çõe~ finae.s q_ue ~cequert:nl a prese1·.~.ça da maiüria; e de seus 
trabalhos se lavrará uma acta em livro para isso aberto, en
cerrado e rubricado pelo juiz. 

Art. 4.0 Recebidas as reclamações serão logo enviadas 
por copia á autorjdade que ordenou ou praticou o acto im
pugnado para informal-as no prazo de 10 dias. 

~ 1.0 A !alta de informação, decorrido este prazo, im
porta em confissão do allegado pelo reclamante. 

§ 2. o A reqQ;erimen to de qualquer dos seus membros 
e por deliberação da maioria dos presentes, poderão as Com
missões proceder á inquirição de testemunhas, exames de 
livros e de documentos e a outras diligencias que lhes pare
cerem necessarias ao esclarecimento do caso. 

§ 3.0 Os interessados apresentarão os documentos que 
tiverem com as suas reclamações. sendo-lhe& vedado offe
recer novos e intervir de qualquer forma no processo e de·· 
cisão dellas. · 

Art. 5.0 A' medida que forem sendo devidamente ins
truídas as reclamações, o juiz as submetterá á deliberação 
da Commissãó, e de accôrdo com o que decidir a maioria dos 
presentes lavrará o parecer que será assignado por todos. 
podendo cada um dellés additar as razões determinantes do 
~eu voto. . 

.§ 1.0 Sendo vencido o juiz, lavrará o parecer o membrc 
da commissão que primeiro tiver proferido o voto vencedor. 

§ 2.o Deste parecer :se :remetterá uma copia devida
mente authenticada p~lo juiZ ao Governo, por . .intermedio
{}:) Minist:ro da Justiça. quando se tratar de cazogo federal,. 
ou nos Estados, ao Governador do Estado se de cargo esta
dual . ou municipal. 

Art. 6.0 Os reclamantes cuias reclamações forem acha
das procedentes serão considerados em disponibilidade não 
1_f munerada, para serem aproveitados nas vagas que se. fo
l:em dando nos mesmos ou em cargos equivalentes. 

~· _,Paragrapho unico. As nomeações obedecerão rigorosa 
mente_l á- -ordem dos pareceres das Commissões, . classificados 
~egunao as respectivas datas, sendo vedadas as· nomeações 
dê ."extranhos emquanto não torem attendidas. a.s t"eclama-
Ç~i 9ue tiverem tido parecer favoravel. . · 
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Art. 7.o E' de 90 dias o prazo marcado as Commlssões 
para a solução de cada caso. 

Art . a. o Não sendo tomadas em consideração as recla
mações apresentadas fóra do prazo. fixado no art. 2<> e bem 
assim as de funccionarios que tenham acceitado qualquer 
nomeação, para cargo effectivo, federal ou estadual, dentre 
ou fóra do Estado em que servia. 

Art. 9.o Não terão direito a atrazados ou a qualquer ou
tra indemnização, ainda quando obtenham parecer fa\"0-
ravel, os reclamantes de que cogita a presente lei. 

Art . 10. Dez dias depois de :findo o prazo fixado no 
art . 1o o Presidente da Republica communicará á Cama.ra 
a relação das Commissões nomeadas . 

Sala das Se!sóes, 6 c e Julho de 1935. - Barros Pen
:teado. - Aureliano Leite . - Antonio Pereira Lima. -
José Cassio de Macedo Soares. - Fabio de Camargo Aranha.·~ 
- Carlota de Q~eiroz. - Oscar Stevenson . - C. Moraes 
Andrade. - Jayro Franco. - Martinho Prado. - F . A. 
Santos Filho. - Ribeiro Junior. - Perei ra Carneiro. -
Oliveira Cou.tinho. - . .V alente de Lima. - Francisco de 
Moura . - Damas Orti.z . - Sebastião Dominaues. - Al
berto Surek. - Francisco di Fiore. - Antont'o Carvalhal. 
- Austro Idiart de Oliveira. - Attilio d'Assls. - Abel dos 
santos . - Arthur .Albino da Rocha . - Eurico Ribeiro . -
Pedro Jorge. - Miranda Junior. - Paulo Martins. 

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

E' dada ·a palavra, successivamente, aos SenhÓ~ 
res Alberto Alvares, Barreto Pinto, Abguar Bastos, 
Botto de Menezes, Horacio La.fer, Pedro Calmon. 
Jair Tovar, Alves Palma, Laerte Setubal, Gomes Fer
raz, Domingos Vellasco, Ribeiro Junior,. que não es
tão presentes. 

O Sr . Pinheiro Chagas desiste da pala:vra.. 

E' dada a palavra, successivamente, aos Senho
res José Gomes, Democrito Rocha, Abelardo Mari
nho e Martins V eras, que não estão presentes. 

Tem a palavra o Sr. Levindo Coelho. 

O Sr. Levindo ·Coelho - Sr. Presidente, dentro de pou
cos dias completa-se um anno que foi promulgada a nova. 
Constltuif,'.ão de 16 de Julho de 1934. 

Entretanto, apesar do longo tempo decorrido e da ne
cessidade absoluta de ser conhecida pelo povo, a Lei Funda~ 
mental da Republica permanece ignorada pelas massas po
pulares. A Assembléa Nacional Constituinte inscreveu na. 
Lei um di>positivo determL"lando que a nova Constituição. 
fosse largamente dif!undlda no Paiz. · · · 

Assim determina e..c;sa disposição const1tuclonal das "Ois:.. 
posições Transitarias": · . 

"Art. 25. O Governo Federal fará publicar, em 
avulso, esta Constituição para larga distribuição gra
tuita em todo o Palz, especialmente aos alumnos da.~ 
escolas de ensino superior e secundarlo e prozp.overá. 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 12:18- Pág ina 5 de 58 

-127 -

cursos e conferencias para lhe divulgar o conheci
mento". 

O preceito é salutar em vista da propria finalidade da 
Lel que estructura a vida nacional para ser fiel e inteira
mente observada e respeitada. Não se comprehende o silen
cio sobre a divulgação da lei que fixa as linhas mestras do 
Estado e regula suas relações com os cidadãos que conhe
cendo seus direito~ e suas obrigações, ipso facto, fica dis
pensada a ostentaçao da força para assegurar o integral res
peito da lei fundamental. 

Seáa qual fôr a sua categoria social, o cidadão tem ne
cessidade de conhecer os direitos e deveres que lhe impõe .1 
lei basica de nossa Patria. 

Não divulgar a Constituição, deixando de popularizar
lhe o conhecimento é, sem duvida, difficultar-lhe a · obser
vancia e manter imp~tríoticamente a· ignorancia popular 
nesse sentido _ 

Não consta qu~quer iniciativa do governo para a ampla. 
à.i'vulgação da carta constitucional. 

Sei apenas que a "Ordem .dos Advogados do Brasil" se 
propoz a realizar cursos de explicação dos textos constitu-· 
C"innB.es em int~lli~ent.e plB,nQ, C-'.lio desempenho seri 11-"n re
levante serviço ao Paiz e obra de accendrado patriotismo. 

Não foi a Constituição decretada e promulgada sómen
te para o conhecimento das elites sociaes. O Povo precisa ser 
esclarecido, instruido e orientado nos cursos e conferencias, 
empregando-se todos os meios de divulgação para ser faci
litada a obediencia com o respeito á Lei que os Representan
te~ deste mesmo Povo "pondo a confiança em Deus" àecre
raram e promulgaram, instituindo o regime democratico e 
~ssegurando á Nação a unidade, a ·liberdade, a justiça e o 
bem-estar social e economico, conforme declarado am seu 
preambulo. O que desejo é que todos os brasileiros sejam 
mteressados no conhecimento da nova Constituição. 

- Quatro annos de dictadura, de regime discricionario. 
protelando-se, como se verificou, a reintegração do Paiz nos 
quadros legaes, trazendo ao Povo a insecurança e a intran
qulllidade que perturbaram o rythmo do trabalho gerando 
a desconfiança no proposito de respeito aos direitos do ci
dadão, provocaram a: ansiedade geral pelo restabelecimento 
do regime constitucional. 

E havia razão para esse estado de espirlto, faltando a:-; 
garantias constl'~ucionaes, essas solennidades, como escreve 
Ruy Barbosa, de que a lei clrcumda os direitos contra os 
a.busos do poder . 

O Povo precisa saber que, ao lado de suas obriga ções, 
ha tambem garantias que põem ao alcance de ·todos os bra-
~leiros, dos mais huntildes habitantes do interior do Pa.iz, 
os meios de conseguir que o direito seja respeitado e desap-
pareça .:> abuso. . 

Quem se teriha demorado nos campos, nos centros ru
raes e nos sertões, onde a população é quasi desamparada 
da protecção oftlclal, _onde a obediencia do brasileiro e quasi 
passiva, poderá aquilatar da situação de intranquillidade em 
que ainda vive a nossa gente, á mercê do arbitrio, aggrav~do 
r.o regime discr1cionario com os mais tristes ·actos que at
tentaram contra a liberdade .e os d!reitos individuaes, clamo
l'Osas !nlustiças acobertadas pelo di'reito da torça de pre
:Posto:; ofticiaes. D'ahi . o estado de inquietação, do clamor 
popular pelo regime legal. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:18· Página 6 ae 58 

A derp.ora da reconstitucionaUzação do Brasil creou essa 
mentalidade de arbítrio de que ainda se ufanam no interior 
do Paiz. autoridades administrátivas. policiaes que t!.mbram 
em desconhecer o impeli o da Constituição promulgada, pra
t1cando actos attentatorios ás liberdades publicas, perse
guindo os fracos para servirem, julgam, os dominadores da 
situação. 

. O Povo brasileiro, que não tem outro igual na doclli
dade para ser governado, ignorando os direitos e as ob.:-~ga
ções que lhes confere e impõe a Lei basica da Repuolica, 
sente-se sem o amparo, ~em a.s garantias que lhe permtttam. 
trabalhar em pa:?:, confiante na protecção da Lei que não 
conhece e que é ignorada pelos que mais deviam conh~cel-a 
para sua exacta applicação. 

Dest'arte, é nessa situação que se podem gerar te::den
c1as ou mesmo reacçóes insopitaveis da conscienci.a brasael.ra 
aos excessos de doutrinas avessas, de todo, ao regime den:o-
cratico. · 

O Povo que não conhece as. leis que o amparam e de
fendem. mórmente aquelle que se debate na solução ào seu 
maior pr_oblema, que é a eduçação nacional, é um vasto cam
po para a germinação da sementeira dessas doutrinas extre
mistas que lhe acenam com as phantasias, chimeras e uto
pias de um panüso ten-estre . 

Sr. Presidente! 
Eu creio firmemente na obra gloriosa dos Constituinte::. 

de 1934, creio na ConstituiÇão do Brasil com todas suas ~. 
perfeições. com todas as suas falhas e excessos. 

Essa Constituição que custou o generoso sangue pau
lista e muitos soffrimentos da f~milia mineira e mesmo àe 
todo o Brasil, ansiosamente esperada como o foi. continu:l 
ignorada das massas populares, porque o Governo não tem 
cumprido o dever de sua div>Jlga;ão. 

Entretanto, penso que a sua diffusão em todo o ?aioz 
com os esclarecl.Dientos necessarios á comprehensão-geral e, 
sobretudo, com a sua fiel applicaçã.o e com o respeito que 
lhe devem os detentores do Poder. seria um meio de acal
mar a trepidação popUlar, mostrandu-se a todos que o re
gime democratico é um 'realidade, nio só nas leis como na 
execução de suas disposições. 

o. Povo não QUer pressão, mas unicamente tranquilli
dade e paz para desenvolver a s:1a activiaade de trabalho 
em beneficio do progresso nacional. E .o Governo que faz 
respetiar as. liberdades publicas. mantendo uma situação 
economia estavel e prospera, . estará apto para enfrentar 
todas as ditficuldades, j ámais receiando a acção de àoutnnas 
exoticas. , 

Estou certo de que a divulgação da nossa lei fundamen
tal virá. beneficiar o r~gime democratico que instituímos. 

Nestas condições, data venla, tenho a honra de apresen
tar á Mesa para su,bmetter á deliberação da Camara o se ... 
guinte requerimento: · 

Requeremos ao Poder Executivo, por interm.edio da Mesa. 
da Camara dos Deputados, que se digne informar sobre as 
medidas ou providencias tomadas. até agora, para ser de
vidamente divulgada a Constituição de 16 de Julho de 193~. 
conforme determina o art, 25 das "Disposições Transitarias". 

Sala da.s Sessões, 8 de Julh9 de 1935 . 

Está a.ss1gnado este requerimentp, Sr. · Presidente-, tam"-. 
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bem pelos Senhores Dep11taãos: Bias Fortes, Christiano Ma~ 
chado, Macario de Alm~ida e Felix Ribas. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Souza Leão . 

O Sr. Souza Leão - Sr. Presidente, cedo a palavra ao 
Sr. Barbosa Lima Sobrinho . 

O Sr. Presidente - Em vista da cessão que acaba de 
ser feita pelo Sr. Souza Leão, dou a palavra ao Sr. Barbosa 
Lim3. Sobrinho. 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho - Sr. Presidente, a Ca
mara ouviu, ha alg11ns dias, o discurso pronunciado pelo meu 
nobre companheiro de representação, Deputado João Cleo· 
phas; e a circumstancia de ter sido essa oração immediata
mente respondida pelo Deputado Oswaldo Lima de algum 
modo me libertaria do dever de vir novamente a esta tribu..: 
na, senão occorresse o facto da republicação, no Diario do 
Poder Legislativo de hontem, do referido discurso do Depu
tado João Cleophas. 

!!!'.so por(!tle, Sr. Presidente. a republic::o.ç!=i.o nos deixa 
assim a impressão de que se volta novamente áquelles mes· 
mos argume!ltos, de que nelles se insiste, aliás com um. 
pouco. mais de pertinacia e largueza, porque foram restabe
lecidos apartes e episodios, que o autor espontaneamente 
podará na primeira publicação. Nestas condições, pode-se 
suppor que houve como que um pedido de bis e que a esse 
pedido de bis se retribue com a republicação do discurso 

. mencionado. 
· Eis por que me sinto, Sr. Presidente, no dever de vir a. 

tribuna, para acompanhar, em todos os seus momentos- a 
palavra do nobre collega de representação, o illustre Depu· 
tado e meu prezado amigo Sr. João Cleophas . 

Ateve-se o Deputado João Cleophas, de inicio, aos aspe· 
ctos geraes do problema agrícola no Brasil, referindo-se á 
necessidade de melhor coordenação de serviços entre o Mi
nisterio da Agricultura e as Secretarias de Agricultura dos 
Estados. 

Dada a organização brasileira ~ a pujança de varias 
orçamentos estaduaes e a precariedade de outros - esses ser 
viços não se desenvolveram dentro de um quadro preestabele
cido que de certo modo determinasse uma perfeita harmo· 
nia entre as verbas e dotações orçamentarias e o interesse
da obra econonúca em cada um desses Estados. 

O Deputado João Cleophas indicou varias suggestões, a 
meu ver interessantes e acceltaveis. 

Mas estou aqui exactamente para frizar que, mesm(} 
nessas suggestões feitas pelo Deputado João Cleophas. nós 
outros temo~. na representação pernambucana, certo direito· 
de precedencia, que quero accentuar desta tribuna, pois que 
Q assumpto ha longos mezes vem sendo debatido entre a re
presentação do Estado e o Sr. Ministro da Agricultura, Dr 
Odilon Braga. 

Posso ant ecipar, de accõrdo, aliás, com a entrevista pu
blicada no "Correio da Manhã." e com as declarações que 
pessoalmente tenho ouvido do Sr. Ministro da Agricultura. 
que esse plano já está de algum modo assentado. 

Vae ser. feita. a coordenacão de serviços consultando-s&. 
os representantes dos Estados; para que cada um delles diga 
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de seu interesse. de suas conveniencias, de suas possibili
dades . 

E se até agora não se realizou ainda a conferencia entre 
os secretaries de Agricultura dos Estados, é que sobreveio a 
dlfficuldade da demora da constitucionaliZaçã.o dos Estados . 

Evidentemente, p,ara qu<: dess~ conterencl:.. surg:isSb 
como que um convenio, em que cada Estado se compro
inetttesse a prestar taes ou quaes serviços, empenhando de··. 
terminadas verbas necessario seria que cada Estado pudesse 
falar com plenitude de seus poderes constitucionaes. As in
terventorias que ainda restam não poderiam assumir com
promissos pai" um prazo mais longo, e era de toda convenien
cia retardar a realização da conferencia para Setembro, por 
acreditar o Sr. Ministro da Agricultura que nesse mez seria 
possível contar com a constitucionalização de todos os Es-
tados . · . 

Estou certo que quando se fizer essa organização do~> 
serviços agrícolas attender-se-ã. ao mesmo escrupulo, que 
tem presidido á designação dos technicos, que vão servir nos 
differentes Estados. 

Admitte o Deputado João Cleophas que dahi possam de
correr inconvenientes, p_ara os serviços, pois que esses te
chnicos do Ministerio da 'Agriculturr::. poderão preJudicar as 
investigações já iniciadas nos ~;el'Yiç!ls d:! União. pariil. at
tcr.d.s..- ás novas responsabilidades, nos Estados a que forem 
destinadas. . 

Até hoje, porém, na designação desses technicos tem · 
:havido o maior cuidado, para evitar os prejuizos que pode
riam decorrer da interrupção de trabalhos, que preciSam 
.ser seguidos. E' evidente que quando um technico se achar 
num tal ponto de seus estudos que ná.o os possa interrom
:Per, o Sr. Ministro da Agricultura não· irá privar a União 
da continuidade .. desse trabalho. Quando, porém, tal não 
<lccorrer. onde é que os Estados pbdem encontrar technicos, 
.senão no proprio Ministerio da Agricultura? Onde poderão 
oenr.ontral-os mais capazes? 

O SR. ALDE SAl\IIPAIO - A ausencia do Sr . Deputado .Toão 
:Cleophas. que lamento, e- que, supponho, v . Ex. tam.bem 
lamenta, uma vez que se trata de resposta a discurso de 
S. Ex. , leva-me a. esclarecer que a .critica que fez foi quanto 
á duplicidade dos serviços federaes e estaduaes sobre um 
mesmo assumpto, e não relativamente a assum.ptos propria
.mente· objectivos de desenvolvimento agrícola. Foi o ponto 
em que o Sr. Deputado .Toão Cleophas frizou prmcipalmente 
:a. inconveniencia dessa duplicidade. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Comprehendi to
das as razões e todos os argumentos do Deputado João Cleo
:phas, cuja ausencia nel>te momento deploro. Devo dizer que 
só não desisti de falar agora porque ha varias dias procuro 
1lma. opportunidade, e V. Ex. sabe que nem sempre é facü 
.encontrai-a. 

Mas o que o Deputado João Cleophas desejava era a co
-orJenação, e esta só poderà ser feita pelo entendimento de: 
todos os interessados. V. Ex . não ignora que o Sr. João 
·Cleophas fez restricções ao facto da conferencia se reunir 
.apenas em Setembro. ·Estou. justamente mostrando que só 
se reune em Setembro por depender da constitucíonalizaçã.o 
õos Estados. 

o SR. ALDE SAMPAIO - Neste ponto, v . Ex. deu expu~ 
-cação cabal. 
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O SR. BARBOSA UMA SOBRINHO- Quiz frizar tam
be~ que c assumpto interessa vivamente a administracão do 
meu Estado e que por elle nos temos batido, dentro de nossas 
possibilidades, junto aos poderes federnes. Em segundo Io
gar. desejo mostrar como é interessante a coincidencia no 
mc)lo_ de encs.rar o. problef!la entr~ o Governo e a opposição 
de mmha terra. Da-me a 1mpressao de que o Sr. João Clec
phas não está tão distante de nós quanto tem apregoado 
aqui, pois continua a pensar da mesma maneira que o Go
vemo, quanto a um problema de tal ordem, que interesssa 
fundamente a economia pernambucana. 

O SR. ALDE SAMPAIO - O que :posso affirmar a V. Ex. 
é que, quando se trata do real interesse do Estado, o Sr. Joã() 
Cleophas não tem preoccupações políticas. 

O SR . BAR.BOSA LIMA SOBRINHO - Entretanto, Sua 
Ex. fez reservas quanto a serem afastados technicos para 
servir nos Estados. Pergunto: onde seriam encontrados esses 
technicos, senão no Ministerio da Agricultura? 

O SR. ALDE SAMPAio - V. Ex . permitte um aparte? O 
Sr. João Cleophas se fez alguma reserva foi como uma con
sequencia do facto que elle criticava: a dualidade do serviço 
de pesquiza. 

O SR. BARBOSA LL.\i!A SOBRINHO - Mas o Sr. Depu-· 
tadci João Cleoph~ fez outras reservas sobre a questão de 
t.echnícos. Em geral, o disCUl'so de S. Ex. o demonstra per
feitamente, e ainda a publicação de hontem deve ter avivado 
na memoria de quantos o ouviram que S. Ex. estabeleceu 
como que um:a reserva ao ~er que os technicos interrom
pem os seus serviços indo para os Estados. Naturalmente. 
não pódem deiXar de interromper; mas o Ministerio. quando 
os designa, toma todas as cautelas para que o serviço con
tinue sob fiscalização tão competente como aquella que vl
riha sendo feita. . 

O SR . .ALDE SAMPAIO - Isso foi quanto ao caso parti
cular por elle citado, e não como principio geral. 

O SR _ BARBOSA LIMA SOBRINHO - Foi um principio 
mais geral do que V. Ex. o quer admittir. 

Confesso que não entendi perfeitamente a argumenta
ção do illustre Deputado Sr. João Cleophas, nesta questão 
dos technícos. De certo modo, parece que S. Ex. era contra
rio aos .technicos. 

O SR. ALDE SAMPAIO ~ Absolutamente. Creio que Vossa 
Ex., neste ponto, equivocou-se. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Porque S. Ex. 
deixou duvidas, insinuou a in~onveniencia de irem esses te-· 
chnicos para os Estados, frisou o vulto dos vencimentos que 
lhes são concedidos, realçou a circumstancia de que são n
guras alheias ao Estado, referiu-se ao despreso pelos valo
res locaes. o que tudo não deixa de constituir uma restricção. 
á utillza.ção dos technicos. 

Ora, Sr. Presidente, posso recordar a esta Camara, com 
a satisfação de quem revê velhos archivos, no cuidado de 
uma affeição filial, que uma das administrações mais effi
cazes que Pernambuco já poude encontrar no longo _período 
de sua vida historica, foi a de um governo que nao teve 
receio de contractar technicos - o governo do Sr. Barbosa 
Lima. 
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Ainda ha :poucO's dias, relendo as suas mensagens, ma
nuseando seus pa:peis particulares, pude· encontrar todas as 
l:l'anifestações desse longo esforço e desse persistep.te int~.,. 
ir- c:e :pela acquisição de technicos . Começou a admínistraçao 
L.. oosa Ll.ma chamando no Listituto de campinas o Senhor 
Aaolpho Barbalho, que era. de .f~cto, pernam.buc.ano, ~s que 
vivera em S. Paulo e que se hab~~uara ao me10 pauliSta, e 
que tinha, em relação a Pel'TI.a:mbuco, o mesmo defeito que 
o Sr. João Cleophas, assignala no aproveitamento actual 
dos technicos: não conhecia o seu Estado e assim não podia 
~star em nerfeita · correspondencia com a sua gente, pois, 
havia. muito, della se afastára para dedicar os seus esforços 
á economia de outra uniàade nacional. 

o Sa. ALDE $AMPAIO - Qtieria esclarecer, mais uma vez, 
a V. Ex ... porque estou inteiramente a par do pensamento 
do Sr. João Cleophas. S. Ex. nunca s~ insurgiu contra o;; 
technicos. o que S. Ex. declarou da tr1buna foi que o mo"
t!.vo da ida do Secretario da Agricultura a Pernambuco, foi 
tratar-se de technico especializado. No emtanto, accrescen
tou, o Sr. João Cleophas, não é um technico em agronomia e 
..sim um chimico. S. Ex., porém, nunca se insurgiu contra 
os technicos, como parece que V. Ex. está affirmando. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O Sr. Depv.ta.dõ 
João Cleophas ~ inteE.ige:n.U:, tem bastante argucia para não 
precisar dizer claramente as coisas que deseja insinuar. AS 
suas restricções ... 

o SR. ALDE SAlii!PA!o - V. Ex. está fazendo uma inj us.; 
tiça ao Sr. João Cleophas. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - ... são tão per
sistentes, se multiplicam tanto no seu discurso que duvido 
:possa alguem lêr as suas palavras, sem ficar com a impres
são que S. Ex. discorda da ida de technicos para Pernarn..:_ 
buco. Esta é a impressão sincera que tenho das palavras do 
Sr. João Cleophas. embora não possa dizer que li claramente 
neste ou naquelle trecho; mas o sentido do seu discurso, a: 
significação de tantas restricções, e de tantas reservas que 
ali encontraJI!os, é de que esses technicos poderiam ser dis-. 
:pensados, tal a quantidade delles, tal o exaggero da remune
ração, tal o despreso pelos valores locaes. Por isso, recor
<lava. eu que, no governo Barbosa Lima, foi para Pernambuco 
<l Sr. Aqolpho Barbalho, com autonomia ampla em relação 
aos serviços que tinha de organizar. 

o SR. ALDE SAMPAIO - Nesse sentido - se V. Ex. me-
:permitte - dou meu testemunho. . . · 

· O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Adolpho Ba.rba-
1ho tinha co:m.petencia ampla em relação ãquillo que lhe 
fôra cornmettido. E de sua obra o que resta _::_ ou. antes, 
"<ieveria ter restado - é a Escola Frei Caneca. Esta poderia 
ter sido o primeiro cam:po e.xperimental do norte do Brasil, 
-el~mento creador de riquezas, a competir, em sua efficacia, 
·com o Instituto Agronomico de Campinas. 

o SR. ALnE SAMPAIO - V. Ex. dá licenca para um 
:áparte? • 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - A Escola Fre1 
Caneca desappareceu logo depois de haver deixado o governo 
-() Sr, Barbosa Lima. · 
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O SR. SouZA LEÃo- Foi, de facto, um erro o fechamim-· 
-<.to dessa Escola . 

O SR . BARBOSA LIMA SOBRINHO - Os techmcos man
-dados vir do estrangeiro, 2 professores belgas e ttres profes
.sores allemães foram dispensados sem maiores explicacões~ 
-e, immediatamente. aproveitados por São Paulo. • 

O SR. ALDE SAMPAIO - DeseJava dar o meu testemunhO" 
acerca da obra de Barbosa Lima nesse sentido, mas, uma 
-vez que V. Ex . ·não me quer ouvir, eu me retirarei. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Tenho o maior 
:prazer em ouvir o_s apartes de V. Ex. Até agora os tenho 
acceito com satisfação. Mas, quando o aparte se verifica no 
meio do periodo, permitta-me V. Ex . que termine a enun
-Ciação do meu pensamento . 

· O SR. ALDE SAMPAIO - Estava esperando, pacientemen
te, que v. Ex . concluísse a ph!'ase, afim de dar-lhe meu 
testemunho de pemambucano. a respeito da obra de Barbosa 
Lima, tio de V. Ex. Pude verificar, compulsando estudos 
·posteriores sobre o seu governo, que Barbosa Lima prestou 
serviços formidaveis ao meu Estado. . 

O SR. SouzA LEÃo - Por signal que o seu governo não 
soffreu restricções na parte a.drrJnistrati-:ra ;· apenas politica
·mente foi comba tido. 

O SR. B.'\RBOSA LIMA SOBRlliHO - Para o serviço 
-de hygiene, foi contractado por Pernambuco um parahyba
no, tambem alheio ao Estado, e ao qual foi dada a mesma 
amplitude -e largueza de acção, necessarias, aliás, a quem 
quer fazer alguma coisa de innovação. Trata-se de Rodol· 
pho Galvão. que viajou por conta do Estado no estrangeiro . 
Contractou os especialistas que entendeu; assistiu aos ser
viços que lhe interessa·ram na Europa . E o que fez por Per
~ambuco ainda podemos ver nos papeis numerosos do go
verno Barbosa Lil:r\a, nos relatorios innumeraveis de Rodolpho 
G_alváo. Podemos igualmente verificar a faculdade quasi 
divinatoria com que antecipou de cerca de trinta annos o . 

.-que h oje se vem fazendo n o Brasil nos dominios da hy
giene e da saudê publica. 

Não forain, porém, esses os sectores exclusivos de in·· 
teresse daquelle governo pelos technicos . 

Houve ainda o professor Lombard para estudos de 
·geologia. Houve tambem -um nome que, naquelle tempo, não 
~:-a conhecido como hoje : o Sr. Gonzaga de Campos, lem
brado por Orville Derby para funcção semelhante, de estu
dos geologicos . 

· Cogitou-se tambem de mandar vir da Europa um te
chnico de jardinagem, Teissonier. afim de crear um grande 
parque, que devia ser o Jardim 13 de Maio, em plena cidade 
de Recife . 

O SR; ADoLPHO CELso - Veio igualmente o professor 
"Bunet, que fundou o Museu Pernambucano. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Alberto Nepo
muceno fôra convidado para o Conservatorio de Musica. E 
a quantidade de technicos era de tal ordem que se -fez um 
typo de contracto para a remuneração desses professsores 
e desses especialistas. Isso tudo consta dos rela torios da· 
-quelle tempo. 

O que, entretanto, quero assignalar com esses exemplos, 
;Sr. Presidente, é que o desejo de interessar na economia 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU11201 5 12:18 - Pêgina 12 ae 58 

-134-

do Estado technieos experientes e o facto de se ir pedir fóm.. 
o modeio de novas organizações e de novas realizações fo~ 
ram combatidos naquena época com a mesma energia com 
que hoje se combate iniciativa de i_gual natureza. Explorou
se. dentro e fóra do Estado, o excesso daquella chamada de:
technicos; a demasia com que se ia buscar ~lementos estra
nhos ao Estado, menosprezando - ao que se dizia - os; 
valores locaes . · 

Por esses motivos e por outros, a obra administrativa. 
do governo Barbosa Lima foi de tal modo guerreada, qu("· 
não pôde persistir um dia sequer á sahida de S. Ex . do
governo . O seu successor immediatamente fechou as esco
las,- despediu os technicos e, graças a isso . .. 
· O SR. SouzA LEíio - Foi um erro imperdoavel do go-
vemo Corrêa de Araujo . 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO · - . • . problenias
do Estado, que podiam ser resolvidos·naquelle instante, como
a renova!fãO dos cannaviaes, ainda hoje esperam solução.
porque nao se effectuou a somma de estudos e experien-· 
cias capazes de indicar, dadas as condições do solo pernam-· 
bucano, as culturas mais conyeolentes ao aproveitamento· 
delle pelos productores do Estado . 

Sr. Presidente, não sigamos, neste momento, a mesma 
orientação. Encaremos o problema como São Paulo o tem. 
feito, pois que este, além de dar aos filhos de outros Es- · 
tados todos os lagares a que s epossam impôr, pela sua. 
compétencia e pelo seu valor, nunca se arreceiou de man
dar vir estrangeiros, até para suas escolas de estudos su-
periores, porque o que deve estar no interesse de cada um. 
de nós é procurar a maior somma de progresso, a maior 
somma de realiza~ões, venham com que etiqueta vierem •. 
contanto que sejam para o bem do nosso Estado e o des
envolvimento de sua econonúa. 

De resto, se o governo do Sr . Lima Cavalcante teve
a preoccupação de procurar a cooperação dos technicos,. 
elle o fez porque entre os pareceres dados nesse sentido. 
h avia a propria ,opin!âo do Sr. João Cleophas. então Secre-
tario da Agricult-.u:a , .. 

V'lu ler, a respeito, trecho de um officio, datado de ll. 
de Junho de 1934; em que dizia o Sr. João Cleophas: · 

. "Não é difficil concluir, por isso mesmo, que a . 
Directoria da Agricultura precisa ser transfo~da.. 
no mais importante departamento technico desta Se-
cretaria. Realmente, sendo a agricultura a base e o· 
fundamento da economia do Estado, porque cerca de· 
noventa por cento da riqueza publica e privada re
pousam sobre a agricultura e cerca de oitenta por 
cento da população pernambucana vivem de e para. 
trabalhos ruraes. estã insophismavelmente reconhe
cida a necessidade de um apparelhamento technico e
administrativo, plenamente capacitado para estimu
lar e promover o desenvolvimento dessas fontes de
actividade economica, o que vale di2er das fontes de
producção . agricola·. " 

Noutro trecho, accrescentava S . Ex . : 

" E' 'In dispensa vel, por isso, uma assistenci~ te
Chnica permanente e definitiva para instruir, esti-
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"lil.Ular e orientar, desde o inicio, a iniciativa parti
cular." 

E' o que se está fazendo. actualmente, em meu Estado 
Ahi está examinado c uonto de vista do Sr. João Cleo-

"J)has em relação aos technlcos . · 
. ~surgiu-se, tambem, o nobre Deputado quanto á ap. 

)llicaçao. 
Dizia elle que se · fôra buscar um · chimico industrial 

. para a pasta da Agricultura. 
Ora, não temos no Brasil, - e creio que em parte al

··guma - curso especialisado de secretario de Agricultura 
~e assim é, temos de admltti!' que nenhum&. profissão esta 
~J)erfeita.Jl}ente em correspondencia com os encargos ou res
:ponsabilidades de uma Secretaria de Agricultura, que não 
·:é só de agricultura, mas tambem de industria e de com
mercio. Ha um dominio, por exemplo. o de piscicultura, 
<IUe constitue applicação differente da que possa competir 
a um engenheiro agronomo. Ha aspectos do commercio e 
da j>J.dustria que tambem não se comp·rehendem, em toda 
:am!Jlitude, dentro de um quadro de disciplinas puramente 
~·~~g!!!!lO!l"..iC2.S . 

. - :· .A.sism, o Sr . Paulo Carneiro, chimico-industrial, habi 
'•tuado a uma série de estudos relativos ás questões agrono-
:micas, frequentando os seus collegas de estudos, quasi to
<dos agronomos. convivendo com elles, participando de seus 

. -est.J.dos, de suas discussões, era uma das pessôas mais in
. ·~':.cadas para a administração de uma pasta a que se pro
f!'urava. dar o relevo e a signl!icação que ella hoje, de facto, 
'tem na adm,inistração Lima Cavalcante. 

O SR. JoÃo CLEo?RAs - V. Ex. permltte um aparte? 
·Cheguei neste momento e não tive opportunidade de ouvU-o 
<iesde o inicio. 

·O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Já lamentei a 
:?~encia de V. Ex. 
·. O SR. JoÃo CLEOPRAS - Aliás, ainda estou adoentado. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Declarou ao no
'bre collega que não adiei o meu discurso - conforme iá tive 
-occasião de accentuar - porqus ha dois dias venho espe-
:Tando opportunidade para falar. · 

O SR. João CLEOPI:H<3 -Terei occasião de ouvir V . Ex. 
:articulando o principio do seu discurso com o que vai dizer . 
.Parece-me, entretanto, que V. Ex. está tirando uma conclu
.são que, absolutamente, não permitte a minha oração. Não 
-condemnei, positivamente, o contracto de technicos; nem 
.-sequer entrei no exame dos meritos, das qualidades- dos te
·chnicos que forant para Pernambuco. Se o fizesse, descobri
na desde logo um escripturario do Ministerio da Agricultu
ra, que foi para lá como techníco em organização social de 
·trabalho agricola, quando o mais natural, neste pont o, seria 
solicitar-se o auxüio de uma Directoria esnecializada do Mi-
nisterio da Agricultura. -

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Posso assegurar 
-a V. Ex. que todos os contractados o foram por indicação 
do Mlnisterio da Agricultura e de accôrdo com a opinião dos 
-chefes de serviço . Onde ir buscar credenciaes para taes te~ 
chnicos, senão nas proprias recommendações de seus che
:fes? O Governo de. Pernambuco obedeceu a ~sse .escrupulo, 
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pois não tendo protegidos, deseJou levar para o Estado pes
soas de competencia e de comprovado tirocínio, em cargos:: 
technicos. . 

. · Quando o nobre Deputado Sr. João Cleophas entrava no-
:x:ecínto, frisava eu o aspecto da escolha do Sr. Paulo · Car
neiro. O Deputado João Cleophas declarotí. - e o disse mais: 
claramente, ainda,- desta tribuna, do que consta dos ''Annaes',.. 
- que houvera o desejo de se collocar na administração de 
Pernambuco uma pessoa da absoluta· confianca do Sr. Flo-
Ú!S da Cunha. · 
. o SR. João cu:oPHAS - Não afftrmei tal. consta elo
meu discurso o que aqui declarei : Apenas disse que "cons- . 
tava". - . 

. O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO -Mas o nobre Depu-
tado, com sua· autoridade, não vehícularia, naturalmente, um.· 
consta a que não attribuisse qualquer significação 

O SR. .JoÃo CLEoPHAs ~ Parece que tem algum funda
mento. Aliás, não posso affirmar causas passadas com pes • 
soas com as quaes não privo. • 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - V. Ex. já estâ- .
adnúttindo. Tenho, assim, de responuer, nio ~peni:ls ao qv.~ . 
V. Bx : disse; mas, tambem, ao que insinuou. ·, 

Em relação aqs ·technicos, deixou taes duvidas, que m& · 
forçam a examinar outros aspectos da questão, afim de at--
tender a taes insinuações. · ' 

O StL Joli.o CLEOPHAs - Pergunto a V. Ex.: se foss~< 
contractar um technlco em agronomia, iria buscal-o num la· . 
boratorip de chimica? 1 

. O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Já disse que nãc. 
· ha cursos de secretarias de agricultura e, por isso havia ne-· 

eessidade de ir procurai-os, naturalmente. entre as profis
sões que estivessem · mais proximas. Creio que o chimico
industrial, Sr. Paulo Carnelro, cidadão de intelligencia agll 
e cultura geral, conforme V. Ex. mesmo reconheceu, mats. 
do que qualquer outro, estava em condições de lidar com to
dos os problemas relativos a uma seci7etaria de agricultura. 

O _SR. AnOLPHO CELso - Além disso, já realçou que a. 
secretaria o é, tambem, ·de industria e commercio. _ 

o SR. João Cu:oPHAs - Lerei opportunamente o dis
curso. que V. Ex. está proferindo para, então, dar-lhe a. 
re~'!losta. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Sr. Presidente, 
as relações da situação de Pernambuco com a do Rio Gran
de do Sl:ll são as mais conhecidas e cordeaes. Não preciso a 
esse respeito, fazer qualquer ·consideração, pois se trata de-. 
facto llotorio. Quem; pc.rém, interpretar a escolha do se-
nhor ·Paulo Carneiro da maneira _por que o fez o nobre cal
lega, é, evidentemente, absurdo tão grande como se, na oc
casião em que o Sr . João Cleopbas foi nomeado, se tivesse· 
dito que o fôra ·para se ter na administração de Pernambuco
\lm elemento da c9n!iança do Sr. Flores da Cunha! 

O SR. JoÃo CLEOPR.aS - Não é tal, absolutamente. Quan
do fui nomeado para a Secretaria, entrei no regime igual dos: 
outros secretarias. Não aconteceu isso com o actual. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - .V. Ex., poderia. 
dizer. qu~ não tem relações com o Sr. Flores d?- Cunha. 
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o· SR: JoÃo CLEoPHAs - Nein o conheço: · 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Esperava que 
V. Ex . o dissesse, porque o seu caso seria iden ti co ao do 
Sr. Paulo Carneiro, que n ão tem :relações de qualquer na
tureza com o ·Sr. Flores da Cunha. 

0 SR. JOÃO CLEOPHA.s - E' Sophisma de V. Ex. Já disse, 
e repitO, que me aguardarei .para ler o seu diScurso e de
pois dar-lhe a resposta. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O Sr. Flores da 
. Cunha não iria indicar para Pernambuco, nas condições em. 
Ql!e o Sr. João Cleophas quiz insinuar, nenhuma pessoa que 
nao fosse de sua absoluta confiança. Se não tinha relações 
com. o Sr. Paulo Carneiro, se não o conhecia, estabelecer as 
insinuações que o Deputado João Cleophas aqui manifestou 
é, e'tidentemente, levar o debate para o plano inferior da 
chocarríce e fazer accusações que não se · pode manter diante 
ele assembléa como esta, consciente de suas respon.sabili
clades. 

· Aliás, a escclha de pessoa estranha a Pernambuco obe
deceu a um interesse superior_ Sendo cs r:rcblem:::.s cco
nonúcos do Està.do naturalmente os que se revestem de maior 
relevancia, não convinha, no momento, ter á frente· do res
pectivo serviço senão pessoa estranha ao Estado. Se de cer
to modo, POr essa circunistancla, ha uma contraindicação, 
uma vez que não tem contacto maior o nomeado com os pro
blemas do Estado; isso, por outro lado, constitue até recom
mendação, POis dá ao admlnistrador maior isen~ão ·de espí
rito e maior desp~eoccupação partidaria, com o desejo ape
nas de trabalhar na sua pasta como tecbnico . 

· E quando a administração de Pernambuco foi procurar 
technicos para as -suas secretarias, individuas na sua · maior 
parte a politicos, inspirou-se no desejo de que a administra
ção do Estado se revestisse, quanto possível, de caracter im
-oessoal, agindo sem outras preoccupações que a de governar_ 
-~ · Creio que essa intenção, esse objectivo é dos mais lou-
vaveis que se possam offerecer a uma administração, e custo 
_a comprehender que exactamente por isso surjam criticas, 
quando, a escolha de· pessoas estranha se dá prova mais 
completa de isenção e do ·desejo de attender a todos os inte
resses Iocaes, na medida em-que elles ·realmente :possam va
ler.- Em vez de ser menosprezo ao Estado, á collectivídade, 
buscar valores fóra, constitue homenagem a essà collectivi
dade, para que cada ·elemento valha pela sua e'fficacia e pela 
sua realidade e, ·não, pela influencia natural · de que não pode 
humanamente escauar um secretario que tenha. "Vinculas de 
qualquer natureza dentro de sua circumscripção. 

· o SR. JoÃo CLEOPBAS - Não apoiado. V . Ex. está fa
zendo injustiça. Mesmo no 9ua,dro dos a_migos ~ (3-overno, 
ha elementos capazes de agrr com toda l.IlSUSPei.flao e sere
nidade, e de ·exercer o seu cargo· com o m.aximo criterio pos
sível~ sem. obedecer a inlunc~óes politicas. 

O SR. BARBôSA LIMA SOBRINHO - Estabeleci . a the
se geral que, na applicação, peide se alterar de accôrdo com 
as tendencías indíviduaes dos secretarias. Quando ao fundo 
especial de que fez tanto escandalo () meu illustiado e rus-
~incto companheiro, Sr." Depu~ado J.oão Cleopha~ .. _ _. · 

o Sa.- .ToKo CuioPBAS - Nao fiz escandalo: C1te1 -apenas o cà.so: · · · · · · · 
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O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - ... vou ler a car
ta que a respeito recebi do Secretario da Fazenda, Sr. Sylvio 
G.tanvllle, actualmente nesta capital. Nella se encontram as 
explicações necessarias: 

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 1935, 

Prezado amigo, Dr. ··Barbosa Lima Sobrinho. 

"Tendo o Deputado ·João Cleophas, na sessão de 
S do corrente da Camara dos Deputados, atacado a 
administração de Pernambuco, em questões que di
zem respeito aoThesouro do Estado - ataques aliás 
revidados por brilhantes apartes do prezado amigo -
apresso-me, na qualidade de secretario da Fazenda 
daquelle Estado, a esclarecer certos pontos do discurso 
do Sr. Cleophas, fornecendo dados administrativos 
que insophis!Uavelmente de:g10nstram a improcedencia 
das accusaçoes. . 

Assevera o Deputado João Cleophas que as des
pesas d~, Seo::retarl.a da Agricu1 tura de Pernambuco, 
tanto de pessoal como de material, em sua quasi tota
lidade, escapam ao controle do.. Thesouro do Estado, 
que foi posto á margem como inconveniente. 

O actual governo de Pernambuco, desde o seu 
inicio, tem mantido a norma inquebrantavel de dar a. 
mais ampla publicidade de seus actos, como não igno
ra o Sr. Cleophas, além de facilitar, a quem quer 
que se mostre interessado, a devassa integral da con
tabilidade publica: O "Diario do Estado" transcteve 
quotidianamente, com verdadeiro requinte de deta
lhes, o movimento de arrecadação e despesa, mencio
nando, nesta, além das importancias de cada paga~ 
menta, as verbas orça.mentarias, os beneficiarias, as 
finalidades, os numeras e datas das respectivas auto-
mações. . 

Quem manusear o orgã.o official, a partir da crea
ção da nova Secretaria de Agricultura, verificará que 
suas despesas têm sido pagas in tatum pelo Thesouro 
do Estado, preenchidas todas as forma ljdades legaes. 
E isto em obediencia ao decreto n. 381, de 20 de Mar
ço ultimo, que• fixou, para a Secretaria de Agricul
tura, o orçamento para o periodo de 13 do -mesmo 
mez a 31 de Dezembro proximo futuro. Esse orça
mento é composto dos saldos das verbas destinadas 
aos serviços agrícolas da antiga Secretaria de Viacão 
e Agricultura, no total de 1.627:681$700, t-endo· sido 
incorporada ao mesmo a importancia de réis 
1.173: 122$900, parte do saldo do emprestimo con
trahido no Banco do Brasil e, ainda, o producto de 
letras emittidas pelo Departamento Nacional do Café, 
entregues para cobrança no British Bank of South 
America, Ltd. 

A importancia de 1. 527: 681$700 tem a sua appli
-cação regulamentada pelo artigo 2 do aUud1do de
creto, que diz: "Fica autorizad~, no presente exerci
cio, a appllcaçãc global cta nona parte do credito 
aberto pelo artigo 1° do presente decreto, nos paga
mentos mensaes de pessoal e material da Secretaria 

. de Agricultura., Industrla e Commercio, observadas as 
eXlgencnas legaes em Vigor''. Taes exigencias são:. 
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autorização do Governador, empenho prévio e transito 
obrigatorio pelo Thesouro. 

~u!'l-nto á parte restante, transcrevo, em seguida, 
o off1c1o _ n. 206, da mesma data do decreto, dirigido 
pelo entao Interventor Federal á Secretaria da l<'a
zenda: - "Solicito vossas providencias no sentido de , 
serem os saldos actuaes dos empenhos globaes feitos 
por conta do emprestimo com o Banco do Brasil em 
1934, na importancia de 1.173; 122$900, sob os titulas 
- Serviço _de Abastecimento do Leite, Serviço para 
Expurgo ge Sementes de Algodão e Serviço de Pesca 
- tr~feridos a Conta Fomento Agricola, existente 
no Bntlsh Bank of South America Ltd., devendo a 
alludida conta tomar a denominação "Fomento da 
Producçã.o". Deveis igualmente providenciar para 
que as importancias resultantes dos pagamentos das 
onze letras de cambio, no valor de 161:000$000 cada 
uma, sejam depositadas na conta a ser aberta sob o 
titulo "Fomento da Producção". Esclareço que a mo
vimentação desta conta passará a ser feita pelo Se
cretario da Agricultura. !ndusttia e Commerdo, pnr 
intermedio do Thesouro do Estaào, de accôrdo com 
as, necessidades do desenvolvimento dos serviços a 
cargo daquelle departamento da administração. Sau
dações. - Carlos de Lima Cavalcanti, Interventor 
Federal no Estado . " 

Onde, pois, a abdicação da autoridade do Chefe 
do Governo? Onde a desc.entralizacão da contabili
dade do Estado? Onde a falta de fiScalização do Go
vernador e do publico? 

·As affil'lT'-ativas do Deputado João Cleophas tra
zem o intuito evidente de lancar confusão entre os 
actuaes e futuros da nova Secretaria do Estado cor
rem nobres deputados, fazendo crer que todos os ser
viços por conta de um Fundo Especial, depositado no 
Banco do Brasil, cuja movimentação é feita á revelia 
do Thesouro e do Governador. Convém esclarecer 
que foi creado, naquella 'Secretaria, um Fundo Es
pecial de dez mil contos, de exclusiva applicação no 
desenvolvimento agrícola do Estado. Esse Fundo, po
rém, não pôde ser confundido, pela falta de rotati
vidade, com as dotações orçamentarias annuas, des
tinadas ás despesas ordinarias. Nem sequer, foi ain
da. constituído, pelo que não tem procedencia a a:f-:
flrmativa de que existe o respectivo deposito no Ban
co do Brasil, ou em qualquer outro estabelecilnento 
bancaria. 

Uma vez realizado o Fundo, effectivado o depo~ 
sito, a Secretaria de Agricultura enviará á da Fazen
da, dentro da primeira quinZena de cada mez, um 
balancete do movimento havido no mez anterior. A 
Secretaria âe Fazenda continuar~, portanto, a centra
lizar a contabilidade do Estado, não permittindo qu<:! 
sejam approvadas despesas que não se enquadrem 
restrictamente rias finalidades previstas em lei. 

O artigo 12 do decreto n: 387, de 1 de Abril deste 
anno, diz: "A Commissão Deliberativa do Conselho 
Agronomico, presidida pelo Secretario da Agricultura. 
Industria e Commercio é responsavel pela applicação 
do Fundo de Fomento da Producção, nos termos do 
artigo 2° do decreto n 386, de 29 de Março de 1935. '" 
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Além da dota~ão iniciai de dez mil contos, será 
incorporado ao Fundo o producto das taxas, quotas 
e multas provenientes dos serviços technicos presta-
dos pelâ Secretaria. de Agricultura. · 

. O S:a. PREsiDENTE - Está finda a hora do Expediente, 
que é improrogavel. O nobre Deputada poderá concluir ci 
.seu discurso em explicação pessoal·, opportunamente. 

. O SR. BARBO.M LIMA So:BRINHo - Peço a V. Ex.,. senhor 
Presidente, me considere inscripto para esse fim. 

Ó SR. PRESIDENTE -V. Ex. será att.endido. 

O Sr .... Presidente --Achando-se na ante-sala o Sr. Ger
son Corrêa Marques, reconhecido e proclamado Deputado pelo 
Estado do Maranhão,- convido 9S Srs. 3° e 40 Secretarias, para, 
.em commissão, introduzirem no recinto S. Ex., afim de pres-
tar o compromisso regimentaL · 

Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva 
com.missão e, junto á Mesa, presta o compromisso 
:-egimenta.l, tuma.n.du. a.s.serJ.tu!' .enl. segniàa. 

O. S'r. Presidente - Ha sobre a mesa tres requerimentos 
de iniormações que vão ser lldos. . 

. são, succeS.sivamente lidos, apoiados e postos em 
cliscussão os seguintes . 

REQUER!MENTOS 

N. 58- 1935 

(1 a Legislatura) 

Requeiro, por intermedio da Mesa, ouvida a Camara dos 
Deputados, informe o Sr. Ministro da Educação e Saude Pu-

. blica: · ·. . 

a) Qua.es os dispositivos legaes em que se baseou a u1t1-
xna e recente promoção a 2° official da Directorla Nacional 
de Saude e Assistencia Medico Social? 

b) Se a vaga occorreu na D!.rectoria Nacional de Saude 
e Assistencia Medico Social, como poude na mesma ser pro
moVido uxn terceiro of!iclíl-1 pertencente ao quadro da Dire-
ctoria de Contabilidade? · 

c) Não reclamaram contra a alludida promoção os ter
t.eiros offlc!.aes da Directoria em Que se deu a vaga? 

Sala das Sessões, 8 de Julho de 1935. - Eurico Souza 
Leão. 

Justificação 

Despachando, recentemente, um pedido de promoção do 
20 official José Montelro de Sá Freire, o Sr. Ministro da 

· Educação e Saude Publica indeferiu-lhe a pretenção, basea
do no decreto n. 19.560, cujo. artigo 38 determina que sejam 
teitas, dentro da directoria em que se dér a vaga, as promo~ 
ções respectivas. 

A vaga occorrera na Directoria do Expediente, e o :func
cionario .Pertencia a outra directoria. Mais recentemente, no 
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emtanto, o mesmo titular promoveu um terceiro official da 
:pirec~or1a ~e Contabpidad~. em -yaga de segundo, verificada 
na Dlrectona de Assistenc1a Medico Social . 
. o requerimento visa esclarecer se foi derogado aquelle 
dispositivo legal. _ 

Encerrada a discussão e adiada a yctação . 

N . 59 - 1935 

ua. Legislatura) 

. Requeremos que por intermedio da Mesa sejam requlSl
~das ao _Ministepio da Viação e Obras Publicas as seguintes 
1nformaçoes: 

1°, quaes os saldos liquidas· verificados na Estrada de 
Ferro Noro'este do Brasil, no período comprehendido entre 
1 de Janeiro de 1930 e 31 de Dezembro de 1934, discrimina·· 
damente por e~crcicic; · -

2o, a quanto montaram os córtes effectuados -nos sala
rios do pessoal jornaleiro da referida Estrada, verificados 
de Janeiro de 1931 a Julho de 1934:; 

30, quaes as razões que determinaram esses córtes; 
40, se logo após aquelles córtes foram admittídos nov~ 

jornaleiros e diaristas, em que numero e a quanto monta
ram as despesas decorrentes dessa admissão . 

Sala das_Sessões, 8 de Julho de 1935. - José Muller . -
Dorval Melchiaães. - Abgu.ar Bastos . - Adelmar Rocha. 
José João do Patrocinio. - Carlos Gomes de Oliveira. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N . 60 - 1935 

no. Legisla tura) 

Requeremos, por .intermedio da Mesa da Camara do:!. 
Deputados, ao Poder Executivo se_ digne in!ormar sobre as 
medidas ou providencias tomadas, até agora, para ser devi
damente divulgada a Constituição de 16 de Julho de 1934, 
conforme determina o artigo 25 das Dispos1çóes Transitaria;; 
que estatuf:: 

"Art. 25. O Governo Federal fará publicar em avulso 
esta Constituição para larga distribuição gratuita em todo o 
paiz, especialmente aos. alumnos das escolas de ensino supe .. 
rior e secundaria. e promoverá cursos e conferencias para 
lhe divulgar o conhecimeqto." 

Sala das sessões, de Julho de 1935. - Levindo Coelho. 
- Bias Fortes. - Christiano Machado. - Macario de Al
meida. - Felix Ribas . 

ElÍcerra.da a dls~ussão e 'adiada a. votação . 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ex· 
pediente. 

Vae-se passar ã Ordem do dia. (Pausa. ) 
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Comparecem mais os Srs . : 

Caldeira de Alvarenga, Café Filho, Ribeiro Junior, Mario 
Chermont, Deodoro de Mendonça, Acylino de Leão, Fenelot! 
Ptlrdigão, Clementino Lisbõa, Genaro Ponte, Magalhães de 
Almeida, Agenor J)A:onte, Hugo Napoleão, Democrito Rocha, Pt·
dro Firmeza, Humberto Andrade, Figueiredo Rodrigues, Xavier 

- de Oliveira, Martins Veras, Alperto Roselli, Ricardo Barreto, 
Gratuliano de Brito, Herectiano Zenaide, Ruy Carneiro, João 
C'ieophas, Owrio Borba, Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrt -
nho, Antonio · de Góes, Domingos Vieira, Alde Sampaio, Os · 
waldo Lima, Humberto Moura, Severino Mariz, Emilio de 
Maya, Orlando Araujo, Valente de LL--na, Sampaio Cost~. 
Deodato Maia, Melchisedech Monte, Manoel Novaes, Clemente 
Mariani, Pedro Lago, João. Mangabeira, Arnold Silva, Arlindo 
Leoni, Magalhães Netto, Francisco Rocha, Wanderley de Pl
nho, Edgard Sanches, Attila .Amaral, Homero Pires, Ubaldo 
Ramalhete. Francisco Gonçalves, Nogueira Penido, Pereira 
Carneiro, Julio de .Novaes, João Guimarães, Raul Fernandes, 
Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Bento costa, Hermete Silva, 
Cesar Tinoco, Alipio costalla.t, Lontra Costa, Cardlllo Filho; 
Nilo de Alvarenga, Lemgruber Filho, l-""thur Be:rnardes, Cle
mente !v!edl'ado, Augusto Viegas, João Beraldo, Arthur Ber
na.rdes Filho, Vieira Marques, Negrão de Lima, Celso 1\/Iacha.do, 
Anthero Botelho, Bueno Brandão, Santos Filho, Macedo Bit
tencourt, Felix Ribas, Roberto Moreira, Jairo Franco, Trigo 
de Loureiro, Corrêa · da Costa, Arthur Jorge, Plin!.o Toutlnho,' 
Octavio da Silveira, Paula Soares, Rupp · Junior, .José 
Muller, Abelardo Luz, Carlos Gomes de Oliveira, . Borges de 
Medeiros, Annes Dias, Pedro Vergara, Victor Russomano, Raul 
Blttencourt, Ascanio Tubino, Dario Cr~spo, João Neves, Oscar 
Fontoura, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Sebastião Domin
gues, Pedro Jorge, Abilio de Assis, Antonio Carvalha.l, Silva 
Costa, Adalberto Camargo, Alberto Surek, Ricardino. Prado,· 
Vieira Macedo, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, Lima Tei
xeira, ~edro Rache, Gastão de Brito, Vicente Galliez, Leon
cio Araujo. França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, Au
gusto Corsino, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Mo
raes Paiva, Barreto Pinto, Thompson Flôres. <129) . 

Deixam de comparecer os Sr!'j.: 

Generoso Ponce, José Pingarilho, Agostinho Monteiro, Pl
res Gayoso, Olavo Oliveira, Jehovah Motta, José Augusto, 
José ~mes, Samuel Duarte, Arnaldo Bastos, Mario Domln
gues, Teixeira Leite, Mello Machado, Altamirando Requião; 
Lauro Passos, Luiz Vianna Filho, J . J. Seabra, Alfredo Mas
carenhas, Octavio Mangabeira, Pedro Calmon, Asdrubal Soa., 
res, Carlos Luz; Noraldino Lima, Adelio Maciel, Washington 
Píres, Juscelino Kubitschek, Polycarpo Viottl, Carneiro de 
Rezende, João Penido, Rezende Tostes, João Henrique, Jacques 
Montandon, Paulo Nogueira, Pereira Lima, The.otonio Montei
ro de Barros, Oscar Stevenson, Carlota de Queiroz, Barros 
Penteado, Moraes de Andrade, Gama Cerqueira, Cardoso da 
Mello Netto, Joaquim Sampaio Vidal, Cincinato Braga, Cas
tro Prado, Laerte Setubal, Bias Bueno, Alves Palma, Hyppo
lito do Rego, Jorge Guedes, Gomes Ferraz, Meira Junior, Au
reliano Leite, Miranda Junior, Fabio Aranha, José Casslú, 
.Arthur Santos, Baptista Lusardo, Barros Cassai, Francisco · d1 
'Fiorl, Austro de ·Oliveira, Ai'thur da. Rocha, ·Martins e Sílv4. 
-c:p.rysostomo de Oliveira, Roberto Simonsen, Gastão Vid1ga1. 
Cardoso Ayres, Vicente Gouveia. (6'1) . 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 225 Srs. Deputados, com o que tomou oosse 
hoJe. · -

Vae-se proceder á votação da materia constante da Or
.dem do dia. 

Votação do requerimento do Sr. SaUes Filh-o, 
at:~r~Cido ao prajecta de resolução n. 5, d:e 1935, (1a; 
leg~.<>.atura), autorizando a Com missão Executiva da 
Camara dos Deputados a dispender a imporlancia de 
83:245$, com a installação dos serviços da Secção Te
chnica da Commissão de Finanças e Orçamento. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requeri
mento. 

O Sr. João Simplicio (Para encaminhar a votação) -
Sr. P;residente, Srs. Deputados; Disponho apenas de 10 ml
nutos, tempo regimental para encaminhar a votação do re
G.uerh-nento sujt:ito á consideração do plen&:riü. 

Acha-se na Commissão de Finanças, em trabalho pes
soal,. quando foi discutido o projecto de resolução n. 5, de 
1935, que provocou da parte dos Deputados, cujoss nomes peço 
licença para declinar, Srs. Barreto Pinto, Abelardo Marinho 
e Salles Filho, os reparos que julgaram necessarios. 

O Sr. Abelardo Marinho fez uma clitica geral sobre a 
Democracia LiberaL Não disponho de tempo para discutir 
c. assumpto, no _momento. o S:r. Barreto Pinto offereceu 
critica acerba ao projecto de resolução quanto ã sua parte 
financeira, apresentando ao mesmo ·emenda que será con
siderada pela Commissão Executiv!t. Nessa occaslã.o. e em 
face do parecer daquelle orgão, terei opportunidaC.:.: de me 
pronunciar. o Sr _ Salles Filho, finalmente, apresentou o se
guinte requerimento, cuja votação, nesta momento. deve fa
zer-se: 

"Requeiro que sejam ouvidas as Commissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças, no sentido de 
se manifestarem sobre o projecto de resolução, em 
face do preceito constitucional que não permitte es
torno de· verba e tratar-se de saldos que, nos termos 
da legislação vigente, jâ devem ter sido, rorçosamente. 
incorporados á Receita da Repubiica para applicaçãCl 
prevista na Constituição, art. 157, § lO". 

Quanto a esses dois itens, o projecto de resolução n. 5. 
cith a lel em que se fundou a Commissão Executiva para 
pedir ao plenarlo o credito indispensavel. E' a lei ha poucos 
dias aqui votada, sancclonada pelo Sr. Presidente da Re
publica e applicada pela propria Camara, ha uns tres ou 
quatro dias, qundo votou o credito necessario ao paga
mento de ajuda de custo a novos Deputados. 

Trata-se, portanto, de uma lei sobre a qual as CommlS
sões de Justiça e de Finanças não se podem manifestar 
quanto á sua constitucionalldade. O Poder a quem cumpre 
resolver é outro que não a Camara. 

Q terceiro item do requer:imento' do nobre Deputado 
Sr. Salles Filho é o seguinte: 

"Por se tratar de creação de serviço não consi-
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gnado no Regulamento da Secretaria da C amara, com 
accrescimo de despesas inJustificaveis perante a si· 
tu ação do Paiz. " 

O serviço, Sr. Presidente, não é da Secretaria da Ca
mara, mas da Comm.issão de FinanÇas. A Secretaria da C a
mara náo tem intervenção nos estudos e resoluções das 
Commissões. A çamara dos Deputado stem trabalhos le
gislativos que se processam no p1enarío e nas Commissões, 
bem como serviços administrativos, · tambem · chamados le
gislativos, que são os corresi,Jondentes ao simples encaminha
-mento dos assumptos resolvidos aos outros Poderes da Re
:rmblica, ou entre as diversas Commíssões. 

A Commissão de Finanças e Orçamento, Sr. Presidente, 
tem missão difficillima e seria a cumprir, qual a de estudar, 

.. os Orçamentos da Republica e apresentai-os com lealdade, 
sinceridade e exactidáo. Tem de adaptal-os ás novas dispo
sições constitucionaes; estudar as questões de impostos, de 
tributação, de renda; cogitar dos. emprestimos e operações de 
credito; em summa, está com responsabilidades tremendas. 
E de que dispõe a Commissão de Finanças para levar a 
effeito esse trabalho formidavel que lhe incumbe o Regimento 
da Casa? De quinze Dep'..!tadcz, que se reunem tres vezes 
pc.:r semana, em uma sr.Ja.que não é privativa, e de um illus
tre funccionario da Secretaria da Camara, posto á sua dis
.posição para lhe servir de secretario . 

0 SR. ADALBERTO CoRRÊA - Apenas o trabalho indivi
.dual de cada membro da commlssão. 

O SR. JOAO SIMPLICIO __...., Por favor, por gentileza, 
por delicadeza do pessoal da Secretaria da Camara, a Com
-missão de Finanças póde dispór de outros funccionari.o~ • 
. emprestados, em momentos rapidos, para fazerem passar a 
machina pequenos trabalhos. 
· Ora, Sr. Presidente, incontestavelmente não é possivel 
trabalhar dessa fórma. A Comm.issão de Finanças e de or
çamento, com esses elementos, apenas, nada póde produzir, 
por maiores que sejam -seus esforços e sua bôa vontade. 
. Assim ;sendo, a Commissão de Finanças, no inicio dos 
trabalhos, assentou sua norma de acção e enviou ao Presi
dente da Camara um officio ~que S. Ex. deve possuir, mas 
que não quero lêr porque não disponho de temJ)o - com
municando que a distribuição de seus serviços devia ser 
feita por uma secção de peritos e technicos que yreparas
sem os elementol! .indispensaveis ás suas deliberaçoes, e por 
uma pequena secreta.âa, para u que pedia á Mesa da Casa 
puzessfl á sua disposição alguns funccionarios da Casa e re
corresse ao Presidente da Republica, solicitando peritros para. 
os diversos assumptos. 

Isso foi feito, Sr. Presidente, num trabalho ingente, te
naz, diario da Commissáo de Finanças junto á Com.missão 
Executiva, que a attendeu em tudo, como reguladora dos 
trabalhos da Camara, no desempenho das incumbencias que 
lhe traça o Regimento. 

Mais ainda: esse trabalho. foi feito de accõrdo com todas 
,as correntes de opiniões, representadas no plenario e no 
~eio da Commissáo de Finanças. 
· Ora, este con.iuncto de peritos, requisitados do Poder 
Exec\ltivo, retirados alguns da propria Secretaria da Ca.
mara e ppstos á disposição da Commissão de Finanças -
este conjuncto, este aggregado de peritos é que a. Commis~ 
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..são de FinanÇas denomina: Secção Technica, encarregada. dos 
:-estudos preliminares indispensaveis ás suas deliberacões. 
· Não creou secção admihistrativa, nem o poderia fazer·. 
-Mesmo quando a Camara dos Deputados resolver sobre a 
-creaçâo de secções technlcas exigidas pelos trabalhos das 
· Commissões, essas secções nunca poderão fazer parte da Se
~retaria da C amara. 

Nesse sentido a Commissão de Finanças encaminhou o 
·projecto, hoje lei, que lhe permitte ter os recursos necessa.
rios á installação de seus serviços . 

Essa resolução da Commissão de Finanças, aooiada por 
todos os ele~entos que a compõem, do Governo como da mi
noria, encontra fundamento na lei de orçamento vigente c 

.na proposta para o exercicio de 1936. 
Existe a verba quarta, Camara dos Deputados, material 

despesas diversas - para o serviço extraordinario da se~ 
-cretaria e .os da organização e reVisão dos Orçamentos: 
50 : 000$0 00 . . 

Quem organiza os orçamentos? Quem os revê? A Com
missão de Finanças, que é obrigada, pelo Regimento, a fa
:zer sua propria-revisão. 

São serviços, portanto, já constantes da lei de orça-
mento em vigor e da proposta para. o anno vindouro. . 

O reguerimento de Informações é, pois, sobre assumpto 
-:a respeito do qual a Camara não se :póde pronunciar por
que não póde declarar illegal uma .lei existente, votada por 
ella mesma, appr..Qvada ha ainda poucos dias. 

A Comrriissão de Finanças precisa do material que so -
1icitou . Não ·fez orçamento, mas declarou precisar para os 
.trabalhos de sua secção technica de determinado material, 
.<:omo ~esas, cadeiras, machinas, etc. Pediu á Mesa man
dasst fazer o orçamento e depois, de accôrdo com a lei, apre
_sentasse o pedido com o orçamento completo á Camara, afim 
de que esta, votando-o, esclarecesse perfeitamente o as
sumpto. 

A Commissão de Finanças não quiz apresentar o pe
_<lido de um credito de 80:000$000 para o material necessa
.rio aos seus trabalhos. Discriminou o de que necessitava; a 
Camara depois que resolvesse. 
. Agora outro aspecto. A Commissão de Finanças e Or~ 
camento se sente bem em declarar, como disse no inicio do 
ineu discurso, que · está disposta a fazer: um orçamentC! r eal, 
.sincero, verdadeiro e equilibrado. Quer mostrar que nos po
<lemos resolver nossos problemas financeiros, não dentro de 
um anno, mas, por um plano assentado, com directrizes fir-"
madas dentro de 2, · 3 ou 4 annos . Como a Casa vae negar 
~ Commissão o ·material de que ella precisa? 

Será possível que a Commissão de Finanças não consiga 
<lispor de uma ma.chlna de sommar ou de uma machina de 
~alcular? 

. 0 SR. ACtTRCIO TORRES - Permltta "V. Ex . uma pergun
ta: Com que pessoal vae agir a Commissão de Finanças, 
para lidar com esses . apparelhos? 

O SR. JOAO SIMPLICIO - Com o pessoal mesmo que 
trabalhe na secção. . 

o SR. BARRETO PINTO - Haverá a intervenção de func
donarios do Executivo no Legislativo. 

O SR. AOURCJO ToRREs - Meu aparte não tem por fim 
<:ontrariar o pedido da Commissão; o que desejo é apenas 
'um esclarecimento de V. Ex. para que possa dar o meu 
·Voto conscientemente. 
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- - O SR. JOAO SIMPLIOIO - . Sr ; Presidente, não dispo:- · 
nho sequer de tempo para lêr. Este assumpto foi tratado 
nublicamente, notoriamente, entre a Commissão de Finan
Ças e a Conunissão Executiva, entre a Com.missão de Fi
nanças e todas as correntes politlcas desta· Casa. 

Leria., ainda, com immenso prazer, o que a. Commissão. 
de Finanças communicou á Commissão Executiva. · 

o que peço á. Camara dos Srs. Deputados ·é que se e na. 
quer ter um orçamento verdadeiro, real, um estudo conscien
cioso, beni feito, -não negue á Commissão de Finanças os. 
·elementos :inateriaes de operosidad.::_, uma. vez que o Governo .. 
por seu lado, já poz á sua disposiçao 16 h omens para traba
lharem na consecução dessa obra. 

Quando o Poder Executivo, o Presidente da R epublica,. 
manda· apresentar á Commissão de Finanças dezeseis ho
mens, peritos e conhecedores do assumpto, afim ·de estuda
rem a elaboração orçamentaria e a re!onna da lei de tri
butos e impostos virá a Camara, com recurso votado por ella.. 
propria, cortado no proprio subsidiq, dizer: ''Não damos 
uma machina, uma mesa para que esses homens possam 
trabalhar?" · 

E' o appello que fgço á C2.mmoa afim: de que possamos: 
dispôr de material para cumprir o nosso dever com a urgen
cla que o t empo impõe. 

o SR. LEVI CARNEIRO - Dando aos trabalhos da Com
missão uma. orientação technica. 

O SR. JOAO_ SIMPLICIO - Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Salles Filho (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, por méra demonstração de apreço ao nobre 
Deputado que acaba de descer da tribuna, não me poderia.. 
furtar ás considerações que peço licença a V. Ex:. para ex
pender logo em seguida ao discurso ·cte S . Ex. 

Assalta o meu~ .espirito pôr duvidas em relação á con
stitucionalidade .do projecto submettido á deliberação da. 
Camara pela Coll\missão Executiva, formulei um. requeri
mento que teve, desde logo, a utllidade que já se lhe não 
pode negar de levar essa Commissão a dizer que nenhuma.. 
solidariedade tinha com o mesmo projecto, oriundo da Com
missão de Financas. 

Este ponto, Sr. Presidente, convinha ser esclarecido. O 
proJecto não era da Commissão Executiva era da de Finan
ças, apresent'a.do á Camara com o endosso da Commissãe> 
Executiva, ou melhor, oor es.sa Commissão. 

Mas se eu tinha duvidas contra. a constitucionalidade 
do proj e c to, agora não as tenho ma.1s; · depois da explicação 
do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul tenho a ce':'teza 
de que a Cama r a, conscientemente vae infringir a noss:L 
Carta Magna. se a.pprovar o projecto em questão. 

A Constituição diz taxatl'iamente no § so do art. 186: 
"E' 'Prohibido o extorno de verbas . " 
As verbas, das quaes se quer servir a Conunissão de 

Flnnn~as, para a acqulsição de material para a Corrunissã<) 
Technica, procedem de verbas destinadas a pagamento do 
pessoal - subsldlo. Será que dispô r da verba destinada a 
pagamento do pessoal para appUear na compra de matenal 
não constitua extorno de verba? Então, Sr . Presidente, é 
preciso nova de!inlçã.o _para sabermos como votar assumptos 
semelhantes. O que n ao seria possivel é que essa n.!racção. 
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<ia nossa Carta 11/.Lagna fosse consumada sem um protesto e 
-este protesto fica lavrado. 

Agora, Sr. Presidentê, a discussão serviu para mostrar, 
através deste projecto, á sombra deste projecto, umas quantas 
irregularidades . 

A Commissão de Finanças - diz o nobre Deputado -
não pode preencher a . sua funcção, sem o auxilio dessa com
mlssão technica. Nada poderá fazer. E S. Ex. mostra, então, 
·quanto é difficll a elaboração orçamentaria. 

Mas, Sr . Presidente, pergunto: quantos orçamentos se 
fizeram; neste Paiz, desde a Independencia, e quando houve 
·-uma commissão technica indispensavel á feitura desse tra
·b alho? 

A ac~ão do Poder Executivo, na e~aboração orçamenta
Tia, termma com a sua proposta, enviada ao Poder Legis-
lativo. · 

Aqui começa, então, o exame dos Deputados, que, para 
lsso, contam com todos os recursos postos á sua disposição 
-pela Secretaria da camara _ 

. Está se vendo, Sr. Presidente, que o que pretende a 
•CoiDllÚSsão de Finanças é descarregar nos trabalhos dos pe-: 
ritos a somm.a de responsabilidades que deviam caber a cada 
'Ulll de seus membros . 

. 0 SR. VICTOR RUSSOMANO - Não apoiado. 

O SR. SALLES FILHO - Então para quê a CODlJllÍSSão 
'technica? 

0 SR. VICTOR RUSSOMANO - V. EX. está atirando sobre 
a Commissão de Finanças um titulo de desídia. Posso dizer 
~'não apoiado" á affirmativa de V. Ex. 

O SR. SALLES FILHO - Não ha tal; apenas digo que 
.não querem fazer, na Camara o que toda a vida ali se fez : 
-o orçamento. 

O SR _ VIcTOR RussoMANO - Que orçamentos se f izeram 
:na Republica? -

O SR. SALLES FILHO -Os mesmos que se vão fazer 
agora, tal qual o ultimo que se fez. _ 

0 SR. VICTOR RUSSOMANO - E' uma affixmação graciosa 
.de V . Ex . (Trocam-se outros apartes. Soam os tympanos _ > 

O SR. SALLES FILHO -Sr. Presidente, a Commissão 
de Finanças, segundo acaba de declarar o nobre Deputado, 
Sr . João Simplicio, não pode fazer, por si só, os orçamentos . 
.Não fará um orçamênto de verdade, se não tiver o auxilio 
dos peritos. · 

Direi agora, Sr . Presidente, ao nobre Presidente da Com
missão de Finanças : nem com o amtllio dos peritos, S. Ex • 
.fará orcamento de verdade. Por uma .razão muito simples: 
:_porque S _ Ex. não conhece - como ninguem no Paiz tarri
bem conhece - o sufficiente de contabilldáde publica para 
saber se o orçamento está ou não equilibrado, se existe ou · 
não deficit, dada a maneira pela qual são feitos os nossos 
balanços. 

A verdade que S . Ex. procura será uma verdade muito 
-relativa. Uma verdade pela metade -vamos dizer a sstm .. . . 

Sr. Presidenj;e, o proprio presidente da Commissão de 
Finanças encarregou-se de demonstrar que o Poder Legis
lativo já tem votado regularmente, nos -orçamentos. serviços 
para cujo custeio ilgora se faz mist ér o extorno de verbas. 
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E s. Ex. lembra a verba de 50 contos de réis, para os tra
balhos, nos quaes se quer a~ora inverter mais 86 contos. 

Diz S. Ex. o nobre Pres1dente da Commissão de Finan
ças que a despesa. . é perfeitamente legal, porque é calcada.. 
num lei votada aqui, ha poucos dias,· pela Cam.ara. : 

Mas, se invoco tim preceito constitucional, . çomo pode 
S. Ex. dizer que . uma despesa é ·legal por apoiar-se numa.. 
lei votada pela cam.ara? se affinn.o que essa lei é inconsti
tucional, como pode S. Ex . julgar que ella deva prevalecer 
contra expresso preceito da Constituição? . 
. Foi, precisamente, para esclarecer o assumpto que ped~ 
a audiencia da Commíssão de Justiça. Não, para que esta. 
puzesse abaixo· a lei, mas para que ved!icasse se .havia ou. 
não a eiva de inconstitucionalidade, por mim apontada . 
· Isto, Sr. Presidente, se a Camara quizer votar com co
ilhecimrmto de causa. · 

Não sei por que não se possam ouvir os tecbnicos. Se. 
em materia de finanças, vamos ouvir a Commissão de Finan
cas, que é technica, por que, em materia de legislação, não, 
óu'Vimos a Commissão de Justiça? · · 
· O SR. EDMAR. CA~-vt..z.rro - V. Ex. contraria, exactamen~ 
te, os. technicos que a Comrnissão de Finanças está pedindo
e, agora, vem allegando que se devem ouvir os technicos: 
da questão. · 

O SR. SALLES FILHO - V. Ex. não ouviu bem o Q.Uf' 
eu disse. Declarei que, se a Commissão de Finanças é te
chnica, a ella é que ouvimos em materia de finanças assim. -
como devemos ouvir a de Justica J;Obl"e o aspecto juridico. 

Seria preferível que a Com.nlissâo de Finanças pecllsse á, 
Secretaria da Camara os funccionari.os necessarios para fa
zerettl as operações .de arithmetica, indispensaveis a apur.a
ção da d~ e da receita, porque, afinal, é com isso qu~ 
se vae fazer o orcamento. · 
• .O SR. BARRETO PIN'l'o - V. Ex. permitte um aparte'! 
Pela nova legislação de contabilidade, approvada pela Cons..: 
tituição, Já existe Utna· Commissão, n.o Ministerío da Fa
zenda, que vem facilitar enormtmente o trabalho. 

· O SR. VICTOR Russo.PGANo- Está se vendo . . . 
O SR. BAIU!ETo PINTo - Como? 
O SR. VtCTOR RtrssoMANO - A Commissão está pedindo-

technicos. : . ·· 
· O SR. B.Aruu:ro-PIN'Xo - Tanto o serviço está hem feito. 

que a Commissão de Finanças acceitou integralmente o tra-
balho que veio. · . . 
· · O Sa. Jo!o NEVES - .A briga, agora, é entre os proprios 
ltlembros da maioria? ... 

O SR. SALLES FILHO -Não ha briga. Estou apena.S 
reivindicando .assu.m:ptos que· o nobre Deputado ~pelo :Rio 
Grande do Sul acaba de dizer que tiveram o beneplacito da 
maioria e da minoria. Neste caso, não sou maioria, nem 
lllinoria: estou ate em tinorla. 
· segundo S . Êx. acaba çle declarar, o projecto teve o 
beneplacito da maioria e da minoria - quero repetir. · 

Quero consignar que, · apesar disso, me insurjo contra. 
o projecto, pelas razões que passo a :recapitular. . 

1°, embora calcado numa lei votada por esta Ca:r:na:ra. 
o projecto é franca e claramente infringente da Constituição 
Federal; · · 

_20 •. havendo jâ uma dotação de 50;000$; para acquisiçãG. 
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d~ material para a Commissão Technica, acho que, no mo
mento de ape;rtura · financeira que atravessamos, a somma 
de mais de 83:000$000 é sobremodo vultosa para trabalho 
dessa na turéza; 

3°, simplificada, como se encontra, a elaboração orca
mentaria, entendo que não ha necessidade désse luxo -de 
despesa, dessa despesa desnecessaria, dessa. despesa que ainda 

. mais vae aggravar a nossa· situação financeira, em beneficio 
, da commodidade ou da -conveniencia; dos lllustres membros 

da Commissão de Finanças, que não poderiam impedir que, 
- am~hã, todas as demais commissões peçam tambem um ga

binete, ou uma secretaria technica para facilitar seus estu
dos, pois não vejo em que seja mais difficil fazer o orçamen
.to, do que examinar aqui, á luz de toda nossa . legislação, de
~icadas questões de direito; que · terão de ser resolvidas pela 
Camara, a que compete fazer as leis acce$sorias e regulamen
tadoras da constituição. 

' O 'Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar - a votação) -
Si:-. Presidente, no dia 2 - do corrente a Commissão Exe
cutiva apresentou nm project.o no.o; J>ee;uintes termos: 

"A Camara dos Deputados resolve: 
"Art. 1.o Fica a Commissão Executiva da Camara 

dos Deputados autorizada a dispender, nos termos do 
art. 2°, da lei n. 67, de 13 de Junho de 1935, a im
portancia de oitenta e tres .contos duzentos e qua
renta e cinco mil réis (83:245$000), com a installação 
de serviços da Secção Technica da Commissão de Fi
nança~ e Orçamento, de accôrdo com o seguinte or-
çamento: . 

a> na acquisição do material permanente: 
1 machina de grampear ......... . 
1 mim.eographo . . . . . .. ......... . 
7 bureaux ...................... . 
7 cadeiras gyratorias ... ..... ..... . 
1 armaria ....... . ............ .. . 
R estantes gyratorias .............. . 
1 machina de sommas Burroughs .. 
1 machina de escrever, pequena ... . 
7 aichivos ........ ......... ; ... . 
2 estojos para desenho ........ . .. . 
6 teso:uras grandes ............ .. . . 
1 machina de calcular Mercedes-

. Euklid n. 38 S, com mesa .... , . 
1 ~china de somma Burrou~ .. . 
1 ·machina de calcular BrunsVlga .. 

b1 installacão-material de novos ser
viços: 

8 pastas para mesa ... . .. : .. ; .... . 
20 raspadeiras canivete ..... . . . . . . . 
20 cinzeiros . . . . ... ..... ; ......... . 
9 esponjeiras . com esponja .... ~ .. . 

24 canetas de madeira ......... . . . 
20 tinteiros duplos .... . ......... . . . 
24 ·pastas de papelão· e cadarço ... . 
2 carimbos, um- grande e um pe-

queno ... . ... , ..... · . . ... · · · · 
16 regvas de borracha ..... . . _ .... . . 

250$000 
3:000$000 
3:150$000 
1:680$000 

760$000 
l :360SOOO 

26:500$000 
3:000SOOO 
4:550$000 

320$000 
102$000 

14:500$000 
26 :500$000 

5:000$000 

200$000 
84$000 

130$000 
63SOOO 

: 12$000 
500$000 
240$000 

16$000 
56$000 
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16 berços de madeira ........ _. . . . . . . · 72$000 
Tés, esquadros, regua graduada, 
em madeira e cellu1oide, para de-
senho . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250$000 

c) formação e manuten~ãO ·material 
de bibliothecas especializadas: 

Encadernações . . . . .... ·. . . . . . . . . 2:000$000 
lJvros, revistas ... ;. .. .. .. . .... 3:000$000 

à) :rttodif~caÇões' internas e limpeza 
da sala <ia Secção Technica e 
eventuaes: 

Fazer divisões no armario existente 200$000 
-! divisões de madeira para mesa 
grande . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. 600$000 

Divisão de imbuia e vidro para o 
crabll1ete doPresident~... ....... 2:800$000 

. Pinturas das paredes e esquadrias 
das salas e W. C. .. .. .. . .. .. .. . 1:250$000 

Eventuaes 5 % .................. · 3:900$000 
-

Art. 2.0 A despesa correrá por conta do saldo de 
duzentos e quMro con.to.s setecentos e cincoenta mll 
réis (204:750$000), apurados no mez de Maio ultimo, 
no pagamento de subsidio ·de Deputados. 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrario." 
A lei n. 67, citada no art. 2°, é a que votámos aqui', em 

virtude de um substitutivo trazido pela Commissão de Fi
n!mças, e que dizia: (Lê) 

"Os saldos apurados mensalmente dentro das con- · 
sigllações decretadas, no pagamento do subsidio de 
Deputados e Senadores, terão para cada Casa do 
Poder Legislativo a seguinte applicação: 

ar pagamento de ajuda de custo a novos Depu-
tados ou Senadores; .. 

õ) acquisicão <ie material permanente, preciso e 
conveniente á· melhor execução dos serviços a cargo 
das commis.sões technicas; , 

a) installaÇão material de novos serviços; 
d) formação e manutençáo material de bibliothe

ca.s especiallzadas para as com.missões technicas, e 
melhoramento e aperfeiçoamento das Bibliothecas Ge-
raes ~ Archivos; . -

e) modificacões internas que se tornem indis"' 
pensave.i.s nos eátlicios, reparaçôe$ que se façam pre
cisas, lilJ;lpeza periodica e conserv·ação dos m esmos . 

Art. 30, da me~ lei; 

... O aproveitamento dos saldos, a que se refe
re o a..."iigo anterior, será determinado, respectívamen
te, pela Camara dos. Deputados ou pelo Senado Fe
deral, mediante proposta especificada de sua mesa!' 

Este foi o projecto submettido á Casa, na sessão do dia 
5 do corrente. Nessa occasíão, julguei conveliiente apresentar · 

· uma emenda, pois extranhei a remessa, para o plenario, do 
projecto concedendo credito para, uma secção que, não foi 
ajnda, creada por lei OU Tesoluçã.o legislatiya. 

Mostrei, então, que em.quanto estamos negando paga-
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merito de diarias para empregados da Sa.ude do Porto e Po
licia Marítima, por falta de recursôs, vamos montar uma 
secção pomposa, inexistente em lei como Já disse . · · 

.0 SR- AnELMAR RoCHA - Mas existirá. 

O SR. BARRETO PINTO - Agradeço a lição parlamen
tar de v. Ex. , mas poderia ainda dizer-me ... 
. : O SR. AnELMAR .ROCHA - Não é lição; é esclarecimento." 

O SR. BARRETO PINTO - . . . como se póde justificar 
concessões de credito antes de creado o serviço? :Estimaria, 
·assim, que o nobre collega me indicasse qual o dispositivo da 
. Constituição que permitte a éreação de secções technicas para 
coadju.var commissões technicas legislativas_ 

. 0 SR. AMARAL PEIXOTO - E ha algum dispositiVO que 
prohiba tal creação? · 

O SR. BARRETO PrnTO - Não contesto a necessidade 
da secção technica .. 

O SR. AD:<:'LJi!Ut.R RücEA - Então v. Ex_ . está de accõrdo. 

O SR. BARRETO PINTO - Em-these; mas, peço ao no
bre representante do Piauhy, que permitta comp_letar o meu 
raciocinio. Estou de accórdo qúe se proVidencie quanto á 
creação desse orgã.o technico. Ao que sou formalmente con
trario é o excesso da despesa. Concedem-se 85 contos para 
utna secção, quando negamo$ pequenas subvenções a hospi
taes que estão fechando suas portas ·por falta de recursos: 

o SR. AnEI.l.Ú.R RocHA - Nesse ponto V. Ex. tem in
teira razão . · 

o SR. BARRETO PINTO - A verdade não agrada, mas 
precisa ser dita. -

o SR _ Plu:siDENTE - Advirto ao nobre orador que está 
a findar o tempo de que dispõe . · 

- O SR. BARRETO PINTO - Disponho ainda, Sr. Prési
dente de 3 minutos, pelo relogio da tribuna, e não excederei 
o prazo regimentaL . 
. Ô SR. AGT.JRCIO TORRES - V. Ex. acha OU não necessaria 
a creação da secção technica? 

O SR _ BARRETO PINTO - Já o disse. Não sou con-
trario. . · . . 

O SR. AcURcro ToRREs~ Então estamos de accõrdo com 
o Sr. João Slmplicio. 

O SR. BARRETO PINTO - Em termos. 
o Sa. AcURcro ToRREs - Não ha accôrdo em termos. ou 

·estamos de accôrdo em oue a secção technica tenha· pessoal 
habilitado . e ma.chinas pára o serviço, ou _n~ estamos . 

. O SR. BARRETO PINTO- V: Ex. não é capaz de citar.. 
passagem alguma de meu discurso p~la qual se ~pudesse de
prehender que sciu . contrario á creaçao da secçao technica. 
Protestei, como protesto, quanto ao apparelhamento "faustoso, 
.>endo que só em machinas . de escrever e calcular será() dl.s
·pendidos maiS de 50 contos. - · . · · .. 

. ô . SR. ACURCIO ·ToRRES .~ Uma . coisa. _posso informar a.· 
· V-: Ex . ---::- aliás, não sou· da, Commissã.o de . Finanças, nem · 
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ienilci'.iú.'óç~a:ÇãÕ>pe;rá ·twJ;:ein-seú noíne -: é que, qúaniie> 
cuidám6s; na l~gisla~---pas..;;a~a., do prÇ)jecto do reajusta.., 
mento dos fúriccionarlo5 . civis, a. propria Commissão lutou 
com serias di:fficuldadés:· conforme sou testemunha; para. 
q_~ _ sp)l'l;l,e~se~os c;> quçqtf.zLJn- da_ :ver~a que o caso . !eclama.va, 
t:;_a.té; :quru· C?. num~J::~ . ~~,- t~C!Clona.no~ que perceb1am deter..., 
m,ma.çj,o, v~nCJ,men.to.. : . , :. --- . 
· · _ .. o · Sã:· ·DE:lltÍE'l'Blo· X:lm:ER ·-'- · Ahi está a utilidade das· ma-

chinas de calcular . · 
' .. ~ . . .. . .. . . . . . ,. . .: ...... . 

~~g~tLrun~~~Ô ::~~0 _- Mas, a5 machinas sónirnalri,: · 
. ' O Sa: . E:DMI\R ·p&;~VAL,á'ó. ~ Outras . ~btrahem e dividem. 

·. '-" o--·sR>BÁRRETo ·piNTo ~- ... entr.etanto, precisam da 
base indispensavel para o seu trabalho . 
_ . . O SR. Ac.URcto . T.oiuu:s- - Quer o orador uma prova do 
que :;eStou 'dizendo?· o De'putàdo João Simpllcio, na sess~ 
llQCt'lUUa !,!e 26 de Aprll; justific;mdo a majoração dos venci- · 

· ~entos .. dô furiccionállstno Civil, declarava, le~:::.ante, á Ca
:mara._t{ue. ã:.<3espesa, a seu.:vêr, com o augmento total andaria, 
Ill>".actual Sémestre~··em::ce:rea. de 1~ mil contos, não· podendo 
S.. · Ex· .• _todavia, .áf!irD:lar de._prómpto a quantia total. desse 
augniento,...por. faltar.em:á, .Commissão de Finanças os elemen
tos· .lndisp·ensa..veíS para· ·c)-. cálculo: . 
·.--_;o : Stt.''-~o _ ~---:~ Vê-se, pois, a necessidade · das 

machinas . 'de' cilcUlà.J:. '_- . . . . . 
~i i ~:r~·· .. · · · . . :. ·~ . · . · . · . 
.• - 0 '-'SR. BARRETO ·PINTO . ..:- Cômo dizia, Sr. Presidente, 

.,estou prompto a acceitar a· secção technica, regulamentao- · 
<,io-:ª' •• d~~-~<:»do. _çonyeníé. -~gte.. · . te _ t . hni 
-.. ''0 " que'- acho; por m, é o segum : . essa secçao ec ~ 
~~Q J?_reçis.~~::!.lC?go,_ .. ~o _ ~u _inicio . . d. to _ · ·osa. -:.n.u~·-Rocl:lA· ---::- ~~ gran_ e appara . · . 

. - ; 

. . O. SR.. BARRETO PINTO ----: •. . esse grande apparato 
ê.$-Se·:- ~pparelha~e.rttq-~·cujá: neçessidade . Só ·com o desenvol-
vhrieirto-·doi! · ~erv!ç(ts · poderemos verificar. . . 

.. , o U,lw:t:r:e. Pre~ic;lente ~ Commissão de_ Finanças, a. quem 
teJiho>verdadeira· admiraçao ·e o maior respeito, o integro 
Sr .. João Simpllcio, acaba de dizer que perante a Commissão
Executiva irá_ mostrar, de_ viva voz, a procedencla do Qrça~ 
merito· tiüe:"fol trazl<lo ·a :S. ·Ex.' por techlllco no assumpto e 
por S._ ~ . a.presenta.do: á . Ca;mara. • . Pois bem. a Co~m:isSã.o 
EXêctttiva:;- -pel(i-Regiin:ento; é~ presidida por ~- dos n.utores 
do prQjecto, o eminente Sr . Antonio Carlos, preclaro Presi
dente da Camara. O projecto é, além disso, referendado pelos 
Srs. Pereira Lfl'a ''ê-~Ageriór ·Monte, · sendo que o· primeiro já 
veio . :á -tribuna prestar .esclarecimentos, em nome · do orgão 
executivo da casa .. Ali; tamoem.· comparecerei, se tiver aVisO; · 
usando·:do-~ direito~ ·que ::t;enho pelo ~. '79 do Regimt.'!nt<r. 
Aliá.s, faço htstiça ao esforço do Sr. João Simplicio, que; 

.. na~:prestdencla -da -€ommJssão de Finanças, tem sido de um 
esforço in.vtllgar ,, (·.Apotados.:l - . -
. :. ·o -SR'~ ,~ XAV:i:E:R -~ Afina,l, ·V . Ex. eoncorda.. ou 

não, ·· com a ·-secção. :te~hnica.?-.:. 

·- · ·--c)·:~~ ~~~.-:PÍNTÓ' ~ _P-ela ~erceil'a. vez. direi qu~.-
. ~:p~:ãifr:-~-:~~~(~- Ent~~ v. · Ex. concorda -en,:i,. 
.que seja: ·creada á . secção· e _para ena. se nomeiem ·tunccio-
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1;1anos, · sô não concordando em que esses funccionarios te.; 
nham elementos para trabalhar . 

O · SR. BARRETO PINTO - V. Ex. não leu minha. 
emenda. 

O Sa. DEMETRIO XA vn::a - Mas, estou acompanhando ~>< 
seu' discurso, e essa é a conclusão logica que delle se póde 
tirer.: -

O SR. ·BARRETO PINTO - V. Ex. está tirando con
clUsões de parlamentar habil que é. Mas o que me parece 4-
que não prestou a attenção ao que eu estou ~endo. · 

O SR. DEMETRIO XAVIER - Absolutamente. E' a conclu
são que toda a Camara está tirando das palavras de V. Ex. 

O SR. BARRETO PINTO- V . Ex. está procurando con
duzir .a . ·Camara a essas conclusões, e o aparte de v. Ex 
quer me levar para um terreno em que eu não posso ir, 
salvo se não sei expor o que pretend9. (Não apoiados .. ) 

O SR. PRESIDENTE - Está terminando o tempo de que
dispunha o orador. 

O SR. BARRETO P!NTO - Sr. Presidente, vou terzn1-
nar, mesmo para evitar o aborrecimento_da Camara. que
me ouve (não a~oiados> com tanta generosidade. 

Antes, desejo- ler a minha emenda, apresentada na ses
são do dia 5, no sentido de desfazer duvidas. 
· Diz essa emenda: ; 

"Redija-se, assim, o art. 1°: 

"Fica a Commissão Executi'v:a .. d~ camara do:;._ 
Deputados autorizada a dispimder, nos termos do ar-. 
tig<J 2o, da lei n. 67, de 13 de Julho de 1935, até. 
a importancia de cincoenta contos de réis (50:000$) ~
com a i!lstallaçáo de serviços da secção technica . da 
Commissão de Finanças e Orçamento, de accôrdo con~, 
o orçamento annexo." · 

Redija-se, assim, o art. 2o: 

"As acquisi~ões do material serão realizadas pm· 
meio de concorrencias administrativas, presidida5 
pelo 1o Secretario e logo após á approvação do re

.. gulamento, pela Camara., da secção a que se refere 
() ~ig~ ànterior." · 

Redija-se, assim, o art .. 3o: 

"A' despesa correrá. por conta do saldo de réis-· 
2.504:750$000, apurados no mez de Maio ultimo, no
pagamento· de subsidio dos Deputado~; revogadas a:;. 
disposições em contrario." · · 

Conclue-se, "portantp, que ·sou favoravel á. creação da. 
secção technica, feitas as acquisições do material por ln
termedio do. 1 o Secretano da C amara e pelo. regime de-
concorrencia administrativa. · . 

Entendo, ainda, que, . se~ qualquer prejuízo, a despesa. 
poderá ser reduzida .a 50 contos, applicando-se o credito· de-. _ 
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pois de regulamentado o serviço ou "definidas, de mOdo claro. 
as funcções dessa _nova secção . . 

A Camara, entretanto, se assim entender no seu elevado 
criterio, que rejeite a emenda que . formulei; mas pôde ficar 
certa de que, ao redigil-a, tive apenas o Int•.llto de cumprir. 
o meu dever. 

Em seguida, é dado como rejeitado o requeri~ 
mento. 

O Sr. sanes· Filho (Pela ordem) requer verificação da 
votação. · 

Procedendo-se á. verificação de votação, reconhece-se te
rem votado a favor seis Srs. Deputados e ·contra 167; total.. 
173. 

O Sr. Presidente - O requerimento foi rej(!itado. 

O projecto de resolução n. 5, de 1935, vae á Commtssão 
-de Ftilanças e Orçamento, por força da emenda apresentada. 

o Sr. Baneto Pinto (Pela ordem) - .. Sr. Presidente, o
projecto volta á Cotnmissão. 

O Sr. Presidente - Em virtude de emenda que foi apre-
sentada, o projecto volta á Commissão. -

O Sr. Oliveira Coutfnho (Pela ordem) - Sr; Presidente, 
enviarei -á Mesa, nos termos . do Regimento, declaração de 
voto, mas pediria permissão para tornai-a. conhecida desde 
Já. _, . 

votei pela approvação do requerimento, não porque Seja 
contrario á medida solicitada pela Com missão de Finanças,
que me ~arece justíssima; não porque acollia o argumento 

. de que nao se pode fazer extomo de verba, porque a meu 
-vêr, tal restricçâo é imposta ao Executivo e não ao Legisla~ 
tivo: apenas porque, tendo sido pedida audiencia da Com
missão de Justiça.. que é a competente para tratar do as
sumpto, achava justo que dêsse parecer aflm. de prestar es
clarecimento á Canm.ra. 

Vem á. Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela audiellcia da Commissão de Justlçá sobre a 
r~lução n .. ?. de 1935 ua legislatura.) , não por ser contra
no á resoluçao, ou porque acolha. o argumento prohibindo 
extomos, o que em meu entender é restricçã.o que não cabe 
no caso. mas unicamente por se tratar de Commissã.o Te-
<:hnica. cuia opl.n1ão seria valiosa. · 

Sala das Sessões, 8 de Julho de 1935. - Oliveira Cou.-
ttnho . · · 

O Sr. Sanes Filho !Pela ordem) - Não sel, Sr:. Presi
. -dente, se é regimental pedir licença a V. Ex. para accentuar 

que o requerimento que acaba de ser· rejeitado o foi nela. 
-quasi UÍl.a.D.ili'.idade da 'C amara. · • 

· Eu queria consignar es-'"--a circumstancla prec!Bamente 
. porque um dos grandes _matutinos desta cidade, o "Correio. 
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da Manpã", em um topico de hontem, chamou a attenção 
para a IITegularidade, que elle estranha, de um Deputado da. 
maioria crear em~3!aços ao and~mento dos projectos nesta. 
Casa, quando - dizJ.a elle - .a mmorta estava integralmente 
pe accordo com o leaàer da maioria da adopção da medida. 

Isso mostra, desde logo, que não estamos tão integral
mente de accôrdo, como acontecia naquelle tempo em que o 
"Correio da Manhã" dizia com razão que a Camara votava. 
Incondicionalmente com o Zead.er . Não. Hoje sempre surgem 
protestos, sempre ·,.surgem aqui· reclamos que· quebram ,as. 
unaninúdades, mesmo quando a minoria vota com o Zeaàer 
da. maioria, tanto assim que, agora mesmo, V. Ex:., Sr. ?re
sidente, consignou, além ·do voto do autor do requerimento. 
maiS tres. 

O que quero fique registrado é que o requerimento nada. 
tem de politico; mas visava regularizar uma situação jur1-
dlca, sobre a qual ninguem póde affinnar, sem maior estudo, 
<1e que lado está a verdade: se do lado de quem affirma, 
como eu; que essa materia infringe a Constituição; se do 
.tsdo dos que approvaram, sem maior exame, apenas tendo 
em conta os argumentos de natureza administrativa apre-
.sentados pelo Presidente da Coil"...missão de Fi.ne.nça.s. ·· 

votação do parecer n. 3, de 1935, approvando a 
acto do Tribunal de Contas, que recusou r egistro ao
termo de contracto entre o Governo Federal e a Pa11, 
American A.irways, Inc. (discussão unica) • 

Approvado. 

Votação do projecto n. 214, de 1934~ transjerinda 
para a União os serViços da Policia Marítima, Aérea 
e de Fronteiras, à.e a.ccôrdo com o art . so, alíneas V 
e XI da Constituição Brasileira (precedt..ndo a vota -
ção um requerimento do Sr. Amaral Pet:.coto) <za. 
discussão). 

O Sr. Presidente - Vou subxnetter a votos o requeri
mento. 

· Approvado. 

O Sr. Presidente- O projecto vae á Commissão de Con
. stltuiçã.o e Justiça, em virtude da approvação do requeri
mento. 

Votação do projecto n . 206, de 1!135, regulamen
tando o paragraph.o unico do art. 18, das Disposi~õe~ 
TransitoriÇs da Constituição Federal (14 discussao). 

O Sr. Barreto Pinto -Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) .....; Peço a. V. Ex ., ~r. 
Presidente, o obsequio de informar se existe sobre a. mesa. 
algum requerimento no sentido da retirada do projecto . 

O Sr. Presidente - Era precisamente o · que ia diZer • 
. Ha sobre a mesa o seguinte requerimento: 
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. m 'QUERillllEN'IO 

Nos termo:; dos artigos 242 e 244 do Regimento Interno. 
venhó requerer a retirada do projecto de minha autoriái 
n. 206, de 1935, visto achar-se o mesmo ainda em primeira; 
discussão, já encerrada, de:Pendendo de votação e sem pa-
recer da Commissão de Constituição e Justiça. · 

Ao invés de aguardar segunda discussão do referido pro 
.Jecto para apresentar-lhe um substitutivo, prefiro usar do 
-direito que o Regimento me confere e em seguida apresentar, 
o substitutivo como um _projecto novo. E' o que ora faço, 
juntando a este projecto . versando sob o mesmo assumpto, 
que a Mesa submetterá a conhecimento e deliberação do pie~ 
nario, na forma regimental. 

Sala das Sessões, 6 de Julho de 1935 . - Barros {'en
teado . 

Defiro o .requerimento . 

O . Sr. Barreto. Pinto (Pela ordem> - Agradeço a infor..: 
mação de v. Ex. o projecto n . 206, tal como está redigido 
era inconstitucional e não podia. ser discutido . 

-~ Com:W.issões a que se refere o paragrapho unico do
art. 18 vão ser notru!adas. O Sr. Presidente da Republieu. 
.está vivamente interessado para que,· no mais depressa poS·· 
sivel, sejam organizadas taes commissões e reparadaS as in
justiças porventura praticadas . 

Ha dias estive com S. Ex., juntamente com os Srs. 
Thompson Flores e Mario Moraes Paiva, e nessa occasião o 
Chefe do Executivo declarou-me que já deu instrucções ao 
.Sr . Ministro da Justiça a resl)eito. . 

O SR. DINIZ JUNIOR - V . Ex. leu os vespertinos de 
lloje? 

O SR. BARRETO PINTO - Perfeitamente. Aliás , pro
.curado p.elo brilhante vespertino "A Noite", tive occasião de 
in!ormar o ponto de vista tavoravel do Sr. Getulio Vargas . 

o SR. AcuRcio ToRRES - Podemos contar com as .boas 
:intenções do Sr. Presidente da Republica? 

O SR. BARRETO PINTO - Responderei o aparte que 
-vem do lado da opposição. Da mesma mano.ira que o Sr . 
Presidente da Republica já reintegrou muitos dos :funccio· 
narios exonerados no periodo discricionario, a Camara póde 
estar ·descansada de que os casos, ainda existentes e cujas· 
xeclamações, foram Julgadas procedentes, serão tomadas no~ 
devido apreço e o Governo fará, como tem feito, até agora, 
a mais rigoroso justiça. . 

Votação do requerimento n. 52, de 1935, (la le
gislatura), do Sr. Barreto Pinto, ele informações so
bre quotas de loteria (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 53, de 1935, (la, le
gislatura), do Sr. João Cleopha$,, de informações so-. 
bre ·campos de sementes (discussão unica.) ·· · ' 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 54, de 1935, (la,_ le
giSlatura) , do Sr . Acurcio Torres e outros, de in for-
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mações sobre preço de carvão· nacional á E. F. Cen
tral do Brasil (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 55, de l935, (la. le
gislatura), do Sr. Adalberto Camargo, de informações 
sobre prisão de tunccionarios bancarias (discussão 
unica.> 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á materia em discussão. 

3a. discusãso do projecto n. 64, de 1935 ,(la le
gislatura), determinando regras pelas quaes são as 
sociedades declaradas de utilidade publica. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 
Ha sobre a mesa uma emenda que vae ser Uda. 

E' lida, apoiada e enviada á Commissão de Cons· 
tituiçâo e Justiça a seguinte 

:&MENDA AO PROJECTO N. 64, DE 1935 

(la Legislatura) 

(3a discussão) 

Determina regras pelas quaes são as sociedades dcclarada3 
de utilidade publiea. 

· Art. 1.0 As sociedades civis, as associações e as funda
ções constituidas, no Paiz, com o fim exclusivo de servir de
sinteressadamente á conectividade, pódem ser declaradas de 
utilidade publica, provados os seguintes requisitos: 

a) que adt.J,uiriram personalidade juridlca ha mais de 
dois annos; 

b) que servem desinteressadamente á co1lect1v1dade e 
estão em pleno funccionamento; 

c) que os cargos de sua directoria não são remuncrado~S. 
Art. 2.0 A declaração de utilidade publica serii. fcltn. em 

portaria do Ministro da Justiça e Iiegocios Interiores, me
qiante requerimento 011 ex-otficio, em casos excepcion::l.es. 
. Pa.ragrapho unico. O nome da ~ocledade, assoclnção ou 

fundação declarada de utilidade publica será lnscl'lpto em 
livro especial, a esse fim destinado, providenc!nndo-se, em 
seguida, sobre a necessaria publicação no Diario Of!tctal. 

Art. 3.o Nenhum favor do Estado decorrerá. do titulo 
de utilidade publica, excepto o direito ao uso, prlvHc~1ndo, 
de emblemas proprios, flammulas, bandeiras e dlstlnctivos . 

.Art. 4.o As sociedades, associações e fundo.çõr:s dccla· 
radas de utilidade publica ficam obrigadas a apresentar a.té 
o dia 30 de MarÇo de cada anno, todos os annos no Ministro 
<ia Justiça e Negocies Interiores, relatorio c1rcumstancia.do 
dos serviços que houverem prestado â collecttvldn.do, 

Art. 5.o Será cassada a declaração de ut1Udn.dc pubUcn: 
a) por acto do Ministerio da Justiça, se dclxnr n so· 

ciedade, associação ou .fundação, de satisfazer, em dois nnnos 
consecutivos, à obrigação estipulada no artigo anterior; 
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.b) mediante representação documentada do orgão ·dt> , 
Mlnisterio Puolico, da séde -da soçiedade, associação ou fun
dação, sempre que se provar que ella deixou de preencher 
qualquer dos requisitos do art. 1°. · 

Art, s.o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala· das Sessões, 8 de Julho de 1935. - Edmundo Bar-

reto Pinto. · 
Justificação 

.Art. 1.0 Mantenho a redacção do projecto formulado pela. 
Commissão de Justiça, a que se refere o parecer de Fevereiro 
do corrente anno. Na alínea b p:oponho que seja feita a 
exigencla da prova de funccionamento da sociedade. Não 
basta que tenha adquirido personalidade jurídica. Póde estar 
1nscripta no Regis~o Civil, mas sem funcclonamento re
gular. 

Art. 2.o E' o .que consta do projecto da. Commissão de 
Justiça. Apenas substituiu a palavra "acto", por "portaria". 
E' preciSo deiXar claro qual o documento a ser exvedid~ 
pela Secretaria de Estado, evitando-se que por meio de "avi
sos" ou de malsinadas papeletas, para servir a interesses d~ 
politica partidaria, sejam reconhecidas como de utilidade pu
blica sociedades que, na realidade, não servem á collecti
vidade. Indispensavel, al~m do registo, na Secretaria de Es
tado, fazer-se a publicação no jornal official, tornando o 
acto publico. 

· Art. 3.0 No projécto da Commissão de Justiça, o arti·· 
go 30 estava assim redigido: "Nenhum favor do Estado de
correrá do titulo· de utilidade publica, excepto o direito ao 
uso, nos papeis e actos solenne sdos emblemas da Republica". 

No proposito de resalvar o direito de uso dos emblemas 
da Republica, andou ·mais acertada a Commissão de Legis
lação Social, substituindo, do seguinte modo, a redacção da 
:üspositivo que ora se focaliza: · 

"Art. 3,0 ·Nenhum favor do Estado decorrerá do 
titulo de utilidade publica, excepto o direito ao uso, 
privilegiado, de emblemas proprios, fla.m.mulas, ban
deiras e distinctivos, rec.o;nhecidos a estes o franquea
mento das repartiçõ·es publicas onde seus portadores 
tenham ãe encaminhar~papeis ou documentos que in
teressem ás conectividades a que pertencerem." 

Apezar disso, entendo que ·n~o se deva franquear livre
mente, a qualqur hora, <> ingresso dos portadores de dis
t1nct1vos de sociedades de ·utilidade publica. Póde servir isso 
de ea.mpo para o exercicio· da advocacia adnl.inist:rativa. 

Em consequencia da redacção que fm dada ao art. 3~ 
pela Commissão de Legislação social, deixa de haver razão 
para a existencia do art. 4°, constante do projecto da Com
missão de Justiça. 

Art. 4.0 Mesma redacção do art. 5°, do prolecto. Ape
:r.as, proponho que -seja flxadc o prazo até quandc. deve ser 
a_presentado o relatorio annual, pela sociedade . · 

Art. 5.0 E' o art. · ·6° · do ·projecto, feita a fusão ·com 
o art. 7°. Pro.cure~, . apenas, dar. melhor repacção, determi":" 
nando, num dispos1t1vo, os casos que :poderão cassar a de-
claração de utllida,de publica. . . · 

· Sàla àas·sessões. 8 de Julho de 1935. - Edm'!LndO Bar:..· 
reto Pinto. · . 
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Ence~ada a discussão do projecto n. 64, de 1935, 
ficando adiada a votação até a referida commissão 
. de parecer sobre a emenda offerecida. 

Discussão un~ca do parecer 11.. 5, de 1935, (1rz le
gislatura}, concedendo a licença pedida pelo Senhor 
Deputado Martins e Silva. 

Encerrada a discussão e annunç_iada a votação. 
Approvado. 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro haver votado contra o parecer n. 5, da Com- . 
missão Executivã, que opinou· pela concessão de licença ao 
Sr. Deputado Martins e Silva, para tratamento de saude ~ 
sem .prazo determinado . 

Podendo o Deputado deixar de comparecer ás sessões da 
Camara por seis mezes Cart. 34, da Constituição) e não per
dendo, depois de e~ossado, o subsidio fixo (mensal), pa
rece q~e a licença tem por fim conceder ao interessado a 
diaria, que pelo art. 169, § 4° do Regimento Interno sómente 
é concedida aos membros da Camara que comparecem ás 
suas sessões, salvo tres faltas por mez, que podem ser jus
tificadas pela presidencia .da Camara. 

A innovação, que se introduziu, será constitucionalmente 
enearada de effeitos desastrosos, nullificando o criterio ada
ptado pelo art. 169 do Regimento Interno . · 

Sala das Sessões, 8 de Julho de 1935. - Dorval Mel
chiades. 

Discussti.o unica do requerimento n. 56, de 1935, 
(ta. legislatura) , de informações sobre a invasão a 
sédes de associações de classe (discussão unica) . 

O Sr. Presidente - Entra em; discussão o requerimento. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete - Duas palavras, apenas, se
nhor Presidente, sobre a ma teria em debate. Parece-me que 
a Camara r.ão deve negar apoio ao requerimento formulado 
pelo nobre Deputado Acurcio Torres, afim de que sejam pe
didas mformações ao Sr. Ministro da .Tustiça, sobre os mo
tivos que dete~ram os actos da autoridade policial, nesta 
Capital, a 4 e 5 do corrente, varejando o Syndicato dos Ban
.carios e ali effectuando numerosas prisões. 
· Esses actos, Sr . Presidente, praticados justamente na 

occasião em que nesta Casa se prestav.am homenagens á 
memoria dos sacrificados .nos moVimentes de Copacabana e 
de São Paulo, marcos e etapas da evolução revolucionaria, 
.que culminou em Outubro de 1930, constituindo aconteci
mentos historlcos memoraveis, veio, de certo modo,· empanar 
c brilho das homenag~ns aqui propostas e votadas e desme-

. .recer o culto que se pretende prestar áquel!es heróes. 
São actos, Sr . . Presidente, de violencia, que attentam 

contra as garantias que a Constituição Federal assegura· aos 
·brasileiros. Dessa forma, nada podem conseguir no sentido 
de assegurar a ordem e a tranqulliidade publicas. Sr. Pre
.sidente, os actos da autoridade se fazem efficientes e fortes. 
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quando escudados nas leis não quando representam exces-
sos, .ou, mais claramente, exhibição de força. · 

Estou certo; Sr. Presidente, que a Camara votará dando 
seu. apoio ao_requerimento do illustre Deputado Fluminense. 
a:· que, praseirasamente, dei a minha ·assignatura. Ao con..., 
traria, quando nenhum outro effeito · possa ter o requeri
mento do nobre Dep_utado, pelo m~nos, poderá elle ficar 
como advertencia aos poderes publicas da Republica, ás nos
sas· autoridades, de· que · o desrespeito ás garantias indiVi
duaes, assegur~das. na Constituição, a coação da liberdade de 
pensamento e de reunião, que a lei suprema assegura a todos 
os brasileiros, · é uma violencia que diminue o Governo áos 
olhos da Nação, que, ao invés de o fortalecer, o apresenta ã. 
opinião .publica como governo fraco. · 

Sr . PreSidente, não foi sómente na Capital da Reou
blica que testemunhamos factos desta natureza, attentâto
rios .das llberdades individuaes do cidadão. Noticias-que re · 
cebi do Espirito Santo attestam que tambem lã, syndicatoi 
de trabalhadores, mass<'tS prclét:irtas, por mo~ivo àe ple~tea
·rem reivindicações, aliás pacificamente, dentro da ord.e)il e 
dos principias constitucionaes, soffreram do governo espírito-. 
santense iguaes, senão mais Violentos, ataques. . ._ 
. O Sr. Capitão Punaro Bley, que, por um passe magicó. de 

indecorosa mahobra política, se acha de posse do gove~o do 
m eu Estado, entendeu que a forma pratica, efficiente, de 
~olucionar . um conflicto entre empregados e empregadores 
era o de exhlbir força e praticar violencias. 

A 4 ·e ~ do corrente, os empregados da Companhia de. 
Bondes de Victoria - conductores, motomeiros e operarias. 
das officinas da Companhia. Central Bras!.leira de Força· Ele
ctrica - declararam-se em greve pacifica, pleiteando au-
gmento de salario. _ 

0 SR. VICE!."TE GALLIEZ - V. Ex. pennitte um aparte~ 
Foi tentado accôrdo, por intermedio da Commissão Mixta de 
Çonciliação? · -

O SR. UBALDO RAMALHETE .:_ Foi tentado, _ impro-
ficuamente . _ 
. 0 SR. ACURCIO TORRES - Vejam OS nobres collegas O. 

que é, actualmente, o 5 de Julho: essa data, que dev1a ser
de jubilo e alegria para os que ora governam, transformou
se e~ um dia de sustos ... 

. O SR. UBALDO RAMALHETE - De intranquillldade '!. 
~d~~l:ncias. das autoridades contra as liberdades dos Cl·· 

. Insistindo a Companhia de bondes em negar o augmen
to pleiteado de salarios de seus trabalhadores, o GovernG. 
estadual tomou a deliberação de fechar, de vez, todos os 
SY.IJ.dicatos de trabalhadores, de Victoria., e recolher ás pri -· 
sões numei,"osos grevistas. Ao invés de servil' de mediador. 
no proposito de solucionar o conflicto, conciliando as partes~ 
como era de esperar e era razoavel, ' o Governo c.reou uma. 
situação clifficil, grave, que nesta hora está perturbando pro
fundamente a vida da capital espirito-santense. 

O Sa. · AcuaciO ToRREs · - Governo que já. sahiu de uma.. 
situação tão ditficil e tã.o grave. · 

O SR. UBALDO RAMALHÉTE- Fechados o8 syndlcatos, 
e- dt:clarado, pelo orgão official, pela palavra do Che~e · d~· 
Policia, _que só eram perm.ittidas reuniões de trabalhadores. 
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em syndicatos, a portas fechadas, houve um movimento ge·
ral d~ solidariedade de diversas classes trabalhadoras e de 
revide ~ ac~o violenta do Governo, de modo que, a esta 
hora, nao so os · conductores e motorneiros e empregado::; 
dás officinas da Companhia de bondes estão em gréve, senão 
quast todos os trabalhadores da capital do Estado, pertur
bando radicªlmente a vida da cidade . 

. 0 S!L ACURÇIO ToRRES - V. Ex. não acha que, pel::.. 
coincidencia e uniformidade das provideneias tomadas, em 
varias capitaes dos Estados, alguns até já constitucionaliza · 
dos, devemos ter a impre'ssão de que essas providencias sãv 
determinadas pelo Governo Central? 

. . 
O ·sR. UBALDO RAMALHETE - Parece-me que siin . 

. O SR. Acuacto ToRRES - As medidas policiaes adopta · 
das em São Paulo, em Bello Horizonte, e agora, diz V . Ex . , 
em Victoria, e na Capital do meu Estado ... 

O Sa. DEMOCRlTo F,oCHA - E no Ceará, ta:mbe:m.. 
O Sa. Ac'O'RC:Io ToRRES - ... todas são identicas áquella3 

pOsbl.s em pratica na Capital da Republica: os trabalhado
res podem fazer manifestações, podem commemorar a data. 
mas nas sédes, a portas fechadas. Parece-me estou á parte 
do Governo, · não posso asseverar, portanto - parece-me que 
essas ordens tod·as são dadas pelo Capitão Felinto Muller 
ou pelo Sr. Vicente Ráo . E' o Governo Central agindo, por
que a coincidencia é demais ... 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Parece que V. Ex. tem 
razão. Creio tratar-se de acção dependente de uma unica 
ordem, de instrucções partidas de um mesmo ponto. 

O SR .. DEMOCRI'TO ROCHA. -' O Governo do Estado de 
V. Ex . é tambem extremista da direita? 

O SR. UBALDO RAMALHETE- Não sei se o Governo 
do Espírito Santo é extreinista da direita ou da esquerda; 
sei que o Governador participa de um ou de outro extremo, 
çonforme llopram os ventos. . . 

0 SR. DEMOCRITO ROCHA - E' uma _pergunta que . faço, 
faço, porque o Governo do meu Estado e extremista da di-
reita. · . 

O Sa. Actmcio ToJW:S - Sé o Sr . Punaro Bley é extre
mist;a. da direita ou da esquerda, não sei . ?osso garantir, 
segundo. a · imprensa, que . S. Ex. , para ser Governador do 
Espiríto San~, andou na esquerda, depois na direita e custou 
a chegar ao centro. . . · 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Acompanho o pensa
mento do Sr. Deputado Acurcio Torres: o C--overno do Es
pirito Santo será da extrema esquerda ou da- direit'a, conforme 
as convenienciasc · . 

Proseguindo, devo dizer que nesta hora na Capital Es
pírito Sant.Q, será da extrema esquerda ou da ctireita, con-
tforme ·as conveniencias. · . 
lU' bana · estão completamente . suspensos, em· face da greve 
dos empregados da Companhia de bondes e de todos os mo
toristas de automoveis de praça. Não ha pão, não ha leite. 
não ha carne verde, porque os padeiros, os leiteiros e os 
açougueiros declaram-se em greve. . 

O serviço do porto está completamente paralysado, pois 
ós empregados· das dócas e de armazens, inclusive estivado
res, :ficaram solidarios· com os companheiros da companhia 
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de bondes, em signal de protesto contra a acção do Governo 
do Espirito Santo, procurando suffocar a aspiração dos tra · 
balhadores da referida companhia, por meio da violencia ~ 
da oppressão e pelo fechamento, em massa, dos. syndicato-. 
de trabalhadores. · ··. · - · · 

Trago estes factos ao conhecimento da Camara,. par<A. 
mostrar a necessidade da approvação do requerimento · do 
nobre Deputado fluminense, Sr. Acurcio . Torres, que <:€' nác 
adaptado expressará, ao menos; um protesto contra os -cto.:~ 
dessa natureza, que nenhum resultado pratico ou beneficit. 
trazem á Nação. 

O SR._ ACURCIO ToRREs - Além disso, não é razoavel que: 
a Camara furte ao Governo talvez o prazer de infõrroar a 
um Deputado que deseja apenas saber o que se passa. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Concluindo, Sr. Pres. 
dente, quero que minhas palavras iiquem como um pro
testo ao acto de violencia das autoridades espiritosantenses, 
ás reivindicações 1ustas dos ope!"arios que_. na. Capital dv 
.Estaào, acham-se em greve pacifica, protegidos pela Constl
tuição Federal e, ao mesmo tempo pelo proposito de dirigir, 
desta tribuna, um appeno ao Sr. Ministro do Trabalho no 
.sentido de S. Ex. interpor a sua alta autoridade afim. de 
:t:azer cessar o con!licto que está perturbando profundamente 
a vida da capital do n:eu Estadó. (Pa.Lmas.) · 

O Sr. Raul Fernandes (Para encaminhar a votacáo) - · 
Sr. Presidente, devo extra.nhar que um illustre membro da 
opposição, interessado, nessa ·qualidade, mais que ninguerr~, 
em obter apprqvaçáo para o requerimento do Sr. Acurcio 
Torres, · tivesse, elle proprio~ procurado crear úm obstaculo 
moral a essa approvação, affirmando que elia envolvia ma
nifestação de de:sconfiança. no Poder Executivo e no lllu::.-tre 
chefe de Policia do Districto .Federal. 

O SR. ACURCIQ ToRREs -- Se o nobre orador se r~fere 
ao discurso ba pouco pronunciado pelo Deputado Ubaldo Ra
malhete, pediria licença, com a estima que lhe voto e o aca
tamento que lhe devo, para declarar que V. Ex. ouviu mal. 
() Sr. Ubaldo Ramalhete acabou de diZer que a camara náo 
deixaria, por certo, de votàr- o requerimento, accrescentando 
eu em a:parte, que a Casa não furtará, sem duv!,da, ao Go-
verno, opportunidade de prestar essas inforrr.a.ções. · 

o SR. PEn-ao RAcHE - Declarou que o deferimento do 
pedido importaria em reprovação da ·Camara ao acto do Go-
v~rno. _ 

O SR. Acuacro ToRRES - Disse que a Camara não de1- · 
xaria de approvar o requerimento, pois desejamos saber o 
que houve. · · : , 

O SR. BARRETO l'IN'ro - O requerimento 55, no mesmo 
sentido, já foi approvado. · 

<Trocam-se p:parle3 entre o~ senhores Deputados Acu.r-
do Torres e Barreto Pinto. ) · 

O ·SR. PRESIDEN'l'E· - Attenção! Está com a palavra ·O 
Sr-. Raul l•'ernande&. · · 

o SR. RAUL FERNANDE:S -·Sr. Prru.idente, só mesmo 
a.s notas tachygraphicas ·poderão elucidar esta. questão de 
facto ·- se o Sr. Ubaldo Ramalhete · disse uma· ou outra 
causa. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 12:18 - Pêgina41 ae 58 

- isa ·-

Acceitei a versão que me foi t razida pelos Deputados 
Pedro Rache e outros, visto como não ouvia, na posição oc" 
cupada pelo orador, nada do que S. Ex. dizia. 

Admíttindo, entretanto t ivesse havido equivoco e S. Ex. 
não houvesse emprestado esse signüicado á approvação do 
.requerimento, quero declarar que virp. á tribuna com o pro
pos1to , de não negar o meu voto a requerimentos de infor
mações sobre esses successos, pois tenho certeza, prestando-as 
á Camara em devido tempo, o chefe de Policia pode trazer 
ao . Poder Legislativo elementos para convencei-o de que 
ainda um.!!- vez cumpriu o seu dever, procedendo, dentro da 
lei, em defesa da ordem e da tranqui1lidade publica. 

E' per esta convicção, -e, não pela opposta, que dou mi
nha approvãção ao requerimen tQ . 

Em seguida, é encer!"ada a discussão e arrnun-
_ciada a votação . . 

Approvado o requerimento n.- 56, de 1935. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem> r equer e obtem dispen
sa de impressão -da redacção final dos projectos ns. 42-A e 
50-A, de 1935, (la legislatura), afim de serem immediata
mente votados. 

São lidas e, sem observações, approvadas as seguintes 

. REDACÇÕES 

N . 42-A - 1935 

( P~ Legislatura) 

RedacÇão final do projecto n . 42, de 1935 r ta Leg .) que con 
. cede os creditos de sess~nta contos de réis (60:000$) e 

cincoenta contos de réis (50 :000$), destinados á Facu.l
dade de Medicina da Bahia . 

(Proj . 211, de 1934- Fin . e Orç . 84, 1935- 1a Leg.) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministerio da Educação e Saudé 
Publica o credito especial de sessenta contos de r~ís (60:000$), 
destinado âs despesas a serem feitas com a acquisição dt: 
material, iDStallacão e apparelhamento da cadeira de 'Clíni
ca Propedeutica. ·cirurgica da Faculdade de Medicina da 
Bahia. . · . · 

Paragrapho · un1co. .1\ acquisição do respectivo ma ter:t.a .. 
e sua · installação deverão ser feitas de accõrdo com as in

. dicações do professor da cadeira. 
Art .. 2.0 Fica igUalmente aberto no mesmo ~isterio o 

credito de cincoenta contos de réis (50:000$000>· supplemen
tar á verba 2a <Institutos de. Ensino) , consignação, 13, des
tinada á Faculdade de Medicina da Bahia. · · 

. Art. a.o Os recursos necessarlos ao financiamento do 
encargo .ora creado no Thesouro correrão por conta da ·ro · 
brica sob ll· . 56 do Orçamento da · Receita Geral da Republi
ea . para o corrente anno {taxa da Educação e saude - de· 
éreto li.· 2L335; de 20 de Abril de 1932). . 
· . Art. 4.o Rev6ga.m-se as disposições em contrario . 
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Sala da Coi!I.IIÚSSão, 3 de J.ulho de 1935. - Valente de 
Lima, Presidente. ___: Heitor Maia. - Corrêa da Costo. . 

N. 50-A. - 1935 

na Legislatura} 

Redacção final do projecto n. 50, de 1935. (1« · Leg.) , que de
. termina que o .Thesouro Nacional pague a 1J. Leopoldfn'-'

de Mattos Porto, . viuva do 2° tenente Ezequiel da Silva. 
Porto, a importancia de vinte e dois contos, cento e. dez 
mil réis (22:110$000), correspondente a dif!erenÇa de pen
são · a que tem direito~ 

(Just. 117, 1935 - Fin. Orç. 47, 1935 - · 1a Leg. ; 

O Poder Legislativo decr~ta: 

Art. 1.0 O Thesouro Nadona! pc.g~rá a. D . l..eopodina de 
Mattos Porto, viuva do 2<: tenente Ezequiel da Silva Portu, 
a quantia de vinte e dois .contos cento e dez mil réiS, 
·(22:110$000), que á mesma é devida como di!ferença da 
pensão a que tern direito, e não lhe· .foi integralmente paga., 
correndo a devida despesa pelo n.. V do artigo 4° da lei n . 5, 
de 12 de Novembro de 1934. · 

Art. 2.0 Revogam-se as dispo_sições em contrario . 

.Sala da Co.m.míssão de Redacção, 3 de .Julho de 1935 . 
. valente de Lima, Presidente. - Heitor Maia. -Corrêa dG. 
Costa. ' 

O Sr. Presidente - Os .Projectos vão á sancção . . 

Esgotada a materia da Ordem do clii, dou a palavra, 
para explicação pessoal, ap Sr. Barbosa Lima. Sobrinho. · 

O Sr .. Barbosa Lima Sobrinho <Para explicação pessoal) 
- Sr. P.residente, continuando nas considerações que vinha 
:fazendo, sobre .assumpto a' que sou chamado, reconhecendo 
embora não póssa merecer, a attenção .do · plenario por se : 

. tratar de politica local, termino á leitura da carta ·que me 
el).vi.ou o Secretario· da Fazenda do Estado, Sr. · Sylvio -Gran
Vil~. . ' 

· Ccmtinua S . S ~ : 

. . o Iriéro enunciado da materia demonstra: ca.bai.:. 
ménte, que se trata apenas da ínclustrialização dos 
serviços technicos da Secretaria, crea.ndo a· obrigação. 
de a.pplicar no proprlo deseri.volv.imento da producçáo 
os proventos auferidos ·por esses serviços. Todas as 
lmpor:tancias por este ·meio arrecadadas o têm sido, 

. p·elas repartições da Fazenda, sendo creditadas, no-
. Thesouro elo Estado, ao-·Fundo SOcial. . · 

o _regime da.s fundaÇões é ' ini;tituido universal
mente·.-. Nos Estados .unido:; foram creados· os bonus. 
da. Amer.16a. Legion . Na. Fiança, o gã.binete' Doumer
inle. nas· vesperas. de. sua. queda, cogitava da creaÇão 

·· de 11m Fundo .. para . ma.nutençã.ó .elas :rorça.S . armadas, 
de . importancta _vultosissima. e absolntatnente . tixde·· 

·-
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pendente das verbas àrçamentarias. Entre nós tive
mos o "ru,ndo Rodoviario" creado pelo 'Sr. wáshin
gton LUis; temos, entre outros, o Instituto do Assu.
ca.r: e d~ Al~ocl, de!e~dido pelo Sr. Cleophas; o Fundo 
Uruversltano, em tvlinas, Geraes, creado pelo Presi
dente Antonio Carl_os; o Instituto de Cacau, na Bahia. 
que tantos bene!ic1os tem tràzido á lavoura daquelle 
Estado; os Fundos Escolares em varias Estados e os 
Institutos de Café em São Paulo, Minas Geraes e Per
nambuco. 

Todas essas instituições têm prestado relevantes 
serviços :ao Paiz; pelo que só merece applausos o Go
verno de Pernambuco, por haver creado o Fundo de 
F-omento da Produccão. 

Agradeço a divulgação que o amigo der ás expli- · 
caçóes acima, que, se ão são mais minuciosas, por 
não possuir, no momento, documentação completa do 
Estacto, desarticulam a investida feita contra a adnú-
rüstraçáo de :Pernambuco. · 

Creia amigo obrigado. - Sylvio Granvile." 

Sr. Presidente,. com a· exposição da ma teria feita pel<> 
.Secretario da Fazenda do meu Estado, vou mostrar á Camara 
.quantas inexactidões _se acham contidas, a respeito desse as· 
sumpto, no discurso do Sr. Deputado João Cleophas. 

Diz S. Ex. que as despesas com a nova Secretaria d '. 
Estado, quanto a pessoal e~material, correm quasi comple
iiamente por conta do fundo de fomento da producção. 

Não é exacto, porque o fundo de fomento da p:o:-oducçã& 
eonstitue instituto . e~pecial, que não, tem natureza orçp.· 
mentaria. Todas as despesas orçamentarias da Secretari~ 
:ficam dependentes do mesmo processo estabelecido para :> 
<:Onjuncto da tarefa orçamen taría do Estado. 

"A sua movimentação - diz o Depl.rtado João 
Cleophas"',- é feita directamente pelo Secretario, de 
accõrdo apenas com um Conselho Agronomico, com
posto de chefes de serviço nomeados em commissão e 
trazidos de fóra, isto é, chegados a Pern~buco n~ 
mesma hora e _pela mão do proprio Secretario". 

Tambem não é exacto. O Conselho Agronomico compõe
·re ·de- chefes de serviços, mas não todos elles vindos de !óra. . 
.Mui,tos já se acham trabalhando ha lon~o tempo na Secre
~ da Agricultura. A respeito da honestidade delles, o 
.Sr. _J9ão. Cleophas podia dar seu depoimento, fazendo justiça 
á.qúeiJ_es servehtuarios do Estado. 

. 'Não quero c1tar senão os Srbo. Renato Faria e Appollonio 
Sa.llés,. que são . duas expressões de rara competencia, como 
teclirilcos de real valor, dedicados ao trabalho e â. economia 
.elo 'Estado. · 

O SR. SEVERINO MAR!z - Apoaldo. O _rrr. Appollonio 
Salles é um nó me que honra Pernambuco . 

. O SR. B.'\RBOSA LIMA SOBRINHO --.: Concordo intei
~en te com o nobre collega. 

· Diz o sr. Joã,_o Cleophs.s que, 

" ... Esse tundo depositado na. agencia elo Banco 
do Brasil em Recife, tem a. sua: movimen~ação fóra. 
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do· menor contrôle- da Seeretaria da Fazenda e d-':l> 
· ·Thesouro· do Estado; ... ·" 

Tambem não é exacto. O controle do Thesouro se faz. 
embora o registro seja a posteriori. Mas ha garantias snf.fi
dentes offerecidas independentemente do registro a pos
teriori, como vou _positivar, á margem das declarações . do 
Sr . .r oão Cleophas. · · · · 

Diz S.· Ex. , ·p_or exemplo, ·que a prestação de contas é 
no fim de cada anno. Não tem S. Ex . razão. A prestação é
mensal. Na primeira quL>1zena de cada mez o· Secretario da 
Ag-ricultura é obrigado a mandar balancetes minuciosos ao 
Secretario da Fazenda, para o devido registro, nos livros da 
Thesouraria. 

Diz, ainda o Sr . Cleophas: 
"Tra~crevo os tres primeiros artigos do decre

to n. 387, de 1 de Abril de 1935, que regulamenta •.» 
referido Fundo de Fomento:" 

Vêm, a seg-•. ür~ tras artigos. S. Ex., entretanto, não citou. 
outros artigos desse decreto, que é amplo. Pergunto a Sua. 
Ex. por que não o fez? Esclareço á Camara.. Não citou, 
porque nesses artigos é que estavam preceituadas as garan
tias que s. Ex . procura negar, isto é , limitação do destintr. 
formalidades · para o emprego do deposito, obrigação de pu
blicidade, processo de prestação de contas, exigencias para. 
a verificação dos documentos . QJle a.uoonzem o dispendio do 
fundo. · - _ · 

Diz o Sr. João Cleophas que esse processo destróe ·a 
centralização da contabilidade estadual. 

Isso seria -verdade; se não houvesse o registro. O re
gistro se verifica q.- posteriorí, .é certo logo a centralização 
continua .. · 

O SR. JoÃo CLEoPHAS - Qual o regime adaptado para 
t~dos os registros? Faz-se o registro prévio . 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO _:_ O fundo especia~ 
é differente das verbas orçamentarias coiXlllluns. 

· Explicarei a V . Ex. por que existe esse fundo ·especial. 
-:.ual ó seu desUno e objectivo. Aliás, vou xne limitar a lér. 
c/> termos do · proprio decreto, porque a)li está a contesta
cão ás affirmativas de V. Ex: 
- O SR. JoÃo Cu:o?:aas - O que V. EX. não conseguirá. 
apesar de sua cultura, é destruir a minha affirm.açã.o, isto 
é, que ·se abriu um regime de excepç.ão, um privilegio para 
determinada Secretaria .. 

O. SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Não se tral;a oe 
um privilegio para determinada Secretaria, pois que a Se~ 
cretaria continua sule_ita ao regime que vigora para o con
juncto da actividade orça.mentaria da administração. 

O SR. JoÃo · Cu:oPHAS - O nobre orador não está bem 
informado.. Conheço · a petulancia do governador de Per
nambuco, que vae ao pontO de attirmar que foi S. Ex. quP. 
tnstituiu 2. publicação .. do Boletim de Despesa, diar1o, tra
balho mandado organizar pelo Sr. José Bezerra. Lastúnr> 
não se encontrar no recinto o Sr. Teixeira Leite para appel-
lar para o. testemunho oe S. Ex . · • 

O. SR .. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O nobre Depu~ 
tado Sr-.· .. João Cleoph~ a.llude a uma··emissão, que está sen~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12: 18+ Pág ina4 5 de 58 

167-

-do offerecida ás caixas dos bancos desta Capital de 60.000 
-<-,ontos ... 

0 SR. JOÃO CLEOPHAS - E' verdade. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - . . . quando a 
·verba destinada ao fomento é de 10.000 contos! O proprio 
·decreto diz que, dessa emissão, apenas lG.OOO contos se des
tinam ao fundo especial. Encontramos o destino desse funde 
-especial nos consideTanda do decreto, onde se declara pre-
-cisamente qual foi a idéa de sua instituição: 

"Considerando que a utilização de todos esses elemen
tos indispensaveis ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento 
da Producção será precario e pode sêr até contraproducen
te, se não obedecer a programmas previamente estabeled
dos em bases racionaes; 

Considerando que os melhores prograrnmas serão, en
tretanto, inefficazes, se não houver a necessaria continui
-dade na sua t:xecucão . " 

O SR. JoÃo· CLÉOPHAS - O fundo não existe. Já ha de
·creto de emiSSão de apólice sem se saber quanto o program
.ma exige. E' curioso ... 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - V. Ex. náo ignora 
·que o processo é o seguinte: constitue-se o fundo e ap
:prova-se o programma; então, se fará o emprego desse fun · 
.do esoecial, de a.ccôrdo com o programma organizado pelos 
-crgãos technicos da Secretaria da Agricultura. 

O SR. FERNANDES TAVORA - Esse emprestimo, entretan
to, tem outro.s destinos. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Tem outro des
tino, em par~, v. Ex. vem em meu auxilio; e não seria de 
.esperai outra cousa da gentileza do nobre Deputado. 

A parte referente ao fundo será depositada num banco 
.e empregada de accõrdo com o regulamento do decreto já 
elaborado pelo governo do Estado . 

O SR. JoÃo CLEOPRAS - Não quero fazer })revisões, mas 
v. Ex. ha de vêr que, dentro de pouco tempo, nem o senhor 
Paulo Carneiro estará mais em Pernambuco. 

O SR.· BARBOSA Lll\ilA SOBRINHO (Lenào) - "Consi
derando que a continuidade da acção, em trabalhos de tal 
natureza, depende, fundamentalmente, da existencia de. re
.cursos financeiros previamente gatantidas; considerando que 
1sso só pode resultar da creação de um Fundo Especial, 
não sujeito âs osclllações orçamentariaS, tanto mais quando 
os recursos ordinarios não comportam dotações correspon
dentes ã.s necessidades de um trabalho intenso em proveito 
do desenvolvimento de nossa actividade agricola." 

Esses do!s . consúleranda dizem nitidamente qual !oi a 
intenção do governo de Pernambuco. 

Na apertura das veroas orçamentarias, não haveria mar
:gem l)a.ra um fundo mais amplo de assistencia .ao trabalho 
e .á producção. Não se poderia tão facll e seguramente soc
-<:orrer· a todos os lavradores que precisassem de assistencia 
tecJ:mica., a todos que estivessem a reclamar meios para tra.-
.t~aLllar. . . 

A ·Secretaria da Agricultura, na comprehensão dessas 
·difficuldades, procurou crear serviço_s :de assistencla agri
>eola: que não dependessem da fluctuação de verbas orça
.rilentarias. 
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o SR. JOÃO CLEOPHAS - Pergunto a v. Ex. :. está: havend~ 
ou não excesso · de arrecadação sobre a receita prevista? 

. . . 
O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - A informação que-

. possuo é de que ha excesso. . · 
O SR. João Ctl>OPHAS - E. não seria mais intuitivo que, 

antes de se recorrer i emissão de apolices, sempre prejudi
cial ao credito publico, se fossem utilizar esses excessos da 
previsão para este fim, sobretudo quando ainda não ha pia
no estabelecido? Porque a verdade é esta: antes de se ter
plano, já se está emittíndo dinheiro. diminuindo o credito. 
do Estado. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O plano deve
existir, porque o registro a. posteriori no Thesouro não se
-poderá fazer si os documentos não estiverem em ordem. 
Logo, a garantia da fiscalização do Thesouro continua, e 
continua· auxiliada por essa outra somma de elementos de
fiscalizacão e contrôle. 

O sã. JOÃO CLEoP:aAs - O Ministro Odilon Braga, com 
sua. esclareCida intellige:ncia que ninguem nega, deu entre
vista, ha poucos dias, em.que traçava, dentro de um pensa
mento que tambem expuz nesta tribuna ... 

O SR. BARBOSA L!MA SOBRINHO- E, aliás, vem sen
do debatido, ha longos mezes, pelo goven10 do Esta_do de-
Pernambuco, junto ao .Ministerio da Agricultura. . 

O SR. JOÃO CtEOPBAS - ..• a esphera de· attribuições 
dos Estados e do Ministerio . Ahi se vê que a actuação de
Perilambuco já está em divergencia com esse ponto capital 
delineado pelo Sr. Odilon Braga. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Mais umá razão
para a demora desse plano, que V. Ex. está a reclamar . 

O SR. João CLEOPRAS - Se não ha plano, então é es
cusado que se execute serviço de grande -vulto, que amanhá 
póde não ficar dentro da esphera do Estado na divisão de 
attribuiçqes. 

O SR .. BARBOSA .LIMA SOBRINHO - Quanto á Secre
taria da Agricultura, V. Ex. sabe perfeitamente que ha. 
plano. 

O SR. JoÃo CLEOPHAs -Neste ponto, contesto. V. Ex 
está convidado a trazer aqui esse plano. . 

0 SR. ADOLPRO CELSO - O Sr. Secretario da Agricul ~ 
tura, em entrevista, já tem declarado qual esse. plano. 

0 SR. JOÃO CLEOPRAS - Pois 'V. Ex. está convidado a. 
trazer essa entrevista, que não conheço. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRil'-I"'HO - Foi publicada no 
"Diario da Manhã", de Pematnbuco. O nobre Deputado não 
a conhece porque, evidentemente, não quer della se lembrar 
neste mon1e~.to. 

· O SR. J~Ão CLEOPHAS --:- V. Ex. está enganado. Conhe
ço informaçao do Secretano da Agricultura, contradictada 
pelas palavras do Sr. Ministro, pela qúal se vê que vem ao, 
R lo e quando volta faz a!:firmações falsas. O plano não ~ 
programma.; é um enuntia.do de idéas vagas, abstractas . 

. O SR. BARBOSA LIMA SOBRIN;HO- O Deputado Joãe> 
t;!leophas tem interesse· em fazer confusão. Ha um. plana 
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:geral, na<;ional, e este ser.á decidido pela ·conferencia que se 
vae reumr em Setembro, quando estiverem constituclonalí
:zados os Estados. 

0 SR. JOÃO CLEOPHAS - Talvez a V. Ex. é que inte
resse fazer confusão. V- Ex. está convidado a mostrar esse 
plano que foi publicano. 

' O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO.- Já foi publicado 
·c · plano geral da Secretaria, na entrevista a que alludimos. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS - Não apoiado; foram publica
-das idéas vagas, coisas abstractas. Um plano implica na 
-enunciação de dados concretos . · · 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO -V. Ex. fez aqui 
~ccusaçóes porque não se sabia nem o quadro de funccio
.narios . 

0 SR. JOÃO CLEOPHAS - E é a verdade. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- E' até um louvor 
· :ao governo de Pernambuco não haver .esse quadro_ Quand'' 

se trata de fazer uma reforma no Brasil, antes de surgir a 
reforma, surge logo o quadro de funccionarios. O governo_ 
do Sr. Lima Cavalcanti procurou estabelecer inicialmente, 
c plano administrativo e á med.ida que este se f"i desenvol
vendo, o governo irá preenchendo o quadro de funccionarios. 
:Esta a idéa que está presidindo · o governo, em relação ao 
.assumpto. · 

V. Ex.·, quando viett-· á tribuna, exporá suas idéas, por
'Jue t-enho ainda tanta coisa a dizer hoje, que, se continuar 
-o dialogo, não me será possível . 

O SR. JoÃo CLEoPHAS - Se meus apartes desagradam 
-a V. Ex. deixarei de interromper. ' 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - V. Ex. ·sabe que 
'tenho sempre prazer em ouvir seus apartes. Infelizmente, 
pediria a V. Ex. desse seus apartes de modó que eu pu
-desse cont inuar meu discurso . Se V. Ex. me interromper 
-de minuto em minuto ... 

0 SR. JOÃO CLEOPHAS - Se V. Ex. deseja, não . O inter
.romperei mais; apenas ouvirei. Isso depende de V. Ex. 

O SR. BARBOSA .LIMA SOBRINHO - As garantias para 
a utilização ·do Fundo Especial, Sr. Presidente, são de va
rias especies. Já me referi ao registro a posteriori a que 
.allude o decreto, mas acima' delle ha um conselho delibera
tivo, que vae ser formado· por chefes de serviço, alguns 
-delles antigos funccionarios e a respeito de cuja honestida-
-de o Sr. João Cleophas . pôde dar seu· testemun ho pessoal. 

O SR. JoÃo CLEOPa:AS - Frisei que não punha em du
vida .a -honestidade desses funccionarios . · 

O SR. BARBO~ LIMA SOBRINHO - A appllcação do 
Fundo Especial realmente constitue creaçã.o~ é .a maneira de 
assegurar verbas estaveis,. firmes, permanentes, a serviços 
que tenham caracter de maior urgencia e de maior necessi
-dade . . Se ficassem dependendo das dotaçõs animas, certa~ 
-mente que a realização delles. viria ·a prejudicar-se, nas os -
cillações .orçamentarias, pois as · leis de· meios dos nossos 

:Estados dependem de impostos ad valorem, estabelecidos so-
.. . bre a exportação dos · productos. 
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o SR. João CLEOPH.<\S - Criei tambem, lá, fundos espe- · · 
ciaes, por minha inicíativa, media.nte estudos que foram pu
blicados e submettidos á consideracão do Conselho Consul
tivo. Mas a movimentacão desses fÚndos, como o de sanea
mento do interior e outros, era feita directamente atravez: 
da contabilidade do Thesouro do Estado. 

O SR. 3ARBOSÀ LIMA SOBRINHO - O Secretario da. 
Fazenda· já mostrou, aliás, em carta que me dirigiu, varios. 
exemplos de fundos especiaes, inclusive da Caixa do Insti
tuto de Assucar e Alcool, dos Institutos do Café de Pernam
buco e de São Paulo, do Instituto de Cacau da Bahia, do Ins
tituto de Café de Minas Geraes, de modo que não se trata 
ãe nenhuma iniciativa. nem alarmante, nem origi!lal, pois: 
ha numerosos precedentes. 

A fiscalização, além da segurança daquelle conselh.J 
agronomico deliberativo, que julga do emprego de cada verba, 
tem ainda a certeza da publicidade . 

Diz o art. 7°J da lei: 

"Nnehum dos serviços, acquisições ou installa.ções, pre
vistas no artigo anterior, será realizado por conta do Fund0c 
de Fomento de Producção sem que o progra.mma. de sua exe
cução, ou a proposta devidamente justificada e instruida te
nha sido previamente approvado pelo Conselho Agronomico. 
de accôrdo com o que estabelece o decreto n. 385, de 29 d~ 
Março de 1935. Os programmas e propostas approvados nos: 
termos deste artigo serão publicados immediatamente no · 
J)iarío Ofjicial e não poderão ser alterados sem audiencia 
do referido Conselho e approvação do secretario. As alte
rações assim approvadas serão tambem publicadas no Diario 
Official." 

Como_ vê a Camara, ba publicidac;ie ampla, julgamento 
de uma commissão deliberativa, formada de pessoas idon~as, 
como reéonhece o Sr _ Joã.o Cleophas, controle do proprio 
Thesouro que centraliza todo o pagamento· dessas verbas. 
além da intervenção. de outra commissãó, o Conselho Agro
nomico JlUe prepara os ·planos. Piz ainda a lei: 

"As formalidades . de que se ·deverão revestir os do
cumentos comprqbatorios das despesas pagas por conta. de
taes adeantamentos serão as exigidas pela legislação em 
vigor." 

Lsso _ quer dizer que, se alguma despesa fôr ao Thesouro 
e este achar que não está de accôrdo com a finalidade do 
planQ do Conselho Deliberativo, poderá até recusar o re
gistro. 

O SR. JoÃo Cu:o?nAS - Perdão. O Thesouro não tem 
capacidade para conhecer isso; não vae examinar o -assum
vto. O Thesouro limita-se a fazer a conferencia das contas. 

O· SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - A conferencia das 
contas e tambe~ a conferencia da regularidade dos do- . 
cumentos. 

0 S~. JOÃO CLEOPRAS - 0 empenho prévio das despe-. 
sas implica . na verificação da regularídade dos pagamentos. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O empenho pré
"io constitue, de certo, uma garantia. Por isso mesmo s~ 
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V. Ex. não quer achar que o registro a posteriori, equivale 
:a uma garantia, não sei a que principio de contabilidade pu· 
~blica se quer apegar. 

o SR~ JoÃo CLEOPHAS - O em'penho prévió creio que 
e um empenho antecipado para verificação da applicaçã.o 
-das .verbas. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O Thesouro se 
·:pronuncia sobre a regularidade do emprego . da verba. Se 
esta não se acha dentro do destino orçamentario, se não pro
-vêm de uma autoridade competente, evidentemente não se 
faz o regiStro da despesa . ~ . 

· A mesma coisa se deve verificar no registro a posteriori: 
·O mesmo exame, pelos mesmos funccionarios, feito pela 
mesma maneira. como, aliás, já mostrei pelo paragrapho 6°, 
-do art. so, do decreto que citei, onde se estabelece que os 
·documentos se devem reves';.ir das mesmas formalidades exi
:gidas para o registrü prévlD. 

O SR. Jo.'i:o CLEOPHAS - -Que se adaptasse, então, o 
mesmo processo. Não seria preciso crear um processo es-
.pecial. · .. 

O SR. BARBOSA. LIMA SOBRINHO - O processo espe
cial surgiu ahi, principalmente, porque o serviço tambem 
·ha de ser de emergencia. E' um serviço que necessitará de 
·uma capacidade de acç_ão mais rapida, mais intensa, mais 
>COnstante. 

O SR. JoÃo CI.EOPHAS - E' um equivoco de V. Ex. Ahi 
-é '1.Ue est~ o engano: esse serviço não póde ser de emer-
-gencia, como diz V. Ex. Póde se chamar um serviço de pre-
-visão. de previdencia; não.- porém, de emergencia. 

O SR. BARBOSA. LIMA SOBRINHO - Vou .lêr a V. Ex. 
-os dispositivos que indicam a finalidade desse Fundo Es
·:pecial: (Lê) 

"Acquisição e transporte de machinas; instru
mentos e ferramentas agricolas, destinados aos servi
ços da Secretaria e á venda a lavradores, criadores, 
'Municipios .que mantiverem serviços agronomicos de 
qualquer natureza e a outros Estados; Acquisição no 
:Paiz e no estrangeiro de anin;laes reproductores para 
as fazendas expe!"imentaes de criação e estações de 
·monta e para venda sos criadores, municípios e Es
tados que os queiram adquirir; Acquisição e prepa
ro de adubos, correctivos, insecticidas, fungicidas 
sõros, vaccinas, e medicamentos veterinaríos para 
os serviços da Secretaria da Agricultura e p~ra venda 
aos· agricultores, criadores, municípios e Estados·, 
Acquisiçã.o de anzoes, rêrjes; apparelhos de pesca, não 
só para os serviços da Secretaria da Agricultura 
como para a venda a pescadores; Pagamento de 
subvenções para estagias de aperfeiçoamento no es
trangeiro de . technicos brasileiros destinados ao 
Instituto de Pesquizas· Agronomlcas, ou aos serviços 
de experimentação do Estado", etc. 

Emfím, Sr. Presidente, o de que ·se trata é de uma as:
-si.stencia ampla aos productores de Pernambuco. Uma as
sistencia immediata, de grande e!ficlencia, de grande poder 
fie realização. Esse, o intuito, o obJectivo da creação do fundo 
.especial. -
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Mas, . como dizia ao nobre Deputado, ao mesmo temp()
que se ereava o fundo eSpecial, davam-lhe as garantias ne· 
cessarias. Já as apontei todas. 
. Aliás, quando o Sr. João Cleophas falou. sobre o assum-
pto,. transcreveu o final do art . 3° ... 

O SR. João CLt:OP&s - Transcrevi os tres artigos. O. 
iinal do artigo a que V. Ex. allude . foi lido ao responCler a . 
um aparte com que me honrou o nobre collega, Sr. Antonio. 
Gões . 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - (Lendo) 

"Dentro da primeira quinzena do mez de Ja
.. neiro de cada anno será levantado um· balanço ge

ral do movimento do anno anterior, que será -igual
mente .remettido á Secretaria da Fazenàa." 

Foi tudo que S. Ex. citou no momento, e deante do. 
l'l.parte, . em · relação á remessa. do balanço ã Secretaria da 
Fazenda. ' 

o SR. JoÃo CLEOPHAS - C'itei os tres artigos. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Entretanto, im
media.tame~te, havia o seguinte trecho: 

"Este serviço enviará . á Sécretaria da Fazenda~ 
dentro da primeira semana de cada mez, um ba
láncete do movimento havido no mez anterior .. " 

S. Ex. , com essa. omissão. procurava dar a entender qÚe 
essa prestação de contas seria annual, quando é mensal -
differença que me parece basica, num debate dessa na-
tureza. . 

De resto. entendo que o elemento de maior controle. 
de maior fiScalização, em ma teria ·de emprego de dinheiro.;. 
publlcos, na' ausencia de um Tribunal de Contas, ê a publi-
cidade. · _ . . 

Sou um crente d..e que a publicidade é que pennitte de
vassar todos os segredos, todas as ·manobras dos -interes-

·sados. . _ · .. . . 
E essa publicidade constitue, para o governo de Pernam

buco, como o Sr. João Cleophas, não póde ignorar, uma pre
vccupação absorvente, essencial, direi mesmo despotica, 

O Sa. JoÃo CLEoPHAS - Ainda não foi 'publicado o plan~> 
. E. que V. EX:. se refere. . 

. · o SR .. BARBOSA LIMA. SOBRINHO- 'Í'ambem não fói 
constituído o deposito. · · · · 

· O SR. JoÃo CLEOPHAS - Primeiro o plano; depois o de
posito, os recursos.-

0 SR.. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Como a opera'
ção de. constituição do deposito exige . o emprego de titules 
da ~vida publica, na~ura+mente se combinou que, emquanto 

. se ftzesse~essa operaçao, li'-se:..ia elaborando. o plano. Cons
tituindo o fundo, estaria terminado o plano. Não queira o 
:r1obre Deputado obrigar-me a fazer uma pergunta., para sa
ber qual· deveria vir priizleiro - a gallinha ou o ovo. 

O Sa. JoÃo CLEOPms - Tambem.- vou fazer a V. Ex . 
uma pergunta; _ sem a sua ironia : em que se baseou o gover~ 
no para. achar que 17 mil apolices seriam suffieientes? Po-
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deriam ser 8 mil, lO mil, 20 mil. . . Em que elementos se 
baseou? 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Provavelmente 
no arcabouço de um plano ... 

O SR. JoÃo C!.EOPHAs - Vem V. Ex. com "provavel
mente." 

O SR. B.a....RBOSA LIMA SOBRINHO -. . . . que deve 
existir. O Sr. Paulo Carneiro em entrevista que concedeu, 
fxterna-se sobre o assumpto. S. Ex. não tem necessidade 
de communicar ao publico o plano geral, antes de estar 
constituido o fundo se não quizermos considerar como pla
no os objectivos minucfosamente indicados no decreto nu-
mero 387. . 

o SR . .roiío CLEOP:aãs - Tai-,rez .seja excessivo o fundo .... 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Creio que não. 
O SR. JoÃo CLEOPRAS - Gostaria que V. Ex. trouxesse 

os dados e dissesse em que se baseou o governo, para insti
tuir o fundo com essa quantia determinada. Vê v. Ex. come. 
está sendo feita obra de imprevisão. 

. O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - v: Ex. esta 
accusando com hypotheses. Não podemos ter certeza se existe:, 
ou não o pJ.a:no. Nem V. Ex. póde affirmar que elle não 
existe, ·nem nos garant).r a sua exlstencia. 

O SR. SEVERINO· MARiz - o nobre Deputado, Sr. João 
Cleophas, sabe perfeitamente que os 10 mil contos não pódem 
ser considerados excessivos para o plano que Pernambuco· 
quer realizar. Póde-se peccar por deficlencia, nunca por ex- · 
cesso. Naturalmente, quando o governo fixou a quantia em 
lO mil contos, fel-o levando em consideração a capacidade 
maxima com a -qual o Estado poderia levar avante o plano. 
Qua.'lto a ser excessiva a importancia, o nobre Deputado 
tem a certeza de que não é. 

o SR. JoÃo CLEOPRAS - Não estou dizendo que seja, 
nem que. deixe de ser excessiva. 

O SR. BARBOSA ,LIMA SOBRINHO - O Deputado João 
Cleophas está af!lrmando ..]Ue não eld.ste plano . 

O SR. OswALDO LIMA - Existe o plano creado pelo S~
nhor João Cleophas . 

. o SR. João CI.EOPRAS - o meu existe, de maneira dif
ferente: publicado e submettido ao Conselho Consultivo. 

O SR. BARBOSA· LIMA SOBRINHO - Com esse outro 
ter-se-á de fazer da mesma maneira. 

. . O SR. JOÃO CLEOPHAS - Far-se-á depois. . . Naquella 
occasiã.o, o meu collega Sr. Adolpho Celso, dizia que eu pro-
cura v a tirar todas as verbas para a minha Secretaria . 

0 SR. AIIOLPHO CELSO - V. EX. na o ·nega então que 
cortou verbas das outras Secretarias na sua Secretaria, jus~ 
tamen te para ·eliminar o trabalho destas. . 

· 0 SR. JOÃO CLEOPHAS - Ahl é que· está O ponto difficil 
de explicar: eu cortar verbas das outr3:5 na minha:. . 
. O SR. 'SEVERINO MARIZ - Justifico o procedimento do 
Deputado João Cleophas, na Secretaria da Agricultura de 
Pernambuco. S. Ex. esta v a certo de que o progresso do Es
tado se processa em funcção de sua Secre~aria de Agricul
tura. Naturalmente superintendendo os servi!fOS que mais 
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directamente interessavam ·ã. economia do Estado. encontra
va-se S. Ex., no empenho justo de que tivesse ella as suas 
dotaçõeS- eelvadas. Em Pernambuco, 'aliás, ninguem nega ·a 
obra de S. Ex. · 

·o SR. OswALDO LI1'4A '- Tudo que seja para cortar as 
azas do burocrat_!.smo só póde ter os nossos .applausos e do 
Sr. JQão Cleophas. . 

O SR. ·João CLEOPHAS - Devo dizer que sou trazido para 
esse debate, pela campanha pessoal que o actual Governador 
de Pernambuco, não reconhecendo os serviços que de facto 
presteí ao Estado, está movendo directamente contra ::nim. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - V. Ex. não tem 
razão. 

Sr. Presidente, diz_ o Sr. Deputado 'João Cleophas que 
não existe o plano. mas o certo é que emquanto não existir 
o plano, as verba.s não poderão ser utilizadas, pois ficam na 
dependenc::a da approvação do plano. . 

o SR. Joíio · CLEOPRAs - V. 'Ex. disse, agora, que não 
ha nem ovo, nem gallinha ... 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - As dúas coisas 
se vêem fazendo conjunctamente. De estudos prévios resul
tou a fixa,ção do quantum, que tambem deve resultar de 
possibilidades financeiras. Emquanto se realizam as opera
ções de credito necessarias, para emprego de titulas. da di vi,.. 
àa. publica, vae sendo concluida a elaboração do plano, defi
nindo-se seus pormenores, precisando-se seus objectivos, 
pois que não ha. interesse em: antecipâr a publicação do 
plano, umà vez que não está constituído o fundo. 

o SR. Joiío CLEOPHAs - Ao contrario, o plano devia 
ser publicado logo, para receber suggestões e collaboração de 
todos. . 

o SR. Sr:VEZUNO MA.xrz - Um plano geral, em linhas de
finitivas, não pôde ser formulado assim. 

o SR. João CLEOPHAS - De accôrdo, mas pelo menos 
em linhas geraes devia ser publicado. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO-- O aue venho fri
za.ndo, sr. Presi_dente, é que a publicidade ainda constitue 
a r orça, o · meio mais effica.z ·para se chegar aos segredos, á 
intimidade de todas as administrações. E a publicidade tem 
sido exhaustiva, em relação aos dinheiros publicas, emprega-
dos· pelo Governo de Pernambuco. . . · 

Ainda ha poucos momentos, lia desta tribuna a carta. 
que o Sr. Sylvio Granville me enviou, e na qual se referia 
precisamente, ao luxo de pormenores dessas· publicações. 

Posso · accrescen ta r que ha pouco o Sr. Governador de 
Pernambuco mandava _um officio á Assembléa Constituinte, 
declarando que receberia de. bõa mente todos os pedidos de 
inforn1ações qu~ fossem formUlados individualmente pelos 
Srs. Deputados e, por intermedio da Mesa. encaminhados ao 
Governo ·do Estado. Quem vae até esses extremos de publi
cidade, quem procura, por todas as maneiras, corresponde:
á neceSsidade de fiscalização dos dinheiros publicas, -certa
mente não h a de se encobrfr- nos processos tortuosos, que o 
Sr. João Cleophas proc-..tra neste momento insinuar á Cama.: 
ra, esquecendo-se, talvez, que S. Ex. já collaborou . com 
essa administração, durante tres annos e poude ser testemu
nha do rigor com que ella sempre agiu em relação a esses 
mesmos dinheiros })Ublicos . · 
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· O SR. JoÃo CLEoPRAs - Prestei serviços ao meu Esta
do. Agora, força é convir que depois de minha sahida foram 
adoptadas normas differentes, qu~ eu por vezes combati e 
evitava . . Vou citar um exemplo: o armo passado, o Interven
tor abriu, na verba secreta da Policia, creditos superiores ~. 
400 % da mesma verba. 

O SR. SEVERINO MARiz - Qual o valor da verba? Réis 
84:000$000. Era ella de .48:000$000. V. Ex. dizendo 400 'lo . só 
póde ser para armar .effeito ... 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - .Não ha duvida 
que V. Ex . havia de achar differente a administracão de 
Pernambuco, depois de sua sahida. · .. 

O SR. JoÃo CLEOPRAS - Alguns acham differente por 
outro )llodo: antes, c·ensuravam; quando galgaram posições, 
acharam melhor ... 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - A insinuação de 
V. Ex. não se refere á minha pessôa. Ao tempo em que 
V. Ex. admini$trava a Secretaria da Agricultura, sempB 
encontrou em mim propagandista convicto da sua adminis-' 
tração, que sempre reconheci como uma das m:-tis efi'icien
tes que o Estado tem tido. (Palmas.) 

Chego, Sr . Presidente, á ultima parte das minhas con · 
siderações. 

O Deputado João Cleophas lamentou que tivesse sido 
causa da mutilação ·do discurso em que respondi a S. Ex .• 
na sessão de 4 ou 5 de Junho do corrente anno, mutilação 
feita no "Diario do Estado", na parte correspondent e aos 
debates na .Assembléa Constituinte e Legislativa de Per
nambuco. 

Devo dizer á Camara que, no Diario da Mar:.há esse dis · 
curso .foi publicado mtegralmente. O Sr. João Cleophas at .. 
tribuiu a mutilação ao facto de haver, na primeira parte. 
referencias' elogiosas a S. Ex . e que ess!!·S referencias ha
viam desagrado tanto que determinaram a mutilação . 

9 SR .- JoÃo CLEOPRAS -O que realmente se deu. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRTNHO- O Diario d.a Ma·
nhã, entretanto, que tem circulação muito mais ' ampla qu~ 
o Díario do Estado, e que chega a todos os recantos de 
Pernambuco lido por todas as correntes, transcreveu, na in .. 
tegra, o referido discurso . · . 

O SR. ADoL?:s:o CELSo - Quando o Diario da Manhã 
ataca, o. Sr. João Cleophas diz que foi o Sr. Lima Caval_.. 
cante quem mandou atacar. 

o SR. JoÃo CLEOPHAS - V. Ex. sabe tão bem como eu 
que o Sr. Lima Cavalcante é incapaz de mostrar-se conhe-
cedor de assumptos de ordem geraL - · 

o SR. .ADoLPHO CELSO :...... V. Ex .. em officios que constam 
do archivo, :rl'l.a.is de uma vez disse que o Sr. Lima Caval
cante era capaz. 

O SR . JoÃo CLEOP!iAS - Mera questão de cortezia .. , 
O SR. AooioPHo CELSo - V. Ex . , então, não diz o que 

sente? 
. O SR. JoÃo CLEOPHAS - ... no trato entre os membros 

ih•. administração. 

O SR.. . BARBOSA LIMA SÓBRINIÍO - O cliscur~o foi 
publicado integralmente, no jornal de · maior circulaçao no 
Estado. Quero crer que na Assembléa Cons~ituinte do Es-
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tado talvez tenha havido alguma combinação entre as duas 
correntes; talvez, até, a Assembléa resolvesse· que, como no 
meu discurso .havia uma parte em que propriamente tra
tava da politica do Estado e outra da politica geral, deve
riam ser omittidas, nos dois discursos, as referencias á po
litica do Estado . 
. . Não posso affirmar, mas, quem requereu a inserção do 

discurso nos Annaes foi .o Sr. Arthur. Moura, personalidade 
de tanta elevação moral e tanta elegancia, que, . evidente
mente, só um cri teria dessa . ordem p_oderia leval-o a seme
lhante sei uçã.o. 

o SR . Joiio·. CLEOPHAS - Constatei o facto. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Alíás, no discur
so a respeito do qual se travou este debate, tinha feito elo-
gio á obra administrativa do · Sr. João Cleophas, e · o se
nhnr João C!ecphs.s ach~'V~ que só por isso não íôra pubii
cado .. Posso, entretanto, assegurar a Camara - e é, aliás, 
intuitivo - que o Sr . Lima Cavalcante não tem interesse 
algum em denegrir a acção administrativa do Sr. João 
Cleophas . . · 

O SR. JoÃo CLEOPHAs' - A falta de · ethica do Sr . Lima 
Cavalcante é de tal ordem que, por causa do meu diScurso, 
S. Ex. me mandou, á custa dos dinheiros do Estado. tele
g-ramma insultuoso. que nem quero ler á Camata. 

• O SR. BARBOSA LIMA sOBRINHO- Em compensaçá') 
vou ler . á Camara . telegramma que recebi. logo depois de 
publicado o meu discurso na imprensa do Estado: 

·~Acabo ler seu ·admiravel discurso pronunciado 
sessão 4 Junho estando inteiramente accôrdo sua ele
vada orientação . Adianto nem eu notas officiaes 
nem "Diafio Manhã". atacamos acçáo administrativa 
Cleophas o que seria accusar meu proprio governo 
virtude ter sido elle meu auxiliar immédiata con
fiança. o · que acc~ntuamos após afastamento Cleo
phas estava consciencla. toda gente, isto é, incorre· 
cção sua attitude politica. Abraços. - Carlos de 
Lima Cavalcante." 

Como vê, a Camâra, o dissídio era .em relação á acção 
politica do Sr . João Cleophas, mas não em torno da sua 
acção administrativa, que foi fecunda e constructora. e está 
intiltlamente ligada á administração do Sr. Lima Cav,al
cante. 

'· O SR. SEVERINO MARIZ - Não s~ podem dessociar. Uma 
partt> integra a outra. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Aliás, o se
nhor Deputado João Cleophas me permittirã. ler alguns ex
ceq)tos de correspondencia o!f1cial, em que S. Ex. reconhe· 
cia · que o Sr. Lima Cavalcante sempre se interessou pelos 
problemas administra~ivos e sempre acompanhou, sendo -
se consente que o diga - · uma · especie de animador, pelo 
~ntt.usiasmo que communicava e pelo fervor com Q.Ue acom
panhava os secretarias que, realmente, · trabalhavam pelo 
desenvolvimento das fontes de riqueza do Estado e pela ges-
tão dos interesses geraes. · 

· O SR. João CLEOPHAs - Isso não importa, · porque são 
li fe1·encias am.aveis que, por dever de educação, tinha que 
fazer, e que eu não- iria jamais occultar. O que o Sr. Lima 
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Cavalcante não pôde, porém, contestar, é que S. Ex. não 
trouxe idéa alguma ás suggestões qu e eu lhe leva v a . 

. O SR. BARBOS~ L~MA SOBRINHO - Vou, neste par
ticular, responder a V. .l!iX. com a uala vra do então Secre-
tario, Sr . João Cleophas: . · 

O SR. JoÃo CLEOPHAs - E' linguagem de relatorios em 
que retribuía os exaltados elogios que elle sempre me f:izia.. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Diz o Relatori•) 
de 1932 do Sr. João Cleophas: 

"Cumpro o dever de testemunhar o meu reconhe
~imento pelas ininterruptas demonstrações de confi
ança, que V. Ex. houve por bem em mim depositar, 
prestigiando e orientando a adopção de providencias 
de ordem administrativa, necessarias .ao desempenho 
do cargo de auxiliar immediato do Governo de Per
nambuco, em que me encontro desde Abril de 1931", 
_(pag. 1) · 

Em officio posterior a esse relatorio, em 11 de Junho 
de 1934, dizia ainda o Sr. João Cleophas: (Lê) 

"Tem V. Ex. prestigiado e approvado tod_as as 
providencias encaminhadas pela S.ecretaria para su~ 
decisão superior". E mais adeante: - "V. Ex. vem 
approvando com interesse vigilante todas as medidas 
propostas pela Secretaria e, bem comprehendendo a 
importancia do algodão, para a economia do Estado, 
assumiu o compromisso solenne de reservar, como 
realmente fez, uma parcella do emprestimo contrahi
do no Banco do Brasil para desenvolver a sua cul
tura: graças a essa superior deliberação de V. Ex. é 
que se tornou possível a applicação pratica das me
didas em execução" .. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS - Aliás, depois, para o algodão, 
c Sr. Carlos Lima não cumpriu o que havia promettido, não 
reservou a quantia. 

O SR. BJ\...RBOSA LIMA SOBRINHO - No officío com 
'que se despedia do cargo, em 30 de Junho de 1934, dizia ainda 
c Sr. João Cleophas: 

"E'-me grato accentuar o seu desvello e. o seu 
interesse pelos assumptos de ordem administrativa, 
que encaminhei á sua resolução." 

Em entrevista ao. Diario da Manhã, de 11 de Abril de 
1934, .declarava tambem o Sr. João Cleophas que seu nom~ 
hão seria· motivo para desintelligencia. ·· 

E" accrescentava: 
"Sobretudo na hora actual, em que a administra

ção do Estado está empenháda na. execução de um 
programma para o desenvolvimento economico de 
Pernambuco". 

O SR. JoÃo CLEOPHAs - V. Ex. devia ler todo o trecho, 
e não escolher períodos salteados. 
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O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Deixarei essa 
funccão a V. Ex. 

Ó SR. JoÃo CLEOPHAs - Não é de boa éthica ler trechos 
isolados. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- Se já devo pedir 
perdãó á Camara e aos tachygraphos· por me haver demo
rc.do tanto tempo na tribuna, como é que V. Ex~ quer que 
rr.e demore mais? 

O SR . AnoLPHO CELSO - Aliás, o Sr. João Cleophas co
nhece tudo isso que está escripto. 

Q SR. JOÃO CLEOPHAS- E' claro. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Dizia ainda o 
Sr. João Cleophas, naquella entrevista: 

"Não seria eu quem de qualquer maneira consen
tiria, em perturbar a marcha de uma politica eco
nomica. cuja directriz está certa e é digna de applau
sos". E termina com estas expressões : - "E, para 
concluir, se eu sou auxiliar de immediata confiança 
do Governo, ninguem poderá pór em duvida que e1l 

· seja inteiramente solidario com elle, principalmente 
quando o Sr. Lima Cavalcanti me liga uma sincera c 

• rec!proca amizade, que intrigas e explorações não te
rão forças para perturbar . " 

O SR. JoÃo CLEOPHAs - Que o seu temperamento sin
gular destruiu depois. 

O SR. BARBOSA LI.iV.lA SOBRINHO - Sr. Presidente, 
lamento ter de vir á tribuna da Camara para consideracõe:; 
C!(·Ssa ordem, 'sobretudo quando as divergencias politica.s nãc 
me fazem obscurecer, por um momento sequer, o que sempre 
apregoei, relativamente á capac~dade e á acção do Deputado 
João Cleophas. ·. · 

Lastimo apenas que S. Ex . , na attitude de opposição 
que tomou, não tenha sempre procurado resalvar o que fi
cou empenhado em seus actos ·anteriores, afim de que a sua 
actuação presente não desse a impressão de que a sua cp
posição attingia até a sua propria obra, as suas propria:; 
realizacões . ·· 

O Sa. JoÃo.CLEOPHAS- Ao contrario; V. Ex . está fa
zendo censura implicita ao Sr. Carlos de Lima Cavalcanti. · 
Ninguem, como S. Ex., é tão fertil em mutações brusca'> 
em reviravoltas. Faz, á tarde, elogios a uma pessoa e, no dià 
seguinte, a descompõe, e vice- versa. Todos os homens de 
Pernambuco têm passado por essa tortura. _ ·. _ . 
. O SR. .ADoLPHO CELSO - Parece ~ue elle não chegou a 

Ilegar a propria obra adm1nistrativa. No em tanto, é o que 
V. Ex . está fazendo. 

O SR. Jow CLEOPRAS - Estou fazendo os pontos em que 
essa obra não existe. 

0 SR. ADOLPHO CELSO - Refiro-me ás · obras de V. Ex .· 
mesmo. 

O SR. JoÃo Cu:oPHAs _:_ Consigna-se 500$000 por anno 
para "material" de Engenharia Sanitaria; o resto da verba 
é para "pessoal". Adeante, registra-se a verba de 500$000, 
apenaJ?, para o "material" de epidemiologia; o resto vae p~ua 
•·pessoal" .. : 
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. O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO Desejo, Sr. Pre-
sidente, ·fique acima de toda duvida que só viria á· triburi~t 
pela vontade do meu · collega de representação. Quem .. aqui 
me trouxe foi o nobre· Deputado, Sr. João Cleophas, com 
·o seu discurso. E, ao debater todos os pontos que ficaram 
estabelecidos, á margem de minha oração, virei apenas 
t~restar uma homenagem ao esforço com que a administra
ção de Pernambuco, ao tempo do Sr. João Cleophas, como 
agora, procura attender ás necessidades do Estado, coope
rando para o desenvolvimento e a expansão de suas forcas 
productoras. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador i 
cumprimentado. ) 

Durante o discurso do Sr. Barbosa Lima So
brinho, o Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a 
cadeil'a da preslàencia, que é occupaãa pelos Srs 
Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente e Arruda Cama:·a 
1° Vice-Presidente. ' ' 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 5-A. de 1935, o a legislatura), 
modificando e ampliado certas disposições dos . decretos 
ns. 22.737, de 1933, e 23.835, de 1934, relativos á exporta
·ção de fructas, com pareceres das Commissões de Agricul
tura e de Finanças e Orçamento, com emendas (la dis-
cussão)· 

Vot~ção do projecto n. 104, de 1935 oa legislatura) , ar:. 
gar..izando o Curso de Doutorado em Direito; com parecer 
contrario da Commissão de Educação (1'1· discussão); 

Votação do projecto n. 92, de 1935, dispondo sobre os 
cfficiaes aviadores, submarinistas e medicas radiologif;tas 
do Exercito e Armada. quando invalidados em serviço; com 
pareceres da Commissão de Justiça e substitutivo da de Fi
nanças e Orçamento c da de Segurança (precedendo a vo
tação um requerimento do Sr. Paulo Martins) · (2a dis
cu.ssão) : 

Votação do projecto n. 97, de 1935 oa legislatura), ins
tituindo as profissões de advogado-academico e de ·advoga
do-provisionado, regulando o exercício dessas profissões e da 
de solicitador e dando outras providencias; tendo parecer 
com substitutivo da Commissão de Justiça e parecer da 
Commissão de Educação, contrario ao projecto c2a discussão); 

Votação do projecto n. 28, de 1935, declarando insubsis
tente C' decreto de 18 de Agosto de 1922, na parte referente 
aos officiaes do extincto Quadro de Contadores transferidos 
para a reserva de 1 a linha do Exercito; com parecer da 
Co:mnissão de Segurança, mantendo a resolução legislativa 
vetada pelo Sr. Presidente da Republica· e parecer da Com
rniss:i.o de Justiça, rejeitando a mesma resolução legislativa; 
com voto em separado do Sr. Arthur Santos (discussão· 
u-n~caJ ~ 

Votação do requerimento n. 58, de 1935 (111 legislatura), 
do Sr. Souza Leão, de informações sobre promo1<ão na Di
rectoria Nacional de Saude e Assístencia Medico-Social (dis
cussão unica) ; 

Votação do requerimento n. 59, de 1935, oa legislatu
ra), do Sr. José Muller e outros, de informações sobre sal
dos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (discussão unica); 
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. Votação do requerimento n. 60, de 1935 (la legislatu-
ra), ·do Sr. Levindo Coelho e outros, de informações- sobre 
a divulgação da Constituição de 16 de .Julho (discussào unica) ; 

211. discussão. do projecto n. 112, de 1935 o a discussão). 
prorogando, até 10 de Julho de 1936, o prazo fixado no ar
tigo 10 do decreto n. 24.642, de 1934 (Codigo de Minas); 

Está sobre a mesa, durante dez dias uteis, afim de re
ceber emendas de 2a discussão, o projecto n . 101, de ].935 
o a legislatura), orçando a Receita Geral da Republica _e fi
xando a despesa, para o ex.ercicio de 19ª6 (3°. dia) . 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 25 minutos. 
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56a SESSÃO, EM 9 DE JULHO DE 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 

A's 14 hóras, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, .Arruda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira. 
Lyrâ; Agenor Rabello, Caldeira Alvarenga, Edmar Carvalho, 
Claro de Godoy, Lauro Lopes, Café Filho, Ribeiro Junior, Wm
rio Chermont, Acylino de Leão, Fenelon Perdigão, Clementino 
Lisbôa, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Gerson Mar
ques, Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira, Godofre
do Vianna, Age!lor Monte,· Hugo Napoleão, Adelmar Rocha. 
Pires Gayoso, Freire de Andrade, Plinio Pompeu, Democrito 
Rocha, ' Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, Humberto de An
drade, José da Borba, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oli
veira, Martins VeJ;as, Alberto Roselli, Ricar~o Barreto, Gra
tliliano de Brito, Math.ias Freire,. Herectiano Zenaide, Botto 
de Menezes, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Souza Leão, Rego 
Barros, osorio Borba, Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobri
nho, Antonio de Góes, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, 
Heitor Maia, Alde Sampaio, Oswaldo Lima, Humberto Mou
ra, Simões Barbosa, Severino Mariz, Motta Lima, Emllio de 
Maya, Orlando ArauJo, Valente de Lima, Fernandes Lima, 
Sampaio Costa, Deodato Maia:; Melchisedek Monte, Amando 
Fontes, Manoel. Novaes, João Mangabeira, Prisco Paraíso, 
Pinto Dantas, Arnold Silva, Arlindo Leoni, Magalhães Netto, 
Francisco Rocha, Wanderley de Pinho, Leoncio Galrão, Ar-

- thur Neiva, Raphael Cincurá, Edgard Sanches, Attila Ama
ral, Homero. Pires, Ubaldo Raii+alhete, Jair Tovar, Francisco 
Gonçalves, Nogueira Penido, Pereita ·carneiro, Henrique 
Dodsworth, Amaral Peixoto, Candido Pessôa, Henrique Lage 
Salles Filho, Sampaio Corrêa, João Guimarães. Raul Fernan
des, Eduardo Duvivier, Bento Costa, Hermete Silva, Acurcio 
Torres, Cesar Tinoco, Alipic Costallat, Frade Kelly, Lontra 
Costa, Cardillo Filho, Lemgruber Filho, Bandeira. Vaughan. 
Arthu:r Bernardes, Noraldino Lima, Bias Fortes, Pinheiro 
Chagas, Martins Soares, Pedro Aleixo, Clemente Medràdo, 
José Braz, Levindo Coelho, Theodomiro Santiago, Augusto 
Viegas, João Beraldo, Arthur Bemardes Filho, Furtado d~ 
Menezes, L)aniel de Carv2.lho, Christiano Machado. Macario 
de Almeidà, Vieira Marques. Negrão de Lima, José Alklnim. 
Celso Machado, José Bernardino, Matta Machado, Simão da 
Cunha, Anthero Botelho, Delphim Moreira, Paulo Nogueira. 
Waldemar Ferreira, Santos Fílho, Vergueiro Cesar, Macedo 
Bitteneourt, Alves Palma, .Teixeira Pinto, Felix Ribas, Rober
to Moreira, Justo de Moraes, Jairo Franco, Domingos Vellas• 
co, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Trigo de Loureiro, Cor
rêa_ da Costa, Arthur Jorge, Plinio Tourinho, Octavi~ da Sil: 
-veira, Paula Soares, Francisco Pereira, Rupp Jun1or, Jose 
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Mull~r. Abelardo Luz, Diniz Junior, Dorval Melchjades, Carlos 
Gomes de Oliveira, João Carlos, Borges de Medeiros, Vespucio 
de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Annes Dias, l-'e
dro Vergara, João Simplicio, Frederico Wolfenbuttei, Victor 
Russomano, Raul Bittencoúrt, _ Ascanio Tubino, Adalberto 

Jrrêa, João Neves, Fanfa Ribas, Nicoláo Vergueiro, Oscar 
Fontoura, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Se.
bastião Dorningues, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Abilio de 
Assis, Antonio Carvalhal, Silva Costa, Francisco Moura, Adal
berto Camargo, Alberto Surek, Damas Ortiz, José do l'atro
cihio, Ricardino Prado, Vieira Macedo, Martinho Prado, Fer
réira Lima, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, ,Alberto Al
vares, Lima Teixeira, Paulo Assun-.,pção, Pedro Rache, Gastão 
(je Brito, Vicente Gallie:~:, Leoncio Araujo; França Flll_:to, Moa~ 
cyr Barbosa, Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Baeta Neves, 
Ahe!ardc :!v!.&:-inhc, S:,.l'l'~t~o LcitãoJ Salgado Filho~ Pauio Iviar
tins, Mora_e:S Paiva, Barreto Pinto, Thompson Flores (215). 

Deixam de comparecer os Srs. ; · 

Generoso Ponce, Deodoro de Mendonça, Abguar Bastos, 
José. Pingarilho, Agostinho Monteiro, · G~naro Ponte, Olavl) 
Ollveirà, Monte Arraes, Jehovah Motta, José Augusto, José 
Gomes, Samuel Duarte, João Cleophas, Arnaldo Bastos, Mario 
Domingues, Teixeira Leite, Mello Machado, Altamirando Re
qúião, Clemente· Mariani, Lauro Passos, Pedro Lago, LuiZ Vi-
anno. Filho, J. J. Seabra, Alfredo Mascarenhas, Octavio Man
gabeira, Pedro Calmo, Asdrubal Soares, Julio de Novaes, 
Levi.- Carneiro, Nllo Alvarenga, Carlos Luz, Adelio Maciel, 
Washington Pires, Juscelino Kubitschek;- Polycarpo Viotti, 
Carneiro de Rezende, João Penido, Rezende Tostes, João Hen
rique, Bueno Brandão, Jacques Montandon, Abreu Sodré, Pe
reira Lima. Theotonio Monteiro de Barros, Oscar Stevenson. 
Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Moraes Andrade, Gama 
Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vidal, 
Cinclnato Braga, 'Castro Prado, Laerte Setubal, Blas Bueno, 
Hyppolito do Rego, ·Jorge Guedes, Gomes Ferraz, Meira Ju
nior, Aureliano Leite, Miranda Junior, Horacio La!er, Fabio 
Aranha, José Cassio, Arthur Santos, Baptista Lusardo, Barro.~ 
cassai, Dario crespo, Francisco di Flori, Austro de Olive1r<:4, 
.Fo..rthur da Rocha, Martin3 e Silva, Chrysostomo de Oliveira, 
Roberto Slmonsen, Gastão Vidigal, Cardoso Ayres, Vicente 
Gouvêa ( 77) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com· 
parecimeuto de 215 Srs. Deputado:;. 

Estoá .aberta a Sessão. 

·o sr. Agenor Rab~llo (2° Secretario) procede á leitura 
<ia Acta da Sessáo antecedf::nte, a qual, é posta em discussão . 

O Sr . . Sampaio Cerrêa (Sobre a Acta) - Sr . .tresídente, 
na publicação feita hoje, no Diario do Poder Legzsla-tivo, do 
discurso que tive opportunidade de pronunciar em Sessão de 
() de JUlho do corrente anno, ha algumas incorrecções que 
cumpre desde já assignalar, entre muitas outras de secun'"" 
daria importancia. 

Em determinado periodo, por exemplo, eu havia dito: 

"Assim, na parte desse discurso, referente ao a~-· 
pecto constitucional àa situação do Departamento Na-
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cional do Café, ha evidente confusão, talvez ininten
cional .. :" 

E o Diario publicou: "talvez intencional." 
E' uma deturpação completa do meu pensamento. 
Em outro trecho, eu declarara: 

"Dahi a imprescindibilidade de precaução e de 
grande serenidade no estudo de taes materias, não 
só para b::>m resultado delle, mas tam.bem em bene
ficio do proprio pesqui5a.dor, para que não enlou
queça ... " · 

O Diario supprimiu a partícula "não66 . Fez precisamente 
o contrario, do que deveria fazer, no caso. 

E, finalmente, Sr. Presidente, onde eu disse que "o 
meu illustre "~eader", Sr. João Neves, resolveu attri!:mir-me 
a ingente m~são de, em resposta ao Sr. Ministro da Fa
zenda, provar-se á Casa e ao Paiz", etc., a revisão do Diario 
do Poder Legislativo supprimiu a partícula "se". 

Ora, eu quiz significar que a incumbencia era dada a 
toda a minoria. A ..correcção, portanto, deturpou o meu pen
~amento, porque importa em attribuir ao Sr. João Neves 0 
pensamento, que S. Ex. não teve, de imputar exclusivamen
te ao orador, que então estava na tribuna, essa incumbencía 
de .demonstrar, á Camara e ao Paiz, os erros em que, no to. 
cante ao Departamento Nacional do Café, vinha laborando ,) 
Governo. · 

Eram estas as correcções prlnCit:Jaes a que alludi, se
rhor PresUente. 

O Sr. Abelardo Marinho (Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, desejo fazer uma rectificacão á Acta dos nossos tra
balhos da Sessão de hontem, relátivamente ao discurso pro
nunciado pelo nobre Deputado Sr. João Símplicio, a propo
sito ela resoluÇão n. 5, de 1935. 

Disse S. Ex. , que eu fizera "critica geral sobre a dem~
cracía liberal". Sinto declarar que nunca S . Ex. terá. sido 
tão inexacto nas suas a!fírmativas . Jámais, em opportuni
dade alguma, critiquei eu a democracia liberal. 

Não ha quem se tenha, de qualquer maneira, detido nos 
estudos de sociologia e de politica, que possa, de bôa fé, ser 
contra a democracia. E dentro das modalidades de democra
cia conhecidaS, a mais at trahente, a mais syrnpathica é, sem 
duvida, a liberal. O que venho dizendo ha muitos a.nnos;, desd~ 
que me convenci de ser impossivel a realização da democra
cia no Brasil; o que venho dizendo é apenas isto: que a de
mocracia · é inexequivel no nosso Paiz. 

No tocante á resolução n. 5, eu como que a apoiei, con
siderando-a um imperativo, uma necessidade irremovivel do 
nosso systema pseudo democrata, de compõr e de fazer func-
cionar o Parlamento. . .. 

Tudo isso é muito differente do que me attribue o mus
tre Deputado, Sr. João Simplicio. Por uma coincidencia 
ainda mais forte. em todo o meu discurso, não pronunciP.i, 
uma só vez, a expressão "demochacia-liberal". ·Só posso at
tribuir o que me imputa o Sr. Deputado João Simplicio a dis
plicencia em relação ás opiniões daquenes que ainda não têm 
tóros de xnestre . 

0 SR. DOMINGOS VELLASCO - V. Ex . é xnestre e UJn dÇlS 
Deputados que mais conhecem a materia. Desde a Assemblea 
Constituinte· assim o tem .revelado. . 
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O SR. ABELARDO MARINHO - Bondade de V. Ex. 
Sr. Presidente, dizia eu que o discurso do Sr. Deputado 

.João Simplicio me attribuindo pensamento que absoluta
mente não· constava da oração que proferi quando se debate11 
c projecto de resolução n. 5, deste anno, leva-me a pedir a 
V. Ex., Sr. Presidente, mande inserir na Acta dos nossos 
trabalhos de hoje a rectificação que acabo de fazer. . 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão an
tecedEmte . 

O Sr. Presidente - Passa-se â leitura do' Expediente. 

O Sr. Pereira Lyra (1° Secretario) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
O.Lrlcios: 

Tres do Tribunal · de Contas, de 5 do corrente, coiillri.un.J. .. 
cando haver negado :registro aos contractos celebrados: pela 
Directoria da Defesa Sanitaria Internacional com D. Candi
da Ermelinda Lobo, para a locação do predio á rua Borges 
<ie Freitas n. 2; · pela Directoria de Protecção á Maternida
de e á Infancia, com a Polycllnica de Copacabana, para a 
locação de tres salas; e o de cessão de direito que_ fazem· 
.José Silvino de Lima Torres e sua esposa ao Capitão Sinval 
áe Castro e Silva Filho, de uma ~'a.sa na. "Villa Marechal 
liermes". . · · 
· - A' Commissão de Tomada de Contas. 

Do Estado do Pará, de 3 do corrente, enviando tn.ror
macões sobre consumo e preço da borracha. 

- - A quem fez a requisição. · -

·São, successivamente; lidos e vão a imprlmtr . os 
seguintes 

PROJECTOS 

~. .(18 Legislatura) 

N. 35-A - 1935 

Autoriza a abrir o creàf.to extraordinario de 300:000$ para 
soccorrer ás victimas de inundações no Esta.do do Piauh!l : 
com pareceres contrarias das Commissões de Justiça e dP-
Finanças . · 

(Justiça, 56 e Finanças, 74 · (la legislatura> 

Os Deputados Agenor Monte e outros apresentaram o 
projecto n. 35, de 1935, pedindo a abertura. de um credito 
extraordinario de 300 : 000$000 para soccorrer as victimas do~1 
temporaes e inundações que na . segunda quinzena de Maio 
.ultimo attingiram as. populações de grande parte da zona 
do rio Pamahyba. · · 
· O projecto foi enviado á Com·mis.são de Finanças, ondl! 
recebeu parecer . favoravel do respectivo relator, Sr. .P-..nu. 
ral Peixoto. Na mesma commissao, o Sr. Daniel de Car
valho · requereu a audiencta da Commissão de Constitu1Çã'J 
e Justiça sobre a coru;titucionalidade do projecto. 
. A . ma teria já foi devidamente estudada em recente pa-
recer pelo provecto Deput_ado . Sr. Levi Carneiro. esclarecen-· 
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do com precisão as divergencias suscitadas na comprehen
!:;âO dos §§ 1° e 20 do art . 41, da Constituição da Republica. 
que definem a competencia da Camara dos Deputados e do
Senado Federal quanto a iniciativa das leis, merecendo as: 
suas brilhantes conclusões approvação unanime desta Com-
inis:São. · 

Essas divergencias nascem da redacçâo dos dois incisos 
constitucionaes alludidos que dão, .o § 1°, competencla ex
clusiva ã camara dos Deputados para a iniciativa "em ge
ral, de todas as leis sobre materia fiscal, ou financeira" e ~> 

: § 3o, competencia exclusiva tambem ao Senado Federal para 
a iniciativa das leis que "em· geral interessem determinada
mente a um ou mais Est.ados". 

Na verdade, ainda no caso vertente. o auxilio concedido 
pelo projecto n. 35, constitue materia: financeira, certo que 
dos Cüfres dã. União •::ú~ sahir o numeraria uara soccorrer 
as populações victimadas pelas inundações do Parnahyba. 
e, assim, competiria á Camara dos Deputados a <:xcl,lsivida
de de iniciativa do respectivo projecto. Por outro ladq, o 
t;redito pedido vis~a at~enU$tr a miseria e restabelecer a 
saude e o conforto dos habitantes de um determinado Esta
do da Federação, o Estado do Piauhy, surgindo nitidamente 
a competencia do Senado para a propositura da lei. 

Não nos parecia descabido opinar pela iniciativa, sem 
exclUSlvidade, áe Q.u~:~olquer das Cam~t1 ... a l~glSlaLlva::., dado v 
consurso dos elementos que distinguem essa competencia, ou 
acceitando, ainda por ~ta razão, o criterio da ordem chro
nologica - se não preponderasse, claramente, sobre a pro~ 
pria materia financeira, de iniciativa da Camara, o interesse 
tão intimo de um Estado, onde parte de sua população, en: 
determinada zona, se encontra no desconforto e na miserl.a. 
victimas de inundações causadas pelo transbordamento d,, 
rio Parnahyba e seus .a!fluentes. ·Nem se queira argumentar 

· Q.Ue a abertura de credito, decorrente do pro.lecto, sendo 
funcção financeira ligada ás attribuições mais importante.; 
da Camara dos Deputados, possa diminuir o controle desta 
sobre a materla, pois, de iniciativa que seja do Senado .a 
Camara vae decidir afinal integrando·a nas directrizes qu~ 
der ás finanças na.cionaes. 

Ainda agoxlll, concedendo o mesmo auxUio, o ~enado aca.b~ 
de votar em 3a. discussão um projecto de lei que brevemente 
passarã. á Camara para os tramites devidos, usando assirr. 
da prerogatlya do e.rt. 41, § 30, 

Parece, nestas ('t)D~ções, aos da Commissão de Const1·· 
tulção e Justiça, que o projecto n . 35 não seja incluido na. 
crdem do dia dos trabalhos da camara, de accôrdo com : · 
disposto no art. 147 do Reg. e por ser inconstitucional (arti
go 146, § 4° e 140, § 20. ào Reg. J, dada a. incompetencia da. 
Camara para conhecel-o. 

Sala das Sessões, · 18 de Junho de_ 1935. - WaZdemar 
Ferreira, Presidente. - Deodoro Mendonçà, Relator. -:- As
can~o Tubino. -Homero Pires. -Domingos Vieira. - Levi. 
Carnetro. - .A.rth.ur Soare~. -Pedro Aleíxo. 

PARECElt DA COMMISSÃO . DE FINANÇAS 

A Camara dos Deputados já. approvou o projecto n. 83. 
de · 1935, de iniciativa do Senado Federal e que consignava 
o mesmo credito extraordinario de 300 :000$000. para soccor-
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rer ás victimas ô.e inundações no Estado do Piauhy. cons~ · 
dera, pois, prejudicado o projecto n. 35, de 1935. 

Sala da Commissão, 1 de Julho de 1935. - João Simpli
. cio, Presidente. - Amarq.Z Pei:J;oto Junior, Relator. - Adal .. 
berto Camargo. -França Filho. -Orlando Araujo . -João 
Guimarães . - Daniel de Carvalho. - Gratuliano de Brito. 
- Herique Dodsworth. 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.o Fica aberto, de accõrdo com o disposto no § 1° 
do art. 186 da Constituição, o credito extraordinario de 
trezentos contos de réis (300:000$000), de'stinado a soccorrer 
as victimas dos temporaes e inundações da segunda quinZena 
de Maio, no município da C.!lPital, e em: outros inteiramente 
~ttingidos, no Estado do Piauhy, sendo-lhes reconstruidos os 
lares e attendendo-se-lhes o estado sanitario. · 

Art. 2.0 O Poder Executivo porá á.. disposição do Go
verno do Estado do Piauhy o ·credito de que trata o art . 1° 
para attender immediatamente . ás necessidade:; das popula-
ções attingidas. · 

Art. 3.0 Só terão suas casas reconstr11idas as pessoa.:; 
desvalidas que, residindo em casa de sua propriedade, de 
valor locativo não superior a . um conto de réis - (1: 000$000), 
e não dispondo de outro bem immovel, a tiverem demolida, 
em consequencia dos factos . mencionados no art. 1°. 

Art. 4.0 Dentro de quatro mezes do recebimento desse 
eredito, o Governo do Estado do Piauhy, por lntermedio do 
Ministerio da Educação e Saude Publica, apresentará· a pres
tação de contas das quantias recebidas e empregadas. 

Art. .s.o Fies o Poder Exécutivo autorizado a realizar 
para execução desta lei, a necessaria operação de credito. 

Art . 6. 0 Revogam-se as-disposições em contraria. ' 

', Justificação 

Esta Camara já teve opportunidade de approvar pL'O
jecto semelhante, destinado a soccorrer as· victtmas dos ui- · 
timos temporaes e inimdações ()ccorridos no Estado da Bahia. 

Animados por esse acto de generoso patriotismo, ,apre,
sentamos hoje a· proJecto acima, abrindo credito extraord1 .. 
!lario, tambem destinado a soccorrer as victlmas das ultimas 
inundações .do rio Pamall.Yb~o. tJ seus ~fluentes, no Est.a.çio do 
Piauhy. 

A Camara já conhece a extensão dos damnos causados 
por essas ultimas inundações e bem avalia a necessidade itn
mediata· e urgente dos re<~ursos reclamados no··presente pro.,. 
je<~to . , 

A situação do Piauhy é bem diversa da Q.o Estado da 
Bahia. · · 

Os nossos recursos orçamentarios são inslgnificaT'tissi.:. 
mos, mal dando para o funcciona.mento da publica adminis-
tração, em. épocas normaes. · 

O Piauhy, com cerca de 300 .000 kilometros quadrados · 
e 900. 000 habitantes, apenas dispõe de 6. 000:000$ <seis mU 
contos), para .attender .. suas necessidades administrativas. 

, As inundações causaram enormes . damnos ás populações. 
ribeirinhas do" grande rio Pamall.yba, deixando-as sem , teéto 
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e na ·mais absoluta penurlli. Se em épocas normaes o impa
ludismo constitue terrível flagello para aquella pobre gente_ 
agora, pelas informações recebidas, está grassando com viru·
lencia epidemia. , 

O nosso Govemo não póde soccorrer tantas victimas, 
pois as necessidades superam os seus recursos. Da.hi, appel
larmos para· a Camara, na certeza de que terá para as victi
mas piauhyenses a mesma generosidade manifestada com os 
pobres do Estado da Bahia. · 

Juntamos os telegrammas recebidos pela bancada, do 
Exmo. Sr. Governador do Estado, e ligeiro discurso pro-
vunciado sobre o assumpto pelo primeiro signatario do pre
sente projecto. 

Sala das Sessões, 27 li e Maio de 1935 _ - A.genor J}fonte 
- Adclmar Rocha. - Pires Gayoso. - Freire de Andrade_ 
-La.uclelino Gomes. - Vicente Miguel. - Abelardo Mari-
71 ho. - 1'4 agalltáes de Almeida. ......,.. Figueiredõ Rodrigues_ 
WaZdemar Falcão. - Acylino de Leão. 

Urgente .....,. Deputado Agenor Monte - Rio. 
Therezina, 27 de Maio - 141 rectificando meu 124, rogo 

tra.11smittir Zeader maioria e presidente Commissão Finanças 
Camara que inundaÇões neste Estado produziram effeito:-;: 
damnosos em varias municípios vrincipalmente Parnahyb~L 
Colonia David Caldas, que tiveram grandes prejuizos J:l'Ulte
tiaes deixando população desabrigada habitações que ruí
ram. Para Parnahyba já remetti -soccorro dentro nossa.> 
possibilidades e recebi provas photographicas que se acham 
~xpostas Vitrines casas commerciaes mostrando extensão 
flagello. Espero Governo Federal concorrerá quantia mini
ma duzentos contos soccorrer victimas. Remetterei do
cumentaçãQ photographica avlão hoje. Abra(ios. - Leonidas 
Mello, Governador Estado. 

Deputado Agenor Monte - Rio. 
Therezina, 21 Maio - 94. Levo conhecimento ban

cada nosso Estado consequente grande invernia soffrel! 
enormes 'damnos verificados sobretudo centros ribeirinho.;. 
Parnahyba attingidos ultimas enchentes. Cidade Parnahyba 
milhares peS['Oas perderam tectos encontrando-se verdadei-· 
ra situação flagello. Centro .Agricola David Caldas foi con
sideravelmente damnificado estando inbabitaveis grande nu
mero casas. Outrós pontos ribeirinhos tambem muito soffre
ram. Deante escassez . possibilidades Estado acabo telegra
phar Exmo. Presidente Republica appellando necessario soc
~orro. Lembro conveniencia expor Camara Nacional situa-· 
ção afflictiva povo piauhyense suggerindo abertura credito 
auxilio necessario. Telegraphei já ha dias Ministro Agricul
tura expondo damnos soffreu Colonia appellando medidas mi
nar&. tivas afflicação _ Confio actuação representantes povo 
piauhyense junto poderes centraes Republica. Cordial abraço 

Leonidas Mello, ~overnadar Estado. 

O Sr. Agenor Monte - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Antes de da:r a palavra ao illustre 
Deputado, devo communicar á Casa que têm chegado ã Mesa 
algumas reclamações contra o facto de, a proposito de· re..: 
ctificações á aata, varios Srs . . Deputados pronunciarem dis-
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cursos que prejudicam-os óradores. 1nscriptos-na .1lora do Ex-
pediente. · · · · · 

Ass~, ,appello para os nobres collegas, aflm de que 
apenas falem sobre a acta quando tenham de fazer qual- · 
quer rectificação á mesma. 

Tem a palavra, ·,sóbre a Acta, o_ Sr. Agenor Monte. 

O Sr .. Agenor Monte ( So.bre a Acta) - Sr. Presidente, 
acho j ustissimas as razões ·expostas · agora por ·V. Ex . · 

Sou obrigadó, entretanto, a fazer ligeiras · consideracões 
sobre um telegramma que recebi do governador de· meu ·Es-. 
tado e que vou · ler á Casa, telegrámma este que scientifica 
a nossa bancada dos terriv~is dam.nos que -acabam de sof
rer as populações ribeirinhas ·do grande rio Parnah:Vba.; cau
sados pelo excessivo extravasamento de suas aguas . 
· Hontem, · Sr . . Presidente, · era o 'tlagetlo ·das seccas que 
assolava todo o nordeste brasileiro· e grande parte de meu 
Estaqo. · · · 

-o Piauhy. pela sua posi~o geograpt;úca, isto ·é, encra
vado entre a região amazonica e o nordeste brasileiro, sof-

· fre duplamente as consequencias· das calamidades periodi-
cas que açoitam grande parte do Paiz. _ 

Durante as seccas, . o meu Estado, principalmente _na 
zona mais populosa, que a noroeste, é rudemente attingido e 
as populações, empobrecidas,"-.são .obrig~das a emigrar para 
zonas mais ferteis. E o soffrimento destas populações ainda 
é mais aggravu.do pelo exodo em massa das populações cea-. 
renses, que procuram meu Estado .na 111usão de qúe lá não 
existe secca. · · 

Hoje, Sr. Presidente, não é a secca -que tortura e de
vasta o Pia.uhy _ E' o -contrario: . o exceS.so de invernia, que 
transforma os tios em caudaes perigosas, arrastando estes, 
.numa volupia de destruição, riquezas, rebanhos, tectos, para 
o abysmo de suas aguas . · · 

A .cidade· dé Parnahyba·, . verdadeira colmeia progressista. 
do Piauhy, lá onde se erguem as chaminés das nossas fabri
cas de algodão, de productos de babassú, foi uma das mais 
. rudemente golpeadas pela enxurrada destruidora . . 
· Conforme bem diz o telegra.mma do nosso governador, 
milhares e milliares de opera.rios ficaram sem tecto. sem 
pão, e agora, na pobreza extrema, se acham á mercê das 
molestias endemicas, sobretudo, do impaludismo. 

O Estado, com escassez de yerba, dispondo -de . precaris
simo orçamento de seis mil contôs, não pode attender nem. 
minorar os soffrimentos de tantas victimas, ·. e;' desse . modo, 
o seu governador . faz um appello . aos ·poderes centmes, a 
esta Camara e á sua bancada para. que enviem recurso.s .no 
sentido de lenir o padecimento de tantos brasileiros. 

O Piauh.v, pelas deficlenctas de · communicações,. é mais 
.ou menos inslllado do resto da Federação, e, desse modo, o 
facto que golpeia tão profUndamente a vida de seu povo 
aaul apena.s chega como um fraco éco,. não permittindo a vi--: 
bração da opiniãc publica·, como occo.l"l'eu na grande catas
trovhe que enlutou .a cidade de São Salvador, reperclLisão esta 
que, provocando a generosidade e o patriotismo --desta Ca
mara, determinou a abertura de creditas para ·minorar os: 
sof!rimentos da p()breza. bahiana . · : 
· · E é na certeza; Justamente, de _que esta· casa não: negar:i 

tambem recursos ãs victlmas· do ·Piauhy que a nossa · bau~ 
eadà vae apresentar. um projecto-, que· sé~ da· tribuna --ain--: 
piamente . justificado por ·um dos -seus ~utado.-;:. ·. · · · . · . · .. 
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Passo agora, Sr. Presidente, á leitura do telegra.mma: 

"Deputado Agenor Monte. 
Levo conhecim.enoo bancada nosso Estado coi'l

sequente grande invernia soffreu. enormes damnos 
verificados sobretudo centros ribeirinhos Parnahy
ba, attingidos ultimas enchentes. Cidade Parnahyba 
milhares pessôas perderam tectos encontrando-se 
verdadeira situação flagello. Centro Agricola David 
t.:aldas foi consideravelmente dam.rúficado estando 
inhabitaveis grande nU.IIl.ero casas. Outros pontos ri
beirinhos tambem muito soffreram. Deante escassez 
possibilida,de Estado · acabo t~leg:raphar Exmo. Sr . 
:Presidente Republica appellando necessario saccorro. 
Lembro conveniencia expôr Camara Nacional situa
ção afflictiva povo piauhyense suggerindo abertur:.1. 
l'.Iedito a,uxilio necessa.rio. Telegraphei já ha dias MI
nistro Agricultura expondo damnos 8offreu. coloni.a 
appellando medidas minorativas afflicçã.o. Confiv 
actuação representantes povo piaubyense junto po
. deres cen traes Republica . Cordial abrae<o . - Leoni-
das Mello, Governador Estado." 

Era o que tinha· a dizer. 

o a-Legislatura) 

N. 39-A - 1935 

Autoriza a abertura· dO credito de 200:000$ como auxtlio .a 
Missão Salesiana (catechese cios índios Chavantes), com 
mbstitutivo da Commissão de Finanças e Orçàmento e 
voto em ·sep(!rado do Sr. Gratuliano de Brito. 

(Fin. e Orç. 81 ~ .1935, P· leg.) 

O · erudiw parecer do nobre Deputado Sr. Gratuliano 
de Brito, contrario ã concessão do auxilio ás missões salesia·
na.s de cat-echese dos Jndios Chavantes, defende uma the::., 
1ntere~ante, mas extremamente perigosa, porque ha de,. po•· 
certo; seduzir os espiritos que, forrados do fundo arabe ::h. 
psychologia peniruiu!ar, se inclinam sempre a adiar as su
luções ·ou a esperar que o tempo, o acaso ou a Providencia 
dêem remedio .aos nossos males. 

Com etteito, entende .s. Ex. que será melhor deixar ..... 
lndius nas selvas, :Porque já ·não é pequeno o numero de bra~ 
EUelros que vivem miseravelmente naquelles sertões dlstau-· 
tes. e "não parece aconselhavel augmentar o volume daquell!'.l. 
J)Opulação infeliz, porque o indigena bravio, pelo menos, não 
tem consciencia do abandono em . que vive". 

Adeante S. Ex. desenvolve e exPlica o seu pensamem;r, 
1:10 seguinte tópico: ''Por emquanto serâ. mais conveniente 
que, á falta de um plano integral de· penetração .e -aprovl:-c .. 
tamento daquelles recantos, a;· ser· ~ecuta.do mesmo por pa! " 
-tes, fiquem os remanescenteS dos nossos autocht~nes, precio
sa reserva. qe· ~pital humap.ó; internados" nas 1l<?res~, certu 
eomo é ·que, desde os tempos colontaes, e.s d:ef1ciencias. do~ 
m-etbodos de catechese vem lhes sacrificando a. vida,. não só
IXI(ente através dos· antigos .Processos de conqu,ista pela ,força, 
mas; sobretUdo~ pelo cont~te do. ambiente civiliZado, dent~o 
<to. qual o. ind1o quasl .sempre succumbe antes da necessana 
-àd.~i>tação. •.• 
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. Ora, o que_, . em resumo, pretende o lliustradO" ·:Relator . & 
que ·deixemos os 1ndios em paz óti -pelo menos fechemos o:s 
olhos ao problema até que se Ol'{tanl.ze um plano systemat.jco 
de incorporação :dos · selyicolas a con:ununhão nac~onal . 

NECESSIDADE · DE . PLANO OFFICIAL 

Longe. estamos de discordar da -con véniencia de um planv 
governamental com este objectivo, bem como no sentido d1~ 
levar a civilização ás zonas centraes do . territorio brasileiro. 
aproveitando o magnífico material humano que ali veget,._ 
num estalão de vida rudimentar. · 

Dahí não ·se segue, porém, que·, na: falta de um' program·· 
ma- official de .assistencia ~os indios para tornai-os cidadão::.: 
·llteis, cl"lizemos os braços e deixemOs de auxiliar emprehell ·· 
dimentos como õ que os Salesianos planeará:m em relação ao:J 

·chavarites e certamente levarão a cabo, com· o espiritc df.: 
~acrificio e a capacidade . organizadora e realizadora de qu~ 
já déram sobejas provas nas IndiaS, na · China, no Sião, no . · 
Congó Belga, na Patagon:ia, no .Equador, no Paraguay e tll>. 
Brnd! · -

Só não pensará assim quem esteja convencido de que o 
selvagem· está na -idade de ouro,\dos antigos poetas ou naquet- · 
le estado àe. natureza imag.inado·;por J. J .. Rousseau em que 
<:l homem, soberano àe si mesmo, · fugia ·á dôr e ·procurava . o 

. prazer, ·guiado . pelo ~nstincto da felicidade e vivia, pOr· isso, · 
-no seio. d{.. uma paz· admiravel. .. 

Infélí.Zmente, porém, ·não temos deante de nós phantasias · 
nem hypotheses e sim a realidade concreta. dos índios ·Cha
vantes que occupam cerca de 200. 000 kms. quadrado.s ·de te;I-
ritorio nacional entre . os rios· Araguaya e Xíngú, Ta"piraré 
e rlo das MorteS e são urp.a constante ameaça não só aos in-

. cllcs Bororós, Carajás e Cherentes já meio civilizados: como 
ás povoações circumvizinhas e.·aos garimpeiros que se afot
talll no río das Mortes á . çata de di~antes. . : · 

Entende o Relator que a catechese ldeada tem um " ca.· 
racter mais ou menos platonico" e que "os dispendios com 
simples trabalhos -de .. catechese;. no sentido re~tricto de do- · 
mesticar 9 inQlo" não sé justificam neste . momento de. a per.:.. 
turas financeiras do· erario nacional. Ainda mais, accentua· 
S. Ex.: "Nem convém ·o· dispeildio de dinheiro em· uma re
~ião que, de facto. está quasi separada .do Brasil, embora sela. 
tão brasileira quanto as outra,.,, pela ausenc1a. absoluta ~e 
meios de communicação . E por · isro é que nãó parece urgente 
concluir_ a conquista dos indigen:s.s de Matto Grosso· e Goyaz _ 
antes de uma integral incorporação, da propria região em 
qt:e habitam, ao patrimonio nacionaL" · · . - .·. 

. CIRCULO :viCIOSO 

_Reproctuz1ndo ~ pi'oP,ria:s palavras do parecer, julgamo..·• 
que o seu pen~ento neste tópico · se· póde resumir dizendo 
que · s: · Ex. Julga innocuo o trabalho~·de · christianlzação dos 
iiidios · naq-g.ellà. região emquanto .. ·a·. mesma . não .tivet meio:-; 
de · co~unicação· -regular com o m'lindo civiliZado ... · · · 

·Discordo, fundamentaln'iente-, deSSe ·pontO de ViSta, mas· 
não .quero. de ínodó âlgtim argumentar com as :ininhas "cren..: · 
çàS -religiosas e éonvicçôt>S · philosophiéas. ·Aceeito a discuSsão 
no. ~rreno · dos interesses mater1aes. .e~ · qiie fo~ co~~_c;a,: . · 
para reda.rgulr que esse racioclnlo"' nos -conduz, com() :tantws; 
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vezes tenho repetido, a -um circulo vicioso, que tem sidêr pre
judicialissimo ao desenvolvimento do Brasil. 

Quando se trata de construir uma via ferrea, ou de ro
dagem, estabelecer uma. linha de navegação fluvial ou aérea 
-.lá vem o argumento de que a região pobre, atrazada, não 
comporta, nem paga tal melhoramento. . 

Quando se tn'.ta de qualquer iniciativa para incrementar 
a prodv.cç&u e C· progresso da região pobre e atrazada -
apparece c 1nesmc argumento em sentido inverso, dogmati

. sando que não vale a pena fazer taes obras porque a zona 
não di:spõe de meios de transporte ... 

Roda-se se!npr_e, corno o perú, dentro deste risco de 
carvão; não se deve augmentar a producçáo porque não ha 
transpone e não se estabelece o meio de transporte porque 
não ha -prodticção. 

Ora, cumpre, a meu vê r, sahir desse circulo· vicioso pelas 
C.uas tangentes. isto é, melhorando o h.interland para que 
possam remunerar os meios modernos de transporte e pro
movendo o :.l·s.n:::porte· como meio de animar as iniciativas 
de mise en vaZcur do PaiZ. 

FINS DIVINOS E HUMANOS 

Par~ ·a rr.allzação dos intuitos divinos da· catechese, os 
Salesiancs não precisam de auxilio official. · Se morreram 
·santamente os Padres Suchs e Sacillotti, outros continuam !l 
sua tar~fa, fieis ao apostolado de S . .João Bosco e â palavra 
de Christo. . . 

Mas está completamente enganado o nobre relator quan · 
do suppõe que as nússões sa.l.esianas se limitam ã conversão 
ao EVa.J.\gelho OU á domesticaçáo dos úidios .' 

Além dos fins religiosos, realizam esses abnegados servi
dores da civilização; fins humanos de grande alcance para a 
Vida nacional: . . 

Ao lado ·da Igreja para a. salvacão das almas, ergue-se o 
Hospital , para a cura do corpõ, . a -Escola para· illuminar a 
intelligencia, a Officina para preparar os bons artífices, r 

·Instituto Agricola para preparar lavz:adores e criadores . 
.AS Missões Salesianas •. como, aliás, as dos dominicanos, 

dos ·capuchinhos e de outras ordens, realizam nas brenhas 
remotas "um vasto prograi1lllla de desbravamento em que 
entriun em acç~. o padre, o-professor, que desanalphabetiza, 
o· engenheiro, que d.rena os pantanaes, ·e .abre estradas, o me
dico que debella as endemias e o agronomo que educa no 
trato da lavóura, nas colonias agricolas e nos nucleos de fi-
~ação" .· . · · . . . _ 

· O que o relator proguna é ex:~ctameilte o que _,.pretende 
fazer a missão · sales!ana ~ · . 

""s .· . Ex. aeha que "o duplo ou triplo dg credito: acima. 
não· seria o bastaJ].te á realização de uma obra duradoura e 
productiva". · · . 

· Evidentemente, S. Ex .. não conhece bem a obra Saie
siana. Vamos apontar. alguns exemplos que hão de conven
cer !le que a missão é capa~ de pôr por obra empresa de 
tal vulto com os minguados recursos constântes do .projecto. 

O EXEMPLO DA PATAGONIA E DA, TERRA · l)Q FOGO 

. Que era a Patagonia, em 1875? 
. O S·. Lino Carbajal responde: "E~·a.· utn de$erto temi

do, hal,lítado em sua maior parte pelos mais bellicosos ·e au-
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dazes"indios da Argentm~. que obrigavam-o governo a man
ter um exercito· aguerrido nas fronteiras, exercito que in
felizmente nem sempre esteve em grão de refrear as irru
P~tóes vandálicas dos selvagens, que desbaratavam as com,.-. 
panhias militares e se atiravam sobre · as povoações, · como 
t:ma onda furibunda, e punham tudo á f.erro e fogo. · . · 

' Essas terras longinquas, cóm as suas cavernas; com os 
seus pa.ntanos, com as suas florestas ünpenetraveis; estavam 
envoltas nas trevas mais densas do incognito e do mysterio . •• 

Que é agora a· Pata gania.? · . · 
"Nessas terras, agora, em lugar da· superstição. da bar

batia e do terror, fiorescem vigorosamente a religião, o com
mercio. a civ.illzac;ão, com grande honra pa,ra os missiona- . 
rios salesianos que a clvllmaram." .· .. 

"Outro- tanto aconteceu ;com a Terra do Fogo". 

·11 OBRA REALIZADA NO BRASIL 

. Na imposslbllidade . de· fazer uma synthese do que tem 
sido feito pelos salesianos em pró! dos ' aborigenes brasilei
rós de sua incorporação definitiva no gremio das gentes .ci
viliZadas, limltar-nos-emos a transcrever um . trecho do pre
facio de Soares de Azevedo ao liVro "Pelo Rio Mar", ·em que 
se docui:nenta a aeção clvllizadora;-,de . brasilidade e de ' pi~
dacle · christã que os benemeritos !ilhos de D. Bosco estãt, 
levando a effeito nas selvas amazonenses: · 

"O. Iei~or vae tomar conhecunento, através das pagínas 
que se seguem, da mais edificante e mals . bella Órganização 
mlsSionaria. que i> Brasil já ·conheceu. Vae · ver como os 
Salesla.nos souberam radicar o índio. instrufi-o e· catechi
zal-o, fazer delle uni elemento utll ã Patria. e collaborador . 
effici.ente na obra do ,maior engrandecimento dellà . Vae vêr 
que no meio da matta · firgem se- erguem bello.S ediflclos d•~ 
cimento armado, palpita a vida em trinta e cinco pavoações 
indlgena.\!, fllnccionam "creches", a.sylos; · hospitaes, cqllegios. 
órphanatos, leprosarios, postos mi!teorologicos, serrar1as, car
pintarias e reparará como as aguas dos .rios são ·cortã.das pels 
prõa de velocissimas .lanchas a gazollna . Verâ o -arado -ras · · 
ga.r as entranhas da- terra, ·o · machado decepar· troncos de 
arvores seculares: edificar-se-á com o abrir de estradas nu. 
·selva e éom o · rom-rom dos .autom.ove!S, nellas; com o gado .· 
hollandez pastando placidamente nos campos .e · as culturas 
de cereaes ~levarem-se multo para. o altO, ·numa a!fii'Iná
ção de força e· de victoris. do genio christão; verá a luz ele'- ·· 
ctrica e, tendo . paciencia para . esperar úm pouco mais,· não 
cont_erá seu enthusiasmo ao ver singrár ' OS .. ar~s o avião do 
núss1onarto, .que quer Jr depressa, a: centenas de· kilometro!> 

. de _distahcta, levar o pão do corpo e o ·pão do espirito a 
quem mais ·precisado delle. estiver·. . · . · . 

. E' 1,ncalcula:vel, .ultrapassa. · talvez · as. raias da iniagina
~ o ·que os, Salesianos, sob. a d.irecção de -Mons. · Pedro 
l\4assa, têm realizado no Amazonas, a- ponto de o. comman.:. 

. dante Rogerio :Coimbra, Interventor do Estado, haver decla
rado aô Cohéfe ·dQ. Governo Próvisorio : · . ' . - . . . . . · 
· · ~ .. Os Salesianos do ·Amazonas, excellencià, são faie-
dores ,de cidades" ~ · · 

o AR.GtTMENTO DA. :5AVE~ÇÃO 

lnslste o relator- sobre. á~ ne~essi~de de se encaininhar ' 
prellin1narmen~ - â. · solução do· problema ·da na~egação . qae. 
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segundo o seu testemunho, se acha em estudos e ~stes ~ 
vias de conclusão . _ 

"Consequentemente, continua o parecer, se ·ainda pende 
de solução o. assumpto que constitue, por assim dizer, a. 
chave de todas a.s questões concernentes aos Estados de Matt~ 
Gro8so, Goyaz e parte do Pará e Maranhão, não esria acon-

' rselhavel a inversão de recursos em detalhes .que ficarão so
·luclonados uma vez resolvida a these principal". · 

Embora estejamos de accôrdo em que "do transporte 
facil e economiço é que poderá decorrer toda a civilização 

·. dos Estados centraes do Brasil", já adduzimos as razões pelas 
quaes preferimos que o problema do transporte seja enca
rado conconrltantemente com o do. apro-veitamento da terra 
e ·do homem que habita essas regiões afastadas do líttoral. 

No ca.so ein apreço ha, porém, uma consideração pe
I~mptoria: a Camara já votou o credito necessario para a~ 
navegação dos rios Tocantins e Araguay~. até 3!l0:000$00() 
mensaes, autorizando o Poder EXecutivo a contractar tres 
viagens redondas mensaes de Belém do Pará a S. José dQ 
Araguaya e duas viagens· de S . .José. do AragUaya a Ba.lisa 
e mais duas outras de S. José do Ara.guaya a Piabanha, no
rio Tocantins. 
· . ·Se a questão ·da desobstrucçâo e. trabalhos a realiza-r 
nos· referidos rios, para-facilitar a navegação regular, aJnda. 
se -acha em estudos, .a navegação dos mesmos rios já esta 
sendo feita e sem· duvida, melhorara bastante com a sub
venção con.i;tante da c resolução da Cam_ara que, sanccionada. 
s~ trarisfónnou na lei n. 41, de 12 de Abril do corrente-
anno. · 

Assim sendo, parece-me haver demonstrado a inapplica
bllidade dos argum.entos do relator . ao caso em debate, sub
Sistindo apenas a questão da autorização da despesa por meio-
de operações de credito. . . 

· . Á situação deficitarla do orçamento estâ a exigir o malor
euidadó na decretação da despesa. devendo-se envidar es
forços para ·.que todos.os gastos sejam feitos dentro- da.s do-
tações .orçamentarias. .· . . 

. ·A êommissão de Finanças, portanto, tendo em vista que
se trata de. serviço de incontestavel utilidade e altamente 
remunerador, porque a civilização dos indlos Chavantes .re

. presenta a sua incorporação, como productores e consumi-
itor~.no seio da- êOJnmunhão nacional. Entretanto apresen-
ta ó seguinte. substitutivo; - · 

SVBSTI'l't1'rtVO 

_ ·Art. -1.o Fica o Poder -ÉXecut1vo autorizado a concede!:" 
á Missão Salesiana, dirigida pelo Padre Hyppolito Chovelqn,. 
para a ca~che~ dos indios Cha.vantes, a (luantis annual de 
duzentos contos de réis. · 

.. Art. · 2.o -A referida missão deverá annualmente a:pre
sen:ta.r- ·relatorio dos· tl'abalhos feit.os e o . comprovante da:.. 
despesa.S reallzadas, ficando ~ependente da approvação do-. 
=~o a· esses. docuzn~tos a. c~ncessão -~. subvenção _ se-

Art . s.o No eol'!'ente exereic1o, a. subvenção será apenas; 
de cem contos de réis,. e a-despesa-correrá. por conta da sub
consigna.ç.ãá 2'7 da verba· 1 a do· art ~ · 70 . da lei n: 5. · de 12: 
de· Novembro de 1934 .. - . .. . · - · 
. . Art. _4.t! Revogam~se as disposições. em contra.r1ô. 
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. saia. das sesSões, em 7 dé JÚlho de 1935. - -João Sim-

1Jlició, Presidente._ :- Danfel de Carvalho, Relator ~ - Cle• 
ment.e Mar-uuii . · - Adalberto Camargo. -- Pedro Firmeza · 

-. -:- Henrique Dodsioortlt, -pelàs conclusões . - .Ft:ança . Filho ·-
_:. Abelardo Vergueiro ~ar. - Amaral· Peixoto._ . : 

. . 

· VOTO EM: SEPARADO DO SR • • GRATULIANO . DE 'BRITTO 

. . o projecto n . 39; de 1935 (18 legislatura) ;está- eonce-: 
bldo · nos seguintes· termos: · . : - . - . . -_-

. - . 
' 'Autorizando a abertura do .credito de duzentos 

contos . cc)mo auxilio á . Missão Salestana parâ. c~te.;. 
cbese dos indios Chavantes." · · · 

. Art . 1.o FiCa o Poder. Executivo autoriza.do, pelo MinlS-:
. 'teria do Trabalho, a conceder á Missão Salesiana, · dirigida 

:pelo Padre HyppoUto· Çhovelori, para. a . catecl)e:se dos Indios 
Chavantes, a quantia de duzentos . contos . de reis, fazendo o 
governo as neces.Sarias operãções de crecUto , · · 
' Art. 2.o A r eferida Missão deverá annualmente apresen
tar relatorlo dos trabalhos feitos e os comprovantes das · des
])esa.s :realizadas, . ficando dependente da _approVe.ção do . go
-vrãno ·· a . esses documentos à.. concessão da subvenção . .se--:-
guinte . . . . . 

Art. s.o Re_vógàm-se a.S·. dispo~ições ~m con~o-." ~ 

. . A justificação resi:>ectiva >·eneérra a~; . co$idera_ções. que ..Se · 
.seguem: _ · . . . · 

. "A eatechese dos indios é p~;oblema .de magna. re.:. 
levancla. para a nossa Pat ria. A ella tem se dedicad' ' 
os m!ssion~ que, esp$8-dos pelo interior · do Bra.• 
sll, aftronta.m: toda:; ~ agruras 'da vida nos n osso:. 
sertões, martyrizados pelos · mosquitos, pelas febres • 

. soffrerido privações . de . toda a natureza. ' . . . 
. A _cateehese dos .Indios Cbavantes, . que sao ba!-

. tante -perlgoso, é multo ·necessa.ria .e de -certa urgen· 
ela para tornar possivel o desbravamento e o . cultivo 

. de fertn· eJiquissima zona:. Desde 1910: os Missiona
rtos Sa.lesia.nos .a ·vêm -tentando, conseguindo por tres 
ou. n;tais vezes 'subir o Rio das Mortes em cujas prox1-· 
·midades Vivem esses selvicolas . Por falta de recursos 

~ não obtiveram ainda o fim colllmado e fa.Z pouco · fo-
ram. mortos por essa tr1bu .os Padres .JoãO· FuchS e 
:F_edro Sacilotti, aquelle suissd e este braSileiro, quan
do 1am· levar-lhes as doées palavras .da clvillzaçã.o. 
obra e.SSa 1nle1ada naquellas. paragens, pelo inolvida
vel catechisa.dor o bispo D. Anton1o .Malan: ·Longe de 
desanimar estão O.s. saleslano.s se p.ra.parando para. ir · 

.. colher. o -· rructo banhado . :pelo . sangue dos· Irmãos; 
tendo conseguido .em começas 'deste mez uma cara-

. vana ·com· os mais experimentados .Mlssiona.rios para 
. continuar .os . trabalhos 'de eatechese, que já:. custaram 
. a. vida ae· dois .Jiiartnes, e muitos ;suores .e . soffrt- . 
·mentos d.os.seus co!Jlpanh~os da- penoSa. missão.-: . .. 

; awc:ruar essa. obra é um acto . de .grande patr1o- . 
t'lsmo . e · ;de·<alta.:· humairldade·. ·Devemos ·chamar ao 
nosso COD,v1Vla· esses noSsas patrlclos, tirando-os . das 
condições de féras se!vage:Jis, .pa.ra a.s de cidadãos ca.,
pazes. de trabalhar em beneficio. da' nossa. Pa.tria., ·uma 

- vasta zona até hoje desconhecida ... ,._ ... · . - • 
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. . 4- : medi~. so"Acíta.da~ - .em v:erwi.de~. não constitue 'U1llb. 
excepÇã.o, porque o Governo Federal tem auxiliado varias 
missões destinadas á catechese. dolO. selvicolas brasileiros, no
tando-se, mesmo. que, no vigente orçamento do Ministerio 
da Guerra, constam subvensões ás Míssões Salesianas do Rio 
Negro, no Amazonas, ·Missao Dominicana na . Conceição d.:l 
Aril.guaya, .no Pará., Missão Sale.slana do· Araguaya, em Matto 
Grosso, e. outras. 

· Afóra essas verbas, ainda despende o Governo. Federal -
só pela sub'-consignação "pessoal", do mesmo Ministerio -
mais de ·quatrocentos contos com o serviço de Protecção aos 
Indios. · . . . . 

Releva accentua.r que todas as missões catechisadoras 
prestam, no ambito ·das suas possibilidades, relevantes ser
viços em razão . do carinho, solicitude e extremado senti- . 
mento . de humanidade com que se afoitam aos commetti·· 
mentos ma!.s ingratos pelo sertão a dentro. Realmente, cate
cbisam os indigenas, alguinas vezes, até á custa do sacri-
ticio da 'Vida. . · . · - . 

· Não ha·, pois,' como negar uma conceituaÇão favoravel a. 
esses· emprehendimentos, ousadas penetrações. civilizadoras 
nos recantos abandonados do nosso vastissimo Paiz. E, par
ticularmente, no que respeita a.os padres saleslanos, esses 
serviços· só bem de valor quando· se conclue que são yor enes 
levados ·a effeiro por simples espirito· de abnegaça.o, afas
tado~ assJm,- qualquer interesse .. que não seja o proprlo in
tuitO de serem uteis ·á huma:i:rldade. 

IssO posto,·vale a pena ad.:j.uzir, no exame do assumpto~ 
outras considerações em torno da materia, isto é, com refP.
tencla aos . serviços de protec 3.o a:os indios em geral, aflm. 
de: que··se .possa obter Uma. conclusão que, de logo, oriente o. 
estudo da questão .na feitura do pro:ximo orçamento. 

" Referia, a propooito, Alberto Rang~l: 
·. . 
. "E'· no Brasil- centrâl que se en\:ontra ainda acou

. tada a maioria das tribus lndigenas, de tanta lmpor
tanc1a na phys1onom1a. ethnlca e geograpbica do Bra

- si!. O seu numero não deve ser grande. QuatroCentos 
annos de lutas, e de penuria el~inar~m guasi tudo f? 
rechassa.ra.m· o resto·. Mais :que fossem, nao poderiam 

. res!stl.r a tanta perseguição e a. tanto olVido. Hordas: 
m!seraveis de selvicolas erram ainda nas cabeceira.~ 

. · (los· rios, nomada.s degredados e degradados, com. vis-_. 
,Jumbres . de theogonia e trapos . de linguagem, ·catado~ · 
pelos eruditos para cobrir la'cunas e explicar a od
gem . e modalidade de _religiões, costumes e glotticas 

· lila1s perfeitas. A .incorporação do indio fez surgir· os 
processos violentos da escravização, .das '"entradas de
resgate" aos "bugreil'os•• de hoJe, e encorajou a outrO$. 
meios de extremos compassivos, infantis,. dispendio
sos e aleatorios, do · IIlisslonario ao ca.techista. leigo. 
O consenSo .e a legislação nada resolveram de profi
euo e de completo em . tal assumpto. o philan.tropis
mo mgle'z, ainda actlialmente, -a es.<~e. respeito, .só- ex~ 
piora sentimentos de benignidade gerar e ineommocta.. 
de tempo em. tempo a.S chancellarias sul americanas. 
As .pobres raças·. definbam, no . entretanto, aeu. ada.oi 
nos ritos ineptos,. nas roças, e. ra.ncha.dos dE! comm~-

. mstas, á espera· do criterlo novo e definitivo, que afl'
·nal.os- salve para 'a absorpçã.o de suas d~deira.s 
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·raize~-.ria Sôcieàaàe e no -Direito de hoje'~ :·~tRumos e, 
Perspectivas- za edição).·. . -

HoJe a s1tu~ção· se tradUz pelos mesinos aspectos, sen
.slvelmente modüics.da, apenas, quanto a.o~lado sentimental 
E humanitario do problema. · · · . · 
. De feito, estão os indios sob a. proteeção :de leis civis e 
J)enaes, -além de regulamentos em vigor, estabelecendo ~o~
mas que lhes asseguram amparo permanente .. A Constltul
-ção de 16 de Julho, por sua vez, se refere ao assumpto, 
attribuindo â _ União -a eompetencia privativa para legislar· 
.:sobre a incorporação do selvicola á communháo nacional. -• 
Art. 50, letra m· do n: 5. 
. Mas, ha um "serviço . de p.rotecção . no sentido amplo, 
e2pa:z de nroduzir os -effeitos desejados? Tem-se conseguido 
à inC9rpora~ dq. selvícola: á .colll.Iriunháo nacional? 

· Nao; ate porque a !leiiClencla das verbas, .para. isso des
tinadas. não dá margem á outra conclusão. E força é reco
nhecer que o ·plano de a.IJI:'o'VeÍtamento ·e utilização .do nosso 
.indigena: jániais se poderia ·enquadrar em simples medidas 
de caracter· mais ou menos· platonico, como vem acontecen
do . . Ao contrario., envolve um: vasto programma que Signi
fica, em syn.these, o desbravamento das zona5 «!entraes de 
te:tritorío brasileiro :Para o qu~ enttarianl em ac!:ãO, nã3 
.sóJnente o jesuíta, com a contribuição imponderavel de sua 

-moral: mas tambem o pr_ofessor, que c:lesanalphabetiza, o en
genheíro que drena os pa.n.tanos e abre estradas, o medico • 
.que debeUa~f as -endemias e o agronomQ que ~duca. no trato da. 
lavoura, na.s colonias·agricolas e nos nucleos de-fixação. Só
mente assim <:ontarlamos .com um trabalho ·etnctente, corn
-pleto e, sobretudo, :~:emunerad01' das quantias -invertidas na-
q-uellas regiões. · · . . . . 

Os dtspendios,. colll ~ples trabalhos de cateche~e. no 
sentido restricto de domesticar o \ndio. não se . nos afigu"' 
rs.m convenientes, znaX!mé nesta hora em que a. Nà.çáo exige 
dos .seus dlrlgentes uma. politica' ~e compressão nos gastos. 
Operações . de credito - como quer. o projecto - abertura 
<le credito esi)ecial e :med!das semelhantes, . tão nocivas â 
boa. ordem orçamentaria. do· Pa.iz, sáQ Providencias de cara~ 
.cter extraordfu.ario, 'que sómente por· motivos· ln'ecuSa.veis • 
. que tra4uzam Situações espec~es, dev-em ..ser. deferidas. As
.Slm ha. entendido ~sta cc:nnnussão~. · 

Particulatisando o caso em toco, vê-se que . .a lm.por
-tancia de duz~ntos contos é insignificante para. a.. ca.techeSf; 
.dos ~dios Chà.vantes, local~a.dos em zona de .difficll accesso, 
nos sertões de Matto Grosso,. e, conforme dizem-todos os quP. 
-viaJam naqu,eUas paragens, ·ferozes como nã.o existem outros 
no Jntertor do BrasU. O dupfo ou o triplo . do credito a.clma. 
não serm o bastante á realização de uma obra duradoura_ e 
:Productiva. Terlamos, dest'~; realizado em .pura perda 
·O dispendio ·dessa importancia e .talvez ainda estimula:do a 
-repetição do. sacrlficio da. 'Vida de abnegados llÚSSionarios. 

PreciSamos. tambem, fugir das soluções. parc!aes, dos 
·dispendlos que· não obedeçam a .estudos completOs, · porque 
·todo. o esforço dispersivo tem com.p unico resultado a perda 
·<ie energiaS uteis quando sejam convenJentemente · conju-
-gadas. ·: ... - . . . .. 
· ,Não vale . a·. pena. · domesticar mdigenas, se, concomitan
-temente, não. podemo.'i !azeJ-o .illgressar. no. trabalho do 
~po; estimulando-os . pela asststencia e educação. Nent 
.convem · o -dispelidlo de dinhe1rc. em uma _ reglão. que. ele 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU112015 12:19 - Pêgina 73 ae 174 

.:=:..:.- 1"9'1:--~ . 

~::f~C~i :·está .. quasi separada . do Bra$U, embóra seja· tão bra
;:silerra quanto as outras. pela ausencla absoluta de meios 
-de ·,conun.unicações. E por isso é que não parece ·urgente 
--concluir. ~a. conquista dos indigenas de Matto Grosso e Goy~ 
~ntes de · uma lntegral incorporação, da propria região em 
-que habitam, ao patrimonio nacional. · - . 
. Já não é insígnificante o volume de população com
_posta de UictiOS domesticados e de elementos provenientes 
-de outros Estadqs; que vivem naquelles sertões distantes do 
·13rasil civilizado, inteiramente desajudados, habitando po
·voações decadentes. Não ·parece aconselhavel áugmentar o 
·volume daquella população infeliz, porque o indigena bra
·vio, pelo menos, não tem a consciencia do abandono em que 
·vive. · 

Resta ainda .considerar que o Governo Federal procura 
·encaminhar a solução . do principal · empreendimento atti
nente áquellas regiões, retomando o estudo de um velho pro
blema· quasi resolvido em par..e pelo General Couto de Me.-

. gaJ.hães - um grande . patriota e profundo conhecedor dos 
:assumptos referentes ao sertão de Matto Grosso e Góyaz, 
quando, em 1870, . conseguiu que vapores navegassem naquellas 
.alturas, em .aguas do Araguaya. E ' que esse . rio offerece con
óições . de · na.vegabilldade ·e constitue . o caminho natural de 

. ·accesso · áquellas paragens, não só pelas prop.rias condições 
de extensão, larguxa e relativa profundidade como, ainda, 
porque um dos seus affluentes, o riO" do Cóco guarda enór

:mes reservas de excellente combustível que ê o babassú . 
.Abandonado· o -problema da navegação na bacia araguayana., 
:Inclusive os trabalhos de desimpedimento da corredeira de 

'ltabóca, que interrompe o_ trafego fluvial, os quaes consta~ 
vam de· uma linha ferrea contornando a cachoeira, tendo
.se chegado até ao lançamento de alguns trilhos, tudo re · 

· .-<lahiu ~o esquecimento . · · · · · · 
. · . . Ent.reta.nto, o oovern9 Provlsorio, por intermedio do Mi·· 
--rosterlo ·da. Viação, retomou os estudos desse grande ·proble
·ma. · concernente ·ás terras centraes ·do Brasil. 

· E a . importancia · desses estudos TeSUlta com maior evi .. 
·dencia:·, quando se únag1na que, no · dizer do General Couto 
de Magalhã.es, não enxergamos dmente -'Ullla reducção de 
·duzentos por cento no custo dos transportes ·para Goyaz, 
.mas, sobretudo, a juncção do Araguaya ao Taquary, isto é, 
·a lJgaÇão do Prata. ·ao Amazonas· J).Or mna estrada de ferro, 
·nD" ma.Ximo de quarenta leguas de extensão,· ligando os pon
-tos · termina.es da navegação nos dols referidos rios. Era um 
acontecimento ·que, no- dizer daquelle · General, tinha "de 
·vir--alterar ·a · race das coisas",: não só na provincia. de 
·-aoye.z,- como em todo o ·Imperio, sob o infiuxo da navega~ 
. -Ção a va.por naquellas. "novas Indlas". (Viagem ac Ara

_. guaya", 3a ed.) · 
Consequentemente, se alnda pende de solu~ o assum

pto que- constitue, por assbn dlzer, a chave de todas as 
-questões concernentes aos Estados de Ma.tto Grosso, Goyaz 
f ··parte .do Pará e Maranhão, não seria aconselhavel a 1fi;. 
·versão de recursos ·em detalhes que flcarão solucionados 
_-uma vez· resolvida a these princlpal. Porque nãc será ne .. 
ceSSa.rio insistir: do transporte fa~U e economico é que po·· 
·de-rh decorrer. toda a c1villzação do& Estados ·centraes do 

. Brasil. Que não faltem os recUl"sos necessatios aos estudos 
· reiniciados pelo:· Governo ProvlsoriO· e não sobrevenha a. 
· descontinuidade -de , orientação que tanto retarda a sblução 
.dos nossos grandes problemas, para· que dentro em :pouco . , . 
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·:pOssa;, a_ industria. ··~od~, . tanto no _teino rilinei&t;-~õmo.
nos, reinos v~etal e animal, dynamlzar - as--riquezas que
ainda pel'DUI.necem intactas· dentro ·da.quelleá ~a;mpos .e bai~ -
:do~- desertoS. · Nessa. :hora.; então, serão na.·turàlmen~e.: ''con - · 
vocados ã communhão nacional"; não .só . os- remanescentes.:-· 
das tribus bravias de outr'ora, como também os bra.sileiroS'
que 1á se ilifiltraram no oeste do Brasil. "Por . eniquanto> 
será ·mais convenien~e qae, á falta de- um plano integral de-

. peD..etração e aproveitamento daquelles recantos, a ·ser eX.e
. cutádo. mesmo por partes, fiquem os remanescentes dos nossos: 

autóctones, ··preciosa Teserva . de capital ·humano; internados. 
· nas florestas, certo como é que, desde os tempos coloniaes .. 
~ deficiencias dos methodos de ·catecheses vem lhes .. sacri
f1cando_ a vida, não sómente através -dos . antigos processo> 
de conquista pela. !orça, mas. sobretudo, pelo contraste do 
a.m.biente civilizado, dentro do qual o ~dlo quasi sempree 
succumbe antes da necessária adaptação." -

. Informa o Sr. Esteva.m Pinto : · 

. •'os maus tratos foram, sem duvida:, um dos motivos: 
de mortandade dos indios·. E ta.mbem o tra.to com os brancosr 
a vida sedentaria. dos · eitos, ã. ignoraneia. de· certos habitas 
pouco sadios, ou o despreso. em relação a. elles . Os jesultas 
esforçavam-se no serviço _ de medico · e curadores . -:- -bar.; 
beiro, como se dizia então ;...;__ ·é · verdáde . que, ·mUitas . vezes, 
com perigo para os doentes" (Inc!igenas do Nor.deste, ed. de. 
1935)- ; . - . . . . . .. 

· · o Sr. Gilberto Freire chega n. atfirniar que . um dos :fb...:. 
ctores da mortandade entre os . indios teria sido -o· uso .d;)-
vestuarto· do cí.vlliza.do . · . 

Outro testemunho valioso dá-nos o Sr ; RaymundÕ Mo- · 
raes; referindo-se á tr~ção de ·vida. nos indigenas: -. 

. . "RObusto, ·creado a.O · sabor ·das intempéries:: vir:- · 
gem qe .um tTapo _que lhe cu~ra o çorpo;· caça.;'pesca.: · 
planta com todoo os · sYmptotnas de saude; sem feri~ 
da, ~m uma· .doença chronica, .sem o: menor signal . 
. de . estado morbido _ Mas se chega aos · nucleos· estra.- · 

. ·nhos, ohtendo:-roupas, utensllios, armaS, a.brigo1· .toda. 
a fortaleza ;do sea .perfeito organisi:no a.bre-se as do-: 
ença.s . O catarro, c. impa.ludislÍl.o. a;. bexiga., a sy- · 
philis;.. a . tubercul~se atacam-no logo, devastando ge-

. rações "inteiras, E . que . o indio, habll curandeiro das 
· molestias · tradicionaes nas suas raa.locas, perturba.:... 
"se no tl:a.tamento. "de males descooheci.dôs para ene t. 

. faz . exa.ctamente o que · não devia- fazer. · (''Ná Pla-
- niéie Amazonica.") • · · . · ·' 

O Sr: ·Araujo: Lima sa.lienta a reeeptlVldade dôs ·eabO:.. 
elos para. certa.s ·molestias <tubereu!ose, variola. etc.>; dada . 

·a , ·au.sencia de. vaccinação especificci, .heredita.Tia ou social. -
. :(A.Ama.Zonia- Aterra P o homem. .. - -1933>. _ · ··· - .· · · 

_., Por:eonseguinte, ainda que não se tratasse de uma des:... 
pesa, para a qua.Lnã.o ha verba no orçamento, .ante· os~mo
tiv~ ·expostos, não deveria . ser ' realizada. _:_ Gratuliano. de-
Brito·. . . -· . . . . · _ . . ., . ·. · . ' . ,.. 

l>R~. · A. Qm; SE .·~ OS PAU.CBRES 

_ Ari_· l ;0 Fica o Poder ~ec1mvo a\itorizado, · pelo Ml-· · 
. nisterio do Tral>_alho, .a. conceder á Missão- Salesía.na., dir.i..,. 

gtda pelo padre .· Hyppolito Chov.elon, p_ara __ a · cate~ese dQ& 
. ' 
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'.indios Chavant~s. a. quantia ·de duzentos contos de réis,. fa.
'2endo o Governo as nece.ssarias operações de credito. 

Art. 2.c A referida M1ssáo deverá annua.lmente apre
.se:~:tar reiatorio dos trabalhos feitos e os comprovantes d~ 
·-despe~ realizadas, ficando dependente da approvação do 

. -GOVerJ:!.O a esses documentos a concessão da subvenção se-
~te .. · · 

Art . . 3.0 Revogadas as disposições em contrario. 

Sala das. Sessões. - Generoso Ponce Filh.o - José Pe
.reira· Lira. --.,. Caldeira · de Alva.renga. - Arthur Jorge . 
. Edmundo Barreto Pinto. 

(111. Legislatura) 

N. 123 - 1935 

.Providencia sobre o numero de inspectores nos institutos 
fiscaliiados ·ãe ensino superior, com parecer da Com· 
missão ãe ·Educação e ãe Ftnança.s. 

-tVide projecto 247, de 1935 - Educo.çü.o 11 e Finanças 28, 
· de 1935 - 1"' lcgisla.tura.J 

PARECER DA COM14ISSÂO 'Dit FlNANÇAS 

· ~ p.i'ojeet~ n. 247,. de 1935, pretende reparar.uma o~ão 
-na f~alizaçao dos estabelecimentos de ensmo supenor. 
'Pelas disposições vigentes são estes fiscalizados por um uni-

. ~o inspector. seja qual fôr o numero . de alunmos que pos
suam. :Determina o ·pr.ojeeto que, excedendo o numero de 
:matriculas . a quinhentos alumnos, o serviço de t:iscallzação 
:!l.cará a cargo de dois inspectores et!ectivos; 

Apreciando o projecto, a Commlssão de Educação e Cul
:tura opinou pela sua approvaçãol a.doptando. os fundamen-. 
·tos com .. que o -autor, Sr. Deputaao Mor11-es Leme, brllhante
·mente justificou a medida. Tendo sldo enviado á Cornmissão 
-de· F;tp.a.nças, cal;»e agora ·a esta dar o seu parecer. . · 

O projecto nenhum onus crea para. o erario, porquanto 
-as despêsas correii:t'. par conta dos institutos fiscalizados, que, 
. -de accõ~do .com a ·lei, deverão depositar. em tempo oppor
tuno, a.s respectivas quotas, Por outro lado, é bem de Yer 
·qu~ um estàbeleclmento cuJa ma.trlcula exceda a quinhen-

. -tos .alumnos· estarã, .de certo, om condlç6es de fazer face ao 
~ccrescimo de despeSas decorrente de unia melhor fiscali

.. :zaçã.o, considerada necessa.r1a pelo orp;ll.o technlco neste as
sumpto, que é a douta Commll!Bâo dt· Educação e . CUltura . 

. . Isto posto, a COmmlssão de Fin1mças é de parecer seja 
~pprovado pela C~a o referido pro3ecto n . . 14'7, de 1935. 

. . . . &la da .Comnússão de Flnn.nÇM, 8 de· J~o· de 193S. -

..João .. Simp!icio, . Presidente. - Pedro Firmeza, Relator . . -
J4.da1bt?;rlo:Ca:margo. - França Ftlho. - Gratuliano de Br.ito. 
- .Clemente Mariant. - Amaral Pel:coto Filho. - Abelar.
.d.o Verg:ueito· Cesar. ·~ D('nieZ de Carvalho, com-restri~çqes . . . . .. ' . ·. . .. • 

. ·P~CER ~m. o PROJZOTO N. 247, Dlt 1~35 

.. · . Tomando . conhecimento do proJecto n. 247,. de 1935, de 
· . :autoria. do. Sr. l;>ePU1!a<io Moraes Le~e, relativo á :fiscaliZa-
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ção do ensino · n~s cursos superiores, · esta · Co:rrunissão opiná:. 
pela sua approvaçâo, adaptando os fundamentos com que _o.· 
autor da medida a justificou. . · 

Além de não crear nenhum onus para o erario publico~ 
o projecto visa uma melhor execução dos serviços de !isca.-
lização e de illspecção, attendendo assim, ao desejo genera- ·. 
lizado de levantamento de ziivel -do ensino superior. · 

De resto, no que ·toca ao ensino secundaria, a medida ja.. 
é effectiva e executada. · 

Approvado o ~rojecto, ficarão postos sob um igual sys
.tema de fiscalizaçao os estabelecimentos superiores · e . secun--
dari<;>s de ensino. ·· · · 

Sala da Comm.issão, 27 de J'unho de · 1935: - L. Baet~ 
Neves, Presidente . - Th.. Monteiro de Barros Filho, Relarot. 
- Osorio Borba . ...:.. Monte Arraes .. - Martins Soares. - Ed.-· 
gard Sanches. - Raul Bittencourt. 

PRO:JEC'rO A QUE SZ REFEREM OS PARECERES 

O Poder: Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Nos institutos de ens$no superior em que ~,
numero de matrlculas exceder de quinhentos, o serviço de fis
calizaçãõ ficará a · cargo de dois inspectores effectivos, co~
rendo as despesas necessa.rias por conta do instituto fisca
l!zado que, de accÇirdo com a lei, deverá depositar, para esse
fim, em tempo opportuno, .as: deVidas quotas. 

Art. 2.0 A Insp~ctoria Geral do EnSino Superior deter
minará as funcções dos inSpectores, organizando instrucções 
sobre a divisão das respectivas attribuições, de conform1~
dade com a natureza de cada estabelecimento, submetten·· 
do-as á approvação do Mixústro da Educação e Saude PU-'-· 
blica. · · 

Art. 3.0 Re:vogam-se a:s disposições . em contrario. . ' . 

Sala das sessões, 17 de Abli.l de 1935. - Moraes Leme .. 

PRÓJECTO -

N. l 125- 1935 

Approva o accôrdo celebrado entte o Brasil e o' Reino ·unido· 
da Grã..;Bretanha e Irlanda do norte, relativo -ã liquida~· 

· Ção das . dividas commerCiaes atrazada8; com voto em se-
parado . do Sr. Souza Leão : - · . . . . 

· (Diplomaéia ~. +a Legislatura) _ · 

. p. Gov:emo P.rovisorio; ·.instaurado pe~ ·revolução; en
contro o Paiz . affectado ·pela: depJ:'essão commercial que se
vert!ieâra nos dois ultimos. annos que .anteeedera:ril o movi
mento. Por: effeito, sobretudo, da criSe _mternàcional; cessâra. . 
. a -corrente migratorià de ~ cred!to, li: qual, com a balança · do
con:lm.ercio, _completava · o nosso-:mtercaniblo e ·. actuava, em. 
nosso . favor, no mercado cambial. · - . · 
... Adstrictos, assim:. aos recursos da· nossa balança com

~ mercia,l, a saber, aos saldás da nossa eX}:Íorta.Ção de merca
dorias; o comrilercio, a industria e ·os ~que eX}lloravaxn . aqui; 

. c_apitál éstrangeiro, ficP.ràm ·. coni. :te(!ursos em :papel moe~ 
. ,-
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::sem que pudessem liquidar seus compromissos no exterior por 
"!alta de creditos que o saldo áaquella balança não podia 
,:;upprii: Avoluniou-se, desta forma, a procura de cambio, 
·(!Ue a b~a das taxas e a exportação do ouro nã.o bastaram· 
para conter. 

Comprehendendo, então, a düficil situação em que se 
-·encontraria em face da escassez de letras de cobertura, a prl
:meira medida qo governo federal - são palavras do Doutor 
.OswaJdo Aranha - consistiu na utilização dos ultimas re-· 
--cursos em ouro que possuimos, com o intuito de afastar-se 
-do mercado de cambio e manter o credito do Paiz. 

Has á penuria do mercado cambial em nossas praças 
'alliou-se a aggravação da crise financeira internacional, o 
·que levou o governo a mudar aquella orientação. 

Em 28 de Setembro de 1931, fol, com effeito, expedido 
·O decreto n. 20.451, que concedeu ao Banco do Brasil o pri
·ViJegio da acquisição de letras de exportação ou de valores 
"transferidos ao estrangeiro , para attender á anormalidade da 
:-Situação e ao objectivo de evitar especulações àamnosas ao:3 

• ·mteresses nacionaes. · 
Visava-se com isso disciplinar e regular a remessa de 

-dinheiro para o exterior, distribuindo-se o saldo da nossa 
·balança commercial segundo as exigencias decorrentes dos 
compromissos da administração e de legitimas transacçôes 

-particulares. Iniciou-se, poiS, o regime da retenção cambial 
sob o quai aos exportadores brasileiros se impoz a obrigação 
·õe vender ao Banco do Brasil as letras provenientes das suas 
'{lpera.çôes, e, correspondentemente, aos importadores a ne
'cessidade de, sómente naquelle Banso, se abastecerem, dali 
·por deante, das provisões em ouro necessarias a cobrir as 
·dividas que, pela compra de mercadorias, contrahidas no 
•-exterior. . 

Sem o eqUilibrio orçamentario, entretanto, que não :ro1 
-possivel obter, apesar dos esforços despendidos, e sem o ele
·menw de confiança na moeda que elle inspira os resultado.'; 
'1\esse contrôle cambial, para nos servirmos das proprias ex
-pressões . do actual Ministro da Fazenda não foram inteira-
-mente satiSfatorias. , o Banco do BraSil, depositaria da;; 
-Quantias em mil .réis, correspondentes ás dividas do com-
::mercio, não teve cambio para satisfazer integralmente a es
.ses compromiSsos, u:t.na vez que os saldos da balan.::a com• 
"ID.erclal, unico recurso de que passámos a dispôr, não apre
sentavam cifras sufficientes para fazer face a todos os pa · 
~entos de natureza ext~ma, aos quaes nos achamos .vin-
~ulados. · --: 

Verificou-se, em consequencia, o .congelamento de nu
-merosas daquellas sommas que, não .reduzidas a. ouro. dei· 
-xaram de ser enviadas para o estrangeiro, ~?assando a for-
:mar os credi.tos congelados, a saber, os atrazaàos commer-
-ciaes. .- · · · 

Esses ·atrazaclos do commercio, retidos no Banco do Bra
. sU, se accumularam, provocando o facto, nas praças. estran~ 
·-geiras, a inquietação que assalta ao vendedor lluando per
-cebe embaraços imprevistos no recebimento do preço· pelo 
,qual forneceu a· sua mercadoria. · . 

Encontrou-sé o governo, á vsitá do expo~to, no dever de 
-examinar o assumpto com os paizes com -os quaes mantemos 

. -mtensas relações -de comrilemrcio, celebrando-se conV'enios 
:para. a· liquidação; primeiro, dos atrazados americanos, depois 
..doo , europeus em geral, e, _postoriormente, dos francezes, m~-
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diante o acc.ôrdo de 11 de Maio de 1934, assignado com a: 
·.França:· . . · . 

. · Todavia, ta.es conveniós tião iJnped.ixam a !onna~o de
novos congelados que,· se . fossem liqUidados sem alterar-se a. 
orientação seguida em. materia · de cambio, detennins.riazzL 
outras difficuldades em futu:ro proxi.mo. · 

A questão cambial apresenta v a assim., pelo mez de I:Je ~ 
zem.bro do a.nno passado, aspecto de· certa maneira angustio-· 
so, o qual exigia, entre outr~.medidas de effeito immedi.ato . 

. a mod!ficação do systema então em Vigor, pelo qual as mer··· 
cadoria.s · importadas tinham direito a receber 60 % do se~. 
valor eni letras . do Banco do Brasil, á taxa official. Cumpria.. 
que o usó do cambio "bfficial ficasse restringido ás neces8i
dades do governo, permittindo-se ao coJillllercio a acquisi-
ção de letras .no mercado livre. . . 
· Mas, para attingir a esse escopo, de modo a prevenir. de·~· 
finitivamente a forn:J.ação de outros conge"lad.os, necess:L"'i')· 
·seria, cozgo medida preliminar, um entendimento com os. 
paizes a que estamos ·ligados por vultosos Interesses de or-· 

. dem financeira e economiea, relativo aos atrazados que elles: . 
pOSSUlam em elevadas sommas e aqui depositados. , 

Com esses objectivos, que ficaram plenamente attingl
dos, esteve na America do Norte, -e, em seguida, na. Inglaterra,.. 
b Ministro da Fazenda, que assim se eJtprim.iu ao expôr, em. 
seu ultimo discurso, os motivos da viagem que eml)reb.en.,. 
deu: · · 

"Os interesses de ordem commercial e financeira.. 
que nos ligam principalmente aos Estados Unidos e á. 
Inglaterra aconselhavam que se tivesse um e.ntendi-· 
mento claro e preciso sobre as difficuldades. Preci
savamos demonstrar a nossa situação -.consequenci~ 
principalmente da política de isolamento internacio
nal. que vem sendo seguida no mundo ha já algum. 
tempo. Dentro dessa política de "cada PaJz preten
der bastar-se a si mesmo", cream-se difficuldades in~ 
su.peraveís aos paízes novos e devedores. E' eviden.
te que só pódem estes. paizes pagar as dividas inter
nacionaes com o 'valor dos prodllctos que vendem no::t 
ttemais paizes. Era preciso esclarecer a opinião do~ 
interesSados quanto a essa stiuação, menos Clllpa nos
sa do que reflexo da polltica internacional, para que
pudessem ser coinprehendidas sem !mmerecido desa-· 
bono dos nossos creditas as· medi dás que temos to. 
mado, forçados a resolv~r por nõs mesmos difflcul-· 
dades que a polltica internacional nos crêa. A ques-· 
tão dos congelados impedia, outrosim, que se fizess~ 
tal modificação sem assentar pré~ente C9m os go-

. vemos interessados as medidas para liqúidal-os." 

· Antes de deixar os Estados I[nidos, poude o Minist;re. 
suggerlr a mudança, da politica cambial com os objectivos:. 
Jndicados, tendo ·combinado com o governo americano o pa
g?JD,ento gradual ã.os. attazados. Na Inglaterra, teve o prazer 
de vêr integralmente acceitos os pontos de vista sustentadoS:: 
quanto.. á necessidàde do" augmento de." compras, por parte.da~ . 
quelle DaiZ, dos productos brasileiros,· e, relativamente ã. . li
Quidação dos atrazados· ·do commercio, assentou: s. Ex. as 
clausulas do accôrdo, ·posteriormente assignado no Rto~' ~em 
27 de Março proxlm.o -passado, e ora sujeito· ao exame ·do:-. 
Poder Legislativo. · ·· 

No ~onvenio .em apreço, ij~adó directament~ com o.-
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::governo inglez, propoz-se o nosso a obter a quantia de um 
:milhão de libras, para utilizai-a no pagamento, eni especie~ 
-de todos os pequenos atrazados e de uma parte proporcional 
-dos demais. · · 

Quà.nto ·aos creditas_ não liquidados por essa fórma, re · 
;i:;olveu-se -que serão attendidos por obrigações em esterlino~ 
:ao -par, juros de quatro por cento, of!erecendo-se aos credo
Tes titulas de valor nominal identlco, em cada caso, ao mon-

. "tante da divida ·e convertendo-se as dividas de moeda que 
·-não seja esterlino á taxa em vigor no dia da ·offerta, com 
-excepçãó das dividas em ·mil réis, que serão convertidas á 
-taxa do cambio of!icial da data dos respectivos vencunen-
1ios. . 

Nenhuma garantia especial foi dada para essa operação. 
:Rêti.-a:rá o governo brasileiro da percentagem de cambio. 

, r:que se ·reserva ··para as suas necessidades uma. annuidade de 
'um milhão e du,zentas mil libras, a qual será applicada no 
:pagamento dos juros dessas obrigações e no resgate das mes
·m.as, pelo reembolso ao ·par, mediante concllções a serem 
;.ajustadas entre os paizes contractantes. 
. A referida annuidade poderá ser accrescida de mats 

:1l53 mil libras, ao terminar o ajuste celebrado, em 29 de 
-Junho de 1933, pelo . Banco do Brasil com a Casa Rothschild 
.Para a liqUidação dos atrazados europeus em geral e. cujos 
-termÇlS continuarão a ser cumpridos. 

o prazo para a ,liquidação dos titulas dependerá de seu 
-volume, pois terá ella de se processar· dentro da importancia 
~e 1 .. 200.000 libras· que o governo annualment;e de~tinara 
:a es5e ·fim. · 

·como se verifica dessé reSum.o, que acreditamos exacto, 
.ms crec!ores .inglezes; · segundo o 'accôrdo de Março proxim.L~ 
.PasSado, serão attendidos gradualmente, pela fôrma que ao 
.nosso governo pareceu possivel ser executada. ·Aos que. vao 

·.assim receber; retardadaniente, as importancias provenien-
tes de mercàdorias com que abasteceram os noss'os mercados 
.importadores, offerecemos uma compensaçao apenas: os. lU
.ros de quatro _por cento, qúe Iião são exaggerados, mas, ao 
.corltrario, r~oayeis'·na época que atravessamos. 

o sr. Deputado Alde Sa~paio, em .discurso que _pro
:n.unClou mista Camara, desenvolveu larga critica em redor 
<do accôrdo a e. Londres, podendo-se resumir as suas consi- · 
.cterações nas seguintes: . 

. a) o Governá Brasile!.ro se . comprometteu a manter a 
· :actual polltica ·cambial; expressa no regulamento de 11 de· 
:.:Fevereiro do corrente annri, o que era !i!Spensavel por se 
tratar de norina de nossa politica interna, que pócle ser al
:terada quando o exigirem os interesses nacionaes; · 
. b) · propoz-se a pagar as dividas com juros de 4 por 
-.cento, os quaes S. -Ex. considera elevadissimos, -em se tr!'--
·.tando de transacções ·de mdole commercial, cujas taxas nao 
excedem de 1 J/2 por cento;· · ' . , . ·· 

.. · C), decila:ro:u .que effectuará os pagamentos com uma. 
:Parte do cambio que se ·l"eservará para attender ás suas ne
,cessidades, poHtica essa que o nobre Deputado julga· nociva. 
:á ·economia do Paiz: . . . 
. d) .· obrigou'-se na clausula · IX, a ·não· lançar. no que 
<CO:ilceme 2. regulamentação de cambio, onus- algum sobre-~ 
:importação. ingleza. conçessão que. segundo lhe parece, nao 
,nevia ser feita. · 
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Os dois primeiros pontos dessa, critica estão respon
didos satisfatoriamente -no discurso, ·recentemente pronun
ciado rui. Camara, pelo :Ministro da Fazenda, o qual versot:
o asSUinpto ~001 seguraJlça e ·clareza. 

Não é elevado, nas eircumstancias actuaes, o juro in-· 
qulnado pela ce~ura daquelle digno collega. Segundo · sG.. 
verifica pelo boletim.. estatistico. da Liga das Nações, publi-~ 
cado em Março de 1935. as taxas de redesconto em aigun~
bancos centraes·, .no mez de Janeiro do . corrente anno, oscil-. 
::aram entre a casa dos 2 e a dos 2 1/2 por cento. Essas 
taxas. entretanto, se referem a descontos bancarias, para.. 
creditas comznerci.aes a prazo curto. Ora, a operação as-- · 
sentada no accôrdo de Londres é de credito publico, por s~ 
tratar -de obrigaÇões do Governo Brasileiro, e o _prazo de pa-:
gamento se desenvolverã por varias an;:;.os. :N'ao podi~, ent 
consequen~ia, -realizar-se na base do juro dos descontos:.. 
bancarias, os quaes, . pela sua natureza especial e pela exi
guidade do prazo, comportam sempre taxas menores. - · 

o Sr .. · Deouta.do Alde 5atnpaio melindrou-se, tambem ... 
pelo facto de se haver feito referencia, .nas consideraçõe~ 
prelimi.nares do convenio, á "intenção dó _Governo Brasi- · 
leiro de manter em vigor os actuaes 'regulamentos de cam
bio", facto esse ctue lhe pareceu attentatorlo de nossa pro-
prta soberania . . - _ · · . · · · 

· O nobre" Deputado suppoz, por- evRiente · equnroco, que. 
P.ssa referencia importava. em compromisso, quando, como.. 
é claro, se tal foSse, . teria:. sido incorporada nas clausulaS': 
do convenio, constituindo expressamente-uma dellas. Nada. 
ha, 'ao· contrario, no accõrdo, que. :iinporte em compromiSso
de tal natureza e a referencia ali foi posta muito natural
mente porque, na opportunidade da sua assignatura, o G<:J
veino alimentava a· intenção, como ainda ·alimenta hoje, d~ 
manter os· regulamentos · de . cambio existentes.· ,Aquella de~ · 
claração prelim.inar· tinha, entretanto, ·cabimento, ·pois se ao 
Governo Brasileiro não estivesse animado, como está, da- · 
intuito de proseguir na politica. actual e pensasse . em res
tabelecer o cambio official ·pãra as importações, nada ex-
plicaria as negociações. que constituiram objecto do : accôr-
do, de vez que, fatalmente, novos congelados se viriam . a-. 
formar. . 

Prosegulndo em · suas censuras, o dlgno r,epreserita!lte 
do Esta.d~ de Pernambuco se insurge contra a politica. 
c-.2mbial do Governo, pelo facto de obrigar, este que · certa 
parte das letras ·de exportação seja vendida, ao Banco do
Brasil por uma taxa inferior á que. prevalece no funccio-
nam'ento normal da lei da offerta. e da procura. 

Mas essa critica, que podemos · apreciar ·em outra op- . 
portunida.de, nada . tem que ver com. o accôrdo de Londr~,: 
um.n vez que, por eue, o Govemo se comprometteu a en-

.. tregar 'aos credores i.liglezes um milhão e ·duzentos mil li·
bras em· cada anno-, mas não diz, nem tmha . que dizer, a- · 
preço .pelo qual vae adquirir, no nosso mercado, os tituZo;j., 
nuro com que se propõe Ziríuidar · as suas obrigaçõe~. · -

Se se co ris! dera um mal a retenção- . do cambio, mais:: 
uma razão haverá para se approvar o accôrdo; -que per.mit; 
tiu a reducção ·da quota retida pela modlficac;ã.o da politica;. 
cambial .. operada em 11 de Fevereiro e que, como é eVidente,. 
dependia da_ liquidação preliminar dos con~elados ... 

A ultima objecçã.o do Sr. ·Deputado Alde· SampaiO tam~ 
bem .nasce: de outro equiv:oco em que .incorreu o illustre cal
lega, ao ·affirmar que, pela clausula IX, nós nos ·obt1gam~ 
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a. não lançar· onu.S algtim á importação ingleza . Não é bem 
isto o· que a clausula traduz. O que se preceituou foi ó se-

- guinte : quer o governo inglez, quer o brasUeiro se .com
vrom.ette.ram ·a não dar, um ao outro, tra tamento different~ 
do concedido a outras nações em materia attinente á t:egu~ 
lamentação do cambio. A- clausula situa, no. mesmo pé de 
i~ldade. os interesses inglezes e os interesses brasileiros. 

· A' vista do exposto, parece justo accentuar que o Mi
nistro Arthur de Souza Cost~, !CO desempenhar-se da sua. 
missão, tão eriçada de difficuldades, não utiliZou apenas os 
largos _dons da sua intelligencia e da sua reconhecida. cul-

. tura eni a.ssumptos· financeiros, mas poz no exercicio <la. 
.investidura as- bôas reservas do seu espirito publico, con
seguindo dar termo honroso a uma questão de extrema de . 
llcadeza, cuja presença-viria repercutir fundo em nosso in-
ter~mbic commercia.l. - · 

Opinamos, e.m consequencia, pela . approvação. do con
.venío, offerecendo á Camara o seguinte projecto de decret o 
legislativo: · 

"Art. 1.o, Fica approvado .o accõrdo de 27· de Març<> 
de 1935, celebrado entre o Governo Brasileiro e o do Reine;> 
Unido da Grã:-Bretanha e Irlanda do Norte, relativo á li
quidação das dividas com.merciaes atrazadas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.'' 

'· · Sala- da · Conm:i.issão de Diplomacia · e T!ra.tados, ~ :de 
J'ulbo 'de 1934. --,- Renato .Barbosa, Presidente .. -, F. Negr ãc
de Lima, Relator: - Leoncio Galrão. _;_ Hugo Napoléão. 
Diniz Junior .· - S.alles Filho,. pela conclusão . - Fernandes 

_ Tavora. __ Horacio Later . - Trigo de Loureir o. - Oliveira 
. Coutinho,. com as seguintes-restricções: 

· 1 O)' -E' inclispensavel que. seja·- a C amara ilúormada do 
. total, ao .iJ:1.enos approximado, do debito a ser coberto~ o 
q.ue , é dizer o valor total das obrigações a emittir, o que 
e dize!',' ainda, o prazo em que devem perdurar a.s annui
dadea a ·que ·se refere o ar tigo I do Accôrdo . Não pôde a 
Camara. -approval-a,s por um prazo indefinido .. . -
· · 20) · Os csterlinós, necessarios · a- constituir ' a annuidade 

· (parte da per-centagem de . cambio sobre o. exterior reserva- . 
·da para as necessidades do Governo) devem ser · adquiridos 
(tanto a. parte· como .o todo>· em mercado cambial livre, fôra 
de qualquer restricçáo de preço imposta ás cambiaes de ex·
poJ.:tação . ·de mercá.dorias . de producção nacional, restricçã.o 
que-, por: varios titulos, reputo contraria ao interesse pu-
bllco. -

VOTO Ejl,f SEi' ARADO DO SR. SOUZA LEÃO 

. Não- havendo mais opportunidade para emittir' um pa._ 
recer, em virtude da deliberação da Commissão na sua ulti
·tna, sessão, approva.ndo, não obstante meu. pedido de vista, 
o tratado de Londres,· - ' venho lêr as razões .do meu voto 
vencido . . 

. :. ·PaSso, Pois, a_ expõl-o; 

·o a.ccõrdo lavrado ·entre o Governo dos 'Estados Unidos 
·do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã·Bretanba e 
Irlanda. .do· Norte relativo :á liquidação das dividas commer~ 
.ciaes atra.zada.s e ora· submettido á _ apreciação · da Commis-
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sã<;~ de Diplomacia da Camara dos Deputados, não 'déveria 
ser assighado nos termos. _em-que o foi. -

Ao Governo Brasileiro porque recebeu ~:m deposito, no 
.Banco do Brasil, e por sua. propria .determinação, impor
tanctas ·.destinadas ao pagamento de dividas _ contrabidas por 

· pa.r:ticulares brasileiros,. cumpria .apenas; ·ou ordenar agora 
- a restituição de taes depositos · aos devedores naeionaes 
afim -de . que estes . proVidenciasse~, como melhor pudes,.. 
:~!m, sabre as· remessas aos respectivos credores estra.n-' 
:geiros, ou. de accôrdo com a_ finalidade dos depositos pag03" . 

. .aos credores . Na·· ult~ hypothese; haveria a . prevêr uma. 
repercusãso no mercado cambial, já hoje vlli.ssimo, mas ahi 
caberia ao Estado regular a materla do melhor modo pos

. sivel, no sentido de harmonizar os . interesses dos credores 
estrangeiros com os do . Brasil. ·: · -

O illustre Sr . Alipio Costallat, ein discurso .recente, pro-. 
vou . á evidencia, a · impossibilidade de serem pelo Brasil · sa
tlsfeitas, actualm.ente, as suas necessidades em ouro, o que
quer dizer que se impõe regulamentar o inodo de . distribuir 
as· dividas de ex!.)ortação de ·maneira eqúità.tiva, por todos 
os que hajam de pagar aO estrangeiro, iriclus1ve . o propriv 
governo; IstQ posto, é de vêr que o accôrdo de Londres nã:'o 
evitou essa solução, que terá de ·vir fata.J..mente, mas apen~ 

· trouxe, como máo resulta!io . real um compromisso _a · mais, 
:por parte do. governç., _de pagar em ouro dividas de .Parti-: 
culares .que encampou. onerandll-se ainda com juros . E taés' 
responsabilidades, não· as assumiu o nosso.:Governo· com .os 
credores estrangeiros - directamente, mas- com o Governe 

.Inglez, o que pela· primeira · .. vez se faz em no'sso Paiz! · 
. . Não ha, pois, como me ·convencer de que deva appro • 
var o .accõrda, conforme · propõe o Ulustre relátor de quem. 
tanto sinto ~ordàr ne.sSe caso. · - · .. . -

Sala das Sessões, 8 .de.. Julho- _de 1935 . ..:- Eurico SouZii 
Leão. 

· _ ~ PARECER · DA ·ccow.nssÃo .DE· FINANÇAS 
- ~ . -. . . . · .... ! ·: 

· - . o · Gove~no .Br~~iro·, -po~ · seu . MiiilStro ·das Relaçõê:s 
Exteriores, · firmou em 27 · de Março de 193~; · ilestá .. · cidil.dé •. 

. com o Govérno do R-eino Unido da Grã-Bretanha e·. Ifla.nd~ 
-do Norte, :Por seu Etnbaiicadoi -EXtram.·dinario · e Plenipoten

. clarlo, .. o accôrdo administrativo . referente á ' liquidação · da& 
.dividas commerciaes a.trazada.s, o· qual fôra _negociado e ajus. 
tado, em Londres, pelo Ministro da· Fazenda do Btisll .. J;;, 

. em mensagem de 23 .. de Abril ultimo, o Sr ~ Presidente 03 
Republica submetteu á conSideração. do Poder Legl.slativ() 
aczuelle acto,. na confornúdade do artigo 40, letrá a, da Con
stituição FederaL . . ·· . 
· · .. · · Sobre a ma teria já se _pronunciou a Com missão de Dl .. 
plomacia e Tratados que opinou pela approvação do · accôrdo • 
. offerecendo, .para · esse- -tim, á Carnara dos ·Deputados,-' tt.tn 
projecto de decreto legislativo, ora · submetttdu ao exame da 
Conu:niSsão. de F.lnanças e Orçamento. · · 
· : . . Em ·seu brilba.nte . parecer, o ·digno rela.tor . da Comml:s
. são de Diplomacia., -Sr. Negrão de Lima, examinou detlda
lllente os vartos · aspectos do accõrdo em ·apreço e refutou 
e::om ·vantagem-as. arguições lev~ta.das contra os compromls. 
sos nelle ~sS'U.IIÚdos pelo Governo· da. Republlca . 
-. , .. Excusad() é, pois, ·repetir . a. sua. argumentação. sobre . o, 
· detalhes: da--cOnvenção, a~. · esclarecidas .com _proficiencla, 

·/' · .. · ', '; 
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"pelo .·Sr.; Mipistro da F:!zenda em seu bem :elàborado àls• 
eu..'"So profendo perante a Camara· dos Deputados; na. sessM 
de 28 de Junho ult!mcL . · · 
: . Afigura-se-nos ' legitima e oppórtuna a providencia. to
mada com acerto pelo Governo Brasileiro e consu'bstane1ada. 
nas 'Clausulas. d9 accôrdo de Londres, para attenuar, senão 
conJurar os effeitos ruinosos da crise l;,'llundlal, que creou 
uma· situação angustiosa para o . nosso paiz devedor, em face 
de nossos credores estrangeiros. . 

·.Sabe-o a · NaçãO, e, . particularment~ a Camara dos Depu
tados, -que o retrahimento no commercio entre as grandes . 
nações consumidoras e productoras coBsequente da hodierna; 

· :Polltica denominada do isolamentO internacional, gerou para 
os paizes devedores, como é o nosso, a lmpóssibtlidade de 
sol ver de 'prompto os seus compromissos em moeda valori
zada; desde que, com.p:r'..mida .e desvalor!zg,da a.·-nossa e~or
taçáo, não tinhamos, em equ~valencla, o valOI de productos 
vendidos :Para cobrir o nosso debito em moeda estrangeira . 

E a situação embaraçosa para o nosso. comm.ercio inter-
. nacional eultninou, sem possibUidades de evital-a, · na for-. 
mação dos congelados commerctaes constituídos pelo a.cerv'o 
de dividas dos importadores do Brasil para com os e~rta
dores estrangeiros, · principalmente à.mericá.nos e inglezes. 

Era premente a crise em· nos~ interca.rii.bio _commerc1al. 
com repercussão sensivel na flnança áo Palz. Urgia enfren
tar o problema e . dar-lhe i.Ip.media~ solução, ainda que o 
Governo BrasUelrG hoa-vessE: óE: interferir, com a sua res
.ponsabilidade officíal, na liquidação das . dividas particulares 
do commercio, para evitar que augmentasse . o volume de 
congelados, dia a dia, e diminuisse a exportação de nossos 
productos. · · · 

. Em boa hora, o Governo da Republica ·conferiu ao illus
tre Ministro da Fazenda, Sr . Arthur de Souza Costa, a mis
São delicada de entender-se pessoalmente com os_ governos 
dos paizes credores, ajustando-se afinal, entre outros, o ac
côrdo ratificado em 27 de Março com o Governo Britannico 
e orB. em apreço. -
. Em synthese, no alludido accôrdo administrativo esti-
pulou-se: . -
· a> a. responsabilidade do Gov~rno Brasileiro perante o 
Governo Brita.mlico de liquidar os atrazados das dividas com
merciaes com o Reino Unido; 

: b) a liquidação por annuidades fixas de. r. 1. 200. 000 com 
a poSSibilidade de elevar-se de mais i: 853.000, se fôr neces
sario, dellois de termi.nar o aJuste de Junho de 1933 ;· . 

· c). a emissão de obrigações do Governo Brasileiro em 
esterlinos a 4 % de Juros, cujo serviço será .assegurado pelas 
a.nnuidades, devendo o juro ser pago com a a.nnuidade; 

d) a 1mportanc1a nominal das obrigações a serem emit, 
tidas e os seus termos detalhados e condições poderão, se 
necessarlo, formar parte de um aJuste posterior ·entre os dois 
governos contractantes. · -

. As considerações bem desenvolvidas no parecer da Com· 
u:..tssão de Dlploma.cla e Tratados e a exposição leal e brl· 
lha.nte q_ue fez o Sr. Ministro da Fazenda. em seu discurs() 
já. · citado, dispensam-nos de . reproduzir os · motivos justifi· . 
cativos, de ordem financeira e economica,. que determinaram · 
o a.ccôrdo de Londres. · . · 

Cumpre. entretanto, eluclda.r . que o fl1J.ant11:,.m, :de. _libras · 
1.200.000, por annuidade de pagamento, foi fiXado, nao em 
funcção do valor total dos-atrazados. mas em ·.vista. dos re~ 
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~ursos· ~poniveis que . o Governo BrasileirÓ poude prevêr 
para at~nder ·em: cada anno áquella liquidação. . . . 

Essa é a· informação pessoal que obtivemos do Sr. Mi..; 
li!stro da Fazenda, podendo accrescentar' que o valor global 
-dos atrazados é calculado em cerca de E 4. 000.000 para o 
Reino Unido.· ' 

E, nosso parecer, em conclusão, que -o accôrdo . adminis
trativo de 27 de Março ultimo mere·ce a approvação da- Ca-
m~r_a dos Deputados. . . . . . 

Ha, porém, a considerar que o Governo· Brasileiro ca:r;ece 
. qe autorização legislativa para obter recursos .que- o habili-
tem. a cumprir o referido accôrdo. · · . 

As verbas do orçaménto vigente .não comportam o novo 
-encargo. . -, · - · · . · · · 

Não- ha como evitar as operações de credito que forem 
necessa..rias para a.ttender ao pagamento estipulado. e, para 
aquelle fim, offerecemos á consideração da Camara dos 
Deputados ·a seguinte 

:EMENDA ADDITIVA AO PRO.rECTe · IlA CO:w.ttSSÃO DE DIPLOMACIA 
E TRATADOS 

Art. FiCa. autorizadt> o Poder Executivo a effectuar as 
operações. de credito que forem necessarias para a execução 

. do accôrdo a que se refere o a:rt. I, até o limite maximo de 
f. 4.000.000, reservando· do valor da operação a quantia pre:
cisa para o r-esgate dos· .titulas ·que· se vencerem no presente 
·exercido. 

Sala das Commissões, 6 de Agosto de 1935. - João Sim,;, 
plicio, Presidente. - João Guimarães, Relator. - França 
Filho. - Pedro ·Firmeza. - Gratuliano de Brito. - Cle
mente Mariani. - Orlando Araujo. - Arnaldo Bastos. -
.Am<tral Peixoto,Filho. ,........ Abelardo Verg:u.eiro Cesar. -Carlos 
Luz. - Carr:UJso de Mello Netto. · - -

-· 
MENSA~ A QUE SE REFERE O PARECER 

Senhores Membros do...- Poder Legislativo. 
De aecôrdo com o. preceito constitucional, submetto a 

vossa consideração, a~ompanhada de uma eX1)osição de mo
tivos, a cópia a.tithentícada do accõrdo, assignado no Rio 
de Janeiro, em 27 de Março ultimo, entre o -Brasil e o Reino 
Unido da Grã.,.Bretanha .e Irlanda do Norte, -relativo á '11-
GUida_ção das dividas con::merctaes atrazadas. 

Rio de Janeiro. 23 de. Abril de 1935. 

'GETULIO VARGAS. 

A S. Ex. o Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas, Pres1-
d~nte da Republlca dos Estados Unidos do Brasil. 

:e:XPOSIÇáO DE MOTIVOS 

Sr.: Presidente: 

- ' Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. a in~lusa. 
-cópia al.ithenticada do aecôrdo administrativo, negociado e 
~sentado com- o- Governo de· Sua Majestade Brltannica, por 
S. ~· o Sr; Dt-· Arthtir de So~a Costa, Ministro da Fa-
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~.nda, E'lenipot~nciario especial devidamente autorizado p[)r 
"V. Ex., e por IIllm asslgnado, em no:t:ne do Governo brasileiro 
jun.tamente com- . Sir WUliam seeds, Embaixador Extraordi.: 
~nario e Plenipotenciario de Sua Majestade, ;tela Gocerno bri
tannico; accôrdo que vem regular a liquidaç~o das dívidas 
-com.me~c:iaes atraza~as •. relativas ás importações brasileiras, 
.Pro'!Telllentes da, Gra-Bretanha. 

2. Coma V. Ex. se dignará verificar, o ajuste em apre• 
-ço tende a .resolver, satisfatoriamente para -a economia na~ 
cional e para os . devedores brasileiros, uma situação que, 

-por delicada, poderia comprometter não só o desenvolvimento, 
· 7Il.aS até a propria normalidade do intercambio eom.mercial 
quê, tradicionalmente, sempre mantivemos com o Reino

' Unido. 
3. Por outro lado, a solução ora em exame que prevê a. 

emissão de obrigações a juros de 4 %, vem liberar os creditas 
dos exportadores britannlcos, que se encontravam retidos no. 

·Brasil, em virtude do desequilibtio provocado pela crise 
:geral. 

4. Por encerrar este accõrdo, operação de credito que, 
··directa ou indirectamente, poderia: ser considerada como 
incidindo na alinea V do art. 19 da Constituição, e por :per

. tencer ainda á actual Camara dos Senhores Deputa,.dos, con
. soante o art. 20 das ·''Disposições Transito rias" da mesma 
.. constituição, o exercicio cumulativo das funcções de Sena
. do Federal, V .Ex., se assim julgar opportuno e acertado, 
-resolverá sobre a conveniencia de submetter este accôrdo 
_administrativo ·:ã approvação do Poder Legislativo, tendo 
·em vista o disposto na letra a do art. 40 da Constituição 
FederaL . · · 

Aproveito a opportunidade para reiterar a V. EK. os 
·Jlrotestos do meu mais profundo respeito. - José Carlos de 
. Maceàa Soares. 

-IICCÔRDO ENTRE O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIT. E O 
GOVERNO DO REJ:NO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E UU.ANIIA DO 
NORTE, RELATIVO A' LIQ'OIDAÇÃO DAS DIVIDAS COllllMEROIAEs 
ATRAZADAS 

Considerando ser intenção do Governo Brasileiro. man
ter em vlgor os actuaes regulamentos de cambio, os quaes 
·permlttem que todas as mercadorias importadas, após o dia 
11 de Fevereiro de 1935, sejam pagas mediante a acquisição 
de cambio no mercado livre e permittem tambem a liquida
ção de 40 % de todas as dividas commerciaes atrazadas, re
·lacionadas com as importações de 11 de Setempro de 1934· 
a ll de Fevereiro de 1935, mediante a acquisição de cambio 
no mercado livre; · 

E, considerando que o Goven1o brasileiro deseja reali
zar um accõrdo para a liquidação, tão rapida quanto possi
vel, de todos os atrazados de dividas commerciaes com o· 
.Reino Unido; · 
, o Governo dos Estados Unidos do Brasil e ·o Governo 

do Reino Unido da Grã-Bretanh.a e Irlanda do Norte. aJus-
.taram o seguinte: · 

ARTIGO I 

Afim de liquidar os atra.zados das div:idas commerciae~ 
eron o Reino Unido, tal como se- acha· de!inido no Artigo XII 

~ {daqui ern diante denominados "os atrazados"), de confor .... 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:19· Página 66 ae 174 

·- ~10:...:; 

nildade com os· tennos deste accôrdo, o . Governo brasileiro< 
subtrahirá da percentagem -de cambio .·sobre o -ex_tenor ·- re- ~ 
·.seryado para as necessidades do· Governo uma annuidade de
f 1.200.000, a quar, se: fôr .necessarto, ao terminal" o . ajUste
de Junho de 1933;: consoante. a definição no Artigo XII, serã.. · 
accrescida de uma annuicfu.de supplementar de f. 853.000. 
A referida annutdade, ou .a somma dás duas referidas annui
dades, . será daqui . em diante denominada "a annuidade". · 

ARTIGO II · 

· · o Governo Brasileiro· emittirá obrigações ·em esterlinos: -
a 4: % (daqui eni diante denominadas "ás obrigações"~, cujo.
serviço será assegurado pela annuídade. · 

ARTIGO~m 

o Governo do Reino Unido dai-á. o seu consentimento á.. 
emissão das obrigaÇões no Reino Unido. · 

- \ 
ARTIGO IV 

o ·c-o'll'emo ·Brasilel.ro fará ·todo.s os · estorçOs- ·aiiÍn de
obter, dentro de 30 di8..s da data · da assignatura . deSte · ac
·côrdo, a quant ia 'de f 1.000. 000, que será .utiliZada, sem 
demom. no pagamento em especie de todos . os . pequenos: 
atrazados e de uma. parte proporcional dos demais atraza:. 
dos. conforme fôr aJustado entre os dois Governos contJ:a- · 
cta.ntes. · · · 

·ARTIGO V. 

.. Quanto aos atrazados . que nã.o forem llciuidados . com. ~ 
importancia m·encio.nada no Artigo 1V deste accôrdo, o Gó
vemo Brasileiro offerecerá aos credores em questão obriga
ções cujo valor nominal será identico, em cada caso, ao 
montante da-divida -eín esterlinos; qualquer . divida em moeda. 
que não- sei a esterlina será convertida em esterllila~ ·á taxa.
cambial em vigor no dia em q_ue a offE .• :ta fôr 'feita, com 
excepçã.o das dividas em mil reis, que serão convertidas á. 
taxa do C3.Inbio otficial da. data dos venc~entos_· das diyidas. 

ARTIGO VI 

. O juro ruis obrigações será pago com . a annuidade e o 
saldo da annuidade não _utillZado para esse fim será em-: 
pregado no restante das obrigações, pelo reembolso a.o pa.r. 
mediante condições detalhadas a serem ·ajustadas entre o:> 
Governos contractantes. 

ARTIGO VII 

O Governo Brasileiro se eompromette a não asslgnar ne-· 
nhum ·ajuste, .para a. .liquidação das dividas commerclaés·
atrazadaB, com nenhum outro patz, em condições. mals van
tajosas para o mesmo pa.i.z ·do que as _concedidas . por· este 
accôrdo ao Reino Unldq. . · · 

ARTIGO VIII 

AS_ pe.sSôas no ·:srasn deverão liquidar, mediaB.te ·a.· com- " 
pra de ·cambio no mercad_o 11~~ 4<l . o/o dos ·.a.tra.zadoS: res'ill.- , 

- < 
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·tantas- de ,!mportações effectuadas entre 11 de Setembro dP. 
.1934":" e 11 .ae Fevereiro de 1935, sem aguardar a liquidaç~ 
-d~ saldo de 60 % . 

ARTIGO IX 

. Os Governos .contractante.s concordam em que nenhum 
<rlelles, em tempo alglim, discriminará contra o outro: ou pes"
.sôas, ·no· Reino Unido~ ou no Brasil, quer quanto á fixação e 
regulamentação do cambio, quer quanto á concessão de li
.:cenças de importação impostas com o fim de regulamentar 
-o cambio. · · · · ·. 

ARTIGO X 

A·_iznportancta nominal das obrigações a se!'em emit
·tidas e_os seus termos. detalhados e condições poderão, se 
-necessario, formar parte _de um ajuste pôsterlor entre os 
-tiois Governos contractantes, 

ARTIGo XI 

Nada neste accôrdo · deverá prejudicar a execução do__. 
-entendiln.ento d~ Junho de 1933, cuJos· termos continuarãl> 
:a ser integralmente cmnpridos. 
, I • , 

ARTIGO xn 
"i a) Por "'dividas commerciaes atrazadas· ~com o Reino 
:c) Urudo" fi~ entendid&.s aquellas, incluindo quaesquer . ju
? ros ·.legalmente vencidos, devidas a pessoas no Reino . Unido 
. por pessoas lfO Brasil. -relativas á venda· de mercadorias im· 
·portadas no Brasil' .antes de 12 de ·Fevereiro de· 1935, exce..; 
·ptuadas: I) as pai'cellas ·de ta·es. dividas que estiverem com

. prehendidas ·nos contracto5 de ca~bio concluidos pelo Banco 
,do Brasil; as quaes serão .. consequeD.temente liquidadas de 
accôrdo .. com·' ÔS termos·desses--contractos; e, U> no caso das 
dividas relativas a· importações realizadas depois de 10 de 

, .Setembro- de 1931. · 40 % dessas dividas, visto ser possivel a 
1iqy.idação desses 49 % ·pe1a. acquisiÇão de cambio no mercado 
livre'. · . ··.· · _ · . · ·· 
_ ~ b) )?or "pesS()as -nõ ~Reino Unido" ficarão. -comprehen~
·'da.s pessoas e corpora.çoes, normalmente residentes ou qHe, 

- .normalmente, ·explorem· negocois no Reino Unido. 
·· · ~ ·. c> ·Por · "pessoas· n:o ·Brasil~' :ficarão compr~hendidas pes
soas e corpor_açõ~s.:normalmente residentes ou que, normal
:mente., eXploram negoclos no Brasil, incluindo os Governos 
e 'a.S repartições · publicas. · · 
' ·· d) Por "o entendim.ent() de Junho de 1933" ficam com~ 

-pr~hendidos os ajuste~ para a liquidação de dividas com.:. 
:merciaes atrazadas devidas· ao Reino Unido, comprehendidos 
na · carta circular distribuída· em · 7 de Julho de 1933, pelos 
.agentes . em: Londres do .. Banco do Brasll. · · 

ARTIGO XIII 

Este accôr.do entràrá .em· vigor ~a data da sua assigna
'tura ~ ·vigorará até a ultima data pa.ra o resgate das obrl-

. -gações. · ·. · ·. -
c Em fé do que os abaixo assignados, devidamente auto
nzados para. este 'ef!elto, assignaram este accôrdo e appuze-
~ as seus senos. · · ,. · 
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Feito no Rio de janeiro, em· duplicata, ·no dia ·27 ,--:(!e. 
Março de 1935. 
· Pelo Governo dos Estados Unidos do Brasil, . . 

José Carlos di Macedo -Soares. · ' 

l'elo Governo do Remo Unido da . ori.-Breta.nha .-e Irlan-
da _do. -Norte, · · 

William Seeds . . 

Contracto celebrado no dia 29· de J.unho de· 1933, · entré, · 
o Banco do Brasfi_ (ultériormente chamado· neSte_ instrumente;>· 
"o Banco .. ), representado pelo Doutor Flavio Martins Penna, 
de\'idamente a.utorlzado para l.Sso, primeira parte contractan
te, o Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil (ül-

. tertormentê . chamado neste . instrumentO "o . Governo") , re.,.. 
pre5éntà.do pelo :-Embaixador Dr, Raul Regis de Oliveira, de~ 
·vidiunente autorizado para. isso, segunda parte · co.atrac·tante e· 
N . M . Rothschilds . & .SonS (ulteriormente cbaina.dos neste· 
instrumento "Rothschilds'-') , terceira parte contractante. 

Considerando que: ... ; 

· . a) · certas· empresas cqminerciaes >tut1ccionan'do no B~asil:. 
têm. accumulado; em mil réis, quantias· que não podem con- · · 
. verter . em· outras moedas deVido á presente escassez de ca.m-

. ·bto estrangeiro; . ·. . · · . · 
· . · b) no intuito de facilitar a conversão dessas quantias em. 
outras moedaS o Banco estã preparado para receber, a .. titulo 
de · a.dla,ntamento ao -Banco, as quantias accumuladas em mil. 
réis, com a condição de as restituir nas datas e _do modo, 
expresso . a seguir; . . - . · . · · . . · .~ 

c> Rothschild.s obrigam...;se a exercer as funcções de . que·· 
são . incumbidos no presente Contracto, na.s condiçõeS abaixóo 
expressas; · : . · . · . · v .. · · . • . 

. ã> o Governo obriga.,.se a -participar do presente accôrdo., 
pá.ra os fins que . vão declarados · a segUir_ · · 

. . - . . , . r· -'. . : . • . . .. . . . . . ,_' . . . ·. ·. . . ~ 
Fica. pel~ presente m.S~entO. justo e contractado o se~ 

guinte : . . . · . · . ·, . · .,_ _ . , _. 

> .. 1.0 Torla ;empresa cÓm.merciàl,' iiicorparada ·'ou rião : (qÚti 
não ·rôr de nacionalidade··norte,;.aniericana ou brasileira) q\ieo. 
na -data. do presente Contracto, tiver: qtiantiá.S · em D:ill.· rets. 
3CCUrilUladaS, na COÍli_ormidade dO .que consta da Ietra ·a, acl-. 
ma; pôderá offerecer essas quant ias em .mil réiS ; ao Ba:nco" 
Essas offertas serão provocadas pqr aviso publleado pelo Ban
co e sua _ acceitação se realizará. -do modo expresso nesse· 
annuncio. O Banco certiiicar-se·á. de que . essas quantias. Qf
ferecldas .em mil . r eis, · de accôrdo . ·eoln a presente clausula. 

· se ajustam· ã. descripção, constante da· clausula a, actina P.- · 
para decisão das qüestões· ou duvidas_. que se Su.scita:rem:.êm· 
razão do presente contractok. o . Banco nomeia neste instru-
mento _os Srs. Price, Waterhouse & c.o e os Senhores ·Price. -
Watérbouse, Faller & c ,o para agirem conjunctamente com 
o Banco ;· . . . _ . · · . . ' 

2.0 O. Banco acceítará. todaS as quantias em mil reis, que
lhe forem. devidamente offereeidas' nos termos do aviso por 
elle tomado . publico e dentro de um prazo a especificar em 
annuncio posterior e depois do Banco verificar que .se acham 
de· aceõrdo com a cla~ula 1 deste contt-acto. . · 
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· 3.0 ~o gue as quantias .a acceitar definitivamente (ui~ 
teriormente . chamadas neste inStrumento "participações") • 
houverem sido ajustadas na conformidade da clausula 1, c; 
l3anc~ remetterá a Roth.schilds uma lista das empresas com·· 
merCI&es· (ulteriormente chamadas neste mstl"llm.ento "par~ 
ticipante.,) .. da: qual constarão as quantias em mil réis, accei
ta.s. Rothscllilds communicarão incontinenti a cada partici
pante o montante em mil réis acceito e o montante em moeda. 
eJ:o-terlina e reembolsar nos termos da clausUla 4 ou da clausula. 
5, conforme o caso, quando então· cada participante pagará. 
llO Banco. a · quantia em mn réis especificada dessa fórma. 
. '4.0. ~Nos 90 dias- da data do presente contracto o Banco 

obrj,gn-se a. fornecer á taxa official de cambio que vi$orar 
11a data da sua outorga, cambio esterlino para conversao d~ 
todos os deposites em mil réis, i.."ldisponiveis na data do pre
sente eontracto, nunca excedendo, e:m cada caso, a 665 .contos 
de réis, devendo a veri!lcação dos montantes ser feita pelo 
Ban.co. O total dessa importa.ncia eth dinheiro esterlino não . 
será superior a r.· 250,000 . Se as quantias apuradas não 'bas
tarem para.. transferir a totalidade dessas participações, em 
moeda. esterlina, serão applicadas na. transferencia, em moeda. 
esterlina,.de uma quóta proporcional de cada uma das mes-
mas pa.rticipaçõ~: . . . • . 

. s.o· O montante de cada. participação (depois de deduzi
das todas as quantias .. a transferir em moeda esterliria e a 

. pagar de accôrdo com a 1lltima clausula) será accrescido de 
12 por cento representando juros de tres annos á. razão de 4 
por ~ento ao anno, sobre esse montante, e o total dessas· par
ticipações. convertido ein moeda esterlina, calculado a uma 
taxa eni ·mil réis, de 5 '%. acima da taxa official de cambio 
para i· 1,· vigorando· no dia da ass1gnatura do presente· con-
traCto íulterlotrnenté chamado neste instrumento . "a Divida 
Total'') , serã reembolsado em moeda ésterlina em '72 presta
ções mensaes igúaes, pagaveis no dia 15 de cada mez, sendo 
·a prilrieira dellas pagavel e eXígivel no dia 15 de Setembro 
de 1933. · · · . 

· 6.0 · ttté o dia primeiro de . Setembro de 1933 e · até o dia 
primeiro .de·· cada· tnez suhsequente, durante ·.a ~gencia deste 
contraeto, o Baneei pagará a Rothschilds uma das referidas 
prestações;· 'No dia · 15 de cada mez. subsequente, Rothschil<ls 
diStribuirão · as: prestações assim recebidas aos participantes, 
em moeda esterlina, na· proporção das qu'ótas que lh~s toca
rem re.spe~tivamente _ no montante da Divida Total. Roths
~hllds recolherão do .participante recibo que remetterão a~ 
Banco. ' · · .. 

- 7.0 o Banco depositará com Rothschilds ou seus repre
sentantes legaés, ·notas nromissorias do Banco gàra.ntidas e 
endossadaS .pelo Governõ, pagJLvels a. Rothschilds, relativa
mente a · cada uma das . 72 prestações mensaes subsequen tes; 
uma dessas notas promtssorias vencerâ em cada uma. du 

·datas· fixadas para o .l)agamento a Rothschilds, das presta-
. ções Dl.ensaes, por força deste eontraeto, · e será cancellada. 
. contra. [)agamento da prestação respectiva pela qual a nota 

promlssorla. f'ôr . dada , RothschlldS, bem como. seus repre
o!;entantes legaes supra.citaâos, não negociarão de modo a1gum 
as referidas notas promlssor!as a não ser para o ef!elto 
de sua bôa guarda ,emquanto os termos dq presente con
ttacto forem devidamente· cumpridos. 

s.o Rothschilds farão a. escriJ?turação; da forma que jul~ 
garem avisado~ das quantia$ deVldas -pelo Banco a. cada. um. 
dos· participantes . bem ·como dos. pagamentos que ef!ectuarem 
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_a cadâ-um delles. Essas contltS serão :franqueadas ao exame 
do Banco sempre que fõr opportuno _ Rothschilds remetterão . 
a todo participante que lhes pedir, uma cópia. das contas por 
elles · escripturadas relativamente a esse participante. 
· 9.0 Não. será feita cessão · ou transferencia alguma . dos 

direitos de qualquer participante, por força do presente con
tracto, a não ser ao ces.Sionario ·ou transferido que fõr appro
vado por Rothschilds e do modo que estes e o Banco accor-
da.rem ~onjunctamente. · · · 
· · 10.. Em remuneração das obrigações assumidas . por Ro · 
thschilds, constantes do presente contracto, o Banco pagará a 
Rothschilds, uma commissão em moeda esterlina, de 1 oit avo 
por cento ao anno sobre a divida total de todos os participan"
tes, por força deste contracto, em tr'llilestres adiantados. n•.> 

. dia primeiro de :setembro. primeiro de Dezembro, primeiro de 
Março e primeiro de Junho de cada anno .. Além· disso; o Banco 
pagará a Rothschllds, ep1. moeda esterlina, todas as despesas 

· que fizerem para a outorga do presente · contracto e para o 
cumprimento das "Obrigações que assumem, delle decor.:entes. 

ll. Todas· a.S quantias em mll r.éis, pagas ao ·Banco de 
accôrdo com a clausula 3 deste contracto; serão por elle pagas 
ao Governo e empregadas pelo·. Governo . na liquidação · da 
divida · interna não consolidada do Governo. 

· 12·. O Governo peio presente inStrumento garante incon
dicionalmente -o· pagamento- pontual pelo Banco de todas $5 
quantias que este houver de pagar por força deste cont racto, ' 
relativamente ã · divida total. · 

13 . o Banco obriga;-se a reservar da quantia . disponivel 
de cambio resultante. da ·exportação do BrasU, as importancias 
necessarias para · o · pagamento nos. respectivos vencimentos. 
das quantias referentes _ã -di vida total de tod6s os participan
tes em razão do presente contracto, ·á medida que se forem 
vencendo. . . · 
. - 14·. O Banco garante, bem assim, a cada p~icipante que 
lhe pedir, depois de haver effectuado os pagamentos supra
citados á medida que se forem vencendo, preferenc1a para lhe 

· supprir das suas dispOnibilidades, .. O- cambio estrangeiro de 
· que o-participante -P~ecisar ·pará" acudir ás suas necessidà.des 

correntes, . desde -ª'· data do presente contracto e . até ser e!!e
etuadõ o pagamento da divida total de todos esses participà.n
tes·: Por necessidades correntes as· partes, entendem as quan-

. ·tias precisas para a importação de mercadorias, para juros e 
dividendos apurados e todos- e quaesquer outros encargos es : 
senciaes. · 

. .. 15. TOdos os pagamentos ·em principal, juros, remunera- · 
ção, despesas e .outros, f_eitos pelo Banco. por força ·deste con
tracto, serão effectuados sem dedUcção de taxas ou imposto~ 

. -presentes ou futuros, de qua1quer natureza e todos os do-
cumentos outorgados com ·relação-ao presente contracto serão 
isentos de sello ou outro imposto do Brasil . . 

. 16. Fica entendido 4Ue OS direitos de participantes pOr 
:força deste contracto, contra o Banco e contra. o-Governo se- . 
rão iguaes e equivalentes aos de todas as partes· interessa
das contra o Banco e o GQverno, resultantes de um contracto 
datado de 17 de .Tunho de 19SS, .e celebrado entre o Banco, 
o Governo e certa~ companhias, - firmas e particulares nos 
Estados Unidos da .AJ:nerlca. do Norte. · · -

::.7. 0-. Banco e o Governo se obrigam a · não · fazer con
tracto algum relativamente a cambio com outro qualquer 
Palz ou aos nacionaes de outro qualquer Paiz, estabelecendo 
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·condições mais favoraveis do que as constantes do presentt:: 
· contracto. 

18. O Banco indemnizarã Rotbschilds e seus agentes de 
quaesquer reclamações, demandas, acções e processos de toda 
natureza que se suscitarem, afora os que· resultarem de ne
gligencia directa de Rothschilds ·ou seus agentes ou que forem 
intentados ou feitos por qualquer participante ou da parte 
delle, ·relativamente a dinheiros remettidos em qualquer 
tempo a Rotbschilds ou seus agentes referentes ·ao presente 
contracto ou relativamente a qualquer coisa que Rothschilds 
ou seus agentes fizerem ou deixarem de fazer ou de outra 
fórma •na execução ou pretensa execução de todos ou quaes·· 
.quer de seus deveres ou attribuições por força do presente 
contracto. 

19. As · communicações que houverem de ser feitas ao 
Banco, em virtude do presente contracto, poderão ser _por te~ 
legramma ao Banco, para sua séàe no Rio de Janerrc. As 
communicações que houverem de ser feitas ao Governo, em 
virtude do presente contracto, poderão ser transmittidas ao 
Embaixador do Brasil em Londres ou por telegramma ao Mi
nistro da Fazenda do Brasil, no. Rio de Janeiro . 

. Em testemunho do que, o presente contracto foi devida
mente firmado pelas partes supracitadas. 

N.-126 - 1935 

(la Legislatura) 

Regula o casame-nto religioso para os ejjeitos· cf.vts, tendo pa
recer da Commissão de Justiça; com substitutivo, a(1 
proiecto e ás emendas otterecidas em 3a. discussão. 
(Vid. proj. 79 b, de 1935 - Justiça 36, r a. legislatura) 

1.0 Attribuindo ao casamento celebrado por ministro de
confissão religiosa, cujo rito não contrarie a ordem publica 
ou os bons costumes. os mesmos effeitos que o casamento re
ligioso, a Constituição trouxe para o legislador ordinario um 
problema de alta relevancia e de não pequenas difticuldades 
de ordem pratica; Demonstra-o, de sobejo, a marcha, que 
teve o projecto, que ora volta á Camara dos Deputados, cora 
um substitutivo e a discussão que elle provocou no seio da 
Commissão de Constituição e Justiça. Bem expressivos são 
os avulsos publicados e as actas das sessões por ella dedica
das ao trato do delicado assumpto. 

Não exarou o texto constitu~ional, o art. 146, em ver~· 
dade, um principio geral, mas traçou, por largo, a orbita 
dentro _da qual se desenvolveria a lei ordinaria. 

2.0 Para produzir os effeitos civis deve o casamento, ce
lebrado por ministro de confissão religiosa. ser precedido da 
habilitação dos nubentes perante a autoridade civil, obser
vadas as disposições legaes relativas á verificação dos im
pedimentos e ao processo da opposição e seguido da ·mscri-
pção no registro civil, obrigatoria e gratuita. - . 

3.o Quando o assurnpto foi discutido na Assembléa Na
cional Constituinte, pensou-se logo em veri!icar: · 

a) quaes as confissões religiosas, cujos ritos não con
trariam a ordem- publica ou os bons costumes; 
: . · b) quaes, na hierarchia organica de cada uma, os sacer

dotes ou ministros competentes para a celebração de casa· 
.mentos, rellgiosamente validos. · 

. · Uma proposição !oi então suggerida e consignada no 
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:paragrapho unico do art. 168, do substitutivo constitucio,
nal, no sentido de considerar-se valido o casamento celebra
do por ministro "de qualquer confissão religiosa, prévia
mente registrado no juizo competente, depois de reconheci
da a sua idoneidade pessoal e da conformidade do respectivo 
rito com a ordem publica e os bons costumes." 

Estabelecia-se, portanto, criterio seguro para a solução 
daquelles dois aspectos do problema. Pelo registro 'prévio 
no juizo coitUJetente tudo se esclareceria, pondo de lado ã 
hypothese de produzir effeitos civis um casamento que 
nenhum teria religiosamente, por não ter sido celebrado por 
ministro religiosamente competente. 

4.0 A emenda substitutiva do projecto, apresentada em 
plenario pelos Srs. Oswaldo Lima, e outros, deixou isso ao 
só e inteiro criterio dos interessados, com preceituar que oo;; 
nubentes, requerendo ao juiz a celeb:ração de seu cas<J,men
to religiosamente, indicariam "o nome ou cargo do ministro 
<ia coníi.ssão religiosa que v~ celebrar o casamento", quan ·· 
do o art. 2° do projecto estabelecia que para que os minis
tros gosassem "da regalia de effectuação de casamento vall· 
d.o" era de mistér se houvessem previamente habilitado pe·
rante o juizo de direito da circumscripção de sua residencia. 
E tal faculdade lhes seria dada por alvará registrado no car
torio a que cOmiJete o registro de titulas .e documentos e pu
t)icado pela imprensa;· Nos termos da emenda e71viada á 
Commissão de Constituição e Justiça pelo Sr. Augusto Vi~
gas, a. confissão religiosa, que quizesse obter para os seus nti~ 
nistros as prerogativas da celebração de casamentos. civil
mente validos. deveria requerel-o. pela sua mais alta aut.ori· 
dade residente no Palz, ao Ministro da JustiGa, com excepçãa 
da Igreja Catholica e dos cultos protestantes, grego ortho
doxo e israelita. Noutro ponto de vista se collocou a este 
respeito o Sr. Pedro Aleixo, no substitutivo, que elaborou. 
Adaptando o preceito de ser licita aos nubentes a indicação 
da confissão rf!1igiosa e do nome ou investidura -do ministro 
Que celebraria o casamento, a!untou, em .dois paragraphos: 

a) que, "no prazo de 15 dias, de que trata o art. 181. 
do Codigo Civil, qualquer pessoa· maior poderá alleg&r em 
declaraçã-o escripta e sob sua assignatura, instruída com as 
provas do facto, como i!npedil:nento á celebração, que a con
fissão religiosa contraria a ordem. publica ou os bons costu
mes ou que ·o celebrante indicado não é mill.istro da con
fissão religiosa escolhida"; 

b} que, "não constituirão impedimento as a.llegações do 
paragrapho anterior, que já houverem sido julgadas impro
cedentes, pela Côrte de Appellação do Estado, sob cuia iu-
rlsdicção estiver o cartorio". · 

Pelo substitutivo, offerecido pelo presidente da Commis·· 
são de Constituição e. Justiça·, se suggeriu que de commu
nicação das autoridades superiores <las contissões rt-llgiosas 
ao Pr~idente da Córte de Appelação nos Estados, no Districto 
Federal e no Terrítorio do Acre, constasse a relação dos seus 
:r:l:in1stros componentes para a celebração· do casamento, de
signandó-lhes, quando de hierarchía universalmente reco::
nhecida e notoria. os cargos e os substitutos eventuaes, e os 
no_m_es nos outros casos, bem assim as modificações e su'osti-
tuiçoes. . . . · 

Largamente discutiu a Commissão. de Constituição e 
Justiça a materia, vindo,- afinal, pelo voto da maioria, a pre
'Valecer o dispositivo constante do substitutivo, que vae ser 
submettido á "lotação da Camara dos De.Putados, exiginçlo 
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que, de relação a ser apresentada ao presidente da Côrte de 
.. Appelação, constem a investidura e os nomes de todos os 

ministros de confissões religiosas competentes para a cele
bração do casamento, seja qual fôr a religião, mesmo as in
dicadas no seu primeiro artigo, desde já consideradas como 
não contrarias á ordem publica ou aos bons costumes. 

s.o Como a Constituição só attribue effeitos de casa
mento civil ao · celebrado "por ministro de confissão religio
sa", fixou o substitutivo o cz:iterio seguro para a verificação 
de quem o seja e tenha competencia, segundo os canones re
ligiosos, para a celebração do casament o. 

s.o Não podia o substitutivo deixar de prescrever as re
gras destinadas a assegurar a publicidade da celebracão do· 
casamento religioso destinado a ser inscripto no registro ci
vil. Em sentido contrario se manifestou o Sr. Pedro Aleixo. 
cujo pon~o de viSta foi por elle brilhantemente exposto e 
defendido. Se a Constituição não diSSt, realmente, pa!avra!> 
a esse respeito, muito claramente díspoz que "a lei estabe
lecerá pénalidades para a transgressão dos preceitos legaes 
attinentes á celebração do casamento". Esses preceitos le
gaes, portanto, ou serão os já constantes do codigo civil, 
attinentes á celebração do casamento, ou os que agora se 
fixaram. 

Neste particular, ·seguiu a Commissão de Constituicão 
e Justiça as normas já expressas pelo codigo civil, sem pre
juizo das formalidades necessarias e do ritual de cada con
fissão religiosa. 

Dedicou a melhor attenção a este ponto, em razão da 
sua importancia. No acto da celebração do casamento é que 
a vontade dos nubentes se manifesta inilludivelmente, em
bora não raramente possa ser ainda coagida, o que tem dado 
opportunidade para a decretação da nullidade de alguns ca- · 
sam.entos. Procurou a Commissão de Constituição e Justiça 
cercar o acto · de toda a solennidade, afim de assegurar a 
cada um dos nubentes a livre expansão de seu querer. 

T·açou, por ~so, preceitos attinentes á suspensão ctcr 
acto, quando algum dos nubentes se mostrasse arrependido. 
ou quando impedimento de ordem civil fosse no acto oppos
to, na conformidade da lei. 

'1. Tendo a Constituição declarado obrigatoria a íns
cripção do casamento religioso, destinado a produzir os ef
feitos do casamento civil, no registro competente, era de 
m1stér tornar effectiva a.quella obrigatoriedade . · Para isso
o substitutivo, approvado pela Commissão de Constituição 
e Ju~f;iça, erigindo o principio C:e ser o assento do casamentt• 
lavrado em livro especial e em folha avulsa, determin-ou a 
entrega desta aos nubentes ou pessoa, por elles designada: ~" 
incumbida de apresental-a ao official do registro civil armr 
de fazer a devida inscripção. Mas impoz ao ·ministro cele- · 
brante a obrigação de fazer a communicação de hav,~r cele
brado .o casamento ao mesmo official. 

Prevendo, ainda, · a possibilidade de, por circumstanclas 
de -varia. natureza, não ser o casamento inscripto dentro dos 
prazos, que marcou, ainda o substitutivo determinou me
didas, que o official do registro deverá praticar, ao fim da- · 
quelles prazos, para que a inscripção se effectue, sempre 
pr~occupadci de assegurar os effe~tos do c~a~ento religioso, 
ne> cumprimento exactp do prece1to const1tuc10nal. 

Ademais, estabeleceu pPnas para os infractores de seu~ 
dispositivos. · 

8. · Creou o substitutivo; como não podia deixar de ra.-
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2er, uma nova figura criminal, considera.ndc. o casamentn 
religioso, celebrado de accôrdo com os sesu dl.Spositivos, ein
bora ainda .não registiado, perfelto & acabado, para o effeito 

'de applicar-se ao que a praticar a pena do art. 283 da Con
l>Olidação das Leis Penaes, com que. se pune a bigamia. As
sim agju com o intuito de afastar· questão de ordem acade
mica SDbre se se trataria, ou não, de crime desta natureza, 
antes de effectuada a inscripçâo do casamento religiosamente 
celebrado. 

9. O substitutivo, que vae· ser submettido ao voto ela 
·Camara dos Deputados, é, como o verificará quem o exailll
.Dar em todos os seus dispositivos, uma consolidação de to
dos os substitutivos e emendas apresentados em plenario e 
á Commissão de Constitúiçáo e Justiça. Não obstante tra
tar-se de obra collectiva, apresenta um systema processual 
bem orientado, que não será, evidentemente, perfeito, mas 
.em que se procurou acertar. Nem todos os pontos de vista. 
!oram acceitos, pelos motivas constantes dos trabalhos es
eriptos publicados no Diario do Poder Legislati-vo: · foram, 
porém, examinados á luz dos principias jurídicos. aue orien
tam u materia, f;. dentro do amoito do texto constitucional. 

10. Em taes condiçóes, 
a Conunissã.o de Constituição e Justiça propõe que a camara 
dos Deputados approve o substítutivo, que a. este annexa 

Palacio Tiradentes, 8 de Julho de 1935. - Waldema:r 
Ferreira, Presidente e Relator. - Ascanio Tubino. - Pedro 
AZeixo. -Domingos Vieira. -Deodoro Mendonça. - Levi 
Carneiro, com voto em separado. - Godotredo Vianna . . -
Carlos Gomes de Oliveira. - Alberto Alvares. 

REGULA O CASAMEN'J:O ro:L!GIOSO PARA OS EFFEITOS C!VIS 

Art. 1.0 o casamento religioso, celebrado perante mi
·nistro da Igreja catholica, dos cultos protestante, grego, or
thodoxo, israelista e positivista, ou de outros, cujos ritos 
ltáo contrariem a· ordem publica. ou os bons costumes, pro
duzirá os mesmos effeitos do casamento civil, nos termo.:; 
desta lei. · 

Art. 2.0 As autoridades superiores das confissões rell
giosas deverão communicar ao ·presidente da Côrte de Appe
Jação, nos Estados, no Districto Federal e no Territorio do 
Acre, a relação n.Qlninal do~ seus ministros competentes para 
celebrarem casamento, designando-lhes os cargos e os sub-

.. stltutos, eventuaes, e bem assim, as modificações super
-venientes. 

§ 1.0 Em livro especial, na Se:cretari.a de cada Côrte de 
.Appelação, serão annotadas as communicações determina
das pelo presente artigo. 

§ 2. 0 A's secretarias das Cõrtes de Appelação compete 
.dar ampla publicidade ás communlcações annotadas, quer 
pela imprensa, o:fficial ou não, quer mediante circulares ao:. 
.Juizes de Direito, que estes transmittiráo aos demais juizes 
competentes e aos officiaes do Registro Civil. 

§ 3.0 Tendo duvida sobre se o rito de confissão religio
.sa, .não especüicada no art. 1°, contraria, ou não, a ordem 
_publica~ ou os bons costumes, o Presidente da. Cõrte de Ap
pclaçã() deverá determinar as proVidencias que, para diri~ 
mil-a, julgar convenientes, autorizando, denegando ou can~ 
eellando as annotações. · 

§ 4'.o A todo cidadãc. é facultado representar ao Minis~ 
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teria ·Publico, na · comarca em que occorra o facto, contra 
confissão religiosa, cujo rito contrarie a ordem publica ou 
os bons costumes, articulando factos --e indicando, ou offere
cendo, provas afim de ser denegada a seus ministros a fa
culda.de· de celebrar casamento com effeitos civis. o Minis
teria Publico, adoptando as medidas que considerar conve~ 
nientes, promoverá a acção penal se cabível, e eXporá , em. 
relatorio, ao presidente da Cõrte de Appelação, os resulta
dos que apurar. 

-Art. 3.0 Os nubentes, habilitados na forma da lei civil 
poderão requerer, ao juiz competente, a celebração do seú 
cnsamento por lllil;ristro de confissão 'l:eligiosa, cujo nome e 
investidura se encontrem annotados na secretaria da Côrt~ 
de Appelação do- mesmo Estado . 

§ 1.0 Deferido o ?edido, determinará o juiz que o of
ficial expeça a certidão de habilitação para casamento dos. 
requerentes, no qual n1encíonará: 

a) nomes, prenomes, data de nascimento, pr-::>fissão, do
miCilio e residencia actual dos nubentes: 

b) nomes, prenomes, datas de nascimento, ou de morte, 
domicilie e residenci2. actual dos paes; . 

c) nome e prenome do conjuge precedente e a data da 
dissolução do casamento; 

d.) data da publicação dos proclamas; 
e) os documentos apresentados para a h abilitação ; 
f) investidura 'é cargo do Ministro ou o seu nome. 

§ 2.0 Essa certidão, isenta de seno, serâ entregue, pelo 
official, mediante recibo nos autos respectivos, a um dos 
nubentes, ou á pessoa por elles designada na petição. 

§ 3.0 A certidão -valerá para o casamento durante ttint'l. 
dias, contados de sua data; findo esse prazo, será necessario 
novo certificado, ainda que extrahido do mesmo processo de 
habilitação, a requerimento dos nubentes. 

§ 4.0 A certidão, de que trata o presente artigo, não se
rá autorização . para o ministro religioso celebrar o casa
mento, mas a declaração de se acharem os nubentes civil
mente. habilitados a contrahll-o perante elle, seu coa.djutor, 
oü delegado, desde que competentes, segundo as leis da res
pectiva confissão, e estando _ regularmente annotados seu~ 
nomes e mvestidura na Cõrte <ie Appelação, ainda que de 
outro Estado. 

Art. 4.o O casamento religioso será celebrado no dia, 
hora e Jogar préviamente designados pelo ministro que pre
sidir o acto, mediante apresentação da certidão mencionada 
no art. 30 e preenchidas as formalidades do rito respectivo . 

§ 1.o A solennidade terá Jogar na igreja, ou templo, ou 
em outro local designado, ou admittido, pelo celebrante, a. 
portas abertas, perante testemunhas, parentes, ou não, dos 
contrahentes, e na· forma do rito da religião adaptada. As 
testemunhas serão pelo menos duas, quando os contrahent~s 
saibam escrever, ou quatro, quando algum delles o nao 
saiba. . · 

§ 2.0 ·A celebração do casamento será immediatamente 
suspensa, se algum dos contrahentes recusar a solenne ar
fi.rtnação da sua vontade, declarar que esta não é . livre e 
espontanea, ou m.anifestar-se arrependido, assim como se 
no acto fôr denunciado impedimento fundado na lei civil. 

§, 3.o O nubente que dér causa á suspensão do actQ não 
será admittido a retratar-se no mesmo dia. 
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Art. s.o o ministro lavrará, ou fará lavrar, logo depois 
de celebrado o casamento, . o assento respectivo, no livro es
pecial, em lingua vernacula, e em folha separada, de igual 
teôr, assignados por elle, pelos conjuges_ e pelas testemunhas, 
depois de lidos em voz alta e clara . 

§ 1.° Constarão do assento: 

a ) a hora, dia, mez e anno e logar de realização do ca
samento, com a especificacão de terem sido observadas as 
formalidades do art. 40 e- § 10; 

b) o nome do ministro .celebrante, com indicação de seu 
cargo ou investidura e da sua confissão religiosa: 

c) os nomes, prenomes, idades, profissões, domicilias ~ 
-residencias dos conjuges e das testemunhas; 

dJ a declaração de ter sido o casamento celebrado com o 
.cumprimento das formalidades legaes e observancia do ritual 
religioso applica vel; . 

e> o inteiro. teôr da certidão do art. · 30, § to; 
/) o regime de bens do casamento e, se os nubentes fl

-zerem a declaração, a data e o cartorio em que foi passada 1.1. 
~scriptura ante-nupcial, quando c regime n ão fôr o legal; 

g) a pessôa a quem serã entregue o tenrio avulso, de ac
.côrdo com o art. 6° . 

§ 2.0 Súspensa a celebração do .casamento em qualquer 
e1os casos do art. 4o, § 2o, se lavrara o ternto, mencionanao 
círcumstanciadamente ,) occorrido, na fórma do principio 
-deste artigo. 

§ 3.0 Os livros de assento dos casamentos religiosos, ce
lebrados nos termos desta lei, e os documentos para esse fim 
apresentados, serão conservados em bom estado, e em legar 
seguro, e ahi "exhibidos, mediante requisição judicial, sob ~ 
vJstae do Ministro incumbido de sua guarda, ou de pessôa 
por · elle designada. 

9rt. 6.o O Ministro, que celebrar o casamento, entre
·gará. logo aos nubentes, a um delles, ou á pessôa que desi
gnarem, mediante recibo, o termo avulso, e fará commwú
.cação do occorrido ao official do Registro Civil processante 
da habilitação, dentro em setenta e duas horas, se o cartorio 
estiver sttuado na mesma localidade, ou no mais curto prazo, 
até trinta dias depois da celebração do casamento, nos de
mais casos. 

§ 1.0 O termo avulso será entregue ao o!ficlal do Regls- . 
tro Ch11, ·mediante recibo de proprio punho, em livro especial 
áe protocollo, ou em separado. · 

~ 2.0 A communicação do casamento, exigida por este 
artigo, será feita sob registro J?OStal, com recibo de volta. 
Esse registro, como serviço publlco, será gratuito, e, no cer · 
tificado, mencionará o agente postal tratar-se de assento ma.
tritnonial, referindo os nomes dos conjuges. Para isso, ~ 
carta lhe será entregue aberta, fechando~se depois da veri-
ficação. · 

§ 3.0 Ao fazer a communicação ao official _do Registro, 
enviará o Ministro, quando houver, as procurações, de um 
-ou de ambos os contrahentes. · 

§ 4.0 Os MiniStros · poderão exlglr os documentos refe~ 
ridos no § 3°, em duplicata., a!bn de conservarem, em seua 
archlvos, exemplares de cada um. 

Art. 7.o O Ministro de confissão religiosa especificada no 
art. 10, que celebrar casamento, estando algum dos cantra
hentes em imminente perigo de vida, lavrarã, ou rará lavrar, 
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no livro proprio, ou em separado, o respectivo termo, em 
duas vias, com os possíveis requisitos do art. so § 1o, ass1-
~ado por elle, pelo contrah-ente que souber, ou puder, a.ssi- . 
gnar, e por quat~o testemunhas, que saibam ler e escrever. 

§ 1.0 A segunda via do termo lavrado será enviada, pelo 
Ministro celebrante do casamento, ao official do Registro 
Civil do districto em que se tiver effectuado, nos termos e 
J)tazos do art. 6° . · 

. § 2.0 De posse da segunda via, o official, immediata
mente, a autuara, ou juntará aos autos da habilita.ção rP.spe
ctiva, se houver fazendo-se conclusos ao juiz compet, ·· · ~. 
proseguindo-se nos termos do art . · 200 do Codigo Civil. 

Art. 8.0 Haverá, em cada cartorio do Registro Civil, mais 
um livro - "E" - para registro dos casamentos religiosos, 
-com trezentas foilhas, e as formalidades dos mencionados no 
art·. 43 do decreto n. 18.542, de 24 de Dezembro de 1921! . 

· § 1.0 Cada folha desse livro será dividida em tres par
tes, de accôrdo com ·o modelo annexo ao decreto n. 18.542; á 
~squerda, se lançará o numero de ordem; ao centro, o as
.:sento, ficando, á direita, espaço para as notas e averbações. 

§ 2.0 No mesmo dia, em que receber o termo avulso, o of-
1'lcial. do Registro Civil fará, gra.tuitamer.te, a i:1seripção do 
casamento, lavrando um assento no livro "E", que assignará 
com duas testemunhas, e em que transcreverâ, na integra, o 
mesmo termo, mencionando os documentos que o acompa
nhavam e as circumstancias que julgar convenientes. 

§ s.o O o!ficíal juntará o termo avulso e as procurações, 
aos autos da habilitação do casamento, certüicando nelles a 
dab da inscripção e numeras da pagina e livro em que a 
lançou. · 

§ 4.0 Verificando a 1nobservancia de formalidades legaes 
na celebração do casamento, o official annotará, no lívro pro~ 
prio, a inscripção, 'que ficará sustada, e expondo as duvidas. 
que tiver, nos autos da habilitação, abi;irá, immediatamente, 
vista destes ao representante do Ministerio Publico, por tres 
dia.s. 

' § 5.o Com o parecer do Ministerio Publico, os autos serão 
logo conclusos ao juiz, para dentro em tres dias, proferir sen
tença, determinando a inscripÇãú do casamento, sanaãas as 
nullidades relativas, ou denegando-a, quando insanaveis . O 
juiz applicará as penalidades de ~ua competencia e ordenará 
a remessa de cópias dos autos ao representante do Ministerio 
Publico, para a propositura da acção penal cabível. · 

§ 6.0 Se a inscrlpção fõr ordenada ulteriormente, retro
trahirá todos os seus ef!eitos á data da annotação tomada 
pelo' official, nos termos do § 4(1, attendido o disposto no ar
tigo 10. 

~ 7.0 o registro é obr1gatorlo, e se o official se recusar 
a :fazel-o, os conjuges, ou o representante do Ministerlo Pu
blico, poderão requerel-o. 

Art. 9.0 Se, até 60 dias depois de expedida a certidão 
do art. 3°,· não tiver sido felta a inscripção, o offlcial do 
Registro CivU requisitará, do Ministro competente, informa
ção escripta sobre a celebração do mesmo casamento. A' re
quisição attenderá, no prazo de dez dias, ci Ministro, enviando 
éópía authentica do termo do casamento. se o tiver effectuatto. 

. Paragrapho -unico. De posse dessa informação, o official 
júntal-a-á aos autos da habilitação do casamento a que se 
refere, procedendo-se nos termos dos §§ 40 e 5° do art. 8°. 
· · Art. lO. A inscrlpção do casamento religioso, dentro do 

:prazo de 60 dias constantes do art. 9°, attribuelhe os mes-
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mos effeitos do casamento ciVIl, desde O momento de SU::t
celebração . 

Paragrapho unlco. Findo o prazo de 60 dias, o registr()
poderá ser. feito em virtude de decisão judicial, sem prejuizo
das penalidades em que tenham incorrido os responsave1s-
pelo retardamento. · . 
· Art. 11. Os actos regulados· por esta lei, que éompetem 
aos nubentes, ou aos conJuges, poderão ser praticados por 
elles, pessoalmente, ou por procurador com :Poderes espe_; 
claes . . 

Art. 12. O casamento religioso, celebrado na conforml
dade desta lei, considera:r-se-á perfeito, antes de sua inscri
pçã.o, aflni de appllcar-se o art. 283, da Consolidação das
Leis Penaes. 

§ 1.0 commettem os crimes e ficam sujeitos, respectiva
mente, ás penas dos artigos 251, 252, 253, 256, · 257, 258, 259-
e 251, e seus paragraphos, da Consolidação das Leis Penaes~ 
os que praticarem os actos previstos nestes dispositivos, OlL 
se servirem de · documentos, ou papeis, nelles mencionados
para a celebração do casamento religioso ou para a. sua ins-
cripção no Registro Civll. · · 

§ 2.0 Para o effeito da applicação do art. 253 da C.onso
lldaçao das Leis Penaes, o ministro de confissão religiosa .. 
quando no exercício das attribuições que esta lei lhe faculta .. 
e equiparado ao funcc1onario publico. 

§ a.o Incorrerá nas penas de prisão cellular, por um a. 
quatro annos; quem se fingir de m1nlstro de qualquer con
fissão religiosa e exercer as funcções respectivas, para a ce
lebração do ca.samento, ou para a lavratura do assento, o"u. 
do termo avulso. na conformidade desta lei. 

· § 4.0 Incorrerá nas penas de mUltas de 500$ ~ 5:000$ 
t; de prisão cellular de seis mezes a dois annos: . 

a> quem deiXar · de promover, ou difficultar, retardar .. 
ou impedir, o registro do. casamento religioso pela forma e
nos prazos determinados nesta lei; 

b) quem effectuar~ obtiver ou · procurar obter o registro 
eivll do casamento religioso, sem as exigencias da lel. · 

§ 5.0 Não cumprindo o offlclal do Registro Civil, prom
pta e exactamente, as obrigações, .formalidades ou encargos. 
que esta lei lhe impõe,_ incorrerá nas penas de multa · de réis 
200$000 a 2:000$000, e de suspensão do exercicio do• cargo 
por um a doze mezes, impostas, de plano, pelo juiz compe
tente, de officio, ou a requer1mento dos nubentes. do re
presentante do Min1sterio Publico, ou do ministro religioso 
celebrante do casamento, ouvido sempre o official respon, 
savel. 

Art. 13. Cabe o recurso de aggravo de petição, Inter
posto: 

r. por qualquer dos nubentes, e pelo representante do 
Ministerto Publico, ou da religião de que se trate, das deci-
sões: . 

a) sobre annotação de cargo; ou nomes, de ministro.!. 
na secretaria. da. Côrte de Appelaçao, e nos c~.sos do § 3° do
artigo 2°; 
· b> Sopre a celebração do casamento por mlnistro reli~ 
gloso; 

c) sobre a inscrlpção de casamento celebrado por mi
nistro religioso. 

n, pelo official do Registro Civil, da imposição de pena. 
<le multa, ou suspensão. : 
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Art. 14. Entrará esta lei em execução, em todo o ter
ritorio .nacional, trinta · dias depois de sue. publicacão no 
Diario Official da União. • 

Art . 15. Revogam-se as disposições em contrario . 

Palacio · Tiradente.:;;, 8 de Julho de 1935. - Waldemar 
Ferreira, Presidente. _.,. Levi Carneiro, com voto em sepa-
rado . ·;....... Godotredo Vianna. ·- Domingos Vieira. - Alberto 
Alvares . -Deodoro Mendonça .. - Ascanio Tubino. - Car
los Gomes de Oliveira . - Pedro Aleixo. 

VO'l'O EM SEPARADO DO Sll.. LEVI CARNEIRO 

. Parece-me irrecusavel que o pensamento da Assembléa · 
Nacional de 1933, ao inserir na Constituição o art. 146, ·foi 
- facilitar . a formação da !am.ilia. legitima; attender aos 
sentimentos catholicos da maioria da população do Pa:iz, e a 
uma necessidade de ordem social revelada fortemente . Teve 
assim, em vista, e legalizou, o · casamento religioso - tal 
como existia e era praticado mais largamente, aliás, que o 
proprio casamento ci"••il . Portanto, como já tive opportuni
dade de . af!irmar - o legislador constituinte attenuou a 
importancia do acto da celebração do casamento, atendo-se 
apenas ás solennidades, que o precedem, da habilitação, e ás, 
que se lhe seguem, do registro. A habilitação e o registro 

. passaram a ser as phases principaes do casamento, no ponto 
de vista legal. A celebraçao, em si mesma, deveria escapar, 
de todo, á regulamentação pelo legislador civil - se se não 
devesse attender á circumstancia de que essa póde ser ::t 
unica opportunidade em que o conjuge coacto tenha facili
dade de manliestar a sua vontade verdadeira. 

For essa a orientação que segui, ao elaborsr um ante
projêcto de lei sobre o casamento religioso e, ainda, ao votar 
o projecto examinado pela douta Commissão de que tenho 
~ honra íie fazer parte . Acceitas varias de minhas emendas 
e tendo sido incumbido da redaccão final do substitutivo, 
fique!, porém, vencido em varias · pontos relevantes, que 
passo a destacar : 

I, quanto ao registro de nomes e cargos de ministros re
ligiosos (art. 20) . EsSe registro é um entrave, que póde 
frustrar, em muitos casos, a realização do casamento reli
gioso, ou, pelo menos, dii'ficultal-o: Tanto mais inadmissl
vel me pareceu a innoyação, quanto é certo que a Constituin
te repelliu emenda que a estabelecia. De resto, o proprío 
projecto não poude manter, sempre, a .exigencia. estabelecida, 
pois no artigo 3o. § 40, admittiu que o coadjuctor, ou dele
gado, esteja inscripto apenas em outro Estado, e no artigo 7°, 
em relação ao ~amento in artiCulo mortis, dispensou qual
qt~er registro . · . 

Pa1'eeeu-tne, ·ainda, particularmente inacceitavel o § 4° 
do artigo 2o, que facUltar as perseguições cor..tra religiões ~ 
até o pronWlciamento judicial, em these, contra a sua con
formidade com a ordem publica. e os bons costumes . 

Foram estes os dispositivos por que votei: 

n, quanto ao § 4,0 dó artigo 3°, preferia que se adaptasse 
'-· dispositivo do teôr seguinte: 

"Art. 1.0 Aos nubentes, habil1tados na conformidade da. 
lei clvll, é facultado· requerer ao Juiz · respectivo que o seu 
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casamento seja. celebrado por ministro de confissão religiosa., 
indicando, deSde logo, pelo nome, pela investidura e séde de-
-suas funcções. . . 

§ 1.o Póde tambem ser nomeado outro ministro da mes 
ma cofissão religiosa, que substitua: . o indicad9 no caso de 
achar-se impedido . · · 

§ 2.o O lulz, reconhecendo que o ritho da confissão rell
giosa do ministro indicado não contraria a ordem publica~ 
ou os bons costumes, deferirá logo o pedido. 

§ 3.o Em relação ás religiões catholica, protestante, gre
co-orthodoxa, israelita, positivsta, ficará dispensada qual
quer investigação, ou prova, sobre os seus ritos. Nos de
mais casos, far-se-â a prova cabível no prazo de dez dia/>~ 

· decidindo afinal o juiz. . · . 
· § 4.o Mesmo quando se trate de alguma das religiõe:r 

acima especificadas, e a té á expedição · do certific~do de 
habilitação, poderá o juiz, de officio, ou a requerimento do 
Ministerio Publico. por motivo de duvida fundada, exigir dos 
nubentes a prova da qualidade legal ou da idoneldaõ.e do· 
ministro que indicaram - assim como qualquer interessàdo 
poderá apresentar prova nesse mesmo sentido. Em taes
casos, ouvidos os nubentes, e admlttidos a dar prova no prazo· 
~ue requererem, decidirá afinal o juiz em 48 horas." 

"~ ....:.. a certidão expedida valerá sômente como 
prova de que os nubentes se acham habilitados na 
forma da lei" . 

m, quanto ao art . 4°, em vez de - "preenchidas as 
:tofrmalldade do rito respectivo" - preferia diZer - "pre
enchidas, a criterio do proprio ministro, as formalidades do 
rito respectivo" - afim de excluir, bem claramente, ... a 
possibilidade de controversia judicial · sobre a observancia de 
a.lguma formalidaee no · a c to da celebração. Tanto mais quan
to se não adoptou o dispositivo, que propuz, tendente a res
tringir as causas de nullidade, a que adeante me refiro; 

IV, quanto ã. creação de um livro especial para o re~ 
glstro civil ·dos casamentos· religiosos: a) porque é um novo 
onus creado para os officiaes de Registro Civil; õ ) porque 
a nossa lei sempre admittiu, no mesmo livro, o registro até 
de casamentos celebrados no estrangeiro ; c) porque assim 
se facilita a frau~e. a -ante-data, a omissão do registro do 
c?.samento religioso; d) • porque os offlclaes que se poupa
rem ao onus da obtenção desse livro, serão necessariamente 
levados a não fazer o registro do casamento religioso. · 

O projecto ainda facilita essa omlssão, comprometten, 
<lo, gravemente, interesc;es respeitabllissimos, porque,. ada
ptando, afinal; a formula que ·eu mesmo havia proposto -
assento no livro da igreja, termo avulso entregue aos nu
bentes, communlcação pelo ministro ao officia.l do regis~ro 
_._ não exigiu a assignat.ura do apresentante (como é, aliás, 
de boa regra nos actos do registro) e, até, excluiu a possi
bUldade d~ exigir-se o registro lmmediato. . 

Votei contra o art. 8, principio, §§ ro e 2o, substituin-
do-se pelos seguintes dispositivos : · 

"§. O official do registro, sendo-lhe entregue ~ 
termo avulso a que se refere o art . 6°, § 10, lavrará, 
sem demora, e gratuitamente, no livro respectivo, o
assento do casamento, em que transcreverá o mesmo 
termo, e que assignará com o .apresentante e duas 
testemunhas. 
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§ . Ao fazer a inscripção do casamento rellgloso 
no Registro Civil poderá o apresentante do termo 
exigir do official a expedição immediata da certidão 
respectiva". 

V, quanto ao 
teôr seguinte: 

7° do art. so, votei pelo dispositivo d.o 

"Cabe a obrigação de promover o registro ao pae 
ou tutor qo marido, se ambos os contrahentes forem 
de menor edade, ou ao do conjuge de· menor edade, 
quando algum cl.elles o seja; nos demais casos, á 
pessõa designada para esse fim, na forma do art. 6°." 

Os- dispositivos do projecto não definem a quem cabe a 
obrigação de effectuar o registro. 

VI, quanto ao § 5° do art. 13: estendia as mesmas pe
nalidades ·ao ministro religioso. Não ha como justificar a 
isenção. 

Assim, tambem, attendendo á relevancia das attribm
ções conferidas aos juizes e aos interesses em causa, con
signaria dispositivo especial sobre as faltas commettidas pelo.~ 
nroprios luizes . · 

O dispositivo ficarla assim redigido: 

"Art. Quando o juiz respectivo transgredir, ou 
tolerar, a transgressão de dispositivo desta lei, po
derá qualquer dos nubentes, o Ministerio Publico, o 
offieial do Registro Civil, ou o ministro religioso, re
clamar, perante a Cõrte de Appelação, que decidirá 
sobre a reclamação no prazo improrogavel de 15 dias, 
ouvindo o juiz accusado, podendo impôr-lhe as penas 
de multa de 200$000 a 2:000$000, e de advedencia. 
ou suspensão até 30 dias, sem prejuízo do procedi
mento criminal cabível." 

VII, quanto a dois novos dispositivos, que inseriria no 
projecto, assim f_ormulados: 

"Art. Nos casamentos a que se refere a presente 
lei, a inscripção no Registro Civil revalida o acto 
praticado perante pessôa incompetente, ou com 
omissão de qualquer das formalidades exigidas, re
salvadas apenas a nullidade, ou annullação, nos casos 
dos artigos 207 s 209 e seguintes do Codigo Civil, e 
sem excluir a applicação das penas criminaes, ou 
disciplinares, cabíveis". 

"Art. As acções de nullidade ou de annullaçáo 
do casamento, ainda que celebrado por minis_tro r~
ligioso, obedecerão exclusivamente aos p:rece1tos da 
lei civil e serão processadas nos juizos ordinarios. 

Paragrapho unico. A sentença que decretar a 
nullidade será, sempre que possível, annotada no 
livro respectivo do templo em que se ten~a celeb:J;a;; 
do o casamento antes de averbada no Registro Civil. 

Sala das Sessões, 8 de Julho de 1935. - Levi Carneiro. 
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LEGISLAÇ~O CITADA 

Decreto n. 18.542 - de 24 de Dezembro de 1928: 
Approva o regulamento para execução dos servzços concer

nentes aos registros publicas estabelecidos pelo Codigo 
Civil. 

~ •• ~ •••••• ~ •••••••••••• - - - ~ .. ~ • - - •••• • .... , •••••• 4 ··~ •••••••••• 

Art. 43. Haverá em cada cartorio os seguintes livros: 
A - de nascimento, com 300 folhas; 
B - de casamentos, com 300 folhas; 
C - de obitos, com 300 folhas; 
D - de editaes de proclamas. com 300 folhas. (Decre;,o 

n. 9.886, cit., art. 3o; Cod. Civ., art. 182). 
Paragrapho unico. No cartorio do 10 officio ou da P. 

sub-divisão judiciaria, em cada comarca, haverá outro li
;.-ro para inscripção dos demais actos relativos ao estado ci
vil, designado sob a letra E, com 150 folhas, podendo, nas 
comarcas de ~;rande movimento, o :iuiz competente autorizar 
o seu desdobramento em livros especia.es de e.tna11cipacões. 
in ter dicções e ausencias. 

CODIGO CIVIL 

Art. 200. Essas testemunhas comparecerão dentro e1t1 
cinco dias ante a autoridade judicial mais proxima, pedindo 
que lhes tomem por termo as seguintes declarações: 

r - Que foram convocadas por parte do enfermo. 
II - Que este parecia em perigo de vida, mas em seu 

juizo. , 
III - Que em sua presença declararam os contrahentes 

~ivre e espontaneamente receber-se por marido e mulher. 
§ ·1.o Autuado o pedido e tomadas as declarações, o 

juiZo procederá ás diligencias necessarias para verificar se 
os contrahentes podiam ter-se habilitado para o casamento, 
na !órma ordinaria, ouvidos os interessados, que o reque
rerem, dentro em quinze dias. 

§ 2.0 Verificada a Ídoneidade dos conjuges para () ca
samento, assim decidirá a autoridade competente, com re
curso voluntario ás partes. 

~ 3.0 Se a decisão nã ose tiver recorrido ou se ella pas
sar em julgado, apesar dos recursos, interpostos. o Juiz man
dará transcrevel-a no livro do registro dos casamentos. 

§ 4.0 O assento assim lavrado retrotrahirâ os effefitos 
dos casamentos, quanto ao estado dos conjuges, á daiA da 
celebração e, quanto aos filhos communs, á data do nasci
mento. 

§ 5.0 Serão dispensadas as formalidades deste e do a"t
tigo anterior, se o enfermo convalescer e puder ratificar o 
casamtnto em presença da autoridade competente e do of-
11clal do registro. 

DECRETO N. 22.213 - DE 14 DE DEZEMBRO DE 1932 

Approva e adopta a Consolidação das Leis Penaes de autorta 
do Sr. Desembargador ' Vicente Piragibe 

Art. 283. - Contrahir casamento mals de uma vez. sem. 
estar o anteriormente dissolvido por sentenca de nullidade, 
ou por morte do outro conjuge: · 
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PENA - de :prisão cellular por um a seis annos. 

Art. 251 - Falsificar, fabricando ou alterando. assenta, 
mentos do registro civil, certidões desse registro, carteiras 
de identidade, passaporte e salvo-conducto; usar desses ti
tulas sabendo que são falsos; 

PENAs - de prisão cellular por quatro a cinco armos e 
multa de 5 a 20 % do damno causado. 

Art.. 252. O funccio[\ario ou official publico que, no 
exercício de suas funcções, falsificar, fabricando ou alteran 
do, no todo ou em parte, escriptura, livros ou documentos, 
e que possa resultar prejuizo publico ou particular· 

Attestar como verdadeiros e passados em sua presenca. 
factos não occorridos, alterar ou omittir os verdadeirÕ!>. 
quando lhe cumpre declaral-os; 

Reconhecer como verdadeiras firmas que o não sejam: 
PENAs - de dois a seis annos de prisão cellular e multa 

-de 5 a 20 % de dr.mno c~us::.dv ou que poderi~ causar~ 
alén' da perda do cargo com inhaoilitaçáo para exercer qual
quer funcção publica por 12 a 20 annos. 

§ 1.0 Comprehende-se nas disposições deste artigo as 
traducçôes feitas pelos interpretes ou traductores publicos; 

s 2.o Nas mesmas penas. no que lhe forem applicaveis, 
incorrerá o que, não tendo concorrido para a falsidade, della 
se aproYeitar. -

§ 3.° Com as penas estabelecidas neste artigo, menos a 
terça parte, será punido aquelle que, não sendo funccionario 
ou official publico, commetter qualquer falsidade pelos meios 
acima previstos. 

Art. 253. Affirmar fálsamente ao funccionario ou offi
cial publico, ou em qualquer documento particular, a pro
pria identidade ou estado, attestar as de outra pessoa, de 
modo que possa resultar prejuízo publico ou particular: 

PENAS - de um a quatro annos de prisão cellular e 
multa de 5 a 20 % do damno causado ou que p0deria causar. 

Art. 256. Dar, por favor, o medico, attestado falso des
tinado a fazer fé perante a autoridade: 

PENA - de multa de 100$000 a 500$000. 

I. Se o crime fôr commettído por paga ou esperança de 
alguma recompensa.; · 

· PENA - de multa de 200$000 a 1: 000$000 . 

II. se por effeito d·o attestado falso, alguem fôr admit
tido, ou retido, em uma casa de alienados, ou soffrer qual
quer prejuízo grave: 

PE~A - prisão cellular por oito mezes a dois annos. 

IlL Se o crime previsto em o r~umero antecedente fõt 
commettido com a clrcumstancia mencionada em o numero 
I deste artigo: 

PENA - de prisão cellular por um a tres . ann.os. 

IV. Fa.Isi!icar um attestado para qualquer dos fins de · 
clarados nos artigos anteriores: 

PENA - áe prisão cellular por seis mezes a um anno. 
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Paragrapho wüco . As penas respectivas, deste artigo, 
fica sujeito tambem áquelle que fizer uso de attestado falso. 

Art. 257. Expedir, ou dar o funccionario publico, ou 
outrem que por lei possa fazel-o, certificado ou attestado, 
em que affiime ou declare íalsamente, bom procedimento, 
capacidade, indigencia, ou outra qualquer ciicumstancia que 
h abilite a pessoa QU a quem se referir o certificado ou attes
tado a obter beneficios ou confiança publica ou particular. 
cargo ou em,prego publico, favor ou beneficio de lei, Uienção 
de s erviço, onus ou funcção publica : 

PENA - multa de 200$000 a 1:000$000. 

A' metade da pena acima comminada fica sujeito aquelle 
que do certíficado ou attesta.do medico falso fizer uso. 

Paragrapho unico . Fazer emendas, ou alterações nos 
assentamentos do registro civil sem .as resalvas ou ratifica.:- . 
na conformidade dos regulamentos e pelos meios por este<; 
pennittidos: 

PEN.'\ - de prLsáo cellul!:lr por ::.eis mtzes ã doí3 annos . 

Em igual pena incorrerá o que. nãc.. sendo empregado 
do registro, praticar essas alteraçoes ou-emendas. 

Art. 258. Fazer, no todo ou em parte, escripto ou papel 
particular falso ou alterar o verdadeiro: 
' PENAs - de prisão cellular por um a quatro annos e 

multa de 5 a 20 % do damno causado ou que poderia re
sultar . 

Art . 259. Incorrerá nas mesmas· penas o que servir-~ 
de papel falsificado pela forma estabelecida no artigo ante
cedente, bem assim o que concorrer para a falsidade como 
testemunha, ou por qualquer outro modo. 

Art. 261. Asseverar em juizo como testemunha, sob ju
r:.amento ou affirmação, qualquer que seja o estado da caus~ 
e a natureza do processo, uma falsidade; ou negar a verdade 
no todo ou em parte sobre circumstancias essenciaes do 
facto, a respeito do qual depuzer _ 

§ ;1..o se a causa eni que se prestar o depoimento fôt 
cível : 

PENAS - de prlsão cellu~ar por tres mezes· a um anno 

~ 2.0 Se a causa fôr criminal e o depoimento para absol·· 
viç~o do accusado : . , 

PENA -'- de prisão cellular por seis mezes a dois annos . 

§ 3.o Se para condemnação: 
PENA - de prisão cellular por um a seis annos 
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EMENDAS EM 31t DISCUSSliO A QUE SE REFERE O PARECER 

N. 1 

1) ao art. 1°, § 3°, após a palaVl"a "aggravo". accres
cente-se "de petição" e substituam-se as palavras ''Cõrte de: 
Appelação" por "instancia superior"; 

2) ao art. 2°, § 8°, após a palavra· "aggravo", accres
cente-se "de petição" e substtiuam-se as palavras "Corte de 
Appelação" por "instancia superior"; 

3) ao art. so, supprimam-se as palavras "ou com omis
são de quaesquer das formalidades exigidas"; 

4) supprimam-se os arts. 6° e 7°; 
5) ao art. 8°; substituam-se as referencias "arts. 245 

e 246 a 283", pela seguinte "arts. 251 a 254. 257 e 283"; 
6> ao art. 10, substituam-se as expressões "Côrte de 

Appelação" por "instancia superior"; 
7) ao art. 11, após a palavra "aggravo", accrescente-sc 

"de petição" e substituam-se as palavras "Cõrte de Appela
ção" por: "instancia superior"; 

8) ao art. 12, substituam-se as expressões "Côrte de 
Appelação", por "instancia superior''; -

9) substitua-se o ~ 6° do art. 20 pelo seguinte: 

"Caso o termo avulso do casamento religioso não 
tenha sido levado ao registro até 35 dias depois da 
expedição da certidão de habilitação, o official do re
gistro civil requisitará do -ministro religioso as se
guintes informações: 1) se o casamento foi, ou não, 
celebrado; 2) se foi, em que data e qual a pessôa que. 
na forma do § 1° deste artigo, se obrigou a fazer a 
inscripçãp, além de uma copia authentica do termo 
original do casamento. 

' Essas informações e a copia authenticct serão 
prestadas dentro de 48 horas do recebimento do pe
dido e, em seguida, transmittidas ao representante de 
Ministerio Publico para requerer o registro civü do 
casamento realizado e promover a responsabilidade 
de quem couber". (Sublinhei as alterações do texto 
do substitutivo) . · 

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1935. - Moraes An-
drade. 

N. 2 

DISPOSIÇÃO TRANSITORIA 

Art. Serão registrados, par todos os effeitos Iegaes., os 
casamentos religiosos effectuados, entre 17 de Julho de 1934 
e a publicação da presente lei, desde que possam provar 
que os nubentes, na occasião em que foi levado a effeito ~ 
acto religioso, achavam-se livres e desimpedidos. na forma 
do Cod. Civil. Qualquer interessado poderâ requerer tal re
gistro. 

Sala das Sessões, 20 de Maio de 1935. - Edmar Carvalho. 
- Silva Costa . - .Ricardino Prado. - Francisco Di Fiore 
- Aniz Badra. Chrisostomo de Oliveira. - Arthur da 
.Rocha. 

/ 
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Justificação 

Após a publicação da Nova Constituição, muitos foram os 
·casamentos effectuados por ministros de confissões religio
.sas, com fundamento no seu art. 146. 

E' fóra de duvida que, não só os rninistros_religiosos, 
'como os nübentes agiram de boa fé, iulgando agir em per
.feito accôrdo com o citado dispositivo ~onstitucional. 

Entretanto, os Serventuarios da Justiça e mesmo os Jui
zes impugnaram varias registros, como por exemplo: 

No Districto Federal, o de Laudelina dos Santos Fernan
des, que se casou a 20 de Julho, com Belmiro Martins Fer
nandes, na igreja de São João Baptista da Lagõa. 

Fallecendo Belmiro, após o casamento, Laudelina munida 
de uma certidão da igreja, requereu o necessario registro o 
que lhe foi negado pelo JuiZ da 4a Pretoria, por não terem os 
nubentes processado antes a habilitação no ojjicial do Re
·gistro Civil. 

A infeliz moça aggravou para a Côrte de Appelação 
como s evê do aggravo n. 215, entrado na Côrte em 26 de Fe
~:erefro de corrente anno. A 5a Camara de Aggravos da Côrte 
de Appelação tomando conhecimento do aggravo, manteve o 
·despacho do Juiz da 4a Pr.etoria, entretanto, não entrou na. 
:'l.preciação de ser, o casamento legal ou não. Dos debates. 
.havidos no seio da alludida Camara, nada podemos trazer 
aqui porque elles foram secretos. 

Isto, na Capital da Republica. Imaginemos nos lagares 
longínquos ! 

O casamento não interessa apenas aos nubentes. Elle in
teressa muito mais a prole, como resguardo ao nome e bens, 
~ â propria sociedade como sua cellula mater. 

N. 4 

Substituam-se os dizeres do art. 4° pelos seguintes: 
O registro e celebração do casamento serão absoluta- · 

mente gratuitos e as despesas do processo de habilitação 
reger-se-ão pelo Regimento de Custas de cada Estado e do 
Districto Federal. 

Accrescente-se ao art. 4° o seguinte paragrapho: Ne-
. nhum Ministro, de qualquer religião, devidamente licenciado, 
poderá recusar-se a celebrar casamento cuja habilitação se 
encontre processada nos termos da presente lei. sob pena de 
-cassação, em definitivo da licença a que s~: refere o art. 2° 

Salâ. das Sessões, 21 de Maio de 1935. - Hugo Napoleão 

N. 3 

Redija-se, assim, o art. 4o. 
"O registro do casamento será absolutamente gratuito 

--e as despesas do processo de habilitação, em hypothese al
:guma, poderão exceder de quinze mil réis, incluídas custas, 
·t=molumentos e senos.,. · 

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1935. - Edmundo Bar
.reto Pinto. - Alberto Surek. - Edmar Carvalho. 

(A emenda foi justificada da tribuna, por occasião de 
.ser discutido o projecto.) . 

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1935. - Edmundo Bar~ 
=1eto Pinto. 
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N. 5 

:EMENDA SUBSTITUTIVA AO P.RO.rECTO O. 79-B, DE 1935 

Art. 1.o O casamento religioso celebrado perante mi
nistros da Igreja catholica e dos Cultos protestante, grego. 
orthodoxo e israelita, e outros que não infrinjam a ordem 
publica e os bons costumes, produzirá os mesmos effeitos do 
casamento civil, desde que sejam observadas as seguintes 
precripções: 

I, prévia habilitação dos nubentes perante o res
pectivo juizo de casamento ou a autoridade que suas 
vezes fizer, para a verificação da inexistencia de im
pedimentos ou de opposição em face da lei civil; 

II, requerimento dos nubentes ao juiz, indepen
dente de sello, do qual deve constar o nome ou cargo 
do ministro da confissão religiosa que vae celebrar o 
casamento, pedindo ao mesmo que autorize o escrivão 
a expedir a certidão de habilitação, da qual constarão 
a investidura e a sêde do Ministro escolhido para ce
lebrar o casamento e as mais indicações dos ns. I. 
II e m , primeira parte do IV, V e VIII do art . 195 
do Codigo Civil ; 

m, entrega da certidão de habilitação a um dos 
nubentes ou pessõa por elles autorizada para esse fim. 
mediante recibo firmado nos autos do processo de 
habilitação . 

§ 1.0 Pela certidão de habilitação pagará o· in
teressado os emolumentos de 55000, unicamente, sem 
qualquer sello. 

§ z.o A certidão; expedida valerá para o casa
meno durante trinta dias, contados de sua data, fin
do esse prazo. será, exigida nova certidão, ainda que 
extrahida do mesmo processo de habilitação. 

§ 3.0 . Das decisões do juiz, nos casos a que se re
fere o presente artigo, caberá recurso de aggravo para 
o Juiz de Direito ou p&ra a Cõrte de Appelação, res
pectivamente, interposto por qualquer dos nubentes 
ou· pelo representante do Ministerio Publico . · 

Art . i.o Exhibida a certidão de habilitação, a que se
refere o artigo precedente, e preenchidas as demais forma
lidades que possam ser necessarias, conforme o rito religioso 
adaptado, realizar-se-á o casamento perante o ministro re
ligioso inàicado, 'tm outro expressamente designado pelo mes
mg ou pela respectiva autoridade religiosa superior . 

§ 1.0 Do casamento que celebrar lavrará ou fará 
lavrar, o ministro religioso, no mesmo . acto, o devido 
termo em língua vernacula em duas vias, o qual acto 
continuo lerá em voz alta aos nubentes e testemunhas 
presentes, com elles a ssignando. A via avulsa ·será 
logo entregue, mediante. recibo firmado no llvro em 
que se exarou o termo. á pessõa designada pelos nu
bentes no proprio termo ou a um delles. declarando-se 
expressamente qQe se ·obriga a fazer a inscripçã.o nó 
competente Registro Civil, dentro de 72 horas, se o 
cartorio tiver séde ·na mesma localidade ou no mais 
·curto prazo, nos demais casos. 

§ 2.o Em se tratand.o de casamento de menores. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 12: 19 · Página 109 de 174 

-233-

cabe à pessôa que tenha dado o consentimento a obri
gação de promover a inscripção no Registro Civil, no 
prazo do § 1°. Se a autorização fôr dada por autori
dade Judicial, designará ella, para esse fi'll official 
do seu juizo. · ' 

§ 3.0 Do termo lavrado constarã referencia á 
certidão da habilitação judicial exhibida, o nome da 
pessoa que a exhibiu e as indicacões da mesma cer
tidão, assim como as do dia, hora' e lagar da celebra
ção do casamento e a exigida no n. VI do art. 195 
do Codigo Civil. 

§ 4.0 O official do Registro Civil, sendo-lhe exhi·· 
bido o termo a"-ulso a que se ·refere o § 1°; lavrará 
sem demora. o ass~nto do casamento no livro de regis
tro, que ass1gnara com o apresentante, archivando o 
termo referido . Do assento constarão as indicações 
exigidas n o art. 195 do Codigo Civil: a do ministr0 
religioso que celebrou o casamento; lagar e hora da 
celebraão, e o nume!'o de ordem do termo archivado. 
O :a.ssento no livro de registro será gratuito. 

§ 5.o Ao. fazer a inscripqão do casamento reli
gioso no Registro Civil, poderá o apresentante do ter
mo exigir a expedição immediata da certidão respe
ctiva. pagando por esta, unicamente, ssooo como emo
lumentos do official, sem quaesquer sellos. 

§ 6.° Caso o tenno avulso do casamento religioso 
não tenha sido levado ao registro até 35 dias depois 
da expedição da certidão de habilitação. o official do 
Registro Civil requisitará, do ministro religioso, as 
seguintes informações: 1) se o casamento foi ou não 
celebrado; 2} e se foi, em que data e qual a pe~ôa 
que, na forma do § 1° deste artigo, se obrigou a faze~· 
a inscripção. 

Essas informações serão prestadas dentro de 48 
horas do recebimento do pedido e, em seguida, com
municadas ao representante do Ministerio Publico 
para requerer o que fõr rle direito. 

§ 7.o Os officiRes do Registro Civil, conservarão 
archivadas, numeradas seguidamente, e em boa or
àem, as certidões de habilitação e os livros de termos, 
assim como as copias e termos avulsos dos casamen
tos religiosos . As cer tidões desses actos e documen
tos serão pagas na conformidade do Regimento de 
custas da tustiça local, salvo quando caiba a sua re · 
quisição gratuita. 

§ s.o Contra a recusa, ou demora, da inscripção 
do casamento religioso cabe reclamação ao juiz res 
pectivo, e da decisão deste, que será proferida em 
48 horas, caberá aggravo para a Côrte de Appelação. 

_.u-t. 3. o O prazo fixado para o registro n ão impede que 
-este se faca ulteriormente, sem prejuízo das sancções em que 
tenham mcorrido os responsavets pelo retardamento. o re
gistro feito depois de findo o prazo alludido, retroage. todos 
·os seus effeitQs á data da celebração do casamento . 

Art. 4.0 A certidão de habilitação, de que trata o ar
tigo 1°, não será uma autorização ao ministro da confissão 
.relegiosa para celebrar o casamento, mas apenas uma decla-: 
ra!;ão da inexistencia de impedimentos, nos termos da ·le1 

'CiVil. para sua effectivação . 
Art. 5.0 Nos casamentos a que se rerefe a presente lei, 
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a inscripção no Registro Civil revalida o acto praticadc·· 
perante pessoa incompetente ou com omissão de quaesquoc 
das formalidades exigidas, resalvada apenas a nullidade ou 
annullação nos casos dos arts. 207 e 209 e seguintes do Co
digo Civil e sem excluir· a applicação das penas criminaes ou 
disciplinares cabíveis. 

Art. 6.0 O casamento religioso celebrado conforme est2.. 
lei, considerar-se-á perfeito, ainda que não tenha sido re
gistrado, para dar legar á applicação do art. 245 da Conso
lidacão das Leis Penaes. 

Art. 7.0 Os casamentos in extremis serão registrados in
dependentemente da habilitação civil e seu respectivo certi
ficado. 

Art. 8.0 As penas dos crimes, de polygamia e de falsi
dade de titulas e pa]Jeis, ora reguladas pelos arts. 245 e 243' 
a 283 da Consolidaçao das Leis Penaes, serão applicadas em 
dobro sempre que commettido o crime. afim de conseguir :;. 
c.elebração do casamento religioso, na forma da presente lei 

Art. 9.0 Quem deixar de promover ou difficultar, re
tardar ou impedir o registro do casamento. religioso proces
sado para dar effeito civil, no prazo fixado; effectuar, obti
ver ou procurar obter o registro civil sem as exigencia~ 
desta lei, incorrerá nas penas de multas de 500SOOO a 
5: ooosooo e prisão cellular de seis mezes a dois annos. 

Art. 10. Quando o juiz respectivo transgredir ou tole
rar a transgressão de dispositivo desta lei poderá qualque:
dos nubentes, o Ministerio Publico, o official do Registro· 
Civil ou o ministro religioso reclamar perante a Côrte de 
Appelação, que . decidirá sobre a reclamação no prazo im
prorogavel de 15 dias, OlJVindo o juiz .accusado, podendo im · 
por-lhe a pena de multa de 200$000 a 2:000$000. e de adver
t.encia, sem prejuizo do procedimento criminal cabível. 

Art. 11. A simples omissão no prompto e exacto cum
primento de qualquer das formalidades, ou encargos. quf! 
esta lei lhes incumbe, sujeitará o official do Registro Civil 
á m.ulta de 200SOOO a 2:000$000, além da suspensão do cargo, 
por um a doze mezes. Estas penas serão decretadas, de plan~. 
pelo juiz respectivo, cabendo, da decisão sobre sua applica
ção, recurso de aggravo para a Côrte de Appelação, inte!"
posto pelo official do registro, por qualquer dos :nubentes ou 
pelo Ministerio Publico. 

Art. 12. A imposição das penas constantes dos arts. 91)· 
f' 10 poderá ser feita pela Cõrte de Appelação no julgamento 
de recurso referente ao caso em que tenha occorrido a in
fraccão. 

Ãrt. 13. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões. 14 de Maio de 1935. - Os-;oaldo Lima 
Demetrio Xavier. - Ivlario Domingues. - Arnaldo Bas

tos. - Heitor Maia. - Arthur Cavalcanti. - Severino Bar
bosa Mariz. - Ascanio Tubino. - Vespucio de Abreu: -· 
Barbosa Lima Sobrinho. - Domtngos Marques Vietra. -
A ntono Góes. - Abelardo Marinho. - Dario Crespo . -
J. Almeida Dias. - Frederico Wolffenbuttel. - Renato Bar
bosa. - Humberto Moura. - Generoso Ponte Filho. -
Martins Soares. - Juscelino Kubtschek. - Christiano lda
chado. - Negrão de Lima.·- José Alves Palmas. - Vieira 
Marques. - Moraes Andrade. - José Bernardino. - Elie· 
zer Moreira. - João Beraldo. - Carlos Reis. - Edmar· 
Carvalho. - Henrique Couto. Ricardino Prado. - Ar
mando Fontes. - Silva Costa. - José Augusto. - Arlindc 
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Rocha . - Alberto Rose!li . - Francisco di Fiori. - Pedro 
Lago. - Furtado Menezes . - Celso Machado. - Victor 
Russomcno. -João Cleophas. - Waldemar Falcão. - Fan
ja Ribas. - Arthur Bernardes . - Monte Arraes. -;---Ama
ral Peixoto. - Daniel de Carvalho. - Figueiredo Rodri
.gv.es . . - Agostinho Monteiro. - Polycarpo Viotti. - No
gueira Penido. - Acylino Leão. - Caldeira Alvarenga. -
Carneiro Rezende. - Valente L ima. -- Levindo Coelho . -
Deodato. Maia . - Matta Machado. - Alberto Sv.rek. - An
ihero Bot elho. -..: Emílio de Maya. -Pinheiro Chagas. 
1Godojredo Vianna . - Souza Leão . - Pires Gayoso. -
Laerte Setubal. - Bias Fortes. 

N. 6 

Art . 1°, n . 3, diga-se: lnscripção do casamento reli
-gioso de Reg:lstro Civil feito pelo official do registro pre
sente ao acto - sendo o registro assignado pelas testemu· 
nhas. 

Sala das Sessões, 22 de Maio de 1935. - Wanderley 
de Pinho . 

Art . s.o Supprimam-se as palavras "ou deixar de leval-o 
.a registro". 

Sala das Sessões, 22 de Maio de 1935. - Wanderley 
de Pinho. 

?ROJECTO N. 79- B, DE 1935, EMENDADO EM 3a DISCUSSÁO 

O Poder Legislativo decreta : 

Art. 1.0 Será valido o casamento effectuado perante mi
nistro df qualque:: confissão religiosa, cujo rito não contra· 
rie a ordem publica e os bons costumes. desde que seJam 
obedecidas as seguintes regras : 

I - Prévia habilitação dos nubentes perante o respe
'J)ectivo Juizo de Casamento ou a autoridade que suas vezes 
Uzer para a verificação da -in~xistencia de impedimentos ou 
cte opposição em face da lei civil; 

I! - Apresentação, pelos nubentes, ao celebrante, de 
uma certidão passada pelo juiz perante o qual se proces_:;a 
a h abilitação de casamento, e da qual conste a declaraçao 
expressa de quaesquer impedimentos legaes para a sua ef
jectivação; 

Ill - Inscripção do ... casamento religioso no Registro 
Civil, pelos nubentes ou pelo celebrante, dentro do prazo de 
'i2 horas, quando se tratar de casamento feito nas sédes do 
mesmo Registro, e de 30 dias, quando em logar distante ou 
·.de dif!iceis communicações. · 

Para.grapho unico. A attribuição dos effeitos civis nos 
~'asamentos assim registrados começará , porém, a partir da 
data de sua celebração . 

• "'..rt. 2.0 Para que os Ministros gozem da regalia ·de 
·tffectuação de casamento valido é necessario que se habili
:tem préviamente perante o Juiz de Direito da Circumscri
_.pcão de sua residencia. A faculdade lhes será àada. por al
várá que será registrado no cartorio a que compete o re-
gistro de titulas e documentos e publicado pela imprensa . 

Paragrapho unlco. Da concessão ou denegação do al
vará, caberá recurso, com effeito devolutivo sómente, para 
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a Côrte de Appelação. Este recurso será interposto no prazO' 
de oito dias, pelo Ministro, quando a licença lhe fôr dene
gada e por qualquer pessõa, quando lhe fôr concedida. 

ArL 3.0 Nenhum casamento será effectuado pelo Mi
nistro licenciado sem a habilitação prévia. Celebrado o ca
samento com o ceremoníal de sua religião, lavrar-se-á um. 
termo, que será. ·assignado pelo Ministro, nubentes e quatr~ 
testemunhas, maiores e capazes. Não sabendo os nubentes
escrever, poderá. o termo ser assignado por outrem a seu 
rogo. Do termo co.nstará a data do alvará de licença e a. 
indicação do Juiz que o concedeu. 

Art. 4.0 O registro do casamento será absolutamente 
gratuito e as despesas do processo de habilitação reger-se-ão, 
pelo Regimento de custas de cada Estado. · 

Paragrapho unico. Será. porém, gratuito todo o pro
cessado de habilitação, quando se trate de nubentes necessi
tados e assim o determine o Juiz Criminal ou de menores. 

Art. 5.0 Será cassada por cinco annos a licença do Mi
nistro que effectuar casamento sem prévia habilitação ou: 
deixar de levai-o a registro. No caso de reincidencia será 
definitivamente cassado o direito que lhe assistia. 

Art. 6.o A penalidade será imposta pelo Juiz de Direitn 
da circumstancia em que occorrer o facto, com recurso vo
luntario para a -Côrte de Appelação. Este recurso. poderá 
ser interposto pelo prejudicado ou pelo Ministerio Publico. 

Art. 7.o Todo aquelle que, por falsa declaração, pro-· 
curar obter ou obtiver o registro civil de casamentos reli
giosos celebrados sem as cautelas desta lei, será passível 
de multa de 500S a 5:000$, além de prisão cellular de 3 a. 
6 mezes. 

Paragrapho unico. A penalidade será imposta pelo juiz 
de casamentos da circumscripçã0 em que se verificar a in
fracção,. com recurso voluntario dos prejudicados ou do Mi
nisterio Publico para a Côrte de Appelação. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario. · 

Sala das Sessões. - Aàolpho. Bergamini, Presidente· 
ad-hoc. - Pedro Aleixo, Relator. - Soares Filho. - As· 
i:anio Tubino. - Homero Pires. - Cunha Mello. 

ANNEXO 

COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

N. 79-B - 1935 

Regula a execução do casamento religioso 

Parecer 

1. Redigido, para terceira discussão, o projecto n. 79-A, 
destinado a regular a execução do casamento religioso, apre
sentaram-se-lhe varias emendas, em plenario, uma substi
tutiva e outras de redacção tanto desta quanto do projecto. 

Desenvolvia-se a discussão quando o Sr. Arthur santos 
requereu voltasse o projecto á Commissão de Constituição e 
Justiça, afim de ser corrigida não só a viciosa redacção do 
seu art. 1, n. II, como modificado o recurso de concessão ou 
denegação do alvará _para a celebração do casamento. 

Tal requerimento foi deferido. 
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E' de confrontar-se, antes de mais nada,. o projecto com 
a emenda substitutiva, apoiada por grande numero de Depu
tados. 

2. Collocando a familia, constituída pelo casamento in
dissoluvel, sob a protecção especial do Estado, permittiu a 
Constituiç~o _seja. ~l~e celebrado .P~rante _o ministro de qual
quer conflssao relig1osa. Produzua, entao, os mesmos effei
tos que o casamento civil. Para .isso deverâ. a sua celebracão 
obedecer tanto aos principias constitucionaes, quanto áos 
exarados na lei, cuja elaboração se prepara. 

3 . A Constituição lançou a innovacão no art. 14:6, em 
termos muito claros: · 

. ~·o ca:-s9:mento J?era;nte o_ministro de qualquer eon
flssao rehgwsa, cu)o nto nao contrarie ·a ordem pu
blica ou os bons costumes, produzirâ.. todavia , os mes
mos effeitos que o casamento civil, desde que, peran
te a autoridade civil , na habilitação dos nubentes na 
verificação dos impedimentos e no processo da oppo
sição, sejam observadas as dis!)osições da lei civil !" 
seJa eHe inscripto no Registro Civil. O Registro será 
gratuito e obrigatorio. A lei estabelecerá penalidade:.; 
para a transgressão dos preceitos legaes attinentes .;, 
celebração do casamento. " 

Não trouxe nenhuma modificação aos capitulas do Co
digo Civll, que formam o titulo primeiro do livro prímeir0 
-- D() direito de tamilia, - serão no concernente á celebra
ção ·do casamento. Só esta é que póde ser realizada por mi
nistro de qualquer confissão religiosa. A habilitação para 
o casamento, a verificação dos impedimentos e o. opposíção 
a que elle se celebre se processarão, sempre e necessaria
mente, perante o official do Registro Civil e nos exa.ctos ter
mos do Codigo Civil. 

A · preparação do casamento, eru summa. será privativa
mente processada pela autoridade ci"U: a celebração do acto 
6 que poderá, á vontade dos nubentes, ser feita pela autori
dade ~1vil ou pelo ministro da sua confissão religiosa . 

Quando, porém, perante este .se celebre, essencial é seja 
elle inscripto no Registro Civil, afim de produzir os effeito:s 
legaes. 

A' luz desses princípios, de ordem constitucional. ê que 
a lei ordinaria deverá regulamentar a celflbração do casa
mento religioso, para que surta os mesmos effeitos do ci
vilmente realizado. 

4 . Um dos problemas mais serios a resolver pela lei or
dinaria e, sem duvida, o da competencia do ministro da con
f1ssáo religiosa, em face das leis desta, para a celebração 
do acto. Se nenhuma duvida se antolha deante àas leis ca· 
rlonícas, não acontece o mesmo com as outras confissões re
Jjgiosas. 

P.rescreveu , com effeito, o art. 207 do Codigo Civil, se!: 
nullo, e de nenhum effeito, quanto ~os contrahentes e aos 
filhos, o casamento contrahido com infracçáo de qualquer 
dos..ns . I a vm do seu art. 183 . Mas feriu, tatnbem, de nUl
lidade o contrallido perante a autoridade incompetente. Esta 
e, em verdade, nullidade sanavel pelo .tempo e sanada se cop.
siderará se não se allegar dentro em dois aruios da celeb!açao. 

Posto seja assim, de mistér é ter em vista esse aspecto, 
afim de evitarem-se situações desagradaveis para os interes
sados na validade inteira do casamento. 
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O projecto n. 79-B, focalizou a questão. em termos mui
to clar0s, estabelecendo normas para a verificação da com
petencia do celebrante do acto : 

"Art . 2.0 Para que os. ministros gosem da rega
lia de eít:.ectuação de casamento valido, é necessario 
que se habilitem previamente perante o juiz de direito 
da circumscripção de sua residencia . A faculdade lhes 
será dada por alvará, que será registrado no cartorb 
a que compete o registro de títulos e documentos e pU·· 
blicado pela imprensa. 

Paragrapho unico. Da concessão ou denegação do 
alvará, caberá recurso, com effeito devolutivo sómen
te, para a Cõrte de Appelação . Este recurso será in
terposto no prazo de oito dias, pelo ministro, quando 
a licença lhe fõr denegada,· e par qualquer pessoa, 
quando lhe fôr concedid~ ." 

Não oateu a. emenda substitutiva nessa tecla. Bateu em 
out1·as, em maior numerei . Se, por estas, bem merece ella 
acceitação, com as modificações suggeridas por outras emen
das, e desde que se meillore a red~cçáo, em alguns pontos, 
por aquella bem merece ser additada, embora sob outra fónna. 

Examinemol-a, por isso, artigo por artigo. 

5 . Eis como está o art . 1° redigido: 

"Art. 1.0 O casamento religioso celebrado perant~ 
ministro da Igreja Catholica e dos Cultos protestante. 
grego orthodoxo e israelita, e outros que não infrin
jam a ordem publica e os l:>ons costumes, produzira 
os mesmos effeitos do casamento civil, desde que 
sejam observadas as seguintes prescripções: 

I , prévia habilitação dos nubentes perante o res
pectivo juizo de casamento ou a autoridade que suas 
vezes fizer, para a verificação da inexistencia de im
pedimento ou de opposição em face da lei civil; 

n , requerimento dos nubentes ao juiz, indepen
dente de sello, do qual deve constar o nome ou cargo 
do ministro da confissão religiosa que vae celebrar 
o casamento, pedindo ao mesmo t empo que autorize o 
escrivão a expedir a certidão de habilitação, da qual 
constarão a investidura e a séde do Ministro escolhido 
para celebrar o casamento e as mais indicações dos 
ns _ I, n e m, primeira parte do IV, V e VITI do 
artigo 195, do Codigo Civil. 

m, entrega da certidão, de habilitação a um dos 
nubentes ou pessoa por ellcs autorizada para esse fim, 
mediant~ recibo firmado nos autos do processo de 
habilitação; · 

§ 1.0 Pela certidão de habilitação pagara o inte
ressado os emolumentos de 5$000, unicamente, sem 
qualquer sello . 

§ 2.0 A certidão expedida valera para o casa
mento durante trinta dias, contados de sua data, findo 
esse prazo será exigida nova certidão, ainda que ex
trahida do mesmo processo de habilitação. 

§ 3.0 Das decisoes do juiz, nos casos a que se re
fere o presente artigo, caberá recurso de aggravo para. 
o Juiz de Direito ou para a Côrte de Appelação, res
pectivamente, interposto por qualquer dos nubentes 
ou pelo representante do Ministerio Publico." 
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Propoz o Sr. Moraes Andrade, o accrescimo á palavra 
"aggravo" do § 3° as "de petição", substituindo-se as de 
"Côrte de Appelação" por "instancia superior". 

Deve-se, sem duvida, no artigo primeiro, dispõr sobre 
a competencia dos ministros de qualquer confissão reli
giosa pai"a a celebração do casamento e estabelecer a normg, 
de sua fixação, afim de afastar o perigo de sua nullidade. Não 
serã bastante a indicação, pelos nubentes, do nome ou cargo 
do ministro da confissão religiosa que vae celebrar o casa
mento, tanto mais quanto o proprio texto da emenda subs
titutiva, determina conste da certidão de habilitacão a ser 
expedido "a investidura e a séde do ministro escolhido para 
celebrar o casamento". 

De que elementos, nesse caso, se· servirá o official do 
registro civil? Louvar-se-á na simples informação dos nuben
tes? Qual o criterio, por outro lado; que adaptará, para cer
tificar que o rito da confissão religiosa. de que se trate, 
não contrarie a ordem publica ou os bons costumes? 

Fez o texto, desde logo, referencia expressa á Igreja ca
tholica e aos cultos Pl'Otestante, grego orthodoxo e israelita. 
Como ajuizar dos outros? 

No intuito de esclarecer essas duvidas, tanto quanto pos·· 
sivel., poder-se-á desdob.rar a materia contida no artigo pri
meiro da emenda substitutiva em mais de um artigo, com os 
accrescimos necessarios. 

Eis uma suggestão: 

"Art. 1. O casamento religioso, celebrado peran
te ministro da Igreja catholica e dos Cultos protes
tante, grego orthodoxo e israelita, e outros cujos ritos 
não contrarie a ordem publica ou os bons costumes. 
produzirá os mesmos efteitos do casamento civil, ob
servadas as disposições desta lei. 

''Art. 2. Para -::sse effeito, de communicação das 
autoridades superiores das confissões religi0sas ao 
Presidente da Cõrte de Appelação nos Estados, _no 
Districto Federal e no Territorio do Acr~. constara a 
relacão dos seus ministros competentes para a cele
braôo do casamento, designando-lhes, quando de 
hieiarchia universalmente reconhecida e notoria, os 
cargos e os substitutos eventuaes, e os nomes nos 
outros casos, bem assim as modificações e substitui
ções. 

§ 1. As nomeacões, exonerações e substituiçõe~ 
deverão ter a mais -ampla publicidade e_ os ministros 
as suas provisões ou título de nomeaçao. . 

§ 2. Em livro especial, que terá cada Secretana 
de Côrte de Appelação, far-se-ão as annotac.ões, alte-
rações e averbaçõ~s necessarias. . 

§ 3.o Tendo duv1da sobre se o rito de determm§l:dO 
confissão religiosa contraria, ou não, a ordem Pl.<b~lc_. 
ou os bons costumes, o Presidente da Côrte c! e Appe · 
lação podera determinar i"-S providenc_ia~ que, para 
resolvei-as, julgar convementes, pernuttmd.o, dene-
gando ou cancellando as anno~açoes. . _ . 

§ 4. Por circulares e por vm de I?UbllCaçoAes pe;o 
jornal offjcial do Estado, a S~cretana da _Corte d<: 
Appelaç.ão transmittirá ao~ ~urzes _d~ Direito a re
lação de miniStros de conflSsoes rellglOsas. 
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§ 5. os Juizes de Direito, por portaria , as t rans
mi ttirãa aos officiaes do registro civil da comarca . 

§ 6. A qualquer cidadão é licito representar ao 
Ministerio Publico, na comarca de seu domicilio, con
tra qualquer confissão religiosa, cujo rito contrario á 
ordem publica ou os bons costumes, para o effeito de 
ser denegada a seus ministros a faculdade de presidir 
á celebracão do casamento religioso destinado a pro
duzir os -mesmos effeitos do casamento civil, arti
culando factos positivos e indicando as provas a se
rem produzidas. Tomadas pelo Ministerio Publico as 
medidas, que forem julgadas convenientes, promo
verá a acção penal, se cabível, e, em relatorio, en
caminbará ao Presidente da Côrte de Appelaçã.o o re
sultado da syndicancia. 

Art. 3.0 Expedida, pelo official do Registro Civil, 
a certidão de estarem os pretendentes habilitados 
para casar, nos t ermos do art. 181, § 1°, do Codigo 
Civil, poderão elles -requerer ao juiz a celebração do 
acto pelo ministro de sua confissão rel~iosa. cujo 
nome e investidura se encontre na relaçao publica
da pela Secretaria da Côrte de Appelação. 

§ 1.0 A petição será assignada por ambos os nu
bentes ou por procurador com poderes esneciaes. 

§ 2.0 Deferindo o pedido, permittirá o juiz a wlebração 
do casamento por ministro religioso, determinando que o 
official certifique acharem-se os nubentes para isso habili· 
tados, exarando na certidão: 

a> o nom!! f: a, investidura do ministro; 
b) os nomes, prenomes, data de nascimento, profissão. 

domicilio e residencia actual dos nubentes: 
c) os nomes, prenomes, datas de nascimento ou morte, 

domicilio e residencia actual dos paes; 
d) ·-o nome e prenome do conjuge precedente e a data 

da dissolução do casamento; · 
el a data da publicação dos proclamas; 
fl a relação dos documentos apresentados ao off icial do 

registro. · 

~ 3.0 Essa cenidão - isenta de seno e cujos emolumen
tos serão de 5$000 unicamente - será entregut, mediants 
tecibo nos autos, pelo official, ao nubente ou á p essoa por 
elle designada na petição. 

~ 4.0 A certidão assim expedida valerá para o casa
mento durante t;rinta dias , contados de sua data; findo ess'.'! 
prazo s erá indispensavel nova certidão, embora extrahlda do 
mesmo processo de h abilitação, mediante novo requeriment" 
acompanhado da certidão caduca . 

~ 5.0 Da decisão judicia l, determinando ou denegando ~ 
celebração do casamento por ministro religioso, cabe o re
curso de aggravo de petição, . interposto por qualquer dos 
nubentes ou pelo representante do Ministerio Publico. 

6. E' longo o art. 2°, a ttinente ao acto da celebração dv 
casamento . 

Eil- o na integra: 

"Art. 2.0 Exhibida · a certidão de habilitacão, a 
que se refere o artigo precedente, e preenchidas as 
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demais formalidades que possam ser necessarias 
conforme o rito religioso adaptado, realizar-se-á Ó. 
casamento perante o ministro religioso indicado ou 
outro expressamente designado pelo mesmo ou pela 
respectiva autoridade religiosa superior. 

§ 1.0 Do casamento que celebrar lavrará ou far:l 
lavrar, o ministro religioso, no mesmo acto. o devido 
termo, em 11ngua vernacula, em duas vias o qual 
acto continuo, lerá em voz alta aos nubentes e teste~ 
munhas presentes, com elles assignando. a via avuls" 
será logo entregue, mediante recibo firmado no livro 
em q11e se e:xarou o termo, á pessôa designada pelos 
nubentes no proprio termo ou a um delles, declarah· 
d.o-se expressamente que se obriga a fazer a inscripção 
no competente RegiStro Civil, dentro de 72 horas, se 
o cartorio tiver séde na mesma localidade ou no mais 
curto prazo, até 30 dias, depois da celebracão do ca .. 
sarnento, nos demais casos. ·· 

§ 2.0 Em se tratando de casamento de menores 
cabe á pessôa que tenha dado c consentimento. a obrl~ 
gação de promover a inscripção no Registro Civil, no 
prazo do ~ 1.0 Se a autorização fõr dada por autor1-
dade Judicial, designará ella, para esse fim, official 
do seu juizo . 

~ 3.0 Do termo lavrado constará referencia á cer
tidão da habilitação judicial exhibida, o nome da 
pessôa que a exhibin e as indicações da mesma certi
dão, assim como as do dia, hora e lagar da celebração 
do casamento e a exigida no n. VI, do art. 195 do 
Codigo Civil. 

§ 4.0 O official do Registro Civil, sendo-lhe exhi
bido o termo avulso a que se refere o § 1°, lavrará, 
sem demora, o assento do casamento no livro de re
gistro, que assignará com o apresentante, archivando 
·o termo referido. Da assento constarão as indicações 
exigidas no art. 195 do Codigo Civil: a do ministro 
reli~ioso que celebrou o casamento; lagar e hora da 
celebração, e o numero de ordem do termo archivado. 
o assento no livro de registro será gratuito. 

§ 5.0 Ao faver a inscripção do casamento rell
gioso no Registro Civil, poderá o apresentante do 
termo exigir a expedição immediata da certidão res· 
pectiva, pagando por esta, unicamente, 5$000 com:> 
emolumentos do official, sem quaesquer senos. 

§ 6.° Caso o termo avulso do casamento religioso 
não tenha sido levado ao regiStro até 35 dias depois 
da certidão de habilitação, o official do Registro Civil 
requisitará, do ministro religioso, as seguintes infor
mações: 1) se o casamento foi ou não celebrado; 2l 
e se foi, em que data e qual a pessôa que, na fôrma 
do § 10 deste artigo, Sff obrigou a fazer a inscripção, 

Essas informacões serão prestadas dentro de 48 
horas do recebimento do pedido e, em seguida, com
municadas ao representante do Ministerio Publico para 
requerer o que fôr de !iireito. 

§ 7.0 Os officiaes do Registro Civil conservarão 
archivadas, numeradas seguidamente, e em bôa ordem. 
as certidões de habilitação e os livros de termos, as
sim como as cópias e termos avulsos dos casamentos 
religiosos. As certidões desses actos e documentos 
serão pagas na conformidade do Regimento de Custas 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 t2: 19 • Página 1 t B de 174 

-242-

da Justiça local, salvo quando caiba a sua requisi
ção gratuita". 

Indica o texto as formalidades para a celebraçã0 do acto 
do casamento e estabelece as medidas para a inscripção co 
termo respectivo no Registro Civil, deixaldo-as inteiramente 
a cargo dos nubentes. Ha nisso, evidentemente. muita lo
gica: sé.o elles os llliaiores .interessados nessa inscrincão 
DeHa decorrem. na conformidade do preceito constit'.lcio'nal, 
os effeitos juridicos peculiares ao casamento civilm ~nte ce
lebrado . 

Pelo escripto no art. 1o. n. III. do pro.iecto n . 79-E. 
a inscriocão seria feita "pelos nubentes ou oelo celebrante'' . 
Tendo deixado o cumprimento dessa formalidade substancial 
sob a incumbencia ne um on de ontro, sem dal-o. a nenhum. 
prescreveu o art. so daauelle projecto. entretanto. a cassa
ção. por cinco annos. da Jicen~a ao ministro para celebrar ca
samento relieioso com effeitos do civil. aue deix!lsse "de le
"'·al-o ao ree-istro" . Tornar-se-ia definitiva aquella pena no 
caso de reincidencia . 

Proposta foi do Sr. Wanderley Pinho a de suppressão. 
no art .. 5°. do nrojecto. das palavras "ou deixar de lev~.l-o 
a ree-istro". Outra delle em::~.nou n o sent.ido de substituir o 
U. Jn. dO art .. } O dO projecf.O pelo !';egUinte: 

"In1"crip~ã.o do casamento reli~ti.oso no Registro Civil 
feito pelo offídal do registro nresP-nte ao acto, sendo o re
rristro ~.~siena.do pela>: te!':temunhas". 
• A falta de justificacão e.scripta. dessas emendas leva s. 
a.dmi ttir ter estado em mente do seu autor ::l. nece>:sidade da 
<•SSi!';tencia do casamento re),ieioso pe1o official do rellistro 
civil. a menos aue seu nensamentn tivesse ficado mal ex· 
pres~o. o que parece m:>Js provavel. 

A. emenda substitutiva estabele~P. nenas de multa e M 
prisão nara os oue deixarem de effectuar a in.<:crínciío do 
c.asarnP.nto religioso, por ella. deixado -:;ob a rcsnnn<;;~.biltdad" 
dos nubent.P<: ou de auem. nn termo do casarnl'n!.o. !:nbre 'si 
a tomar. Não obstant.e. muit.o mais se~urn flcar:i o cas:x· 
ment.o rP.liltioso se a lei fl.ttribuir :=~n oronriCJ ministro ce1e
hr.ante dP.lle a obti~racãn dP encaminhar ao offlci:tl do re::-: i~
tro fi. folha em separado dn t ermo de sua effect1vn.c;5.o. · A5 
pessôas de mediana instruccão bem compre'llFmderü.o o fl.lcn.n
ce e medirão os effeitos da inseri peão . Não assim. norér';'l.. 
os mais modestos e. notadamente. os estranj!eiros. Deixarão 
de fazer a inscripcão. mais por i ~<norancia do que nelo in
tuito de burlar a lei . Não ha, em tal emP.r~<.encía. senão con 
tar com a collahoração dos ministrns celebrantes, se se qui
t.er ~doptar medida salutar e efficiente. 

Debaixl') dessa insntracão e procurando adaptar a lei re
e-ulador;~. d.~t ~elebracão do casamento reli~>:io~o ans disoo
sitivos do Codigo Civil. !:em esquecer ::t oossibilidade de on
posicão, a.o acto. 1ustificar-se-á o de"-dobramento do art . 2° 
da emenda substitutiva nos seguintes: 

"Art. 4.o CelP.brar-se o casamento relii!ioso no dia. hora 
e logar nreviamente desie:nados oelo ministro que houver 
de presidir ao a~to, mediant.e ~nt·e~entaciio , oelos contra
bente~. das ~ertidões dos arts. 181, ~ 1°, do Codigo Civil , e 
art. ~o. § ?t desta lei. 

"Art. 5.0 Tratando-se de confissão religiosa, cujo ce
rimonlal não prescreva a publicidade condizente com a na
tureza do acto, a solennidade celebrar-se-á na igreja ou 
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templo, a portas abertas, presentes, pelo menos duas teste
munhas, parentes ou não, dos contrahentes ou' em caso de 
força maior, querendo as partes e consenÚndÓ o minis~ro. 
noutro edifício, publico ou particular. 

Paragrapho unico. Quando o casamento fôr em casa 
particular, ficará esta de portas .abertas durante o acto e 
se algum dos contrahentes não souber escrever, serão quatro 
as testem unhas. 

"Art. 6.0 Presentes os contrahentes, em pessôa ou por 
procuradores especiaes, · juntamente com as testemunhas, e 
preenchidas as demais formalidades necessarias, conforme o 
rito religioso adaptado, o ministro declarará effectuado o 
casamento, servindo-se das fOri!).ulas do seu ritual. 

"Al't. 7.0 A celebração do casamento será immediata
m:::nte suspensa, se algum dos contrahentes: 

a) recusar a solenne affirmação da sua vontade; 
b\ declarar que esta -não é livre e espontanea; 
c) manifestar-se arrependido. 
Paragrapho unico .. O nubente que. pot algum desses 

1actos, der causa á suspensão do acto, não será admittído a 
~etractar-se no mesmo dia. 

"Art. 8.0 Do matrimonio, logo depois de celebrado. fa 4 

r á o ministro lavrar o assento em livro especial, em lingua 
v-ernacula, e .:m folha separada, por elle, pelos conluges e 
pelas testemunhas assignado, depois de lido em voz alta e 
intellegivel. 

~ 1.0 Exarar-se-ão no assento: 

lL l a hora, dia, mez e anno e o lagar de realização do 
~asamento, com a especificação de terem sido observadas as 
formalidades do art. 5° e paragrapno unico; 

bl o nome do ministro celebrante, com a indicação de 
seu cargo ou investidura e da sua confissão religiosa; 

c) os nomes, prenomes, idades. profissão. domicilio c 
residencia actual dos conjuges e das testemunhas: 

d.} a declaração de ter sido o casamento celebrado com 
c cumprimento das formalidades legaes e observan<:ia do seu 
r it.ual lithurgico: . . 

e) o inteiro teôr da cer tidão do art. 30, § 2°; 
{) o regime de bens do casamento, se os nubentes fi 4 

ze~·em. a declaração da data e do caL-torio em cujas notas fol 
passada a escriptura ante-nupcial, quando o regime não fôr 
o da communhão ou o legal . 

:; 2.0 Suspensa a celebração do casamento em qualquer 
dos casos do art . 7°, ainda assim se lavrará o termo. men
cíonando circumstanciadamente o acontecido e sendo elle 
assignado, nas duas vias, pelo ministro, · pelo~ nubentes e 
pelas testemunhas . 

§ 3.o Os livros de assento dos casamentos religiosos, ce~ 
lebraúos nos termos desta lei, e os documentos para isso 
apresentados, conservar-se-ão sempre em bom estado e em 
logar seguro. Exhibir-se-ão. mediante requisição judicial. 
<o.fim de serem examinados, sob. as vistas da autoridade reli
gíosõ. incumbida de sua guarda ou de pessôa por ella desl
gnada. 

"Art. 9.o O ministro que houver celebrado o casamento 
remetterã a segunda via do seu assento. dentro em setenta 
e duas. horas, ao official do Registro Civil processante d:l. 
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habilitação, , se o cartorio estiver situado na mesma locali
dade, ou no mais curto prazo, até trinta dis -depois da ce
lebração do casamento, nos demais casos . 

· § 1.0 A entrega da segunda via do assento ao officia! do 
Registro Civil qJOderá ser feita mediante recibo dell~. de 
proprio punho assignado, em livro especial de protocono. ou 
em separado. · · 

§ 2.0 Poderá o minU>tro, quando em outra localidade es
teja situado o cartorio do Registro Civil, f!Xistindo ne!llal 
agencia dos Correios, remetter a segunda via do assento ao 
o!-ficial competente, sob registro postal, com recibo de volta. 
Esse registro, como serviço publico, será gratuito e, no cer
tificado, mencionará o agente postal ·tratar-se de assento 
matrimonial, referindo os nomes dos conjuges. Para isso, a 
carta lhe será entregue aberta , fechando-se depois da veri
ficação. 

§ 3.° Com a segund;a via do assen~ enviará o Ministro 
tambem: · 

a ) as procurações, que deverão conter os requisitos le
gaes, quando um ou os dois contrahentes por procuradores, 
com poderes especiaes e expressos. se tiverem feito rep::e
sentar;-

b J o traslado da escr iptura ánte-nupcial. quando o re
gime de bens do casal não fõr o da communh ão ou o legal. 
se lhe houver s1dó entregue pelos nubentes. 

§ 4.0 Os ministros poderão exigir que os documeatos 
referidos no § 3° Lhes ·Sejam apresentado sem duplicata afim 
de conservarem em seus ~rchivos exemplar es de cada um . 

Art .. 10. Have!"á, em cada cartorio ·do Registro Civil, 
mais um livro: · 

E - de registro de casamentos religiosos, com tresentas 
folhas, revestido · e escripturado com as formalidades dos 
mencionados no art. 43 do decreto n. 18 .542, de 24 de De·
zembro de 1928 . 

§ 1.0 No mesmo dia, em que receber a segunda ·via do 
assento, o ôfficial do Registro Civil procederá á inscripçáo 
do casamento, lavrando um termo no livro F, no qual tran
:-:;creverá, na integra, aquelle assenti), mencionando os do
cumentos, que o acompanhavam e as circumstancias que jul
gar convenientes. O termo de inscripção será pelo official' 
assignado com duas testemunhas. A inscripcão será gratuita .. 

§ 2.0 A segunda via do assento. as procurações e o t ras
lado da escriptura ante-nupcial juntar-se-ão aos autos da 
habilitação do casamento, certificando nelles o official a data 
da inscripção e numero d!l pagina em que a lancou . 

§ 3.0 Verificando a inobservancia das · formalidades le
gaes na· celebração do casamento; o official, cumprindo o dis
post.Q no paragrapho anterior, ·suscitará as duvidas. que ti
Yer, nos autos da habilitação, dos quaes abri~á. inunediata
mente, vista ao representante do Ministerio Publico. vor t res 
dias. · 

§ 4.° Com o parecer . circumstanciado deste, os autos 
serão incontinenti conclusos ao juiz de Direito, para profe
rir a sentença, em tres dias, determinando as diligencias. que 
julgar necessarias afim de sanarem-se as nullidades sana
veis e a consequente inscripção ou denegando-a, quando in
Sanaveis. Applicará, nesta hypothese, as penalidades de sua 
competencia e ordenará a remessa de copias dos autos ao 
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representante do Ministerio Publico para a propositura da 
acção penal cabivel. 

§ 5,0 Dessa decisão poderão os conjuges ou o represen
tante ?q M.ínisterio Publíco interpôr o recurso de aggravo 
de petlçao. 

§ 6.0 .A inscripção do casamento religioso lhe attribue 
os mesmos effeitos do casamento civil, desde o momento de 
sua celebração _ 

§ 7.0 O Fvro de registr~ de casamentos religiosos, de 
que neste artlgo se trata, tera cada uma de suas folhas di
vidida em tres partes, de accõrdo com o modelo annexo ao 
decreto n. 18.542, de 24 de Dezembro de 1928: na esquerda 
lançar-se-á o numero de ordem; na central, o assento, ti
cando, na direita, espaço, para as notas e abervacões _ · 

§ 8.0 O registro é obrigatorio e se o offici.al se recusar 
a faz-el-o, os conjuges ou o representante do Ministerio Pu
blico poderão requerel-o, cabendo da decisão do Juiz de Di 
reito o recurso do § 50_ 

· Art. 11. ·Se o assento do casamento religioso não tiver 
sido apresentado ao official do Registro Civil para sua in
scripção até sessenta dias depois de e~pedida a certidão do 
art. 3°, § 2°, elle requisitará ao ministro religioso a infor
mação de ter sido celebrado, ou não_ Dando-lh'a, por es
cripto, no prazo de dez dias;· o ministro, em caso affirmativa, 
lhe enviará copia authentica do termo original do casr..· 
mento. 

§ 1.0 De posse dessa informação, o official juntai-a-á aos 
autos da habilitação do casamento a que se refere, abrindo 
·vista, incontinenti, delles ao representante do Ministeriu Pu
blico, por tres dias. 

§ 2.0 Seguir-se-á, então. o processo dos paragrapbos 
quarto e seguintes do art _ 10 . 

Art. 12. Aos nubentes é permittido incumbirem-se da 
inscripção do seu casamento religioso, desde que - nà pe
ticã.o referid~ no art . 3°, Otl no assento alludida no art. 8°, s -lo -assumam, éxpressamente, a obrigação de effectual-a. 

ParagraPho unico. Recebendo , para esse fim, mediantP. 
recibo, a segunda via do assento matrimonial, apresental-a-ão 
ao of.ficial do Registro Civil competente, no prazo de cinco 
dias subsequentes ao da celebração -" 

Eis a larga sérl~ de medidas processuaes t endentes a 
facilitar a inscripção do casamento religioso, garantindo-Ih~ 
os effeitos jurídicos, na ordem civil _ 

Justificam-se ell~ por si mesmas, pois muito pouco se 
innovou. Reproduziram-SE! textos legaes, fazendo-se as ne
cessarias adaptações. Creou-se um livro a mais, para o re
gistro especial do assento de casamento religioso. Aprovei
tou-se da emenda substitutiva tanto quanto possivel para a 
integracão de um systerna processual . 

oeélarada, pela Constituição, gratuita e obrigatoria, a 
inscripgão do casamento religioso, as disposições aqui exa
radas contribuirão por transformar aquelle grande sacra
mento sempre celebrado com a solennidade re.,;lamada pela 
.sua alta magnitude religiosa e social, no remate magnifico 
dos actos das autoridades civis para a constituicão e for ta
lecimento da familia, base da grandeza e segurança do Es-
tado. 

7 _ Agora, o art. 3° da emenda substitutiva: 
"O prazo fixado para o registro não impede que 

este se faça ulteríormente, sem prejuízo das sancções 
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em que tenha incorrido os responsaveis pelo retarda
mento. O registro feito depois de !indo o prazo allu~ 
dido retroage todos os seus effeitos á data da cele
bração do casamento'' _ 

A preoccupação, com que se redigiu tal emenda, foi a 
mesma já manifestada no art . 11 deste novo substitutivo, 
de artigo em artigo aqui desenvolvido . Trata~se nelle de 
reiterar o principio anteriormente acceito •. 

A inobservancia do prazo para a inscripção do casamen
to religioso põe em grave risco os e:ffeitos deste, quando 
venha a dissolver-se antes do registro. Dahi as penalidades 
para os q_ue se retardarem no cumprimento da disposição le
gal, sem ellas inefficíente . Tem o registro antecipadamente 
effeito l"et roactivo . Mas a demora poderá justificar-se, o 
que é da alçada judiêial verüicar e reconhecer para a de
vida sanidade_ O interesse maior do Estado está mais na 
validade dos casamentos que na sua invalidade. 

A nullidade é pena que _deve set sen1pre imposta com 
o maximo cuidado e, até, com certa avareza. 

. Por isso, attribuiu-se ao official de registro civil a 
obrigação de solictiar ao ministro religioso informações des
tinadas a darem em resultado a inscripção do casamento, se 
ceelbrado, mas não inscripto nos sessE:nta dias posteriores á 
data da certidãc:; expedidr.. para quE; se celebrasse_ A ins
cripção tardia, portanto, deve ficar dependendo de despacho 
do juiz de direito nesse sentido. Eis a razão por que o artigo 
3° da emenda substitutiva deve "er por este substituído: 

"Art _ 13. O prazo fb;ado para o regi::;tro não impedirá 
sua realização posterior, se por despacho judicial ordenado 
e sem prejuízo das penalidades em que tenham incorrido os 
responsaveis pelo ,retardamentc _ 

Paragrapho unico. Recebendo 'fóra do prazo legal a se
gunda via do assento do casamento religioso para a inscripção 
o official do Registro Civil suscita rá a duvida, seguindo-se o 
disposto nos paragraphos quarto e seguintes do art . 10" _ 

8. Enunciou:...se no art . 4° da emenda substitutiva este 
principio: 

"A certidão de habilitação, de que t rata o art. 1° 
não será uma autorização ao ministro da confissão re
ligiosa para celebrar o casamento. mas apenas uma 
declaração da inexistencia de impedimentos, nos ter
mos da lei civil, para sua effectivação". 

Não carece, evidentemente, o ministro de confissão re
ligiosa de autorização judicial para a effectivação do casa
mento. Essa autorização lhe é dada pela sua investidura re~ 
ligiosa. O casamento religioso, por elle celebrado, mercê do 
texto constitucional produzirá os mesmos effeitos do casa
mento civil, observado o ali t!Stabelecido. Mas o preceito 
transcripto viria trazer confusões. que convem àitar. A de
claração da· inexistencia de impedimentos. nos termos da lei 
civil, constará, sempre e .necessariamente, da certidão allu
dida no art. 181, § 1°, do respectivo codigo. Outra, porém, 
é a certidão mencionada no art . 10 da emenda substitutiva· 

_ della constará que os nubentes, estando civilmente habilita
dos para o cas amento, poderão tel-o celebrado pelo minilS
t ro d~ sua confissão religiosa. Duas, port&.nto, são as certi
dões, como neste outro substitutivo ficou bem claro. 
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I?eve dar-se áquelle artigo esta redacção: 

"Art . . 14. A certidão , de que trata o art . 30 nã0 
será uma autorização para o ministro religioso 'cele
brar o casamento, mas a declaração de se acharem 
os nubentes civilmente habilitados a contrahil-o pe:: . 
rante elle". 

9. Contém o art. 5° da emenda substitutiva ma teria de 
conslderavel importancia jurídica: 

"Nos casamentos a que se refere a presente lei, a 
inscripção no Registro Civil revalida o acto praticado 
perante pessoa incompetente ou com omissão de 
quaesquer das formalidades exigidas, resalvada ape-

ção do casamento religoiso registrado, nos casos dos arts. 207 
e 209 e seguintes do Codigo Civil e sem excluir a 
applicação das penas criminaes ou disciplinares ca · 
biveis". 

o intuito do dlsposltivo e o de afastar, tanto que regi.s
tr~do o casamento religioso, qualquer indagação sobre a com. 
petencia do ministro religioso, que o haja celebrado, ou r.'?' 
foram, ou não, observadas as formalidades legaes de sua ce
lebração . O dispositivo, se approvado e convertido em let, 
viria a tornar-se a fonte amarga das decepções . Não pôde o 
offícial do Registro Civil entrar na analyse da competend~L 
do celebrante do acto, mesmo por lhe faltarem, no mais da., 
vezes, elementos para apreciar da sua investidura religiosa. 
Terá elle, sem duvida, de fazer a verificação apenas do cum · 
primento das formalidades legaes, podendo levantar as du 
vidas, que tiver, antes de proceder ao registro. 

Permittindo apenas a invocação da r.ullidade ou annuli:.
ção do casamento religios oregistrado, nos casos dos a r ts. 21)7 
e 209, excluídas ficarão as demais. tanto a do art. 208. refe
rente á nullidade do contrahido, peran te autoridade incorn · 
petente, quanto á do art . 210, attinente á nullidade do casa
mento contrahido por coacto ou pelo incapaz de consentir . 

Se, mercê do simples acto do registro civil, o casamentt;, 
celebrado por pseudos ministros religiosos, ficasse revali
dado, estabelecer-se-ia um regime que importaria no cl.eS·· 
credito do casamento religioso, príncipalmetne permittindo 
a lei Cpermittindo a lei, é bom salientar) a inobservancia 
das essenciaes formalidades por ella mesma prescriptas e a 
~ua celebração por quem quer que ministro religioso se in-
t itulasse . ·~ . 

Tantos são ·os male~. que o texto provocaria, que não val..: 
salientar t odos elles, por serem intuitivos, ao primeiro exame,. 

10 . O art . 6° da emenda substitutiva é do t eõr se· 
guinte: 

"O casamento religioso celebrado conforme co;, . 
esta lei considerar-se-á perfeito, ainda que não te- · 
nha sido registrado para dar lagar á applicação do 
art. 245, da Consolidação das Leis Penaes." 

Propoz o Sr. Moraes Andrade emenda suppressora des
te artigo. E P!-'OPDZ bem . Ou ha nelle um engano de citação 
do artigo da Oonsõlidação das Leis P enaes, ou elle não tem 
sentido . 

O art . !!_45 da Consolidação das Leis Penaes reza as · 
sim: 
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"Falsificar, fabricando ou alterando, papeis· de 
credito ou titulas de divida publica, bilhetes e le
tras do Governo da União, dos Estados, das munici
palidades ou Prefeituras, cautelas do Monte de Soe~ 
corro e cadernetas da CaiXa Economica; 

Usar desses papeis, tittilos, bilhetes, letras, cau
telas e cadernetas, sabendo que são falsas: 

Penas: de prisão cellular por quatro a oito annos, 
multa de 5 a 20 % do damno causado, perda dos 
"referidos obiectos e daquelles outros relativos á fa
bricação". 

Não se ajusta esta ·disposição áquelle artigo por ausen
ci&. de nexo. de ligação entre elles. O artigo deve ser ou
tro. Quiz a emenda, provavehnente, referir-se ao cr1me de 
polygam.ia. Cnnc!u:e-se isso pela insistencb~. na indicação 
do mesmo art. 245, no art. 8°, de que tal se deprehende. 

Eis o seu contexto: 

"As penas dos crimes de polygamia e de falsi
dade de títulos e papeis, ora reguladas pelos arti
gos 245 e 246 a 283 da Consolidação das leis Pe
naes, serão applicadas em dobro sempre que com
mettido o crime afim de conseguir a celebração d~ 

-casamento religioso, na fôrma da presente lei". 

Dando pelo engano, suggeriu o Sr. Moraes Andrade se 
substituissem os numeras dos artigos acima referidos pelos 
seguintes: arts. 251 a 254, 257 e 283. -

Convém corrigil-o nestes termos: 

"Art. 15. Commette o crime e fica incurso na 
pena do art. 283 do Codigo Penal o que contrahir 
novo casamento depois de celebnido o religioso, na 
conformidade desta lei, embora não jnscripto no Re
gistro Civil. " 

Não é aconselhavel a aggravaçã.o das penas do crime 
de polygamia e do de falsidade de títulos e papeis para a 
celebracão do casamento religioso. Têm os trata distas posto 
em fócô o problema da appiicação das penas muito· graves 
e dos seus effeitos contraproducentes em face ...da repugnan
cla em applical-as. Não acontece o mesmo. com as pena~ 
mais ternpera,.das . 

J\..fistér, é, no emtanto, dispôr, expr~ssamente, a respeito 
e dahi estes preceitos: 

Art. 16. Commettem os crimes e ficam suiettos ás penas 
dos arts. 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259 e 261, da Conso
Jidação das Leis Penaes os que praticarem os actos nelles 
previstos ou servirem-se de documentos ou papeis nelles 
mencionados para a celebração do casamento ou· para a 
sua inscrlpção no Registro Civil. 

s 1.0 Para a applicação das dipsoslções do art. 253, sa:J 
{)S npnistros de confissão religiosa equiparados aos func-
cionarios publicas. - . 

~ 2.0 Incorrerá nas penas de prisão cellula.r por qua
tro a cinco annos o qu~ se fing"lr de ministro de qualquer 
confissão religiosa e exercer as funcc,<ões respectivas par~ 
a celebração do casamento nos termos desta lei. 
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§ 3.0 Será. JtUnido com as penas de multas de 500S ::o. 
5:000$ e de pr~o cellular de seis mezes a dois annos: · 

a) o que deixar de promover ou difficultar retardar ott 
impedir o registrõ do casamento religioso nos' pr.:"7.0S fixa
dos nesta lei; 

b) o que effectuar, obtiver ou procurar obter o reo-is
tro civil do casamento religioso sem as exigencias desta l ei. 

§ 4.0 Não cumprindo o official do Registro Civil, prom
pta e exacta:mente, as obrigações, formalidades ou encargo:.: 
que esta lei lhe impõe, incorrerá nas penas de multa de-
200$ a 2:000$, além da suspensão do exercicio do cargo po1· 
tlll1 a doze mezes. i.z:npostas, de plano, pelo juiz de direito, 
,mas sempre depois de ouvido o official, ex-ojjicio ou a re
querimento dos nubentes, do representante do Ministerio Pu
bJico ou do ministro religioso celebrante do casamento; deSSCL 
decisão cabe a.ggravo de petição interposto por qualqu!.: r 
delles.,. 

No mesmo capitulo, o das disposições penaes, um ar
tigo se contêm na emenda substitutiva, o decimo, que recln
ma meditação: 

"QÚando .q juiz respectivo transgredir, ou tolr. 
rar, .a transgressão de dispositivo desta lei, podel'à 
qualquer dos nubentes, o Ministerio Publico, o offi
cial do Registro Civil, ou o Ministro Religioso, rec!a
mar perante á Cõrte de Appelação, que decidirá sc
bte a reclamação no prazo improrogave! de 15 dias, 
ouvido o juiz accusado, podendo impor-lhe a pena de 
multa de 200$ a 2:000S, e de advertencia. sem pre
juizo do procedimento criminal cabível." 

Será conveniente a disposição? 
Existindo, na organização judiciaria, apparelho e prv

cesso t~-dequado para a apuração das responsabilidades dos 
juízes, rtão :parece acertada a medida proposta, como bem t' 
desde logo se coznprehende. . 

Como medida de excepcão será de consequen~:;ias desa:. · 
trosas, que urge evitar, pará. que se não quebre a magnitu
de da magistratura por processo tão summario. 

11 . Consignou o art_ 7° da ereenda substit utiva diSP~· 
!:ição concernente ao casamento do que estiver em imminente 
risco de 'Vi da: 

"Os casamentos in extremis serão registrados in·· 
dependentemente da habilitaGão. civil e seu cert!fl
cado". 

O primeiro reparo, que o texto 'provoca, é o da sua nia · 
nifesta inconstitucionalidade. Qual se lê no art. 146 da Con
stituição, e convém repetil-o, o casamento perante o ml
nistro cie qualquer confissão religiosa produzirá os mesmo:~ 
effeitos que o casamento ci vil, desde que: 

a} a confissão religiosa do ministro não contrarie !< 
ordem publica ou os bons costumes; 

b) sejam observadas as dispqsições da lei civil na ha
bilitação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e fi(l 
:processo da opposição; 

c) seja . o casamento religiosamente celebrado inscrip~.~ 
r. o Registr~ . Civjl. 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 28/0112015 12: 19 . Página 126 de 174 

-250-

Permitte o codigo, com effeito, no art. 199, dê o official 
a certidão ordenada no art. 181, § 1°, mediante despacho da 
autoridade competente, á vista dos documentos exigidos no 
art. 180, e independentemente de proclamas: 

a) quando occorrer motivo urgente que justifique a im. 
mediata celebração do casamento; . 

b) quando algum dos contrahentes estiver em iminente 
perigo de vida . · 

Dispensado, pela· urgencia do casamento, o edital de pro
clamas, dá-se, entretanto, a apresentação dos documentos 
r:ecessarios para a habilitação . A certidão de idade ou prova 
equivalente. A declaração do estado, do domir:ilio e da resi
dencia actual dos contrahentes e de seus paes, se forem co
nhecidos. A autorização das pessôas sob cuja dependencb 
legal estiverem ou acto iudicial, que a supra. A declaração 
de duas testemunhas maiores, parentes ou estranhos, que 
attestem conhecei-os e affirmem não existir 1n1pedimento, 
q_ue os inhiba de casar . A certidão de obito dv conjuge fa!
lecido ou da annullação do casamento anterior . 

Não é, em taes condições, de adoptat-se a emenda pro
posta, mandando registrar . os c~sa1nento:~ in extremis inde
pendentemente de habilitação civil e seu certificado. Ha d~ 
fazér-se, necessariamente, a babiUtaçãv, anterior ou poste
riormente ao casamento. 

E:mbora o codl~v exprr:::;s.,t.1ente n~o o houvesse prescri
pto, ficou nelle traçado o processo do casamento em caso de 
encontrar-se um dos contrahentes em L'!lminente perigo de 
vida sem a prév~a habilitação, anteric.r e sem que P.C?uvessem 
sido apresenta dos os documentos no art. 180 eXlgtdos . Os 
1Jreceitos do art . 199, n. II e paragrapho unico, e do artigtJ 
200 são muito explicitos a respeito. Cuidam da celebração 
do casamento em artigo de morte de um dos contrahentes e 
tracam o processo da habilitação posterior e do seu regis
tro; dispensado se o enfermo convalescer e puder ratificar o 
casamento em presença da autoridade competente e do of~ 
fícial do registro. 

Que o ministro póde, em caso tal, celebrar o casamento 
in extremis, de accôrdo com as prescripções e com o ritual de 
eua confis~ão religiosa, coisa que é que se não póde discutir. 
Surtirão delle todos os effeitos de ordem espiritual . Força 
t:, entretanto, no cumprimento do dispositivo constituciom .. __ 
reconher.er os effeitos civis desse casamento religioso, verifi
cada à idoneidade dos conjuges e a inexistencia de impedi
mentos legaes . 

E' o que se propõe neste substitutivo: 

"Art. 17 . Celebrado o casamento quando algum 
dos contrahentes estiver em imminente perigo de vida, 
o ministro fará lavrar. no livro proprlo, ou em sepa
rado, o respectivo assento, com os possíveis requisitos 
do art. so, § 10, assignado por elle, pelo contrahente 
que souber ou puder assignar e quatro testemunhas_. 
que saibam ler e escrever. em duas vias. 

~ 1.0 A segunda via desse assento será enviada 
pelo ministro celebrante do casamento ao official do 
Registro Civ:il do districto em que se tiver effectuado. 
nos termos e nos prazos do art . go. · 

§ 2.0 De posse daquella segunda via, o official, im
mediatamente, a autuará ou a juntará aos autos da 
habilitação respectiva, se }:lrocessada, fazendo-os con-
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clusos ao )UlZ de direito, que, ouvindo o representan
te de.. Ministerio Publico, seguirá o processo cons
tante dos paragraphos do art. 200 do Codigo Civil". 

12. Deve-se marcar prazo razoavel para a entrada em 
execução da lei em que o proj ecto se converter, em todo o 
territorio brasileiro. Comece a sua obrigatoriedade ao mes
mo tempo, em todo elle, corrido o tempo necessario para as 
providencia::. .t.lecessarias para a sua execução, por parte das 
autoridades civis e religiosas. 

Feche o projecto estas ultimas prescripções: 

"Art. 18. Entrará esta lei em execução, em tod:J 
o territorio nacional, cem dias depois de sua publi
cação no Diario Official da União. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrn.
rio". 

13. Justificou o Sr. Edmundo Barreto Pinto a seguinte 
emenda: 

"O registro do casamento será absolutamente gra
tuito e .as despesas do processo de habilitação, em 
hypothese alguma, poderão exceder de quinze mi' 
réis, incluídas custas, emolumentos e senos". 

A pri.meira parte da emenda, por expressa no texto cons
titucional, está reproduzida no § 10, do art. 10 do novo sub
stitutivo. Não foi, porém, por elle estabelecido o criterio 
por via do qual fez a fixação daquella importancia, variavel. 
certamente, não sómente de accôrdo com as disposições dos 
regimentos de cust~.<:. como ainda pnr força d~ l!ert~s cir
cumstancias. Logares existem em oue a simples p1lblicação 
do edital de proclama.s, sempre a ~argo do official, attinge 
maior quantia que a indicada. Não acontecerã isso, prova
velmente, em todos os Jogares. Por esse motivo, a emend2. 
não foi, na sua segunda parte, acceita, a despeito de seu be
nefico proposito. 

14. Mandou o Sr. Hu?o Napoleão accrescentar ao ar
tigo 4° do projecto um para~:;.~.apho: 

"Nenhum ministro, de qualquer religião, devida
mente licenciado, poderá rE'cusar-se a celebrar o ca
samento cuja habilitação SE' encontre processada nos 
termos da presente lei, sob pena de cassaç'!io, em defi· 
ní t: v o, da licença, a que se refere o art. 2°" . 

N~o é feliz a proposição. 
Não póde e não deve nenhum ministro de confissão re

ligiosa ser obrigado a celebrar o casamento de !'~>ssoas qu2 
estejam civilmente habilitadas a casar, pelo sirnoles facto 
de nessas condições se encontrarem. Bem pôde acAntecer que 
existam impedimentos, de ot"dem religiosa, de que não co
gite, nem possa cogitar, a lei civil. Essa é materi~ de ordem 
toda espiritual e, por isso mesmo, de extrema dellcadeza. 

· Quando o ministro se recuse a celebrar o casamento. 
nenhuma pena deve impor-lhe a lei civil. Lev~do o facto ~o 
conhecimento das autotidades religiosas supenores, tomarao 
ellas, por certo, a medida, de ordem religiosa estabelecida 
pelas leis de sua confissão . 
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Diante da recusa -do ministro, deve a lei civil respeitar-a 
e o casamento, nesse caso, terá jie ser celebrado pela autori
d~de civil competente, essa, si.m, obrigada a celebral-o, sob 
as penas já estabelecidas. · -

15. Mercê de uma emenda ao projecto n. 79-B, · pleítea
ram os Srs. Edmar Carvalho, Ricardino Prado e outros a ad
junção de uma disposição tra:nsitoria, nestes termos con-
cebida: · 

"Serão registrados, para todos os e:ffeitos legaes, 
os casameatos · religiosos effectuados, entre 17 de Ju
lho de 1934 e a publicação da presente lei, desde que 
possam provar que os nubentes, na occasião em que 
foi levado a effeito o acto religioso, achavam-se livres 
e desimpedidos, na fôrma do Codigo Cívil. Qualqu~, 
interessado poderá requerer tal registro . " 

E a emenàa, em taes palavras redigida, teve esta larga 
justificação : · 

"Após a publicação da Nova Constituição, muitos 
foram os casamentos effectuados por ministros rell
giosos, com fundamento no seu art. 146. 

E' fóra de duvida que, não só os ministros reli
giosos, como os nubentes, agiram de boa fé, Julgando 
agir em perfeito accõrdo com o citado dispositivo con
stitucional . 

Entretanto, os serventuarios da Justiça e mes~o 
os juizes impugnaram varias registros, como po: 
exemplo: 

No Districto Federal, o · de Laudelina dos Santos 
Fernandes, ·que se casou a 20 de Julho, com Belmíro 
Martins Fernandes, na igreja de São João Baptista da 
Lagôa. 

Fallecendo Belmiro, ~ós o casamento, Laudeli
na, munida de uma certidao da Igreja, requereu o ne:
cessari<;> registro, rr que lhe foi negado pelo Juiz da 
4a Pretor!a, por nt!o terem os nubentes processado 
antes a habilitação no offícial ·do Registro Civil . 

- A infeliz moç:a aggravou para a Côrte ·de Appela.:. 
cão, como se vê do aggravo n. 216, entrando na Côr:.. 
te em 26 de Fevereiro do corrente anno. A Quinta 
Cama.ra de AggravCJs da Côrte de Appelaçáú, toman
do conhecimento do aggravCI, mantevt! o despacho do
Juiz da Quarta Pretoria. Entretanto, não entrou na 
apreciação de ser o casamento legal ou não. Dos de
bates no seio da alludida Camara, nada podemos tra
zer aqui, pois que el.les foram secretos. 

Isto, na Capital da Republica. Imaginemos · nos -
legares longinquos! 

o casamento não interessa apenas aos nubente:; 
Elle interessa muito mais á prole. como resguardo ao 
nome e bens, e ápropria sociedade, como sua cellula 
mater."' -

.. ~ta emenda, assim justificada, não póde ser acolhida, 
em. razão da sua manifesta inconstitucionalidade.. Com.o já · 
!leo:u dito e redito neste parecer, o art. 146 da. Constituição 
:.0 . t:onfere. -etfeitolS do casamento civil ao casa.m~nto religio- · 
sei, "desde que; perante a autoridade civil, na habilitação do~ 
nubentes, na verüicação dos impedimentos e no processo da 
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r,pposiçào, sejam observadas as disposições da lei civil." A -
emenda fere, de frente, esse preceito constitucional: preten
de que sejam registrados casamentos religiosos celebrados 
desde a' data da Constituição, sem que, perante ~ autoridade 
civil, se houvessem os conjuges se habilitado de accôrdo com 
as àisposições .da lei civiL No caso invocado n ajustificacão 
da emenda, a justiça do Districto Federal decidiu acertada
mente: de modo algum podia ella mandar inscrever, fundada 
n~ Constituição, o casamento cuja inscripção se lhe requereu 

A emenda deye ser regeitada. 
Em todo o caso, aquelles que, desde 17 de Julho de 1931:, 

ou mesmo anteriormente, contrahrram casamento religioso, 
casados religiosamente estão. Desejando assegurarem-se dos 
effeitos do casamento clvil, poderão celebrai-o. observadas as 
disposicões da lei civil. · 

16: Por ultimo, 
a Commissão de Constituição e Justiça . offerece novo 

substitutivo ao projecto n. 79~B, ·destinado a regular a exe-
cucão do casamento religioso. . 

- Sala das Sessões, 13 de Junho de 1935. - Waldemar 
Ferreira, Preside!} te e Relator. 

Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Requeiro volta á Commissáo de Constitui~ão e Justiça, 

do projecto·n. 79-B-1935, afim de ser corrigida, não só a vi
ciosa redacção do seu art. 1°, n. II, como para ser modifi
cado u recurso interpost(J da concessão ou denegação do al
vará para a ceiebraçáo do casamento, além de outras incon-
gruencias. · · 

Sala das Sessões, em 21 de Maio de 1935. - Arthur 
Santos. · 

ANNEXO 

Emendas apresentadas pelo Sr. Waldemar Ferreira ao 
substitutivo: 

Accrescente-se ao art. 3°: 

§ 6.o Expediãa e entregue a certidão do § 2°, não se 
poderá celebrar o casamento civil sem a devolução della para 
juntar-se s.os autos, ou sem a justi!icação de sua perda, jul
gada por sentença. 

Transformar o paragrapho unico do artigo 7° em § 1° e 
accrescentar: 

( 2.0 Sustar-se-á tambem a celebração do casam~nto, 
caso seja denunciado, no acto, iinpeãimento legal, na forma 
da leí civil. · / 

Na letra a) do § 2° do art. 30, onde se diz: 

a) o· nome e a investidura do ministro, diga-se: 

12) a investidura e cargo do ministro ou o seu nome. 

Accrescentar ao art. 14, depois de "perante elle", o se-
guinte: 

. "seu coadjutor ou seu delegado, desde que competentes. 
~egundo as leis da respectiva confissão" . 

Accrescentar, em artigo, a materia do paragrapho unico 
do artigo 146 . da Constituição. 
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Art. Será gratuita a habilitação para o casamento, m
clusive . os documentos necessarios, quando os requisitarem 
os juizes criminaes ou de menores, nos casos de sua compe
tencia, em favor de pessõas necessitadas. 

SUGGESTÕES DO SR. WANDERLEY DE Pll'<""HO 

Ao projecto n. 79-B, que regula a execução do casa:. 
mento ·religioso apr~senteí duas emendas, que não pude jus
tíficar por tel-as redigido sobre o joelho, ao correr da dis

. cussão. 
A' falta dessa justificação o parecer do Sr.. Deputado 

Wa:Idemar Ferreira admitte tenha sido o intuito das mes
mas prescrever a necessidade da assistencia, ao casamentn 
religioso, pelo official do registro civil. Assim o quiz eu_ 

Uma vez que o casamento religioso, nos termos da Cons
tituição em seu ~rtigc- 146, só prOd1.iZ effeitos civis se fõr 
"inscripto no registro civil", antes dessa inscripção a lei não 
r-econhece a menor validade ao casamento, Já contrahido c 
celebrado, após a habilitação civil . E' como se não existisse . 
A sorte dos nubentes e dos filhos que advenham da união. 
depende, no que tange aos effeitos civis, daquelle registro. 

Habilitam-se A e B; o ministro da religião celebrou-lhes 
o casamento; uniram..:se · carnalmente os contrahentes: ter
·se-á dado talvez a concepção; ter-se-a gerado um filho·
entretanto o .casamento para a lei nãc existe, desde que não 
tenha sido feito o registro . E continuará a não existir em
quanto o registro não se effectuar . 

Vejamos os inconvenientes que disso podem .--;urgtr . 
A e · B se querem casar, mas, fóra das regras do nosso 

direito que não admitte o divorcio, .e fóra, talvez, dos postu .. 
·- lados da religião do celebrante que não admittem o divorcio, 

se querem unir com a porta de sabida do desquite a vinculo, 
com a possibilidade, da nullidade ·plena do-casamento, caso se 
arrependam, ou surja _um niótívo para a· separação. São di
vorcistas que querem ·estar livres para amanhá se separa- . 
rem. Não registram elles o casamento, creando praticamente,' 
para uso proprio, o divorcio_. Em face da sociedade e dá . re
ligião o prllneiro casamento é perfeito, mas como não foi 
registrado, nenhum effeito civil tinha, não era impedimento 
a· que cada um viesse a se casar com outrem civilmente . P.. 
lei facilita assím o abuso já existente dos que casados reli
giosamente, um dia desavlndos, sab~am-se livres de contrahir 
novas nupcias civis . 

Outro -caso. A casa--:se com B .e de industria e com má fé, 
não registra (ou burla o registro) de seu casamento ··religioso . 
E' um conquistador ou aventureiro que illude o amor de B , e 
a confiança sua e de sua fámilia . O casamento para a socie
dade, pela natureza, pela religião, é perfeito; todavia não o 
é perante a· lei. Um dia A viaja, se a1,tsenta e adeante habUi
ta-se (unia vez, que não está casado perante a lei) e se vae 
casar perante o juiz. A primeira mulher e sua familia fi
cam burladas. O segundo casamento é o unico valido perante 
a lei. 

Ainda outra hypothes~. X e Y se casam, e deixa de ser 
feito o registro de seu casamento . Morre um dos con}uges 
sem que este registro tivesse sido feito . Fica a viuva gravid~ 
c nasce um filho ·posthumo. Perante a lei tal cas9.mento não 
produz .e:ffeitos civis O filho é natural. A viuva não tem di
reitos successorios, equiparada a urna simples concubina . 

E nessa hypothese_ de, antes de terminado o prazo pa:-a o 
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reg!stro, vir a fallecer um dos conjuges, pode ainda ser o a cto 
reglStrado? 

Com a deJ?e_ndenci::~: do registro posterior á celebração o 
casamento religloso_· de1xa ~~ ser "o . remate magnífico dos 
dos actos das autondades c1v1s para constituição e fortaleci
mento ~a familia, base da grandeza e segurança do estado" -· 
como diz o Sr. Deputado Waldemar Ferreira em seu minu
cioso e brilhante parecer . Não é remate; não constitue a f a
milia segundo a lei; perante a lei nada vale . Só tem effeitos 
civis , só começa a vigorar, se fôr registrado. 

As medidas aconselhadas no parecer, ainda sabiamente 
propostas, não me parecem sufficientes, para obviar os male~ 
desse registro posterior: - tardio . 

O art. 9° suggerido pelo Deputado Waldemar Ferreir'l 
determina ao ministro celebrante do casamento a remessa da 
::;egunda via do assentamento ao official do registro civil em 
'i'2 horas, ou até tritJta dias, após a celebração, pessoalment-: 
ou pelo cm:reio . . 

E se o ministro fôr desidioso e não fizer a remessa? Se 
o <.ssentamento enviado extraviar-se? 

O art . 1 o . estabelece prescripções a serem cumprida~ 
pelos officiaes do registro. Ha que contar com burlas e des
obediencias a taes determinações. A lei crea encargos pesados 
para os officiaes do registro, obrigações novas que em nada os 
!:Stimulam á presteza e promptidão dos. registros que ficará<, 
adiados e abandonados, como serviços gratuitos, para as horas 
~agas. 

O disposto no art. 11, que incumbe ao official do registro 
uma fiscalização, á qual em nada lhe interessa e só lhe pod~ 
carretar trabalhos sem retribuição, nada resolve. Jámais '1 
úfficial requisitará, passados os 60 dias, a informação de haver 
sido ou não celebrado o casamento, parti. assim provocar a 
acção do ministerio pu.blico. 

E quanta inquietude, riscos e perigos durante esses 60 
dias em que os contrahentes, já casados, sabem-se , entretan
to, não casados perante a lei? 

A mais forte das medidas propostas é o art. 15: "com 
mette crime e fica incurso na pena do ait. 283 do codigo 
penal o que contrahir novo casamento depois de celebrado o 
religioso embora não inscripto no registro civil''. 

Appela-se para o temor da pena decretada ao crime de 
polygamia, em muiws casos muito pouco de receiar para 
quem se determinou ao divorcio fraudulento e ao segundo 
casamento. Se tal artigo pune os culpados, não invalida, en
tretanto, o segundo casamento, nem valida o primeiro. 

Crea-se uma nova flgura penal .c1as é evidente que, ao 
mesmo passo se permitte, e até se facilita, essa. nova forma 
de um crime já capitulado no codigo. 

Que importa a muitos o processo e at é a punição se a 
lei penal é secundada pela lei civil? 

E que diZer desse conflicto e dess~ contradicção entre a 
lei civil e a penal? Emquanto aquella diz: o unico casamento 
valido e perfeito é o registrado, não havendo tal registro, não 
ha matrimonio; esta, - a lei penal_- preceitua: com ou 
sem registro o casamento religioso é valido e perfeito, consti
tue matriirionio, é base para punição dos polygamos. 

E será constitucional este art. 15 proposto't 
Paréce-me que não . Attribue ellé effeitos legaes, dá vali

dade inteira a um casamento; que pela propria Constituição é 
declarado como inexistente. A constituição nega ao casamen
to religioso não registrado qualquer validade . "Os mesmos 
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effeitos que o casamento civil" só são attribuidos ao casa.,. 
mento registrado. A lei ordinaria não póde conferir esses 
"mesmos effeitos" ao casamento não registrado, mesmo quan
do restrinja taes effeitos ao campo penaL 

A minha emenda visa ·banir todos os inconvenientes auon
tados do registro tardio. Passa este a ser simultaneo ou· im
media to á celebração. O official de registro assiste o casa
mento e desde logo o registra . Assignam o registro todas as 
testemunhas da celebração, estabelecendo assim uma intima 
connexão entre registro e celebração. Terminada a cerimonia 
religiosa, começa desde logo o casamento celebrado a ter to
dos os seus effeitos, tanto religiosos como civis. E' um acto 
perfeito e acabado . . 

Emquanto enxergo todas essas utilidades na· minha emen 
da, não lhe vislumbro um só inconveniente. 

Não terão razão os zelosos. dos ritos e prerogativas rali
giosas se allegarem que a minha emenda im'pée ao ::1.cto da ce
lebração elementos pessoaes ou formalidades: uma testemunhJ. 
obrigatoria e um registro. O projecto. o substitutivo, tambel!l 
condiciona, regula, registringe, a acção do ministro religioso. 
O celebrante tem que se ater a muitas regras e determina
ções da lei civil taes como, por exemplo, a habilitação previa; 
a obrigação da celebração ser feita · a portas abertas; o nu
mera e a exigencia de testemunhas; os casos de suspensão da 
celebração; a affirmação obrigatoria dos contrahentes, de se 
ca:l\rem de sua livre vontade, como elemento essencial- á 
prQpria celebração do acto; a impossibilidade, para os nu
bentes, de retratação, no mesmo dia. caso hajam. declarado 
não terem a vontade livre; a obrigação, para o celebrante dP. 
lavrar o assento do casamento; os requisitos deste assenta-
mento, etc. .. 

Ha ·que lembrar não estarmos legislando para o Rio de 
Janeiro, para as grandes cidades, znas para as villas e distri
ctos do BrasU inteiro. 

- Os bispos em sua totalidade ou maioria recommendavam 
o casamento civil antes do religioso como um meio de evitar 
a polygamia. A Constituição e o proJecto visam não só isso 
como reservar para a rel!gião a celebração do matrimonio -
como sacramento . O projectc alcança o segundo fim mas não 
(} primeiro que era obtido pelos crentes que obedecendo 
aquelles conselhos da igreja casavam-se civil antes de reli
giosamente. - Wanderley Pinho. 

VOTO DO SR. LEVI CARNEIRO SOBRE 0 PARECER AO PROJECTO 79-B, 
DE 1935, QUE REGULA A EXECUÇÃO DO CASAl'dENTO RELIGIOSO. 
(LIDO NA REUNIÃO DE 18 DE JUNHO. ) 

1. Acceito, substancialmente, o substitutivo ao projecto 
79-B, de 1935, offerecido em plenario, sem poder, aliás, calar 
certa suspeita pessoal, pois e!le reproduz, quasi por inteiro, 
projecto que eu mesmo elaoorára sobre esta materia com
plexa e delicada. 

Reconheço no emtanto, que ha correcções e aclditamen
tos a fazer, muitos dos quaes apresentados pelo nosso egre
gio presidente, em seu notavel parecer, ou para attender a 
aspectos da questão que o mesmo parecer teve o merito de 
foC'.a.lizar. 

2. O artigo 10 do substitutivo corresponde aos artigos 
1°, 20 e 3° do novo substitutivo, que o meu provecto mestre, 
Sr . Waldemar Ferreira, offereceu a ~sta Commissão. 
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Prefiro; 110 emtanto, a um e a outro o proprio artigo 10 
do meu projecto alludido, de que resultaram afinal um e 
outro, por isso mesmo que me não convenci na procédencia. 
d::ts modificações apresentadas em cada um delles, nesse 
passo. 

A emenda sübstitutiva de que é primeiro signatario o 
nobre Deputado, §r. Osy.aldo Llina, assim como o projecto 
do Sr. Waldemar Ferrerra, apresenta, a meus olhos, o in
conveniente de começar por estabelecer que - "o casamento· 
religioso produzirá os mesmos effeitos do casamento, desde
que sejam observadas as seguintes prescripções" ou "obser
vadas as disposições desta lei". 

Esta: ultima expressão parece-me, realmente, preferível 
á outra - mas, ainda assim, della resulta que, transgredido 
qualquer preceito da lei (ainda alguns de simples detalhes -
com.o os dizeres de certidão de habiltiação) o casamento re
ligioso será nullo. Da üutr"a r esulta esse rnes:::nc inconve
niente ·e ainda o diametralmente opposto, de se exigir a ob- · 
servancia apenas das formalidades mencionadas no p1·oprio 

- artigo 1°, prescindindo das demais de. maior relevancia, que
só constam de artigos subsequentes. 

3. Ainda no substitutivo do Sr. Waldernar Ferreira -
· que por encerrar as proposições principaes do outro substi
tutivo, e das emendas offerecidas, será o objecto preferido 
do meu exame, - se encontra, no art. 2° ora em apreço, a. 
sua innovação capital. Essa é de tanta relevancia que dis
tingue o substitutivo de todas as proposições anteriores. 
Consi-->-te na -creação de relações de ministros habilit ados a. 
faze:::- os casamentos. 

Tive em· meu projecto outra orientação, que é a do sub
stitutivo offerecido em plenario, conforme o artigo 5° deste. 
Parece-me, realmente, que, em virtude de legitimação do ca
samento celebrado por ministro religioso, perde de impor
tancia essa acto !lm si mesmo, no estricto ponto de vista le
gal, a·.rultando a da habilitação, .que o precede, e a do regis·-
tro, que se lhe següe. _,. 

Além disso, porém; ha ainda. no projecto do Sr. Wal
demar Ferreira uma distincção. U~ru distinç:ção que me pa-· 
rece inacceitavel: quanto a -lninistros "de hierarchia uni
versalmente reconhecida e notaria" bastará a indicação dos 
cargos :e seus substitutos eventuaes; nos demais casos, exi
gem-se os nomes . AssiÍn se abre margem a investigações que
supponhv. desnecess!U"ias, senão inconvenientes ou até peri-· 
gosas . · · 

Essas investigações mais se aggravam; a meu vêr: quar._
do, no :§ 6°. do artigo 2° do substitutivo do Sr. Waldemar
Ferreira~ ·se· p~miútte "a·- qualquer cidadão representar ao Mi~ 
nisterio Publico. . . contra .qualquer confissão religiosa cujo
l'ito contrarie a ordem publica ou bons costumes ... " 

Os effeitos dessa representação não se limitam, em -ver
dade, á faculdade -de celebração do ·casamento pelo. ministro 
de confissão religiosa, como .. . parecià· decorrer das ·palavras. 
immedíatam.ente seguintes · ás. que . acabo de transcrever, por
qtie, no. mesmo § 6°; o período immediato determina o pro
cedimento penal, que· o Ministerio Publico intentará, quando-
cabiv.el . · ··· .: .· . · -

Reeeio, pqi.s, , que, de · tal ·sorte, se aJ?ra opportunidade .a 
perseguições, religiosas, sob ·a . égide da justiça;·levando -os·: trl
bunaes-a;o:appreciaÇões sobre o caracte.r ·e :a ·indole de q\lalquer . 
xeligião · . · : . ·. . .. .- ··. · · · · · . · · · 

. O . sr: Waidétnâr . rerreira .. procurou, des8.ssonlbtada:... 
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mente, resolver uma difiiculdade. Anitno-me a dissentir, 
com a devida venia, da solução que- propoz, por isso mesmo 
que preferiria restringir a casos concretos, e para effeito 
meramente de celebração do casamento, a apreciação Judi-
cial da indole de qualquer religião. . · 

.Assim, no projecto que elaborei, limitei-me a reconhe
cer, desde logo, certas religiões como comprehendidas na de
signação constitucional -e ·são as mesmas dos dois substi
tutivos, e mais a positivista., que suppuz merecer igualmente 
esse reconhecimento - f'i~crescentando que nos demais casos.
os interessados . fariam a prova cabível, no prazo de 10 dias, 
decidindo, afinal, o Juiz, eom recurso para a Côrte, inter..: 
posto pela parte ou pelo Ministerio Publico . 

. Mantenho, pois, o artigo 1° do meu projecto, assim re
digido: 

"Art . 1.0 Aos nubentes, habilitados na éon!ormi
dade da lei civil, é facultado requerer ao juiz respe
ctivo que o seu casamento seja celebrado por ministro 
de confissão religiosa, indicado, désde logo, pelo nome, 
pela investidura, e pela séde de suas funcções. 

§ 1.0 Póde tambem ser nomeado outro ministro da 
mesma confissão religiosa, que substitua o indicado 
no caso de achªr-se impedido. . . 

§ 2.o O juiz, reconhecendo que o rito da confis
são religiosa do ministro indicado não contraria a 
ordem publica, ou os bons c:cs:tm:nes, deferirá . logo o 
pedido, autorizando o escrivão a expedir certidão de 

- habilitação, da qual constarâ c, nome, a investidura 
e a séde do ministro escolhido para celebrar o casa
mento e a.s mais indicaÇÕes -dos numeros I; n e m. 
primeira parte do IV, V e vn do art. 195 do Codigo 
Civil. 

§ 3.o Em relação ás religiões catholica, protes
tante, greco-orthodoxa,. israelita, positivista, ficará 
dispensada qualquer investigação, ou prova. sobre os 
seus ritos. Nos demais casos, far-se-á a prova êabi-

. vel no prazo de 10 dias, decidindo afinal o juiz. 
§ 4.0 A certidão de habilitação será entregue a um 

dos nubentes, 0\1 a pessoa por elles autorizada: para 
esse fim, mediante recibo ·firmado nos autos do pro-
cesso_ de habilitação. . 

§. 5.0 Pela certidão· de habilitação pagará o inte
ressado os emolumentos de 5$000, . unicamente, sem. 
qualquer seno . 

. § 6.0 .A certidão expedida valerá para. o casamen
to durante trinta dias, contados da sua data; findo 
esse prazo, será. .exigida nova certidão. ainda que ex
trahida do mesmo .. processo de llabilltaçáo. 

§ rz.o Das decisões do juiz, nos casos a que se 
refere o presente artigo, caberá. recurso de aggravo 
para a Côrte de Appelação, interposto por qualquer 
dos nubentes ou pelo representante do Mlnlsterto Pu
blico." 

Farei, comtudo, duas modificações: · 
~ 

No§ so para . excluir a limitação dos. 'emolumentos. A· 
-materia é de competeneia dos Estados. que a devem trataT 

· · nos seus regimentos de custas. Ma.nteria apenas a isenção 
· -ào seno ·federal. · . · 
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No § 7° direi - "aggravo de petição" - attendendo à 
emenda offerecida pelo nobre Deputado Sr. Moraes Andrade. 

Nos consignarei a .existencia da exhibição da certidão 
anterior, no caso de que trata o § 6°, conforme consta do 
substitutivo do Sr. Waldemar Ferreira, porque ella pode ser 
muitas vezes inattendivel. E' necessario admittir a possi
bilidade do extravio de certidão; e, depois, esta não pôde 
valer para outros nubentes, nem perante outro ministro re
ligioso - não ha que receiar o seu aproveitamento para ou
tro casamento. 

4. O art. 4° do substitutivo do Sr. Waldemar Ferreira 
corresponde á parte inicial do art. 2° do substitutivo do 
Sl'. Oswaldo Lima. Apresenta, porém, modificação que me
não parece acceitavel. Porque, ao passo que no substitutivo 
do illustre representante de Pernambuco se diz: - "extrah.t
da a certidão àe habilitação e preenchidas as demais forma
lidades que possam ser necessarias suppTime o rito religioso 
adaptado -no do nobre Deputado por S. PJ.ulo se omittern 
estas ultimas palavras, exige-se apenas a apresentação da 
certidão de habilitação, o que póde contrariar determinaÇões 
da Igreja escolhida, supprimindo requisitos por esta exi~ 
g:idos. 

E' certo que, mais adiante, no substitutivo do Sr. Wal~ 
de mar Ferreira, ha, no artigo 6°, ao regular-se o acto de ce
lebração do casamento, esta determinação: 

"Presentes os contrahentes, em pessôa ou por 
procur~.dor expre.:;so, justamente cnm as testemunhas, 
e prcf:ncn:f':!as a::; demais fvrmaZiâades necessarias . .. " 

o deslocamento da expressão não me parece satisfazer a 
necessidade a que se deve attender .Não se trata apenas de 
formalidades do acto de casamento- mas, sim, tambem, das 
que o devam preceder. 

No projecto, que elaborará, já se encontrava no art. 2~> 
a mesma redacçã.o do art. 2° do substitutivo do illustre 
Deputado Sr. Oswaldo Lima, que acima reproduzi. Havia: 
porém, mais alguma coisa, que não consta da emenda apre:· 
sentada á Cam;ara. Essa parte supprimida ê a que, por ~ 
cóineidencia de pensamentos com que me desvant:ço, o Senhor 
Waldemar Ferreira attendeu aos artigos 5~ e 6° do seu pr(J· 
jecto. Attendeu, aliás, corrigindo, em. um ponto, o d1spos1· 
tivo do meu proJecto, por elle ignorado. 

Em verdade, o art. 2o, princlpio, desse mesmo meu pro
jacto, estava assim redigido: 

"Art. 2.o Exhibida a certidão de habilitação a. 
que se refere o artigo precedente, e preenchidas as. 
demais formalidades que possa.m ser necessarias con
forme o rito religioso adaptado, realizar-se-á o casa
mento perante o ministro indicado no templo respe
'ctivo, ou em .outro lugar approvado pelo celebrante,. 
com observancia das demais normas dos artigos 193 
e 194 do Cociigo Civll, 

Na referencia do art. 195 ficava incluida a observancla.. 
da formula ali contida ,ao passo que o Sr. Wa.ldemar Fer
!'elra, acertadamente, manda observar as formulas do rituai 
rellgiosc... 

Parece-me, pois, preferivel, nas palavras flnaes, incluir. 
depois de - "com observancia" - estas: - "das formulas 
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ào seu rithual, e das demais normas deis arts. 193 e 194 do 
Codigo CiviL'' 

Tanto importa dizer ahi que aceeito os arts. 40, 50 e 60 
ào projecto do Sr. Waldemar Ferreira, desde que se trans
ponham para o artigo 4° as palavras, que se lêem no art. 6° 
- "preenchidas as. demais formalidades necessarias, con
forme o rito religioso adaptado.'' 

No art. 4°, parece, aliás. desnecessaria a referencia ao. 
art. 181 do Codigo Civil, pois o projecto preferiu repetil-o, 
eomo tambem fez quanto ã materia dos artigos 193 e 194, 
eom vantagem pratica irrecusavel. 

5. Tambem acceito o artigo 7° que encerra dispositivo 
novo, muito necessario e acertado. · . . 

O art. 8° mantem dispositivo que formulei - fazendo, 
no emtanto, uma alteração que náó applaudo. 

: DiZ-se que o Ministro religioso "fará lavrar" o termo. 
Por que não o poderá lavrar elle mesmo? Esta deve até ser 
a regra. 

6. o art. go incumbe, em regra, de remessa da "segun
da via do seu assento" (que eu preferi e prefiro denominar 
- termo avulso) o proprio Ministro. Prefiro, como o sub
stitutivo .do Sr. Oswaldo Lima, que essa incumbencia caiba, 
de preferencia, a pessoa designada pelos nubentes, ou a um 
delles. Esta formula, que era do meu projecto, não exclue, 
como se vê, o deferimento do encargo· ao proprio Ministro. 
Apenas não -o toma obrigatorio. 

A apresentação do termo em mão do interessado, pare
ce-me, que asseguraria melhor, e facilitaria, a exigencia da 
<:ertidão immediata como consta do § so do art. 2° do sub
stitutivo do Sr. Oswaldo Lima. QUanto ao escrivão do Re
gistro Civil, ao receber os termos do casamento religioso, re
mettidos pelo Correio, não preferirá recolhel-os a alguma 
gaveta em vez -de lavrar logo o termo que ninguem·lhe estará. 
~xigindo! . . . · 

Uma das minhas maiores preoccupações foi a de· asse
gurar •. quanto possivel, a. verificação do preenchimento des
sas formalidades, provocando os interessados a promovei-a 
logo; acto continuo. Os nubentes que vão á preteria para 
·casar, iriam para vêr registrar o termo do seu casamento 
religioso. A remessa, a cargo do celebrante, pôde ser prote
lada; e a remessa pelo Correio é a proteiaçao lmmedíata. . 

. Aliás, o projecto do Sr. Waldemar Ferreira tambem ad
mitte - no art. 12, distanciado do art. so, que os proprlos 
nubentes se incumbam da. inscrtpçã.o; mas não admitte que 
.elles incumbam terceiro de fazel-o. 

N<1 meu projecto, exigia eu, além do termo entregue aos 
nubentes, ou a pessoa por elles designada, a extracção de 
-uma copia de termo q~e o ministro enviaria directamente,-'
essa, sim, peló Correio - ao Official de Registro. 

A copia a que.· me refiro, teria a vantagem de facilitar a 
"Verificação que estabeleci no meu prójecto, e que os dois 
substitutivos mantiveram respectivamente no § 6° do art. 2° 
e rio art. 11. · · · · · 

: · Appláudo as novas dísposiçõe~ do § :w e 4° do art. 9". 
7.0 Divirjo, pQrêm, fundamente, do qu'e .se· dispõe no 

art. 10: Não me parece necessario nem conveniente. Não ha. 
:razão legal:, para 'isso, como já tive oppo;rtunidade de mos
trar,:: A·· distincção seria -injustificada. E, ·depois, fazendo-se · 
iodos os assentos em um só livro evitar-se-iam abusos que 
.a sepat·ação de ·nvros póde facilitar. · 

. 8; : Neto· no projecto do . Sr. Waldemar Ferreira a omis-, 
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:são dos paragraphos 7° ·e· 8° do artigo 20 do substitutivo do 
~sr. O'swaldo Lima, que tambem havia no meu proJecto e 
ainda agora acredito necessatio. 

9. No art. 10, do projecto do Sr. Waldemar Ferreira; 
. dispõe o § 6°: . 

"A inscripção de casamento lhe attribue os mes:. 
mos effeitos do casamento civil desde o momento de 

. sua celebração. " 

. · Receio que esse dispositivo permitta abusos perigosos 
·e annulle praticamente as determinações sobre o prazo em 

-·que se deve realizar o registro. · 
Mantenho, por isso, o dispositivo que havia formulado 

e que o substitutivo do Sr. Oswaldo Lima reproduziu apenas 
em parte, no seu artigo so. 

Esta v a assim redigido : 

"Art: 3. 0 O prazo fixado para o registro não impede 
·.que este se faça ul~eriormente, sem prejuizo das sancções em 
·que tenham incorndo os responsaveis pelo retardamento. O 
registro feito depois de findo o prazo alludido só produzirá 
effeito a partir da data em que se realizar; quando effectua
·do no prazo do art. 20, § 1°, retrotrae todos os seus effeitos 
á data da celebração do casamento. 

Convirá, aliás, accrescentar ainda outro dispositivo: 
· "Qualquer dos nubentes, ou seus descendentes, poderá 'l 

·todo tempo, promover a inscripção no Registro Civil do casa
:mento cefebrado nos termos desta lei. 

10 .. Art. 14. Parecia-me desnecessario. E', aliás, incon
·testavel o que ali se affirma .. 

11. Quanto ao art. 15, o parecer aponta, com razão, o 
·erro do art. 6o, da emenda substitutiva, referindo-se ao ar
tigo 245 da C'lnsolidação das Leis Penaes. E o proprio dou - · 
tirissimo relator bem percebeu que se devia tratar do arti
'go 283, e não do art. 245, isto é, do crime· de bigamia, como 
aliás se infere do art. so da. emenda. . . . 

Isto posto .. IJ.refiro o dispositivo apresentado pelo nobre ·· 
:Deputado Sr. Oswaldo Lima, que. provem do meu projectc, 
,ao do substitutivo. Quem contrae o casamento civil, tendo 
antes contrabído casamento religioso que não foi inscripto 
-u.o Registro Civil, não se pode considerar reo do crime de 
"bigamia, por isso mesmo que o primeiro casamento . não foi 
legalmente perfeito. Póde, apenas, ficar sujeito ás penas 
·desse crime - como se disse no meu projecto e na emenda 
·do . plnario do projecto 79-B. . 

12 .. O. art. 16 do pro)ecto do Sr, Waldemar Ferreira 
..consolida, reproduzi.:ldo e· melhorando, os dispositivos penaes. 

Acceito-o, com as seguintes ponderações: 

a) parece-I]l'ª desnecessario ~ize~ que' que~ comm.ette 
·os .crimes do. art. 251 da Consolidaçao das LeiS Penaes -
·para. o fim especia.l de fazer celebrar casamento ou sua ins
cripção no Registro Civil - fica sujeito· âs penas desses 

·mesmos artigos. A circumstancia de utilizar-se à falsi:!ica-
çãO_ para .tal fim sómente ~re_clsar~ ser 1nvocada parn; con
cstituii aggravante das penalidades; 

b) parece-me que, declarando-se (;quiparados aos func
..clonarios. publicas os ministros religiosos para os ef!eitos da 
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applicaçãp do art. 253 da ConsolidaÇão das Leis Penaes -
como aliás járesulta do art. 254 da mesma. Consolidação -
será necessario, talvez mais necessario, extender essa equi-

. paração aos casos do art. 257 da Consolidação citada·. 
Noto que o Sr. Waldemar Ferreira r-eproduziu, no ar

tigo 16, § 4°, do seu projecto, o art. 11 do substitutivo apre
sentado em plenario. Tambem esse dispositivo se encontrava. 
em meu projecto; mas, ahi as mesmas penalidades se appll
ca vam aos ministros religiosos - o que me parece trrecusa
vel até mesmo por força da Constituição Federal, art. 14õ 
in fine. 

13. O Sr. Waldemar Ferreira pronunc1Qll-se contra o 
art. 10 do substitutivo do Sr _ Oswaldo Liiiia. Quanto a 
mim, sou-lhe favoravel. Não velo ahi quebra da magnitude 
da magistratura - até porque se trata de imposição de pena 
disciplinar pela propria magistratura de instanc1a superíor _ 

14. O art. 17 do substitutivo parece acceitavei, em vez 
do art. 7° do ante-projecto em exame - resalvadas as res
tricçõse que decorrem de observações já apresentadas sobre 
outros dispositivos do projecto. 

15. Finalmente, dissinto ainda do nosso emlnente pre
sidente na repulsa ao art. so da emenda substitutiva, que
tambem, elle, se encontrava em meu · projecto substitutivo-. 
Esse artigo acha-se assim formulado: 

"Art. 4.0 -Nos casamentos a que se refere a presente lei~ 
a inScripção• no RegiStro Civil revalida. o acto praticado pe
rante pessoa incompetente, ou· com omissão de quaesquer das 
formalidades exigidaS, resalvadas a:Penas a nuilldade ou
annullação nos casos _dos artigos 201 e 209 e seguintes do Co
digo Civil, e sem excluir a applicação das penas criminaes: 
ou disciplinares cabiveis . " 

ao contrErio do _que entendeu ·o eximia protessor Sr. 
Waldemar Ferreira, acredito que esse dispositivo evitará con
troversias perigos~ e prejuízos incalculaveis á bôa fé dos: 
nubentes. . . . . · . 

_O effeito das. nullidaaes em ma teria de casamento mes~ 
mo nos termos da. lei civil, é multas vezes elidido pelo inte-
resse conectivo_ . 

Em meu projecto, aliás, esse dispositivo estava conJu
gado a outro, do teõr seguinte: 

"'Art. 6.0 As acções de nullidade ou de annullação
do casamento, ainda que celebrado por ministro reli
gloso, obedecerão excluslve,merate aos preceitos da lef 
civil e serão processadas nos juizos ordinarios. 

Pa.ra.grapho unico. A sentença que decretar a nul
lldade . será, sempre que possível, anno~da no llvrtl' 
respectivo do templo em que se tenha celebrado o· 
casamento antes de averoada. no Registro Civil."· , 

Mantendo, ainda agora, ambos os dispositivos, creio aue· 
e.ttendo â verdadeira indole do casamento · religioso, qUe· a. 
Constituição validou para efteiws civis_ · -

Nesse como em todos os outros passos, procurei acau-· 
telar o prestigio da nova. instituição e a formação da !amflia. 
legitima. 

Sala. das Sessões, 18 de Junho de 1935. - Lev! Carnetro~ · 
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EMENDA DO DR. WALDEMAR F""...RREIRA 

. Substitua-se a ementa do projecto n. 79-B de 1935 
:assim exa_rada: "Regula a execução do casamento' religioso": 
]Jela segumte: "Regula o casamento religioso para os effei
tos civis". 

Justificação 

Os projectos de lei, como determina o art. 50 da Consti
tuição, serão apresentados com a respectiva ementa, enun
ciando, de fôrma succinta, o seu objetcivo, e não poderão 
conter materla extranha ao seu enunciado. 

Ora, o projecto não tem obJectivo de regular, como neUe 
..se enuncia, "a execução do casamento religioso" pura e 
simplesmente, sem a celebração do casamento pari ter cu 
_produzir os effeitos civis, nos termos da Constituição. Não 
é bem, em primeiro lagar, a execução do casamento, religio-

- .so, que o texto se propõe regular. Adaptado aquelle vocabulo, 
não .exprimiria elle, em rigor; o que deveria significar. Da 
celebração do casamento e das suas formalidades para ins
<:re\Ter-se no registro civil, que é obrigatorio, é que se cogit~. 
e dos seus effeitos. Melhor, portanto, se dirá: "Regula o 
casamento religioso para os effeitos civis". Na sua genera
lidade abrangerá esta formula toda a materia, que elle sP. 
J)ropõe regular. 

E' de acceitar-se, portanto, a emenaa aqui proposta, 
mais condicente com o texto do projecto. 

Sala das Sessões, 25 de Junho de 1935. - Waldemar 
.Ferreira·. 

VOTO DO SR. PEDRO ALE~ 

Está em. sua -phase final a elaboração da lei que vae 
permittir a execução do art. 146, da Constituição FederaL 
O· Sr. Relator do projecto, professor Waldemar Ferreira, 
offerece á conside~ção desta Commissão ·uma emenda sub
.stitutl.va que, convertida em lei ordl.n~tria, vae regulamentar 
a celebração do casamento religioso "para. que surta · os mes
mos etfeitos do civilmente realizado". Resolve ·a emenda do 
Ulustre profeSsor a questão da apuração· da competencia do 
lllinistro de eon!issão religiosa. para a celebração do acto 
matrimonial, assim como pr!)cura adaptar a lei reguladora 
da celebração do casamento religioso aos dispositivos do Co~ 
<ligo Civll. · 

Para . fundamentar o meu parecer sobre o assumpco, 
convém pôr. de manifesto a interpretação que dou ao artlgo 
t46 da. Constituição Federal. 

Ao contrario do que dispunha' o ~rt. 72, § 40 da Consti-
, 'tuição de 91, a Nova, Constituição dispÕe que a Republlea 

reconhece, além do casamento clvll, o casamento religioso.· 
Mas emquanto o casamento civil continúa sendo· o casamen
to -officlal, cuja celebração produz immedla.tamento todos cs 
~fe1tos juridicos que a ·1e1 a esse acto a.ttribue, o casamento 
-religiosamente celebrado sómente se equiptrarã ao civil, se· 
fÕ'l' precedido da. observanc1a de . disposiçoes da lei civll, no 
tocante. á habilltação dos nubentes, á verificação dos impe · 
dimei:l.tos, ~.o processo de opposíÇão, e se fór seguido de 
inscdpção no Registro Clvll. · . · · 

. No decretar a lei que irá tornar exequlvel o .. art .. 146~· 
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'tem o Poder. Legislativo ordlnario de gUardar os limites que' 
"- elle traçou o Poder Constituinte. A lei civil. por iSso, po-
derá prescrever regras quanto á habilitação dos nubentes, á.. 
\>erifícação dos impedimentos, ao processo da opposição, pe
rante a autoridade ciyll; a lei civil poderá estabelecer nor
mas reguladoras da inscripção do casamento religioso no re
gistro civil; a lei civil pode:~;ã exigir que façam os ministros
de confissões religiosas .a prova de sua qua.lfdade; a lei civ.ir 
poderá permittir o debate ·sobre se o rito das confissões . 
.religiosas contraria, ou não, a ordem publica ou os bons 
cosr.umes; a lei civil deverá estabelecer penalidades para a 
· transgressM de seus preceitos attinentes á · celebração · o.o· 
casamento, isto é, para a transgressão de preceitos que ob)e-
ctivam a execuçao do. dispositivo constitucional, -contido. no· 
art. 146. Nfio poderá a lei civil, entretanto, regUlar o acto· 
do . casam~u·.:.o religioso, diSpondo quanto ás formalidades de 
sua celebração, i~oóndo .. a!)S ministros ·de confissões religio
t.as a observancia de regras,- . normas ·e preceitos, como se: 

- ·-· estivessem, elles investidos de autorid3.de-.publi.c.a, . como. se
·ros.sem .. agentes ou funcciona.rios do Estado. Determinar. ao· 
ministro de confissãtf re~igiosá que· designe. ·préviamente dla; 
hora e logar para a celebração do casamento religioso; . im- . 
por ào sacerdote que faça abrir e conse:rve· abertas as por- · 
tas de seu templo ou igreja, durante a celebração do casa-. 
mento; exigir o requisito de "força maior" para que o casa
mento se possa realizar !óra do templo ou da igreja.; pres-:· 
crever que o ministro, de~lare effectuado o casamento, mesmo· 
que os nubentes se façam representar por procuradores, con.S...,, 
tituem preceitos que, a meu ver, ·não se compatibilizam com: 

· o dispositivo ·constitucional attinente··ao casamento· religioso.
Dir-se-á, então, que· a ce:rimonia da celebração do. casamento: 
poderá cOnstituir fànte de abusos, que irão perturbar a or
dem da sociedade bra.slleira, assentada sobre a instituição 
da familia. Se coní'issão. . .religiosa houver cujo rito possibi
lite abusos e torn:e -inconsistentes· a:s·· un1ões-cJ~njug-aes, caso 
será de .recusar sempre validade aos -casamentOs· celebrados 
por seus ministros, porque a confissão religiosa manifesta
mente contraria a ·ordem publica e os bons .costUliles.· Mas, . 
seg'undo }lenso. Q legislador exorbitará se pretender que a . 
confiSS:âo- religiosa - cujo cerimo;úa.l não prescreve publi~_
eidade ·condizente com a ·natureza do acto - altere o· eert-

~ niónia.l, modifique seu r~to. para attender a -nu'tJentes .qu_eo 
- -habilitados na fórma da lei civil.- .quere.m_ casar-:-~e .se
g)lndo o ,ritli,ai ·de _seu ered() religiosa, mas ;tambem ~ue~~m, 
que. esse · casam~nto produza todos . os .. effe1tos jutidicos de · 
casamento ciVilmente celebraào. · · ' ' . : 

,Tenhamos·. sempre . em- memoria que . se : a Constituição· 
Federal não emprestou validade á · simples . cerimonia reli
giosa do casamento, tambem :não quiz_ prohibir que. ôs .creh
tes das diversas religióes, por occasião de seus contJ:"a.etos nu-· 
pciaes, celebrem actos inspirados . ~la fé que professam. 
Admitte·se, hoje,· é certo, a .collabore.ção entre o poder· tem-:. 
poral e o espiritual em prol do interesse-collectivo. :Ma.s .·essa:~ 
collaboração não significa : relação de alllança ot.t· dependencia.' 
da União cem qualquer . culto ·ou igreja, pois relaçã9 dess.a 
natureza está ex.p:ressamente :vedada -na propria aJinea,. que-: · 
faculta a eollaboração .reciproca em prol do .interesse : colle
ctivo:' Entendo que . .regular o acto .. da. celebração do · casa,-: 
mento religioso, diSpor acerca· das circumstancias . que devem: 
cercar a cerlmonla rellgiqsa, é promover .rélação . ..de .- depen- 
dencia, <mia ma.n-q,tenção· com qualqu!)r :cúlto ou ig:eja .õ:.ar-
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ftlgo 17, n. m, da Constituição Federal, veda á União·. Mais 
:3e fortalece em mim esse entendimento, quando vejo equipa
rados aos funcc1Qnarlos publicos, para a applicação das dis

:.posições do art. 25~da Consolidação das Leis Penaes, os mi
.n~tros de confissã.o religiosa, ou quando lobrigo no art. 15 
do substitutivo a perspectiva de se considerarem bigamos 
~uantos venham a contrahir novo casamento, religioso ou 
·não, depois de celebrado, o religioso, na conformidade do dis-
-posto no mesmo substitutivo. -

Contínua sendo, pelos ministros de confissão religiosa, o 
-casamento celebrado segundo o seu ritual, conforme os pre
. cei~s de s1:1-as leis. O legislador não podex:á exigir que se mo
·dl!tque o ritual, que se altere, na. forma ou na substancia., o 
cerimonial religioso, para permittir a inscripção do casamen
to religiosamente celebrado no registro civil. Primeiramente 
examinará o legislador a questão de tratax.-se de confissão re-

:.ligicsa, cujo rito contraria a ordem publica ou os bons cos
tumes . Resolvido que a confissão religiosa se conforma com 

:a ordem publica e observa os preceitos que a moral social re
commenda, seus ministros poderão celebrar- casamentos sus
cept1veis de ser inscriptos no registro civil. Então, para que 

.:a inScripção se faça é que ao legislador é permittido dictar 
regras, cuja inobservancia torne inexequivel aquella inscri
pção. Ahi teremos que regulamentar a collaboração recipro
ca entre o Estado e o culto ou igreja, em prol do interesse 

--colleetivo. Mas a celebração · do casamento religioso continua 
~sendo um acto particular, uma cerimonia privada. As decla
rações attinentes aos casamentos religiosamente celebrados 

· ·-constituem instrumentos particulares, porque escriptos e as-
:.signados por particulares; quanto a ellas, entretanto, é que 
JlOderá o legislador estabelecer preceitos sem cuja observan
·cia não serão admittidas, com fé probante, no registro civil. 

Celebrado o casamento religioso, o ministro fará a de
claração de que o celebrou, os nubentes assignarão essa de
-claração, na presença de duas ou mais testemunhas, e tere
·mos ahi um documento que, registrado devidam&nte, merece-
rá fé . pubUca. . 

Se a declaração fôr falsa, se um ministro de confissão re
'1igiosa fizer no todo ou em parte escripto ou papel particular 
·f also, alterar o verdadeiro, ou se entrem servir-se de papel 
1JOr essas formas falsificado ou concorrer para a falsidade 
,-como testemunha ou por qualquer outro modo, incorrerá nas 
penas dos arts. 258 e 259 da Consolidação das Leis Penaes . 

· O Estado, prescrevendo o preenchimento de determinadas 
formalidades, acceita a declaração de haver sido o casamento 
eelebrado por- ministro -de confissão religiosa, para os effeltos 
--:de inscrevel-a no Registro Civil. A igreja ou o culto impõe 
·a seus ministros que exijam certidões comprobatorias da ha
bUitaç.ão ·dos nubentes, perante a autoridade civil. o Estado 
não se intromette no cerimorual da celebração do casamento; 
-o culto ou a igreja não impugna o preparo feito pelos nu
bentes, perante a autoridade civil. A igreja ou culto reconhe
ce como valida a ·habilitação civil, o Estado reconhece a 

-validade da celebração religiosa . Em mutua collaboração. o 
poder temporal e o poder espiritual esta resguardando o in
·teresse collectivo, pela protecçã.o commum que dispensam 
:á instituição da- família. . 

.Asslm interpretando o art. 146 da Constituição Federa.l • 
.offereço, como sugegstão; o seguinte substitutivo: . 

Art. 1.o o ca.samento religioso celebrado perante IIU
:.nistro da igreja catholica, e dos cultos protestante, grego~or~ 
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thodoxo, israelita, positivista e outros cujo rito não contra
. tie a ordem publica ou os bOns costumes, produzirá os mes
mos effeitos do casamento civil, observadas as disposições des--
ta lei. . 

Art. 2.0 Os nubentes, indicando _a confissão .religiosa o 
o nome ou a investidura do minlstro, requererão ao juiz com
·petente que faça constar dos proclamas que o casamento. serâ. 
celebrado religiosamente. · 

§ 1:0 No prazo l;ie 15 dias, de que trata o art. 181 do Co
digo Ci~, qualquer pessoa ma.lor poderá allegar, em decla-
ração escripta e. sob sua assignatura, -instruida com as pro
vas do facto; como impedimento á celebração, que a confis-. 
são religiosa contraria a ordem publica ou os bons costumes 
ou que o ·celebrante indicado não é ministro da confissão re-
ligiosa escolhid~. · 

§ 2.0 Não constituirão impedimento as allegações do pa
ragrapho anter!or, que j:i houverem sido julgadas improce
dentes, pela Côrte de Appelação do Estado, sob cuja juris-
dicção estiver o cartorio . . . 

§ s.o Incorrerá na multa de 100$000 a 500$000 e na pena 
de 10 a 30 dias de prisão cellular ~quelle que falsa ou dolosa
mente allegar como impedimentos .factos que forem julgado~ 
improcedentes. · . 

. § 4.0 Entregue aos nubentes a nota do impedimento op
posto, nos termos do § 1°, poderão elles desde logo evitar a 
discussão judicial da allegação, dispondo-se-a acceitar a ce
lebração do casam~nto pela autoridade civil . . 

Art. 3.0 Findo o prazo legal e não havendo impedimento · 
sido opposto, permittirá o juiz a celebração dô casamento' por· 
mi.n.i.,"'tro religioso, determinando que o official certifique 
acharem-se os nubentes para isso habilitados e faça constar-na certidão: . 

a) o nome e a investidura do ministro; 
b) os nomes, ·prenomes, data de nascimento, profiSsão,. 

dotnicilio ·e residencia actuaJ dos nubentes; 
c) os nomes, prenomes, datas de nascimento ou morter 

domicilio e residencia actual dos paes; 
d) o nome e prenome do conjuge precedente e a data .da 

dissolução do casamento; . 
e) a data da publicação dos proclamas; 
t> a relação dos documentos apresentados ao official do-

registro. · 
· · § 1.0 Essa certidão - isenta de sello e cujas emolumen
tos serão de 5$000 unicamente ....:., será entregue, mediante 
.l'Pcibo nos autos, pelo official, ao nubente ou· á pessoa por
elle designada na petição. 

§ 2.0 A certidão ' assim expedida valerá para o casamento· 
durante trinta dias, contados de sua data; findo· esse prazo· 
será mdispensavel nova certidão, embora extrahida do mes-
mo processo de habilitação, mediante novo requerimento. 

Art. 4.o Celebrado o casàmento pelo ministro religioso 
indicado, este lavrará ou fará lavrar, no mesmo acto, o de
. vido termo,-em língua vernacula, em duas vias, o qual acto · 
·eontlntio' será lido em voz alta aos nubentes e · testemunha.~ 
presentes, com elles assignando. . 

§ 1.0 No termo s~rá transcripta a certidão de habilita
ção e delle constarão o dia, hora e lagar da celebração do·· 
casamento e a data e o cartorio em cujas notas foi passada 
a escriptura ante-nupcial, se tiver havido, relativa ao re
gime dos bens. · 
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§ 2.0 Uma das \'ias do termo assim lavrado será entre
;gue aos nubentes, ou pessoa por elles eXpressamente auto
rízada a promover a inscripção no registro . civil. 

Art. 5.0 Sempre .que solicitado, poderá o official üo 
r~glstro civY, assistir ao acto do casamento religioso, certi
flcando ent~o o que_ ~ou!er occorrido e Juntando desde lo~o 

::ao processo. de habilltaçao o termo a.vulso para inscr.ipçao 
·no regis~ro. 

Art. 6.0 Perante o official do registro civil, coml)are
-eerâ.o os nubentes ou procurador dos mesmos com poderes 
especiaes, e fazendo entrega do termo do casamento cele
brado, pedirão que o mesmo seja inscripto no registro. No 
mesmo acto em que receber o termo avulso, o official do 
registro civil. procederá á inscripção do casamento, lavran
do um termo no livro proprio, no qual transcreverá, na 
integra, aquelle termo avulso, mencionando os documentos 
que o acompanhavam e as circumstancias que julgar con
-venientes. O termo de lnscripção será pelo official assigna
do, com duas testemunhas, além dos nubentes, ou seu pro

-curador.- A inscripção será gratuita. 
Paragrapho unico. O termo avulso, as procurações e 

{.') traslado da escrlptura ante-nupcial. juntar-se-ão aos autos 
da habilitação do casamento, certüicando nelles o official a 

.data da inscrip~o e numero da pagina em que a lançou. 
Art. 7.0 A inscripção do casamento religioso lhe attri

bue os mesmos effeitos do casamento civil, desde o momen
-to de sua celebração. 

Art. s.o O r~gistro ,é obrigatorio e ·se o official se re
-cusar a fazel-o, os conjuges ou o representante do Ministerio 
:Publico poderão reíluerel-o, cabendo da decisão do Juiz de 
'Direito o recurso de aggravo de justiça. 

Art. 9.0 SE' o term.J do casamento religioso não tiver 
·sido apresentado ao of.ficial do Registro Civil para sua ins
·cripçãG até sessenta dias· depois de expedida a certidão do 
art. 3°, elle requisitará ao ministro religioso a informação 
de ter sido celebrado, ou não. Dando-lh'as, por escripto, no . 
cprazo de dez dias, o ministro, em caso affirmativo, lhe en
-viará copia authentica. do termo original do casamento. 

§ P De posse dessa informação, o official juntai-a-á 
:aos autos de habilitação do casamento a que se refere, 

. ~brindo ivsta, incontinente, delles ao representante do Mi
·nisterio Publico, por tres dias . 

§ 2.0 ·Com o parecer ciictimstanciado deste. os autos se-
:rão incontinente conclusos ao juiz de direito, para profe
rir sentença, em tres dias, determinando as diligencias que 
julgar necessarias, entre as quaes a audiencia dos nubentes 

-e das testemunhas, cujas declarações serão redUZidas a ter
mo. Ordenada a inscripção, fal-a-á o escrivão immediata-

:mente, lavrando termo assignado com duas testemunhas. O 
Juiz applicará as penalidades de sua comoetencia c ordena
rá a remessa de copia . aos · autos ao representante do Mi
nisterio Publico para a propositura da acção penal cabivel. 

Art. lO. A certidão de que trata o art. 3° não será uma 
autorização para o ministro religioso celebrar o casamento . 
. mas a declaração de se acharem os nubentes civilmente ha
_,bilitados e contrahil-o perante elle·. 

- Art .. .ll. Commette o crime e fica incurso na pena do 
::art. 283 do Codigo Penal o que contrahir novo casamento 
.civil ou religioso ~com effeitos civis depois de _celehrad~ o 
.xellgioso, na conformidade desta lei, embora nao mscnpto 
:no Registro CiVil. 
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Art. 12. Conunettem os crimes e ficam sujeitos ás: 
penas dos arts . 251, 252, 253, 256,' 257, 258, ·259 e 261, da
Consolidação das Leis Penaes os que praticarem os a.ctos; 
nelles previstos ·ou ·.servirem-se de documentos ou papeiS 
nelles mencionados para a . celebração do casamento ou para. 
a sua inscripçáo no Registro Civil. 

· § 1.0 Incorrerá nas pena.s de prisão cellular por mn. 
a quatro annos o que se fingir de núnistro de qualquer con-· 
fissão religiosa e exercer as funcções respectivas ~ra a 
celebração do casamento nos termos desta lei. 

§ 2.0 Será. punido ·com as penas de multas de 500$000.· 
a. 5:000$000 e de prisão cellular de seis mezes a dois arm.os: 

a ) o que deixar de P.romover ·ou difficultar, retardar Oll' 
impedir o registro do casamento religioso nos prazos fixa-· 
dos nesta lei; · . 

b) o que effectuar, obtiver ou p.-o<m:rar obter c r~t:ro · 
civil do casamento religioso sem as eXigenclas desta 1ei. 

§ 3.0 Não cumprindo o official de Registro Civil, prompta.. 
e exacta.mente, as obrigações, formà.lidades ou encargos, que 
esta lei lhe impõe, incorrerá nas penas de multa de 200$000 · 
a 2 :000$0QO, alem ~a suspensão do exercício do cargo por um. 
a doze mezes, impostas, de plano, pelo juizo de clireitc, ·mas 
sempre depois de ouvido o offic:ial, ex-otficio ou a requeri
mento dos nubentes, elo representante .do -Ministerio IPu-r 
blico ou do ministro religioso celebrante do casamento; . dessa . 
deciSão cabe aggravo de petição mterposto-por qualquer delles., 

Art'. 13. Celebrado o casamento quando algum dos con
trahentes estiver em eminente perigo de vida, o ministro-
lavrará ou ':fará lavrar o termo; com os possiveis requisitos.: 
do § 10 do art. 4°, assígnado, por elle, pelo contrabente qUe
souber ou puder assignar e quatro .testem~ ... que sai~.am. 

. ler e escrever, em duas vias. · 
§ 1.0 O termo será apresentado pelo ministro celebrante· 

do casamento ao official do Registro Civil do districto em. 
que· se tiver · effectuado, dentro de· cinco dias. . 

§ 2.o De .JlOSSe do :tenno, o offici.al, imm.ediatamente
autuará ou Juntará aos autos da . habilitação respectiva, ·5e' 
processada, fazendo-os conclusos ao Juiz. de · Direito, q.ue,. 
ouvindo o representante do Mlnlsterio Publico, seguira o
processo cori.stante dos paragraphos do art. 200 do Codigo, 
Civil. . . 

Art . 14. Entrará esta lei em execução, em todo o ter-
ritorio nacional, cem· dias depois .de sua publicação no Diaria-
Official da União. . 

Art . 16. Revogam-se as disposições em contrario. 

ANNEXO 

E~NDA . DO DR. AUGUSTO VIEGAS 

Substitutiya ao projecto 79-B 

Art. 1.0 Produzirá os mesmos effeitos que o casamento' 
civj.l, uma vez· que sejam cumpridas as preseriPÇões dest~. 
lei, o casamento celebrado por ministros de qualquer con
fissão religiosa, cujo r1to não contrarie a ordem publica ou. 
os bons costumes. . 

Art. 2.o A confissão religiosa que qutzer obter para seus:. 
ministros as prerogativas desta lei. deverá requerel-os, por
sua mais alta autoridade residente no Paiz, ao Ministro da. 
JustlQa. 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2810112015 12:19· Página 145 de 174 

-269-

Paragrapho unico. Verificando que não é o caso de pro· 
hibição ~egal, o Min~ro da Justiça autorizará por des
pacho .os ministros dessas con!issões religiosas a celebrar ca
samentos, respeitados os preceitos da lei cív'...l . 

Art. 3.0 In<Wpendem das formalidades constantes do· ar
tigo antecedente, sujeitas, entretanto, ás demais prescripções 
desta lei a igreja catholica e os cultos _protestante, g:rego
orthodoxo e israelita. 

Art . 4.0 A autoridade religiosa a que se refere o artigo 
20 deverá apresentar ao MiniStro da Justiça a relação das 
que, no Districto Federal. nos Estados e no Territorio do 
Acre poderão habilitar os respectivos ministros á. celebração 

. de casamentos. 
Paragrapho unico. Esta relação será remettida em coph. 

authenticada ao presidente da Côrte de Appelação da uni
dade federativa em tenha de produzir effeito. 

~t. 5.0 As_ autoridades religiosas c~nstantes da relação 
refenda no artigo antecedente requererao ao presidente . d.l. 
Côrte de Appelaçã.o a .inscripção dos nomes dos ministros de 
sua confissão religiosa que têm como habilitados a celebrar 
casamentos e os. lagares em· que o podem fazer . Essas auto
ridades poderão fazer em qualquer tempo novas inscripções 
e eliminações. 

§ 1.0 O presid~nte da Cõrte de Appela<;ão nos Estados 
e no Territ.orio <1o Aere "transmlttirá logo ao juiz de mais ele · 
vada categoria de cada clrcumscripÇão judiciaria os nomes 
dos ntínistros nella ·autorizados a fazer casamentos. 

§ 2.o O juiz, recebida essa communicação, transmittil-a-á 
immediatamente a todos os officiaes de Registro Civil de sua 
clrcum.Scripção e, em sua primeira audlencia ordinaria , fará 
transcrever n9 respectivo protocollo os nomes dos ministros 
habilitados. 

§ 3.o Todas as vezes que receber conununicação de novoc; 
nomes de ministros habilitados, ou de nomes a eliminar da 
relação existente, procederá o juiz da mesma maneira. 
· ·.Art. s.o No· Districto Federal, o _presidente da Côrte de 

Appelação enviará a referida relaçao .aos pretores civ.eis, 
·q_ue cumprirão o qisposto nos H 20 e 30 do artigo ante· 
cedente . . 

Art. 7.o Os ministros de confissões religiosas só poderão 
celebrar casamentos, depois de deixarem inscripta sua assi· 
gnatura em livro proprio nos cartorios ãos officiaes de re
gistro da ci.rcumscripção em que estiverem habilitados . 

.Al"t. 8.0 O casamento religioso para ter os mesmos effei
tos do casamento civll. deverá obedecer ás prescripções se· 
guintes: • . 

a) ser celebrado mediante certidão do official do regis· 
tro civil cOmpetente, de se .haver procedido á prévia habili
tação dos nubentes, dEt accôrdo com a lei civil e de haverem 
estes· feito, pe~ante aquelle officlal, declaração escrlpta d{• 
nome ou cargo do ministro <que vae celebrar o casamento;_ 

b) ser o respectivo termo lavrado pelo celebrante ou por 
. pessôa por elle designada, em Uvro proprio e em avulso, em 
lingua vernaculs., assignado por elle êelebrante, pelos nuben-
«:s e· por duas testemunhas, no mínimo; . ~ 

Se os nubentes, ou um delles, não souberem ou n~o pu
derem escrever, fal.o-á mais uma testemunha que ass1gna a 
rogo de um ou · de ambos; - . 

c; constar do termo a declaraçãc.. de que foi exhlbida a 
certidão a ' que se refere a letra a, o dia, hora e lagar da 
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celebração e as indicaçêies constantes dos ns . I, II, !ll, IV, 
2a parte, VI e VII ·do art. 195 do Codigo Civil; 
. d) ser registrado nó ·Reg~tro Civil. . 

Art. 9.0 O officlal do Registro Civil, sendo-lhe exhibido 
o termo avulso ·a que se refere o artigo antecedente, letra b, 

. lavrará sem demora no livro de casamento o assento do ca· 
sarnento, em que será transcripto o referido termo e que 
assignará cem ci apresentante. 

§ 1.0 O termo avulso será annexado ao processo de ha
bilitação, lavrado neste o offícial do registro a certidão de 
juntada. . · 

§ 2.0. Do assento do casamento será dada immediata
mente ao apresentante, se este o exigir, certidão verbo a.r! 
verbum. 

Art. 10 : Dentro dos primeiros cinco dias de cada mez. os 
Ministros de confissões religiosas enviarão ao ·official do re
gistro respecttvo a relação dos casamentos que houverem ce
::.ebrado no mez -anterior. A entreg?- desta relação será ·pro
vada mediante recibo · do official do registro. 

§ 1.0 o não cumprimento desta obrigação, como da do 
art . 11, § 1°, 2a parte, que serâ levado pelo official do re~ 
gistro ao conhecimento do juiz que tiver a seu cargo a su
j)erintendenéia dos serviços do Registro Civil, poderá deter-
minar. :.. perda, por parte do Ministro, do direito de effectuar 
cas.amentos nos termos desta lei. A respectiva decisão, que o 
·juiz sõ poderá to:rqa.r, depois de ouvir o Ministro, será com
municada aos officiaes do registro de sua circumscripção e 
ao presidente da Côrte de Appelação. 

§ 2.0 Este, se não tiver havido recurso da decisão, ou· st: 
esta houver _ sido confirmada, :nandará cancellar a respectiva. 
inscripção, communicando o facto aos luizes das circumscri
pções judiciarias em que o mesmo estava habilitado a cele-
brar casamentos, . · . 

Art . 11 . O offlcial do registro civil certüicarâ no pro
cesso dt: l,labilitação dos nubentes a entrega da certidão re
spectiva aos mesmos, ou a um delles ou aos que por elles 
responderem, no ca:so de menoridade, bem como a data em 
que o fez. . · 

§ 1.0 Se, transcorridos quarenta dias, ·não tiver sido apre
~entado a registro o casamento para cuja realização houv_er 
sido expedida certidão de habilitação, o officia.l do registro 
requisitará. do Ministrá indicado para ef!ectuar o. casamento, 
certidão authentica -do respectivo tf:rmo ou declaração de se 
não haver elle celebrado. . 

§ 2.0 Se não tiver sido realizado o casamento, a decla
ração do Ministro será junta por termo aos autos da habili-
tação. · . 

Sendo-1he remett!da a certidão solicitada, o officlal dará 
logo conhecimento do facto ao juiz (art. 10, § lO) o qual 
determinará immecllatamente o registro ex-ofjicio, impondo 
ao responsavel pela omiSsão a m~lta de vinte a cem mil réis, 
que reverterá em favor do of:flcial do registro . 
· Art. 12 . Feito o· .registro, produzirá o casamento .todos 
os seus effeitos civis desde a data de sua celebração. 

Art. 13. Quando algum dos nubentes estlvet em im
ininente risco de vida, poderá o Ministro· da confissão reli
giosa. independentemente da prévia apresentação do do
cumento a que se refere o art. 8°, letra a., celebrar o casa
mento, cujo registro, enti'-etanto, só poderá ser feito, depois· 
àe .exhibida ao ofticia.l do Registro Civil respectivo a Pt:Ova 
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de estarem os contrahentes, nos termos do art. 180, do co
digo Civil, habilitados a se casar. -

Art. 14. São obrigados a providenciar no sentido de 
ser feitO o registro do casamento, os nubentes maiores, e, 
no caso de menori~ade, os respectivos paes ou tutor-es. 

Paragrapho unu:o. O termo avulso do casamento deverá 
ser levado a registro dentro de setenta e duas horas. se 0 
a.cto se houver realizado na mesma localidade em que tiver 
séde o cartorio do Registro Civil e dentro de trinta dias 
quando não se verificar esta coincidencia. ' 

Art . 15 . Incorrerá nas penas de multa de duzentos mil 
réis a dois contos de réis e de prisão cellular de seis mezes 
a dois annos, todo aquelle que deixar de promover no prazo. 
'fixado, ou que difficultar ou impedir o registro do casa
mento religio&Q, ou que fizer o registro sem as exigencias 
desta lei. 

Art. 16. Elevar-se-ão ao dobro as penas dos arts. 251 
a 253 da Consolidação das Leis Penaes em que incorrer o 
nubente que, se utiliZando de papeis falsificados nos termos 
dos mesmos artigos, conseguir casamento civil ou religioso 
para o qual haja inlpedimento legaL 

- Art. 17. Incorrerá nas penas do art . 283 da Consoli
daÇão das Leis Penaes aquelle que, sem estar seu casamento 
anterior dissolvido por sentença de nullidade, ou por morte 
do outro conluge, se casar de accôrdo com esta lei. 

§ 1.0 Incorrerã na penalidade prescripta no paragrapho 
unico desse artigo a pessõa que tiver prévio conhecimento de 
que é casado . aquelle com quE'm contrahir casamento nos ter
mos desta lei. 

§ 2.0 Tanto para o caso deste artigo como para o do ar
tigo antecedente, não é necessario que o termo do casamento 
religioso tenha sido registrado_ 

Art. 18. Dos actos ou omissões dos officiaes do regis
tro civU no tocante ·ás attribuições que por esta lei lhes 
cabe, poderá qualquer interessado ou o representante do Mi
nisterio Publico reclamar -·perante o juiz (art . 10, § 1°), o 
qua1 lhes poderá impôr a multa de vinte a duzentos mil r éis, 
bem como a suspensão dq exercício do cargo· até ~essenta 
dias. 

Paragrapho unico. Da imposição de qualquer das pena
lidades referidas neste artigo, poderá o otficial do registro 
aggravar de petição para a superior instancia. 

Art. 19. Das decisões do juiz caberá aggravo de peti
ção para a instancia superior, interposto por qua.lquer inte
ressado ou pelo Ministerio Publico . 

. Art. 20. Poderá ser annullado o registro do casamento 
religioso nos mesmos casos e dentro dos mesmos prazos em 
que póde ser annullado o casamento civil. 

§ t.o Dentro dos .·prazos a que se refere o paragrapho 
unico do art . 14, poderá o conjuge enganado obstar o regis
tro do casamento nos casos do art. 219, ns. I a ro do Codigo 
Civil. 

§ 2.o No caso do .n . rv do referido artigo, será de dez 
dia.<; o prazo para o· conjuge enganado obstar ou annullar o 
registro do casamento . 

. Art . 21-. o registro do casamento será gratuito e as 
cte8pesa.s do processo de habilitaçàc serão estabelecidas no 
Regimento de Custas de cada Estado. 

Para~pho unico. Será., porém, gratuito o processo de 
habilitaçao de nubentes ·necessitados, quando o requisitarem, 
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nos casos de sua competencia., os juizes criminaes ou de .me-
nores. · 

Art. 22. São isentos de senos todos os papeis neces
sarios ao processo de casamento. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrario. -
AUg7U!tO Víégas. . 

. VOTO DO SR. CARLOS GOMES · DE OLIVEllU\., APRES:Ii!NTADO NA 
COMMISSÂO DE CONSTITtTIÇâO E JUST1ÇA 

A discussão sobre a legitimação dos Ministros religiosos 
para que possam celebrar casamento, levou-me a encarar o 
assumpto nas varias emendas ·apresentadas, como passo a 
resumir, para concluir . com o meu voto. · · 

Projecto n. 79-B, emendado em ·-z~ discussão 

Por este projecto os ministros religiosos, para que · pos
sam effectuar casamento, devem habilitar-se perante o iuiz 
de Direito da circumscripção onde residam . . O juiz expe
dirá alvará que será: ·a) registrado no cartorio de Registro 
de Titulas e· Documentos; b> publicadQ. pela imprensa. Da 
concessão- ou denegação do alvará cabe recurso com effeito 
devolutivo para a Côrte de Appelação, · o qual póderã ser in
terposto pelo ministro ou por qualquer pessôa. 

O projecto: 1) não diz. como se fará a habijltação dos 
ministros; 2) permitte recursos que poderiam _tornar penoso 
para estes o exercício de um direi~ constitucional. 

II 

'EMENDA StrBSTITUTIVA AO PROJECTO N. 79-B - OSWALDO LIMA 
E OUTROS 

Esta emenda, parece, não se preoccupa muito - com a 
:habilitação do Ministro perante a autoridade civil. No re
querimento em que os nubentes ·· requeiram ao 3u1z seja o 
~scrt•ão autorizado a expedir certidão de habilitação para o 
casamento, constará o nome ou cargo .do Ministro da con
fis~ão religiosa proferida e nessa certidão se consignará a 
séae e a sua investidura nelle. Mais adiante, no art. 20, se 
uennitte que, por um acto do proprii:l Ministro indicado ou 
âe autoridade religiosa superior seJa aquelle substituido por 
outro. 

Deve-se, portanto, entender esta emen.da como preten
dendo que o juiz autorize, em cada caso, determinado Minis~ 
tro a ~elebrar o casamento. 

A emenda do preclaro mestre Levi carneiro su!fraga o 
meano ponto de vista e com o merecimento de encarar como 
convem, directa e espeçlalmente a questão. 

Não ha, porém, ahi, nenhuma exigencia de prova quan
to. á investidura religiosa do Ministro, e mesmo não seria 
n.zoavel exigU-o para cada caso. Dahí o não nos parecer 
e.cceitavel esse ponto de vlsta. 

m 
EllltENDA !?EDRO ALE~O 

Poder-se-ia enquadrar esta emenda no gruiJo da prece
den~e, pois que exige em cada caso autorização do juiz .para 
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-o Ministro celel>rar casamento: Mas apresenta alguns aspe-
-ctos di!ferentes. Corrige a inconveniencia apontada. ali, de 
-dispensar qualquer pro'Va de investidura religiosa do Minis-
·tret, com o dar publicidade nos proclamas, ao nome e inves
·tidura, deste. Mas, por outro lado, facilita .debates que po
-dem prolongar-se, sobre a qualidade de Ministro da pessõa. 
indicada para celebrar o casamento e sobre o caracter da 
-contissão religiosa . 

IV 

EMENDA WALDEMAR FEIUiEIRA 

_A emenda do nosso douto Presidente quer que, de com
municação das autoridades superiores das confissões religio
sas, ao Presidente das Córtes de Appelação nos Estados, no 
Di.stricto Federal e no Acre, seja organizada. nestas, relação 
dos Ministros competentes para a celebração de casamentos, 
:pelos cargos, quando de hierarchia universalmente reconhe
cida e noto ria, e pelos nomes, nos outros casos . 

Esta é, parece-me, a formula qt<e mais satisfaz a ne
<!essidade de urn processo que tranquillize os nubentes e a 
propria sociedade, que tambem é interessada no casamento, 
:facilitando ainda áquelles a consecução do seu objectivo. 

Com e!feito, a relação dos Ministros apresentada pelas 
autoridades religiosas, a que estejam eUes sujeitos, os cre
dencia regularmente perante as autoridades civis, e evita 
.rliscu.ssões inconvenientes não só para a religião, como para 
.os nubentes e até para a paz social, sabido que as discussões 
sobre assumpto desta ordem muito apaixonam os espiritos. 

Demais, desd~ que -o Estado admitte tambem a religião 
·COm o poder de conjugar vontades para os effeitos do casa-

- lllento, reconhece a existericia de outro poder, face a face ao 
seu. A religião, porém, não é uma abstracção do espírito, 
·mas se concretiza na sociedade, sobretudo pela sua organtza
·ção, isto é, pelas suas confissões, em que ha uma hierarchia 
a attender. Não é natural que o poder publico civil trate com 

· os agentes subalternos dessas confissões, quando ha em .cada 
Estado autoridades superiores que dirigem a sua actividade . 
.A estes, poiS, é que se ha de pedir titulas que legitimem a 
condição de Ministro e os 1.1.utorizem ao mistér religioso . 

Mas vê-se desde logo que somos levados logicamente a 
ir, no sentido destas idéas, até exigir com os esclarecidos 
.::ollegas Arthur Santos e ·Domil:1gos Vieira que na relação 
enviada pelas autoridades religiosas á Côrte de Appelação 
,conste sempre o nome dos Ministros. E isso é tanto mais 
conveniente quanto é certo que estes serão conslderado.s 
f unccionarios publicas quando effectua.m casamentos. E' pre-
-ciso assim identifical~os melhor. . 

O Sr. Alberto Alvares solicita esclarecimentos que lhe 
são prestados pelo Sr. Presidente. 

O Sr . Levi Carneiro e"põe o seu ponto de vista contra
rio ao registro dos Ministros Religiosos. 

o Sr. Arruda cainara presente á CommiS.são, com a li
-cença ·do Sr . Presidente, declara que o. pensamento da Con
stituinte foi respeitar ·a. exigencia. preparatoria. (Formalida
des das leis civis e a exigencia posterior, (registro do acto 
religioso), :e que a celebração!' se flzesse.Jal como antes e a 
·exemplo do que existe nas diversas rellg1oes. , 

Salienta a rejeição pela Constituinte da emenda de re
gistro. noml.nal dos ministros, mostrando os obstaculos! q_ue 
a medic:!a. poderia acarretar, mostrando que nas Rebgioes 
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~uja hierarchia é reconhecida e dentro das exigencias con· 
stitucíon2es o unico responsavel ê o superior hiera.rebico. 
Mantido o registro cDm uma emenda por 5 x 3, votando o
Sr. Carlos Gomes de accõrdo com su,as suggestóes. O Sr . 
Levi Carneiro propõe que o Sr. PreSidente estabeleça a. vo
tação do seguinte modo: I, Deve haver registro ou não? n. 
Nominal ou apenas de corpos? 

Votam contra o 1° item os Srs. Levi Carneiro, Ascanio 
Tubino e Deodoro de Mendonça. A favor os Srs. Alberto Al
vares, Domingos Vieira, A.rt.hur · Santós, Godotredo Yianna. 
Homero Pires, Carlos Gomes de Oliveira e Waldemar Fer
reira. E' approvado. 

O 20 !tem é empatado pois os Srs. Ascanio Tubino, Deo
doro de Mendonça, Godofredo Vianna, Levi Carneiro e Wal
demar Fer.z;-eira. votam a favor apenas da investidura, e os 
Srs. Alberto Alvares, Domingos Vieira, Arthur Santos, Ho
mero Pires e Carlos Gomes a favor da totalidade do item 
n. E' adiada a votação. 

São approvados os §§ 1o, 20 3°, contra o voto do Sr. Levi 
Carneiro. .. 

Os §§ 4° e 5° são approva-dos, declarando o Sr. Levi 
Carneiro que a.cceita, uma vez vencidó na preliminar. 

Approvado o § 6°, h a vendo o Sr. Domingos Vieira vo
tado de · aecôrdo com as suggestôes do Sr. Levi Carneiro ~ 

Approvada a seguinte emenda do Sr. Domingos Viei.J::a. 
Accrescentar entre o § 30 e 4o, o seguinte, "§ - da de-· 

.cisão do Presidente da Cõr..e de Appelação permittiildo, de
negando ou cancellando· as annotações, cabe o recurso de . 
aggravo de petição Interposto pelas autoridades superiores 
das confissões _religiosas ou qualquer de seus ministros, e 
o orgão do Ministerio Publico". · · 

Adiada. a cl.iscussão do art. 3°. 
Foi lido, approvado e assignado D parecer do sr. Wal

demar Ferreira, contrario, por inconstitucional, ao projectó· 
que autoriza a promover officiaes intendentes navaes do Cor
po de Intendentes Navaes. 

DECLARAÇÕES DE VOTO LIDAS lroMNTE A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE 
. SUBSTITUTIVOS AO PROJECTO QUE REJEI"XA O CAS.AMEN'I'O RELI

GlOSO PARA OS EFFErl'OS CIVIS 

Do Sr. Levi carneiro. 
Dispenia qualquer regiStro, annotação ou relação de mi

nistros religiosos - até que a constituinte não estabeleceu, 
nem mesmo admittiu, tal e>dgencia. Parece-me que ella será. 
até· inconveniente e, sendo nominal o registro, levará a sub-

. verter o preceito constitucional que legitil1lou o casamento 
religioso.. 

Vencido, porém, neste ponto, votei pelo registro :..- ape
nas de cargos e investiduras - tal como propuzera o Sr . 
Waldemar Ferreira, certo de que esta formula é menos no
civa que a do .registro nominal, proposta ~lo Sr. Domingos 
Vieira. · · 

•· 
DOS SRS. DOMYNGOS 'VIEtRA E AR'IlroR SANTOS 

Declaração de voto quanto q.o art. 2° do substitutivo apre
sentado pelo Deputado, · Professor Walàemar Ferreira, 
Relator do projecto n. 79-B - 1935. 
A ·primeira questão que avulta para ·a elaboração do 

projecto de lei · tendente . a regular a celebração do casa-
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·mento religioso Para os efteitos civis é -a de fiXar-se a com
·_petencia do Ministro da organização confissional que vae 
.celebrar o acto. 

Quer o etninente Professor de Direito da Escola de São 
"Paulo, Sr. Walà:emar Ferreira, que ao Presidente da Cõrte 
de Appelação, nos Estados, no Dlstricto Federal e no Ter
.rttorio do Acre, as autoridades superiores das confissões re
Jigiosas enviem "UJ?3- relação dos seus Ministros competen-

. tes para a celebraçao do casamento, designando-lhes, quando 
.. de hierarchia universalmente reconhecida""e notoria os cargos 

· e os seus substitutos eventuaes e os nomes nos outros casos. 
J)hrase esta lá substituida por projecto do proprio Relator. 

. Pensa o brilhante jurista, Sr. Levi Carneiro, que se 
-deve restringir "a casos concretos e pat<:>. effeito meramente 
de celebração do casamento, a apreciacão judicial da índole 
.de qualquer religião", limitando-se a reêonhecer, "desde logo, 
certas religiões como comprehend1das na desl.gnação consti
tucional" e accrescentando "que nos demais casos os in
teressados fariam a prova cabivel, no prazo de dez ·dias, de
cidindo, a final, o Juiz com recurso para a Cõrte". 

Deste pensamento não se aíasta o illustre Sr. Pedro 
. .Aleixo, para · quem é ta.mbem dispensada a annotaQão na 
.Secretaria das Cõrtes de Appelação, da lista dos cargos e 

·.nomes dos sacerdotes com competencia para a celebração 
do casamento, em suas confissões, devendo, apenas, esses 
.cargos e nornes constarem da petição dos nubentes e dos 
.ed.itaes de proclama, para, no mesmo prazo marcado aos 
Jmpedimentos, arguírem os interessados qualquer outra ma
teria visando a confissão religiosa .,...... ou a.o sacerdote - se 
incompetente ou privado de ordem. 

O objectivo eni vista é preclsar-se, evidentemente, a 
-confissão religiosa e o Minístro celebrante, alluilidos no 
art. 146, da Constituição Federal. Isto pela razão de que, 
o casamento teligioso submettido aos rigores da lei civil, 
para produzir e!feitos civis, não póde fugir da regra do ar
tigo 208 do Codigo Civil, que tambe~ considera nullo ·o 

.casamento contrahido perante autoridacre incompetente. em
l>ora seja esta nullidade sanada pela decorrencia de dois 
.annos, sem a devida allegação. 

P~ra _uma bóa systematiZa.ção do assumpto, preferi a 
:norma contida no art. 20 do substitutivo do nobre Depu~ 
tado Profussor Waldemar Ferreira, para que na Secretaria 
.das Côrtes de Appelação, em liVl"o proprio, sejam annotado.s 
.os nomes e os cargos das confissões, digo os cargos dos .Mi
nistros ou funccionarios das confissões religiosas que têm 
~ompetencia. para celebn!r o acto do casamento. 

Confiar apenas aos nubentes a obrigação de declararem, 
na petição ao Juiz, o nome e cargo do sacerdote do culto 
em que desejam se casar; admittir que dentro de um.a di
lação façam elles a prova do caracter da confissão religiosa 
a que ~ertençam, no caso de duvida q~anto á sua _imp_ortan~ 
cia social; prescrever que no decendio da publlcaçao dos 
.proclamas possam surgir impugnações visando a confissão 
religiosa ou o Ministro de seu culto; é alheiar-se m~t~ o 
Jegislad'Or da questão precipua, de ordem constituc1onal 
(Const . , arts. 113, n . 5 e 146), e de ordem civil <Cod. , 
art. 208); é retardar o processo, creando obices á reali-

. -zação do casamento e permittir questiuncula.s de . religião, 
pela paixão de uns e pela intolerancia de muitos; e mesmo 
não admitti.r a vigilancia que o proprlo legislador quer ter, 
nos casos de dispensa de proclamas, pela urgencia. do acto. 
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Acolho, porém, á critica· do brilhante Sr. ·Levi Carneiro,. 
a uma parte do art. 2° prol.a.tado pelo eminente Sr. Walde
mar Ferreira,· para não distinguir Ministros de . hierarchia. 
universalmente rJ'lCOnhecida e Ministros de confissão religio
sa, cuja ordem sacerdotai seja pouco ou nada conhecida. 

Se a orientação do substitutivo é a annotação dos Mi
nistros, se a razão da exigencia é . attender á disposição do· 
art. 208 do Cod. Civll, que fulmina. tam.bem de nullidade 
o acto praticado p_or autoridade incompetente, se o funda-· 
mento do preceito que se quer converter em lei é logo jul- . 
gado da qualidade da Confissão religiosa, não contraria a 
ordem publica e aos bons costumes, obvio, é que prelimi
narmente .fiquem liquidas esses pontos, annotando-se o nome· 
de cada Ministro em determinado departamento. judiciario. 

Não vala disti;lguir J.lti'-Lnistros de. hierarchia universal-· 
mente reconhecida e notoria, daquelles de nomenclatura pouco 
ou nada vulgarizada. 

Parece-me q'le á lei é indifferente saber qual é o roi-· 
nistro que póde celebrar o acto; o que lhe interessa é re
conhecer o Ministro que o ~cto celebra, por funcçã.o propria 
ou por delegação especial, que _deve constar do termo ou do-
assento do casamento. . 

A confissão religiosa qne não qUiZer se sujeitar a esta-. 
innocente exigencia, - a lhe não desautorizar nem lhe pôr 
em situação de dependencia para com a ordem secular, an
tes, a prover com ella um principio d:"J coordenação para um 
alto fim social -, renunciará o direito que a Constituição 
lhe garantiu, dé ter por valido o casam~oto celebrado perante
os seus Ministros e pelos s~us crentes, obedecidos os precei
tos_ legaes. 

Sala ctas Sessões, 1 de Julho de 1935. - Domingos Vieira. 
- Artkur Santos.. · 

~o SR. DOMINGOS V!EIRA 

Concordo com o nobre Deputado Sr. Levi Carneiro,· que 
«l periodo final do § 6Ç>, do artigo 2°, pode dar na pratica re
sultado contrario á intenção do seu eminentissimo relator~ 
accendendo as la.mentaveis questões religiosas e agora, sob a 
egide da lei, como bem diz o preclaro jurista, maximé, nos 
pontos distantes do_ nosso Paiz. 

Acceito o tJaragrapho, substituindo as palavras Minis
teria Publico por Presidente da Côrte de Appelação e sup
ptiznindo o periodo final do mesmo paragrapho; 

Rio de Janeiro, 1 de Julho de 1935·; - Domingos Vieira .. 

DO SR. ARTHUR. SANTOS 

Votei pe}a seguinte redação do § 1o do art. 2°. 

"As nomeações, exoneraçóes e substituições deverão ter 
a mais ampla publicidade." · 

· Não exigi que os ministros religiosos t~mham as ~as po
sições ou ·titulas de nomeação em devida ordem porque pensct 
que esse assumpto escapa da competencia do legislador civil. 

Sala. das Sessões, l de Julho de !935. - Artlw.r Santos. 

l . E' lida e vai a imprimir a segUinte 
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REDACÇÃO 

N. 100-A -'- 1935 

(1 a Legislatura) 

Redacção J~nal do proiecto n. 100, d.e 1935, (la legislatura} 
que dá á Liga Brasileira contra. a Tuberculose (Funda:. 
ção) a plena propriedade cio terreno onde: está construi
do o edifício de sua séde social, nesta Capital. 

(Projecto n. 277, de 1935 - Justiça 37, 1a legislatura). 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica doado á Fundação Liga Brasileira contra a 
Tuberculose o dominip pleno do terreno já concedido nos 
termos da escriptura de 19 de Outubro de 1905, á referida 
instituição. , 

Art. 2.0 Serão isentos de impostos federaes o terreno 
e o edifício nelle construido, emquanto servirem aos inte
resses da mencionada íundação. 

Art. 3.0 A presente doação é fe~ta sob as seguintes con-
dições: · 

a} a donataria não poderá, sem prévia autorização do 
Governo, alienar ou grayar o terreno e o edifício nelle cons
truido, que não serão sUsceptíveis de penhora; 

b) quaesquer proventos, ou benefícios, resultantes ela. 
alienação ou .gravame dos refelidos bens, assim como de ou
tros contractos, que a Liga Brasileira cóntra a Tuberculose 
realizar, serão applicados, unica e exclusivamente, no desen
volvimento e na manutenção dos serviços da mencionada 
Liga. ' 

Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrar:o. 
Sala da Corrimissão, 8 de Julho de 1935_ - Valente - de 

Lima, Presidente., - Vicente Miguel. - Heitor Maia. -
M ath.ia.s Freire . 

O Sr _ Presidente - ~stá finda a leitura do Expediente. 

Tenho sobre a Mesa e vou submetter a votos o goguinte 

REQUERIMENTO 

N. 1 

Propomos que se lance em a c ta um voto de regosij o pera. 
passagem do dia de hoje, 9 de Julho, data memoravel que 
lembra o Congresso de Tucuman, onde foi firmada a inde
pendencia politica do povo argentino. 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 193~. -Renato Barbosa. 
- Negrão de Lima. -Eurico S. Leáo. 

O Sr. Renato Barbosa (Pela ord.em) - E' natural Sr. 
Presidente, que o acontec1mento hoje commemorado no seio 
do povo argentino, tenha repercussão nesta assembMa.. 

Foi no Congresso de Tucuman que, ha 119 annos, se pro
clamou a independencia da culta nação ü:mã. 
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Não fol ahi que se ~stabeleceu a Lei Magna, destinada a 
regular a .,.;d~ do paiz, que surg;..a. para a liberdade: o povo . 
. argentino, como todos os povos, teve que se defrontar, nesse 
instante, com a diversidade de orientação e pensamento dos 
bomens. · 

Se todo a Argent-ina estava unida para a emancipa!::i.O, 
el!a. se dividiu, todavia. quando se tratou de elaborar a su~ 
lei fundamental. Por isso, unitarios de um lado, e provit!.
ctanos, de outro, debateram-se, creando a intranquillidarle 
publica, que se prolongou por longos · annos, deternünando 
mesmo que Alberdi; o maior plasmador da nobre nação sul
c.merh!ana, vivesse por muito tempo expatriado, pois só 41 
annos depois JlOUde retomar â Patria. 

Não se tratava, naquelle momento, de detenninaJ.· 11-
mit.es territoriaes, de modificar cursos de rios, de transfor
mar um solo de núneração em gleba propicia. á cultura: tra
tava-se, sim, de firmar, inspirada na ambiencia daquell_e cli
ma, inspirada nas lições de Montesquieu, a lei que havia de 
ser acceita, porque seria a e:Kpressão dos anseios da nova 
nacionalidade . 

. Foí o que se alcançou mais tarde, a despeito de penost1 
periodo de agitação e revolução . Sõ em 1852, é que se 1·euniu 
a Constituinte Argentina, promUlgando, no anno de 1853, a 
<:onstituição democratica e republicana, cuj_os principias ba-
s!lares estão em vigor até hoje . . 

Sr. Presidente, em homenagem á grande democracia. :l. 
C(Ual estamos ligados por uma tradição continental que n~o 
se pode esquecer e que é, mesmo, _eterna, porque a ella, se 
vem condicionando a lei maior do sentido do nosso trabalho, 
a lei da necessidade; · em homenagem a esse povo, Sr. Pl·esi
dente, quer parecer-me que . o requerimnto que deixei so
bre a Mesa esteja plenamente just!ficado. (Palmas. O oraclo'!' 
é viva~nte cumprimenta.clo. } 

Em -seguida, é app-rovado o requerimento n.u
mero 1. : 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa o seguinte 

REQUEIUMEN'TO 

N. 2 

Requeremos que figure nos annaes da Camara. dos Deptt
tados um voto de congratulações com o povo paulista e com 
a. Nação Brasileira, pela promulgação da carta constitucional 
de S. Paulo, na data de hoje, que evoca grandes e nobre3 fei
tos da histeria patría, voto que tambem envolve uma ho
menagem de respeito e de admiração áquelles que valorosa
mente tombaram no campo da luta, durante o movimento de 
1~2. . 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 1935. - Cardoso ele l!,feUo 
Netto. - Walàemar Ferreira. -Fabio ele Camargo .h.ranha . 
- A . Moraes Andrade. ~ Antonio Castro de Abreu Sod.rJ. 
- Jayro Franco . - José Cassio de Macedo Soares. - Ro-
berto Simonsen. - Paulo Nogueira Filho. - Barros Pen
teado. - Mira.ndà. Junior . - Gastãb Vidigàl. -A, F. San
tos Fil'fto. - Carlota Pereira de Queiroz. - Justo de Mo
raes . - Gomes Ferraz. - Cf.à B. de Castro Prada . - Fe
lix Ribas .. - Alves Palma . - Aureliano Leite. - Francis-
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co de Moura. Francsico d.í Fíori. - Sebastião Domir.
gues: - ~belardo Ve:gueiro .cesar. - Gama Cerqueira . . -
P_eretra L2ma. - ~e~ra JunU?r. - Horacio Lafer. - Mar
tznho Prado. - OZ.ve;ra C01Lttnho. - Theotonio Monteiro de 
Barros. - J. A. Sampaio Viclal. - Penteado Stevenson. -
Paulo Assumpção. - Roberto Moreira. - Laerte Setubal. 
- Hyppolito do Rego. - Bias Bueno. - Cincinato Braga. 
- Jorge Guedes. - Teixeira Pinho. - Macedo Bittencourt . 
- Aniz Baãra . - Lemgruber Filho . - Trigo de Loureiro. 

o Sr. Presidente - T enho outro 

REQUERil'dENTO 

N. 3 

Requeremos que seja suspensa a Sessão de hoje em ho
menagem á da ta. 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 1935 . - Arthur Ber
nardes. - Borges de Medeiros. - João Neves. - Roberto 
Moreira. - A . Bernardes Filho. - Wanderley Pinho. -
Christiano M . Machado. -Alves Palma. - Acurcio Torres. 
- Bías Fortes. - Eurico Souza Silva. -- Pinheiro Chaga:J. 
- Oscar Fontoura . - Jair Tovar. - Acylino de Leão . -
Ubaldo Ramalhete . - Levindo Coelh:;. - Furtado de Me
nezes. - Sampaio Corrêa . ....._ Paulo Martins. - João Cleo
phas. - Alde Sampaio. - Plínio Tourinho. - Domingos 
VeZlasco . - Nicolau Vergueiro . - Daniel de Carvalho . -
Abreu Sodré. -Paulo Assumpção. - Castro Prado. - Tei
xeira Pinro. - Justo de Moraes. - Feli:c Ribas. - Jairo 
Fra,nco. - Diniz Junior. - João Mangabeira. - Henrique 
Couto. - R . Prado. - Magalhães de Almeida. - Fran
cisco de Moura. -.:Eurico Ribeiro. - José João do Patroct
nio. - Abel dos Santos : - Botto ·de Menezes. - Macedo 
Bíttencourt. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir ·a Cam.:mi sobre o reque
rimento c. 2. 

O Sr . Waldemar Ferreira - Sr _ Presidente, é do estylo· 
parlamentar que se registre, na . acta dos trabalhos da Casa, 
o perpassar daquellas datas mais suggestivas, mais signl!i
.::tivas do sentimento nacional. A de hoJe é, sem duvida, 
uma dellas. 

Fechado o cyclo das revoluções brasileiras, a que, Se
nhores, irrompeu em São Paulo a 9 de Julho de 1932, e 
que desejamos seja co~oada POr uma éra fecunda de paz 
e de trabalho, veio demonstrar, apenas, como estavam bem 
alicerçados os sentimentos moraes da nossa terra e da nossa 
gente. Se não se conseguiu ainda fazer a philosophia das 
revoluções, se não se logrou estabelecer quaes seriam, dian
te de determinadas circumstancias, os effeltos desta ou da
quella, embora· se houvesse estabelecido uma technica pela. 
qual ellas se pronunciariam., - a verdade, Senhores, é que 
a Revolução constitucionalista de ~ão Paulo apresentou-se 
aos paulistas como imperativo de suas proprias consc1en-
cias. 

Aquelle movimento, encarado por alguns como se fosse 
a explosão de sentimentos malsãos, não foi, senão, a demons
tração vivida de que São Paulo, naquelle tempo, defendia 
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dois principias .;_ um; de. ordem local - o da sua auto
nomia; outro, de ordem nacional - o da constitucionali-
~ação do Pa.iz. · 

A luta que então se descerrou foi das mais duradouras 
que temos tido, e, talvez, por isso mesmo, das mais pro-
fícuas nos seus ensinamentos para a. I:acionalidade. · 

Desabrochou primeiramente com um aviso salutar e, 
depois, pelos ma.gnüicos effeitos que della adviriam para 
QS dias futuros do Brasil. 

Não foi,· pura e simplesm~nte, uma rebeldia contra esta.. 
QU aquella autoridade, senão, e especialmente, a reivindica
ção de principias que condiziam · com toda a tradição da 
política brasileira e da po1itica de São Paulo. 
. Não se comprehendia, em verdade, S~hores, que São 

Paulo, desde os tempos coloniaes senhor de si mesmo, ser
Yindo a seus proprios desti.J.os e, com os destinos delle, aos 
da nacionalidade, pudesse pairar por mais algum tempo 
fõra do dominio e da· administração de si mesmo. 

Foi este o primeiro imperativo da revolução de Julho 
de 32. 

Mas não bastava aos paulistas tomarem conta da ad
mlnistração do ·seu Estado; era ainda essencial que o pro
prio Brasil entrasse na posse de si mesmo. 

Els a dupla finalidade daquella esplendida e maravl
J,hosa revolução, em que não se sabe que mais admirar; 
s~ o sereno e connante desapego com que os paulistas, un~.
nimemente, então se manifestaram; se a nobreza dos senti
mentos e dos ideaes que elles proprios defenderam. 

Quando, dias· depois, as armas se abateram e se es
beleceu plena luz sobre as causas dt'!terminantes daquelle 
movimento, o BrasU inteiro comprehendeu que estava 
diante de um phenomeno natural e estranho na evolução 
chefes militares do Exercito brasileiro e repercutiu em quasi 
todos os Est(ados, ~anhando desde logo a sympathia das 
.~onscíencias que aspiravam por ver o Paiz restituído ás .suas 
garantias constitucionaes. · · 

Encerrado aquelle movimento, São Paulo demonstrou, 
movimento que encontrou logo a acceitação e adhesão dos 
nas .e!eições que se succederam, e que aquelle movimento, 
~epois, qual era a intensidade da sua alta cultura civica; 
dos seus acontecimentos sociaes e políticos. 

Não se propunha, de maneira alguma, fazer uma con
vulsão simplesmente regional; ;para.-o que então se appel
la.ra !ôra para a propria. consc1encia do Brasil. Nem podia 
ser, de outro lado, Senhores, local ou apenas regional um 
sem du-vida ta.lgUma., apressou, São Paulo conseguiu pro
var, .pela sua manifestação clara nas umas, a perseverante 
deliberação de continuar a luta. em prol da grandeza do 
P~. . 

Quando, Senhores, os seus Deputados aqui appare<:e
Tatn na Assembléa Nacional Constituinte, vieram anilnados 
do mesmo intlúto e a sua cooperação foi a mais leal e sin
~era, para . que a lei basica 'da segunda Republica não des
merecesse das formosas tradições da cultura jurídica e po
lítica do Brasil. Trabalharam elles de olhos fitos no seu 
dever_ e tudo fizeram por. que não fossem o centro de dis
soluçao daquella Assemblea, tantas. vezes ameaçada, ma.s 
que a :propria dignidade exigia ultimasse suas deliberações, 
como as ultimou, debaixo. das bençã.os do Povo Brasileiro. ' 

· Nesse transe, Senhores, São Paulo não fez, como fez 
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~gora, senão continuar a fiar o fio da sua tra~ção hlsto
rica no :Brasil. 

Não se arreceiou jámais_ das difficuldades que ·se lhe 
antolharam; bem ao contrano, ·resolutamente as venceu. E. 
aquelle espírito conectivo que então se formou no Estado 
e que garantia a unidade de pensamento e de accão da.: 
quelle movim.ento, (!Ontinuou até nossos dias, de tai fórma 
que a data de hoje nos é duplamente satisfactoria. 

Nâ!:! · cultuamos néUa apenas a memoria daquelles que
~e partuam; cultuamos tambem a promulgação, que hoje 
M vae fazer na formosa cidade de Piratlninga, da Consti
tuição politica de nossa terra. 

O que representa esta Carta Constitucional bem com
pherendem aquelles que aqui trabalharam na feitura do 
.Pacto de 16 de Julho e os que acompanham, em SP11s res
peçtivDs Estados,_ a elaboração das propJias cartas politicas. 

Os :par'".Jdcs que ali estabeleceram o seu campo de luta.. 
agiram, nesta emergencia, com a sobria a.ttitude dos que se 
respeitam a si mesmos, para serem respeitados pelos ad-
versarios , · · 

· O trabalho que a muitos se afigurava deveria desen
..,olver-se no meio de agitações estereis, cifrou-se na cami- ·· 
nhada de quem tinha medido os seus passos e acertada a 
sua segurança de que ainda uma vez era preciso vencer
aquella outra difficuldade. 

E hoje, Senhores, que vae ser asslgnada a Constituição 
politica de São Paulo, - e immecfiatamente promulgada -
é com prazer que annunciamos ao Paiz esse acontecimento,. 
pela aita · significação que encerra, e. sobretudo, pelos ensi
namentos que delle decorrem. 

. Quando foi, Senhores, da luta em que 1932 se mani
festou, no .meu modesto posto de retaguarda, que o destino 
me indicou, tive, de. uma feita, a !ortuna -de dirigir a todo 
o Paiz, numa daquelals madrugadas frias de São Paulo, um 
appello a todo o Povo Brasileiro para que ouvisse nossa 
palavra, .sentisse ·o pulsar de nosso coração e comprehendesse 
afinal, que· nós estavamos entã.o~ .como agora, tecendo o fio 
da. grandeza elo Brasil. · 

Nas palavras que então proferi, concitei todos os bra
sileiros a que confiassem nos destinos do BrasU, ViSto conto 
dei!tro em pauco, aquella madrugada se converteria num es
plendido dia solar,· e poderíamos, msis socegados, cumprir 

. nossa missão historica . 
Não vejo porque, Senhores, não retOme ·o. fio daquellas 

palavras. E' desta tribuna que agorà nie dirijo ao Paiz, fa
zendo-lhe, em nome de São Paulo, novo appello para que 
deixe amortecer, como em São Paulo amorteceram, as qui
zillas pessoaes, os resentimentos reconclitos, e possamos todos 
traba-lbar pelo progreSso cada vez maior do Brasil-. 

Felizmente, Senhores,· no texto · de nossa constituição 
ficaram . consagrados principies que estabelecem bem o am
bito dentro do qual têm de· se- desenvolver os poderes cons-
titucionaes .· da. R~publica. . · · · . . 
- ··Não -é mais . possível que dentro de nossa organizaçã() 

politica a: Camara dos. Deputados se esterlize numa critica 
desapiedada _e impie_dosa, mas, pelo. contrario, -se restabele-. 
ça, nwr..a obra co:nstructor:a. . . . . . . . .. 
~ - . . ~es , e tantos foram-; os poderes ·que a. Carta.; Constitu
cionat attribuiu · á:.camar~. dOS;:Deputados, :que nao podere
mos· ma;1s .eontinuar. · nir,vanicani'ente . obcedados nas contem'-' . 
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plações do alto; temos de, pelo nosso proprio esforço e ã. 
nossa propria custa, resolver os nossos problemas nacionaes. 

Se· a Camara se afastar deste caminho e voltar á encru
~ilhada que deixou atraz, ella ·terá, no futuro, de se quei
xar de si mesma e de mais ninguem, porque então terá :fa
lhado aos seus <>agrados deveres para com a ·Patria. 

Não se podt._ -· de outra form:a, commemorar melhor a 
data nacional de 9 de Julho, e, ao mesmo tempo, festejar a 
promulgação. da Carta Constitucional de São PaUlo. · 

Debaixo destes nobres principias, invocando o melhor 
,dos sentimentos daquelles que nesta Casa trabalham, a ban
cada de São Paulo, inclistinctamente, por todos os compo
!lentes de suas varias correntes politicas e dos seus repre
sentantes de classe, dirige ainda este appello· ao Brasn, para 
que . se acostume a. conf~ar em si mesmo, como nos temos 
confiado em nós. Dest• Arte, são não poremos o Brasil na 
marcha de seus destinos, se nõs proprios falharmos á. nossa 
m.lssão. (Muito bem; palmas.) 

O Sr. Roberto Moreira {Palmas prolongadas) - Senhor 
.Presidente, pennitta V. Ex., permitta a Camara que justi
!ique desta tribuna - que acaba de ser enaltecida pela elo
.quente palavra de um dos mais illustres Deputados de São 
Paulo-. as .homenagens consubsta.nciadas nos requerimentos 
enviados á Mesa . . · --

0 movimento de 9 de Julho, que explodiu em São Paulo 
-como manifestação unanime, incoercivel dos habitantes da
quella terra generosa, foi mais uma brilhante af!irmação 
do sentimento tradicionalmente brasileiro, nacionaliska, do 
povo daquelle Estado_ -

Não posso deixar, sr. Presidente, de exaltar, neste mo
mento, as virtudes cívicas da grey ~ullsta, porque hoje 
tretendemos commmemorar uma data que tem um cunho pro
fundamente nacional e, para fazel-o, devo recordar os fastos 
de São Paulo, que, todos elles, traduzem esse mesmo senti
mento, esse ~esmo espírito. eSntiam- os paulistas - não 
e o momento de discutir se acertada ou erradamente - que 
a perduração do regime discricionario seria nociva ã Re
publlca, seria certamente fatal á nacionalidade. E tal era 
a situação do meu Estado, tal a Justa exasperação dos an\
mos alli reinantes, que, naturalmente, havia de desgarrar, 
como desgarrou, num movimento de extraordinaria e franca 
insubmissã.o . . 

Quem acompanhou, como eu, aquella ma.gnifica arran
.:ada; quem viu a vibração daquella gente; quem contem
plou o Sa.crificio daquelles bravos; quem de perto palpou o 
que havia de amargo e profundo naquelle anceio de toda 
u~ população electrlza.da,- eSse pode dizer que não havia 
aill um simples explosão de rivalidade polltica. ou de mes
quinhas questões de campanario. Numa longa visão retros
]Ject1va, eu· tenho a impressão de que •. naquella ·hora., ·estava 
recordando São Paulo todo o seu vasto e luminosa passado. 

Era como se alli se .reproduzisse a investida sublime .da
quelles homens interpreditos que se embrenharam pelo sertão 
desconhecido para deminitar ma.teri.a.llnente a Patria. Era 
-como se alli se repetisse·a aeção dos homens extraordinarlos; 
.Sr. Presidente, que, · gu1ados pelos gloriosos antepasSados 
de V. Ex., archltecta.ram a· libertação palltiea. ·da naciona
lidade. Era. como se alli ·l'eapparecessem os pioneiras, os-. 
outra coisa. não fizeram e não pretendenm., senão dlgni
'ficar o BrasU, senão engrandecer a Patrla. (Mu~to bem.) 
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. E' com esse sentimentO, Sr . Presidente, que venho á 
tr1buna para, em nome de meus correligionarios e em nome
de toda a minoria desta Casa, pedir as homenagens que 
co:q.stam dos requerimentos enviados a v . Ex. . 

Estou certo de que ninguem poderá denegar seu àwio 
a taes homenagens, porque ellas visam apenas a demonstra
ção irrecusa vel de que os paulistas, mais uma vez, souberam 
servir São Paulo e a Republica, e o fizeram tão bem e inter
pretaram tão bem o sentimento da nacionalidade que o seu 
movimento encontrou uma repercussão, generalizada no 
Pai.z inteiro . 

Não .posso descer desta tribuna, sem daqui lançar, jun
tamente com a braçada de flores que faço cahir sobre -a 
t umba dos que pereceram naquelle prelio immortal, uma 
IJalavra de gratidão a quantos. no sul, no centro, ao norte 
do Paiz, nesta Capit al, por toda a parte, abracaram e co
adjuvaram, o heroico movimento paulista, por élle se sacd
i'icaram, a elle tudo deram e immolaram, curtindo incom
portaveís soffrímentos, na-certeza de que estavam escrevendo 
uma. pagina lunúnosa nos fastos nobilitantes do Brasil. 
(Muito bem . Palmas prolongadas. O orador é -oivamente te
licitado.) 

O Sr . Felix Ribas - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Os representantes paulistas nesta Casa., bem como na 

Constituinte que nos precedeu, se: abstiveram sempre de tra
zer ao conhecimento de seus pares, de uma forma solenne 
e eategorica, as razões justificativas do movimento armado 
de 9 de Julho de 1932 . 

Motivos, certamente respeitaveis e pa.trioticos, nortea
ram os constituintes paulistas, através a elaboração ·consti
tucional, de forma a mantel-os sempre dentro da mais es
trlcta cpllaboração constructiva, empenhados no alevantado 
desejo de abreviarem,_ o mais possível, a promulgação da 
nossa Carta Magna . 

. lg~ procedi.m~nto, Sr. Presidente, tiv.eram agora os 
nossos correligionarios na Assembléa Constituinte Esta.doa l, 
::;apitando todos os resentimentos partidarios, afim de que 
São Paulo não ·contin'!as::;e. por mais tempo, desprovido de· 
sua lei institucional. 

E essa linha. de conducta, Sr. Presidente, com relação 
aos pródromos do·9 de Julho paulista, não será quebrada por 
nós do Partido Republicano. 

Não formulajremos que~, não nos ouvirão lamurtar 
nesta Casa pelos soffrl.mentos que · então assolaram o · po-vo
de nossa terra. Morrerão estranguladas em nossas gargan
tas as lamentações da nossa gente e recalcados em nossos- · 
corações ficarão eternamente os nossos amargores. 

Agir em contrario seria ferir os melindres de altivez 
de nossa terra, que não quer, Sr. Presidente, por um pundo-:
nor natural de raça e dignidade, assistir a exhibiçã.o especta
cular de suas dores, nem sujeitar, á lncomprehensã.o alheia, 
os seus mais reconditos resentimentos. · -

Impõe-se, porém, para exterminar, de vez, certo des
virtuamente emprestado em má hora ás nossas intenções,. 
a recapitulação, em rapldos traços, da. elaboração psyclllco
emotiva que se operou em nossos espiritos e da. qual resul-
tou a eclosão da. revOlta. -
. Victorloso o movimento de 30, Sr. :Presidente, a popu· 
lação consciente de nosso Estado assumiu uma a.ttltude de 
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-esper:tativa, que se não .era enthusiastica, poderemos cha
mar de tranquilla e serena. · 

E dessa ultima postura, passadas as prim~iras trope
lias, compartilhavam até o proprio partido a que tenho a 
"honra de pertencer, embora deposto e vi...sado directamente 
pela revolução. E por que não havia de ser .serena .a nossa 
a.ttitude, se em consciencia sabiamos das intenções pat.riotieas que sempre nos nortearam? E por que havia-de ser de 
grande intranquillidade a nossa especta.tiva, se yiamos _á 

·-rrente dos destinos. do Estado os nossos .adversanos e cn
ticos da -vespera,. que certamente iriam aproveitar a oppor
tunidade pata corrigir as nossas _imperfeições? 

Recolhidos, portanto, á discr~ção que se nos impunha, 
nos puzemos a observar os acontecimentos. · 

Mas, que acontecimentos, Sr. Presidente. que inespera-
• das coisas estavam reservadas á nossa sensibilidade, a que 

1nexplicaveis desígnios pretenderam levar a nossa terra! 
Em poucos dias, eram afastado.; do poder os proprios 

competidores do nosso partido e que haviam cooperado no 
movimento ·revolucionaria, também · elles não eram consi-
derados dignos de nos governar. · . . 

Ir.stallam.:se no poder figuras para todos. desconhecidas, 
:adventícios de ultima .hora, tripudiando sobre a dignidade 
de todo um povo. Sim, porque já então não havia mais gre
gos nem troyanos, o crime era por assim dizer original, o 
-crime era ser paulista. Eramos todos indiciados numa gran
de formação de culpa por delicto contra a Patria. · 

E presenciou-se, então, Sr. Presidente, um grande exame. 
de consciencia: o exame· de consciencia de um povo. De 
um povo que desejava saber porque o accusa'vam, de um 
povo que queria sinceramente conhecer as suas culpas. E 
feito o retrospecto interrogativo, a· histeria respondeu e o 
passado falou: nos primordios da nacionalidade, foste o 
bandeirante,. as tuas llotas palmilhando o 3ertão, construi- -
ram a grandeza geographica da Patria; nas tuas plagas ou
-viu-se o brado da emancipação política; nas lutas do Con
tinente os teus filhos morreram pelo Brasil; no teu meio e 
em tua tradicional Faculdade se formaram os mais robustos 
talentos nacionaes; ahi tambem se .. iniciaram os movimentos 
-da abolição e da Republica, e, de:poís, não desbarataste a 
tua autonomia; foste a terra do trabalho, das iniciativas 
louvaveis, dos progressos conectivos; alphabetiza.ste o teu 
povo, hygienizaste as tuas cidades e populações; construiste, 
emfim, uma verdadeira civilização. 

Desse c:>tejo, que assim focalizava a mais cruel das in
justiça, resultou então o inevitavel; a mais intensa, a mais 
justa e insopitavel indignação conectiva,. espoucando em 
multiplas explosões, produzidas todas por um só rastilho. 

Mas; povo educado, senhor de· seus nervos e de suas. pai
xões, não se deixou leyar por impulsos disparatados e . dema
gogiCos e incoerciveis. numa actuação · contraproduct)nte e 
pre:ludlcial aos destinos do Paiz. · . . · . . 

· Procura os seus chefes, ouvJa-lhes. a ipa.lawa s~bia. e. 
avisada e delles escuta o diagnostico do mal e recebe a for-
mula thera,peutica: · 

-Faltava.:.nos a Constituição, a garantia. das nossas _liber
dades, a ·segurança da nossa autonciin.ia. · 

· Mistér se fazia reconquistal-a, por ·meios suasorios, se 
· possivel, pela violencia, .se preciso. .. 

E . essas eta}las , foram vencidas; li~as e associações se 
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'formam para propugnar pela reconstituclonalização do Palz. 
os com:i.cios se succedem, a prédica não cessa. 

Mas tudo era em vão, forças diabolicas e constantes 
.s~ incumbiam de destruir as poucas conquistas alcança
das nessa campanha, procurando tomar illusorias uma ou 
outra providencia que de quando em vez repontava, desuis
'tadoramente, no tortuoso atalho que então se nos deparâva, 

· como a via da futura reconstitucionalização do Paiz . 
Foi quando, o desespero se apossando do povo de m1nha. 

terra, leva-o a tentar a ulti.ma e extrema altemativa: a vio
lericia pelas armas, que nessa altura, já nos afigurava le
gitima e. patriotica, diante do conhecimento em que estava-
1\:Ps de que este anseio era compartilhado pela maioria das 
populações .de todas as unidades da federação brasileira. 

Como vêem, pois, os Srs. Deputados, o obJectivo ma
xi.m.o da. nossa revolução, era de interesse nacional, mais 
uma vez· São Paulo não se afastava dos seus sentimentos pro
fundamente nacionalistas. 

E se assim era, e se assim foi, é justo que o parlamento 
brasileiro homenageie esta data, homenageando tambem os 
.que morreram naquella luta. 

Porque, Srs. Deputados, o voluntario paulista, quando 
tomou de seu fuzil e. procurou as lindes de nosso Estado, 
não foi para levar a. morte e a destruição aos seu sirmãos 
de outros Estados; não, elle era o portador da lei, cllc que
ria a ordem, e almejava exterminar o8 cháos em que esta
vam transformando o nosso Paiz. 
. Mas elle morreu, Srs. Deputados, morreu rcproduz!n
.do a imagem de Femão Dias, o seu grande nnccstml, numa 
repetição impressionante das ·predestinações rc~cl'vadus a 
certos povos e c~rtas raças . 

O bandeirante, agonisando, não conheceria nunca o fra
casso im..mediato de sua grande, arrojada e heroicn. erJipresa. 
Mas aquelle fracasso ia resultar na esplendldn v!ctorla da 
grandeza material da Patria. 

O voluntario paulista, que encontrou a morte no cam,.. 
po de luta, empunhando num ultimo estertor n. sua arma 
de guerra, levou tambem para o tumulo a consoladora igno
xancia da nossa derrota militar. 

Mas a sua morte, como a do caçador de esmeraldas, não 
fôra inutil, em breve a · Patria obediente ao seu sacrificio 
voltaria ao regime da lei, e agora o seu Estado, n. suo. grande 
.capital ou- talvez a sua pequena e humilde terrinha.. perdida 
num rincão longínquo, festeja nesta hora a. voltn. da liber
.dade integral de seu povo. 

Morreu o voluntario, mas morreu como d!r,no herdeiro 
-do epitaphio ímmortal dedicado ao seu lendn.rlo untcpo.s.sado 
das pedras verdes. 

"Morreu, germinarão as sagradas semente:-; dt~~ r.otn.s de 
suor, das lagri.mas ardentes. Hão de frut1f1cnr n.n tomes e 
as vigílias. E um dia, povoada a terra em nm· te deitas, 
quando aos beijos do amor crescerem o.s ramJUas, quando 
aos bei-jos do sol sobrarem as colheitas, tu cunturl'lH, na .voz 
dos si.Iios, nas charruas, no esto da multldf~o. no tumultuar. 
das ·ruas, no clamor do trabalho e nos hymno:-~ dn paz. E 
.subjugando o olvido através das idades. vlolaclnr de sertões, 
semeador de cidades, dentro do coração du Pntl'ln. viverás.'' 
{Palma-S. O orador é cumpr~mentado.) · 

.. O Sr. Alves Palma (Pela ordem) - Sr. P1·csldente, ã. 
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guiza de encaminhar a votação dos requerimentos, permitta
me algumas palavras. 

Quanto mais distante, no tempo e no espaço, nos senti
mos do movimento collectivo, que se denominou "Revolução
de S. Paulo", tanto mais vulto elle assume, em a nossa ima
ginação, como acontecimento que deve passar á historia do· 
Brasil, caracterizando uma época. _ -

Naquella hora de inquietações, quando a Dictadura se 
desmanvada, para S . Paulo se dirigiram as esperanças da. 
Patrai. E o seu .POVO bem as sentiu ·e bem as comprehendeu. 
Então, fazendo-se- depositaria dessas esperanças e revidando · 
afrontas e humilhàções, num esforço supremo, levanta-se de · 
pé e marcha par~ as suas fronteiras , como em procura de
um ideal salvador . 

Nessa jornada; a epopéa maxi.ma dos factos nacionaes,. · 
nos reconcavos da Mantiqueira, renovou-se o scenario das 
Termopilas; nas Circumvizinhanças do Paranapanema, as 
grandes linhas das batalhas campaes; no vale do Parahyba,. 
os lances da guerra moderna ; Na fronte daquelles comba
tentes, transfigurados de ideal, se constata o nobre objectivo· 
de legalizar a Patria, anarchiz~da e de a collocar na senda 
da sua finalidade historica . . · . 

Commemorar esse feito d'armas é um dever do civismo 
nacional, porque as s11as consequencias . foram as mais pro-· 
fundas na vida do Brasil . A transicão que surgiu entre a. 
Revolução de S. Paulo e os seus ult !Ínos resultados não terá 
força _bastant~ para evitar indefinidamente a sua completa:. 
:-~::alização. 

Quando todo o Rio Grande do Sul se engalana para fes
tejar o centenario Farroupilha, que, ao lado do seu idealis
mo republicano, teve um cunho regionalista, como vemps nos 
manifestos de Bento Gonçalv.es, não é demais (!Ue co)Iliilemo
ramos, sem restricções, a Revolução legalista de São Paulo_ 

A agitação patriotica desse momento historico está pa
tenta.ndo, outroSim, que o espírito paulista, actualmente, é o· 
mesmo do bandeirante audaz, que, outrora baptizou as f:ron

. teiras da Patria, e, agora, precisa concorrer para .fixar os 
contornos da segunda ~ep_ublica Brasileira. 

Tem procurado estar na altura do drama do presente. 
Caldeado no soffrimento, refinado na dôr, arrostando o mar
tyrio com impavidez e coragem, eil:-o, ahi, digno dos grandes 
lances do seu passado e magnanimo para salvar a Patria da. 
ana.rchla e do desmembramento, cpm o seu largo espírito de 
renuncia, juntamen.te com' os demais .brasileiros. 

E' esse o melhor florão espiritual com que nos apresen
tamos aqui, commemorando o 9 de Julho de 1932, e homena
geando os nossos mortos nessa· jornada memoravel. 

Aos que dormem na terra fria das trincheiras, todos as. 
nossas homenagens e . todo o nosso respeito. Aos vivos, a. 
manifestação do nosso sentimento da mais pura brasilidade •. 
na hora em que se promulgará. a Constituição do Estado de 
S. Paulo. <Mutto bem. Palmas .) 

· O Sr. Oliveira. Coçtinho <Pela ordem) - Sr _ Presidente,. 
Srs. Deputados; Não era intenção Dl'.inha, f!gura das mais 
obscuras desta. Casa Anão apoiados>, occupa,r a tribuna hoje,. 
depois de orações . tão brilhantes, quaes as do nobre Depu
tado, Sr. Waldemar Ferreira, do _illustre leader do PartidG· 
Republicano Paulista, Sr. Roberto Moreira, ·e de outros dis
tinctos collegas que usaram da palavra. Occorreu-me, porém.. 
que, representando elles as correntes politicas de São P&.;Io,. 
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não podiam as classes conservadoras do Estado bandeirante 
deixar de trazer tambem uma palavra de solidariedade ás 
manifestações de hoje _ . 

Representante, por mandato expresso, da lavoura uma 
das propulsoras da ~rosperi~ade material do Paiz, que vae, 
pouco a pouco, por forma diversa renovando a obra bandei~ 
rante, invadindo o sertão e cobrindo-o de messes doiradas 
de fructos; representante, tambem, ainda que por mandato 
não expresso, da classe dos engenheiros brasileiros, como 
velho engenheiro militante e ex-Presidente do Instituto de 
Eogenhada de S. Paulo que, - ainda ha dias, requereu á 
Municipalidade da .minha terra désse aos logradouros publi
cas os nomes d,os doze engenheiros victimados pela Revolu
~ão, - não podia eu deixar de trazer o assentimento das 
classes conservadoras_ 

Não é esta a hora de indagar · se a arvore frondosa da 
Constituição, da ordem jurldica, a cuja sombra hoje nos abri~ 
gamos, todos, podel"ia brotar, espontaneamente, do solo da 
Patria, sem a lugubre irrigação do sangue humano_ 

Deante do mysterio infinito da morte,. só nos resta cur
varmo-nos respeitosos deante de todos quantos pereceram, 

. sem perguntar quem são, quaes suas intenções, seus actos 
anteriores. 

A homenagem aos mortos é sem distincções. 
Quanto aos sobrevivos, outra cousa .não lhes resta senão 

cuidarem do presente em que vivemos, para que as gerações 
que nos succederem amanhã, possam ver neste presente, que 
será o passado de enti>.o, algo de respeitavel, de digno de 
intitação e apreço. 

Certa occasiáo, Sr _ Presidente, representava-se pela pri
meira vez num theatro de Genebra uma peça notavel, inti
tulada "L e moisson vert", que eu traduziria por "ceifa pre
matura"; tal :ceifa prematura, já a tivemos ha pouco e 
praza ·a Deus que não mais a . tenhamos . 

Commentando esta representação, dizia um chronist.a 
que, por singular coincidencia, naquella sala se reuniam re
presentantes dos mais graduados das varias nações do Mundo, 
e que todos sentlam, no momento, que havia como que um 
fantasma que estava no palco, que circulava por entre as 
cadeiras, que 1a atravessando os corredores da sala, in
cutindo a todos uma impressão de ar.gustia: era o fantasma. 
da guerra. -

Sr. Presidente, ~ntre nós não .J:la, parece-me, o fantasma 
da guerra estrangeira; mas, vindo clandestino, de terra es
tranha, ha tambem um fantasma que procura crear a luta. 
de classes, a dissolução da família, o odio entre os conci
dadãos. Esta Camara, onde fulguram espíritos de esrol e 
palpitam corações abrasados de patriotismo, deve, prínci
palmente, usar de seu prestigio para que nossa paz e 1. tran-
qulllldade da familla brasUeira não sejam -perturbadas. . 

Não é, porém, com as armas de guerra que deve fazel-o, 
Sr. Presidente, porque o fantasma siltistro da desordem e da 
dissolução tambem as pode manejar . Não_ Podem a.S bayo
netas ser preparadas nos .tnelhores arsenaes, c bronze dos 
canhões fundido nas maiS celebres usinas, podi!m os aviões 
ser rapidos e celeres; r.ãO. é com elles que a Camara vae 
.erear a nova ordem do Paiz_e assegurar a paz. E' com· outras 
armas, Sr. Presidente, porque aquellas; por melhores ·que 
sejam, são feitura humana; é ·com outras armas, que desce
'ram açacaladas e límpidas, _- inam!llgavels e tnvenclveis do 

·. infinito dos eéoo: a moral· e a .razao . . 
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A moral e a razão, que ·são fundamentos da sã ·política .. 
disse-o um dia, um nobre espirito, daquelles que a mão· 

ilnpiedosa. do tempo ha muito desvaneceu· nas sombras eter
nas; um cidadão, tão paulista que a sua terra se chama, por
autonomasia, terra ,dos Andradas, e tão brasileiro que a 
Nação o cognominou seu Patria.rcha. 

Sr _ Presidente, desse homem recebeu V_ ·Ex. e recêbeu 
tambem o hum.ilde orador, através das gerações, o facho da 
vida; facho que V. Ex. ostenta com o brilho- que toda a 
·Camara admira - e o orador com o apagado fulgor que lhe· 
permittem seus modestos recursos __ . · (Não apoiados.) 

E' fundada na sã politica, pois, ..;_ tenho a certeza, - · 
que esta Cama.ra ha de assegurar a tranquillidade e a pros
peridade da familia brasileira. <Muito bem. Palmas.) -

. O Sr •. Bôtto de Menexes -. Sr. Presidente, transponho.
pe ante pe, como um crente, a.s amuradas· da cidade lendarta. 
e gloriosa que ha mais de 300 annos esculpe, desenha e alinha. 
a civilização brasileira e realiza e transforma o Paiz num 
laboratorio de experimentações proveitosas. Penetro, assim,. · 
ungido de respeito e de silencio, as naves· da grandeza pau
lista, o· solar dos·brazões e das commendas, como o selvagem. 
do norte, da taba esquecida e longínqua, caldeiado pelo~:;" mil 
tormentos dos homens e da natureza, instinctivamente rude 
e bravia, como a aba erosada dos seus serrotes; penetro a. 
vetusta cathedral d~s bandeiras, por onde outrõra passeia-· 
ram a.s visões alJlorosas de Arichieta e luziu e esplendeu o· 
genio sertanista de Raposo Tavares, desbrava..."'ldo· o mundo· 
das conquistas, preador de in_dios e sapador de "fossos e de 
terras, desde a invasão de Aracambi ate os seixos virgens do· 
Nordeste. Acolho-me, como um penitente, nesse regaço· chris
tão, nitidamente brasileiro, entre humilde e satisfeito, para. 
profer'ir a minha saudação commovida. .nas commemorações 
nacionaes do sacrfficío paulista. Não venho como um ico
l)oclasta desabuSado, de cama.rtello na mão, destruir os ido-· 
los da minha. religião de patriota, acostumado á votiva re
verencia e homenagem aos· eleitos da Providencia e das sym.
pathais humanas. Ao contrario. Desfio o meu rosario cívico· 
á hora do crepusculo politico e ás conturbações e incerte- . 
sas da Patria e á dor e ao sentimento de S. Paulo e á conta
do seu m.artyrio redemptor relembro o roteiro traçado nos 
planaltos de Piratí,p.inga. e desenhado na mira dos fuzis e nas· 
tã.boas· da lei e escuto ainda o éco da fuzilaria clitactorial,. 
·l"epercutindo nas ruínas do forte de Cabede!lo até o promon
torio de Cabo Branco, .em cujas margens antigamente, fla
mengo-. e paulistas,. em porfia· acesa,·_ decidiam do dominio 
hollandez no nordeste. Revejo, por assim diZer, a bandeira
de sangue dos batalhões · constitucionalistas, que andou de· 
mão em mão, de. tenda em tenda, de forja em forJa, da ope
rario ao burguez, da · casa para a· officina, da officina para o 
campo, ás .scintilações do sol e á brisa madrugadora. das· 
montanhas, como_ um: novo Jesus das· trincheiras •da liber.,.. 
dade; ·. P tremeluziu,. entre o arrozal e ·o ·café, como o pão· da 
misericordia divina· dos brasileiros, <:ançados de·. tanta injus-· 
tiça. - - -·• 
· Não seria, de certo, aq,uellà. à ~ flamma. do bandeirismo· 

erradio .que se objectivava na: caça ao in:digena e aos metaes 
:preciosos; não era a bandeira 'de Cunha Gago, ou>dos dois 
Anhangueras, a· de ouro ou de esm:eraldas. :Aquella era de· 
rubi <ou de· ·sangue, no .alto sentido libertaria·._. No exame
dessas pl"ovações dolorosas, ·:.ã,·melancolia ·dos· dias fina.es. 
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da·peleja, em que o Paiz opprimido mais parceera um acro· 
pole em ruinas, um cemiterio de vivos ou uma lancinante 
procissão de mortos, um mundo secco - povoado de des
illusões acerbas - cháos tenebroso de uma nacão prodi
giosa convertida em mangue, lançamos um olhar retrospe
<.'t.ivo i tradição do povo :invencivel, de culto á epopéa ban~ 
de:irante. 

A eloquencia humana fundirá, um dia, á pedra massíca 
dos monumentos, ao bronze imperecível da estatua, ás cõ
lumnatas, á. ogiva das igrejas, nos porticos das academias e 
dos lyceus, á choça dos pobres e dos afflictos, á sombra do::. 
tamarindos ou dos j equitibás, á estrophe dos poetas subli
mes ou· dcs cantores anonymos das ruas, ao- murmurío lento 
do Ypiranga, do Tamanduatehy ou do Tietê, fur1diri, repito, 
2. gloria, e o nome dos que morreram e se sacrificaram na 
luta. Morreram, de busto erecto, com o coração nas mãos, 
na antevisão patriotica da felicidade inatingida. A morte, 
assim, nesse topo do madeiro ensopado em angustia, com 
laivos e saibros de sangue, importa numa glorificação christã. 

Acheguemo-nos, como simples curandeiros·, ás feridas 
abertas, aos pés sangrando das ·urzes dos caminhos, ã alma 
que se embebeu num sonho,. num sonho querido e infinito 
de libertação, não para cural-as ou alliviar-lhes a dõr sem
pre eterna. Mas para rememorar. de S. Paulo, uma evolução 
dinamica no sentido historico, político e social. Per lus
tremos o passado, que é uma caminhada de exemplos. 
D. Franci-?CO de Mascarenhas, conde da Torre. comrnandou 
uma esquadra de 33 grandes navios para combater o uominio 
de Mauricio de Nas,sau. Na travessia oceanica perdeu muita 
gente da sua infantaria e tendo conhecimento ao chegar á 
Bahia da fama dos sertanistas Paulistas, a tres de Fevereiro 
de 1639, enviou a Salvador Corrêa de Sá uma provisão or
denando o levantamento de soldados àa Capitania de S. Vi
cente e S. Paulo. Entre os Pàulistas campeadores do nor
deste se inscreveu, entre outros, Lazaro Bueno, chegado da 
conquista de Tape, da bandeira chefiada por Francisco Bueno 
de Quebebo. Eni Janeiro de 1640, combateram os Paulistas 
contra os flamengos ao longo da costa Parahybana, conforme 
1·elata o illustre historiador Sr. Alfredo Ellis Junior. e esta 
batalha· se deveria ter ferido no dia 13 daquelle mez, em 
frente ao Cabo·Branco, como se infere da:> Datas é Nota~ de 
Irineu Pinto, sobre a histeria da Parahyba. _ 

Mathías Cardoso atravessou mais de 500 leguas do sertao 
E. combateu os indios da Parahyba, Piauhy, Rio Grande· do 
Norte e Ceará. 

As armas paulistas continuavam na sua faina guer
reira, "desembarcaram na ponte dos Touros do Rio Grande 
do Norte dahi fizeram até sobre São Salvador da Bahia, sob 
a chefia de Luiz Barbalho, a famosíssima retirada, um dos 
feitos portentosos da historia e que, sobremaneira, illustrou 
as armas paulistas commandadas pelo Mestre de Campo An
tonio Raposg Tavares, "O Leão Sul Americano", que com
mandou tropas no Nordeste em 1~40 e 1641, _ depois .de_ co_n
quistar Tape ã frente de 120 paullstas e ma1s de mll md10s 
tupys. 

os capitães Luiz e Valentim Pedro de Barros defenderam 
o nordeste do ataque hollandez. Mas não olvidemos a obra de 
Domingos Jorg·e Velho, na colonização daquel~as terras, par
ticularmente no Estado da Parahyba. O paulista povoador 
penetrou os sertões parahybanos, entrando pela Bahia .. atra
vessando o São Francisco depois o Piauhy, o Ceara, pela 
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chapada do Araripe e depois a Parahyba do Norte, va
rando a bacia do Rio do Peixe, Formiga em Pômbal, até o 
rio Piranhas. E fundou Piancó, com a sua extensão de 
norte a sul de quinze leguas ,e de leste a oeste de dezesete, 
aue é um oas:is, com o cedro, a barauna, o páu darco, o 
c"umarú, o angico, o jabotá e a umburana, no panorama das 
seccas. 

Em 1867 Oliveira Ledo sentiu a· influencia de Domingos 
.Jorge como "capitão de campo habilissimo, caçador de es
cravos, negros fugitivos; homem destemido, tinha sob suas 
ordens elementos- affeitos a e:npresas arriscadas. Domingos 
.rorge e1.: 1671 manda apaniguados seus explorarem os ser
tões parahybanos. Chegaram até Pia.ncó. Per lustra os in vi os 
campos do nordeste, bate os índios Icós e 1:5ucurús e os CaririS 
do Ceará. Do Piauhy dirige-se para a chapada do Araripe 
e dahi pelo rio Salgado chega a Icó, e penetrando o terri
torio parahybano, pela bacia do Rio do Peixe, reapparece no 
:!ll.Unicipio de Pombal, rio lugar Formiga, do mesmo Estado. 
em Icó lucta contra Pimenteiras. 

O paulista a~daz recebeu terrenos e deixou gente para 
<Jtganl.zar e povoar fazendas; enfrentou os índios do Rio 
P1rai.has, atravessou, como uma corsa indomavel, o cha
padão, do Araripe e destruiu os indios Calabaças, na cidade 
de Icó e entrou depois no valle do Piranhas. internando-se 
J•elo Rio do Peixe. 

Da patente de D. Catharina a Manoel Gonçalves Fer
-reira em 28 de Março de 1705 deduz-se que Domingos Jorge, 
tendo estado na região do Piranhas, varou durante tres annos 
u:; sertões nordestinus, guerreou o::; gentios e derrotou as trl
bus dos Icós e Sucurús, fundou fazendas e arraiaes e civi
lizou e amassou a terra queimada. 

A estranha poesia desse caçador de mundos, que esta
beleceu uma fazenda de gado nos -sertões de Pombal da Pa
rahyba, exilando-se entre as pedras e 9S bichos, á semelhança 
de um socegado e delicioso eremita, dilata. o esplendor da 
missao adusta, que se não circumscreve só á caça ao indio 
e á busca aos metaes. Jorge Velho agiu como constructor 
de nacionalidades, attingindo a meta civilizadora, alargando 
dotninios, bloqueando distancias, vencendo a aspereza oro
graphica dos caminhos, dobrando o peitoril do Araripe, os 
shistos antigos e os granitos, os valles estreitos até ás lin
des do Rio de Peixe. 

Destas alturas, o sertanista ousado, das proxumctaaes 
da cs.pella de N. Senhora do Bom Successo, erguida · na 
~elva ha mai<> de tres seculos, contemplou o painel fugidio 
do rir.cão, a mattaria grossa e semi-virgem que se trans
!ormara. depois "no oceano verde dos cafézaes'' e no alvi
nitente lençol dos !ilgodoeiros. Os olhos se dilataram no pa
norama dos céus, mas as mãos calejadas cravaram-se no 
chão, como quem se apercebe do supplicio intimo das raízes. 
Submettia-se ao sólo. 

O paulista, define-o Paulo Prado: "do cruzamento aesse 
indio nomade, habituado ao sertáo como um animal, e do 
branco aventureiro, audacioso e forte surgiu uma raça nova, 
creada na aspereza de um clima .duro, no limiar de uma 
terra desconhecida. No desenvolvimento fatal de elementos 
ethnicos num meio propicio mais do que em outras regiões 
do paíz, em São Paulo medrou forte, rude e frondosa a plan
ta homem". 

Ajusta-se a esse povo o admiravel conceito áe Henri 
Bergson; o principio da verdadeira democracia é a comnm-
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nhão da obediencia livremente consentida á superioridade da 
intelligencia e da vontade. 

Ha nelle a predestinação para as ordens do alto, para 
v commando geral, no sentido das direcções. o caractet 
paulista guarda o sa.inete do amor proprio que o singulariza 
entre os Povos. · 

Pª-ulo Prado descreve-o: "Em 1691, escrevia o Governa
dor c:fL ~ap~tania do _R~o ~e Janeiro, refer1n_9-o-:-se aos paulis
tas: Ahi v1vem quas1 a le1 da natureza e nao guardam mais 
ordens que aquellas que convém. â su<t convemencia". E o 
adz~liravel auto~ da Pa;ulis~'lca accrescenta que "esta semente 
de mdependenc1a de Vlda livre e de falar alto forte germinou 
e frutificou durante dois seculos na historía paulista. certo 
mamelucu já narrava Anchieta em 1554: Que ameacado dos 
rigores do santo officio, por praticas gentilicas responde:-a: 
·•acabarei com as inquisições a frexas". · 

Extinguiu, a frexas. o soffrimento da rac;a como seculos 
depois, em 9 de Julho de 1932, rompeu e matou o cyclo de 
oppre.ssões da dictadur~ . 

A histeria do grande Estado infunde-nos confiança e re 
nas suas resistencias moraes. 

Consiste nesta e noutras etapas a vida de S. Paulo. Per~ 
carrel-a, em todos os sectores, linha a linha, seria incorrer
mos na repetição de fastos, e de exemplos. 

Em todas as modalidades do patriotismo, da cultura e da 
intelligencia humanas, refulge e se enflora o pensamento 
paulista. O. homem publico não desdenha as bóas letras, a 
musa de Tasso ou de Byron, Castro Alves ou Bilac, a arte 
de Ticiano, de Raphael Sanzio de Urbino ou de Pedro Americo; 
e o estheta, creador de bellezas immortaes, o sonhador aa 
Patria . 

Bem perto de nós vive uma vocação Uteraria das mals 
estranhas e bizarras, o poeta da Hellade, vestindo a couraça 
de politico e :parlamentar dos mais ducteis e famosos, nessa 
es:plendido espirito de Roberto Moreira, em que affirma qu~ 
"Abençoará o instante de esterm.inio vencendo o horror, t.:<l.

lando o s~u lamento se a morte, no i.Inpeto fulmineo não 
abatel-o num momento. Fala no sol sanguíneo da mocidade; 
no deslumbramento, nos surtos de pa1xão e de dominio e 
na gloria de viver. " 

E depois, escrevendo e sentindo e amando o Brasil, pon
tilha de filigranas de ouro .e de amethistas raras esta inspi
ração de apaixonado, dizendo que àma o Brasil gigante nu 
quadro familiar do seu torrão. 

Não me quero deter, por mais tempo, no mostruario d~ 
juias e pedrarias, eu que não sou o ourives talhado para esta 
arie ·e para esta hora, na escolha de rubis, esmeraldas e dia
mantes, nos filões de ouro das letras paulistas, para não 
alongar este discurso nme me perder na escolha dess&s pedras 
e dessas joias ... 

Devo-me considerar feliz em contemplar o veio aurl
fero e o fascinio desse brilho de sóes - esplendor sem fim 
do cêo e da terra, obra da Divina Providencia e do homem 
paulista - o amanho da lavoura, o espectacuio das seáras 
abundantes, as preoccupações soberbas de crear e produztr, 
e-m larga mésse para o bem publico. ' 

Nunca S. PaUlo pensou ou agiu no sentido separatista. 
Contra essa pecha ingrata e injusta, atirada cruelmente con
tra os bandeirantes · constitucionalistas, · ergue-se a fala das 
suas trincheiras que o digno Coronel Avila Lins. Chefe de Po-
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licia do Destacamento do Exercito de Léste, .recolheu aos seus 
archivos para servir á historia da revolução de 1932. 
· Trata-se de uma carta, assignada por Garcia Neves de 
Moraes Forjas, que se acha em minhas mãos e vae ser enca
minhada pelo Coronel Avila Lins ao Museu de São Paulo. 

Oucamol-a, para nosso culto, como quem ouve os accen-
t.os do missal: . ' 

"São Paulo, 28 de Julho de 1932: Aos soldados 
Pedro, Americo e Luiz 

Meus filhos! 

Tivemos muita alE:gria em receber suas cartas de 
22 e 24 do corrente, pelas bôas noticias que nos trou
xeram de vocês e do desenvolvL."'lento dos nossos com~ 
bates, em franco caminho da victoría. 

Feliz o Brasil, que nunc-a soffre sem que os se~s 
filhos. de todas as partes, C( rram sem hesitação para 
cumprir o seu dever. · 

Damos graças a Deus, pela mercê que nos tem 
Elle feito, de sahirem vocês incolumes dos · combates 
em que têm tomado parte; sabemos, tua Mãe e eu, 
que isso não é devido á covardia ou apathia, porque, 
em nossa familía, não é isso possivel. . 

Sensibilizou-nos muito, e por nossa vez lançamos 
a nQsSa benção e beijamos os nossos filhos, por terem 
merecido .do Comma.ndante um abraço; isso, meus fi
lhos! Lutem sem desanimo. lutem certos da victo
ria! Bravos! Os meus .grandes soldadinhos! 

Chegará a tua vez, Mequinho, de mostrares que 
és do mesmo sangue e estjrpe, que teus irmãos: e 
eu estou tão certo de que farás o mesmo o,ue elles. 
que tua Mãe e eu reunimos todos tres em um só 
abraço e um só beijo, orgW.hosos que estamos de taes 
filhos. 

Mas. meus filhos, nosso orgulho alcança tambem 
todos os ,bravos, que estão irmanados comvosco, em 
defesa da Honra. da Die-nidade e da Legalidade de 
nossa Patria; e eu, na impossibilidade de o fazer a 
todos. envio um !orte abraco aos nossos companheiros 
do 1° Grupo, em um transporte enthusiastico de Bra
sileiro irreductivelmente integrado no Ideal Paulista 
-- de Felicidade do Brasil, tendo intacta a honra que 
nos legaram os nossos avós. 

HoJe E"nviamos a todo.s vor.ês· sete caixas com co
mestíveis de fabricacão de suas irmãs: vão com di
versos endereces de PRIMOS, I)orque sõ assim seria 
possivel mandar coisa que chegasse para todos.· 

Mandamos tambem uma caixinha ao padre Le
me; vocês devem procurai-o e dizer-lhe que fizemos 
essa remessa. certos de que elle receberá como uma 
humilde prova de nossa auatidão pelo B~m q,ue já 
fez e o que fará ainda por nosso:. filhos. 

Agrego ao direito á boia - os amigos sargento 
Lima Leite e o Paulo, além de outros mais, a Quem 
vocês, a este tempo, já terão dado a sua amizade. 
Quanto ao aspirante Vicente, não me cabe a liberda
de de o juntar tão intim::J.mente aos seus comman
dados: elle e vocês saberão agir como de convenien
cla. Abtaca-o muito ~ordialmente e desejo-lhe muita 
felicidade. 
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Mandei 150$000 oara vocês: já receberam? Foi no 
dia 23. -
. Todos seus irmãos e amigos enviam saudosos 
abraços e votos de breve regresso. . . deuois da ví-
ctol'ia. -

De nós, sua Mãe_ e eu. vocês têm sempre as 
noss~s almas e c~raçoes em sua companhia; nossa 
bençao, nossos beiJOs e saudades. Que DP.us e Nossa 
Senhora sejam sempre com vocês. 

Seu Pae 

Garcia Neves de Moraes Forjas (ou ForjúJ 

Desses dizeres induzem-se amor e sentimento da Pa
'trla, sobrenadando á flor das correntes da aima. 

_Ainda gu~r!=lo nas rete~tivas do coração as palavras agra
'dec.Jdas do mthtar e patnota, Coronel Avila Lins aos estu
dantes das escolas superiores, no momento em que se der
ramava o ')Jrimeiro sangue de São Paulo: "Vossas bandeiras 
apparecem nos dias sombrios da nacionalidade para vatici
c1arem a paz, o trabalho, o estoicismo e nossas esperanças. 
Vós, moços de São Paulo, bem a3 representaes; radiantes ue 
energias, robustas àe fé indomavel. aureoladas de glorias, ar
l·emestesteis contra o sertão bravio, com a mesma maneira 
iioberana com que devassaes os escrinios da sciencia e vos 
congregaes sob o lábaro do civismo. Longe de vossa terra, 
na minha "pequenina e bôa Parahyba", acalentei dias i.I).
teiros a honra de participar de vosso coração quando lia, á 
sombra dos umbuzeiros amigos, os episodios ineditos da his
toria da civilização brasileira traçados por Antonio Raposo 
e os vossos preclaro savós. Se pudesse eu concretizar o colo
rido das vossas palavras e o incen.so das vossas viitudes, co
lheria nas vossas almas abnegadas as flores mais raras da 
natureza, que eu mesmo, de joelhos, esparziria nos tumulos 
ue vossos irmãos que tombaram hontem e no regaço nobre e 
:altivo da mulher paulista - aquella que vos embalou na in
f~ncia cantando as bailadas do amor. da liberdade, do ci
vismo." 

Paremos aqui, Sr. Presidente, após a rememoração dos 
:teitos anteriores do bandeirismo e de outros impetos paUlis
tas; invoquemos os mortos da guerra; a hora dramatica do 
tic-tac da matraca que substituía, por uma comiseração hu
mana, a tragedia das metralhadoras; envoquemol,.-os, na la:
pide dos que pelejaram e adubaram, com a idéa e com o 
corpo, o terreno da libertação. Aqui está o tumulo dos redi
-vivos heróes e dos filhos e paes que abençoaram e foram 
.abencoados, dos noivos que se apartaram de vez no instante 
da despedida commovedora. e do desespero patriotico; aco
lhem-se acolá as esperanças que se amortalharam cedo de
mais em holocausto e em sacrifício - um sonho de inte
gridade política e ~e unidade nacional defendido pelo burel 
c pela toga, ao incenso e á myrhha dos alatres, ao verbo dos 
Jlrine1);les da oratoria, pela clava dos jomalistas e pelas armas 
dos nossos inclitos soldados, pela floracão civq dc~s academi
-cos, pelas classes conservadoras, pelo santo coraçao das mu
lheres: Reponta, na tosca cruz das encruzilhadas, das mo
.radas eternas, a cova do soldado desconhecido. 

Rezemos, Sr. Presidente, no beiral desses tumulos, no sg
·cP.go da acropole, accesos os círios. em religiosa exaltaça~ 
dvica pela alma do soldado de são Paulo, que interpretou, a 
:hora,' o sentido brasileiro; .levantemos o sacrario inviolavel 
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dos mortos, na dolorosa reminiscencía daquelles memoraveis 
M _ M . D. c. da nova legenda homeríca. 

Mortos de 1932, das planicies de Piratininga ou dos re
levos e accidentes da terra, nós ouvimos ainda a marcha 
lenta,, de approxjmaç.ão sobre o inimigo, a voz do commando
ou do tropel da victoria cobiçada em bem do Brasil. 

Ressuscita. oh! soldado de São Paulo e retoma o teu ca
minho . contempla as ruínas da Patria, a agonia das aguas 
do Amazonas, clamando, aos vagalhães, providencias repara
doras, o desamparo de São Francisco que é a estrada da civili
zção do norte; cçmtempla as a!flicções do operado, a mi
seria da rua, o estomago do pobre vasio, e o confetti cobrindo 
as cabeças dos poderosos e dos felizes; convoca o norte e o 
sul para que se realize a o"bra de resurgimento do Paiz. 

l!..s pedras de Borborema - o monte Sinai da minha an
gustiada e grande tena, de onde Moysés falará de n ovo a 
linguagem promettida, descerão para compor o alicerce do 
edüic1o. Os mortos de 1932 governar-ão os vivos de 1935. E 
por isso nós estamos aqui reunidos para essa celebração de 
apotheoses. VeJo São Paulo, indistinctamente, sem cõr ou 
bandeira política, como guiáo do Brasil; vejo-o no verbo de 
Roberto Moreira e dos seus illusttes companheiros do Pal'
tido Republicano Paulista - guarda avançada das tradições. 
piratininganas e ainda na figura do eminente leader do Par
tido Constitucionalista Deputado Cardoso de Mello Netto e 
demais illustres companheiros de representação. Para elles 
se endereçam as homenagens de hoje. 
- E eis-me aqui, Sr. Presidente, para erguer como repte

sentante do Partido Republicano Libertador do Estado da Pa
rahyba, voz de uma opposição que sacrificou energias menos 
o nome da sua terra, um hymno e um applauso, uma cançao 
de liberdade a S . Paulo, para· ou vil-o de . perto e sentil-o .. 
Sentil-o no seu passado, nas suas pinacothecas e museus, nos 
institutos de sdencia e de cultura, na chaminé das suas 
officinas laboriosas, na metralha das trincheiras e na marcha 
dos seus soldados varonis ctue alluiram, a um preço sem 
conto, a pedra da montanha :maldita. 

O san~ue de S. Paulo fertilizou as regiões do norte e do 
sul, molhou a teri-a secca e a terra roxa. 

O Brasil experimentará depois, os gráço$ da colheita 
compensadora, contemplando o panorà.llla 

Pelos teus nomes gloriosos, São Paulo dos Paes Leme, dos 
Buenos, de Rapozo Tavares. "o destruidor de Guayará, con
quistador de rtati, ãvassalador de Tape, como chefe dos pau
listas companheiros de Luiz Barbalho, autor do maior circulo 
de devastamento de terras americanas, dominando os andes 
do Perú e de Nova Granada e navegando as aguas placidas 
cl.o Rio Mar", São Paulo das bandeiras, preador e sapador, 
conquistador de terras e de minas, fundador de Pianco, am
para este Pa.iz com o teu nome e a e:xpenencia do teu labo
ratorio de estadistas - Dlogo Feijô, Campos Salles, Rodri
gues Alves, o symbolico Prudente de Moraes e tantos outros, 
e reparte, com o norte, resuscitando como o sol que abraza 
os seus campos e os seus ninhos, .ás lareiras C1o nosso sacri
ficio -reparte o quinhão da tua liberdade glorificadora. Ele
va até á crypta da Sel'ra do Mar, e acc:ende á odyssêa fulgu
rante do sacrificí9 de 1932, o teu grito de resurreição pelo 
nosso destino politico. O Brasil padece de fome e de sede de
justiça. Obra, oh São Paulo, o milagre desse pão e dessa agua. 
<Palmas . ) 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Raul 
Fernandes. 

O Sr. Raul Fernandes - Sr. Presidente, a Camara é con
Vidada por nobres collegas, representantes de São Paulo, a 
associar-se em sua totalidade as demonstrações justíssimas que 
-eHes renderam ao heroismo paulista, posto à prova, com ful
gor immorredouro, naquella encruzilhada de que falava o 
nobre· Deputado Sr. Walderoar Ferreira, onde São Paulo. 
escolheu, motu proprio, o caminho do sacrificio e da dôr. 

A maioria, que representa o Brasil e não ignora o que 
o Brasil deve a S~o. Paulo .- São Paulo, o grande propulsor 
·do progresso braslleuo, o dllatador das fronteiras - não po
deria certamente negar o seu apoio a tão merecida demons
tração de fraternal affecto para com os nossos irmãos do 
:glorioso Estado. 

Devo, porém, recordar, Sr. Presidente, que essa homt::
nagem é pedida a proposito de uma da que eu estimaria 
fosse a data de um armistício e que, desgraçadamente, foi 
o marco inicial de uma guerra civil. Guerra civil que cavou 
uma trincheira funda no Brasil, onde, de lado a lado, com 
abnegação, com sacrifício e com heroismo iguaes (muito 
bem) , os brasileiros luctararo, cada qual em prol daqunto 
que reputava ser o seu dever civico ou o seu dever profis
-sional. 

O nobre Deputado por São Paulo, Sr. Roberto Moretra, 
teve o tacto de, elogiando a revolução paulista, reservar o 
seu proprio juizo e o juizo alheio sobre o acerto ou desacerto 
da inspiração que moveu São Paulo áquelle arremesso de.s-

. esperado. E o seu illustre companheiro de representação, 
Sr. Waldemar Ferreira, teve a feliz inspiração de terminar 
o seu discurso, dizendo que cumpria esquecer aquella en
cruzilhada tragica, elevando os nossos corações sursum corda, 
- penetrados todos das responsabilidades desta hora nl:l.
cional, tão cheia de apprehensões, para que, unidos :trater~ 
na1mente, as mãos nas mãos, trabalhemos em beneficio de 
nossa patria. 

E' nesse terreno, Sr. Presidente, que a maioria se htt 
de encontrar com o voto dos nossos illustre collegas de São 
Paulo. E' no terreno nacional, no reconhecimento de que, de 
lado a lado, os brasileiros pugnaram com honra, com herois
mo. e com sacrifício pelo que lhes pareceu o seu dever ci
vico na drama tica coni unctura. ( M uíto bem. ) E' com ess~ 
motivo e com esse pensamento que a maioria da Camara 
_pode e deve associar-se ás demonstrações pedidas pelos Depu
"'tados de São Paulo. (Muito bem.) 

Essa é a significação do meu voto favoravel. (Muito bem; 
palmas.) 

Em seguida, é approvado o requerimento n. 2. 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos o requerimento 
n. 3, que pede o levantamento da sessão. (Pausa.' 

Approvado o requerimento n. 3. . 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Como signatarlo do reo.uerimep.to 1:\presentado a ,Mesa, 
.:solicitando o levantamento da Sessao em homenagem a data 
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revolucionaria de São Paulo, declaro que votei tributando· 
a mínha consideracão aos paulistas e demais brasileiros que 
luctaram pela contra-revolução e aos quaes deve o Paiz a 
victoria que hoje se commemora. 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 1935. - José João do 
Patrocínio. 

O Sr. Presidente - Em obediencia á deliberacão da Ca
mara, vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã, 
a seguínte 

vtt!)EM DO DIA 

VQ.tação do projecto .no 5-A, de 1935 (1" legir;JaturaJ, 
modificando e ampliando certas disposições dos decretos 
ns o 22 o 737 de 1933 e 23.835, de 1934, relativos á expo:r:
tacão de fructas, com pareceres da:; Commissões de Agrl o 

cuítura e de Fina11ças e Orçamento, com emendas ( P dis
cussão) ; 

Votação do projecto no 104, de 1935 (1"' legislatura!, or
g·anizando o Curso de Doutorado em Direito; com parecer 
contrario da Commissão de Educação 0" discussão); 

Votação do projecto no 92, de 1935, dispondo sobre os 
officiaes aviadores, submarinistas e medicas radiologistas do 
Exercito e Armaaa, quando invalidados em serviqo; com pa-· 
receres da Commlssão de Justica e substitutivo da de Finan·· 
ças e Orçamento e da de Segurança (precedendo a votaç~o 
um requerimento do Sr o Paulo Martíns) {2a discussão); 

Votação do projecto no 97, de 1935 (la legislatura!, In
stituindo as profissões de advogado-academico e de advoga
do-provisionado, regulando o exercicio dessas profissões e 
da de solicitador e dando outras providencias; tendo parecer
com substitutivo d,a · Commissão de· Justica e parecer da 
Commissão de Educação, contrario ao projecto (2a discussão) ;o 

Votação do proJecto no 28, de 1935, declarando ínsubsis
tente o decreto de 18 de Agosto de 1922, na parte referente 
aos officiaes do extincto Quadro de Contadores transferidos 
para a reserva de 1a linha do Exercito; com parecer da 
Commissão de Segurança, mantendo a resolução legislativa 
vetada pelo Sr o Presidente da Republica e parecer da Com
missão de Justica, rejeitando a mesma resoluçao legislativa; 
com voto em separado do Sr o Arthur Santos (discussão 
unica); r • 

Votação_ do projecto no 218, de 1935, concedenao prem1o 
para o inventor de uma machina para extrahir cêra de car
naúba; com pareceres favoraveis das Commissões de Agri
r.ultura. e de Fínancas e Orcamento na discussão); 

Votação do prÓjecto n." 81, de 1935 CP legislatura), ~u
torizando a abrir o credito especial de 84:0295600, para m
<lemnlzar o Estado de Pernambuco de despesas realizadas nu 
Patronato Agrícola "João Coimbra" (3n discussãOJ: 

Votação do requerimento n. 58, de 1935 ua legislaturaJ, o 

do Sr o Souza Leão, de informações :;obre promocão na Di
rectoria Nacional de Saude e Assist.encia Medico-Social (dis
cussão unical ; 

Votação do requerim~nto n. 59, de 1935 r 111 legisl::~.tura). 
do Sr o José Muller e outros, de informaçéíes sobre saldos da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (discus:rilo untca 1 : 

Votação do requerimento no 600 de 1935 0" legislatura), 
do Sr o Levindo Coelho e outros, de informações :-;obre a 
divulgação da Constituição de 16 de Julho (discussão unica) :. 
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2:1. discussão do · projecto n. 112, de 1935 (la legislatura), 
-prorogando, até 10 de Julho de 1936, o prazo fixado no ar
tigo 10, do decreto n. 24 .642, de 1934 (Codigo de Minas}; 

Está sobre a mesa, duran te dez dias uteis , afim de re
ceber emendas de 2a discussão, o projecto n . 101, de 1935, 
na leg1slatural , orçando a Receita Geral da Republica e fi
xando a despesa, para o exercício d e 1936 (4<'> dial. 

Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 45 minuto:. . 
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57a SESSÃO, EM 10 DE JULHO DE 1935 

PRESIDENCLII. DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESIDENTE, 
E ARRUDA CAMARA, 1° VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Pereira Lyra, Agenor 
Rabello, Caldeira Alvarenga, Edmar Ca.n·alho, Claro de Go
<ioy, Café Filho, Ribeiro Junior, Acylino de Leão. Abguar Ba.!.
tos, Gerson Marques, Henrique Couto, Eliezer Moreira, Godo
fredo Vianna, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de An
·drade, Plinio Pompeu; Democrito Rocha, Fernandes Tavora, 
Humberto de Andrade, Martins Veras, Ricardo Barreto, Gra
tuliano de Britto, Jose Gomes, Mathias Freire, Botto de Me
nezes, Odon Bezerra, Souza Leao, João Cleophas, Rego Barros, 
Antonio de Góes, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor 
Maia, Simões Barbosa, Emilio de Maya, Valente de Lima, 
Fernandes Lima, Amando Fontes, Prisco Paraíso, Pinto Dan
tas, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Jair Tovar, Francisco Gon
~alves, Nogueira Penido, Henrique Dodsworth, candido Pes
sõa, Salles Filho, Sampaio Corrêa, Raul Fernandes, Eduardo 
Duvivier, Acurcio Torres, Prado Kelly, Lemgruber Filho, Ban
'tl.eira Vaughan, Arthur Bernardes, Noralclino·Lima, Bias For
tes, José Braz, Levindo Coelho, Theodomiro Santiago, Damer 
'Carvalho, Christiano Machado, Macario de Almeida, Vieir<t 
Marques, José Alkmim, Matta Machado, Delphim Moreira, 
·vergueiro Cesar, Alves Palma, Teixeira Pinto, Felix Ribas, 
Justo de Moraes; Jairo Franco, Domingos Vellasco, Laudeli:
no Gomes, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Plínio Tourinho, 

·Octavío da Silveira, Paula Soares, Francisco Pereira, José 
Muller, Dorval Melchiades, Carlos Gomes de Oliveira, .João 
Cru;Ios, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, João Simplicio, 
.Frederico Wolfenbuttel, Ascanio Tubino, Dario Crespo, Adal
herto Corrêa, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Eurico Ri
beiro, Francisco Moura, Ricardino Prado, Martinho Prado, 
Ricardo Machado, Alberto Alvares, Lima Teixeira, l'aulo A~
,sumpção, Vicente Galliez, Moacyr Barbosa, ·saeta Neves, Sal-
-gado Filho tl09) . · 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
.recimento de 109 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

o Sr. Agenor Rabello (2° Secretario) procede á leitura 
-da Acta da Sessão antecedente, a qual é posta em discussão. 

O Sr. João Cleophas (Cobre a Acta) -Sr. Presidente, o 
.Diario do Poder Legislativo, de hoje, publicou o discurso 
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proferido ante-hontem pelo illustre collega Sr. Barbosa Lima. 
Sobrinho, do qual constam-apartes por mim dados. Alguns 
desses apartes, apanhados pelo irreprehensivel serviço ta
chygraphico da Camara, não exprimem, exactamente, e. mi
nha opinião, e, por isso mesmo, eu me permitto solicitar a . 
v. Ex. que me inscreva para uma explicação pessoal, afim. 
de que possa deixar melhor esclarecido o meu pensamento . 

O Sr. Presidente -:- v. Ex . poderá falar em explicação
pessoal, depois do Sr. Deputado Francisco Gonçalves que. 
para . o mesmo fim, já se acha inscripto . 

O Sr. Francisco Pereira (Sob,·e a Acta) - Sr. Presidente~ 
Foi com a maior .~urpreza que eu li, n"Q Diario do Poder Le
gi:Jlativo de hontem, a "redacção final" (digamos assim), .dos 
apartes que proferi quando discursava o meu· eminente mes
tre e amigo, Dr. Sampaio Corrêa . A minha surpreza re
mltou de uma mutilaçao feita na traducção tachygraphica 
que tirou por completo o sentido das phrases, com a ag
gravante de ter sido feita a "consolidação" em um só aparte. 
de dois que eu proferira, e que se completavam esclarecen
do-se rnutua~ente. 

A int~rvenção discricionaria da traducção, prejudicou in
teiramente minha argumentação e me obriga, portanto, a um 
esclarecimento, afim de não perdurar o erro, com evidente
prejuízo pa:ra a comprehensão do meu ponto de vista. 

O aparte publicado é o seguinte: 

•·o total dos congelados era de cerca de 15 milhões
de libras; e, para ser liquidado pelo Banco do Brasil, 
a. menos de 60$ a libra, seriam necessarios cerc~ de 
900.090 contos. V. Ex. reconhece que a operação fo1 
superior; agora, entretanto, procura affirmar que, se 
r.ão existissem os congelados, não seria possível liquaN 
dar na praça, com o acceite do Bant:o do Brasil, e enN 
dosso do Thesóur_o Nacional, a importancia de 900.0011 
contos ." · 

Ol'a isso não tem sentido algum e · eu não diSse seme-
lhante coiSa. · 

Para restabelecer a verdade, solicitei á tachygraphia a 
e'!hibição das notas originaes, cujo tr:ôr é o seguinte: 

"0 SR. FRANCISCO PEREIRA - Queria apenas di
zer que, sendo o total dos congelados de quinze mi
lhões de libras, que foram liquidadas no Banco· do .. 
Brasil a. menos de 60$000, a cincoenta e .sete mil e.
tanto, esse total daria novecentos mil contos. V. Ex. 
mesmo reconhece que a operação foi de mais de um: 
milhão de contos. Agora, V. Ex. procura affirmar 
que, se não existissem os congelados, não seria posN 
sivel levantar na praça, com o acceite do Banco do 
Brasti ~ com o endosso do Thesouro Nacional esta 
importancia de novecentos mil contos. (Trocam-se 
varios apartes. ) 

Verifica-se, assim, que a tachygraphia não apanhou In-
tegralmente os apartes e. para completar as l)hrases, fez a 
unificação, ou, como eu já disse, uma "reàacção final", que 
iqutili.zou toda a argumentação. 
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Esse incidente ',resultou, naturalmente, da intervenção 
de outros aparteantes e do consequente tumulto que não per
mittiu a exacta apprehensão dos debates. 

Mas, expliquemos melhor. 
- "O que eu disse e agora confirmo é que o presado amigo 

e mestre não podia «a/firmar peremptoriamente" ttue "sem, 
a existencia ·dos congelados" as operacões de crenlto do D. 
N. C . "não se poderiam ter ettectuadÔ". 

Eu não desconheço e não contesto, que o producto dos 
"congelados" tenha determinado um accrescimo de disponi
bilidades e que, portanto, offerecesse mais facilmente os 
meios para a realização das operações, convertendo-as, até 
em solução prov1denclal para o momento. 

ó que eu sustento, é que não ha base alguma para o 
presado mestre affirmar que, sem essa circumstancia, não 
ter121. sido possível, obter os descontos dos títulos do D . N. C. 
portanto, realizar a operação sem emprestimo externo e sem 
emissão. · 

Ora, Sr. Prestctente, trata-se. no caso. de títulos emlt
tidos pelo Departamento Naçion-al do Café, acceitos ·pelo 

.Banco do Brasil e avallzados pelo Thseouro, e. portanto, de 
segurança absoluta, di.sputadls.sunos em uma época de. des
confiancas . 

E' ppssivel affirmar que, na supposta baixa de dlsponl
bilidades, resultante da não existencia dos congelados, não 
teria sláo possivel descontar esse~ titulas. quando os des
contos attingem a cifra de seis milhões 'de contos e quando é 
sa.bldo que os bancos recusavam depositas novos, reduziam 
ou supprimiam os pagamentos de juros, ch_egando alguns a 
cobrar 1 % de taxa de deposito? 

E' possivel afflrmar semelhante coisa, quando a decupll
cação das operações das catxas economicas, indica clara
metlte a su.:perabundancia de capitaes disponíveis, confir
mada pela. baixa notavel dos juros das transacções hypothe
carias? 

Todos esses symptomas, sao de molde a fazer crer que 
c eminente mestre não tem razão em sua affirmação cate-
gorica . . . • 

E' certo que os congelados criaram uma circumstancia 
favoravel, mas não constituíram condição . lndispensa'llel á 
realização da;; operações . 

Evidentemente é pifficU, tanto a mim como ao nobre 
Deputado pelo Districto Federal, a!firmar quaes seriam. exa
ctamente, as clrcumstancias do mercado de capitaes, se se 
não tt~essetn verificado as condições que determinaram a 
formaçao dos congelados .· 

Mas, para fundamentar minha these, eu tenho os varios 
índices que aci~a enumerei e que demonstram que as ope
rações do D. N. C. teriam sido viaveis mesmo sem tal exis-
tencia de congelados . · _ 

Não vem absolutamente ao caso a coexistencia das ana::: 
cifras, não se podendo estabelecer, entre ellas . a relação de 
causa e e:Uelw. 

Tambem não é posslvel, por essa coexistencia, pretender 
invalidar a affirmativa ·de que as operações do D . N. C . 
foram validadas "sem emprestímo e-a:ternó' e sem emissacr ; 
porque a technica das operações deve ser examinada inde
pendentemente das circumstancias eventuaes de sua l'eali
zação . 

. E' este, Sr. Presidente, o verdadeiro sentido de meus 
apartes em que procurei frisar a exactidão das affirmativas 
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do Sr. Ministro da Fazenda contradictadas :pelo Dr. Sampaio 
Corrêa. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão an
tecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lyra (1° Secretarío) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Mülisterio da .Justiça e Negocias Interiores, de 9 ao 
corrente, remettendo dois dos autographos da Resolução Le
gislativa. sanccionada, concedendo, com ordenado ou soldo 
por inteiro, a prorogação de licença de que trata o § 2° do 
art. 19, do Decreto n. 14.663. de 1921, e dando outras pro
videncias. 

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

Dois do Tribunal de Contas, de 8 do corrente, remet
tendo as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Em referenda ao officio r... 807, de 26 de Junho pro
ximo findo, o Sr. 1° Secretario dessa Camara, pedindo, em 
virtude do requerido pelo Sr. Deputado Salles Filho, escla
recimentos se a Sociedade da <..:ruz Vermelha Brasileira, 
);>restou · contas de importan~ias recebidas no Ministerio da 
Justiça, de 1929, a esta parte, e, bem assim, se as mesmas 
contas foram approvadas, - cabe-me informar a V. Ex. 
que, de accôrdo com o estabelecido no Regulamento appro
vado pelo Decreto n. 17. 5~8. de 10 de Novembro de 1926, a 
flscalizacão do empregu .das subvenções foi attribuida ao 
Ministerio da Justiça, tendo passado para o Ministerio da 
Educação. quando da criaGã,o desse ultimo pelo Governo 
oriundo da Revolução de 1930, não tendo, assim, este Tri
bunal nenhuma interferencia nas comprovações de quantias 
entregues sob .aquelle titulo .. 

Reitero a V. Ex. os protestos de minha elevada estima 
e distincta consideração. - Octa.vio Tarqu.inio de Souza. 

Em referencia ao officlo dessa camara, n. 668, de 28 de 
Maio ultimo, requisitando serem prestadas as informações 
requeridas pelo Sr. Deputado Dorval Melchiades, de quaes 
os artigos do Codigo de Contabilidade que apresentam maio
res embaraços á approvação dos contractos, de maneira a 
habilitar o Parlamento a tomar deliberação que evite pre
juízos dos interessados, decorrentes da rejeiçào dos contra
ctos, - de conformidade com a resolução deste Tribunal, 
tomada· em sessão de 1 de Julho actual, de accôrdo com o 
voto do Sr. Ministro Relator, que com o presente transmitto 
por copia a V. Ex:., cabe-me communicar a V. Ex. o sP.
guinte: 

a>· as exigencias legfJ.es actualmente consignadas nas leis 
e regulamentos parecezp. ao Tribunal indispeusaveis á vali
dade dos contractos administrativos: 

bl todas ellas podem ser cumpridas, como sempre, o fo
ram, sem prejuizo para a Administração, que ficará melhor 
resguardada contra futuras reclamações, ou para os contra-
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• ctantes, mais garantidos contra os possíveis excessos da-
quella; 

c) apontado pela Administração qualquer dispositivo de 
lei, relativo aos contractos, que offereça embaraços á sua 
acção, o Tribunal, que é constitucionalmente um orgão de 
cooperação. estará sempre prompto a examinai-o. se con
lmltado, . opinando, fundamentalmente, pela conveniencia de 
ser ou não modificado, o mesmo dispositivo. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Ex. os protestos 
de minha elevada estima e distincta consideração. - Octa
vio -Tarquinio de Souza. 

Copia do voto do Sr. Ministro Relator Tavares de Lyra, 
sobre o Officio da Camara dos Deputados, n. 668, de 28 de 
Maio de 1935. 

Ao Presidente do Tribunal de contas foi dirigido o se
guinte officio pelo illustre senhor primeiro Secretario da 
C amara dos Depu ta dos: 

"Rogo a V. Ex. se digne providenciar para que 
sejam prestadas a esta Camara as informações pedi
das no requerimento abaixo transcripto, do Sr _ Depu
tado Dorval Melchiades: Requeiro se requisitem do 
Tribunal de Contas informações sobre quaes os arti
gos do Codigo de Contabil'idade que maiores embara
ços apresentam na approvação dos contractos reali
zados nos diversos departamentos da administração 
publica, de modo a que o Parlamento possa tomar uma 
deliberação que evite prejuizos dos diversos interes
sados, oriundo sda rejeição dos contractos, como oc
correm com a approvação dos pareceres de ns. 3-A e 
de 27 a 58, da Commissão de Tomada de Contas". 

Inst-ruido este pedido, - e depois de ponderar que tres 
dos pareceres a que allude o requerimento, os de ns. 30, 
33 e 54, nelle figuram por engano, de vez que se referem a 
assumptos .sujeitos ao ·exame da Commissão de Constituição 
e Justiça e da Commissão Executiva - , diz o escripturario 
informante que os fundamentos das recusas de registro aos 
contractos de que tratam os demais pareceres consistiram na. 
falta de observancia dos _çiispositivos Iegaes, que indica, a 
mb~: · 

Art. 684, § 2°, do decreto n. 737, de 25 de Novembro 
de 1850; 

Arts. 745 a 756, letra b do art. 767. letras c e 1 do § 1 o 
do art. 775, arts. 782, 787, 789 e 791, todos do Regulamento 
Geral de Contabilidade Publica; 

Art. 33 do regulamento approvado pelo decreto n. 20.291, 
de 12 de Agosto de 1931; 

Art. 1o, do decreto n. 22.964, de 19 de Julho de 1933 e 
art. 5°, letra a, do decreto n. 24.023, de 21 de Março de 
1934; 

Arts. 1°, e 2° do· decreto n. 23.501, de 27 de Nave:m'Jro 
de 1933; 

Art. 14, § 1°, do decreto f' . . 23.611, de 20 de Dezcml;ro 
de 1933; 

Art. 2°, 10, do decreto n. !!<!..546, ·de 3 U.e Julho c1e 
1934. 

E accrescenta: 

"São dispositivos esses que estabelecem normas 
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uara a validade dos actos jurídicos, a que não podem 
esquivar-se os contractos; determinam regras para a 
observancia dos dispositivos do Codigo de Contabilida
de e a plenitude e efficacia do exame pelo Tribunal 
de Contas; têm alcance social, no amparo aos traba
lhadores nacionaes; protegem a producção brasileira, . 
prohíbindo a preterição. do similar nacional; affir
mam o direito de soberania, prestigiando a moeda do 
Paiz, com o tornar nulla qualquer estipulação de pa
gamento em especie que não seJa a corrente, pelo seu 
\'alor legal, nos contractos exequíveis no Brasil; esta
tuem preceitos para a execução dos serviços publicas 
relativos á organização e defesa da producção, no ter
ritorio dos Estados; exigem ratüicações, pelos Go
vernos dos Estados, nos convenios ou accôrdos cele
brados entre a União e as unidades da Federação. 

São, poiS, preceitos, cuja estricta observancia não 
nade ser dispensada, sem prejuízo da segurança · poli
tica, social, economica e financeira do Pai.z". 

. Com estas considerações está de perfeito accôrdo o di
rector da 1a Directoria e dellas não. diverge o Sr. represen
tante do Ministerio Publico, entendendo que 

"as exigencias do Codigo ·de Contabilidade e de seu 
regulamento não constituem propriamente embaraços 
ao registro ·dos contractos", 

sendo, ao contrario, 

"preceitos de salutares effeltos e que têm por obje
ctivo resguardar de preJuízos futuros, ·não só a admi
nistração publica, como os proprios particulares qu~ 
com ella contractam" . 

.A. meu ver, o que deu a algÚns a ·falsa impressão de que 
as leis vigentes no tocante·a contractos acarretam embaraços 
ao Governo foi o facto . C'te oor o Tribunal recusado registro a 
grande numero delles, celebrados pela Commissão · de Com
pras. Mas semelhante fa~to se explica facilmente . Aquella 
comrnissão, creada pelo Governo Provisorio, estava subor
dinada a leis especiaes, que lhe asseguravam vida á parte no 
quadrei da nossa organização administrativa. 

Sobrevindo o regime constitucional, muitos artigos des
sas leis foram implicitamente derogados pelo artigo 187 da 
C~nstituiçã.o, por collidirem com ella, ou pela Lei n. 12, de 
28 de Dezembro do anno passado, que mandou continuarem 
~:m vigor o Codigo e o Regulamento Geral de Contabilidade 
com ligeiras modificações. No regime de transicão que então 
se operou, era natural que a referida commissão encontrasse 
algumas difficuldaaes, em .grande parte attenuadas pelo pro
prío Tribuna l . Quanto aos contractos, entretanto, elle se viu 
na impossibilidade de fazel-o, porque a .mesma insistiu em 
consignar, em relação ao material importado, o pagamento 
em moeda estrangeira, ou de accôrdo com as oscillações cam
biaes deste, o que lhe pareceu, - e egualmente á Camara 
dos Deputados, - ser contrario ás prescripções do Decreto
Lei n. 23.501, de 27 de Novembro de 1933. 

Tal difficuldade já não subsiste em face da Lei n. 28, 
de 15 de Fevereiro deste anno. 

De presente, reduzidissimo é o numero de contractos 
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11ão reg-istrados pelo Tribunal, que, por tolerancia e para fa
cilitar a marcha da administração, admítte que, dentro de 
quinze dias, sejam sanadas quaesquer irregularidades nelles 
porventura existentes e solicitada reconsideração da decisão 
que tenha occasionado a re~usa do seu registro . 

Isto posto, penso, que se deve responder ao pedido de in
formações da Camara dos Senhores Deputados, declarando: 

a) que as exigencias legaes actualmente consignadas 
nas !eis e regulamentos lhe parecem indispensavds para a 
validade dos contractos administrativos; 

b) que ·todas ellas podem ser cumpridas, como sempre 
for<:.m, sein prejuízos para a administração, que ficará me
lhor resguardada contra futuras reclamações, ou para os 
contractantes, mais garantidos contra possíveis excessos da
quella; 

c! que, apontado pela administração qualquer disposi::
tivo da lei, relativo aos contractos, que offereça embaraço a 
sua a.ccão, o Tribunal, que é constitucionalmente um orgão 
oe cooperação, estará sempre prompto a examinai-o! se .con
sultado, opinando, fundamentadamente; pela convemenCla de 
sex ou não modificado o mesmo dispositivo. 

Confere. Secretaria do Tribunal de Contas, 5 de Julho 
àe 1935. - O 20 Escripturario, Cesario C. da S. Prado. -
V!sto, (assignatura illegivel) . 

A quem fez a requisição. 

São, successivamente, lid.os -e vão a imprimir, 
os seguintes 

FROJECTOS 

N. 34-A - 1935 

( 13· Legislatura) 

A ntoriza a abrir o credito especial de 5 . 000 : OOOS para obras 
nas linhas terrea se te~egraphícas no Estado da Bahia, 
com parecer àa CommissG.o de Finanças e Orçamento- so
bre as e'T!lendas de 3a., e voto em separado do Sr. Hen
rique Dodsworth. 

(Fin. e Orç. 24 - 1935, P leg.) 

E' evidente a inexistencia de relações directas e imme
àiatas das emendas com a materia do projecto. 

·nispõe. imperativamente, o § 4°, do art. 181, do Regi...; 
rnento Interno da Camara dos Deputados, que, nesta hypo
the:oe. sejam inadmissíveis as emendas. A providencia legal 
é salutar, pois tem como finalidade precípua evitar o retar
àamel'to da marcha dos projectos. 

Pe1o exposto, a Comrnissão de Finanças e Orçamento 
cpL"1a pela rejeição das emendas. · 

Sala d.a Commissão de F·inanças, 10 de Julho de 1935. -
João Simplicio, Presidente. - Orlando Araujo, Relator. -
~4maral Peixoto Junior. - João Guimarães . ....:.... França. Fi
lho. -Abelardo Vergv.eiro Cesar. -Pedro Firmeza, de ac
có:-do com a declaração de voto annexa. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. PEDRO FmMEZA 

Votei pelas emendas numeros 1 e 3, não achando evi
dente a inexistencia de relações directas e immediatas das 
duas emendas citadas com a ma teria do prolecto. · 

. o projecto visa melhor apparelhamento de ferrovias 
bahianas, em face de estragos .causados pela inundação ve
rificada no Estado, bem assim reparar damnos pelo mesmo 
motivo verificados nas linhas telegraphicas. 

A emenda numero 1 dá verba para conclusão de uma 
ferrovia em Pernambuco e para o melhor apparelhamento 
dõ Telegrapho Nacional no mesmo Estado, com a construcçiio 
de um predio. . . 

A emenda numero 3 revigora um credito para que o 
governo federal possa cumprir um contracto :que firm,ou 
com o Estado de Minas relativamente a urna ferrovia n~
quella unidade da federação. 

O motivo que justificou o projecto foi a inundação .ve
rificada. As emendas se justificam pelas necessidades de 
serviço ferroviarío e telegraphico. Se as causas justificati
vas differem, o assumpto e o mesmo, referentes que são, 
proiec!os e emencias. a uma melhor efficiencia do systema 
ferroviario brasileiro, perfeitamente relacionadas as mater:las 
versadas nas emendas e projectos. 

Sala da Commi.Bsão de Finanças, 10 de Julho de 1935. 
Pedro Firmeza. 

VOl'O EM SEPARADO DO SR. HENRIQUE DODSWORTH 

Por não estar devidamente fundamentada a exposição 
de motivos do Mini.Btro da Viação sobre a necessidade da 
abertura do credito. mantenho o meu voto contrario ao pro-. 
jecto, julgando indispensaveis informações minuciosas para 
conhecimento da Camara e sua opportuna deliberação. 

O Ministro da Viação apoia o pedido tendo em vista 
que "surprehendido o Estado da Bahia por chuvas cata
clismaes, vieram soffrer-lhe em cheio as fataes e funestas 
consequencias os serviços federaes ali mantidos e custeados 
pelo Thesouro". 

A ·gravidade dos effeitos dessas "chuvas- cataclismae.s·• 
foi reduzida pelas proprias declarações do Governador da 
Bahia, havendo contradi~ção evidente, entre o allegado pelo 
].finistro e os esclarecimentos do Governo do Estado. 

Recusado pela Commissão o pedido de informações, julgo 
que as emendas de numeras. 1 e 3 deveriam ser examinadas, 
não sendo cabivel a invocação. do ~ 4° do artigo 181 para 
rejeital-as. - Henrique Doàsworth. · 

!?ROJECTO EMENDADO EM 3a DISCUSSÃO 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 E' o Presidente da Republica autorizado a abrir 
pelo Ministerio da Vi:ação e Obras Publicas, um credito es
pecial de cinco mil contos (5 .OOO:OOOSOOQ) para obras nas 
linhas ferreas e do Telegrapho Nacional, bem como nos ser
viços a cargo do Departamento de Portos e Navegação, no
Estado da Bahia, nos termos da exposição do Sr. Ministro 
da Viação e Obras Publicas, de 12 de Maio deste anno, po
dendo para esse fim fazer a necessaria operação de credito. 

Art. 2. 0 Revogam -se as disposições em contrario. 
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Sala da Commissão de Finanças, 27 de Maio de 1935. -· 
.João Simplicio, Presidente - Arnaldo Bastos, Relator. -
Cardoso de Mello Netto. -Henrique Dodsworth, vencido. -
Amaral PeiXoto Junior. - Gratuliano de Britto. - Adal
'berto Camargo. - Waldemar Falcão. - Clemente Mariani. 

Daniel de Carvalho, com restricções. 

EMENDAS :EM 3a DISCUSSÃO A QUE SE REFERE O PARECER 

N. 1 

Diga-se: ... O credito de 5.850:000$000, sendo 5 mil 
contos para linhas ferreas e telegraphicas na Bahia; 800 
contos para conclusão da ferrovia Limoeiro-Bom-Jardim em 
Pernambuco e 50 contos para o predío dos Correios e Tele
graphos de Afogados de Ingazeira Ctambem em Pernam
buco) de accõrdo com a planta e orçamento approvados pelo 
Mínísterio da Viação. 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 1935. - Arruda C a
mara. 

N. 2 

Emenda n. 2 ao proJP.cto n. 34. de 1935, autorizando a 
ab_rir o credito especial de 5. 000:000$000 para obras nas li
nhas ferreas e telegraphicas, no Estado da Bahia. 

Onde convier: 

O credito especial a que se refere o projecto será de 
sete mil contos de réis (7.000:000$000), sendo 5.000:000$ para 
obras nas linhas ferreas e telegraphicas, no Estado da Ba
hia, e 2. 000: 000$000 para os seguintes serviços; mil contos· 
deverão ser applicados na construcção de uma ponte, li
gando a Tiha de Itamaracá ao continente, no ponto mais 
estreito do canal, 200 contos na ponte sobre o Tracunhaem. 
na estrada de rodagem Limoeiro-Umbuzeiro, 300 contos no 
açude projectado-no município de Pedra e 200 contos num 
<..çude no município . de Afogados de Ingazeira, no Estado 
de Pernambuco. · · 

Sala das sessões, 22 de Junho de 1935. - Oswaldo 
Lima. - Ferreira Lima. - Eurico Souza Leão. - leoncio 
G. Araujo. -Silvio Leitão. -Mario Domingues. - Arthur 
Cavalcanti. -Simões Barbosa. -Barreto Pinto. - Moacyr 
Barnosa Soares. 

N. 3 

Art. Fica re,igorado o saldo de 15.561:617$394 (quin-
ze mil quinhentos e sessenta e um contos seiscentos e de
-.e~ete mil trezentos e noventa e quatro réis). do credito 
aherto pelo Decreto n . 22. 022, de 2 7 de Outubro de 1932, 
afim de que o Governo Federal possa cumprir o contracto 
realizado com o Estado de Minas Geraes, relativamente á 
Estrada de · Ferro Paraca tú. 

Sala das Sessões, 22 de Junho de 1935. - Celso Ma
chado. 
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DECRETO N . 22 . 022 - DE 2'1 DE OUTUBRO DE 1932 

Abre ao Ministerio ·da Viação e Obras Publicas o credito es
pecial de 46. 684:852$!80, para pagamento do valor da 
E. F. Paracatú . 

O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Es
tados Unidos do Brasil, usando das attribuições que lhe con
fere o art. 1°, n. 19.398, de 11 de Novembro de 1930: 

Considerando que o contracto ceelbrado com o Estado 
de Minas Geraes de conformidade com o Decreto numero 
19.602, de 19 de Janelro de 1931, para o arrendamento da 
Estrada de Ferro Oeste de Minas, autorizou o Estado a 
reunir e explorar techntca e financeiramente, em commum, 
a Estrada de Ferro Oeste de Minas. a Estrada de Ferro Pa
racatú e a Rêde Sul Mineira, sob a denominação de Réde 
Mineira de Viação; 

Considerando que, pela incorporação da Estrada de 
Ferro Paracatú ao seu patrimonio, obrigou-se a Uniãp a 
pagar, em obrigações ferroviarlas, o valor da mesma Estra
da, devidamente verl!ícado. destinando-se a ímportancia 
desse pagámento a ser applicada em diversas obras e me
lhoramentos ferroviarios ; 

Considerando que a Commissão designada para proce
der á revisão do inventario do patrimonio da Est rada de 
Ferro Paracatú objecto da incorporação, reconheceu o va
lor de 46.684:8528180, correspondente ao inventario revisto: 

Decreta:· 

Art. 1.0 Fica a'berto ao Ministerio da Viação e Obras 
Publicas o credito especial de 46.684:852$180 (quarenta e 
seis mil seiscentos e oitenta e quatro contos oitocentos e 
cincoenta e dois mll cento e oitenta réis) para vigorar nos 
annos de 1932, 1933 e 1934, destinado ao pagamento da im-

. portancia apurada como valor do patrimonio da Estrada de 
Ferro Paracatú, devidamente revisto, na conformidade da 
clausula VIII do contracto a que se refere .o Decreto numero 
19.602, de 19 de .Taneiro de 1931, celebrado com o Estado 
de Minas Geraes, para o arrendamento da Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, afim de ter applicação nas obras previstas 
no contracto. 

§ 1.0 O Ministerio da Fazenda, mediante requisição do 
da Viação e Obras Publicas, autoriza o Banco do Brasil. 
~nnualmente, a pôr á disposição do Estado de Minas Geraes, 
um terço do credito aberto, eseripturando a despesa na 
conta geral "Despesas da União". 

§ 2.0 Parte do credito aberto poderá ser applicada em 
outras construcções ferroviarias no Estado de Minas Geraes , 
que forem autorizadas em termos de additamento ao refe
rido contracto. 

Art. 2.0 Durante os annos de 1932, 1933 e 1934, ficará 
suspenso o resgate das "obrigaçõe$ ferrovlarias". 

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 1932. 1.11° da Inde-
pendencia e 44° da Republica. 

GE'.rtiLIO VARGAS. 
José Americo de Almeida 
Oswaldo Aranha 
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N. 127 - 1935 

(P Legislatura) 

Redacçü.o para discussão especial da emenda approvada e des-· 
tacada do projecto n. 1.27, de 1935, que proroga por um 
anno o prazo para o registro civil de nascimento . 

(Justiça 93, ta legislatura\ 

A requerimento do Sr. Deputado Corrêa da Costa. devia 
a emenda n. 47, ao projecto de reforma do Codigo Eleitoral, 
ser submettida novamente á Commissão Especial que offere

. ceu o projecto mais tarde cr:mvertido na iei n. 48, de Maio 
deste anno. 

Extincta já a Commissão de Reforma do Codigo Elei
toral, enviou a Mesa a Corr..missáo de Constituicão e Justica 
a emenda n. 47, approvada pela Camara, para consti tu'ir 
projecto separado. O qve cumpre agora fazer é offerecer â 
discussão especial, de que trata o art. 185, § 4°, letra "a", ú 

vencido, nos termos do a1·t. 116, ~ 3°, do Regimento Interno. 
O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica prorogado, por um anno, a contar da data 
desta lei, o prazo, sem multa, para o registro civil de nasci
mento. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão de Constituição e Justiça, 8 de Julho 
de 1935. - Waldemar Ferreira. Presidente. -Pedro Aleixo, 
Relator. - Homero Pires - Catlos Gomes de Oliveira. -
A. Alvares. - Domingos Vieira. - Ascani" Tubino. - . Go
dotredo Vianna. 

N. 128 - 1935 

(1a Legislatura) 

Redacção par discussão especial das e171&ndas approvadas e 
destacadas do projecto n. 42, de 1935; (la Legislatura} au
torizando o Governo a entrar em entendimento com o 
Instituto de Protecção e Assistencia á Injancia do Rio 
de Janeiro, para conclusão do Hospital IntanW. 

(Finanças 145, 1o. legislatura) 

o Poder Legisla ti v o decreta; 

Art. 1.0 O Governo fica autorizado a entrar em enten
dimento com o Instituto de Protecção e Assistencia á Infan
cia do Rio de Janeiro, para conclusão do Hospital Infantil, 
dessa instituição, dispendendo, desde · já, até a importancia 
de 2(l0;000$000. 

Art. 2.0 Os recursos necessarios ao financiamento do 
encargo ora creado ao Thesouro Nacional correrão por conta 
do saldo da extincta Caixa de Subvencões." 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão de Finanças, Julho de 1935. - João 
Simplicio, Presidente. - Pedro Fermtza, Relator. - França. 
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Filho. -Henrique Dodsworth. -Orlando Araujo. -Ama
ral Peixoto. Junior. - João Guimarães. - Daniel de Car
valho. 

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

O Sr. Souza Leão - Não posso deixar correr á revelia, 
Sr. Presidente, a accusação ci.c meu testemunho, em prol da 
liberalidade do Governador de Pernambuco, feita desta tri
buna pelo nobre Deputado, Sr. Oswaldo Lima. 

Te::J.ho a grata opportunidade de attender ao chamado 
nominal de um filho da mesma terra em que nasci, ininter
Tuptamente até hoJe collocado em arraiaes politícos oppos
tos ao que me encontro - ora na oppos]cão, e eu no Go
verno, ora ligado á facção dominante e eu no fundo do valle 
- por ventura hoje o unico terreno. firme, na politica bra
sileira, mas sempre credor do meu respeito e da minha ad
miração pela sua brilhante intelligencia e pelo seu espirito 
cavalheiresco . 

Pedindo-me que deponha sobre a tolerancia do Gover;. 
nador de Pernambuco, um homem como o Sr. Oswaldo Lima., 
eapaz de se perder-· pelo amor da verdade e que tantas vezes 
se tem sacrificado pela paixão da justiça., não poderia de 
{:erto pretender, nas lantejoulas da sua eloquencia, deixar
me ~mbargado o passo, mas queria, de certo, um depoimento 
<le consciencia. · 

Aqui estou para prestai-o . 
o Sr. Lima Cavalcanti não tem ligeira noção do que 

seja a liberdade e o direito do adversario. Abstraio, par::1. 
símplificação do testemunho, os processos de vindicta pri
vada, verdadeira reviviscencia do barbarismo, a que fui sub
mettido em Pernambuco, no periodo dicta.torial, mas devo fo
calizar o desacato que S. Ex.· mandou preparar contra mim 
por occasião do meu desembarque em Recüe, quando ia eu 
disputar a cadeira que occupo nesta Casa. 

A scena de selvageria íôra preparada com todos os re
quintes da torpeza. Désde o meu embarque aqul no Rio, 
bol~tins distribuídos .fartamente pelas ruas da grande ca
pital do Norte concitavam o populacho a receber-me de for~ 
ma hostil. ·· · · 

Veja bem a Camara que eu 'i~ ~xercer U!n direito que 
<J Codigo Eleitoral mandava cercar das maiores garantias. 

Tal, porém, era o ambiente creado pela animosidade offi
<:ial que o meu Partido, em nota collectiva do seu Directorio, 
responsabilizou pela imprensa o Sr. Lima Cacalcanti pelo 
desacato que eu viesse a so:ftrer, encarecendo, como unica 
:providencia para prevenil-o, a ausencia da policia no Cáes 
do Porto. 

1t policia, todavia, 1~. esteve, por intermedio de agentes 
<iisfarçados, em conluio com um rebutalho de desordeiros, 
:procurando apupar-me, quando cheguei ao Recife. Mal sabia 
~ Sr. Lima Cavalcanti o bem que me fazia, porque o seu de
satino de tal :forma irritara a opinião publica e os meu.~ 
amigos, que a hostilidade preparada foi abafada pela mais 
calorosa e commovedora das recepções. 

Depois, veio a e<ampanha eleitoral. O Sr. João Albert() 
<:ontractara um pequeno avião particular para fazer a dis
tribuição das chapas da opposição . 

Embarcado aqui no Rio o avião para o Recife, com todas . 
as exigencias legaes, o Sr. Lima Cavalcanti impediu o seu 
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despacho e apoderou...;se delle manu militari, sob a allegação 
de que perderia a eleição se o avião voasse. 

cor.tra o seu acto de violencía foram feitas todas as 
reclamações ao Sr . Getulio Vargas, que prometteu em tele
gramma ordenar a entrega do · apparelho, mas não cumpriu a 
promessa e, por _f~m ao Superior Tribunal Eleitoral, por meio 
de um recurso de habeas-corpus, impetrado pelo ex-Deputado 
-=. nosso collega- Arruda Falcão, remedio legal que foi con
cedido e não fo1 respeitado ... 
. O SR. ABELARDO MARlNHo - V. Ex., naturalmente, tem 
elementos que o autorizam a attribuir esses factos ao Dr. Lima 
Cavalcanti. Não é exacto? 

O SR. SOUZA LEÃO --E' claro. 
O SR. ABELARDO MARINHo - Então, vou esperar por esses 

elementos. · 

O SR . SOUZA LEÃO - E a bancada está assistindo ao 
meu discurso, sem me dar um aparte, porque sabe, per
feitamente, que assevero uma verdade. 

0 SR. CANDIDO PESSOA - Aliâs, O que V. Ex. está affir
mando já é do domínio publico. 

O Sa.. SIMÕES BARBOsA - Tanto a af!irmacão do nobre 
orador não é exacta, que o. Sr. Lima Cavalcanti tõmava, então, 
todas as proVidencias para prevenir . um possivel desacato 
a S. Ex. por parte da população pernambucana, indignada 
com a attitude por S. ·Ex. assumida . 

o SR. SOUZA LEÃO ·_ Tenho o prazer de responder 
a V. Ex. com um documento official, do ex-Ministro da 
C:.•1e1Ta, General Góe$ Monteiro, ao Coronel João Alberto: 

"Deputado João Alberto - Recife . 
Acabo estar Presidente que iá deu ordem des

embaraçar avião pt. Vou providenciar junto Marques 
Reis seja ordem cumprida pt. Enviarei outras noti
cias sobre o que lhe manda dizer Dr . Getulio pt. -
P. Góes ." 

Mais ainda : 

"Urgente - Deputado João Alberto ...:._ Reélfe. 
No 181 N. Pelos Ministerios da Guerra, Marinha 

e Viação não ha irnpedimen to para lhe ser entregue 
avião o que já communiquei ao General Rabello con~ 
sequentemente só póde ser interesse politico. que esta 
em jogo e você deve comprehender que eu n ão devo 
mais es tar me envolvendo nisso desde que cheguei a 
tal conclusão dentro do regime. Resta-lhe o recurso 
de appell~r para mandado segurança. Communiquel 
essa resposta ao Dr . Getulio que a approvou e disse 
que hoje telegrapharia ao interventor para desimpe
dir seu avião. -Góes Monteiro." 

Vêem VV. EEx . que não estou avançando proposição 
c1ut: não possa provar, immedia tamente . 

Dizia eu: 

Eis ahi a tolerancla, o zelo pelos direitos politicos do 
adversario e o amor á liberdade do Sr. Lima. Cavalcanti. 
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DÚ:mte de taes factos, absolutamente incontestaveis e 
cccorriàos dentro da campanha eleitoral, Só posso interpre
tar o appello que me fez o meu _brilhante collega, Sr. Os
waldo Lima, como. uma pungente ironia contra o regime 
do arbitrio e do 'arrocho que existe em Pernambuco. 

O rochunchu.do serafim de Murilo que o ·meu collega 
pintou, exaltando-lhe aqui a to1erancia; é o truão feroz que 
mandou empastelar o intrepido orgão de ·publicidade "A Se
mana", de Bom Jardim, lornal que obedece á direcção do 
Sr. Oswaldo Lima; que demittiu, sem nenhuma causa jus
tificavel, o Sr. Euclydes da Costa Lima, funccionario mo
({elar, do seu cargo na Recebedoria do Estado, por ajuste 

·de contas pessoaes; que subrnetteu á mais incomprehensivel 
das syndicancias, com o proposito exclusivo de malsinar, um 
homem alheio ás paixões politicas como o Sr. Aggeu. de Ma
galhães, illustre clinico pernambucano, cuja probidade nin
guem jâmais puzera em duvida. 

O SR. JoÃo CLEõPHAS - Com este acto, queria o Sr. Lima 
Cavalcanti ferir de frente o Sr. Ministro Agamemnon Ma
galhães, do qual andava divorciado, naquella occasiã.o. 

O SR. SOUZA LEÃO- Nós o sabemos bem. 
Eis ahi, Sr. Presidente, em ligeiros exemplos, a tole

rancia do Sr. Lima Cavalcanti. Agora, peço eu aos mem
bros da bancada pernambucana que justifiquem taes desa
tinos. Se os meus nobres collegas .acharem pouco, posso 
auginentar a dose, mas certamente o ambiente se envene
nará, porque, no capitulo de violencias, raros dos proprios 
~orrelígionarios do Sr .. Lima Cavalcanti têm d~ei.xado de sof
fr·er o seu latego de insensatez e de maldade ... 

Vamos agora a outros aspectos da administração de P-er-
nambur,o. . . · 

O meu libello co:r+tra o governo do Sr. Lima Cavalcanti 
está, evidentemente, de pé. Argui factos positivos, occurren-
cias reaes, acontecimentos indiscutíveis. . 

Para defendei-a, vieram á tribuna dois ex-Secretarias do 
Interventor. Não lhes condemno ~a iniciativa piedosa; mal
sino apenas a irreverencia: com que ss. EEx. adulteraram 
·os factos. 

Volta:p.do de passagem ao assumpto, para esclarecer de 
vez a controversia, sobre a divida fluctuante do Estado, que, 
no palavrorio -vasio do Interventor, teria justificado a Revo
lução, devo invocar aqui o "Diario -de Pernambuco", cuja 
autoridade não necessito proclamar. 

"Das notas publicadas na parte referente á Secretaria da 
Fazenda, - affinnava o velho orgão, - a conclusão a tirar 
é que a situação financeira de Pernámbuco, logo de.Jl01s de 
constituído o g(;verno re'Q'olucionario não era tão ma, como 
até. hoje se vinha assoalhando. Muitissimo pelo contrario. 
Desta vez, a Secretaria da Fazenda teve o cuidado de não 
omittir cifras, como fez o governo na sua exposição de 7 de 
Outubro de 1930, quando resolveu "não dar publicidade aos 
<lepositos exiStentes· nos bancos, afim de evitar a perturba
-ção decorrente do assedio que faziam os credores do Es
tado" (V. nota otficial de 18 de Fevereiro de 1931) . De sor
te que foi um espanto quando, tendo sido publicada ante
:riormente a demonstração acima, o "Diario do Estado" (or
~ão offieial) diVUlgou o CaiXa do Thesouro no dia 2 de Ja
neiro de 1931, pelo qual se via haverem sido levantados 
dos depositas bancarios 3. 713 contos para pagamento de- ju-
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ros e amortização dos emprestimos externos (2o semestre de 
1930) . 

O Sa. SEVERINO M.iRiz - V. Ex . dá licença para um 
aparte? 

O SR. SOUZA LEÃO - País não; devo entretanto, di
zer ao no ore collega que não sou eu quem está affirmando. 
Estou lendo uma varia do "Diario de Pernambuco", cuja au
toridade V. Ex. conhece. 

O SR. SEVERINo MARiz - Reconheço, evidentemente,. a 
autoridade do' "Diario de Pernambuco", mas quero decia
rar a V. Ex:. que o Sr. Oswaldo Lima, apesar do afasta
mento da Commissão que exercia seu irmão no governo de 
Pernambuco, continua a prestigiar o Partido, o que denota 
que s. Ex., pelo menos implicitamente, acceita como moti
vos de ordem superior o afastamento do seu irmão do cargo 
que exercia. 

O SR. SOUZA LEÃO· Não referi o facto com o ob-
jectivo de intrigar. Referl-o com o fim de positivar uma vio
lencia a rr-.aís do interventor. 

O SR. Joiío CLEOPRAS - Acabo de ter noticias de mai::; 
uma violencía praticada pela policia de Pernambuco. Dese
jaria que V. Ex., no final do seu discurso, lavrasse pro
testo em meu nome. 

O SR. SOUZA LEÃO - Satisfarei ao pedido do illus-
tre collega . -

Repetidas vezes censuramos esse irregular procedimen
to, e folgamos que o Sr. Secretario da Fazenda haia emen
dado a mão, desta vez, para dizer com exactidão a situação 
financeira do Estado, naquelle momento. 

Havia em düferentes bancos 9.324:626S930, afóra varias 
drpositos, além de. 806:924$520, com que o Thesouro podia 
contar. E' o que está escripto, agora, na exposição do Sr. 
Interventor âs paginas 10 e 11 e o que consta dos assenta
mentos do Caixa, contas do Thesouro e cadernetas de ban-. 
cos. Folgamos ainda que o Secretario da Fazenda haja zne
lhor reflectido e declarado agora que a parte de Babcocll:: & Co. 
"fôra indevidamente incluída na divida fluctuante". Só essa 
parte montava a 4.280 contos, em algarismos redondos, como 
se poderá. ver detalhadamente ás paginas 12. · 

O Secretario a que se refere a varia do Diario, é o no.s-
so distincto collega Dr. Heitor Maia. · 

A minha affirmativa, portantú, quanto à divida fluctuan
te em 6 de Outubro de 1930, està de- pé, não soffr.eu ne
nhuma restricçáo. 

Senhores! O Interventor Carlos Lima Cavalcanti ccmeçou 
a sua vida publica em São Paulo. Foi Altino }l.rantes, esse 
homem de incomparaveís virtudes cívicas e privadas, quem o 
nomeou delegado· de policia no Estado a pedido do Dr. Es
tacio Coimora . 

Vou transcrever a seguir trechos de um artigo, publi
cado em lfl22, na revista denominada "Em Voz Alta", editada 
em Recife, sob a assignatura de Carlos Lima Cavalcanti, por· 
onde se vê · o juizo que S. · Ex . fazia dos homens publicas e 
da gente da glorioso São Paulo. O Presidente do Estado nessa 
época - era o grande brasileiro Dr. Washington Luis a 
quem, naquel_le momento, o reuolucionario authentico pro

. curava incensar corn os seus habituaes salamaleques. 
"E' o caso de São Paulo. Tolerem os arroubos da minha 
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admiração pelo grande Estado. Não me custaria exal~ar, 
como exemplo, desafiando o espírito de adaptação dos per~ 
nambucanos, a obra de riqueza e civilização dos paizes es
trangeiros. Ouço, porém, as vozes interiores da minha raça, 
do meu Paiz, do meu patriotismo, .. bu.;cando antes em São 
Paulo o exemplo ~stimul~dor, onâe os governos, educando 
utilitaria e civicamente a iniciativa particular por assim di
zer. se anteciparam á evolução do proprio regime, ao pro
gresso economico e social dos demais Estados brasileiros, 
construíndo urna obra formidavel de produccão e cultura. 
E o factor da grandeza paulista, Íoi o ambiente de concordia 
política, favorecendo o espirito de continuid~.de ãe governos 
bem intencionados, liberaes, esclarecidos e pat:rioticos. 

Reinassem em São Paulo as agltações apritdarias tôr
vas e tenazes, como é commum â maioria dos Estados, so
bremodo os nortistas cu,ía mentalidade politica padece dos 
prejuizos de uma educação cívica inferior, certamente o 
grande Estado sulista seria uma das estrellas apagadas da 
Federação. As suas forças partidarias de valimento real, co
hesas, harmonic<;~.s, vinculadas por um sabio e nobre PIO
gramma de idéas, de onde têm sahido os seus mais notaveis 
políticos e administradores representativos, deve São Paulo 
o relevo que desfructa. 

0 SR. ABELARDO MARINHO - Ness~ época, isto é, em 1922, 
era esse o conceito da generalidade dos brasileiros sobre a 
política do Partido Republicano Paulista. Esse conceito passou 
a ser modificado exactamente quando o Partido Democratico, 
nas suas campanhas, começou a apresentar a Nação as ma
zellas desse partido antiquissimo. 

O SR. SOUZA LÊAO - A esse tempo fazia opposição 
ao P. R. P. um dos maiores homens, urna das maiores ex
pressões de São Paulo, o Dr. Julio de Mesquita. Isso n~o 
levou o Sr. Carlos Lima Cavalcanti a modificar sua opinião 
sobre os homens de São Paulo . Os perrepi:stas não muda
ram: suste:ntam hoje as idéas que defendiam em 1922. 

. 0 SR. ABELARDO MARINHO - A opinião da generalidade; 
dos brasileiros era essa, torno a dizer a V. Ex. Depois da 
campanha do Partido Democratico é que esse conceito se 
modificou. 

O SR. SOUZA LEAO ~ Por que Pernambuco - con
tinua o Interventor - não imita o exemplo de São Paulo. 
mantendo igualmente uma organização partidaria forte e 
unida, que seja uma escola de formação mental e cívica dos 
nossos guiadores futuros? Por que não adaptamos, a mesma 
política de selecção da.s capacidades eíficientes nos cargos 
de governo e nas delegaçóP.s politicas? 

Por que nã:o transigimo;;, por uma vez, com os nossos es
tereis e tristes costumes partidarios, imitando, assimiJando. 
praticando o exemplo paulista? Por que não convocamos os 
homens de intelligencia e de caracter, de prestigio e tradi
ção, incitando-os a trabalhar pela grandeza de Pernambuco? 

Dez annos depois, Senhores,·- o povo paulista alça-se 
em. annas, não para defender prerogativas suas, mas para 
redimir o Brasil do captiveiro .getuliano. O antigo delegado 
de policia de São Paulo, tem, pois, opportunidade para resga
tar a sua divida de hospitalidade. A Revolução encontrou éco 
t:m todo cora.ção pernambuêano . Os estudantes da tradicio
nal· Faculdade de Direito acudiam ao bando precatorio que· 
desfilava nas ruas da minha bella Capital, angariando obu-
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los para a compra de material bellico da dictadura, concor
rendo para aquelle fim, com a significativa importancia de 
1$20(}!! Não ha negar, portanto, o· ambiente de sympathias 
que se creou em den:edor do movimento . Mas, quer sabet 
a Camara como procedeu o Interventor de Pernambuco? Atra
vés das trombetas dos seus jornaes e de um radio installado 
nos domínios do officialismo, o Interventor em pessoa cobria 
de injurias os homens e a. gran deza de São Paulo. De admi.:. 
radot exaltado, transformou-se de um momento para outro 
em dlffamador soez. 

O S R. ABELARDO MI!RINRO - E ' lamentavel que o Inter
ventor de Pernambuco se tenha extremado tanto nessa cam
panha, como V . Ex. diz . Mas, é preciso não esquecer que 
nesses dez annos a que V . Ex. alludiu houve grande agita
ção na poli ti c a do Paiz . 

O SR. SOUZA LEAO- Os homens eram, os mesmos , ape
nas as idêas é que mudaram . O Sr. Carlos Lima podia com
bater as idéas dos homens que estavam á frente da revolu
~ão, mas não esses homens. que elle elogiou e exaltou antes. 

O SR. ABELARDo MARINHO - E' por isso que comecei di
zendo ser lamentavel que o Interventor de Pernambuco se te
nha extremado tanto nessa campanha. Mas, o que é facto. 
e v. Ex. não póde supprimir da scena da vida politica do 
Paiz; e que nesses dez annos de agitação o scenario se trans
m:udou completamente. 

O SR. SOUZA LEAO- Os homens eram os mesmos; 
as suas idéas boas e dignas como sempre . 

O SR . .AB.El.ARDo MARINHo - V . Ex. mesmo. outro dia. 
declarou que a conversão do Sr. Lima Cavalcanti á causa 
revolucionaria se operou em 1926, portanto seis annos an
tes dessa sua attitude extremada . 

O SR. SOUZA LE'AO - Nos seus dia.rios, nas pennas 
dos seus jornalistas, o anon:srrnato explodia nas descompos
turas mais ferozes aos paulistas. como se verifioa · da carta 
que me vou permitt.ir lêr: 

"MamplaJa Ferreira Lopes - soldado da sa Companhb 
do 3° R. I. , Queluz . Recebi sua cartinha e não avalias s. 
alegria que tivemos ao saber que ia~ em paz . Av mesmv 
tempo, recebi uma de tua mãe, pedindo a mim noticias tuas. 
Immecliatamente respondi, e Emviando junto á minha carta, s. 
tua. Niio se esqueça de mandar noticias tuas. O resto eu sei 
avaliar. Aqui ficamos todos em paz, pedindo a Deus a tu9. 
felicidade e nossa alegria . Peço-te que _quando pegares u-m 
paulista, sangre e beba o sangue. Eu já não segui por causa 
da velha mãe e dos meninos, senão, já não tinha uns cem vivos 
desses paulistas covardes, traidores. e despatriados, pois os cha
mo assim porque merecem, desde que brigam com seus pro
prios irmãos. Recommendações aos irmãos do front que lu
tam para o socego do nosso querido Brasil e dos nossos irmãos. 
Peço-te noticias urgentes da derrota dos paulistas e da tua 
saude. Do primo Alfredo Alves Seixas ... 

Senhores. Eu disse, quando do meu ultimo dsicurso, que 
o Sr . . Carlos Lima Cavalcanti, abandonado pela opinião pu
blica, reoudiado pelos homens de bem, havia installado no 
governo -uma. cellula communista .que ameaça a democracia 
brasileira .. E que, por isso, mesmo, as classes conservadoras 
dn Estado eStão Justamente alarmadas, as !amilla~ inquietas, 
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c commercio sem segurança, •a industria apprehensiv.a, o 
sertão entregue á sanha de Lampeão. 

Sem nenhuma visão dos problemas de governo, sem 
mentalidade. sem nobreza e sem cultura, o homem que, na 
enxurrada revolucionaria foi sorteado para o governo "do Es
tado; esta precipitando-o no abysmo . Peço á camara que me 
permitta ler um documento de relevante expressão, tendo 
sido escripto por um homem de grande serenidade e de todo 
insuspeito, o Sr. Carlos Lyra Filho, antigo Deputado Fe
deral e director do "Diario de Pernambuco", por isso que, 
comquanto não milite nas host-E:s do Sr . Carlos Cavalcanti 
officíalmente, distingue-o, comtudo, com as suas sympathias. 
Esse documento foi dirigido a um procer da politica federaL 
Trago-o ao conhecimento do Paiz e, sobretudo, do governo 
da Reoublica para que S. Ex., o honrado Sr . Getulio Var
gas dé um pouco mais da sua attenção ã grave situação que 
se desenha no meu Estado. Por elle, chega-se a esta desola
dora conclusão: o Sr. Carlos Cavalcanti, comquanto seja um 
dos· grandes latifundiarios de Pernambuco, alimenta idéas 
communistas: 

"Tenho a confirmar-lhe, com o meu testemunho e so
lídariedaóe, o relatorio dos seus rapazes quanto aos successos 
ultimas de nossa terra. Foram, de 29 a 31 de Outubro findo, 
cerca de 40 horas de terror e desordem, esta, em alguns 
pontos da cidade, inaudita. Legalistas e rebeldes, para mim 
todos rebeldés, perfeitamente irmãos e iguaes na insensa
tez, tiroteando, fuzilando, metralhando, dynamitando a bom
bas de mão a cidade, noite e dia, como loucos, - actividade 
bellicosa de um exaggero quasi infantil .se não fosse tra
glca, a considerar-se o sust<;>, o pavor e o softrimento inutil 
da popUlação inerme deante desse espectaculo de pura anar
chia. A verdade é que dos milhares ·e milhares dt tiros dis
parados a fuzil e metralhadora ·através da cidade, t alvez 
nem 10 % se justificassem no sentido bellicoso . 

0,:, mortos - algumas dezenas - muitos delles tran
seuntes ini!ocentel) em .l;msca aqui E: ali de pouso mais se
guro - difficilmente poderiam atinar de onde e porque 
lhes veio a mo_rte _ A !:omeçar pelo Coronel Commandante 
do 21o Batalhão de Caçadores- horrivelmente e inutilmente 
ceifado a metralhadora no pateo do seu quartel, á hora da 
madrugada em que ali o attrahiram _ pelo telephone para 
metter-se numa sedição de que elle tinha naquelle ins~nte -
a primeira noticia. 

Autores da façanha jovens o!ficJ.aes commissionados 
vindos da primeira Revolução, completamente saturados da 
terrivel mania cívica aqUi dest!.llada diál.'iamente a todos os 
quadrantes do pensamento pela imprensa do Interventor, 
notas officiaes do Interventor, discursos e actos do Inter
ventor ou, mais positivamente, dos incuraveis demagogos de 
quinta ordem, que, em verdade, o inspiram e commandam. 

Não tenho, como V. sabe, nenhuma preveu~ão pessoal 
contra o Lima Cavalcanti, senão a justH incompatibilidade de 
tc.dos os espíritos medianamente sensatos contra a universal 
insensatez do seu governo, deploravelmente inspirado de baixo 
para cima pelos mais authenticos elementos de d issolução 
e desordem. Não me permitte o tempo que me detenhà em 
mencionar o triste serviço de odio, revindicta· pessoal contra 
adversarios velhos e novos; em que especialmente se em
penham alguns dos irmãos do Interventor e o pessoal dos 
seus jornaes - cada qual podendo impunemente prender, 
.soltar, insultar, vare1ar domicilias, etc _, á vontade, sem qual-
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quer ligação com as autoridades de policia_ Nem é isso de 
resto o que ha de mais grave a considerar-se na actuacão 
do governo pernambucano, senão, principalmente a obra fu
nesta de dissolução do principio de autoridade ~m todos os 
campos. Por mais incrível QUe pareça tudo quanto de sub
ve~·sivo se edita em Pernambuco e fóra de Pernambuco tem 
nos jornaes do Interventor o seu pouso predilecto e unico _ 

Ainda por occasião da ultima greve, de depredacão e 
sabotage, sõ devidamente reprimida porque o Interventôr es
~ava no Rio e o substitul.ra um moço sensato, o tenente Ma
mede, foi ainda nessa occasião o "Diario de Pernambuco", na 
imprensa, o unico a apoiar decisivamente o principio da or
dem publica, ernquanto os jornaes do Interventor, dominados 
i:r..teiramente pelos seus escribas, sorrateiramente cortejavam, 
em notas capciosas,- o espírito subversivo em marcha. Por 
toda parte, nas fabricas, nas officinas, em todos os departa
mentos de serviço publico e no seio das milicias, onde quer 
qne a ordem e a disciplina se façam necessarias, lá está a 
palavrR. demagogica dos diarlos áo Interventor, incentivan
d;;. a insubrnissão e o desacato á autoridade. 

E elle nem de longe percebe a incongruencia dessa at
ütue, tudo procurando enquadra.r e justificar na obcessão 
do espiríto revolucionaria. o espirito revolucionaria, a re
-;-olução, semprerenovada em tudo e a proposito ãe tudo é a 
sua tecla. 

Ao tomar do Rio ultimamente annunciara um discurso 
ao pov0 pernambucano_ Disse, ao chegar, o discurso_ Nem 
uma palavra no sentido de ordem, d econstrucção, de tra
t·alho _ Revolução, espírito revolucionaria, tudo revolucio
naria. Nem uma linha sobre os problemas prementes da . 
economia do Estado. e - o que no momento ainda mais im
portaria - nem palavra no sentido de ordem e disciplina, 
que continuam a ser o problema primordial à o Paiz. Tem 
elle. aliás, o garbo de considerar-se e aos seus jornaes uma 
metralhadora cívica sempre alerta, sempre em disparo, aliás, 
esta é a verdade: a disparar ás tontas, a torto e a direito, 
~ :L."ldisciplina, a dissolução, o adio contra os vencidos, divi
dindo, desaggregando, intrigando. delatando, inquietando, 
destruindo por toda parte o socego e a ordem, em detri
r.1ento da propria autoridade do seu governo_ 

Não é assim de admirar que Pernambuco se tenha cons
tituído no Norte do Paiz um permanente abcesso revoluciona
rio a infeccionar lentamente .toda a circumvizinhança.. Como 
é natural. essa attitude encontra nos elementos de ordem 
que ainda nos restam na parte sã, quero dizer. sensata das 
classes productoras, commercio, lavoura, industria, etc_, uma 
desapprovação que apenas a insegurança geral e a absoluta 
ausencia de garantias não pe~mittem mnifestar-se _ Até por
'GUe é esse elemento o mais implacavelmer.te combatido pela 
imprensa, notas offlclaes e actos do Interventor. Contra elle 
se aculam diariamente as classes proletarias explorando-se
lhes -o descontentamento e a inquietação que a crise eco
nomica aggrava cada dia. Ainda ha pouco foi o "Diario" do 
Interventor o unico jornal a reproduzir aqui as ultimas de
clarações demagogico-communistas do Miguel Costa, aliás 
considerado sempre ali um semi-Deus e um exemplo . 

. Por assombrosa inversão das coisas são, aliás, aqui apon
tados como suspeitos de communismo quantos objectam justa
mente contra a politica do Interventor. inconscient~ mas 
:letivamente preparatoria . do miguel-co.stismo precursor da 
anarchia e da desordem_ 
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Dessa concepção insensata foi victima ha pouco tempo 
o General Sotero de Menezes, acoimado de communista. ape
nas por ter tentado, o quasi impossível de implantar a d:is.
ciplina na guarnição, mesmo a despeito da orientação do 
Governo do Estado . Não o conseguiu e lá se foi deixando-nos 
C· prognostico do que iri aaconteccr aqui, a qualquer chefe 
da guarnição que não pactuasse com o espírito revoluciona
rio motu-continuo aqui installado . 

Tivesse, entretanto, Pernambuco á sua frente um ho
mem medianamente previdente e avisado, um espírito ge:::J.e
roso a Flores da Cunha, ·mesmo um decimo de Flores àa 
Cunha, ou um soldado como o Barata, capaz de rt::parar di
gnamente os proprios erros, intelligente e culto, sincero e 
bom, como um verdadeiro bravo: e jamais chegaríamos aQ 
ponto que nos achamos. . 

Permitta o Céo que o Carlos Lima possa vir a ser sub
stituído pacificamente por um chefe militar capaz de restau-
rar a destruicão até hoje feita nos alicerces da ordem em 
nossa terra. Porque, infelizmente, se isso continuar como está. 
não sabemos o que ha de vir. 

E facil tarefa não ha de ser, a quem venha, recomp-or, 
no caminho da ordem, os elementos de -vida sociaes e eco
no~icos de. Pernambuco, inteiramente desaggregados pela 
acçao dissolvente do pro-prlo governo . " 

Sr. Presidente, esse ambiente propicio á mashorca, essa 
preparação communista, essa lucta de classes que o Sr. Car
los Lyra Filho denunciava, produz agora os seus fructos, 
já sazonados: e ;'lo familia pernambucana em meio á inquie
tação em que se encontra, atravessa horas de· ansiedade. 
Repto daqui o Sr. Ministro do Trabalho. o nobre Zead.e;·· de 
Pernambuco, todos os Deputados do Partido Social Democra ... 
tico, para que declarem, se estão solidarios ou não com o 
credo extremista ostensivo de todos os tres secretarias de 
Estado de Pernambuco, inclusive o titular da Justiça, que 
exerce a pasta politica do Estado. 

Adversario do Sr. Carlos Cavalcanti, ser-me-hia mai~ 
agradavel como pernambucano que ama entranhadamente a 
sua terra, não· ter motivos para fazer quaesquer restricções 
ao seu infeliz goven1o . O meu mandato se obrumbaria mas . 
em compensação, o meu Esta~o se avantajaria em progresso 
e boa fama. Em abono, porem, do que venho de affirmar 
sobre a si~uação pernambucana, quero ainda invocar o "Jor
nal do Commercio" de Recife, orgão respeitavel, alheio ás 
paixões, de felção independente e sob a orientação do meu 
caríssimo amigo e coestadoano Dr . Pessôa de Queiroz, que 
nestas palavras registra o máo estar reinante do Estado: 

"As classes conservadoras de Pernambuco, têm mais do 
que razão para se conservar lntranqulllas em face de du

. vidas ah>da não dissipadas e, antes; dia a dia fortalecidas. 
sobre as concepções pollticas dos ch~fes, dos mais altos de
partamentos administrativos do Estado . 

A ellas, como a nós outros, não cabe estranhar senão 
para o effeito do combate da idéa contra a ic1éa, que A ou B 
defenda taes ou quaes doutrinas . Ninguem se permittiria a 
vã estulticie de querer fixar directrizes ideologicas para .a 
consciencia alheia. O que se estranha, o que se reprova, e 
não ha dialectica partlctaria capaz de demonstrar a sem ra
zão disso é a tolerancia com que se quer permittir, apesar 
da delicadeza da hora que vivemos, exquisita anomalia dessa 
cooperação de elementos porventura partidarios de certos 
políticos extremistas nos quadros administrativos de um re-
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gime de fundamentos ideologicos pura e unicamente demo
li.beraes . Não se compadece com a logica das fraquezas hu
manas suppor que seja possível deslocar a acção adminis
tl'ativa da. orbita de influencia dos princípios." 

os secretarias que compõem o governo de Pernambuco 
são os seguintes: Nelson Coutinho, Sylvio Granville e Paulo 
C:::rneiro. Excepção feita para o ultimo delles, a quem não 
tenho o prazer de conhecer, mas sobre quem tenho escutado 
conceitos os mais lisongeiros, os dois outros pertencem a fa
milias pe:rnambucanas de merecido conceita e acatamento. 
o Sr. Nelson Coutinho é um homem de tamanha sensibili
dade moral que, convidado para fazer parte da bancada per
:nambucana, se recusou a acceitar o convite sob o funda
mento de que, sendo communista, não podia, ao mesmo tempo, 
.serv1r á sua convicção e á democracia liberal. Acceitou, po
rém, a Secretaria da Justiça, pasta politica guardando a sua 
liberdade de agir. 

Os secretaries restantes - Srs. Granville e Paulo Car
!1eiro acabam de assignar um manifesto de intel1ectuaes per
nambucanos sobre o Congresso· Nacional de Juventude Po
pular, ProJetaria e Estudantil. Esse documento, que o Diariu 
de Pernambuco publicou em 10 do mez passado, está conve
uier..temente assignado por aquelles secretarias. O manifesto 
é concebido em taes termos, que, convocado' novo Congresso 
para esta capital, a policia carioca prohibiu a sua reunião. 

o SR. JoÃo CLEOPHAs - o Secretario da Fazenda, em 
reunião dos bancarias, declarou que era preciso fazer duas, 
t.res ou rnai::s gréves, com. sacrlflcio até de vidas, á seme
lhança das dos estivadores, para conseguir suas reivindi
r;ações. 

O SR.. SOUZA LEAO - Tendo o Deputado Pio Guerra, 
àa representação opposicionista estadual, interpellado o lea
der a proposito dessç incidente, recebeu como resposta a se
guinte declaração : 

"Quero mais de uma vez fazer em nome da bancada do 
?. S. D. a declaração de que sómente nos 1nteressamos na
quillo que diga -respeito aos actos administrativos, e, que, 
perdurando a controversia a respeito das idéas politicas ou 
philosoph1cas dos secretarias de Estado, qualquer de nós não 
tem procuração bastante para justifical~as, critical~as ou para 
dar asos e maior cnmprímento ás mesmas controversia~. Nes~ 
tas condições, fica, mais uma. vez, feita a nossa declaração." 

O ex-Interventor serve, ao mesmo tempo, a duas idéas 
d!.ametralmente oppostas: ao communismo e á democracia li
beral: Urna vela a Deus e outra ao diabo. 

Se S . Ex . é democra. ta -liberal não comprehendo a ex
travaganc!a do seu secretario c:ommunista. Se, porém, com
munista, como tudo leva a crer, não comprehendo a razão 
por que serve á democracia. E' um acto de felonia desferido 
contra as classes conservadoras do m·eu Estado. Vem-nos de 
Pernambuco a noticia de que S. Ex. convocara estas classes 
para uma arremettida. energica e decisiva contra o commu
nismo. Isso. faz-me lembrar uma. scena escripta por Tobias 
Barreto: 

Era no anno de 1595, sob o papado de Paulo IV. As 
chronicas mundanas registra va.m a esplendida ceia occorrida 
em casa de Andréa Lanfranchi, secretario do Duque de Pa
gliano, no qual tomaram parte, além de outras personalida-
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des de vulto, .o Cardeal Innocenzo del Monte, que :fôra creado 
de Julio m e o C-ªrdeal Carlo Caraffa, sobrinho do Pontifice. 
''Por motivos de ciumes, provocado pela bella romana, ma
donna Martucia" -, Caraffa aggredira a Marcello Capece. O 
facto, que causara na. Cõrte estrepitoso escandalo, cheg:ara 
aos ouvidos do Papa, que, 5 dias depois, comparecera em pes.: 
sõa á sessão da Inquisição, profligando o escandalo em ter
mos candentes . Ao Cardeal del Monte. diz Tobias - "Elle 
ameaçou de arrancar-lhe o barrete · vermelho. e concluiu, 
bradando _uma e mais vezes, perante a Assembléa at to
nita e silenciosa: - reforma! - reforma! Acudindo ao ap
pello, o Cardeal Pacheco respondeu: "reforma sim, mas a 
reforma deve começar por nós mesmos". Sim, Senhores, se o 
Sr. Carlos Cavalcanti deseja imprimir outros rumos ao go-

. -ç•e:r:no de Pernambuco, cedendo aos clamores .da opinião, nada. 
como chamar um novo secre~ariado, que represente, na ver
dade. aos olhos de todos, as idéas adaptadas pela nossa Con
stituição e pelo nosso regime . 

Senhores: Nos regimes, representativos os homens não 
valem pelo que são, mas pelas idéas que representam. Houve 
um mom,ento na politica de França, durante a grande guerra,· 
em que a situação do ·momento indicava dois nomes para o 
governo: Clemenceau ou Caillaux. A guerra integral ou a 
paz proxima . Caillaux negociara a paz de Marrocos com ·tal 
successo que merecera de Asquit, primeiro ministro britan
nico, as seguintes palavras: "Voltaes d e Berlim come Lord 
Beaconsfield, trazendo sobre a vossa bandeira a paz com 
honra". Clemenceau era a reacção em marcha. Repetir-lhe o 
nome, era invocar a guerra. Não havi~ meio termo: chamar 
ao· governo da França naquelle grave momento qualquer des
ses nomes, seria lançar o progrn.mma da guerra ou da paz. 
Preferiu-se Cl~menceau porque a França não admittia senão 
a guerra. · 

O Murido, Senhores, só caminha sob o impulso das idéas. 
Todos os .Povos da terra e todas as civilizações, desde a mais 
remota antiguidade até os nossos dias, têm .cedido á pressão 
de um legislador, de um guerreiro ou de um estadista. Des
graçado o homem put:lico que, com a responsabilidade do. po
dér, não tenha uma idéa a executar. um grande pensamento, 
orientado no sentido do bem publico, a realiZar. Os que des
servem ao Brasil · actualmente fracassaram pela sua lamenta.: 
ve1 falta de idéas. Escalaram o poder pela força e, ainda es
tão, apesar da apparente legalidade que os envolve, nos pos
tos porque a força .continúa a mantel-os . Sem programma, 
sen:.. idéas, sem o descortino necessario para enfrentar os pro
blemas que agitam o mundo actual. os actuaes detentores do 
poder no Brasil estão cavando a destruição do Paiz em be
neficio de seu bem estar. Conservador por indole e por edu
caçiio, ni".o posso assistir impassível á inquietação e ao "a larme 
que dominam as classes conservadoras do Paiz. 

Nunca, meus Senhores, tiveram tanta propriedade como 
:na hora actual, estas palavras de Franci~co Sá: 

"Em nenhum momento mais do que este os homens va
lem pelas idéas que representam. No minuto ansioso que es
tamos vivendo, neste angustiado e mysteroiso minuto da I-Iis
toria, em que os povos param para procurar no horizonte um 
rumo aos seus destinos; nesta hora trementa e decisiva não 
ha valores individuaes. Os homens desapparecem, como pó 
impalpavel no turbilhão dos. mundos. os homens só valem 
como expressão de sentimento, como expressão de cultur~. 
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como repr.esentacão de uma situac:ão mundial, como resumo 
das aspirações universaes". -

Sr. Presidente, os nobres Deputados .João Cleophas e Se
bastião do Rego Barros acabam de me oassar para que leia 
da tribuna, um recórte do "Jornal Peqüeno", de grande re

. percussão no Estado, dirigido por dois moços de bem, Romeu 
e Renato Medeiros, transcrevendo mais uma violencia do Sr. 
Lima -Cavalcanti. 

O jornal é de 6 de Julho corrente e noticia que a Viuva 
Manoel Mec:!eíros, senhora conceituadissima na sociedade per
nambucana, teve a sua residencia invadida pela policia sob 
pretexto de ·que, nella, se achavam guardadas .armas e muni
ções. Effectuada a busca apenas foram encontradas tres es
pingardas de caça pertencentes a seu filho Renato Medeiros, 
que é conhecidamente um amador de cynegetica . 

. Eis, Sr. Presidente, mais uma violencia do sr. Carlos 
Lima Cavalcanti, dentre as que já registrei no meu discurso. 
(Palmas. O orador é cumprimentado. ) 

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

REQUERIMENTO 

J~equeremos a inserção na Acta dos trabalhos de hoje da 
Camara dos Deputados de um voto congratulatorio com o 
Estado de Pernambuco, pela promulgação da nova Constitui
ção Politica por que passa a nortear os seus destinos, valendo 
como uma homenagem a Pernambuco, o vanguardeíro dos 
movimentos libertarias- e democraticos que têm agitado a 
Patria. · 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Domingos 
Vieira. - Simões Barbosa. -· Heitor Maia. - E. Teixeira 
Leite. - Antonio de Góes. - Arthur Cavalcanti. - Seve
rino Mariz. - Adolpho Celso. - Humberto Moura. - Joáo 
Cleop1Ías. - Barbosa Lima, Sobrinho. - Rego Barros. -
Adalberto Camargo. - Arruda C amara. - Pedró Jorge. -
Silvio Leitão. - Alde Sampaio. - Eurico de Souza Leão_. 

O Sr. Domingos Vieira - Sr. Presldente, ratifica-se ho 
Parlamento Nacional, na actual legislatura. a praxe de in
serir-se um voto congratulatorio na acta dos nossos traba
lhos, sempre que um Estado da Federação Brasileira promul
ga a Constituição por que passa a reger os seus destinos. 

Teve-o, o Paraná, que se tornou vanguardeiro desse mo~ 
vimento. Conquistou-o a Parahyba, na autoridade sem par 
dos seus meritos innegaveis. Não houve negai-o ao Amazo
nas, ao Rio Grande do Sul e a São Paulo. Merece-o agora 
o Estado altivo do Nordeste Brasileiro, que tem o passadcs 
opulento de episodios historicos; que possue a Histeria cheia 
de lar.ces de heroismo; que tem o heroismo como caracte
ristica de seu povo, Estado que se ufana de ver que sua His- · 
t.orla é quasi a Historia do Brasil, porque a Hi.storia do 
Brasil é quasi a Histeria de Pernambuco. 

Em todos os movimentos libertarias que agitaram a 
Patria - fosse no tempo do Brasil-C.:olonia para affirmar a 
nossa nacionalidade; fosse no terr.po do Brasil-Reino para 
eonquistar a nossa independencia; fosse no tempo do Brasil-· 
Jmperio para· a proclamação da Republica; fosse· no Brasil
Republica para defender o regime - todos esses movimen-
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tos, se não tiveram tonte, se·não se iniciarám em Pernam..: 
buco, ali· encontraram seu grande curso para afinal trium
pharem definitivamente as idéas que se expandiam pelo Bra
sii inteiro. (Muito bem.) 

A Constituinte de Pernambuco, Sr. Presidente, acaba de 
ultimar os seus trabalhos, e. nesta hora, na linda cidade 
Mauricéa, que a fita de seda do Capiberibe enlaça em tados 
os seus contornos, está sendo promulgada a Carta politica 
pela qual passa a reger os seus destinos. 

Moldada na Constituição Federal de 1934, de cujas li
nhas não se podia afastar, essa Constituição foi elaborada 
pelos nossos mais eminentes iuristas. Nella collaboraram to
das as forças políticas e todas as forças sociaes que se agi
tam em Pernambuco, sem diffeernça de partidos e sem dif
ferença de credos philosophicos, todos empenhados a expun
gir da lei qualqu_er defeito, para que resultasse um Cocl;igo 
purc,. 

E posso affirmar, Sr. Presidente.· .que a nova lei vae 
servir a um Estado, onde a Democracia e a Liberdade não 
temem absolutamente que o critico mais exigente nelle pro
cure aquelles tres requ4;itos que Pericles ensinava aos athe
nienses: isonomia, isotimia, isographia. A· igualdade de to
dos perante a lei, sem distincção de classes, de categorias e 
de riquezas; a igualdade de direitos de todos os cidadãos aos 
cargos publicas e ás funcções políticas; a absoluta liberdade 
de pensamento, seja pelo vocabulo escripto, seja pela pa
lavra oral, não são letras mortas, mas vivas florações na lei 
cumprida, em mem Pernambuco! 

Sr. Presidente, o direito de propriedade na feição accei
-ca pela nossa actual Constituição, de puro aspecto social, como 
um facto registrado pelas contingenc::ias modernas, como uma 
verdadeira realidade, no novo systema de producção, está ga- . 
rantido ,na Constituição pernambucana de 1935. 

A família encontrou ali o seu melhor carinho, estabele
cendo-se regras capazes de assegurai-a em tados os seus prin-
cípios. · 

Dest'arte, Sr. Presidente, Pernambuco pôde or$Ulhar-se 
de ter promulgada,· para seu povo, uma Constituiçao mode
lar, digna de suas tradições e dos prindpíos por que sempre 
se bateu. 

Posso affirmar, entretanto, gue Pernambuco não tem, 
absolutamente, motivos nem razoes para se engalanar de
mais pelo advento da lei nova como restauração da lei, por
que meu Estãdo - ouso affirmar, sem receio de contestação 
- sempre viveu sob a égide da lei. Povo amante da liber
dade, por que tanto se tem sacrificado, e que sabe respeitar 
a liberdade alheia, elle bem sabe que a liberdade decorre de 
uma fonte que é a lei. Dentro de pequeno tempo, foi que 
:Ui dominou a lei cousuetudinaria dos movimentos revolucio
narios, que é a suppressão da lei, - para logo se integrar 
na lei escripta, que é o respeito absoluto da lei. 

Neste instante em que Pernambuco se engalana para ce
lebrar a promulgação de sua Constituição, - e ainda reboa 
nesta tribuna a phrase da accusação feita por um dos no
bres representantes do Estado - eu queria ter autoridade 
maior, para pedir _aos representantes de todos os partidos, 
aos elementos de todas a~> facções que, olhos alevantados, 
doil1W..ados pelas melhores regras da boa éthica politica, es
queçamos susceptibilidades e odios, para nos reunirmos unica. 
e excluscivamente sob a bandeira de Pernambuco. 

Por que nos havemos de envenenar com o odio que 
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mata, quando podemo-nos saturar com o amor que cons
tróe? Como os gregos antigos, adeptos de Minerva, nós ós 
representantes da maioria politica de Pernambuco, nesta 
Casa, damos o exemplo batendo com tridente sobre a terra 
para della 'ver surgir a oliveira, que é o symbolo da confra..: 
ternização, e da harmonia. A' sombrà dessa oliveira, esque
cidos dissidios, rivalidades, odios pequeninos, construamos um 
Pernambuco maior, para grandeza do Brasil! 

São os votos, Sr. Presidente, da minha bancada; são os 
votos que -desejo sejam de todos os representantes de Per
nambuco no Parlamento Brasileiro, nesta hora auroral para 
os destinos do meu Estado. CPalrnas. O orador é cumpri
mentado.) 

Em seguida, f approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente- Tenho ainda sobre a mesa, e vou sub
metter a votos, o seguinte 

REQlJEP.I:MENTO 

E:xmo. Sr: Presidente da Camara dos Deputados. 

Requeremos que, ouvida a Camara. seja enviada ao se
nhor general commandante da Aviação Militar, como uma 
homenagem aos serviços prestados pela Aviação· Militar á 
obra de approximação entre brasileiros, uma moção de con
gratulações pela passagem, hoje, da data anniversaria da fun
dação da Escola de Aviação Militar. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Corrêa da 
Costa .•- Domingos Ve2lasco . ....:.... Ribeira Junior. 

Approvado. 
I 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa quatro requerimen
tos de informações que vão ser lidos. 

São, succes.sivamente, lidos e postos em discussão · 
os seguintes 

REQ"UERlMENTOS 

N. 61- 1935 

ua. Legislatura) 

Requeiro, que, :por intermedio da Mesa da Camara, o 
Poder Executivo se digne informar. sobre quaes as provi
dencias adaptada~ para ser dado ~umprimento integral ao 
disposto no Decreto n. 24. 597, de 6 de Julho de 1934:, que en
campou o contracto de arrendamento da Estrada de Ferro 
do Paraná e desapropriou cs trechos de Serrinha a Nova 
Restinga, Jaguariahyva a S. José e Hansa a Porto União, sob 
à regime de concessão ã Companhia Estrada de Ferro São 
Paulo-Rio Grande. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Francisco Pe-
reira. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 62- 1935 
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(la Legislatura) 

Sr .. Presidente da C amara dos Deputados: 

Requeremos que, por intermedio da Mesa, informe á Ca
mara o Sr _ Ministro da Justiça: 

a) os motivos determinantes da prisão do alfaiate Jacob 
Goldschmidt, a 22 de Maio preterito; 

bt onct.e e porque ainda se encontra :preso o referido ope
raria; 

c) porque insiste a polícia em não o apresentar ao·juiz 
incumbido de ultimar o processo · iniciado na P Delegacia 
Auxiliar. 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 1935. - Octavio da Sil
veira. - Plinio Tourinho. ;...._ João Mangabeira. - A. Ber
na.rdes Filho. -Roberto Moreira. - Botto de Menezes. 

O Sr. Presidente - Na fôrma do Regimento, fica adiada a 
discussão. 

N. 63 - 1935 

(1~ Legislatura) 

Requeremos que, por intermedio da Mesa·, sejam solici
tadas· do Ministerio da Viação inforrr..a.ções sobre o seguinte: 

1°- se o despacho attribuido ao Ministro da Viação, de 
que resulta a acceitação da proposta de um consorcio italiano, 
relativa ã construcção de uma usina hydro-electrica, em 
Salto, no Rio Parahyba, para abastecer a E. F. C. B·. (Es
trada de Ferro Central do Brasil), publicado na integra no 
"Jornal -do Commercio", de 7 de Junho de. 1935 do mez pro-

. ximo findo, foi realmente proferido? · 
2° - Em caso affirmativo, se o Governo pretende a.ssi- . 

gnar o contracto resultante desse despacho, independente
mente de autorizáção legislativa especial, apenas fundado nos 
Decn'!tos ns. 20.537, de 20 de Outubro de 1931 í: 22.355, de 
.13 de Janeiro de 1933, que estabelecem as concllções da con
currencia para electrificação da E. F. C. B. e; incidente
mente, admittiram que as propostas incluissem tambem a 
construcção de usinas geradoras, em qualquer das quédas. 
d'agua pertencentes ao Governo, ou em ambas - Salto e 
Mambucaba, ou tep1 a intenção de proceder como proced.eu 
relativamente ás obras propriamente de electrificação da mes
ma estrada, cujo contracto celebrado com a Metropolitan 
Vickers Electrica.l- Export Co. Ltd., não obstante versar sobre 
o ohjecto daquelles decretos, foi, entretanto, precedido de lei 
especial - o Decreto n. 24.238, de 14 de Maio de· 1934, 
que, revogando expressamente legislação anterior, para os 
effeitos do mesmo contracto, autorizou todas as suas clausu
las-? · 

3° - Se os .editaes da concurrencia que deram logar á 
proposta, cuja acceitação resulta do despacho de que se trata, 
na parte referente á constrncção da usina, mencionaram 
todos os detalhes da obra a executar, como prescreve a letra b 
do art. 745 do Codigo de Contabilidade, ou se limitaram a 
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incluir as palavras dos D~cretos ns. · 20.537, e 22.355, já 
. transcriptas?-

4°-·- Se a mencionada proposta esÚzbelece ·pagamentos 
· àa.Seados no valor do ouro, ou por qualquer tórma tendente a 
recusar ou restringir, nos seus efteitos; o curso forçado do 
mil réis papel, com infracção do art. 10, do Decreto n. 23.501, 
de 27 de Novembro de 1933, o qual considera nullas taes es
tipulações, ou observa esse dispositivo e o do art. 2° do 
.mesmo decreto, que veda, sob pena de nullidáde, nos contra
cios 'exequiveis no Brasil, a estipulacão de pagamentos em 
moeda que não se-ja a corrente, pelo s"eu valor legal? 

· 5° - Se os mencionados decretos, ou qualquer outro acto 
.legislativo, concederam, os creditas necessarios para a cons
truccão da referida usina? 

so - Se as autorizações, porventura existentes, satisfa
:zem o disposto no § 4° do art. 50 da Constltuição vigente, 
e tambem a . exigencia · contida no art. 183 da mesma Consti
tuição, que ·estabelece que nenhum encargo, se creará ao 

·Thesouro sem attribuição dos recursos sufficientes para lhe 
custear a despesa? 

Sala das Sessões, 10 de Julho· de 1935 . - Bias Fortes. 
- .Domi7;gos Vellasco. - Levindo Coelho. - Eurico Souza 
Leão. - Macario de Almeida . - Botto de Menezes. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 64 - 1935 

(la Legislatura) 

Requeiro sejam solicitadas do Sr. Ministro da Fazenda 
.as seguintes informações sobre o andamento do processo de 
<:ontrabando, em que é accusada a firma Hasson Irmão, de 
.a.ccórdo com a denuncia dada, em 2 de Fevereiro de 1932: 

a) se o processo !oi instaurado; 
b) se está em andamento; 
c) onde se encontra e quaes as íonnalidades necessa

rias para que seja e1le enviado á justiça commum, para a 
punição penal dos cul:;>ados, se é que existem. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935~ - Teixeira Pinto. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destina.da ao Ex~ 
pediente. 

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

Comparecem mais os Srs. : 

Euvald-:> Lodi, Generoso Ponce, Lauro Lopes, Mario Chei:
:m.ont, Fenelon Perdigão, Clêmentino Lisbõa, Lino Machado, 
Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Agenor Monte, Adelma.r 
.Rccha, Freire de Andrade, Pedro Fi.rn'leza, Monte .LU'raes, José 
·àe Borba, Figueiredo Rodrigues, xa.Vier de. Oliveira, Alberto 
Raselli, Ricardo Barreto, Herectiano Zenaide, Ruy Carneiro, · 
Ozorio Borba, · Adolpho Celso, Barbosa. Lima Sobrinho, Alde 

' :Sampaio, Teixeirà Leite, Oswaldo Lima, Humberto ·Moura, Se~ ., 
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verino Mariz, Motta Lima, Orlando Araujo, Sampaio Costa. 
Deodato Maia, Mel~_hisedek Mon:te, Manoel Novaes. Clernente
M&.riani, João Mangabeira, Arnold Silva, Arlindo Leoni, Ma
galhães Netto, Francisco Rocha, Wanderley de Pinho, Pedro
Calmon, Raphael Cincurá, Edgard Sanches, Attila Amaral. 
Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Amaral Peixoto, Julio de
N'ovaes, Henrique Lage, João Guimàrães, Levi Carneiro, Bento 
Costa, Hermete Silva, Cesa r Tinoco, Lontra Costa, Cardillo 
Filho, Carlos I.;uz, Pinheiro Chagas, Martins Soares, Pedro 
Aleixo, Clemente Medrado, Augusto Viegas, João Beraldo. 
A(thur Bemardes Filho, Furtado de Menezes, Negrão de Lima. 
Celso Machado, Simão da Cunha. Anthero Botelho, Bueno 
Brandão, Waldemar Ferreira, Santos Filho, Macedo Bitten
court, Roberto Moreira, Vicente Miguel, Cl:uo Godoy, Trigo 
de Loureiro, Arthur Jorge, Rupp Junior, Abelardo Luz. Diniz 
J"unior, Borges de Medeiros, Demetrio Xavier, Annes Dias, 
Pedro Vergara Victor Russomano, Ríaul !Bittencourt, João 
Neves. Oscar Fontoura, Aniz Badra, Ermando Gomes, Se
bastião Do:ningues, Abe! dos Santos, Pedro Jorge, Abilio de 
.Assis. Antonio Carvalhal, Silva Costa, Adalberto Camargo, 
Alberto Surek, Damas Ortiz, José do Patrocínio, Vieira Ma
cedo, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, Pedro Rache, Gastão 
de Brito, Leoncio Araujo, Oastão Vidigal, França Filho, Ar
lindo Pinto. Augusto Corslno, Cardoso Ayres, Abelartio Ma
ünho. Sylvio Leitão, Paulo t'l"..artins, Moraes Paiva, Barreto 
Pinto, _Thompson Flores (117) .. 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Deodoro de Mendonça, José Pingarilho, Agostinho Mon
teiro,_ Genaro Ponte, Olavo Ollveira. Jehovah Motta, José 
.Augusto, Samuel Duarte, Arnaldo Bastos, Mario Domingues, 
Mello Machado, Altamirando .Requião, Lauro Passos, Pedro 
Lago, Luiz Vianna Filho, J. J _ Seabra, Alfredo Mascarenhas, 
Octavio Mangabeira, Asdrubal Soares. Pereira Carneiro, All
pio Costallat, Nilo Alvarenga, Adelio Maciel, Washington Pi
res, Juscelino Ku):litschek, Polycarpo Viotti, Carneiro de Re
zende; João Penido,_ José Bernardino, Rezende Tostes, João 
Henrique, J acques Montandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, 
Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Oscar Steven
son, Carlota de Queiioz, Barros Pen teado, Moraes Andrad~ . 
Gama Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio 
Vidal, Cincinato Braga, Castro Prado, Laerte Setubal, Bias 
Bueno, Jorge Guedes, Hyppolito rlo Rego, Gomes Ferraz, Mei
ra Junior, Aureliano Leite, Miranda Junior, Horacio Lafer, 
Fabio Aranha, José Castro, Arthur Santos, Ba ptista Luzardo, 
Barros Cassal, Francisco di Flori, Austro de Oliveira, Arthur 
da Rocha, Martins e Silva, Chrysostomo de Oliveira. Roberto 
Simonsen, Vicente Gouveia (66) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
parecimento de 226 Srs. Deputao0s. 

Vae-se proceder á votação da materia que se acha sobre 
a mesa e da constante da· Ordem do dia . 

Vão ser j~gados objecto de deliberação os pro3ectos . 

S.ão, successivamente, -lidos e considerados obje"
cto· de deliberação os seguintes 
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PROJECTOS 

N. 129- 1935 

( 1 a Legisla tu r a) 

:Prescreve normas para etfectuação das despesas publicas 

(Justiça 102 e Finanças 146, P Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 A partir da vig·encia do orçamento para o exer
-cicio de 1936, fica a Contadoria Central da Republica obri
:gada, para execução do disposto no Decreto n. 23 .150, de 
15 de Setembro de 1933 (art. 1°, letra f), a effectuar a es

,cripturação do empenho das despesas publicas. 
Art. 2.0 O Tribunal de Contas, na forma do art. 101, 

§§ 1° e 2°, da Constituição Federal, procederá ao registro 
:prévio do empenho a que se refere o art. 1 o. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Salles Filho. 

Justificação 

Em verdade, prescindem de justificação as providencias 
.inciuidas neste projecto de lei. 

O empenho das despesas publicas constitue, hoje, a pe
'l:lra de toque da boa contabilidade de Estado. 

No emtanto, e por muito tempo, temos descurado dessa 
jmportante phase da Despesa, contribuindo, assim, para vi
vermos, como temos vivido, em completo alheiamento, no 
.que respeita ás dividas contrahidas pelo Thesouro Nacional, 
·em annos anteriores, e ainda não resgatadas. 

Sabemos sómente o que pagámos, ignorando inteira
mente o que deixámos de pagar. 

E' perfeitaménte dispensavel insistir nos graves incon
venientes que deconem de semelhante regime, bastando 
<Jbservar que delle resulta a falta de conhecimento exacto 
do nosso passivo. Quando não se sabe o que se deve, impos
sível se torna apreciar a posição financeira de quem quer 
-que seja - Estado ou individuo. 

Procuram pôr termo a essa gi:a v e irregularidade, o De
'creto n. 23 . 150, expedido pelo Poder Discricionario, em 15 
de Setembro de 1933 e a Constituição de 1934, prescrevendo 
-o registro prévio das despesas publicas, antes de surgir para 
o Tnesouro a obrigação de pagar, ou seja o registro do em
penho, definido no art. 228, do Regulamento do Codigo de 
Co:Q.tabilidade. • · 

Não ha, portanto, innoyações nos dois primeiros artigos 
·.de~te projecto. E;_xige-se tão sómente a observancia da Cons
tituição e da lei, cujos dispositivqs claros e terminantes 
têm, alguns, procurado sophism.ar. 

Nada importa que, ás vezes, deva ser annullado qual
·.quer llmpenho. ~acto identico _verifica-se, com irequencia, 
nas. contabilidades de todos os · paizes, e occorre tambem, 
-entre nós, com uma. das modalidades do empenho: os con
tractos, sem que ninguem se Iembre, por isso, de impugn9:r 

.-.o registro prévio. Até mesmo com a ordem de pagamento e1-
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vada de illegalidade e só descoberta na occas1ao de ser ao 
mesmo realizado, póde acontecer a necessidade da annul-· 
1ação. · 

Sala das Sessões 10 de Julho de 1~35. 

l..EGlSLAÇÁO . CITADA 

Decreto n. 23. 150 - de 15 de Setembro de 1933 

Deroga prescripções do Decreto n. 20 .393, de 10 de Setem
bro de 1931, e estabelece normas para a elaboração e 
execucão do orcamento da .Receita e Despesa da União _ 
Art. l.o - . 

f) a liquidação do ·exércicio far-se-á pela conta 
das despesas -empenhadas. Apurado o saldo de caixa 
pela differença, entre a receita arrecadada e a des
pesa paga em diriheiro, \'erif!car-s~á. quanto ao ma
terial, os dispendios empenhadso e não pagos, ainda 
mesmo que o pagamento não tenha sido ordenado; e 
quanto ao pessoal, o saldo por pagar existente. Em 
face destes elementos verifi~ar-se-á se o exercício 
apresenta saldo ou deficit; 

Constituição Federal. 

Art. 101. 

§ 1.0 Será sujeito ao registro prev1o do Tribuna! 
de Contas qualquer acto de administracão publica, de 
que resulte obngação de pagamento -pelo Thesouro 
Nacional, ou por conta deste . 
· § 2.o Em todos os casos, a recusa do registro, por 
falta de saldo no credito ou por imputação a credito
improprio, tem caracter prohibitivo; quando a recusa 
tiver outro fundamento, a despesa poderá effectuar
se após despacho do Presidente da Republica, regis
t ro sob reserva do Tribunal de Contas e recurso •·ex
officio" para a Camar~ dos Deputados_ 

· Codigo de Cont abilidade da. União. 

_ Art. 228. Empenho de despesa é o acto, emanado d~ 
autoridade competente, que créa ])ara o Estado uma obri~n-
çáo de pagamento. · 

N. 130 - 1935 

(P .Leg~slatura) 

Regula a emissão de a.polices ou titulas de natureza ::wme
lhante 

(Finanças 147 ~ 111 legislatura) 

O Poder· Legislativo decreta : 
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Art. L0 Só em subscripcã.o publlca, poderá o Governo 
<emittir apolices, ou titules de- natureza semelhante. · 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Sess§es, 10 de Julho de 1935. - Salles Filho. 

Justificação 

_A;. emissão de titules da divida interna tem sido, no 
Brasil, o refugio de todos os governos que peccam em ma-
t eria de finanças :publicas . . 

Criam despesas adiaveis, ou mesmo, prescindíveis, e por 
-carencia. absoluta de meios para custeal-as, emittem apoli
·ces ou títulos semelhantes . E vão além: entregam, em pa
-gamento aos credores, os proprios títulos. para que com elles 
:apurem dinheiro. 

E' facil prever o que succede: - ficam de um lado os 
-credores. que lançam, na Bolsa, grandes massas de obrigações 
-do Thesouro, forçando-lhes a. baixa, com reflexo sobre o 
-credito do Estado e, do outro, os especuladores, á espera da 
·queda das cotações, que, sabem. virá com certeza, afim de 
adquirirem os títulos a preço reduzido . · ' 

O que aqui se projecta faz cessar essa lesão ao credito 
·do Thesouro e tira á administracão e á Camara a facili
dade de crear despesa nova, para ser coberto com o producto 
-de operações internas . 

o abuso desse expediente nos tem causado :preJuízos de 
vulto e constitue, seni possível contestação, grave e injusta 
_pratica, damnosa ao c~edito publico e á fortuna particular. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. Salles Filho. 

N. 131 - 1935 

na Legislatura) 

Jnstitue premios sobre o convenio de ir..t'!rcambio intellectua.l 
entre a Republica Argentina e o Brasil, assignado pelos 
dois governos, em Bu.enos Aires, em Maio de 1935. 

<Educação -10 -Finanças 148 - 1n legislatura) 

Art . L° Fica criado um premio denominado "Republi
-ca Argentina", que será concedido ao melhor livro publicado 
-em portuguez, e editado no Paiz, consistindo na somma de 
~O :000$000 (vinte contos de réis) moeda nacional, sob as se
,guintes condições: 

a) o autor deverá ser cidadão brasileiro; 
b) o livro deverâ ser um estudo original e ·actual das 

.actividades econom.icas, sociaes, politicas, artísticas e millta

.res da nação argentina; 
. c~ o premio será _distribuído de dois em dois annos, en~re 

·'Os livros que tenham sido depositados na Bibliotheca NaClo
.nal, de accôrdo com a lei que rege a materia. 

Ait . 2.o o Poder Executivo designará. o . Instituto de 
<Cultura Argentino-Brasileiro como jury, para conceder o pre-
·mio a que se refere o artigo. anterior. . 

Ait . 3.0 Ficam creados um 10 e um 2'l premios de pin
:tura e um 1° e um 2<> premias de esculptura que importarão 
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num total de 20:000$000 (vinte contos de réis), os quaes se
rão distribuídos cada dois annos nas exposições de arte ar
gentina que se organizarão no Rio de .Janeiro, de accôrdo com. 
as <'IJsposições do Tratado do Intercambio Intellectual as-

- signado em Buenos Aires em Maio de 1935 .. Estes premias. 
serão concedidos ás melhores obras apresentad'.:!s por pir..
tores e esculptores argentinos . 

Art. 4.0 O Conselho Nacional de Bellas Artes desigdarã 
o jury encarregado da distribuição dos premias estabelecidos 
pelo artigo anterior. As obras premiadas passarão a ser pro
priedade da Nação. 

Art. 5.0 As importancias para as despesas necessarias. 
pam execução desta lei serão fornecidas pela receita geral; na. 
parte referente ao sello de educacão. 
· Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sai.a das Sessões, 9 de Julho de 1935 . - Xavier de O?i
vei.ra. - Renato Barbosa. - - Abelardo Vergueiro Cesar. 

_ Justificação 

Não tenho melhores palavras, com que justificar o pro
jecto acima, que é apenas uma traducção do que foi ha poucos·. 

· dias apresentado ao parlamento argentino, que· aquellas mes
mas, partidas dó cerebro e 'do coração do Deputado Sr . Ivli
guel Cárcano, ao encaminhar á Mesa do Congresso de su~ 
grande patria, aquillo que, já agora, marcha para ser a lei 
generosa que valerá como um sello . eterno á tradicional ami
zade entre os dois Povos . 

o 

Eil-os: 

"Senhor Presidente- O projecto de lei que submettemos. 
á consideração da Illustre Camara robustece os vinculas de 
amiz;;.de entre a Argentina e o Brasil. Esta sã e grande polí
tica acabam de fortificai-a· e renoval-a ~ chancellarias dos. 
dois Paizes, com uma sérle de tratados de substancioso .con
teúdo, que tambem pendem de resolução desta mustre ca
mara. 

Se queremos seguir esta lJOlitica. é dever da Argentina.. 
procurar conhecer o Brasil, em suas diversas actividades . 
P.ara comprehender sua civilização, é indispensavel estudai-a . 

·Para estudai-a é indispensavel o esforço inicial para conhe-
cei-a. Cada dia será necessario apreciai-a melhor sob um 
ponto de vista argentino, e annotar successivamente as- obser
vaçõeS" realizadas nos diversos a spectos de · seu desenvolvi
mento. 

Falta-nos o livro sobre o Brasil escripto por um argen
tino. O_ livro attrahente, eru<lito'e bello é o melhor diplomata 

. e o melhor agente commercis.l, principalmente entre os nos
sos dois Paizes, cujas estructuras economicas e políticas são
semelhantes e se completam . E' o elemento mais definitivo
para crear sympathias e robustecei-as com novçs vinculas
O livro que desperta interesse termina creando affectos . _ · 

A pintura, a escuiptura e o livro brasileiros nos nossos 
museus e institutos de ensino - significam pôr aquelle paiz, 
amigo · em con tacto directo com a nossa sensibilidade. Será . 
uma daS · formas de descobrir as forças essenciaes que movenic 
a sua intelligencia. Os artiStas condensam em cada nação, 
as forças permanentes que a impUlsionam e expõem a essen
cin. de sua personalidade. 
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O tratado de lntercambio Intellectual firmado no Ita
maraty no anno dE: 1933 tende a lograr estes fins. o projecto 
,que submettemos á consideração da lllustre Camara comple
ta-o e crea estimulas reaes pará. attíngir estes fins. 

A amizade entre os paizes não póde ser integral e defi
nitiva se . não é fomentada por factores· intellectuaes cons- . 
tantes e effectivamente creados . Escriptores e artistas for
mam os vínculos indestructiveis entre as nações". 

A' assignatura do digne e illustre filho de · Don RaLion 
..J . Cárcano. segue-se a de uma alta expressão da cultura e da 
_politica ·argentiJ:las, ao mesmo tempo que uma figura de pro
jecção em toda a ~eri.ca - Don Manoel A. Fresco - Pre
sidente da Carnara dos Deputados da grande nação do Prata. 

Registrámos o facto com um qualificativo de excepcão e 
]Jor elle queremos pôr de manifesto a significaç~o alta que a 
-camara dos Deputados 'do Brasil deve reconhecer no projecto 
.acima, que, se mal;, não fôra, vale ainda, como um instru
men to de reciprocidade á delicadeza e ao espirito de cordia
lidade para com o Brasil. e de que tiveram a captivante i'ni
·ciativa. representantes da nação argentina, em sua cultura, 
.em .sen Parlamento e em sua política. 

N. 132 - 1935 

Regula transacç.;Cies de compra e venda de canna de a.ssucar 
entre usineiros e lavradores, fornecedores de canna 

<Agricultura, 18 ._ Finanças, 149 - 1n legislatura) 

Art. 1.0 .5.s usinas de assucar pagarão as cannas dos 
seus fornecedores postas nos seus vehiculos de transporte, de 
.accõrdo com a média dos preços maximos ào assucar crystal 
em cada qui~ena, de conformidade com as cotações obtidas 
e verificadas pela Delegacia Regional do Instituto do As
sucar e do Alcool. ou na falta deste, pela Bolsa de Merca
<lorias ou outra Instituicão official. 

Paragrapho unico. Ãté que se attinia o limite de cota
-ção d e 35S999 por sacco de assucar crystal de primeira, as 
usL'las pagarão, na base de 12Sooo :por sacco de assucar, 
7$500 por cada tonelada de carina e dahi por diante, mais 
~300 por tonelada de canna em cada augmento de $400 no 
preço do sacco de assucar de 60 kilos . . 

Art. 2.0 Quando o assu~ar fõr· cotado acima de 35$999, 
as usinas pagarão ainda pela mesma tabella organizada de 
a ccórdo com o artigo anterior, accrescido de 1$500 o preço de 
cada tonelada de canna. 

Art. 3.0 o 1ornecedor terá direito a uma canada de mel 
por cada tonelada de canna. fornecida e mais meio litro de 
-alcool, se não optar pela quantia em dinheiro. 

Art. 4.0 Assiste a ambas as partes o direito de · fisca
lização da pesagem das cannas nas .balanças dos pontos de 
entrega. 

·Art. 5.0 O preço das cannas será isento de qualquer des
conto. . 

Art. s.o As usinas cuJas safras não excederem de 15.000 
toneladas de canna, poderão pagar por cada tonelada, m enos ' 

-$500 do que as demais. 
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrario . 

Justificação 
O ·lavrador fornecedor de cannas, vem de ha muit o sot-

1rendo toda sorte de privações, por falta de segurança e 
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estabilidade nos negocies e transacções realizados com os in
dustriaes de assucar. 

Sem legislação _ a respeito, impedidos de estabelecer o
preço da sua mercadoria, os lavradores fornecedores de
canna, sujeitam-se a receber a quantia que -estipulam os in
dustriaes de assucai· conhecidos por usineiros, que além de
outras exigencias, só pagam as cannas que recebem dos for
necedores e que são moidas nas suas usinas, quando o assu
car foi fabricado e vendido, e, muitas vezes, mezes depOis. 

Nestas condições, a lavoura de canna que já luta coni 
immensas düfi~uldades, por falta de instrumentos agra rios. 
outrosim pela falta de braços com que attet!der á sua cultu
ra, e ainda accrescida da carencia de credito agricola, tende. 
a desapparecer, .se o legislador não vier em seu auxilio, esta
belecendo _em um justo equilibrio, as bases e fixação das 
transacções entre as partes dissidentes. 

A concepção _social moderna, . justliica uma opportuna 
intervenção dos poderes publicas em defesa das forças pro
ductoras, e assim é, que a Constituição Federal, determina 
que a lei promoverá o amparo 'da producção .. e estab elecerá 
as condicões do trabalho (art . 121) . · 

Em Pernambuco graves occorrencias entre usineiros e la
vradores, plantadores de canna, deram origem ao Decreto· 
do Interventor daquelle Estado de n. 111, de 23 de Janeiro 
de 1932, que teve a autorização do Chefe do Governo Pro
visorio, por força do Decreto Federal n. 21.264, de 8 de Abril 
de 1932, onde dispõ~. sobre interesses entre. usineiros e -
fomE>cedores de ma teria prima, o que aliãs na actualidade é . 
lei. em vista da approvação de todos os decretos expedldJs 
pelo Governo Provisorio . · · 

ASSim se annunciam os mencionados decretos: 

Decreto n. 21.264, de 8 de Aliril de 1932, do Chefe do 
Governo Provisorio, Sr . Getulio Vargas. 

Approva o Decreto n . 111, expedido pelo Interventor Fe
deral. no Estado d,e Pernambuco, em 23 de Janeiro de 1932, 
dispondo sobre usineiros e fornecedores de ma teria. prima. 

O Chefe do Governo Provisorio dos Estados Unidos do. 
Brasil: 

Considerando que o Acto promulgado em 23 de Janeiro
de 1932, sob n. 111, pelo Interventor Federal no Estado de
Pernambuco, sobre ter sido concedido nos termos precisa
mente necessarios para garantir sua finalidade, dirime to-
das as duvidas e contendas suscitadas entre usineiros e for
necedores da respectiva. materia prima, e, 
· Considerando que o referido acto legislativo, n ão obs
tante haver sido autorizado, só poderá nroduzir effeitos nos 
termos de seu artigo 9° mediante approvação da. União ; 

. Decreta: 

Artigo unico . E' approvado, para todos os effeitos, o
Decreto n. 111; baixado pelo Interventor Federal no Estado 

_. de Pernambuco, em 23 de J'aneiro de 1932, regulando direi
tos e obrigações entre usineiros e fornecedores de-canna, e 
dando outras providencias. 

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 1922, 111° da Independen
cia . e 44° da Republica. - Getulio Vargas _ - . Francisco. 
Campos . 
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Decreto n. 111, de 23 de Janeiro de 1932_ 
O In.terventor Federal no Estado de Pernambuco, usan

do da autorização concedida pelo Chefe do Governo Provi
seria da Republica e tendo em vista a necessidade im·media
ta de dirimir a contenda estabelecida entre fornecedores de 
sua materia prima, em torno das tabellas de preços mini
mos para pagamento de toneladas de canna; 

Considerando que ·não foi possível chegar a um accõrdo 
entre as partes interessadas afim de xesolver esse dissidio 
que já começa a interessar a ordem publica; 

Considerando a situação de muitos fornecedores, cujas 
propriedades isoladas não lhes pennittem offerecer os seus 
productos em livre concurrencia que é a condição por excel
Iencia da legitimidade do preçó; 

Considerando que no momento se impõe uma medida de 
cmergencia que faça desappareccr essa fonte de discordia até 
que um estudo serio e demorado regule, num justo equilibrio, 
os interesses dessas duas importantes classes; 

Considerando que a concepç.ão social moderna em face 
-do desenvolvimento das industrias, justüica uma opportuna 

intervenção do Estado, nas relações das forças productoras; 
Considerando que o mais antigo orgão da lavoura do 

Estado ou seja a Sociedade Au:xiliadora da Agricultura já se 
pronunciou, desde 1927, pela intervenção do poder publico 
no caso em apreço; 

Considerando que o Ministerio do Trabalho já fez pu
b1icar um ante-projecto de decreto, dispondo sobre as rela
ções entre industriaes e plantadores de cannas, e, final
mente considerando que o Governo Provisorio autorizou esta 
Interventoria regular os direitos e obrigações en:re usineiros 
e fornecedores, fixando o preço para pagamento das suas 
cannas; 

Decreta: 

Art. 1.0 Para o effeito do pagamento de cannas pelas 
usLTJ.as aos seus fornecedores ficam as mesmas consideradas 
em tres categorias attendendo-se ao criterio de fretes para 
o transporte do assucar _ 

Paragrapho unico _ A primeira categoria comprehende 
as usinas cuJo frete por sacco de sessenta kilos de assucar 
não exceder de dois mil réis (2$000) . 

a) a segunda comprehende as que tiverem frete supe
rior a dois mil réis (2$000) até tres mil e quinhentos réis 
(3$500); . 

b) a terceira compreh'3nde as que tiverem fretes supe
riores a tres mil e quinhentos réis (3$500) . 

Art. 2_o O frete é referente ao saeco de assucar. de ses
senta (60) kllos transportados por barcaças ou via ferrea, 
não sendo computada neste calculo a despesa de transporte 
pelas usinas nas linhas de sua propriedade_ 

Art. 3. 0 As usinas pagarão as cannas postas nos seus 
carros de accôrdo com a média dos preços maximos de as

, sucar crystal em cada quinzena, de conformidade com as 
cotações obtidas e verificadas pela Commissão de Syndicos 
na praç.a do Recife_ 

§ 1.0 Até o preço de oito mil novecentos e n~:wenta 
(8$990) por quinze (15) kilos de assucar crystal, as usinas 
da primeira categoria pagarão: sobre a base de tres mil 
réis !3$000) por quinze (15) kilos de assucar, sete mil e 
quinhentos réis {7$500) por tonelada de canna e mais tre-
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zentos réis em cada cem réis de oscillação no preço de par
tida. 

§ 2.0 As comprehendidas na segunda categoria. pagarão; 
sob a base de tres mil réis (3$000) por quinze· (15) kilos de 
assucar, sete mil réis (7$000) por tonelada de. canan e· mais 
duzentos e oitenta e cinco réis ($285) em cada cem réis - de 
oscillação no preço de partida. 

§ 3.o As de terceira categoria pagarão sob a base de tres 
mil réis (3$000) por quinze (15) kilos de assucar, seis mil 
e quinhentos réis (6$500). por tonelada de canna, e mais du
zentos e cincoenta. réis ($250} em cada cem réis de oscilla
cão nos preços de partida. . 
- Art. 4_0 Quando o assucar for cotado acima de oito 
mil novecentos e. noventa (-8$990) conforme o disposto no 
art. so as usinas pagarão pelas mesmas tabellas accrescidas 
de mil e quinhentos rêis (1$500) nas respectivas partidas. 

Art. s.o O fornecedor terá direito sobre .toneladas de 
canna fornecida a usina. a meio litro de alcool e uma canada 
de mel. . 

9Art. 6.0 Assiste aos fornecedores o direito de fiscalizar 
a pesagem de suas cannas nas usinas, pessoalmente ou por 
meio de representantes. 

Art. 7 .o O preço das cannas será isento de qualquer des
conto bem como serão mantidas as tabellas superiores as 
estabelecidas pelo presente decreto. . 

Art. 8.0 As usinas cujas safras não excederem de quinze 
mil (15.000} toneladas de canna poderão pagar menos qui
nhentos reis ($500) do que as demais da categoria a que per
tence. 

Art. 9.0 o presente decreto que será submettido á ap
provação do Governo da União, entrará em vigor na data da 
sua publicação a.tê que sejam estabelecidas as bases para 
defini ti v a regul ameritação da especie. . 

Art. 10. o Governo do Estado nomeará dentro de dez 
(10) dias uma commissâo composta de representantes do Es
tado e das classes interessadas para assentarem as bases de
!initívas das tabellas de pagamento de cannas. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 
Recife, 23 de ,raneiro de 1932. - Carlos de Lima Caval

canti. - João Cleophas de Oliveira. 

Com taes razões é justo, tendo mesmo em mira os in
teresses economicos do Paiz, que o projecto em apreço, seja 
attendido, porque o seu principal objectivo é manter um 
justo equilíbrio sem divergencias, entre industriaes de as
sucar e lavradores fornecedores de canna, dando assim, "a 
cada um, o que é seu". 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Lima Tei:z;eira. 

O 'Sr. Presidente - Vou submetter a votos uma redaécão 
final já publicada . -

Votação da redacção final do projecto n. 100, de 
1935, {la. leg.), que dá á Liga Brasileira contra a 
Tuberculose (Fundação) a plena propriedade do ter
reno onde está construido o edificio de sua séde so-

• cial, nesta Capital. 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa uma emenda que 
vae ser lida . 
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E' lida, apoiada, e enViada, á Commissão de Re
dacção a_ seguinte 

EMENDA Á REDACÇÍÍ.O FlNAL lJO PROJECTO N . 100-A, DE 1935 

(ln. Legislatura) 

Substitua-se no art. 2° e no art. 3°, letra a as expres
sões "e o edificio nelle construido" por estas outras "e o 
respectivo edificio" . 

Sala das SessÇ>es, 8 de Julho de 1935 . - Pedro Aleixo . 

O pensamento é o de isentar de impostos federaes e o 
de impedir a alienação não de certo edifício, já existente, 
mas de qualquer edifício, que existir, no terreno doado. Em
quanto a benemerita instituição servir aos interesses colle
ctivos, deve ser protegida pelos poderes publicas com isenção 
e favores. -Pedro Aleixo. 

O 'Sr. Presidente- Passa-se ã votacão da materia cons-
tante da ordem do dia. -

Votação do projecto n. 5-A, de 1935, {1a legis
tural, modificando e ampliando certas disposições 
dos Decretos ns. 22.737, de 1933 e 23.835, de 1934, 
relativos á exportação de jrutas, com pareceres das 
Commissões de Agricultura e de Finanças e Orça
mento, com emendas (la discussão); 

Approvado o seguinte 

PRO.TEC'IO 

N. 54- 1935 

(1 a Legislatura) 

Art. 1.0 As firmas commerciaes organizadas para a ex
portação de frutas poderão obter registro em qualquer epoca 
do anno, desde que provem, com certidão da repartição com
petente, terem .se constituído depois do prazo de registro a 
que se referem o art. 3° do Decreto n. 2!l.737, ·de 22 de Maio 
de 1933, e art . 1° do regulamento approvado pelo Decreto 
n. 23. 835, de 6 de Fev~reiro de 1934. 

Art. 2.o IndeP..endente da data de inscripção o registro 
terminará em 31 de Dezembro de cada anno. 

Art. 3.o As firmas que deseJarem conservar o mesmo 
uumero de registro do anno anterior, deverão solicitai-o do 
Serviço de Fruticultura do Ministerio da Agricultura até o 
dia 31 de Janeiro. 

Art. 4.0 Os emolumentos a que .se refere o art. 20 do 
regulamento approvado pelo Decreto n. 23. 835, de 1934, ~;e
rão pagos em moeda corrente no Paiz . 

Art. 5.0 Será facultado aos exportadores effectuarem no 
Serviço de Fruticultura um depósito em moeda corrente, de 
quinhentos mil réis {500$000) ; afim de terem o direito de 
pàg~r a taxa de inspeccão 24 horas depois da sahida do 
navio ou trem que transportar a carga, correspondente ás 
caixas· ou cachos embarcados e dos que não puderem se::, 
por condemnados pela fiscalização. 
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§ 1.0 Servirá o deposito para cobrir o debito de inspe
cção que deixou de ser pago dentro das 24 horas conce-
didas. · · 

§ 2.0 Não será inspeccionada u.-na nova partida de fru
tas antes do exportador integrar o .deposito desfalcado n0 
caso do paragrapho anterior. 

Ar.t. 6.0 O pagamento das taxas de 'fiscalização, quando 
não houver sido feito o deposito . facultado no art. 5°, será 
realizado antes do embarque e de accõrdo com a quantidade . 
declarada no · pedido de inspecÇão, não tendo o exportador 
direito á restituição da mesma, no caso de não embarcar a . 
fruta, por qualquer motivo. · 

Art . 7.0 Os emolumentos de inscripção de exportado
res .. de frutas serão cobrados de accôrdo com o art. 40 do 
Decr.eto n. 22. '137 , de 1933, separadamente por categoria de 
exportador de frutas cítricas, bananas ou abacaxis. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O '.5'1'. Presidente - O projecto passa á 2a discussão. 

Votaçá9 do projecto n. 104, de 1935 ua. legisla
tura), organizando o Curso de Doutorado em Direito: 
com parecer contrario da Commissão de Educação 
(14 ~iscussão) ; 

Rejeitado . 

O S:r. Presidente - O projecto vae ser rem:ettido ao Ar
chívo. 

votação do projecto n. 92, de 1935,.dispondo sobre 
c>s ojficiaes aviadorc·, submarinistas e medicos ,·adio
logistas do Exerciío e ·.Armada, -Quando invalidados em 
serviço; com pareceres da Commissão de Justiça e 
substitutiv·o da ' de Finanças e Orçamento e da de 
Segurançá (proceden.do a votação um requerimento 
do sr. Paulo Martins) (2a. discussão) ; 

O '.S-r. Presi!lente - Vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a retirada do meu requerimento, feito em re
ferencia ao projecto n. 92, de 1935. 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 1935. - Paulo Martins. 

Approvado. 

O 'Sr. Presidente - Vou submetter a votos .o projecto. 

A Commissão ·de Segurança Nacional de Finanças e Or
Çamento offereceram o seguinte 

PROJEC'tO SUliSTI'l'UTIVO 

O Poder Legis!ativo decreta: 

Art. 1.0 Os officiaes aviadores, submarinista.s e medicas 
.radiologistas da Armada e do Exercito, quando invalidados 
em serviço e fôr provada a sua. invalidez por junta medica 
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em !nspecção de saúde, serão transferidos para a reserva 
com os ·vencimentos integraes, que estiverem percebndo na 
1:>ccasião do accidente (~ 2° do art. 34 do Decreto n. 4.018, 
de 9 de Janeiro de 1920) . 

, Art. 2.0 Se findo um anno de invalidez continuarem sob 
os mesmos padecimentos e no mesmo estado de saude, com
provado ainda por nova inspecção medica, serão promovidos 
ao posto immedíato independente de vagas (decreto citado 
n. 4.018, de 9 de Janeiro de 1920, art. 10, letra d). 

Art. 3.0 Uma. vez promovidos ao posto immediato serão 
:reformados de accôrdo com o attestado fornecido pela junta 
de ]ns:pecção medica: 

a) lesão produzindo incapacidade para o- serviço militar; 
rerorma no posto ou classe com todos os vencimentos da 
activa com exclusão das gratificações especiaes dos serviços 
de aviação e submarino; 

b) lesão produzindo invalidez para qualquer trabalho, 
exigindo cuidados especiaes: reforma após promocáo ao pos
to ou classe immediatamente superior com os ,;encimentos 
integraes, com exclusão das gratificações especiaes de avia
ção, e submarinos, se a victima tiver unra só pessôa de fa
milia. e, mais · 50$000, 30$000 ou 20SOOO mensaes por pessôa de 
família accrescida até o limite de seis, conforme se ·trata 
de ofiicial, sub-o.fficial ou inferior, ou praça. 

Art. 4.o Esta lei é extensiva aos sub-officiaes, inferio
res e praças de aviação e submarinistas, e seus effeitos 
abrangerão aos aviadores, <>ubmarinistas e medicas radiolo
gistas reformados por invalidez em épocas anteriores á de
cretacão da mesma. 

Àrt. 5.v Extende-se tambem esta lei aos officiaes, sub
offlciaes, inferiores e praças do Exercito e da Armada quan- 
do invalidados por accidente em acto de serviço ou por 
]esões adquirfdas em combate. 

Art. s.o Revogam-se as disposições em contrario. 

o '.Yr. Presidente- Vou submetter a votos o substitutivo. 

Approvados, sucecssivamente. os aras. 1° a 6°, do 
substitutivo, iicando prejudicado o projecto primi
tivo. 

O Sl-. Presidente- O projecto passa á 3a discussão. 

O Sr. Amaral Peixoto (Pela ordem) requer e obtem dis
pensa de iutersticio para o projecton. 92 de 1935 figurar na 
ordem do dia da sessão seguinte. 

Votação do projecto n. 97, de 1935 (la legisla
tura) , instituindo as profissões de aàvogado-acade
mico e de advogado-provisionado, regulando o exer
cicio dessas profissões e da de solicitador e dando 
outras providencias; tendo parecer com substituti
vo da Commissão de Justiça e parecer da Commissão 
de Educação, contrario ao projecto· (2a discu$sáo). 

rr ~ ! ,_. ~ 1 i 

O S'r. Presidente - Ouvida a· Commissão de Educação e 
Cultura esta deu parecer contrario ao projecto, porém, a 
Commissão de Constituição e Justiça ·ao se pronunciar sobre 
o proJectu offereceu o seguinte 
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PROJECTO SUBSTI~O 

"Art. 1.0 As provisões, ou cartas, de provisionados e so
licitadores, ora em vigor, serão reformadas. pelos prazos, na 
forma e sob as provas ou condicões de idoneidade moral e 
de competencia profissional, que· a lei de organização judi
ciaria local determinar. 

Art. 2.0 A concessão de novas provisões, ou cartas, de 
provisionados e solicitadores, se fará, na vigencia desta lel, 
sóme.nte para com::t.rcas em que, por deficiencia do numero 
de advogados, em exercício, a Côrte de Appelação ·do Estado 
o admittir, depois de ouvido o Conselho da Ordem dos Advo
gados no mesmo Estado. 

Paragrapho. unico. A Côrte de Appelação fixará o n~
mero max:imo de provisionados e solicitadores admittidos na 
mesma comarca.. 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrario." 

O Sr. !'residente- Vou ouvir a Casa sobre o substitutivo· 
da commissão de Constituição e Justiça. 

Approvados, successivamente, os arts. 1° a 3° · 
do substitutivo, ' ficanào prejudicado o projecto pri- . 
nútivo, 

O ·~·r. Presidente - O projecto passa á 3a discussão. 

Votação do projecto n . 28, de 1935, declarando 
insubsistente o Decreto de 18 de Agosto de 1922, na 
parte referente aos ojjiciaes der extincto Quadro de 

· contador.es transferidos para ·a reserva de 1a linha 
do Exercito; com parecer da Commissáo de Seguran 
ça, mantendo a resolução legis~ctiva vetada pelo 
Sr . Presidente ela .Republica e parecer ela Com mis
são de Justiça, rejeitando a mesma r esolução legisla
tiva; com .voto em·· separado do Sr_. Arthur Santos 
(discussão unica) . · . 

O 'Sr.· ~eSidente· - Vou subroetter ·a votos o projecto. 

O Sr. Ascanio Tubino (Para encaminht.r a votação) 
Sr. Presidente, na Sessão de 4 do corrente. mez, o nosso illus· 
tre collega e galhardo representante do Estado do Amazo
nas, cujo nome declino com admiração e sympathia, Sr. Ri-
beiro Junior,... · 

O SR. RIBEIRO JUNloR - Obrigado a V. Ex. 

O SR. ASCANIO TUBINO - . .. occupou a tribun~ para 
impugnar o parecer que offerec1 á consideração da Camara, 
aconselhando a rejeição do projecto n. 28, vetado pelo Sr. 
Presidente da Republica . 

Não me achando presente n'o recjnto, por me encontral', 
na occasião, occupado com trabalhos na Commissão de Cons
tituição e Justiça, de que tenho a honra de fazer pa.rte e que 
é, tão superiormente, dirigida p elo insigne mestre, Sr. Wal
demar Ferreira ... 

O Sa. · WALDE.MAR FERREIRA · - Bondade de V. Ex. 

O SR.. ASCANIO TUBINO - . . . nã.o tive o prazer . de 
ouvir a impugnação de S . Ex . , afim de lhe dar a replica. 
immediata, deferencia a que S . Ex. tem irrecusavel direito . 
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Valho-me desta opportunidade, Sr. Presidente, para di
zer a V. Ex. e á Casa que a critica feita ao parecer não me 
eon_venceu de que estivesse em erro, antes robusteceu as ra
zões em. ·que se baseou o mesmo parecer. 

Effectivamente, dispondo. o prolecto n. 28, que fica sem 
effeito s. transfrencia de officiaes constante- do Decreto de 
18 de Agosto de 1922, isto é, a transferencia dos officiaes 
do quadro das armas para o de contadores e visando a medi
da, conforme consta de documento junto ao mesmo projec:to, 
favorecer a determinado official, é indubitavel, Sr. Presi
dente, não padece duvida que a referida proposição é in
constitucional, porque offende direito adquirido; inconstitu
cional porque infringente do art. 39, n. VIII, letra d), da 
Constituição vigente que prohibe ao Poder Legislativo, por 
disposição especial, alterar as aposentadorias, reformas ou 
licencas. 

Ó nobre Deputado pelo Amazonas affirmou - e é ex
pressão textual de S. Ex. que o relator se escudara em um 
dispositivo da Constituição de 1891, para apoiar as razões 
do ve~o. 

Lamente, Sr. Presidente, que mau parecer não tivesse 
merecido a devida attenção do nobre representante do Ama
zonas. 

o SR. RIBEIRO JuNIOR - Devo declarar a V. Ex. que o 
li e o estudei. com toda attenção. 

O SR. ASCANIO TUBINO - Mas se V. Ex. o leu não 
.Prestou a devida attenção, ... 

o SR. RIBEIRO JumoR - E' possivel que não o houvesse 
compreheridido, ·ctadas as minhas apoucadas luzes (não 
apoiados.} 

o SR. ASCANIO TUBINO - . . . porque do contrario 
não teria feito a af!irmação que é bradante aos céos. 

Effectivamente, Sr. Presidente, meu parecer, neste ponto 
diz o seguinte: 

"Mas o projecto não fere tão sómente o art. 113, 
n. 3, da Constituição da Republica; infringe tambem 
seu art. 39, n. 8°, letra d, que. prohibe ao Poder Le
gislativo, por disposições especiaes, alterar licenças, 
aposentadorias e reformas já concedidas." 

Assim, não me amparei em dispositivos da Constituição 
de- 91, para buscar o parecer que dei. Labora em lamenta
ver equivoco o nobre. representante do Amazonas. Não colhe 
tambem o exemplo que S. Ex. trouxe a esta Camara, exem
plo baseado no seu caso pessoal; allegava S. Ex. que é ina
ctivo, mas não reformado. 

Não asseverei semelhante causa em meu parecer; não 
declarei que todo inactivo era, normalmente, reformado. 

O que atfl.rme, e sustento, é, Sr. P_resi_den~, que o o~
ficial transferido para a. reserva de prunell"e linha por 11-
mite de i<.:ade se equipara ao . aposentado ou reformado. 

o nobre Deputado pelo -AmaZonas é um aggregado, pelo 
exercito temporario de funcção publica, e S. Ex., quando 
attingír o limite· de idade - o que, espero, não aconteça tão 
cedo - será forçosamente reformado ou transferido para a 
reserva de orimeira linha . . 

De tudÕ quanto disse o illustre representante amazo
nense, o que é certo e recerto é a asseveração de S. Ex. de 
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que, talvez em cotejo com S. Ex . e mesmo com qualquer 
d·f.S nobres Deputados desta Casa, sou, intellectualmente fal
lando, O· ma.is fraco, "fraco", como affirmou S. Ex, (Não 
apoiados- gerctes) . . 

Mas não tanto assim que ainda não me restém forças. 
para sustentar ·pareceres por mim .porventura•elaborados, e 
enfrentar. embora modestamente, o impeto parlamentar de 
S . Ex. . · 

Sr. Presidente, mantenho integralmente o parecer que 
formulei, parecer que já não é meu, porque é da Commissãn 
de Constituição e JustiÇa. 

Se ao Poder Legislativo não é licito elaborar leis duvi
dosamente constitucionaes, como vem accentuando seguida
mente o egregio mestre Sr. Levi Carneiro. com maioria de 
razão · não hesitará elle em repellir, como no caso presentE', 

. um projecto que é manifestamente inconstitucional. 

O Sr. Ribeiro 'Junior (Para encaminhar ci votação) -
Sr. Presidente . Acabo de ouvir, com o justificado prazer cos
tumeiro, as pala-vras eloquentes do nobre Deputado Sr . A.s
canío Tubino, que sustentou, neste plenario, o voto vencedor · 
da Conunissão ao se pronunciar sobre o projecto por S. Ex. 
referido. - · · 

Preliminarmente, Sr. Presidente. devo accentuar aos meus 
nobres coliegas, que, arregimentando-me á maioria deste 
Parlamento, illuminado por aquella luz de sincerida de intei.:i
ça que é habitual na faina pela vida, ·não me sinto con.:;
trang!do, neste instante, em defender . interesses contrarias · á. 
sancção governamentaL E o faço , Sr. Presidente, porque es
tou plenamente oonvencido de que defendo um direito intei 
rico. 

-. Effectivamente, o projecto em debate manda declatar 
insubsistente o Decreto de 18 de Agosto de 1922, na parte 
refer ente aos officiaes do extincto quadro · de contadores 
transferidos para a reserva de primeira linha do Exercito . 

. Já aqui desta tribuna sobrelevei as razões !undamentaes 
em que o Sr. Presidente da Republica alicerçou o seu vctn 

o nosso nobre collega, Sr. Deputado Arthur Santos, no 
.seu voto ve~cido, parece a mim . ter destruido essas razões. 

Preliminarmen te, o Sr. Presidente da Republica declara 
que nã o parece legitima a aspiração do pleiteante - e o digo 
porque, por uma singularidade interessante, resta apenas um 
official que será beneficiado pela lei em debate - não seria 
legitima porque a transferencia dos officiaes para o quadro 
de contadores foi um acto de livre e espontanea vontade, 
manifestamente expressa em documento official . 

. Diz S . Ex. que por tal motivo, isto é, em razão dessas 
transferencias ·,resultaram a lterações vantajosas na escala de 
accesso aos demais officiaes que permaneceram nesse quadro 
e aos quaes amparava a sancção .rigida de um direito adqui
rido e integral equilibrio com os imperativos ào facto. 

O nobre collega Sr. AScanio Tuoino accentuou princi
pnllnente, a inconstitucíonalidade do projecto que s. Ex. 
muito sabiamente encara como duplice e ainda a questã·o me
dular do direito adquirido . 

Quanto á inconstitucionalidade do projecto, eu peço ve
nla a S. Ex . para discordar. 'Não vejo na Constituição vi
gente n enhum a:rtigo que expressamente vede a sancçã.o da- · 
quillo que se pleiteia . Quanto ao direito adquirido, se o pre
ceito estabelecido no Codigo Civil- pódc servir .de sancção 
para o caso, eu desej'aria que s . Ex. lesse o que lá -se inscreve 
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e que certamente um outro orador mais capaz e affeito ás 
lid~s da tribuna judiciaria terá opportunidade de esclarecer. 

'Mas, Sr. Presidente, é no proprio artigo da lei vetada 
que eu procurarei · buscar a argumentação para o meu ra
ciocínio. 

Diz o art. 2° do referido prolecto: 

"Os capitães attingidos pelo paragrapho unico do 
artigo anterior reverterão á antiguidade e á sua arma 
de origem, assegurado aos mesmos o direito de pro
moção ao posto iml:l!ediato, sem direito á percepção de 
quaesquer vantagens pecuniarias atrazadas, e suas an
tiguidades no novo posto seião contadas a partir da 
data da promoção". 

Por consequenc.ia, Sr. Presidente, nem ha onus · para o 
Thesouro Publico. nem ha tão pouco a lesão a um pseudo 
direito adquirido . . 

Nessas condições, sr. Presidente, eu tenho o m.aximo 
prazer em repetir perante este plenario as conclusões judi
ciosas constantes do voto venc]do do nosso valoroso collelita 
Sr. Arthur Santos, ein que elle diz, em conclusão: 

"O projecto amplia, agora, em favor do ultimo dos 
prejudicados, a. reparação liberaliZada pelo Governo 
Provisorio a todos os seus~ollegas." 

E ainda: 

"Não póde, por outro lado, ser prejudicial ao Exer
cito uma medida que reintegra em suas fileiras um 
official que as suas altas autoridades lhe proclamam 
as virtudes, nem attenta contra os cofres publicas um 
acto reparador de injustiça." 

Sr. Presidente, terminando as breves considerações que 
era obrigado a fazer, não o desejo, entretanto, sem agrade
cer ao nosso nobre collega as generosissimas referencias fei
tas á minha desvaliosa personalidade ... 

o SR. AscANIO TUBlNo - Referencias inteiramente mere
cidas. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - . . . e ainda, sem appellar 
para este plenario. no sentido de acceitar o parecer da Com
missão de Segurança Nacional, porque elle representa a re
paração de uma injustiça, amparada no extraordinariamente 
solido, f a v ora vel e ampliando-a. . 

o Sr. Domingos Vellaseo (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, justüica a minha presença nesta tribuna o 
facto de ter eu sido o Relator, na Commsisão de Segurança 
Nacional, do projecto ora vetado. 

Antes de tudo, é preciso que a Camara conheça, real
mente, a natureza do projecto, ao qual ó Sr. Presidente da 
Republica negou sancção. . 

Em 1922, creou-se o qua.dro de contadores do. Exercito. 
para o qual foram transferidos officiaes das armas, com a 
condição de que se matriculassem na Escola de Intedentes 
de Guerra, afim de se trans!~rirem, após a termina"ão desse 
curso, para o quadro de intendentes de- guerra. 

- Depois de feita a ttansferencia desses officiaes, uma lei 
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nosterior veio vedar-lhes o· diretto de matricula na Escola 
êle Intendentes de Guerra, e dahi se ter creado a situação 
que o projecto procurou remediar, ou seja, a de garantir os 
direitos feridos pela lei de 1922. 

O proprio Governo Provisorio, em sucecssivos decretos, 
estudando bem o assumpto, decidiu que devia attender ás 
reclamações que, durante 11 annos, :foram :feitas inutilment e 
aos poderes competentes . · · 

Restaram apenas· alguns officiaes, áos quaes não apro
veitou o decreto do Chefe do Governo Provisorio. Para estes 
officiaes é que a Camara votou o prolecto ora em discussão . 

A casa se encontra diante de dois pareceres: um, fa
voravel, da Commissão de Segurança Nacional; outro, con
trario, da Commissão de Constituição e .rustiça. Esta deu 
parecer favoravel ao veto, ou contrario ao projecto, allegando 
uma dupla inconstitucionalidade. E' que elle iria ferir di~ 
reitos adquiridos dos officiaes que se encontravam no quadro 
das armas, e, ao mesmo tempo, iria ferir a letra "d" do ar
tigo 39 da Carta Fundamental . 

Peço a attenção dos Srs. Deputados para este ponto. Se 
ha direito adquirido ferido nesta questão é justámente o 
daquelles officiaes que se t ransferiram para o quadro de con
tadores, certos de que a lei os protegia, permittíndo a ma
tricula na Escola de Intendentes de Guerra e que viram seus 
direitos inteiramente attingidos por uma lei posterior que 
lhes vedou o ingresso naquella escola. 

O SR. LEVI CA~IRo ~ Essa lei posterior estabeleceu 
uma limitação de idade que não feria direito adquirido; fe
riria, quando muito, uma expectativa de direito. Direito ad
quirido ferido seria o dos officiaes preteridos pe1.o o!ficial a. 
que o projecto iria favorecer, porque sé daria, immediata
:rnente, a sua promoção. Os officiaes que permanecem no 
quadro activo é que se veriam prejudicados em seus direitos 
pela resoluÇão da Camara. 

O SR. DOMINGOS vELLASCO - V. Ex . h a de permit
tir a ousadia de divergir· do mestre. Entretanto, divirjo pe
las razões que vou expôr. · 

O SR. LEVI CARNE!Ro - · Se V. Ex . invocasse, a favor do 
official de que se trata, uma razão de equidade, concordaria; 
mas um direito adquirido, não . 

O SR . DOMINGOS VELLASCO - Desde que se traz á 
discussão um direito adquirido ... 

o Sa. LEvr CARNEIRO - Não ha direito adquirido . 

O SR. DOMINGOS VELLACO - . • . estou dizendo que, 
:c~ direito adquirido houvesse, seria justamente o .desses of
íiciaes que foranli ptejudicados. 

O SR. LEvr CARNEIRo - Eu queria que V . Ex . conside
rá.sse a situação dos o!flciaes <ia activa, prejudicados por esse 
.official, se o veto fosse rejeitado . Attenta V. Ex. á situacão 
<ie taes officíaes. ' . 

O SR. DOMINGOS VELLASCO- Vou justamente para 
~sse ponto . . 

A definição que o Codigo· Civil dá de direito adquirido é 
a seguinte: 

''Consideram-se adquiridos assim os direitos que 
seu titular, ou alguem por é1le, possa exercer, como 



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2810112015 12:23- Página 45 ae 70 

-343-

àquelles cujo começo de exercício tenha termo prefixo 
ou condição pre-estabelecida, inalteravel, ao arbít rio 
de outrem." 

Resta saber se o official, transferido para o quadro de 
origem, foi ferir direitos adquiridos das officiaes que lá se 
encontravam. A questão é essa. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREu - Ha um accordam do Supre
mo Tribunal Federal, de 1902 ou 1903, em questão seme
Ihante, quando offi ·iaP.s dos antigos corpos do Estado-Maior 
e de Engenharia rec., .. 1avam contra a transferencia de co1- · 
legas de outras armas. E declarou o Tribunal que esse di
reito, · nas condições em que o nobre Deputado está exami
nando, não é di+eito adquirido e, sim, mera exoectativa de 
direito. · · 

O SR _ DOMINGOS VELLASCO - Como bem informa 
V. Ex., o direito do official que se encontrava no quadro 
das armas é simplesmente uma espectativa de direito por
·que na verdade, o capitão n. ol não tem o direito de ser 
promovido á frente do de n. 5, pois a lei não lhe dá se
melhante direito. 

O SR. LEV1 CARNE!RC -Perdão; por antiguidade, tem esse 
direito. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Ha uma série de con
dicões que a lei estabelece. E' o ponto que discuto. 

- o SR. LEvr CARm:mo - O que não se póde é superpor a 
esses officiaes, na escala de antiguidade, outro que estav~ 
'fóra do serviço e que a elle volta. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Não estava fõra do 
serviço; estava em actividade . 

O SR. LEVI CARNEIRO - Estava fóra da arma; passou para 
outro quadro e voltou ao anterior. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO -- Voltou ao quadro das 
armas . E' preciso -saber se ha direitos adquiridos do officiai 
que permaneceu no quadro. Parece-me a mim que não ha 
direito adquirido e, sim, expectativa .de direito, de ser pro
movido, quando realizasse determinadas condições que a lei 
estabelece. Uma dellas é a de idad"e, outra de vaga, outra de 
jn tersticio, etc. 

O SR. LEVl CARNE me - Preenchidas essas condicões e 
se a esse official, no quadro ordinario, se superpõe um· outro 
vindo de quadro differente, V . Ex. , sabe bem que ha uma 
in equivoca lesão de direitos. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Peço a attençãÇ> do 
meu caro mestre Deputado Levi Carneiro para o set;Umte: 
Um capitão n . 4, que haja satisfeito todas essas condições 
de idade, de interstício, etc . , não tem o direito de ser pro-
vido à frente do n . 5. ' 

O SR. LEVI CARNEIRO- Por antiguidade, tem. 
O SR. SALGADO Fn.Ho - Mas tem . o direito adquirido 

de não ser preJudicado por um official de fóra do quadro 
a que pertence. 

. O SR. DOlVJ.lNGOS VELLASCO - A promoção obedece 
a outras condições, alteraveis a arbltrlo de outrem . Ha dias 
yimos um general, n. 16, promovido á frente do n. L 
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O SR. SALGADO Fu.so - Porque o Presidente da Repu
blica tem a faculdade de promover. 

O SR. DO:MINGOS VELLASCO - ComÕ terá a facul
dade de promover o capitão n. 10 á frentt do n . 4 . 

O Sa. SALGADO FILHo - Desde que ·conste da lista de 
promoções . · · 

O SR. DOML~GOS VELLASCO -- Justamente: as con
dições, portanto, estabelecidas na lei, dependem do arbit rio 
de outrem ... 

O SR. SALGADO FrLno - o Presidente não tem essa !a
cuidade qu:..ndo se trata de promoção pos antiguidade. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - .. . ao contrario do 
(OUe exige o Codigo Civil, para que se garanta o direito em 
cujo exercício ainda não se encontra o seu titular. 

Allega, porém; ainde., a Commi..ssão, outra inconstitu.
donalidade. A de que o projecto fére a letra à , n. B, do 
art. 39, que assim está :redigido: 

"Legislar sobre licenças, aposentadorias .e refor
mas, não podendo, por disposições especiaes, conce.
del-as, nem alterar as concedidas." 

E' preciso, antes de tudo, verificar se o projecto bene
ficia aos officiaes reformados. 

Tenho para mim que não. Affigura-se-me que o pro
jccto beneficia aos officiaes da reserva de primeira linha, o 
que é differente de official re(ormado. 

Acceitando, entretanto, que tal se dê, é de notar que a 
Constituição não véda a disposição de que cuida o projecto, 
Gual a de reverter â. actividade wn of!icial reformado. 

0 SR . WANDERLEY PINHO - Se a lei fôr especial pal"a. 
esse fim, parece que a _Constituição v é da. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - A Constituição véda 
conceder reformas por leis especiaes e tambem prohibe al
terar as condições das reformas, não, porém, no sentido em 
que o projecto pretende fazer. Aqui se trata. de um offi
cial refonnado, que tornou á actividade. 

Se vedasse, Sr. Presidente, seria a Constituição permit
tir ou negar o dil'eito ao Congresso de proteger as preroga
tivas de um official inactivo, que recebe sem nada fazer, 
para collocal-o em actividade, percebendo, portanto, á custa. 
de seu trabalho. 

A Constituição, a meu ver, quiz apenas prohlbir as 
leis de caracter pessoal, lesivas 'aOS cofres publicas - o 
que não occorre no caso em debate . 

O SR. PRESIDEN'Tl!: .::..._ Attenção! Está esgotado o prazo 
de que dispunha o nobre orador . . 

O SR. VESPOcto DE Al1Rro - Desejava perguntar ao no
bre orador se já mandaram passar . esses officiaes para a. re
serva de primeira linha. Nestas condições, a noção de d1-
reito adctuirido não seria ferida pela passagem dos officiaes 
<la reserva de pr!.meit:a linha, que já tinham direito ao accesso 
ao quadro de contadores? 

O SR. DOMINGOS VE!LASCO - Evidentemente . . Vou 
concluir as minhas considerações, Sr. Presidente. 
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Pelo que tenho exposto, poderão os Srs. Deputados ve
rificar a cxactidão das arguições de inconstitucionalidade 
de que foi al-vo o projecto. 

Parece·me, a mim que, não só o projecto não fére di
reitos adquiridos, como igualmente não incide na prohibição 
do art. 39, da Constituição, de vez que elle não modifíca as 
condições de uma reforma, nem a concede ao official em 
que~tão. Tira-o apenas da inactividade remunerada para a 
actividade remunerada. <Muito ben~. ) 

O 'Sr. 'Presidente - De accôrdo com o Regimento, vou 
· submetter a votos, pelo processo de escrutinio secreto, o se

gujnt:e .Projecto vetado pelo Sr. Presidente da Republica . 

Art . 1.° Ficam sem effeito, para aquelles que a solici
tarem, a transferencia constante do Decreto de 18 de Agosto 
de 1922, dos officiaes dos Quadros das Armas para o de Con
tadores e que tenham passado para a Reserva da lU Linha 
do Exercito, dentro do período de 24 de Maio de 1924, até :n 
de Dezembro do mesmo anno. 

Paragrapho unico . Fica igualmente sem effeito qual
quer outro decreto que, dentro do mesmo periodo, ten ha 
transferido, para a Reserva da 1e. Linha do Exercito, capi
tães do ac:tual Quadro de Adntinistração do Exercito que 
hajam concorrido para a formação do extíncto Quadro de 
Contadores. 

As 2.0 Os capitães attingidos pelo paragrapho unico 
do artigo anteriO! reverterão â actividade e á sua arma de 
origem. assegurado aos mesmos o direito de promoção ao 
posto. imm.edlato, sem direito á percepção de quaesquer 
vantagens pecuniarias atrazadas, e suas antiguidades no 
novo posto serão contados l!- partir da data. da promoção . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Os Srs. que approvarem o projecto votarão - sim - c 

os que rejeitarem responderão - não. 

Vae se proceder á chamada. 

O Sr. Agenor Rabello (2° Secretario) procede á chamada 
dos Srs. Deputados, para a votação nominal. 

Responderam á chamada os Srs . : 

Ribeiro Junior, Mario Chermont, Acylino ·cte Leão, Abguar 
Bastos, Fenelon Perdigão, Clementino Lisboa, Lino Machado. 
Magalhães de Almeida, Gerson Marques. Henrique Couto, Car
!.os Reis, Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Agenor Monte, 
Adelmar Rocha, Pires de Gayoso. Plinio Pompeu, Democrito 
Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza. Humberto de An
drade, Monte Arrae.s, :Josê de Borba, Figueiredo Rodrigues. 
Xavier de Oliveira, Café Filho, MartL'1s Vera:;, Alberto Roselli, 
Ricardo Barreto, Gratuliano de Brito, Pereira Lira, Josê Go
mes, Mathias Freire, Herectiano zenayde, Botto de Men ezes. 
Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Sou:>:a Leão. João Cleophas, Rego 
Barros, Ozorio Borba, Arruda Cama ra, Adolpho Celso, Barbosa 
Lima Sobrinho, Antonio de Góes, Arthur Cavalcanti, Heitor 
Maia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Humberto 
Moura, Simões Barbosa. Severino Mariz. Motta Lima, Emilio 
de Maya, Melchisedek Monre, Amando Fontes , Manoel No
vaes, Clemente Mariani, .João Mangabeira, Prisco Paraíso. 
Pinto Dantas, Arnold Silva, Arllndo Leoni, Magalhães Netto. 
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Francisco Rocha, Wanderley de Pinho, Pedro Calmon, Leon- -
cio Galrão, Arthur Neiva, Raphael Cincurá, Edgard Sanches, 
Attila Amaral, Homero Pires, Uba.ldo Ramalhete, Jair Tovar, 
Francisco Gonçalves, Caldeira de Alvarenga, Henrique Dods
worth, Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Henrique Lage, Sam
paio Corrêa, João Guimarães, Raul Fernandes, Levi carneiro, 
Eduardo Duvivier, Bento Costa, Agenor Rabello, Hermete su..: 
va, Acurcio Torres, . Cesar TinOC(l, Prado Kelly, Lontra Cost a, 
Cardillo Filho, Lemgruber Filho, Bandeira Vàughan, Arthur 
:Sernardes, Carlos Luz, Noraldino Lima, Bia.S Fortes, Pinheiro 
Chagas, Martins Soares, Pedro Aleixo, Levindo Coelho, J.oão 
Beral<;lo, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, Christiano · 
Machado, Macarlo de Almeida, Vieira Marques, Negrão de 
Lima, José Alkmim, Celso Machado, Matta Machado, Simão da 
Cunha, Anthero Botelho, Bueno Brandão, Delphim Moreira, 
Waldemar Ferreira, Santos F ilho, Macedo Bittencourt, Tei
xeira Pirita, Felix Ribas, Roberto Moreira, Jairo Franco, Do
mingos Vellasco, Laudelilio Gomes, Vicente Miguel, Claro Go
doy, Trigo de Loureiro, Corrêa da . Costa, Generoso Ponce, 
-tU'thur Jorge, Plinio Tou::inho, Octavio da Silveira, Paula 
Soares, Lauro Lopes, Francisco Pereira, Rupp Junior, José 
Muller, Abelardo Luz, Diniz Junior, Dorval Melchiades, Carlos 
Gomes de Oliveira, João Carlos, Borges de Medeiros, Vespu
cio de Abreu, Renato Barbosa, Demetria Xavier, Annes Dias, 
Pedro Vergara, João Slmplicio, Frederico Wolffenbuttel, Vi
ctor Russomano, Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, Dario 
Crespo, Adalberto Corrêa, João Neves, Nicolau Vergueiro, Os
car Fontoura, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, 
Abel dos Santos, Pedro Jorge, Antonio Carvalhal, Silva Costa, 
Francisco Moura, Adalberto Camargo, Alberto Surek, Damas 

' Ortiz, Edmar Carvalho,. José do Patrocínio, Ricardino Pra do, 
Vieira Macedo, Martinho Prado, Ricardo Machado, Oliveira 
COutinho, Alberto Alvares, Lima Teixcil'a, P s.ulo Assumpção, 
Euvaldo Lodi, Pedro Rache, Vicente Galli.ez, Leoncio Araujo, 
Gastão Vidigal, Franca Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, 
Cardoso Ayres, Baeta- Neves, Abelardo Marinho, Sylvio Le~tão, 
Salgado Filho, Paulo Maritns, Moraes Paiva, Barreto Pmto, 
Thompson Flores. 

Durante a chamada, o Sr . Antonio Carlos, P re
sidente, deixa a cadeira da presidencia, que é oc
cupada pelo Sr. Arruda Camara 1° Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente- Responderam á chamada 206 senhores 
Deputados . 

vae-se proceder á contagem das cedulas. 

Procede-se á contagem das cedulas. 

O ·Sr. Presidente - Confere o numero de cedulas com o 
dos Srs. Deputados que votaram . 

São apuradas 206 cedulas, que dão o seguinte re
sultado: 

Vótos 
SIM .... .. : .. .. .. .. .. . .. .... . ... . ....... .. 73 
NÃO . . . . . . ... .... ' . . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Em branco 5 cedulas. 

O Sr. Presidente - O projecto não foi mantido, offi
~iando-se sobre o occorrido. 
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Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Deante da razões Que me foram apresentadas pelos 
meus nobres collegas e amigos Srs. Mario Moraes Paiva e 
Latidelino Gomes, reconsidero minha decisão, anterior, pas
~ando a exercer o direito de voto nas resoluções vetadas. 
porque, de nenhum modo, quero que a minha attitude, até 
agora, seja interpretada como uma descortezia a todos aquei
les que têm votado nesta Casa. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Barreto Pinto. 

Votação do projecto n. 128, de 1935, concedendo 
premio para o inventor de uma machina para ex
trahir cêra de carnaúba; com pareceres javoraveis 
das Commissões de Agricultura e de Finanças e Or-
çamento (1~ discussão) . · · 

Approvado o seguinte 

PROJECTO 

N. 218 - 1935 

Art. 1.o Fica instituído um premio de 50 contos de réis 
para o inventor de machina para extrahlr cêra de folha de 
carnaúbeira. 

Art. 2.0 O premio será distribuido dentro do prltzo de 
tres annos, a contar da promulgação desta lei, de accôrdo 

. com o exame e attestados do Instituto Nacional de Techno
logia e do Minister io da· Agricultura e que apresentarem as 
seguintes condições: 

a.) preencher' os fins visados, sendo capaz de substituir, 
vantajosamente, aos processos manuaes actualmente em uso; 

b) ser de custo reduzido e de facil construccão e de 
grande rendimento; · -

C) ser de facil transporte, exigindo pequena forca para 
a sua movimentação; -

d ) ,impedir as perdas do material extrahido e evitar aos 
operarias que a dirigirem os inconvenientes da dispersão da 
cêra em poeira. 

Art. 3.0 Pelo prazo de dois annos, a contar da data 
desta lei, receberá o Ministerio da Agricultura, as propostas, 
plantas, modelos, com os elementos necessarios para o exa
me, devendo, dentro 'de um anno, juntamente com o' Insti
~uto Nacional de Technolc-gia, proceder ao exame rígiroso 
dos mesmos. 

Art. 4:.0 Para os effeitos do conhecimento dos interes
sados será esta lei divulgada no Paiz, e no estrangeiro tor
nada conhecida pelos serviços consulares. 

Art. 5.0 A acceitação do premio mencionado no art. 1° 
importa em deixar a invenção desde logo em dominio pu
blico, sem direito a qualquer patente, ' privilegio ou outra 
qu3:lquer vantagem. · · 

O Sr. Presidente- O projecto passa á 2a discussão. 

Votação do proiecto n. 81, de 1935, ua legislatu
ra.) , atttorizando a abri1· o credito especial de réis 
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84:029$600, para indemnizar o Estado de Pernambuco 
de despesas realizadas no Patronato Agricola " João 
Coimbra" (3a discussão} . 

Approvado e enviado ã Commsisão de Redacção 
o seguinte 

PROJ'EC'IO 

N. 81 - 1935 

"Art. 1.° Fica o Governo Federal autorizado a indemni-· 
zar o Estado de Pernambuco da importancía de 84:029$600, 
por trabalhos rell,lízados no Patronato Agrícola "João Coim
bra", correndo as despesas pela Verba 3a, Material, sub con
signação 1, letra ' d , do presente exercício. 

Art. 2.0 R~vogam-se as disposições ·em contrario ." 

Vótaçã9 do requerimento n. · 58, de 1935 (111 le
gislatura), do Sr. Souza Leão, de informações sobre 
promoção na Dírectoria Nacional de Saude e Assis
tencia Medico-Social (discussão 1mica.) . 

. -\pprovado. 

Votação do requerimento n. 59, de 1935, ua legis
latura) , do Sr. José Muller e outros, de informações 
sobre saldos da Estrada de Ferro Noroeste do B rasi l. 
<discussão unica.) · 

Approvado. · 

-Votação do requerimentó n. 60, de 1935 <111 legis
latura), do Sr. Levindo Coelho, e outros, de i nforma
ções sobre a divulgação da Constituição de 16 de Julho 
(discussão u~íca) . 

Appróvado. 

za discussão d.o projecto n. 112, de-1935 (la legis
latura), prorogando, até 10 de Julho de 1936, o prazo 
·fixado no artigo 10 do Decreto n . 24.642, de 1934 
(Codtgo de Minas.) 

O Sr. Presidente- Entra em discussão o art. 10. 
Tem a paiavra o sr. Democrito Rocha . 

O Sr. Demoerito Rocha - Sr. Presidente, a indicação 
n. 2, de 1935, de autoria do nobre Deputado Sr. Furtado de 
Menezes ·foi uma iniciativa. louvavel sob todos os seus as
pectos. · · . 1 

E o projecto n. 112, por ella motivado, representa uma 
necessidade facilmente reconhecível pela Camara. 

Seria impossível ' negar-se o elevado senso patriotico que 
inspirou a elaboração do Cocligo de Minas (Decreto numero 
24.642, de 1934) . 

Mas a prorogação do prazo estabelecido em seu artigo 
lO im,põe-se á primeira vista. 

Rejeltal-a seria mais um golpe de morte nos que, in~ 
vertendo capitaes e dispendendo energias, collaboram pela 
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g-randeza do Paiz no ingrato sector da nossa producção mi
neral. . 

Realmente, Srs. Deput ados, con~c;ultando-se as estatistl
cas brasileiras, fica-se a pensar na triste figura que fazemos, 

. nós, . os detentores desse territorio colossal cheio de r iquezas 
mal estudadas e combatidas pelos que deveriam fomenta1-as . 

São innumeros os casos concretos dos estorvos creados 
ao desenvlovimento da producçã.o mineral brasileira. 

Poderemos deter-nos em um delles. 
Encaremos o que ora acontece com o sal . 
O clamor da imprensa, a respeito do que se vem. obser

vando no commercio do sal, levou-me, ha poucos dias. a di
rlgir uma carta ao "Correio da Manhã", t ransmit tindo á 
aquella folha matutina, informações que poderiam esclare
cer o grande publico sobre os motivos da alta de preços r-e
centemente verüicada nesse producto, que é uma das prin
clpaes riquezas littoraneas do nordeste brasileiro. 

Julgo-me á vontade, Sr. Presidente, para tratar deste 
assumpto, porque, vivendo unicamente da minha penna ·de 
jornalista; nenhum interesse pessoal me animaria a defender 
a producção salineira d.o Estado que tenho a honra de re
presentar. Aqui me encontro, movido sómente pelo dever , 
que tenho, de contribuir com uma parcella do meu esforço 
em beneficio do progresso economico do Paiz, trazendo, aos 
olhos da camara e submcttendo, ao exame · do governo, a:s 
imperfeições do processo de articulação, que deveria ser effl
ciente e racional, entre as fontes productoras e os mercados 
consumidores nacionaes. 

Não ~'isso, infelizmente, o que se vê no Brasil, paiz de 
grandes distancias, mal servido de transportes e peormente 
assistido em seu commercio e etn suas industri:...s nativa~ . 

O caso do sal é typico, Sr. Presidente; em Setembro do 
anno passado, os salineiros do Ceará reclamavam ao Sr . Mi
nistro da Viação, allegando que os seus stocks não podiam 
sahir do Estado, em face da elevação das tarifas da cabo
tagem. 

0 SR. FERNANDES TAVOM- V. Ex . d á licença para um 
aparte? · 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Com todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TAVORA- Quando tive a hcnra de ser 

interventor no Cearã, os salineiros reclamaram e apresen
taram longo memorial,. fazendo vêr que era impossível, com 
aquelles fretes, sahir o sal cearense . Entreguei· esse memo
rial ao Sr. José Americo, então Ministro da Viação, que pro
metteu tomal-o em consideração. Até hoje, entretanto, o sal 
cearense cantinua da .mesma forma. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA- V . Ex . é, portanto, tes
temunha valiosa para o assurnpto que venho trazer ao co
·nhecimento da Camara. 

0 SR. F'ERNAND:E:S TAVORA- Estou dizendo, apenas , O que 
conheço a respeito. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Em Junho deste anno, os 
lnteressados de Ba:;:retos. diante da. escassez do sal necessa, 
rio á engorda dos rebanhos destinados á matança, suggeriam 
a.o Sr. Presidente da Republlca uma concessão adaanelra 
para a entrada, no Brasil, do sal estrangell"o . 

Agora mesmo, quancl.o na imprensa carloca repercutent 
<.s queixas dos mercados consumidores, contra a elevação dos 
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preços e a propria escassez do sal, existem vultosos· deposi
tas dessa mercadoria, nas suas fontes de producção. 

O SR. CAFÉ FILHO ~ No Rio Grande do Norte ha 220 mil 
toneladas. 

0 SR. FIGUEIREDO RoDRIGUES - Não tenho autoridae!~ 
para defender o· Sr. José Arnerico. mas sei que S. ·Ex. ti
nha . estabelecido já .um plano de reforma completa do Lloyd 
Brasileiro, no qual esse problema seria attendido: Não foi 
S. Ex . que se descuidou, mas outros impediram a reallza
ção de seu plano . .. 

. O SR. DEMOCRITO ROCHA - Folgo em ver esc!art::
cida esta parte . 

0 SR. FIGUEIREDO RoDRIGUES - 0 Ministro José Ame
rico foi um ~rande bemfeitor do Nordeste, não se tendo clt::
sinteressado por nenhum dos seus grandes problemas . 

O SR. FERNANDEs TavoM -' Não procurei, aliás, incr1-
ruinar o Sr. José Americo. Apenas relatei o que se tinha 
passado. Está claro que S. Ex. nào poderia, por si, re
solver o problema . 

0 SR. FIGUEIREDO RODRIG-uES - Estou explicando porque 
á reclamação de v. Ex. não foi attendida : Havia um planu 
admiravel e de facU execução de reforma do Lloyd Brasi
leiro e , infelizmente, outros interesses se antepuzeram a esse 
plano, de modo que o Sr. José Americo deixou o Governo sem 
o ter executado. · 

O SR, DEMOCRITO ROCHA - E, no anno findo, varias 
salineiros deixaram de fazer sal porque os seus "stocks" eram 
enormes e a exportação. por cabotagem, evidentemente im
:Possivel. 

Examinando-se a curva ascendent e da elev?~ão dos tre
tes do sal, nestes ultimas oito annos, Sr: Prestderite, t.em 
se a impressão de que existe um occulto proposito de extin
guir salinas ou de afastar dos · mercados exportadores os 
salineiros que não selam, ao mesmo tempo, proprietarios ou 
socios das companhias -de navegação. · 

O SR. MoNTE A!lRAES -Viajando o interior do Nordeste, 
tive opportunidade de ouvir de varias productores d~ sal essa 
mesma affirmação de quê as grandes empresas . de transporte 
embaraçam aquelle~ que são productores. 

· O Sa .. CAFÉ FILHo - Como acontece com os pequeuos 
industriaes. 

.. 
O SR. DEMOCRITO ROCHA - Tomemos para a oose~

vação desse estranhfl phenomeno o preço do frete de naVlo 
de uma tonelada de sal do Porto de Fortaleza para o Porto 
do Rio de Janeiro. Antes de 9 de Março de 1927, esse frete 
era de 30$000 por tonelada.. De 9 de Março de 1927 até lO 
de Setembro de 1934, passou o frete da tonelada de sal de· 
30$000 . para 40$000. A 10 de Setembro de 1934, subiu para 
SSSOOO. E, ultimamente, quatro mezes depois, em Janeiro de 
1935, attingiu o frete do navio o preço de 71S500 . 

O SR. FERNA..."'lllES TAVORA - Ahi está a razão, pela ·qual. 
os xarqueadores do sul pedem agora ao Governo para abrir 
mão do imposto de importação sobre o sal de· Cadiz, quando 
temos aqui sal tão bom ou melhor que o hespanhol . E' que:s
tão, simplesmentE!, de permittir que seja depositado, porque, 
. feito isso, elle perde a magnesia e fica perfeitamente igual 
ao de Cadíz. 
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O SR. DEMOCRITO ROCHA - V. Ex. verá na s~
quencia do meu discurso outros argumentos que vêm corro
borar a suspeita que temos de que o sal do nordeste vem sendo 
eombatido pelas empresas de transporte. . 

O SR. PAULO ;.!''\RTINS -Aliás, pelo discurso de V. Ex. 
já se chegou á seguinte conclusão: no problema do ::.al o 
que está difficultando é justamente o transporte. 

O .SR. DEMOCR!TO ROCHA - Estou de pleno accor
do com V. Ex. 

O SR. MoN:"": ARRAES ~ O transporte e verdadeiramente 
prohibitivo. · 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Chamo a attencão do::J 
Senhores Deputados para a sequencia das datas. -

Nesse mesmo pertodo, de 1927 a 1935, obedecendo a::~ 
mesmas etapas, o frete de uma tonelada de sal, embarcada. 
em Fortaleza, cresceu de 32$000 para 80$600, com desem-· 
barque em Santos; de 45$000 praa 107$900, até o porto do Rlc, 
Grande; de 45$000, para 113$100, a tê Pelotas, de 48$000 para 
113$1_00, até Porto Alegre. · 

Convém accentuar que as despesas de transporte não se 
restringem unicamente ao frete do navio. As companhias 
de n&.vegação cobram tambem estiva e desestiva, descarg~, 
previdencia marítima, previdencia portuaria e outras de::;
pesas. Com o frete e todas essas ·cobranças de taxas, um&. 
tonelada .de sal, embarcada em Fortaleza, paga, at é o RltJ 
de Janeiro, 86$930, e até Porto Alegre 125$022. 

Em resumo, nos ultimos oito annos, as despesas de 
transporte de uma tonelada de sal tiveram o augmento de 
88 %, no percurso do Ceará para a Capital da Republica, ú 
de 109 % até Santos-. 

0 SR. FIGUEIRED.::> RODRIGUES - Dã.-se O mesmo com f.J 
preço da gazolina, que chega ·aqui a S380 e nós, brasileiros, 
temos que pagal-a a 1$200 . 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Ha pouco o Sr. Fel'-· 
nandes Tavora perguntava quanto custava essa tonelada de 
sal posta no aterro das salinas, em Fortaleza, ha seis meze~ 
passados? E eu.responderei: custava menos de 10$000 e não 
podia ser vendida a 70$0GO "cif" Rio de Janeiro, por qu~ 
arruinaria o salineiro. 

Actualmente, com a at;Sencia ou escassez do producto 
nos mercados de consumo, o preço da tonelada de sal posta 
no aterro das salinas, em :<'ortaleza, está cotado em 25$000, 
o que- indica poder ser posta no porto caxioca p_or 111$930. 

O Sa. FERNANDES TAVORA - o que se está fazendo com 
<:. sal no Brasil ·é uma coisa incrível. Tal não se permitte 
t>m. Paiz algum organizado. 

O SR. MoNTE ARRAES - O que se está fazendo é impe
dir o desenvolvimento da industria para que os int ermed1a
rios tenham maiore.s 'lucros. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - O "Centro Industrial 
Cearense", associação com personalidade jurídica, que reune 
em seu seio a totalidade dos industriaes do meu Estado, es
i;udando a questão do sal, elaborou um impressionante me
morial que, em da.ta de 20 de Setembro de 1934, foi enca
minhado aos Srs . Presidente da Republica· e Ministros da 
Viação, Trabalho, Agricultura e Marinha. 

Diz-se, naquelle documento, que o sal cearense é victl-
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ma ·de uma guerra de fretes promovida pelos empresarios
armadores-salineiros, contra o livre commercio de sal. E 
frisam que os portos do Ceará estão Virtualmente trancados 
á exportação dessa mercadoria, desde que as agencias de 
vapores tomaram publico que, a contar daquella data ( l O 
de Sf:tembro de 1934) , os fretes passariam a ser cobrados 
pela nova tabell.a. 

Mal sabiam elles, os industriaes, Sr. Presidente, que nem 
só referidos fretes seriam mantidos, como, logo quatro. meze;S 
depois, viria a novissima tabella, com a eleva~ão de 30 o/o . 

Votemos, no emtanto, ao memorial dos industt"iaes. meus 
conterraneos. Reclamando contra o penultimo augmento de 
fretes, argumenta o · "Centro Industrial Cearense": 

"Em toda empresa que explora serviços de uti
lidade publica, ha dois aspectos a conSiderar: o lado 
puramente mercantil, norteado pela defesa dos que 
'-l.li inverteram cs.pítaes, e o interesse publico, que, 
preponderando sobre aquelle, tem feito a grandeza das 
nações organizadas. Não se desampara a economia 
individual, é certo; por~m não se esmagam .. as inicia
tivas e esforços que, no fim, tendem mais para o bem 
conectivo que privado. 

Está nesse ca.so a industria do sal, genero de pri
meira e indispensavel necessidade, lidimamente na
cional, que independe de materia prima estrangeira 
e emprega, pelo menos no Cearâ, exclusivamente o 
braço indigena . " 

O SR. FERNANDEs TA voRA - Em k>do o Paiz. E' indub· · 
tria especialmente nacional. 

0 SR. FIGUEIREDO RODRIGUES E' tim crime, portanto, 
importar sal. 

0 SR. FERNANDES TAVORA - Só em nosso Paiz se CO!i
cebe tal coisa. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA -
"Para melhor combatel-a, os empresarios de na

vegação fizeram-se salineiros. Adquiriram salinas no 
Rio Grande do Norte. Adquiriram-nas no Ceará <Ca
noá e Gurihúl e inutilizaram-nas. tornando-as im· 
productivas, conseguindo, ainda, de um dos goveroos 
da velha Republica, exdruxulo contracto, em virtude 

·cto qual fecharam-se as salinas cearenses, passando o 
Estado, de productor e exportador, a importador da 
mercadoria, com grave damno para os interesses col-
lectivos . · 

As manobras contra a industria do sal tornam-st: 
assim possíveis e resultam de dois factores principaes: 

a) preço ínfimo da mercadoria ; 
b) concorrencia dos armadores-salineiros que 

tudú fazem para baixar o mais· possível o preço da 
mercadoria, elevando, por outro lado, o mais possivel, 
o preço dos fretes. 

O preço ínfimo não se discute. Demonstra-se po1 
sl. Uma tonelada de sal produzido, posto nos aterros 
das salinas, não chega a valer 10$, isto é, vale menos 
de $010 réis por kilo. Posto no commercio, a majora:. 
ção· é geometrica em virtude das despesas de trans
porte, saccaria, impostos, etc., creando-se uma pro-
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porção quasi immensuravel entre o custo primitiV~> 
($010) e as despesas . 

A concurrencia é um facto . A tactica dos anna
dores-salineiros consiste em elevar os frétes, em vez; 

-de elevar dlrectamente o preço da mercadoria. 
Custando a tonelada de sal 10$ nas salinas, toda. 

vez que elles conseguem elevar de 10$ os frétes por 
tonelada para determinado destino, excluem, pratica
mente, do mercado, os salineiros que não são arma
dores, nem estão proxi.mos dos centros consumidores. 
por que essa alta absorve de uma vez, totalmente .. 
summariamente, o valor global da propría mercadoria. 

O S!i. CAFÉ Fn.:ao - Só elles têm transporte . 
0 S!t. FIGUEIREDO RODRlGUES - Os salineiros estão usan

do de um legitimo dil'eito. O governo é que não devia per
m}ttir isso, indo em auxilio dos productores . 

O SR. DEMOCRITO ROCHA-
"Os armadores, de retorno para o sul, completam. 

a cá.rgo de seus navios com o sal de sua producção. 
Vazios os porões, ganhos os frétes de vinda, a volta. 
assegura á sua mercadoria condições excepcüonalmen-· 
te vantajosas. . 

Não se satisfazem, porém, com isso só . Elevam 
indirectamente o preço da mei'cadoria, elevando os: 
frétes. 

Exemplo: querem majorar àe lOS, d~ 15$ ou 20S 
o preço da tonelada de sal, em S ~ Pa·~lo. Rio Gnmde
do Sul e praças onde têm depositos vultosos, recor
rem á alta dos frêtes, conseguindo, assim, o seu in
tento, por meios indlrectos. 

Claro que com os salineiros armadores, não se· 
pôde concorrer : ficam elles donos da situação, con
tando, como contam, com o colleguismo do Lloyd Bra
sileiro par~ as majorações pretendidas, sendo este,.. 
afinal, grandemente prejudicado, por fazerem as suas
unidades, de retorno ao· sul, o regresso com os porões 
vazios; quando ·ha falta de carga, o que não acontece 
com as outras companhias que, em tal caso, com
pletam a carga com o sal de sua producção . · 

O Ceará está exportando milho para a Europa •. 
pagando o fréte de ·mais ou menos 60$ por tonelada. 

· o que é considerado excessivo, mas devido, como se
sabe, á desvalorização da nossa moeda. Pois bem: uma.. 
tonelada de sal para Porto AJegre, pela tabella de Se
tembro de 1934 paga 87$ de fréte. 

Nessa marcha, daqui a pouco, estaremos receben
do sal do estrangeiro, porque os frétes são mais ba
ratos da Europa para cá, do c;_ue entre os diversos: 
portos da Federação" . ' 

O Sa . CP.Ft Fn.ao - Mesmo porque o sal estrangeiro é 
transportado como lastro dos navios. Dahi. a facilidade do-
transp<nte. · 

o SR. FERNANDES TAVORA - Os fazendeiros e· os xarquea
dores rio-grandenses estão pedindo essas medidas, pois, real-· 
mente, não podem achar sal nacional por preço conveniente: 
á. sua industria. O sal de Cadiz não chega por preço conve
niente, devido ao transporte. Em nosso Paiz só se faz cois~ 
:proWbitiva em ma teria de tarifás . · 
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O SR. DEMOCRITO ROCHA ,.- Esses al'gumentos, St•. 
:Presidente, eram articulados pelo Centro Industrlal Cearen
se, em Setembro de 1934. 

Desnecessario é frisar que c memorial não· mereceu res
posta. E , em vez da pleiteada reducção do fréte, o que os 
zalineiros do Ceará obtiveram foi um novo augmento, qua
tro mezes depois. E esse de 30 % . 

Diante dessa novissi.Ina elevação, o Centro Industrial 
Cearense transmittiu aos Srs. Presidente da Republica, Mi
nistros da Agricultura, Trabalho, Industria. e Commercio, Ma
r.inha e Viação, o telegramma que passo a ler para conhe
cimento da Camara: 

"De Fortaleza, 26 de Janeiro de 1935: 
.. 

O fréte d() sal ha pouco tempo · soffreu um au~ 
gmento de cerca de oitenta por cento, pois, pagando 
a tonelada, por ex.emplo1 para o Rio, trinta mU réis, 
passou a pagar 55$. Alem desse augmento, as com
panhias avisaram que, a começar de· Fevereiro, co
brarão, a titulo de estiva. que ~mpre esteve a cargo 
dos vapores, uma taxa que. regula, de Fortaleza ~ Rio, 
oito mil e quinhentos réis,- ficando assim o fréte ele
vado, com essa taxa addiciona1, que é uma modali
dade de augmento do mesmo, para o Rio, de 30$ para. 
64$, ou seja a majoração superior a .cento por cento". 

Ainda desorientados por tão {!levada majoração, os sali
neiros do Ceará acaba~ de ser surprehendidos por novo 
augmento de trinta por cento, no proprio fJ;éte, augmento 
<JUe logo entrou em Vigor, impossibilitando a entrega do pro
dueto vendido, passando, assim, uma tonelada 'de sa1 · a pagar 
de fréte para o Rio 71$500, ou sejam 138 % sobre os frétes 
que as · companhias cobravam ha pouco tempo. . 

Para os demais. portos, a tabella foi elevada· na mesma. 
.Proporção. Essa exo'rbitante II41.joração favorecerá as com
panhias que são ao mesmo tempo àrmadoras e salineiras e 
matará a industria sallneíra do Cearã. especializada em saes 
:finos, apro:priada para a salga_ do xa.rque, deixando nUine
rosos operarios sem trabalho . 

Não se comprehende que o Lloyd Brasileiro, que não ex
_plora a industria do sal e que tem na economia do Paiz mis
são elevada, prejudicando' os seus proprios interesses, uma. _ 
vez que perderá, sem compensação, apreciavel receita ori
unda, principalmente, da exportação- do Ceará, acompanhe 
uma tabella prohibitiva de frétes, favorecendo assim os mo
nopolizadores do commercio e da industria do sal, que· :fica
rão. sem concurrentes, com prejuízo .mani!esto dos consumi
·dores c!e todo o pa1z . 

o Sa. FERNANDES TAVORA - . E' isso, exactamente, o que 
.jámais se justificará, pois o Lloyd, sendo companhia ·brasi
leira, subvencionada pelo Governo, em vez de acompanhar 
.as empresas particulares nessa campanha terrível, deve tudo 
.envidar no sentido de proteger a industr1a nacional. · 

O SR. DEM00::1ITO ROCHA - Ouça a ultima parte do 
telegramma -dos industrlaes. · · 

Para minorar tão vexator1a situação, o centro Industrial 
Cearense, em nome dos innup1eros prejudicados, vem pedir -
.a VV. EEx. as seguintes proVIdencias: . . 

18 ) Exclusão· do sal, genero de primeirissima necessida-. 
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de e balxo valor ~Jonunercia.l, do augmento de trinta por 
cento agora exigido; 

2a) Exclusão da taxa de estiva e desestiva que as com
panhias pretendem cobrar de Fevereiro em diante; 

3a) .Extensão, aos vapores desta Linha, de bonificação de 
dez por cento que concedem os vapores cargueiros, como se 
fazia anteriormente. 

O Centro Industrial Cearense confiado em que VV. EEx. 
, attenderão seu appeno·, não consentindo seja monopolizado 

no Brasil, por part,iculares, um genero de primejra necessi
dade como o sal, antecipa agradecimentos." 

Esse angustioso telegramma teve a mesma sorte do Me
morial de Setembro: não mereceu resposta nem foi atten
dido de qualquer maneira. 

Pelo contrario: nestes u!tímos dias, Sr. Presidente, o 
"Lloyd Nacional" e a "Costeira" augmentaram de $500 a. 
descarg~ de uma tonelada de mercadoria e crearam a taxa 
3/B % sobre o va]or dos despachos. Ora, custando, presente
mente, uma tonelada de sal, no aterro das salinas, 25$000 
esses 3/S %, sonunados aos 500 réis de augmento de descar
ga,. orçam por 1$DDD. Ou diga-se: 4 % sobre o valor da to
nelada de sal. 

Teremos, portanto, que a tonelada de sal faz despesas 
de transporte, de tonelada ao Rio de Janeiro, 87$930 e a Pe
lotas, 132$262 . 

Peço, no emtanto, a attenção dos Senhores Deputados~ 
para o augmento do tréte que as companhias fizeram em. 
.Janeiro ultimo. Esse augmento foi de 15 % e 30 % . O de· 
I.5 % ficou limitado aos generos de primeira necessidade. 
· Mas o sal, Sr. Presidente, o sal, sem o qual a vida é 
quasi impossível, o sal de que os brasileiros consomem, an
nualmente, 450 mil toneladas, o sal não foi considerado ge
nero de primeira necessidade. 

Para effeito da e1evação dos· fretes, realizado em Ja
neiro ultimo, o sal, equiparado ás sêdas, ás perfumarias e,. 
:qaturalmente, aos baralhos de cartas, o sal teve o augmento 
de 30 %, como os artigos de luxo! . 

Essa circumstancia, Sr. Presidente, vem em abono das 
allegações firmadas pelos sali11eiros do Cearã de que o sal 
do meu Estado vem sotfrendo uma gu_erra. de fretes. 

C SR. LAuntt.mo Go~s - Perroitta V. Ex. um aparte. 
Esse problema do sal é da mesma natureza que o do algo
dão, o do ouro, o das nossas producções, que, todÇ)s, devem 
ser encarados com o maximo empenho,. o maximo carinho, 
em beneficio da nossa propria mceda circulante. O de que 
se P!eci~a actualmente, no torente ao problema do sal, é
que o Governo considere isso condi~ã.o essencial á viela na-
cional, subsidiando as empresas e companhias para que se 
faca a purificação do producto, afim de que seja igual &()
estrangeiro. 

0 SR. FERNANDES TAVORA - Não preciSamos fazer pu-
rificação alguma. O sal por- si mesmo se purifica nas tu
lhas . Ao fim de dois ou tres annos, está puro e serve para. 
todos os fins. 

. o Sa. PAULo MARTINs - o que é necessario é baratear-
os íretP.s. · 

o SR. LAUDELINO GoMEs --'- E' .justamente ao baratea
mento do transporte do sal que 70U alludir. Nos sertões se
prefere o sal brilhante, de Cadiz, ao nacional. DiZem que é 
nielhor para o custo da pecuaria do que o nacional. Outra. 
parte ê o barateamento de fretes. E' interessante que o sal. 
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que entra no meu Estado, vindo do Norte, e que ·custava cada. 
bolsa de 30 kilos 70$000 e 80$000, com. a navegação do Ara
gua.ya, feita aliás muito precariamente, está sendo vendido a. 
20$000. O sal que se consome no meu Estado é todo intro-
duzido por essa via . · · 

· o SR. FERNANDES TAvoRA -E' mais uma razão para que 
v. Ex. e todos os collegas nos auxilie;m nesse ponto. 

O SR. Asc~-.;ro TuBINó - Neste ponto VV. EEx. terão 
o aUXilio de toda a Camara. (Apoiados> . _ 

O SR. LAlJDELINo GoMES - Estou subscrevendo o que ·o 
nobre orador diz, apenas com essa informação. 

. O SR. DEMOCRITO. ROCHA - O aparte do nobre cal
lega é valioso, porque S. Ex. representa Estado que não pro
<iuz sal e o consome. 

O SR. LAtTDELINo GoMFs- Estado que tem pecuaria. Ve
mos que o fazendeiro, que tem de salgar tres vezes por mez 
o seu gado, não sabe qual será a ·sua renda. Está sempre em 
-duvida sobre -:> preço do saL 'Vendendo quinhentas e oito
~entas rezes por anno, não aufere lucros, porque estes sã.o 
·consumidos pelo sal. 

0 Sa. FrGtJElREDO RODRIGUES - V . EX. está, pois, de 
accôrdo com o nosso ponto de vista . 

0 SR. LAUDELINO GOMES -Sou representante de Estado 
(J.ue precisa de sal e de barateamento . 

O SR, DEMOCRITO ROCHA - O Lloyd Brasileiro, preso 
i.$ clausulas de um convenio tarifa.rio, está sendo victima das 
demais companhias, que produzem sal e fazem o transporte 
do producto. · 

Se não, veJamos. 
No decurso do prime.iro trimestre do anno corrente. sa

hiram pelos portos de Fortaleza, Areia Branca. e Macau. 
49.132 toneladas de sal. 

Coube ao Lloyd Brasileiro apenas 3,5 por cento desse 
.transporte. . · 

A Companhia Co~ercio e Navegação conduziu 25.140 
toneladas; .Matarazzo, 10.733; Costeira, 6.335; Lloyd Brasi
leiro, 1. 765; Lloyd Nacional, 1.218; Carbonifera. 398 e ou
tras 3.537 toneladas. 

Esses algarismos são illustra ti vos. Mas ainda será pre
·Ciso mencionar . que, nessas 49.132 toneladas, embarcadas no 
_primeiro trimestre, figura o porto da capital cearense ape
nas com o embarque de 1. 475 toneladas e da seguinte ma-
ne~a: . 

Lloyd Nacional 60 toneladas, IJoyd Brasileiro 1.415 to
neladas, sendo 917 para o norte e 498 para o Sul. 

As outras companhtas nada receberam no Ceará . 
Sr. Presidente. Penso ter fornecido á Camara e á Na

-cão elementos bastantes para se ajuizar do que acarretou o 
:ietra.himento dos embarque<; de sal no Ceará e das causas 
de tão notavel augmento de preço em mercadoria que, em 
'tão larga escala, pode ser produzida em nosso Paiz . 

Que terei eu defendido com estas minhas explanações? 
Os productores de sal? Não, Sr. Presidente. Mais do que 

~ salineiros que devem exportar as 450 mil toneladas de sal 
-consumido annualmente no Brasil, os maiores prejudicados
.são os mercados de consumo e grandes industrias de carnes 
·de São Paulo e Rio Grande do Sul. As xarqueadas gauchas 
-estão grandemente oneradas por essa manobra anti-economi
.ca. E ninguem se espante se apparecer quem diga ·que o sal 
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1brasilei!o, recebido ilo Uruguay, entra de retomo pelas fron
-teiras nacionaes. 

o Sa. CAFÊ ~o - Devo dizer a v. Ex. que o factG 
)7 já se verifica. . O Rio Grande do Norte. exporta,· para o Uru.

:guay, sal que entra no Rio Grande do Sul como estrangeiro. 
O SR. P AULO MARTni.S - E' comprovação do que affirma. 

·•O orador. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Chegámos, Sr. ·Presiden
-te, a esse lastimavel estado de causas por força. da negligen
cia official, que deixa verificar-se tão anomala situação: ver~ 
se o consumidor brasileiro forçado a acceitax do estrangeiro 
-o que é produzido em seu paiz, mas que se lhe toma inacces
.-sivel, pelas resultantes da guerra de fretes. 

Para avaliar-se até que ponto chegam as barreiras crea
das ao sal cearense, basta comparar-se a taxa de estiva co
brada em Areia Branca com a cobrada nos portos de Forta
leza e Acarahú; no Ceará . · 

A primeira é de 2$500 por tonelada. A dos portos cea
Ienses varia de 7$000 a 12$000 por tonelada . · · 

O SR. FERNANDES Ta.voRA - O nobre orador deve fazer 
:notar que .o Porto de Areia Branc-a não é melhor, em nada, 
~o do Ceará. -

O SR. DEMOCRITO ROCHA- O embarque se faz em 
:identicas condições. · · 

0 SR. FIGUEXR.EDO RODRIGUES - 0 governo deve ::-eorga
:nizar a "Lloyd Brasileiro" como empresa capaz de attender 
:aos interesses nacionaes. O Ministro José Americo quiz fazer 
isso, mas não conseguiu. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA- Tive occasião, Sr. Pre~ 
.sidente, de, · por mais de uma vez, percorrer as salinas de 
:meu Estado e acompanhar, em-todos os seus detalhes, a cui-
-dadosa fabricação de sal. · 

.Corre, actualmente, as Conunissões da Camara, um pro
jecto do nobre Deputado Sr. Ricardo Machado, que é um 
technico provecto · nas industrias de carnes, em que se es
:mera a sua terra, o Rio Grande do Sul. 

Crêa, o mesmo projecto, 'Qma regulamentação para o 
fabrico do sal, estabelec.endo tres typos co producto. O pri
meiro será destinado ao consumo alimentar do h omem, de
vendo não conter saes estranhos ao chloreto de sodio e ser 
J)roduzido em condições hygienicas que o preservem de ger
mes pathogenos. 

O segundo typo servirá para as industrias · de carnes 
-e suas congeneres, obedecendo ás mesmas condições de ordem 
:nygienica e pure2;a · chl~retica, libertos dos demais sulpha tos, 
-cuja crystalização, mais tardia, é esperada por ganancia com
mereial, ignorancia ou negligencia. do salineiro . 

E o terceiro typo é o sal propicio á engorda. de reba
nhos e a. outras utilidades menos exigentes. 

Ao mesmo tempo que louvo a . iniciativa do meu emi
·:c.ente collega Sr . Deputado Ricardo Machado, tenho a satis
fação de proclamar· que, excepto as de ordem blologica, as 
·metlldas visadas por S. Ex. já são de pratica diuturna em 
meu Estado. O sal cearense, sob o ponto de vista chimico, 
-é melhor . que o sal hespanhol. . 

O SR. ÚAFÊ FILHo - O mesmo podemos affirmar quanto 
:.ao .sal do Rio Grande do Norte. 
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O SR. DEMOCRITO ROCHA - E disso poderei exhlbir
provas firmadas por labora torios insuspeitos e pelos resulta-· 
dos praticas de sua utillzaçã.o em xarqueadas. Os sallneiros:. 
abrem as comportas das salinas logo que termina a crysta-· 
Iização de chloreto de sodio, havendo cuidadosa vigilancl.a. no:· 
e;ráo de densidade da agua represada. , 

E, além cllsso, á superfície crystallzada applica-se um.. 
banho de agua nova, para expurgai-a de qualquer vestigio
ou traço de saes differentes. 

Recolhe-se, portanto, o chloreto de sadio tão puro quan
to possível. Mas além desses cuidados, Sr. Presidente, ha. 
uma. outra peculiaridade do sal cearense que o torna. ideal. 
para a mesa e es bldustrias; é o seu· magnífico estado hygro-
metrico . · 

O sal ceare~ é o mais secco do mundo, naturalmente
porque, em nenhuma outra terra tão secca, no mundo, se· 
fabrica o sal. Aliás, o Ceará tambem possúe o malor rio· 
secco do mundo: o Jaguaribe ... 

Em 1932, o Interventor Carneiro de Mendonça obteve a . 
ida de um technico, que se achava nos Pampas, para orien
tar as xarqueadas de emergencia no Ceará, afim de aprovei-· 
tar quanto antes os rebanhos que a grande secca já começava. 
a dizimar. 

Fez-se muito xarque e com o sal de anno anterior, t:~em 
que um insuccesso se verificasse . Argumentarão que, por sua 
vez, o Ceará é secco e o anno era ainda. de secca . Mas · eu 
retrucarei que o sal era novo e não foi escolhido. Foi o pri
meiro de que se lançou mão. 

Pois é um producto desta forma preciso, que deveria ter 
facU transporte e frete econonúco para os Estados consu
midores, que não póde sahir de s.J,la fonte, por motivo da. 
guerra de fretes, desenvolvida por companhias que desfru-· 
tam os favores e a protecção do Governo Federal! Mas, se-· 
nhot Presidente, a quem deverão ós lndustriaes recorrer? 

O Sr. Presidente da Republica, que tantos beneficios já 
fez ao Ceará e os ministros competentes receberam os me
moriaes e os telegrammas e nada. responderam aos recla~ 
mantes . · 

· O Lloyd Brasileiro offerece a excusa de que estã preso 
a um conveulo de fretes com as companhias que produzem 
sal e fazem a cabotagem e nada póde remediar . . 

Els ahl, Sr . Presidente, o que vem acontecendo com esse 
ramo da nossa. producção mineral,_ aquelle que está mais ao

. alcance das iniciativas da -exploraçao industrial. 
Imaginemos o que não succede com os proprletarios de 

jazidas na luta contra a formidavel barreira da nossa lncom-· 
preensão economica . (Palmas.) 

Em seguida, é encerrada a cllscussão dos arts . lo
e 2° e annunciada a votação. 

Approvados, successivamente, os seguintes 

PROJECTOS 

N . 112 - 1935 

(1 a Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta : 
Art. 1.° Fica prorogado até 10 de Julho de 1936 o pra-
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:::zo fixado no art. io do Decreto n. 24.642, de 10 de Junho 
>de 1934. 

Art. 2.0 Revogam-se as d!.sposl<;ães em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á. 3a. dlscussão. 

O Sr. Carlos Gomes de Oliveira (Pela ordem) requer e 
·<Obtem dispensa de interstício para o projecto n. 112 de 1935 
(la legislatura) !ígurar na Ordem do dia da Sessão seguinte. 

O Sr. Presidente - Esgotada a materia constante da 
·Ordem do dia dou a palavra, para explicacão pessoal, ao 
.Sr. Francisco Gonçalves. · 

. ' 

O Sr. Francisco Gonçalves (Para explicação pessoaZ) -
.Sr. Presidente, lamento que nós, representantes do Espirito 
.santo, tenhamos de pagar tambem o tributo amargo das 
discussões dos casos pollticos regionaes e, lJouco a pouco, se
Jamos levados, pelas circumstancias, a tomar a esta Camara. 
tempo precioso, ouvindo-nos em debates sobre a situacão po
lítica de nosso Estado. Fui, no em tanto, chamado duás vezes 
_para este assuznpto esterU. Da. primeira, pelo meu presado 
amigo e brilhante collega, o Sr. Deputado Jair Tovar. que, 
sob pretexto de manifestar o seu re~osljo por haver subscri
pto um requerimento para dlscussao e votação immedtata 
de um projecto que organiza o plano de educação nacional, 
censurou a actividade politica e administratlva do Governa
dor Bley, desenvolvendo considerações em que salientava ter 
elle otfendido direitos adquiridos de professores da Escola 
·de Direito do Espirito Santo. Mas, Sr. Presidente, a offi
~iallzação dessa Escola foi medida solicitada lnstantemente 
pelos seus corpos docente e discente. O Governo relutou du
rante algum tempo em attender ao appello dos interessados. 
·Çoncurdando afinal, ficou estabelecido, no. decreto de of!i
cialização, que o Governo taria livremente a nomeação dos 
professores e da Directoria, concedendo ao instituto um pa
trilnonio de 200:000$000 e todas as vantagens indtscutiveis 
-da assistencla ot:!icl.al. Nomeando os professores, o Governo 
.agiu, pois, no uso de áttribuição legai. Tinha sem duvida de 
se orientar, na escolha dos novos docentes, pelo cr1terio ra
. z.oavel que só admitte a 1nvestldura de pessoas capazes em 
postos de tanta reSPonsa.bUidade. · 

0 SR. UBALDO RAMALHETE - 0 Sr. Punaro Bley natu
ralmente não visou negar idoneidade a professores que já 
exerciam suas funcções na Escola, como o Desembargador 
santos Neves, nossos collegas Jair Tovar e Attmo Vivacqua 
e outros. Apesar disso, não os aproveitou. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES- Eu esperava o apar
te de V. Ex. 

O SR. BARkETO PINTO - Aliás, tratando-se de assumpto 
_puramente reglonal, de·'ia o mesmo ser ventilado apenas 
na Assembléa do EStado e não trazido para a Camara Fe
deral. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - O caso fol referido quando 
:se tratava, actui, da questão dÓ plano nactonal de educação. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - A Camara ha de 
notar que comecei, justaoente, por lamentar que duas ve
zes a poUtlc;:t situacionista do Esplrlto Santo tivesse sido 
-chamada a tratar aqui de assumptos de ordem regional. 
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O SR. UBALI:O Rtu.tAI.m:n: - (dá um aparte). 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES-:- O nobre collega tev~ 
a prova de que não rejeito a collaboração de seus apartes .. 
quando o avisei de que iria f2.lar em explicacão pessoal, para. 
ventilar assumptos referentes ao Estado. -

O SR. UBALl>O RAMALHETE - E eu permaneci para ou-
vil-o com toda a attenção. . · 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES- Sendo meu adver
sario político, teria em V. Ex. um contraditar constante. 

O Govemador do Espírito Santo, Sr. Presidente, foi eleito
depois de uma grande luta politica, em que as paixões se 
exaltaram de maneira a causar uma profunda perturbação 
na vida de nossa terra. Candidato de um partido plena
mente victorioso ns urnas, sorfreu os mais rudes ataques 
dos adversarios, em todos os· momentos da campanha, e ini
eiou o novo· periodo de administração sob o calor da mesma 
exaltada animosidade. Soube, no emtanto, proceder sempre 
com uma notavel serenidade, e de tal .modo seu governo· 
attende aos supremos interesses conectivos que podemos an
nunciar ao Paiz que a pacificação politica do Estado vae
sendo realizada plenamente. 

0 SR. UBALDO RAMALHETE - V. Ex. me dispensará de 
tratar desse assumpto_ porque não desejo fazer retaliações. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Digo isso, Sr. Pre
sidente,. porque sou testemunha da cordialidade e da eleva
ção politica que animam os trabalhos da Assembléa Consti
tuinte. Os deputados opposicionistas - reconheço satisfeito e· 
orgulhoso o c!vismo de meus conterraneos, - têm-se por
tado, quando agitam as questões constitucionaes, á altura. 
de seu mandato. As amea~as que fizeram · opposicionistas 
impenitentes, noticiadas pela imprensa desta capital, de que 
se ia decretar um manda to reduzido para o governador, não
passaram de palavras vãs, que tiveram desmentido formal 
"'lO projec:to organizado pela doúta Commissão constitucio
nal, eleita quando o govemo não 'dispunha de maioria da 
votos na Assembléa, projecto esse que fixou o discutido man
dato em quatro annos. 

0 SR. UBALDO RAMALm:TE -. Folgo que V. ·Ex. cons-· 
tate esse facto. 

O SR. FRA..J\l'CISCO GONÇALVES- Essa attitude da. 
Commissão Constitucional, que merece os maiores elogios. 
importa na affirmação inequívoca de que o governo do Se
nhor Capitão Pu."laro Bley, está servindo, como lhe cumprer 
aos interesses geraes do Ests.do. . 

Na nomeação dos professores da Escola de Direito, ad
mitamos que o Governo merecesse censura se houvesse . es
colhido pessoas que, na campanha polleca, acompanhassem 
o situacionismo,, ·extremando-se na luta. Mas o C-overnador 
Bley que podia livremente fazer as nomeações aprovei-· 
tou muitos dos professores da escola particular e cs que collo
cou, nos Iogares dos não aproveitados, são todos de mereci
mento não menor, do que o dos seus antecessores, são ma
gistrados e advogados de nota, que não fizeram comnosco a 
ultima campanha política. 

Sr. Presidente, não ouvi a oração de meu preclaro ami
go Sr. Ubaldo Ramalhete, quando defendeu o requerimento· 
Acurcio Torres, de informações sobre a attitude da policia .. 
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:nos recentes successos que determi.nara.m o , fechametno 
~as sédes de alguns syndica.tos. Soube, apenas, · que S . Ex. 
:rxzera allusão ao caso do Espírito Santo, onde o movimento 
:grevUita se . fez sentir intensamente. Se tivesse o prazer de 
-:ouvir o seu discurso, encontraria, em suaS proprias palavras, 
:~ defesa do governo de nosso Estado. Ao mesmo tempo que 
o.accusava o Governo de agir violenta, illeg;al e arbitrariamente, 
~ meu nobre collega acceita-va a suggestao do Deputado Acur- . 
·do Torres, de· que as providencias tomadas, na mesma occa
·'sião, em varios Estados deveriam ter sido resultado de ordens 
>do governo central . O Governo do Estado não ficava mais 

. sendo o responsãvel pelos factos articulados ... 
O SR. AcuRcro Toruu::s - Feria-se a autonomia do Es

·tado. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Desejo desfazer a 
::accusação contra o governador porque ella. é injusta, pro
:fundamente injusta, como nã.o a merece, é evidente, o go
·verno federal ou o do Estado do Rio, pelas providencias de 
:natureza preventiva tomadas em momento tão delicado. 

E' inacredita\'el, Sr. Presidente, que o governo, inte
·ressado ma.ximo em que tudo, na capital e no interior, sue
-ceda normalmente, promova, elle mesmo, a instigação da 
·greve. · 

O SR. UBALDO R.AMAI.m:n: - V. Ex. não ignora que a 
.,questão entre os operarios e a Companhia Central Bra.silei
·1-a de Força Electríca ter-se-ia resolVido por uma interven
-ção concillatoria. 

O SR . FRANCISCO GONÇALVES - Mas V . Ex . tam
bem não ignora que houve a intervenção· conciliatorla _não 
'Sómente das autoridades como tambem da Conunissão Mix
ta de· Víctoria. 

O SR . UBALDO RA:MA.Lm;n; ~ Surgido o movimento gre
l'ista, o governador mandou !echar todos os syndicatos, pren
-prendo diversos operarios. 

O SR . FRANCISCO GONÇAL\TES - Não foi tanto as
:sím. Surgido o movimento grevista . .. 

O SR . UBALDO RAli!ALRETE - V. Ex. me perdôe. Fiz um 
-appelo a o 1'1:.Uistro do Trabalho para que resolvesse a ques
tão, porque entendia que o governador do Espirito Santo 
não a resolveria-. 

· O SR. FRANCISCO . GONÇALVES - Não cumpria ao 
:governador resolver o caso. A solução deverá ter decorrido 
-da intervenção da autoridade competente, o delegado do Mi-
nisterio do Trabalho. · 

O Sa. FRANCISCO MouRA - Isso tudo vem demonstrar 
:a inoperanc1a das commlssões miXtas de conciliação. 

O Sa. BARRETO PINTO - O Ministro do Trabalho, aliás, 
·está certamente interessado na materia, estudando dia e 
noite esse projectQ, pa~a. quanto antes, solucionar a questão. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - A Commissão de 
"Concllio.ção, designada p:ua dirimir essas contendas collecti
"7as, !oi chamada a pronunciar-se sobre a greve ... 

O SR. UALDO RAr.uu.m:n:- Improficuamente . 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES .- ... improficua
.:mente porque entre patrões e empregados não houve accôr-
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·do e a commissão não dispõe de recursos legaes para impó:r
a sua autoridade nem lhe cumpre, em verdade, actuar senão
procurando 'á accôrdo. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Quem deflagrou o movi-· 
mento foi a acção violenta do governo. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - A ac~ão mais ener
gica do governo encontrou o ·movimento denagrado. se a· 
governo houvesse cruzado os braços ante as noticias que se · 
espalharam pela cidade, ameaçada de ficar ás escuras, e
com o immenso risco da queda de torres que sustentam fios: 
conductores de energia. seria accusado de uma passividade· 
indesculpa vel . 

O SR. UBALDO RAMAL:aETE - Foi uma balela que cor-· 
reu em Victoria; como muitas outras. · 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Mas a população· 
se alarmou, Justamente 2temoriZada, pois as ligações telep}?.o
nicas para a Praia Comprida e · o Paul chegaram a ser cor-· 
tadas, tentando-se a paralização do trafego de automoveis of-
íiciaes, e particulares, espalhando-se taxas, nas ruas, em.. 
quantidade regular. 

O Sr. Gilbert Gabeira, nome. que não é extranho á ca,· 
mara, :5 o orientador desse movimento grevista, como dos· 
anteriores. E porque já o tenha visto na greve cachoeiren
se de ha alguns Illezes, a.cr.edito na ameaça de deixar Victo-· 
rià ás escuras . . 

O SR. CAFt FILHo - O Sr. Gilbert Gabeira é elementO> 
da opposição ou do governo? 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - E' Deputado pela
Partido Proletario e franco animador do movi.xnento, tendo· 
collaborado, na ultima :fase da luta · politica, ao lado da. op-
:posição. Levou o caso para a Assembléa que teve uma ses
são agitada. Quando mais exaltados iam os anilnos, o pro-· 
prio Zeader da opposição, que é sem favor um dos padrões:. 
da dignidade cívica do. Espi.rito Santo, o Sr. Nelson Mon-
teiro... · 
. O SR .. UBALDO Ru!AI.HE'l'E - V . EX. faz inteira justiça:. 
ao Sr. Nelson Monteiro . 

6 SR. FRANCISCO GONÇALVES -- . . . declarou á As
sembléa que se havia: entendido com o G<lvernador, tratan
mento tão melindroso, não tivessem o influxo pernicioso dos-· 
propositos do governo. 

O SR. UllALDO RAlltALRETE - Aliás a questão fel tra
zida a debate pelo leader do governo. 

O SR. FRANCISCo GONÇALVES- O Zeader do Gover
IlO falou em resposta a discursos proferidos ero sessão an
terior pelo Sr. Gabeira e outros.· A agitação da Assembléa. 
foi o resultado da exaltação do ambiente . Os Interessados; 
em grande numero~ assistiam á sessão. As opiniões, que se' 
e!itrechocaram violentamente, não eram mais do que a ex-
pressão dos sentimentos exaltados que anormalizaram toda:. 

. a Vida da cidade. · 
O SR. UBALDO RAMALHETE - Eram representantes de to

das as classes sociaes ql.le se manifestavam. 

O SR .. FRANCISCO GONÇALVES - De qualquer modo,.. 
o leader opposlcionista recoilheceu os bons propositos · do go-
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-vemo. Quem já governou sabe bem quanto é difficil conter 
·as massas operarias, quando deflagra a reacção, pacifica que 
seja, para a conquista de suas aspirações de salario. No 
:Espirito ·santo, o que o governo fez foi o que se praticou· 
á.<: portas da capital da Republica: os syndícatos tiveram a 
jntervenção policial para que su~ deliberações, num mo
·,mento tão m-elindroso, noã tivessem o influxo pernicioso dos 
:agitadores extremistas, muitos delles ex:tranhos á vida ope
:raria .. 

O SR. UBALDO RAMALmTE - O Governo fechou todos 
-os syndicatos, em 24 horas, apenas estalado o movimento 
.grevista. 

O SR. FRANCISCO GONÇ,ALVES - Não. O Governo 
·procedeu apenas com. medidas preventivas mais ou menos 
.:energicas, que as círcumstancias exigiam. Acredito que al
:gnmas prisões se fizeram illegahnente. 

0 SR. UBALDO RAMALHETE - Numerosas. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Mas a policia, em 
hora tão grave, não pode andar com os codigos á vista, 
examinando a lega~idade rigorosa das medidas que deve 
·tr1nar, em beneficio da ordem. Esta deve ser a preoccupa
·ção principal. Desculpem-se os excessos, logo cor.dgidos, 
contanto que não cheguem a attingir a integridade pessoal 
-dos cidadãos. Deter quantos ameacem a ordem e a proprie-
--dade, na agitação irrefreavel muitas vezes desses momentos 
;2.11ormaes é funcção elementar da policia no exercicio de 
~eus deveres preventivos. Foi o que se fez no Espírito Santo . 
.A greve terminou, como leio nos jornaes... . · 

o SR. Ul!ALDO R..AMALHET:E - com a intervenção do Mi-
Distro do Trabalho. · 

O SR. FRANCISCO GONCALVES - ... com a. inter
·venção de quem tinha attrib-uição legal para intervir. O 
Inspector Regional, cessada a actividade da Commissão de 
·Constituição, nomeou uma commissão especial, composta dos 
;Senhores Cesar Magalhães, Elpidlo Pimentel e Gilberto Bar
-cellos, para estuà.ar o caso e decidil-o. A Comll"..issão pare
.ce que chegou a resultado, que satisfez ás partes interes
..sadas, pois nos jornaes .de hoje lemos a noticia de estar 
·terminada a greve. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - A Companhia cedeu, em 
~parte, á reclamação dos operarias. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES -O facto e que si a 
~reve terminou e voltou a paz a Victoria, temos motivo 
·J,ara regosijar-nos. Ninguem mais do que o governo do Es
·:Pirito Santo tinha . interesse na manutenção da ordem. 
· O SR. UBALDo R.AMAI.m:n: - V. Ex. permitte um apar-

. ·te? Aliás não desejo interromper mais suas brilhantes pa
Javras .. Desejo accrescentar que talvez o Governo não tí
-vesse interesse em fomentar a gréve, mas o facto é que, im
_prudentemente, fez a gréve generalizar-se. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Se o Govemo tivesse 
:J'lcado inerte ante as ameaças que enchiam a cidade, seria 
·por v. Ex. accimado de :fraco; como tomou providencias 
:.mais ou menos energicas, necessarias ao momenro ... 

o .SR. Acuacxo ToiUIEs - Essas providencias deveriam 
.ser sempre dentro da lei. 
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O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Dentro da lei, sem:. 
duvida ... 

O SR. UBALDO R.AMALmn: - V . Ex. sabe que não ha. 
noticia da mais leve perturba~o da ordem, ou desrespeite
ás autoridades de Victoria . A gréve era pacifica . 

O SR. FRA!:fCISCO GONÇALVES - Isso é louvor á po
licia do Espírito Santo. 

O Sa. UBALDO RAMALHETE - E' louvou á indole dos nossos. 
conterraneos . 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Se a policia se ti-· 
vesse desmandado contra os grevistas, certo elles reagiriam~ 
e ahi teriamos a maior desordem, pois grande era o nu
mero dos grevistas. Tambem os. estivadores panlysara.m os. 
seus servicos. Que fez o Governo? Pretendeu. com auxilio 
da guarda-civil e da policia, manter o serviço. Dizem que isso· 
apenas conseguiu irritar os grevistas. Mas, no Espírito Santo,.. 
o serviço de estiva é, digamos assim - . um serviço de im-· 
media to interesse publico, pois o Estado vive da · exportação .. 
Paralysado o porto._ cessa todo o movimento da cidade, cessa.. 
a arrecadação principal da receita_ 

O.SR. UBALDO ~LBETE- A gréve SÓ attingiu o porta· 
depois das violenci~ da policia. 

. i 
O SR. FRANCISCO GONÇALVES- Sr. Presidente, estas · 

explicações eu· estimaria não ter de dar á Camara porque,.. 
afinal de contas, são eousas que interessam sómente á vida.. 
do meu Estado. Lá se armou o problema, seja elle resolvidO> 
por lá . . · 

. Releve-me, v. Ex., que, para terminar, eu accentue que-
s. proposito de todos os · ataques á administração Bley, é
lembrada pelos nossos adversarios a histeria de hontem, os: 
factos de que nasceram :a sua candidatura e a sua eleição· 
para o cargo que tão dignamente occupa. Declara-se que por 
um passe magico, pa-ra usar da expressão do Sr. Ubaldo Ra
malhete . .. 

O SR. UJSALDO RA_MAL~TE - Manobra politica. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES- ... por uma mano
bra politica, o Sr. Punaro Bley assumiu o governo do Es
tado . Sr . Presidente, o Governador foi eleito por maioria. 
absoluta de votos na Assembléa Constituinte . Entre esses
votos não se pode distinguir. Todos foram altivos. defenso
res dignos de seus pontos de vista, portando-se naquelle mo-· 
m.ento, realmente angustioso para todos que tivemos interesse· 
na solução do problema politico, á altura de seus compromis
soz definitivos . O Governador Bley, em verdade, ja havia:. 
sido eleito antes, quando o povo do Espirito Santo foi· cha
mado a suffragar a . chapa do Partido Social Democratico,. 
declarando nós, no manifesto em que se indicaram os can--
didatos á. Assembléa, que elle era o candidato a Governador. 
Buscamos consultar logo a vontade do eleitorado; n uma. 
especle de eleição 1ndirecta. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - V . Ex. sabe, tão bem quan
to . eu, que não e~a essa a vontade do Estado. 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - Depoi; os aconte
cimentos transformaram o scenario politico. Nao quero re-· 
viver as horas düflceis por que passamos, não quero rea
cender o fogo das paixões que nos exaltar~m. Isso, de algum_ 
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modo estão -pretendendo agor~, com a evocação . do ep:i.sodio 
politico que devemos esquecer. E' um modo habil de esti
mular novamente a discordia, contendo a obra de pacifica
ção que tão nobremente começamos a realizar. 

Sr. Presidente, lamento ter tomado a attenção da C a
mara com este assumpto ... 

. · O SR. NEGRão DE LmA - V- Ex. foi ouvido com grande 
satisfação. (Apoiados) . 

O SR. FRANCISCO GONÇALVES - . . . mas me- senti 
no dever d~ dar a explicação cabal dos actos do illustre 
Governador Punaro Bley, que foram criticados injustamente 
perante os meus dignos pares. (Muita bem; muito bem.} 

O Sr. Pres~dente - Tem a palavra, para explicação· pes
soa!, o Sr. Joao Cleophas. 

O Sr. .João Cleopbas (Para explicação pessoal) - Sr. 
Presidente, tive opportunidade, ha poucos dias, de occupar 
·a tribuna da ·Camara, fazer algumas apreciações e, ao mesmo 
tempo. indicar diversas suggestões a respeito da melhor ma
neira de articular os serviços agricolas do Ministerio da Agri
cultura com os serviços agricolas dos Estados, visando uma 
melhor assistencia á nossa producção agro-pecuaria. 

Estas suggestões, segundo acabo de lêr no discurso do 
meu nobre collega de bancada, Sr. Barbosa Lima Sobrinho, 
foram consideradas por S. Ex. uteis e interessantes. Tive 
igualmente, a satisfação de vêr que o Sr. Ministro da Agri
cUltura em entrevista á O Jornal, manifestou-se de accõrdo 
com as mesmas. 

Focalizando, porém, a situação dos serviç·os agrícolas dos 
Estados, eu me permitti fazer commentarios a proposito da. 
orlentaçáà do governo de Pernamb11co, orientação pura
mente administrativa, da sua Secretaria de Agricultura. 

Foi transmittido para os jornaes de Recife um ligeiro 
resumo telegrapnico dessa apreciação. Tanto bastou, Sr. Pre
sidente, para que, sem ainda conhecimento completo do meu 
discurso - e friso esse ponto - sem conhecimento do dis
curso que eu aqui proi1unciára, o Governador de Pernambu
co me enviasse longo telegramma cheio de aggressões e de 
insultos e logo publicado em grande destaque nas colurnnas 
do seu jornal. 

O SR. BIAs FoRTES - Isso é a demonstração mais elo
quente do espirito-- liberal que ~eina em Pemambuco ... 

O SR. JOAO CLEOPHAS - Contra esse facto, Sr. Pre
sidente, contra esse precedente, de se utilisar os cofres pu
blicas para desabafo de paixões pessoaes, :para desvarios. 
contra esse facto. que revela .falta de compostura e de de
cõro para exercicio do seu cargo, pelo actual Governador de 
Pernambuco, é que me permitto occupar .esta. tribuna, e 
formular este protesto, que não ~ só meu, pessoal, mas. 
tambem, de toda a minoria parlamentar. 

0 SR. CBRISTIANO MACHADO ~ Muito bem. Ainda ha 
pouco, se V. Ex. me :rtermitte trazer-lhe o meu testemunho, 
o leader da minoria se manifestou nesse sentido. 

O SR. JOAO CLEOPHÀS - Foi justamente o Zeaàer da. 
minoria que, ao ter conhecimento dessa occurrencia, me so
licitou fizesse constar dos Annaes desta Casa ... 
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o SR. CmusriANo MAcHADO - E em nome della., ·deve 
V. Ex. accentuar bem. · 

o SR. JOAO CLEOPHAS -:- . . . e em nome da minoria, 
essa revelação ' clara e positiva de falta de decôro e com
postura, dada pelo Governador pernambucano. 

o SR. OswALDO LIMA -Não conheço o telegramma, nem 
estarei, talvez de accôrdo com os seus termos. 

O SR. JOAO CLEOPHAS - Folgo em ouvir essa decla
ração_ de V. Ex. 

O SR. OsWALDO LmA - Mas, a meu ver, a minoria já 
devia ter se manifestado, não por intermed.io de V. Ex., que 
no momento foi o offendido, mas por meio de outro re
presentante. 

O SR. BIAs FoRTES - A verdade é que o telegramma 
não devia ter só provocado o protesto da minoria, mas o de 
toda a Camara, porque não é razoavel se aggrida um Depu
tado no exercício do seu mandato, utilizando-se, ainda, mais, 
o Telegi'apho, por conta dos cofres do Estado . · 

O SR. OsWALDO LIMA- Tambem ainda não se deu pu-
blicidade ao telegramma. . 

o SR. BIAs FoRTES - o Governadox; não tem o direito 
de aggredir e sim o de critica e de defesa . Possue para isto 
a sua bancada nesta Casa. • 

O SR. OswALDo LDl:A - O que estranho é que a mino
tia não protestasse pela . voz de outro Deputado. Seria o 
caso de. S. Ex. desligar-se da mínoria. 

O SR. JÓAO CLEOPHAS - Mas, aqui estão se manifes
tando outros membros da minoria, por demais idoneos, em
quanto, como diz o nobre collega Sr. Bias Fortes o Sr . Carlos 
Lima põe de lado a sua. bancada J>ara nos fornecer um 
a.ttestado da sua petulancia e irreflexao. 

O SR. BIAs FoRTES- O telegramma não feriu só. a mi
noria, mas tambem a maioria. Se fosse endereçado a um mem
bro da maioria ·telegramma dessa especie, por algum Go
-vernador de Estado, nossa solidariedade se faria sentir para 
com esse Deputado e para com a propria maioria. 

0 SR. ACURCIO To!UIES - Mas, o Sr. Oswaldo Lima, dn- . 
-vidará, acaso, de que a minoria não esteja toda, sem exce
pçã.o de um só membro, solidaria com o Sr. João Cleophas? 

o SR. BrAs Fon"IEs - Acho que o telegramma deveria 
ser ·motivo para que toda a maioria se passasse para a mí.-
noria . ·· 

O SR. JOAO CLEOPHAS - Devo dizer, ainda., Sr. Pre
~idente, que, se fiz publicar hoje o telegramma que dirigi, 
em resposta, ao Governador, fornecendo copias aos jorna
listas que trabalham nesta Casa, e se a essa resposta dei, 
sem nenhum receio, o tom que era merecido, o fiz sómente 
-;>orqne me chegou de Pernambuco a informação da publi-
-cação anterior feita pelo Sr. Lima Cavalcante . 

· Quanto ás referenclas e aos reparos que fiz desta tri
buna aos desacertos da administração pernambucana, per
manecem de pé . A maior prova do desatino do Governador 
pernambucano é dada por elle proprio com esse telegram
ma com o qual, ·estou certo. nem a maioria da sua banca
da estaria de accôrdo. Sr. Presidente, a palavra inteU1gente 
·do nobre collega Barbosa Lima não conseguiu igualmente 
-desfazer os m,eus reparos deixando, até, ainda mais accen-
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tuado a desastrada orientação do Sr. Carlos Lima e o con
. traste entre a situação de Pernambuco e a dos demais Es
tados visinhos. 

os Estados vislnhos de Pernambuco. de Alagõas ao 
Ceará, possuindo, por assim dizer, identidade de producção. 
accusam avultados saldos em ·caixa. Pernambuco offereceu, 
na praça do Rio, além de uma outra emissão, 17.000 apo
llces para obter 10.000 contos, o que equivale dizer - quer 
negocih.r esses titulos a cerca de 600$000 ... 

O SR. OswALDO L:rw. - V. Ex. ataca Minas, tambem? 
Esse Estado, do mesmo modo, ·offerece apollces na praça d1> 
Rio. -

O SR. JOÃO CLEOPHAS- . :. e o faz, Sr. Presídente, de 
uma maneira singular, isto é, para applicar essa quantia. 
fóra das normas geraes da administração, e em emprehendi
mentos que aínda não estão completamente estudados. 

Porque, de facto, Sr. Presidente, não existe ainda plano 
algum organizado até agora para applicação das quantias 
assim obtidas. Alguns planos que lã foram estabelecidos, nem 
sequer, tiveram execução integral. · 

Posso, por exemplo, relativamente ao algodão, declarar 
á Camara que um plano por mim organizado, em 1933 de 
amparo á. lavoura algodoeira em que cogitava dos campos 
,municipaes de cooperação, do supprimento de sobresalentes 
e assistencia. mecanica aos roachinismos de beneficiamento, 
do financiamento aos lavradores e de tantas outras provi
dencias, não está sendo executado. Essas providencias não 
foram revogadas, nem declaradas imoerfe1tas. tiveram, en
tretanto, sua applicação completamente despresada pelo go
verno do meu Estado. 

Ficam, assim, de pé os commentarios que tive opportu
nidade de adduzir . Inequivocamente confirmado como elles 
fotam procedentes; confirmado, ainda mais por elle proprio, 
qual o actual Governador permanente não está, pela sua in
sensatez e ausencia de equilibrio, á a.itura do cargo que 
~xerce . Fica bem assim registrado o vehemente protesto do 
qual .sou interprete nesta hora. (Muito bem . O orador é 
cumprimentado. ) 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando, 
para a de amanhã, a seguinte 

ORDEM 1>0 DIA 

3a discussão do projecto n . 112, de 1935, (la Legislatura). 
prorogando, até 10 de Julho de 1936, o prazo fixado no arti
go 10 do Decreto n . 24.642, de 1934 {Codigo de Minas); 

311 discussão do projecto n . 92, de 1935 (la Legislatura). 
dispondo sobre os officia.es aviadores, submarlnistas e me
<iicos ·radiologistas do Exercito e Armada, quando invalida
dos em serviço; 

16 discussão do proJecto n. 57-A, de 1935 oe. Legislatu
ra) , autorizando o Ministro da Educação a exercer a acção 
suppletiva do extincto Conselho Nacional de Educação; com 
parecer contrario da Commissão de Educação; 

1a discus.são do projecto n. 69-A, de 1935 oa Legislatu
ra) , modificando algumas disposições do Codigo Eleitoral; 
com parecer contrario da Comm.lasão de Justiça; 

Discussão unica do parecer n . 4, de 1935 (la Legislatu
m) .• opinando pelá não approvação da Convenção creando a. 
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União .Internacional de Soccorros; com parecer da Co~
são de Finanças, concordando com a de Diplomacia; 

D!.seussão unica do projecto n . 121, de 1935 (la Legilslatu
Ya) , approvando a Convenção Internacional denominada ''Pa
cto Roerich", assignada em Washington, aos 15 de Abril de 
1935; . . 

Discussão unica do requerimento n .. 62, de 1935 (la. Le
gislatura), do Sr. Octavio da Silveira e outros, de informa

--ções, sobre prisão de um operaria; 
Está sobre a mesa, durante . dez dias uteis, afim de re

{:eber emendas de 2a discussão, o projecto n. 101, de 1935, 
na Legislatura) , orçando a Receita .Geral da Republica e !i
xando a despesa, para o exercício de 1936 (5° dia) ~ 

Levanta-se a sessã_o ás 18 horas e cinco minutos. 
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58a. SESSÃO, EM 11 DE JULHO DE 1935 

:PRESIDENCIA DOS SRS. ARRUDA CAMARA, 1o VICE-PRE
SIDENTE, E EUVALDO LODI, 2o VICE-PRESIDENTE 

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

Arruda Ca mara, Pereira Lyra, Agenor Rabello, Edmar Car
·valho, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Mario Chermont, Acyllno 
-de Leão, Clementino Lisboa , Genaro Ponte, Gerson Marques, 
:Henrique Couto, Carlos Rei.s, Eliezer Moreira, Godofiedo Vi
.anna, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha, Freire de Andrade, 
Plinio Pompeu, Humberto de Andrade, Martins Veras, José 
.Augusto; Ricardo Barreto, José Gomes, Botto de Menezes, 
Odon Bezerra, Souza Leão, Rego Barros, Antonio de Góes, 
.Heitor Maia , Simões Barbosa, Severino Mar!z, Emilio de Maya, 
:Fernandes Lima, Deodato Maia, Pinto Dantas, Francisco Ro
-cha, Octavio Mangabeira, Leoncio Galrão, Raphael Cincurá, 
-1Jbaldo Ramalhete, Henrique Dodswor~h. Amaral Peixoto, 
.Salles Filho, Sampaio Corrêa, Cardillo Filho, Lemgruber Filho, 
Bandeira Vaughan, Arthur Bernardes, Bias Fortes, Pedro 

' ...Ueixo, José Braz, Levindo Coelho, Theodomiro Santiago, Ar
thur Bernardes Filho, Furtado de Menezes, Daniel de Car
valho, Christiano Machado, Macario de · Almeida, Vieira Mar
,ques, José .Alkmim, Celso Macha do, Matta Machado, Simão 
·da cunha, Anthero Botelho, Pa~o Nogueira, Barros Pen
teado, Castro Prado, Laerte Setubal, Alves Palma, Felix Ri
·ba.s, Gomes Ferraz, Roberto Moreira, Domingos Vellasco, Lau
delino Gomes, Corrêa da Costa , Arthur Jorge, Arthur Santos. 
·Octavio da Silveira, Francisco Pereira, Rupp Junior, José 
Muller, Diniz Junior, Dorval Melchiades, Carlos Gomes de 
-oliveira, Borges de Medeiros, Vespucio de Abreu, Renato Bar
booa, Demetrio- Xavier, Annes Dias, João Simplicio, Frede
rico Wolfenbuttel, Victor Russomano, Adalberto · Corrêa, João 
Neves, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Oscar Fontoura, Aniz 
"Sa.dra, Ermando Gomes, Francisco di Fiori, Alberto Surek, 
Damas Ortiz, Ricardino Prado, Martinho Prado, Ricardo Ma
chado, Alberto Alvares, Lima Teixeira, Paulo Ass-umpção. 
·Baeta Neves, Abelardo Marinho, Paulo Martins (113) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
:recimento de 113 Srs . Deputados. 

Estâ aberta a Sessão. 

o Sr. Agenor Ra.bello (2° Secretario) procede á leitura. 
da Acta da Sessão antecedente a qual é posta em discussão. 

O Sr. Vespucio de Abreu (Sobre a Acta) - Sr. Presi
<iente, hontem, quando meu illustre e presado collega, Sr. 
Deputado Domingos Vellasco, encaminhava a votação do pro-
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jecto declarando insubsistente o decreto de 18 de Agosto de· 
1932, na parte referente aos officiaes do extincto quadro de: 
contadores, transferidos para a reserva de primeira linha.. 
do Exercito, tive ensejo de proferir dois apartes ao discurso. 
de S. Ex. · 

O segundo desses apartes merece uma rectüicação, por
quanta nelle se encontra publicado um termQ. que não foi. 
_propria!!lente o que el.! tive!"2.. cppcrt~~!de.de de enuncia:-r· 

na occasião em que aparteava meu illustre collega.. 
Não tivesse eu pertencido ao Exercito, c()mo . pertenci .. . 
0 ~· DoM!NGOS VELLASCO - E onde foi brilhante fi-· 

gura. 

O SR. VESPUCIO DE ABREU - . . . - não fosse obrigado• · 
a conhecer a techniol.ogia militar e, assi, não usar de im
propriedade neste assumpto, 'eu deixaria passar o equivoco. 
Tendo eu, porém, pertencido ao Exercito, não me é licito• 
fazel-o e, nessas condições, assiste-me o dever de corrigir a 
palavra consignada nesse ~!Ja:r.te . · . 

Foram registrados ahi, impropriamente, dois termos: 
Primeiro ''passagem dos officiaes de primeira linha", quan-· 
ct:> devia ser "passagem dos officiaes da reserva de primeira. 
linha"; segundo. accesso ao cargo", quando devia ser "ac-· 
cesso ao quaàro" de contadores. . 

Nessas condições,. Sr. Presidente, peço a V. Ex. mandar· 
rectificar essas duas expressões que, como disse, me foram. 
impropriamente attribuidas. 

O Sr. Domingos Vellasco (Sobre a Acta> - Sr. Presi-· 
dente, sahiu com algumas incorrecções, que alteraram ·os 
conceitos por miDl enúttídos, o discurso que hontem pFcferi. 
relatiwmente .ao véto do Sr . . Presidente da .· Republica a . • 
um projecto da Ca,mara. . 

Sendo assim, solicitaria a v. Ex. providencias no sen-· 
tido de que seja novamente publicado o meu discurso com as. 
correcções que mandarei por escripto á Mesa. 

O Sr. Souza Leão· (Sobre a Acta) - Sr. -Presidente, no· 
discurso que tive a honra de proferir hontem, nesta Casa, eu. 
disse que o Secretario a que se referia a varia do Diario de; 
Pernambuco, era o nosso distincto collega, Dr. Heitor Maia.. 
Apresso-me em fazer esta declaração, porque, antes de S. Ex . 

. e de:!,:l!lís da Revolução, houve um outro Secretario. Como-
antes da gestão de s . Ex ., o Sr. Carlos Cavalcante, tíve· 
um outro secretario da Fazenda, e que foi o nosso não menos 
distincto collega o Deputado Teixeira Leite - devo declarar· 
que o secretario que restabeleceu a verdade contida na varia. 
precitada foi o Dr . Heitor Maia. · 

O Sr. Diniz .Junior (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, não· 
m-e apraz perder e fazer perder tempo aos outros. Dahi, mui
to raramente vir á tribuna solicitar emenda ou rectificação· 
da Acta, no que entende com as palavras que tenho pronun
ciado, nesta Camata. Onde o sentido se não altere, que im
porta a ausencia de um vo·cabulo, pronunciado, tantas vezes .. 
com a só preoccupação do estylo, ou o accrescimo de qual
quer. outro que mesmo sem o milagre á D'Arvers, póde, afinal, 
asyla.r-se á sombra dos que houveramos proferido? 

Jã não me ajusto aos brincos desses detalhes. Vou-me· 
inclinando, até. de certo modo, áquella philosophia que Mo
liére pôz nos labios d~ Argão, quando esse diz que a civi-
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Jidade com que o botícario Florencio cataloga os remedios. 
que appllca aos doentes, é muito exacta, mas que, neste como 
em todo outro assumpto, é preciso não ser apenas meti
-euloso, porque o mais util é que se seja razoaveL 
. Ora, sabendo, como sei, que a hora do Expediente é 
curta e que os. discursos, a pretexto de recti!icações da Acta, 
devoram o tempo destinado aos oradores normalmente in
.sc::::!ptos, tenho fugido de pedir á Mesa que chame á. reali
dade os tresnoitados revisores do Diario do Poder !.eg:SZc.
tivo ou que determine aos nossos pr0ficientes e operosissi-

. mos tachygraphos as rectificações que um entendimento di
:recto pernritte e, mesmo, acce!era .. . 

Confesso, porém, que, desta vez, o caso não é para dis
plicencias e a emenda que reclamo ha de ser denunciada,. 
alto e bom som, porque, divulgadas que fossem as impres
.sões a m~ at tribuida.s, · eu teria de assumir a responsabili
-dade de conceito sobremodo injusto, em contraste alarmante 
-com os juizos por mim formados . 

Em duas pa~vras . 
Orava o illustre collega Agenor Monte, sobre o Conse

lho de Educação. S. Ex. defendia um ponto de vista, eu 
-outro. Em dado momento, sustentei que, deante das attri
buições dadas pela lei, ao Conselho, meramente consultivo, 
.e ac Ministro, que delibera e executa, de accõrdo, ou não, 
.com os pareceres do Conselho, a mim se afigurava que, ter
.mi.nado o mandato do ultimo Conselho, restava ao Ministro 
]lroseguir na sua obra, resolvendo, elle proprio, todas as 
questões de ordem didactica ou administrativa, referentes a 
.quaesquer institutos de ensino, até, bem se ve, quando crea
do o Conselho Nacional de Educação, previsto na Carta de 
16 de Julho, não sendo outra, disse eu, a opinião do senhor 

·Frota Pessôa, nome que merece as mais completas home
.nagens ,de todos quantos se dedicam a essa materia, pois 
.xecorda alguem, que, senhor do mais claro espírito e da mais 
Jarga cultura, offereceu toda uma nobre existencl.a. á causa 
.educacional. Nessas circumstancias, era eu ainda a falar, 
o orgão exotico, suggerido pelo meu brilhnte collega, senhor 
.Agenor Monte, seria de todo ínutil , convindo, a.o revés, abre
viar-se a creação do Conselho Nacional de Educação, para o 
.que se tornaria necessario, possivelmente, o mesmo tempo 
reclamado, para o estudo, debate e approvação do conselho 
provlsorio, lembrado por S. Ex. -

O que eu não disse - e é esse o ponto sério - é que 
o Conselho extfucto houvera sido inutil. Del.4s . me livre, 
;Sr. Presidente, de praticar injustiças des_se vulto! No refe
~ido Conselho, tinham assento technicos de valor e mestres 
.eminentes, de alguns dos quaes me honro de ter sido disci· 
:pulo~ Como se comprehende tudo muito differente, muito 
distante do jUlgamento de capacidades singulares, muito 
!óra do juízo que formo dos homens; tudo, apenas, uma 
.questão de exame das leis e conveniencia.s do ensino . 

E, aproveitando a opportunidade, cabe-me lembrar que, 
no . meu segundo discurso da commemoração de 5 de Julho, 
nesta casa, eu disse: "á. frente 'daquelle imponente movi
:.mento politico", e sahiu publicado: à. frente daquelle i.m- · 
ponente politico". J;u me referia á Alliança Liberal, não ao 
-eminente Sr. Borges de Medeiros. O neologismo adjecti
vava a acção politica á cuja frente se collocou V. Ex., se
.nhor Presidente, e não á personalidade do respeitavel autor 
~o Pela Ordem. 
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Quanto a o mais, a revisão acudirá a qualquer. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão an
tecedente.· 

O Sr. Pi'esidente - Passa~se á leitura do Expediente . 
' O Sr. Perei.ra Lira (1° Secretario) procede á leitura do· 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrammas: 

Urbano - Presidente Cama.ra. Deputados: 
Levo vosso conhecimento que por ter ido hontem repre

sentar Paraná no Congresso Educação, ora aqui reunido não
me foi possível comparecer â sessão que simultaneamente 
realizou a Camara. Saudações. - Octavia da Silveira . 

- Inteirada . 

. Urbano - Presidente camnra Deputados: 
Ruego a vuestra exeelencla acepte m1 sincero agradeci

miento por su amable congratulaclon con motivo de la inde
pendencia de Venezuela y mls votos por la ventura perso
nal de vuestra excelencla.. - Alberto Urõaneja, Ministro de-
Venezuela. · 

- Inteirada. 

Urbano - Presidente Cn.mara Deputados: 
A Alliança militares Ino.ctlvos e o Circulo Officiaes Re

formados pelos seus respectivos presidentes abaixo asslgna.
dos expressam bem Inteira solidariedade em relação á lu
minosa exposição feita pelo Exmo. Sr. Deputado José Au·-· 
gusto em defesa dos d1re1tos daquenes velhos servidores Pa.
tria discussão do véto presidencial . - Almirante Deolindo
M acíel . - General Julio Cesar Francisco. - . Paulino àe Fi
gueiredo. 

- Inteirada. 

Rio Sul - Presidente Ca.mn.ro. Deputados - Rio: 
· Nome Banco de Credito Popular e Agr1cola de Bella Al
liança. em Rio do Sul venho ra.zer publico meu protesto· 
junto essa Assembléa contrn projecto salario minimo que· 
obrigará nosso estabelecimento fechar em virtude diminuto· 
capital trabalho. - Auuusto Brandes, presidente . 

- A' Commlssão de Lc~tlr:lla.çilo Social. 

De Joâp Pessôa - Pro11ldonte Camara Deputados -
Rio : 

Associação Progrestio Fomlnlno confiada espírito Justtça. 
v . Ex . espera não concorrorú a.pprovaçã.o projecto prohibin
do trabalho nocturno mulhor . Attonclosas saudações. - Al-: 
bertina Correia L ima, prc~ldonto . 

_.: A' commissão de Lcglllla.çúo Socia!. 
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E' lido e vae a imprimir para ser remettido & 
Comnlissão de Segurança Nacional, de accôrdo com:· 
o § 30 do art. 1~ do R~gimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 135- 1935 

oa Legislatura) 

Proroga por dois annos a validade do ultimo concurso para: 
medicas da Policia Militar do Distri.cto Federal 

<Segurança 26, de 1935 - 1a Legislatura.) 

Art. 1.o Fica prorogado por dois (2) annos, a partir de 
1 de Agosto de 1935, o prazo de validade do concurso para. 
primeiro tenente medico da Policia Militar do Districto Fe
deral, realizado em 1934. 

Art. 2.0 Os candidatos approvados no referido concur
so serão aproveitados, obedecendo á ordem rigorosa de clas-
sificação. . 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 11 ·de Julho de 1935. - Pires Gayoso. 
- Freire de Andrade. - Ribeiro Junior. - Adelmar Rocha. 
- Lino Machado . - Gerson Marques. - Eliezer Moreira. 
- Laudelino Gomes. - Abelardo Marinho. - Bento Costa: 
Juntor. - Nogueira Penído. 

Justificação 

A prorogação do prazo de validade do · concurso de que 
trata o presente projecto de lei e um acto de absoluta jus
tiça. O penultiln.o concurso para medico da Policia Militar 
do Dlstricto Federal, realizado em Janeiro de 1921, foi pro
rogado por duas vezes (Janeiro de 1922 e Janeiro de 1923). 
o que por si só, em <ista de constituir um precedente, bas-: 
tarla á Just1r1ca~ão deste projecto. Accresce, porém, a cir
cumstancla que esse ultimo concurso, de 1934, se caracteri
zou pelo grande rigor de suas provas, que foram em numero 
de clnco (5), ao pa.Sso que no concurso de Janeiro de 1921, 
as provas foram só tres (3), donde maior numero de ele
mentos para. se aferir da capacidade dos candidatos appro
vados no concurso de .1934. Ainda, no concurso de 1921, fo
rsm approvados todos os candidatos inscriptos e todos .. foram 
aproveitados e mconsequencia das prorogações, ao passo que 
dos vinte e oito (28> candidatos inscriptos no concurso de 
1934 - e eis aqui mais um argumento que prova a. severi
dade do concurso - foram approvados apenas dezeseis ( 16\ , 
do:; quaes foi nomeado para a vaga existente o candidato 
collocado em primeiro logar. Ora, a prorogação do prazo de 
validade do concurso, viria trazer novas possibilidades para 
aproveitamento dos restantes quíroe (15) candida.tos, que 
tendo chegado ao !lm .de um concurso ·notavelmente rigo
roso, provaram a sua perfeita capacidade technica e sáor 
por isso, merecedores de urna recompensa aos seus esforços. 

. Justo, portanto, que a exemplo do que succedeu para um 
· concurso menos trabalhoso, como o de 1921. este ultimo con

curso realizado seja revalidado em conformidade com o dis
posto n9 present_e proJecto de lel. 

Sala4ias Sessões, 11 de Julho de 1935. - Pires Gayoso. 
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O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o Sr. joão Neves. 

O Sr. Joã.o Neves - Sr. Presidente, ao continuar a ré
plica que a minoria parlamentar offerece ao illustre Sr. 
Minístro da Fazenda, após as notaveis orações já aqui pro
feridas pelos meus eminentes companheiros Srs. Depu
tados Arthur Bemardes e· Sampaio Corrêa, não fugirei a 
-de:-clarar que collocamos o debate no terreno exclusivo do 
1nteresse nacional, sem attinencia á pessoa do honrado ti
tular da pasta das finanças. comparecendo espontaneamente 
a esta Casa, S. Ex. deu um acendrado testemunho de res
peito ao Poder Legislativo e á opinião brasileira. 

Admirando as virtudes e a capacidade do Sr. Arthur 
Costa, a quem me prendem vínculos de velha amizade i'or
.jada no longinquo hinterland gaucho, rendo-lhe aqui as ho

. menagens da minha -sym'pathia pelo seu sincero esforço em 
.salvar do naufragio a vida financeira e econom!ca do BrasiL 
Desgraçadamente, S. Ex. pratica a abnegação das coragens 
inuteis. Secretario de Estado, com a sua actividade sub"ordi
nada á desorientação do Chefe do Governo, herdeiro dos erros 
immensos da dictadura, S. Ex. dispersa um esforço titanico 
€m pura perda. Haja vista o que ·sue cede com o equilibrio 
orçamentario, que S. Ex. mesmo considera o problema fun
damental. Todas as suas tentativas de reduzir os gastos têm 
sido buracos n'agua _ O reajustamento dos vencimentos mi
litares e a viagem presidencial ao Prata constituiiam outros 
tantos encargos sobre a nossa miseravel situação deficitaria. 

Seja como fôr, aqui estamos· para contestar a exposição 
ministerial, sem um laivo de paixão facciosa, com a sere

. nidade de brasileiros que se dispõem ao cumprimento de um 
grave dever. 

Afortunadamente para nós, o nobre lV.inistro da Fazenda 
.foi o primeiro a reconhecer que a nossa attitude não tinha 
o cunho de obra demolitoria e, ao contrario do que apre-'
"goavam certi.:)S arautos mais realistas do que o rei, vinha ella 
num "momento excepcionalmente feliz", creando a "oppor- · 
tunid.nde de se poder esclarecer a opinião publica sobre a 
acção do governo e prihcipalmente, através da critica supe
riormente exercida pc.>r esta illustre AsSembléa, determinar 
.com segurança os rumos da politlca futura,· obtendo-se assim 
.o resultado pratico que toma interessante e util qualquer 
.discussão". · 

Collocada a con troversia nestes altos termos, já agora 
não prevalecerão contra nós as surradas excepções de agen
tes demagogicos ao serviço de paixões de partido.- Oppo
.sição e governo nivelam-se para a discussão no mesmo ter
reno do interesse publico. 

Pena é que a vinda dos ministros a esta Casa não es
teja disciplinada por uma regra que os obrigue ao compareci
mento durante a resposta do interpellante, de modo a que 
<>s assumptos fossem debatidos mano-a-mano, com a_ apre
-Ciação immediata· de. todas as proposições, a corrigenda de 
t-Odos os dados, a liquidação de plano de todas as duvidas: 

Assisti por duas vezes na Camara ·argentina ao duello 
entre o. blóco sociallsta e o Ministro da Fazenda, . Sr. de . 
Pinedo, acerca das i]Uestões mais graves que pudessem af:.. 
fectar os interesses da grande nação platina, numa atmos
phera de vivo embate entre a opposição e o govet:no. sem· 
que isso causasse o menor damno ao interesse nacional. Ao 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 12 24- Página 7 ~e 58 

- 375-

(l()ntrario, no dia. seguinte todos os grandes jornaes porteiíos 
commentavam e exaltavam· o debate. · 

Seja como f{>r, abordemos o thema com :Superioridade 
ãe vistas. 

Olhada em conjuncto, a oração ministerial não re·siste 
a um lampejo- de critica fundamentada. Em duas partes 
:foi ella visivelmente dividida - .a situação do Departament~ 
Nacional do Café e o accôrdo financeiro de Londres. 

Estudemo~ -a sob .esses mesmos aspectos. 

O Departamento do Oaté e as taxas 

Coméçou o Sr. Ministro da Fazenda offerecendo á. Ca
~a o historico do Departamento, através dos decretos·leis 
de que resultou o seu ultimo a-va.tar, e sustentando a these 
àa sua autonomia. 

Não necessito acompanhar os diversos actos dictatorfaes. 
que mstftuiram o orgão regulador do café, porque são do 
inteiro conhecimento da Casa. Permitto·me apenas salientar 
que nenhum delles lhe outorgou a preconizada autonomia. 
como bem salientou, em aparte, o illusre membro ·da. maio
na, Sr. Salles Filho . Admitto, porém, a doutrina ministe
rial até a promulgação da carta de 16 de Julho, pois o re
gime discricionarto poderia conferir ao Departamento to
das as franquias, que deselasse. Vigente, entretanto, a Cons
tituição, não haveria como subtrahil-o ao systema geral de 
responsabilidade, que attribue ao Poder Legislativo, como 
competencia exclusiva, a tomada de contas do Presidente da. 
Repubtlea, ex-vi, do art. 40, letra c do Pacto fundamental. 

Não foi o Sr. Arthur Costa querendo assimilar o 
D. N. C. ao Lloyd Brasileiro, e ao Banco d<l Brasil. Os dois 
ultimes estão sujeitos á lei das sociedades anonymas . . . -

0 SR. ROBERTO MoREIRA - - Perfeitamente. 

. O SR. JOAO NEVES - ... se bem que a União seja de 
ambos o maior accionísta e a administração de um e de 
outl'o esteja sujeita a certas regras de excepção. O caso do 
D. N. C., é inteiramente diverso . Não é uma sociedade com
mercial, mas um orgã.o do apparelho administrativo, exer
cendo !uncções especificas-. Alimenta-se de uma contribui
ção, resultante de um convenio e imposta por acto governa
mental. Não tem _cap1ta.l, mas vive das taxas instituídas pelo 
poder ptzblico, que o orienta por directores de sua exclusiva 
escolha . Eximll-o dest'arte á fiscalização legislativa consti
tuiria, além de Ullla .flagrante illegalidade, uma excepção 
odiosa e cheia de riscos ; 

O provecto Ministro da Fazenda, explanando certas ex. 
cellenciaS da economia dirigida, prefere vér no D. N. C. um 
ent·e autono:mo e sustenta a these de que elle deve escapar' 
"ao systema· ordinario de fiscalização e prestação de contas. 
oue acabaria. a.nnullando as finalidades da autonomia". 
É' certo que S. Ex., não "comprehende nem admitte gastar 
i rTesponsavel de dinheiio publico'' . Apoiando-se na autori
dade de Fleiner, o Ministro dá a · entender á Cam.ara a van .. 
tagem do principio e só subordinarem os entes autonomos 

,. "pelo m.inilllo possivel ás regras · gera.es da a.dnünsitração 
publica" . -Desta sorte, se bem penetro no pensamento algo 
velàdo de S . Ex., o que o governo quer é proseguir com o 
Departamento, mas reduzido a uma peça administrativa, su
jf.ita tão só ·ao controle do Min!Sterio da Fazenda. 

Nã.o vou aborqar a questão doutrinaria resultante da al-
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teração das regras classicas em materia de economia po
lítica e das funcções do Estado neste particular. 

Isso alongaria de muito o meu discurso, que desejo claro 
e incisivo. Acceito mesmo que não é possivel em matem 
de tamanha delicadeza estar o Governo dia por dia a expol 
á. Camara as•variações da politica caféeira, o recato natural 
dos negociós, as medidas de . defesa e amparo, de que carece, 
para sustentar o nosso principal producto de exportação 
agricola. 

Mas não confundamos os te!!!los do proble!!la. Entre a 
acção imm.ediata do Departamento e a prestação de contas 
annual aos representantes da Nação vae um abysmo. Pela 
ultima, insisto dentro dos termos da Constituição e das regras 
de publicidade e responsabilidade, que formam a essencia 
:x:nesma do system.a republicano . 

Não se comprehende que nesta altura,· quando o governo 
Mgita de reunir :;),um congresso de Estado caféicultores para 
decidir sobre os rumos de amanhã, quando o Departamento 
tem a sua vida semi-paralysada, segundo o proprio Ministro, 
S. Ex. fm:te á nossa analyse todas as minucias da sua longa 
actividade, subtraia ao nosso exame as contas de gastos e 
applicações. Que damno poderia advir para o interesse da 
lavoura dessa devassa, reclamada pela opinião? 

As operações estão encerradas e o governo ás portas de 
novas modificações na estructuxa do Departamento. 

O SR. JoÃo CARLOS -V. Ex. dá licença para um aparte? 

o SR. JOÃO NEVES - com todo o prazer. 
O SR. João CARLos - ô Ministro da Fazenda não sub

traiu, propriamente, as informações dada~ á Camata. S. Ex 
as trouxe da melhor vontatle deste mundo, como todos vi
ram, e entendeu que seriam sufficientes. Disse mesmo que 
se sentiria feliz se as explicações que prestava bastassem e 
que 'estava na disposicão de ministrar outras, caro llie fos- · 
sem solicitadas. O termo "subtrair" parece envolver ac
cusação injusta. O Ministro não subtraiu, não océultou, não 
desviou do conhecimento da Ca.mara informação alguma, 
tanto assim, que, tenho certeza, outros esclarecimentos que 
V. Ex. julgar necessarios, o Governo ha de dal-os á Camara. 

o SR. JOÃO NEVES - Interpreto as palavras, de resto 
_claras; que acabo de proferir, porque, como V. Ex. vae vêr 
no decorrer da minha . replica, as il"..formações prestadas pelo 
honrado Ministro no tocante aos negocias do Departamento 
do Café, não foram mais do que a reproducção de publica
ções officiaes. Ex c usada, para isso, a vinda de S . Ex. á 
nossa presença. 

O SR. JoÃo CARLos - Isso apenas significa que ha per
feita fidelidade entre as informações do Governo e as pu
blicadas. 

· O SR. JOAO NEVES - Si$Ilifica simplesmente que ;) 
Governo só nos envia inform.açoes grosso modo, sem .satis
fazer. á sperguntas .que lhe dirigimos num requerL'rnento de 
52 itens que VV. EEx. da maioria não qui.zeram approvar 
para que o Ministro sobre elles se pronunciasse. 

O Sa. Joíi.o CARLOs - Precisamente porque ·achavamos 
que viria palavra mais autorizad~ para elucidar a Camara. 

O SR. JQ_JiQ NEVES- V. Ex. vae ver, no curso da mi
nha exposição ... 
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O SR. JoÃo CA!!Los - Com grande ptazer. 

O SR. JOAO NEVES - . . . como se justificam as pa
lavras que acabo de proferir . 

Note V. _Ex. que acceito. sem debate, que a administra
ção, dada a propria indole do a.pparelho regulador do café, 
não possa sem prejuizo innegavel, vir a cada momento, pedir 
.:..utorizações á Camara para fazer compras, toni!icar os pre
ços ou estabilizai-os. Isso daria margem ao delírio das es
pecuiações. ::a:nt:rar.do no mercado ou del!e sahindo. o Estado
age ahi como negociante e precisa, no proprio interesse na
cional, resguardar o sigillo das operações: Mas ninguem lhe
reclamou semelhante coisa. O que pedimos foi a prestação
-de contas de exercicios- encerrados, não de operações em 
curso. Apenas isso. E isso só nos será sonegado com Visivel 
irLfraccão do texto -constitucional e sem nenhum damno para 
o interesse conectivo. - -

Não foi feliz o Sr. Ministro, procurando um simile en
tre o D . N. C . , e o Banco do Brasil,, como já foi dito . Chega 
a nossa vez de emparelhal-os para ,demonstrar que naquelle 
estabelecimento de credito, embora seJa delle a, União o 
maior accionista, nem por isso as transacções escapam ao
contrôle da assembléa geral. á qual, como pader legislativo 
da sociedade ~monyma, são enviados todos os· annos os ba
lanços e as contas da administração . Ninguem se animaria, 
invoc:mdo o segredo bancaria indispensa.vel á Vid3. ·do com
mercio, a subtrahir á referida assembléa toda a vida do cyclo
annual do Banco, sujeita ainda mensalmente á inspecção do
consclho fiscaL Se assim é, como entender ·que se prive o 
legislativo federal do minucioso _balanço de uma repartição, 
qae vive só e só de uma pesada taxa imposta a unica classe 
de contribuintes, tanto mais quanto a Constituição sujeita. 
todas as contas da adnlinistração ao exame dos representan-
~~~~? . . 

-A minnria desejava - e V. Ex . , meu nobre collega pelo
Rio GranC....: do Sul, que ha pouco me aparteou, é disso tes
. tem.unha - que ·uma Commissão de Inquerito apurasse as 
contas do :L> . N~ C. Não o conseguiu por não 'ter o requeri
mento alcançado o numero de cein DeputadoS . . A maioria da. 
Camara, certamente por inspiração do Governo, recusou 
apoio á nóssa pretenção. · Recorremos a. um outro expediente 
parlamentar - o período de informacões acerca de ctncoenta 
e dois itens por nós formulados. Tambem esse caminho nos 
fechou tyranica e inexplicavelmente o voto ~ maioria . A 
palavra de ordem continuava a ser a in devassabilidade das: 
contas do Departamento. Como a Nação vê, a luta é deseguaL 
FomOs derrotaàos pela pressão do numero, inteiramente a. 
favor da treva·admlnistrativa. - , 

O SR. JoÃo CARLOs - V . Ex •. ainda me permitte nova. 
interrupção? · ' 

O SR. JOAO NEVES - Com toda o prazer . 
o SR: JoÃo CARLos - Não comprehendo --como se possa 

dizer . que o Governo torne inexpugnaveis certas repartições 
· ao exame da minoria, no momento em que o proprio Ministro
da FazenQa vem á Camara por solicitação d~ maioria. V. E:>.. 
proprio tomou parte no debate . O Ministro Arthur Costa. 
propoz-se a dar todas a s informações . Cabia a VV. EEx. 
descer a todos os detalhes. Não· acredite V. Ex. que ainda 

_agora haja intenção do Governo de furtar ao conhecimento
da-· Camara. quaesquer infornl.ações." 
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O .SR. JOAO NEvEs - Não posso penetrar na conscien-' 
da recondita do Governo. Estou argumentando com factos 
que aqui se processaram, á vista de toda a camara. 

O SR. JoÃo CARLos -Facto tambem foi a vinda do Mi-· 
nistro â Camara. 

O SR. JOÃO NEVES - V. Ex. não votou contra o re
-querimento de informações? . 

O SR. João C.uu.os ·-Mas apresentei outro, pedindo que. 
-o l'v:lini.stro viesse á Camara. 

O SR. JOAO NEVES '-· Agora, sou quem pé de licença 
_J)ara interpellar o nobre collega. Por que negou S. Ex. o 
seu voto ao requerimento de 52 itens? 

o SR. JoÃo CARLOs - Pelo tom imperativo que se deu 
~o requerim.en to - devo dizer francamente a V. Ex. -

' no sentido de se collocar o Governo em posição de réo, ·a 
ouvir accusações. Desde logo, então, no meu requerimento, 
-disse que pedia i;nformações ao Governo, por escripto ou 
pessoalmente, se assim entendesse. 

O SR. JOAO NEVES - Ha anachronismo no aparte de 
V. Ex. Bem depois do pedido de inquerito foi que V. Ex . 
.solicitou a presença do Ministro. O pedido de inquerito fo1 
a primeira etapa na questão do Departamento Nacional do 
-Café. Recusado, V. Ex., com rara habilidade - honra lhE: 
seja feita - ... 

o SR. JoÃo CARLOs -Obrigado a v. Ex., mas a mtnha 
habilidade deve· ser interpretada, tão sómente, como o desejo. 
de demonstrar que nunca acobertariamos. deslises de qual
auer natureza. 

o SR. 'JOãO NEVES -Sou eu, agora, quem está inter
-penando o meu nõbre · collega pelo Rio Grande do Sul.· 

Recusado o pedido, V. Ex., com rara habilidade, repito, 
pediu a presença do Sr. Ministro da Fazenda. Entre o pedi
do feito por V. Ex. e o comparecimento do Ministro me
deou um requerimento completo individuado, de informa
ções. A esse requerimento, o meu illustre collega e os seus 
-companheiros de maioria negaram seu voto; e, se não o ti
vessem negado, o Ministro, ou teria voltado a prestar infor-
mações ou as teria mandado á C amara. . 

· O SR. ROBER:ro MoREIRA - H a coisa mais grave: o re
.queri.Inento já estava formulado e publicado na imprensa,. 
quando o Sr.· Ministro da Fazenda veio dar as informaÇões' 
A Camara; e, nas suas palavras, não attendeu ao pedido dt: 
informações. 

O SR. JOAO NEVES-- Não attendeu - tem V. Ex. 
·razão- a nenhum dos respectivos itens. . 

O S&. ROBERTo MoREIRA - Limitou-se a manifestar-se 
.sobre factos já do domínio publico e que, portanto, não pre
cisavam ser trazidos á C amara. 

· O SR. JoÃo CAIU-os - Se V. Ex. me permitte, concluiria, 
d!Zendo que o Sr. Ministra. da Fazenda, além das informa
çoes que deu, poz-se, inteiramente á disposição da Camara 
para os esclarecimentos que lhe fossem pedidos. 

· O SR. JOãO NEVJ!:S - Que melhor opportunidade do 
c;ue responder· aos ·item; do requerimento? · 

Desejo fazer uma resalva a uma affirmação de V. Ex.:. 
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O nobre Deputado disse que o tom do requerimento era im
perativo e collocaria o Governo na posição de réo. Invoco, 
porém, a memoria da camara - todos os requerimentos de 
informações collocarão então o Governo na posição de réo. 
-Eu não- cliria de réo, mas de autor; parece-me, que seria.. 
comparação mais adequada. . 

O S>L JoÃo CARLos - E' uma questão de modo de in
terpretar que a maioria pode conservar como entender. 

O SR. JOãO NEVES - Não poss-o penetrar no amago
da oriEmtacão da maioria. 

O SR. JoÃo CARLOS - O essenci~I - e V. Ex., meu no
b:re collega, ha de concordar - é que fizemos requerimento 
pedindo a ·vinda do Ministro da Fazenda. S. Ex_ aqui veio 
e collocou-se á inteira disposição da camara para expor o 
assumpto em todas as suas modalidades. E volto a affirmar: 
acredite V. Ex. que o Governo não deseja sonegar á camara. 
~nf ormaçõ~s de qualquer na tu reza. Mais ainda: assevero
q:'.le aquillo que V-. Ex. chamou, h~ pouco, dt "rar::. hab!ll~ 
dade", deve-se interpretar apenas como o decidido desejo der 
em hypothese alguma, pactuarmos com o que possa parecer. 
sequer, um deslise na. administração . . 

O SR. RoBERTO MoREIRA - Nesse caso, faça-s~ o mque
rito. Attenda-se ao pedido da minoria, porque, de facto, Sua 
Ex., o Sr. Ministro· ãa Fazenda não satisfez á curiosidade le
gitima da minoria da Casa. 

O SR. JOAO NEVES- Para concluir esta parte, apenas 
reclamaria a fiança do digno Zeader- da maioria da bancada 
do me}l Estdo no sentido de que, considerando os 52 itens, 
a Camara lhes désse seu voto, afim de que o Ministro res
pondesse. 

o SR. JoÃo CARLos - O nobre orador· sabe bem como· 
o Sr. Ministro encarou ~ssa questão. V. Ex., ha pouco r 

demonstrando com isso um grande equilibrio de Juizo cri
ticõ, declarou que conhece a natureza da instituição. Refi
ro-me, porém, a isso, para assignalar que, talvez, não fosse 
do propric interesse nacional que toda ordem de trans
acções, Que todos os movimentos conunerciaes do Departa
mento fossem amplamente trazidas a publico. 

O SR .. RoBERTO MoREIRA -Evidentemente, a minoria. nãa
]Jóde pretender, nos seus pedidos de informações, que sejam 
I'evelados segredos capazes de prejudi:ar ás transacções do-
Departamento. · 

o SR. .JOAo NEVES - Esse ponto é incontestavel. 
O SR. ROBERTO MoREIRA - Serià uma demasia i.mpa

triotica. O que a minoria pede é o conhecimento de factos. 
cuja divulgação não pôde prejudicar a actuação contempo
ranea do Departamento. Mas ha occurrencias que precisam 
ser esclarecidas, porque sobre ellas paira uma grave sus
peita de irregularidade. 

o SR. JoÃo CARLos - Quanto a isso, não vacillo em 
dizer a V_ Ex. que, através das proprias declarações que 
pessoalmente tenho ouvido do Sr. Ministro da Fazenda, Sua.. 
Ex. não trepidará em dar essas informações. . · 

O SR. ROBERTO MoREIRA - Vamos, então, approvar o pe-
dido de inquerito . - _ 

0 SR. ARTHO!t BERNARDES FILHO - Essa questão do D. 
N. C. g-yra mais -em torno da confiança na palavra official. 
ou antes, em torno da confiança nos dados ofüciaes. A irn-
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-pressão que se tem é a de que esses dados não exprimem a 
>rerdade, porque o que se_ sabe é que ~ Departa~ento, que 
fez uma grande arrecadaçao para a queuna do cafe, comprou 
'realmente esse producto para ser queimado, mas longe de 
queimai-o. integralmente, o fez apenas em parte, vendendo 
a outra parte para fazer dinheiro. Esta é a verdade. Sem a 
exhiblção dos comprovantes, os dados officiaes de nada va
lem. E quando se pediu a nomeação da commissão de in
querito, visava-se a ver-ificação da exactidão dos dados of
.ficiaes. 

O SR. JOAO NEVES -· Disso mesmo me vou occupar .. 
Prosigo, Sr . Presidente. 
E ' de confessar que representa trite espectaculo o que 

assim se desenha aos olhos da opinião! Mas, se já houve 
nestr: Paiz um governo que não possa contestar o direito .. 
dos seus adversarios a um exame meticuloso de Qualquer 
ramo da administração publica. esse é sem duvida o do 
honrado Sr. Getulio Vargas. s. Ex. entrará na histeria 
como o Dictador da.s Syndicancias, que varejaram todos os 
escaninhos do passado, não se detendo nem no limiar da 
-vida privada dos vencidos de 30. O proprio Banco do Bra
sil foi objecto de um meticuloso e aprofundado lnquerito de 
todas as suas op~rações, praticado por .Pessôas estranhas á 
casa, inclusive o capitão Ricardo Hall . 

Não escapará á Nação neste passo verificar que os de
tentores do poder se estão beneficiando com as subtilezas de 
Fref Thomaz 

. Toda a conducta official neste assumpto resente-se de 
uma estranha eontradicçâo. O hon'tado Sr. Ministro da Fa·· 
~enda aqui declarou textualmente: "O D. N. C. acha-se em 
condições de prestar contas dos seus actos com a mais per
.feita clareza e co~ a mesma nitidez, definida sas responsa
-bilidades dos que o dirigem". Is,so foi dito desta tribun:1 
a 30 do ultimo .mez. No dia immediato, a maioria da Camara 
~ejeitava acintosamente o nosso requerimento de informa
ções, claro, preciso, individuado. 

Assiste-nos o direito de perguntar qual dos dois quer 
se abroquelar no indecifravel enigma do silencio - o go
>rerno ou a maioria parlamentar, que o apeia? A não ser 
que ambos se concertassem para privar a Nação de · conhecer 
llol> ultimas detalhes a prestação de contas desses tres mi
lhões de contos de rêis. Dou-lhes o direito de escolha ou de 
.~oadjuvação. 

Tratando da existencia legal do D. N. c., o nobre ti
tular das finanças ladeia flagrantemente a questão suscitada 
pela minoria. 

Restabeleçamo~ os termos da equação. O que discutimos 
.fundamentalmente foi com que recursos o governo estava 
.sustentando o Departamento desde 28 de Abrll do corrente 
.anno. O que o Ministro poz em fóco fo!. se a Constitui~ão 
prohibe o funccionamento do D. N . C. São questões abso
lutamen1ra diversas. 

. Não ha na longa e meditada exposição de s. Ex. uma 
so palavra acerca da ultima these. Mais do que isso. Inter
penei-o textualmente: "Desde Abril o governo tem applica
do as taxas exclusivamente no pagamento das dividas ou as 
tem destinado a outros senriços do Departamento?" 

A qustão era directa e clara. Reparou a C amara na eva
.siva de S. Ex. ? Pois el1a foi transparente. Disse S. Ex. : 
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~'Estou fazendo minha exposição. E' esperar o momento e 
v. Ex. ,;erã a resposta que deseja." 

A impressão que tive eu e que devem ter tido todos os 
<Juvintes foi a de que o nobre M1n.1stro, no curso de sua 
-oração, iria dizer claramente se o governo tem destinado 
.as taxas tão só para o serviço das dividas ou se as appli::ou 
tambem aos outros misteres que incumbem ao Dep~n·ta
:mento. 

O illustre Ministro continuou a lêr o seu trabalho e 
nelle não se contém uma unica palavra de resposta i minha 
interrogação. Que inferir dahi senão que o governo tenha. 
inconst itucionalmente dado ás taxas uma destinação diversa 
da prescripta no texto do pacto fundamental? 

Não creio que haja um só dos meus pares, notadamente 
os juristas que abrilhantam as bancadas da Camara. e se 
houver eu peço ag<lra o seu pronunciamento, a começar pelo 
eminente leader da maioria, uma da.s glorias do direito bra
sileiro; sustento que não ha um só jurista nesta Cam?.ra que 
possa pôr em duvida a interpretação a ser dada á clausula 
contida no art. 6°, § 3°, das "Disposições Transit<Jrias": 

· "As taxas sobre exportação, instituidas para defesa de 
productos .agricolas, continuarão a ser arrecadadas até que 
se liquidem os encargos a que ellas servem de ga raníía, res
peitados os compl'omissos decorrentes de convenios entre 
E>tados interessados, sem que a importancia da arrecadação 
possa, no todo ou em parte, ter outra applicação. n 

O texto não admitte subtilezas de hermeneutica. 
O Ministro trouxe ao conhecimento da Camara os pa

receres de dois notaveis jurisconsultos, os Srs. Drs. Fran
cisco Campos e Affonso Penna Junior. Rendo-lhes aqui o 
eulto da minha antiga admiração pelos seus talentos e n o
tavel saber. Mas notem os Senhores Deputados desde logo 
uma singularidade . S. Ex. não nos leu nem os termos da 
eonsulta, nem - o que é mais grave - a resposta integral 
dos dois inSignes advogados . Mas tão falsa é a situação do 
governo no tocante ao ponto fundamental da controversía 
que t' Sr. Francisco Campos não allude nem de leve á 
applicação das taxas e o Sr. Affonso Penna Junior ê ter
minante quando escreve i n fine : "O artigo da Constituição 
õ:i::r>óe apenas ~obre a continuação e applicação de determi
nadas ta:cas. Nada prescreve sobre o Departamento, que, 
além da attribuição legal de a:-recadar e administrar essas 
ta:cas,- tem muitas outras finalidades e a.ttribuições legaes. 
O legislador não teve absolutamente a intenção de extinguir 
esse apparelhamento da nossa defesa economica". Mas, se a. 
Constituçião dispõe sohre a applicação das taxas e se o De
})artamento tem muitas outras finalidades, a conclusão só 
póde ser que aq governo não é licito desviar as taxas arre
cadadas senão para as prescriptas no texto . E isso o senhor 
.Affonso Penna não nega nem o poderia fazer com a sua 
probidade indiscutivel. . 

Vê assim a Ca].llara que, embora fugindo ao uonto cen
tral do debate, o nobre Ministro esti nas pontas de um 
dilemma - ou confessa que o poder executivo deu ás taxas 
um destino dliferente do legaJ e nesse caso incorre na cen
.sura do art. 51, letra g, da Constituição da Republlca, ou 
confessa que desde Abril está gastando sem verba para sus
tentar as outras finalidades e attribuições do Departamento, 
num acto de dlctadura financeira. Ainda ahi uma tal con
ducta é fulminada pela Constituição, pois o credito especial 
ou supplementar depende de expressa autorização da Ca-
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mara- dos Deputados, e o credito . extraordinario só ; ~qd~. 
ser votado para despesas imprevistas em casos de calanuda
de publica, guerra ou rebelliáo (art. 186, § 1 °) • 

Mas podia o governo mudar a destinação das taxas?' 
Responda o art. 186 da Constituição, que dispõe terminan
temente: " O producto de impostos, taxas ou quaesquer tr~
butos creados para fins determinados não poderá ter appll
cação differente." 

Para onde quer que se volte o honrado Ministro, nãO' 
encontrará ·um~ porta de sahida., Está prisioneiro num cam-· 
po enrtincheirado. . 

Agora, só lhe resta uma escapatoria- provar que desde
o termo legal o governo manteve gratuitamente os serviços. 
e o pessoal do Departamento . Fóra dahi, todos os artifícii's 
hão de ruir fragorosamente até que se .effective a sancçao-
penal. 

Poderia eu, se quizesse ou conviesse aos nossos objecti
vos patrioticos, demonstrar que juridicamente o D. N. c. 
está tambem extincto lia muito tempo para outra funcção· 
que não seja a de arrecadar e applicar as taxas. Já não é-
mais um orgão de defesa economica. E' uma exactoría. · 

Não perderei tempo nisso,· bem que o professor Sampai~ 
Daria, tenha exgottado a materia com a habitual mestria. 
Limito-me, a pedir que seja incorporado ao meu discursO' 
o irrespondivel parecer do eminente jurisconsulto Sr. Mi
nistro Pires e Albuquerque, que é uma das mais puras glo-· 
rias do direito brasileiro. (Muito bem)_ 

Consultei o Sr. Ministro Pires e Albuquerque sobre a. 
materia, e S. Ex., em notavel parecer, concluiu: 

"Primeiro, que ao Governo Federal incumbe, em. 
vista do art. 60, § 3°, das. "Disposições Transitarias" .. 
arrecadar a taxa de exportação, mas até só que se· 
liquide os encargos a que a taxa serve , de garantia; 
segundo - que á execução desse s~rviço, como orgão· 
ou repart!ção do Governo, e ã applicação do producto 
da cobrança aos fins rigorosamente indicados no texto• 
ficaram reduzidas as a ttribuições, pelo decreto nume
ro 22.452,-ao Departa.::nento Nacional do Café." 

Conforme os apartes com que me honrou a principio o· 
eminente collegu, Sr. João Carlos Machado, vou precisa
mente .examinar a prestação de contàs, aqui feito, pelo no-· 
bre Ministro da Fazenda. 

Prestação de contas 

Quem tivesse ouvido, desattento, o discurso do nobre
Sr. Ministro da Fazenda talvez acreditasse que S. Ex. aqui 
houvesse desdôbrado, uma por uma, todas as transacçóes e
despesas do Departamento Nacional do Café, satisfazendo a. 
justa reclamação da lavoura, da Camara e do Paiz. 

Bastaria, porém, uma simples e desapaixonada leitura. 
do documento para levar o mais imparcial dos brasileiros á: 
convicção diametralmente opposta. 

Tudo quanto S. Ex. nos leu consta da mensagem do 
Sr. Presidente da Republica, de balancetes, relatorlos e pu
blicações offictaes. Apenas os algarismos aqui appareceram 
d!sposoos em ordem de batalha e entrecortados ãe conside
rações e argumentos, como se estes fossem necessarios para. 
amparo daquelles _ 
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Mas, preliminarmente, se, como diz o nobre Ministro, 
... os serviços do Departamento Nacional do Café se acham 
organizados de accõrdo com os usos e praxes commerciaes; 
..no que diz respeito á escripturação feita com individuação 
e clareza, nos tennos do Codigo Commercial", poderá S. Ex. 
fazer prova das cifras exhibidas apenas transcrevendo-as 
para nosso conhecimento? 

Certamente que não. Porque de duas uma - ou o De
partamento é uma repartição publica ou é uma casa de 
commercio. Se é uma casa de commercio, como pretende 
S. Ex ., nem mesmo a exhiblção dos livros commercíaes com 
.as formalidades intrinsecas e extrínsecas, poderiam fazer 

· l}rova a seu favor. Isso é coiSa elementar em direito mer
cantil. Invoco o dispositivo do art. 23 do Codigo Commer
cial, que exige que os assentos se refiram a documentos 
exi3tentes, que mostrem a natureza das mesmas transacções. 
·como bem ensina na sua cathedra, de s. Paulo o nosso emi
nente confrade Sr. Waldemar Ferreira: "Os livros commer
ciaes não podem por si só fazer prova a favor do seu dono. OS 
seus lançamentos, para que façam prova plena, devem estar 
feitos e comprovados pelo modo determinado no art. 23." 

O Ministro, porém, fez um extracto dos balancetes, dis
criminou grosso modo as Cifras. Não nos trouxe, entretanto, 
os livros. Isso não seria nada . O peor é que os algarismos 
a.pparecem em fórma global e não . ha menor referencia á 
origem das despesas e sua documentação. Em summa, por 
muito que nos mereça_ S. Ex. e tudo nos · merece, a exposi
ção é uma obra-inteiramente graciosa. 

S. Ex. confessa. que o total dos recursos, de que di.s
:pôz a principio o conselho Nacional do Café e o Departa
mento succedendo, ascendeu a 4.064.444:773$628. Dessa 
fabulosa somma, quasi o duplo da reeeita annual da União, 
só tivemos a ventura de receber os totaes de cada parcella. 

· O Ministro discriminou a parte correspondente á arre
cadação das taxas respectivas de dez e cinco shilZings, a po
sição devedora do Banco do Brasil, mas incluiu como .,
"outros credores do. Departamento e fontes de recurso" -
.sem a menor especificação, a enorme quantia de réiS 
go4.997:541S891. Creio que teríamos razoavelmente mere
<'ido de S. Ex. , pelo menos a individuação de tão alta cifra. 
. A obscuridade lamentavel, em que nos deixoú o Senhor 

Souza costa, impede-nos de saber se nesses 804.997:541$891 
estarão comprehendidos os recursos outros a que faz men
<:ão o preclaro brasileiro Sr. José Maria Whitaker, primeí
ro Ministro da Fazenda do Governo Provisorio, e relaciona
-dos a pags. 17 e 21 do seu livro sobre a administração fi-
nanceira da pasta . . 

Diz o illustre paulista que, para a compra do stock, a. 
·60$00 · a sacca, seriam necessarios 997. 500:000$000. Mas 
-desta somma haveria a deduzir a de 492 .000 contos empres
tada ·pelo. Banco do. Estado sob· penhor de conhecimentos, 
ficando assim reduzida "a somma real a desembolsar a 500 
mil contos de réis, em numeros redondos" . E accrescenta o 
Sr . Whitaker: "Este calculo não incluia o que o Banco 
-do Estado fornecera sobre caução, acima. de 40$000 por sacca, 
bem· como o que o Banco do Brasil emprestára, tambem 
.sobre caução, o que, tudo junto, não devia andar longe de 
200 mil contos, il):lportancia essa c::.ue ainõ.a mals all1v1aria. 
o sacrificio· que o Governo Federal a si mesmo se impuzera." 
V_ Ex., Sr. Presidente Antonio Carlos, transcreveu egual
mente esse trecho do livro d.o Sr. José Maria Whitaker, em 
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·seu artigo de 30 de Março findo, intitulado "As consequen
cias econoroicas da Revolução", abonando-o com a sua pres
tigiosa assignatura. Mas, ha ainda outro testemunho precio
so a respeito. E' o trabalho . dos Srs. Paulo Prado, Olavo· 
Egydio e Numa de Oliveira, transcripto nos annaes da Ca
mara. Ali se diz: "Das f. 18.000.000, liquiào do emprestimo,.. 
E 13.500. oaa deviam ser applicadas a :financiar cafés de fa
zendeiros, na base de uma libra por sacca e ~ 4: 500.000 para 
comprar 3.000.000 de saccas. For~m cu não financiadas 
coi.a o producto do emprestimo as 13.500.000 saccas de fa
zendeiros e as compras de 3 . 000.000 de saccas? Foram, tanto· 
que, neste momento, ainda se encontram garantindo o saldo 
do emprestimo em circulação 9.202.316 saccas dos chama
dos cafés dos fazendeiros e 1. 911. 893 dos chamados cafés. 
do governo" . 

E', pois, de amittir-se que o Departamento díspoz des
ses 492 mil contos que já encontrou app!icados no stock 
apenhado ao emprestimc externo. Por que não o mencionou 
o nobre Ministro na sua exposição? Ignoramol-o inteira
mente. 

· Ma.S de !J.Ue recursos lançou mão a dictadura para a. 
compra do café? 

A' falta de explicação do Sr. Souza Costa, recorremos a(} 
livro do Sr. :r. M. Whitaker. Diz elle, resolvido a evitar· 
a emissão, ordenou logo a abertura de um credito de réis 
00.000 contos no Banco do Brasil. credito mais tarde am
pliado para 150 mil. Mas esses recursos eram "evidente-· 
mente insufficientes". Como os completou o ex-Ministro?· 
E elle responde: "Tive ainda de concluir duas operações 
externas sobre o proprio café comprado, o emprestimo Hard. 
Rand e a troca de café por trigo". E ainda escreve o Senhor 
Whitaker: "com 'ªssas tres providencias consegui reunir re
cursos que montavam a mais de 450.000 contos." 

O Sr. Whitaker, no referido trabalho, estima em réis: 
200.000 contos os supprlmen tos fornecidos pelo Banco do· 
F..stado, além da base de 40$000, bem como os emprestimos: 
feitos clirectamente pelo Banco do Brasil. 

Mas, se o governo já encontrou 492.000 contos resul
tantes do emprestimo externo, se apurou entre os creditas 
abertos pelo Banco do Brasil e os decorrentes da operação· 
com Hard Rand e a troca de café por trigo mais 450.000 
contos, além dos 200.000 provenientes do financiamento· 
anterior feito pelo Banco do Estado e do Brasil, a conclusão· 
é que temos de deduzir dos gastos do Departamento na 
compra do stock a quantia de 1.292 mil contos de réis. Isso· 
:para ficarmos · rigorosamente dentro das cifras incontesta
veis trazidas á publicidade pelo honrado Sr. José Maria 
Whitaker. 

Como vê a .Cam:ara, a falta· de minucia do nobre Senhor 
Mii:listro da Fazenda deixa-nos a todos immersos nas mes
mas· duvidas ·quanto ·.aos elementos financeiros de que o 
Departamento clispoz, pois S. Ex:. nâo esclareceu os "outros· 
credores e recursos", aos quaes attribuiu a somroa de réis. 
804.997:541$891. 

~~o poi_!los em riSCQ dt: nenhum modo a probidade da. 
admm1straçao no emprego das sommas. Mencionamos a sua 
obscuridade para mais resaltar como se impunha um in
querito, que tranquillisasse a opinião e se conformasse com 
o dispositivo constitucional. 

De qualquer modo, desde que o Departamento inclue em 
todas as suas declarações e o governo subscreve em todos os:. 
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documentos e mensagens a totalidade dos cafés apenhados 
como "compras" IJOr elle effectuadas, não deve deixar de 
incluir, reciprocamente, o valor que esse café representava 
ao tempo em que passou eara a jurisdicção do Departamen
to, por força da subrogaçao do emprestuno. 

O SR. PRESD>ENn: - Advirto ao nobre orador que está. 
. .finda a hora do Expediente. 

· o SR. JOÃO NEVES - Interrompo, Sr. Presidente, mi
nhas considerações, e peço a V. Ex. que me conceda a pala
vra para falar sobre o primeiro projecto em discussão, na. 
Ordem do dia . (Palmas). 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ex-
Pediente. 

Vae-se passar ã Ordem do dia. (Pausa .} 

Comparecem mais os Srs. : 

]i!u~aldo I;oo~. Generoso Ponce, Calde~ra de Alvarenga, 
Cafe Filho, R1berro Junior, Fenelon Perdígao, Lino Machado, 
Magalhães de Almeida, Agenor Monte, Pires Gayoso, Deroocri
to Rocha, Fer!la.ndes Tavora, Monte A:rraes, José de Borba, Fi
gueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Alberto Roselli, Gra
tuliano de Brito, Mathias Freire, Herectia no Zenaide, Ruy 
carneiro,. João Cleoph~. Ozorio Borba, Adolpho Celso. Bar
bosa Li!lla Sobrinho, Domingos Vieira , Arthur Cavalcanti, 
Alde Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Humberto Mou
ra. Motta Lima, Orlando Araujo, Valente de Lima, Sampaio 
Costa, Melchisedek Monte, Amando Fontes, Clemente Mariani, 
João Mangabeira, Prisco Paraiso, Arnold Silva, Arlindo Leoni, 
Magalhães Netto, Wanderley de Pinho, Pedro Calmon, Arthur 

. Neiva, Edgard Sanches, Attila Amaral, Homero Pires, Jair 
Tovar, Francisco Gonçalves, Nogueira Penido, Pereira Car
neiro, Julio de Novaes, Henrique Lage, João Guimarães, Raul 

· Fernandes, Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Bento Costa, 
Hermete Silva, Acul"cio Torres, Cesar Tinoco, Ali:pio Costaüat, 
Lontra Costa. Carlos Luz. Noraldino Lima, Pinheiro Chagas, 
Martins :Soares, Clemente Medrado. João Beraldo, Negrão 
de Lima, Bueno Brandão, Delphim Moreira, Theotonio Montei
ro de Barros, Waldemar Jrerrelra, Santos Filho, Oscar Steven
son, Moraes Andrade, Vergueiro Cesar, Cincinato Braga, Mt.
cedo Bittencourt, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Fabio Aranha, 
Jairo Franco, Vicente Miguel, Trigo de Loureiro, Arthur Jorge, 
Plinio Tourinho, Paula So:u-es, Ab~lardo Luz. João Carlos, Pe
dro Vergara, Raul .Bittencourt, Ascanio Tublno, Dario Crespo, 
Eurico Ribeiro, Sebastião Domingues, Abel dos Santos, Pedro 
Jorge, Abilio de ASSis.- Antonio Carvalhal, Silva. Costa, Fran
cisco Moura, Adalberto Camargo, José do Pa.trocinlo, Ricardi
no Prado, Vieira Macedo, Ferreira Lima. Oliveira Coutinho, 
Pedro Rache, Gastão de -Brito, Roberto Simonsen, Vicente 
Galliez, Leoncio Araujo, Gastão Vidigal, França Filho, Moacyr 
Barbosa, Arlindo Pinto. Augusto Corsino, Cardoso Ayns, Syl
vio Leitão, Salgado Filho, Moraes Paiva, Barreto Pinto, Thom
pson Flores' (125). 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlos, Deodoro de Mendonca. .José Pinga.rllho. 
Agostinho Monte~:to, Pedro Finnez.a., Olavo Oliveira, Jehovah 
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Motta, Samuel Duarte, Arnaldo Bastos, Mario Domingties 
Mello Machado, Altamirando Requião, Manoel Novaes, Lauro 
Passos, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, J. J. Seabra, Alfredo 
Mascarenhas, Asdrubal Soares, Prado Kelly, Nilo Alvarenga, 
Adelio Maéi:el, Augusto Viegas, Washington Pires, Juscelino 
Kubitschek, Polycarpo Viotti, Carneiro de Rezende, João Pe
nido. José Bernardino, Rezende Tostes, João Henrique, Jacques 
Montandon, Abreu Sodré, Pereira Lima, Carlota de Queiroz, 
Gama Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio 
Vidal, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, Meira Junior, Aure
liano Leite, Justo de Moraes, Miranda Junior, Horacio Lafe~. 
Josê Cassio, Baptista Lu.sardo, Barros Cassai, Austro de 011-
veira, Arthur da Rocha, Martins e Silva, Chrysostomo de Oli
veira, Vicente Gouvêa (54). 

ORDEM DO DIA 

3a discussão do projecto n. 112, de 1935 o a legis
latura), prorogando, até 10 de Julho de 1936, o pra;:o 
ji:tado no artigo 10 do decreto n. 24 .642, de 1934 
<Codigo ele Minas> . · 

O Sr. Presidente - Entra em diséussão o projecto. 

Tem a palavra o Sr . João Neves. 

·O Sr. João Neves (Palmas) -- E' verdade que o Sr. Mi
nistro, historiando o emprestimo, di.z, com relação ao seu 
prÇJducto liquido, que elle "produziu 720.000 contos, quantia 
que deveTia (o gripho é nosso) ser empregada pelo Governo 
ão Estado" na compra effectiva de 3.000.000 saccas e no 
adiantamento aos lavradores sobre 13. 500. 000 saccas. Não 
tendo o Ministro confessado a existencia de qualquer par
cella dessa ·vultosa quantia no passivo do Departamento; 
embora no seu activo figurem os remanescentes dos 16.500.000 
saccas, que constituem a garantia do emprestimo, e, empre
gando S . Ex. a expressão "deveria", podemos suppor que 
o Governo do Estado de S . Paulo haja desviado criminosa
mente os 720.000 contos tomados de emprestimo no exterior. 
Mas, nesse caso, como teria o mesmo Governo realizado o 
"stock" de 16.500 .000 saccas, para apenhal-o ao dito em
prestimo? 

Longe de projectar claridade, o discurso ministerial, 
augmentou a confusão. 

Examinemos agora a situação do . emprestimo extreno. · 
Nos cinco annos de vigencia do contracto, em que se 

subrogou c Departamento, devem ter sido exportadas 1.500.000 
saccas dos cafés apenhados sob o titulo "cafés do Gover
no"; desses cafés seguramente o com.tnissario dos ban
queiros prestou contas ele venda e o producto dessas ven
das deve ter sido applicado á amortização do emprestimo. 
Consequentemente terá de figurar na escripta do Departa
me!lto como -receita, recompensada no activo por igual par
cena applicada á "amortização do emprestimo". De qU:e o 
café foi exportado não pode restar duvida, pois o proprio 
Ministro em sua exposição inclue uma parcella de réis 
848.347:028$650 de despesas com a expedição do café ape
nhado, cujo producto foi applicado no emprestimo." 

A .ausencia de qualquer esclarecimento do Sr. Ministro 
sobre o estado actual do emp.restimo em apreço deixa em 
suspenso a opinião. Com effeito, S. Ex. confessa que foram 
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arrecadadas 63L 165:601$295 da taxa de 5 shillings, taxa. 
expressamente destinada á liquidação do emprestim.o, nos 
termos do convenio de Dezembro de 1931. embora destinan
do-se as "sobras" á distribuição por todos os Estados caféei~ 
ros, com excepção do de S. Paulo. 

Esse dinheiro seria sufficiente para a liquidação inte
gral da divida externa, que pesa sobre o café. Com elle ter
se-ia libertado o Departamento do pesadissimo onus de con
servar e renovar annualmente um "stock" apenhado. supe
rior a 10.000.000 saccas de café, que poderia, portanto, ter 
sido eliminado. Entretanto, sómente 351.730:373$402 fo
ram applicados a "remessas feitas ao Governo de S. Paulo 
para o serviço do etnprestimo de i 20 _ 000. 000". Aos cofres 
dos demais Estados caféeiros foram distribuídos réis 
130.469:773$751, quantia essa que deveria ter ido applica
da á liquidação da respectivas dividas determinantes da 
existencia de taxas ouro e outras ou á reducção dos impos
tos estaduaes de e:xportação do producto _ Se não foram a:;
sim appllcadas, como impunha o espirito do convenio, basta· 
riam ao menos pqra a creação de instituições de credito, que 
desafogassem a lavoura nos seus períodos de aptruras. 

Vamos agora apreciar as despesas . relacionadas pelo Se
nhor ·Souza costa. 

Proclama elle que foram gastos 2 _ 823 . 661 :581$400 na 
acquisição de 49.842.457 saccas e mais 25 kilos de café_ Ac
centua que essa revelação não constitue novidade. pois fi
gura na mensagem do Sr _ Presidente da Republica, como já 
havia figurado, · em menor cifra, no relatorio do seu illustre 
antecessor. Estamos, assim, diante de uma a ffirmação offi
ci.al, repetida por dois Ministros da Fazenda e endossada pelo 
proprio Presidente da Republica. 

Não temos elementos para contestai-a ou pol-a em du
vida mas assiste-nos o direito de analysal-a e pedir escla
recimentos daquillo que não nos pareça sufficientemente claro . 

. O Departamento utill.sa seus recursos em dinheiro na acqui-
sição de café. Quando o dinheiro sáe de seus cofres, de seus 
bancos ou de seus creditos, transforma-se em café; esse café 
passa a constituir um activo em mercadoria, que substituio 
o activo em dinheiro ou em credito por títulos descont~.dos e 
creditados pelos banqueiros. O café tem, a ssim, uma impor
tancia. capital na prestação de contas do Departamento_ Pois 
bem. Em 10 de Setembro do anno passado, o Presidente do 
Departamento, perante o Conselho Federal de Commercio 
Exterior, proclamava haver concluído a acquísição e elimi
nação dos excessos existentes até âquella data, isto é, acqui
sição de 4.549.318 saccas pelo valor de 2.698.261:767$160 e 
eliminação de 31. 081.679 saccas, ficando as disponibilidades 
do D. N _ C. reduzidas a 13.754.579 saccas, das quaes, 
11 .614 .200 apenhadas ao emprestimo de E 20.000.000. donde 
o saldo livre do D. N. c_ passou a ser de 2.160. 379 saccas. 
Isto está nos vespertinos de 10 e matutinos de 11 de Setem
bro de 1934. Deduzindo-se as 44 .856.258 saccas de cafés eli
minados e cafés apenhados e o s.aldo do D. N. c_, da par
cella do café adquirido, 48,549 .318 saccas, verüica-s eque ha 
uma differença de 3 . 693 . 060 saccas de .café que, tendo ido 
compradas, não foram eliminadas e não existem em "sock". 
Devem ter tido algum destino, que não està esclarecido na 
exposição ministerial nem nas publicações officiaes do D. 
N. C _ Da analyse teita conclue-se que ou existirá uma re
ceita, se esses cafés foram vendidos, ou não existirá a des-
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pesa correspondente ao seu valor, se el!es não foram com
pradas. 

0 SR.. ARTHUR BERNARDES FILHo - 0 facto é que elle foi 
comprado. 

o SR. JOA.O NEVES - Explicando as "outras applica
ções" dos dinheiros do Departamento, o Minitro apresenta 
uma relação de verbas englobadas em forma contraria aos 
:principias rudimentares de esctipturação e contabilidade, diS
pondo 12 itens representativos da despesa de 486. 854: 30SS048, 
por conta da taxa de 10 shillings e oito parcellas represen
tati'vas da despesa de 557 .123:873$027, por conta da taxa de 
5 shillings . 

A exposição do honrado Sr. :Ministro da Fazenda au
gmentou a :perpleltidade em rela~ão aos gastos do Departa
mento. 

Basta qu ese diga que os proprios algarismos como que 
se confundem ou repellem. Aqui são 979. 271 saccas elimi
nadas "da t~xa de cinco shillings''. Ali, são 11.708:371$600, 
custo de cafe entregue pelo Departamento, de seus "stocks" 
proprios para exportação, por conta do emprestimo, _como 
se os "stocks" dõ Departamento não estivessem englobados, 
pela mesma exposição, numa só :parcella de custo da produ
cção. Mas ha; além disso, estranhezas inevitaYeis pelo vú-: 
lume de certas quantias. Veja-se, por exemplo, a de cin
coenta mil contas (20.406:583$615 e mais 29.208:240$992), 
que foi applicada textualmente em "acquisição e construcç.ão 
de ilnmoveis, moveiS e utensilios, machinismos, material te
chnico, vehiculos, custo de impressão de publicações, despe
sas áe administração, conducção, viagens, portes, telegram'
mas, telephonemas, alugueis, seguros, assignaturas de jornaes 
e revistas, serviço de informações, despesas de publicidade". 
!sso deve corresponder no maximo a um pericdo de dois an
nos! Em juros e descontos com operações de credito no in
terior, as despesas ascendem a cerca de 198 . 093 : 397$04 7 
contos de réis. Mas o Departamento não é apenas devedor. 
Tambem é titular de creditas no valor de 91.738:570$900. 
Ficamos, porém, na ignorancia da natureza desses creditos, .· 
dos nomes dos seus obrigados e das causas da sua permanen
cia em carteira. Estarão vencidos, estarão encostados, serão 
cobraveis? outra tantas perguntas que a pudicia do Gover
no esconde aos representantes da Nação! 

O SR. Ro:s:ER'IO MOREIRA - Serão sobretudo garantidos? 

O SR. JOAO NEVES - Como é notorio, foi com o di
nheiro dos congelados que o Governo alimentou em grande 
parte o serviço do Departamento. Iso já foi liquidado em 
outra discussão, ne_sta casa, quando orava o insigne mestre 
Deputado Sampaio Corrêa. A somma global desses conge
lados orça por 300. 000 contos de réis. Tomando a responsa
bilidade della perante os credore.s estrangeiros, obrigou-se o 
Thesouro a um 3uro de 4 % . Seria demasiado indagar se o 
Departamento indenmiza o Thesouro dessa taxa de in teres
ses ou se lhe abona os 8 % que o Departarnen to paga ao 
Banco do Btasil? 
- . · Ahi tendes, Senhores Dep!ltados, o que ap_prouve ao no
bre Ministra da Fazenda chamar "a explicaçao da vida fi
nanceira não só do Departamento depois do advento da Cons
tituição, mas desde o início do Conselho Nacional do Café e 
do Departamento, até :n de Dezembro de 1934." 
· Reduzidos os representantes da Nação á categoria· de 
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méros espectadores, qua_'rl.do não de impertinentes curiosos 
·de um das mais vultosos serviços da Republica, talvez o 
Governo não repare que, cassando-nos o direito de toma.r
ihe as contas na forma da lei fundamental, a opinião in
quieta não o absolve das suspeitas geradas pelo silencio nem 
.a lavoura se contenta com a vaga justüica~ão dos argaris-
-mos globaes. · 

Aqui fica o nosso protesto contra a ~stranha jurispru
·t!encia que neste assumpto se pretende 1mplantar, com o 
-desprestigio das prop_rias instituições . 

A Poritica Catéeira 

Esperavamos com justificada razão que o illustre Se
nhor Ministro da Fazenda nos trouxesse as provas da ex
<'t1llenci.a dos methodos, que está o Departamento pratican
~o em defesa da lavoura e do commercio de café, suffocando 
com elementos á vista a grita que de toda a parte se le
vanta. 

O engano não tardou a ser dissipado. S. Ex., neste par:
ticular, limiJ;ou-se a fulminar o erro das valorizações ante
riores e a affirmar que "a obra iniciada é grande demais 
para ser avaliada pelos contemporantos, que se limitam a 
pesquizar-lhe os defeitos, contingencia de toda a obra hu
mana . Só a distancia no tempo permittirá comprehendel-a 
pelo que significa de audacia e de exito." · 

O Sr . Souza Costa sublinhou com exactidão esses dois 
ulti.nios substantivos. Assim s.. Ex. recorre aos tribunaes 
da posteridade, deslembrado de que em materia eCQnomica 
nós vivemos em plena subversão· de theorias e de que a ver
·.tigem das novas condições do mundo transformou os annos 
-em semanas, não se sabendo bem onde acaba o presente e 
onde começa o futuro. Não lhe vaticino infelizmente grande 
messe de louros no dia de amanhã. Não é meu proposito 
aprofundar o exame da politica caféeira adaptada pela di
·{:tadura . Esse exame jâ foi feito em todos os pretorlos de 
--opinião, num amplo debate de circumstancias. 

Lirnitar-me-ei a dizer que o descalabro da.s va.loriza
·ções antecedentes já passou em julgado. 

Condemnei-o desta mesma tribuna em, fins de 1929 com 
-.,.rgumentos, que ficaram sem resposta e que foram confir
mados pelos acontecimentos. E' um capitulo encerr:ado. 
-creio mesmo que o ex-Presidente · Washington Luis o tenha. 
reconhecido praticamente, quando áque1le tempo se negou a 
-~onceder aos lavradores de s . Paulo a emissão ou a morato
'l'ia, que só terias aggravado aquenes dias de panico. Accei
·to que, entre as solu~ões, se devia adoptar a compra dos 
-<•stocks", para liberação das safras futuras . Mas, se o Sr. 
·Ministro pretende que o plano conseguiu exíto, vou oppor-
1he á affirmacão optimista o parecer do eu primeiro exe
cutor, o Sr . José Maria Whitaker, que diz em seu livro ci
tado: "Com isso ·· espera vamos dois ef!eitos de importa.ncia 

-vital: o restabeleelmento do rythmo da vida economica pela 
·restituicão do credito ao lavrador e a tranquilização dos 
·mercadÓs consumidores, com a consequente restituição dos 
''stoeks" de que- normalmente não poderiam prescindir. O 
prlnleiro foi plenamente alcançado. o segundo, porém, não 
poude ser attingido." 

O SR. PRESlll'ENTE - Peço ao nobre orador encaminhar 
suas considerações para o projecto n. 112, que estâ em dis-

·,-cussão . - · ' · · 
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o SR. JOÃO NEVES - 'Vou c..'llegar, Sr. Presidente. 
precisamente á materia do projecto dentro de breves me
mentos. ' 

o SR. SAMPAIO CoRllÊA __: o assumpto é uma min::!. .. . 
(Riso .} 

O SR. JOÃO NEVES - Obediente á palavra do nabre 
Presidente e querendo respeitar o Regimento da Casa, como 
incumbe a todos os Srs. Deputados, lembro que a ma teria 
t-m discussão, sobre o Codigo de Minas, por isso que entrosa 
na economia nacicnal e nas necessidades de nossa vid2. fi
nanceira, está perfeitamente relacionada com os assumptos 
de que venho tratando. 

O SR. RoBERTO MoREIRA - Nem ha discussão possível. 
O Sn. SAMPAIO CoRRÊA - Não ha como provar o contrario. 

o SR. JOãO NEVES - como rec)lrso heroico. aàtr.itto 
que o Governo adquirisse os ''stocks" e os incinerasse. Não 
comprehendo, porém, que continuemos a colher café, benefi
cial-o, ensaccal-o, transportal-o e queimai-o. Ha quem che
gue a affirmar que o café em marcha para o encendio ainda 
era sobrecarregado com os premias de risco contra fogo, na 
hora do embarque! (Riso.) 

Mas acceltando para argumentar o louvor em bocca 
propria, pergun_taria eu ao nobre Ministro se s. Ex: . não 
estã convencido de que a crise caféeira entrou no seu auge 
a 11 de Fevereiro deste anno com a nova politica cambial 
adopta.da pelo Governo? Até aquella data, as letras de ex- · 
portação de café eram vendidas na proporção de 83 % ao 
Banco ·do Brasil pelo cambio official e na de 17 % apenas ao 
cambio livre. Desde então pafa cá, as mesmas letras passa
ram a ser vendidas, como a de quaesquer outros productos, 
~a proporção de 35 % sómente ao cambial official e de 65 % 
ao cambio livre. O desastre não se fez esperar, com a con
sideravel quéda do preço ouro do café, com uma enorme per
da do valor ouro da nossa exportação e sem nenhum bene
ficio para o productor, que, em virtude da qlléda do preço 
ouro, ficou recebendo a mesma quantidade de rr.ll ú!s, que 
antes recebia. Creio que, sem aquella variação i..'1.explicavel. 
outra seria a nossa situacão cambial. 

E' ou não exacto? Tém ou não a C amara. por certo que 
este facto se verificou, com a variação da nossa politica cam-
bial? · 

Aillda esta manhã li um artigo extremamente interes
sante, sustentando a these de que o augmento do consumo 
não é funcção directa do preço ouro do café, these que. a 
esta hora ou amanhã. o convenio dos Estados cafeicultores 
deverá discutir. 

O Governo . promoveu, portanto, por iniciativa propria, 
a derrcoada dos preços do café e a consequente derrocada do 
cambio. 

O SR. OUVEIRA Coun:tmo -Quando se diz que a baixa. 
do preço ouro _póde s er vantajosa, não é no sentido de. au
gmentar o consumo, mas no de que, se não houver para o 
productor nacional . a super-tributação, que constitue um 
premio ao productor estrangeiro, essa reducção do preço 
ouro ilnporta em elemento valioso . de concun·encla.. Real-

. mente, para o augmento do consumo taes são os direitos. de 

. entrada. consumo e outros nos pa!zes estrangeiios que· a re

. ducÇão do, preçO ouro não influe, mas é um elemento de con-
c:urrencia . Não sei se me faço comprehender bem. 9 ~~~~ 
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~õor tem razão quando diz que a baL'<a do preço ouro não 
.augmenta, na maior parte dos paizes, o consumo. Poderia 
augmentar nos Estados Unidos, porque a entrada é livre, 
mas, em geral, não o poderia porque os direitos de impor
tação são muito elevados em relação ao custo da mercado
·ria. Quando, porém, o productor brasileiro goza da van
tagem da baixa cambial, sem que, no meio do caminho~ ella 
lhe seja tirada, pela imposição do preço de venda da cam
bial, h a uma compensação; para effeito da concurrencia. 

O SR. JOA.O NEVES - A opinião de V. Ex. é real
mente favorave! á affirmação que fiz, de que o consumo 
11ão augmentaria se baixasse o preço ouro do café. E eu 
concordo plenamente com V. Ex. em que é o regime alfan
degario e o da defesa dos outros paizes que difficulta a in
troduccão do nosso café. 

Se- os tratados de commercio negociados pelo Brasil 
viessem consignar a diminuição· das taxas na maioria dos 
paizes, ou o seu levantamento, provavelmente, nossa expor
tação cresceria. Disso, entretanto, parece não ter cogitado 

··o governo, pelo menos nos tratados que têm vindo ao conhe-
crmento da Camara. - · 

0 SR. FRA:N"CISCO PEREIRA ·- Ainda agora, no ultimo tra
-tado com a Argentina, se cogitou disso. 

O SR. JOãO NEVES - A verdade é que houve sempre, 
quer na dictadura, quer no governo consittucional, uma 
-grande indecisão na politica do café, que está longe de ser 
a.quelle monolitho de coherencia aqui descripto pelo fJ,e-

·nhor Souza Costa. Ora intervinha no mercado, comprando 
·~afé, ora o abandonava á propria sorte. Outro tanto suc
\!edeu coro o cambio, variando do dia para a noite entre o 
contrõle e a. liberdade para. mais ou para menos. Issto gerou 

-0 retrahimento dos compradores e a oscillação dos preços 
-ouro . 

. Delegados da opinião b:rasiJeira, não negaremos nem o 
·nosso voto nem o nosso apoio a m~didas que restaurem a 
-vitalidade da nossa economia. Nenhum de nós está anim~do 
de paixão facciosa, mas não podemos encaudar-nos nessg. 
:politica de avanços e recúos, de cirurgia no papel e de pan
nos quentes na pratica. 

O Ministro .voltou a proclamar aqul estar "absoluta
mente convencido de que a situação cambial é em grande 
J)arte funcção do equllibrio orçamentario". Grande e velha 
-verdade. Mas, se alguem tem aggravado as despesas publicas, 
-é seguramente o executivo. A dictadura foi o despilfarro 
systematizado. E a convalescença não parece proxima. Em 
verdade, os da minoria estão dando um grande exemplo de 
·policiar a restricção dos gastos. Qua.si sempre a.s opposlçôes 
tendem a propôr malora~es. de verbas para contentar clien
telas exigentes. De nós, só se póde com justiça dizer o op
posto. Conte o governo com o nosso suffragio em tudo 

.;quanto fõr economia racional, que não desorganize serviços 
indispensaveis ou não augmente a miseria popular. Fa_ça-
1110S aqui um curso de privações dignas. Estamos proroptos 
:a dar. o exemplo, ~axando o nosso proprio subsidio. (Muito 
JJem.) · 

o caso d.os congelados 

T~ndo acompanhàdo. passo a :PaSso · a ~sição roinis
~erial, desmontando-a peça por peça, nã aJ)oderia exinii-
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mir-me de apreciar, embora en passant, o chamado empre~
timo dos congelados inglezes. Bem sei que o assumpto foi 
magistralmente esgotado pelos eminentes Srs. Arthur Ber- · 
nardes e Sampaio Corrêa . 

Quero apenas focar alguns aspectos da questão, que ie
varam sem motivo o illustre Sr. Souza Costa a melindrar-se 
com os conunentarios do brilhante Sr. Alde Sampaio. 

O caso dos creditas bloqueados por falta de divisas· 
pôde dar mar~em a todas as explicações. Serâ um caso de 
imaginação, jamais uma obra de realidade sustentar coram 
populo que missão financeira haja realizado um verdadeiro 
emprestimo e muito menos que, p8.ira resgate de cu~as, 
possa aquella operação ser assimilada ás operações bôas ou 
más feitas pelas administrações passadas. 

Restabeleçamos os termos do problema. A U.l'n dado· mo
mento, o Banco do Brasil. monopolizando o cambio, não 
pôde fornecer aos importadores nacionaes as moedas estran
geiras de que estes careciam para pagamento de saques ac
ceitos. Como outr'ora aconteceu .com o café retido por obra 
das valorizações, as dividas represadas foram subindo em 
proporção assustadora, com graves damnos para o commer
cio. O negociante brasileiro levava ao guichet do Banco a. 
quantidade de mll réis necessario á obtenção das dividas á 
cotação offic.i.aL Davam-lhe o recibo, mas não se fazia a 
transferencia da. moeda . Durante essa longa hibernação, o 
vendedor aguardava impaciente o resgate das letras acceitas, 
o devedor via o seu credito abalado e o governo desviava 
as sommas encaiXadas para o financiamento da política do 
café e outras finalidades, produzindo uma verdadeira . in
flação· de credito, ·como de:oonstrei em meu primeiro dis
curso nesta Casa. Um particular, que assim procedesse, nã·:> 
fugiria á repressão penal pelo desvio do deposito. 

O SR. OL:rvE:IRA CouTINRo· -..:... O que · accentuei foi que, 
havendo um dejicit orcamentario geral, não se devia attrí
buir unicamente a "medidas em favor do café a retenção de 
pagamentos a que V. Ex. se retere. Esta podia resultar do 
proprio excesso da · Desp~sa sobre a Receita_ 

O SR. JOAO NEVES - Com tal massa de recursos , sem 
duvida equivalente a um en1prestimo compulsorio, foi que 
o governo pôde levar a termo a sua política caféeira. Se é 
assim, · como exhaustiva e brilhantemente o demonstrou ha 
dias o eminente Sr. Sampaio Corrêa, poderia o nobre Mi
nistro dizer com exactidão que a solução da crise tenha sido 
encontrada "dentro da propria lavoura caféeira"? . 

O caso ficou aqui soberanamente julgado no ultimo de
bate. com a expressa confirmação de muitos dos nol?res 
Deputados da maioria, notadamente do illustre Sr. Negrão 
de Lima, Relator do parecer sobre o accôrdo de Londres, e 
.de brilhante Deputado pela bancada situacionista ele São 
Paulo. O Sr. Sampaio Corrêa ordenou as suas conclusões, 
apoiadas pelos aparteantes, num triangulo de fogo: 1o, se 
não fossem os congelados, taes emprestimos não poderiam 
ter sido feitos; 2°, taes congelados resultaram da retenção 
cambial; 3°, esses congelados representavam importancias 
que deixaram de ser pagas aos exPortadores estrangeiros. 
apesar do deposito do ·dinheiro papel no Banco do Brasil e 
.em outros. 

Formada a montanha. dos creditas bloqueados,. com gra
. ve damno para o commerc1o importador, no justo temor de 
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represalias, como bem accentuou o proprio MiniStro, s. Ex. 
-correu a Londres, afim de prover á sua liquidação. 

E essa s. Ex. a conseguiu, a ssumindo o Thesouro a 
rwponsabilidade das dtvidas particulares e negociando com 
o governo inglez uma operação, em virtude da qual a Naçao 
Brasileira se substituía aos devedores com uma sobrecarga 
óe 4 % de juros ao anno! Ahi está a verdade núa e crúa. 

Mas note a Camara a estranha contradição do preclaro 
Ministro da Fazenda. s . Ex., encarecendo a politica !1-
:nanceira do govern o, -sustenta que elle a realizou sem em
prestimo exter11-o, como o faziam os governos passados . Mais 
adeante S . Ex. , para defender a obra da missão, Q.ue che
fiou , pretendê assimilar a operação de Londres aos ante
r iores emprestimos externos de n osso Paiz . Mru., se o .u
nanciamento dos serviços a cargo do D. N . C . foram effe . 
etuados principalmen te com o dinheiro dos congelados e se 
~stes foram resgatados com o dinheiro obtido na Inglat erra , 
n ão é necessario esforço de raciocínio para que se chegue á 
-conclusão de que em ultima ratio taes servi~os foram custea-
-dos -oor um emnrestimo externo . 

Não consegÜirá, entretanto, o Sr. Souza Costa razer crer 
-a quem quer que seja que S . Ex . haja realizado em Lon-
-dres um verdadeiro emprestirno comparavel aos demais da 
nossa chroniCa financeira . Estou certo de que · s. Ex. , com 
a sua ·alta intelligencia e o seu trato dos negocies, não 
é capaz de pensar assim no seu fôro intimo. Sob o aspecto 
technico, a operação de Londres não pode jámais ser con
siderada um emprestimo externo. O que houve no caso foi 
a liquidação de uma divida a trazada. ou, melhor, uma ver
·ciadeira novação da divida, e assim me posso com juste:.:a. 
·-exprimir. Um novo devedor substituiu o antigo, o Estado 
tomou a seu cargo a obrigação dos importadores. Nine:uem 
:se animaria a cuzer que na hypothese em discussão se pro
-cessou a emissão de um emprestimo publico para fins pu
blicos, como é de rigor em ta,l materja . A fórma exterior da 
negociação póde ser a mesma, não (l será nunca a substancia. 

se não se · trata de um verdadeiro emprestimo, comu 
assimilai-o aos outros feitos pelo Brasil, afim de estabe
lecer a comparação entre elles, exaltando as condições do 
l)rimeiro em cont raste com os ultimos? Pretenderá a sério o 
.honrado Ministro da Fazenda que, nesta altura do seu ver
tiginoso descredíto, o Brasil tenha podido conseguir na City 
a emissão de titulos ao par e a juros de 4 %? 

Não sendo assim, e não o é, como tornar a operação de 
Londres a titulo de padrão <le vantagens em face do qual 
toda a nossa actividade financelra anterior . deva corar de 
vergonha? 

Mas ha uma prova indesmonta.vel de que o Ministro 
· não realiZou um emprestimo no sentido verdadeiro da ex
pressão, limitando-se a conseguir dinheiro para o resgate 
de uma divida. Quando a dictadura não tinha ainda reali
zado o ultimo fu.nr:ling e muito menos imposto unilateral· 
mente o schema Oswaldo Aranha, veio a esta capital Sir Otto 
~iemayer e aqui projectou a creação do Banco Central. Vol
-tou o director do Banco da Inglaterra para Londres e o nosso 
·.:sanco Central não foi creado porq_ue não consegtiímos- na-:' 
-·quella praça o dinheiro necessar!o . A verdade é que a cor
·.rente de capitaes está ha. mtúto suspensa e não seria neste 
momento que o Brasil a restabeleceria, obtendo amda dos 

·banqueiros as vantagens da paridade na emissão de titulas 
.nlodicidade de juros e ausenc:ia de garantias reaes . Se não 
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é assim, volte o Ministro a Londres e traga para o Paiz
todos os milhões de libras, que puder, a 4 %, e a conversão
da nossa divida externa constituirá um enorme allivio ás 
nossas responsabilidades . 

Para destruir de V'ez a assertiva ministerial, uma só· 
consideracão bastaria. Os titulas brasileiros de 100 andam 
cotados a- menos de 30 e isso com juros que deveriam ser
pagos a 5 %. Facil dahi é concluir que dinheiro novo para 
o Brasil não custaria menos de 5 sobre 30 isto é. não mt-.. 
nos de 16 %. 

Aproveitou o Sr. Souza Costa o elogio da sua propna. 
obra para metralhar os emprestirnos externos effect-uados. 
pelos governos brasileiros desde a independencia. Accusou_ 
as administrações do Paiz d€" terem tudo empenhado á fi
nança internacional para o levantamento de fundos, ao paJ:o
so que S . Ex. em poucos dias trazia para a nossa economl~ 
Tecursos ao par, a juro modico e sem a menor garantia reaL 

Nã.o serei eu quem defenda os erros da nossa prodiga
lidade nem applauda tantas operações ruinosas outr'ora 
realizadas, no meio de outras uteis, em bôas condições e 
vantajosamente applicadas. Ha muito sou partidario de se· 
:fazer uma revisão racional das nossas dividas no exterior,. 
repudíando-se as condições extorsiv,as, actualizando...:as na 
fôrma das nossas disponibilidades (muito bem), pagando-s~ 
c. que :realmente se deve e se póde pagar. Mas a objurgato
ria ministerial apanha nas suas apostrophes precisamente a. 
honrado Sr. Getulio Vargas. Presidente do Rio Grande, 
s_ Ex. contrahiu com os banqueiros White Weld & Comp. 
um emprestimo de vinte e tres milhões de dollares a 6 % 
e ao typo de 91 %, garantindo·o com as rendas gE:raes da. 
Estado e para resgate do emprestinio francez de 1919, de 
parte da divida interna e subscripção ·do capital inicial do· 
Banco do Río Grande. Observe a Camara que o e:nprestimo 
francez fôra contrahido para passarem ao Estado os serviços 
da conclusão das obras do porto do Rio Grande e respectiva. 
exploração, como para outros misteres publicas. Os titulas. 
de 500 francos eram emittidós ao par, a juros de 6 % e res
gataveis em 80 annos. 

0 SR. FERNANDES TAVORA - V. Ex. permitte um aparte?"· 
Np Ceará já se tinha feito operação identica. Justamente 
para encampar o emprestimo francez de 5 % de juros e-
90 de typo, o Sr . Justiniano de Serpa lançou um emprestL'!lo
de 2.000.000 de dollares, a 8 % de juros e gs de typi.J. 

O SR. JOÃO NEVES - Console-se o preclaro Sr. Ar
thur Bernardes das reprimendas recebidas do Sr. Souza 
Costa e remetta-as ao nobre Presidente da Republica, com e> 
endosso do seu incansavel Ministro da Fazenda, se não qui
zer ao mesmo tempo dividir com o inclyto ex-Presidente de 
Minas e ex-Ministro da Fazenda cio Sr. Wencesláo Braz, o. 
Sr. Antonio Carlos, as sobras do anatbema, em hora tã~ 
infeliz brotado dos labias do actual titular das nossas fi
nanças! 

Quando assim o feitiço se volta contra o feiticeiro, por 
que admirar que na tarde de 30 de Junho rebentassem os. 
applausos da maioria ás explosões vingadoras do Ministro 
da Fazenda? Certamente innum.eros Deputados, que âquella. 
hora acclamavam o Sr. Souza Costa, se batessem as palmas. 
não com as mãos, mas com as ccnsciencias, estariam fazendo 
uma dura penitencia dos votos que aqUi deram no passado .. 
a semelhantes orgías financeiras_ (Palmas nas tribunas . i 
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Eis ahi, Srs. Deputados, a palavra da minoria na ré
plica indispensavel ao Sr. Ministro da Fazenda.. Nenhum 

· <io argumentos de s. Ex. resistiu ao cotejo das cifras e i 
acareação co~ a verdade. 

Emquanto aqu ise exalta. como emprestimo externo o 
pagamento de ,uma diwda, a A:rgentina liquidou os seus 
congelados inglezes ao mesmo juro de 4; % com vinte annos 
de prazo e amortização depois do quinto, emittiu aos Es
tados Unidos letras de thesouraria a 2 % em 15 :a.nnos, obteve 
aos mesmos dois por cento 9. 700.000 pesos (m. n.) com a 
Italia, realizou ainda ha dias a conversão com a França, 
orçando as suas economias annuaes na des-pesa a cerca de 
i:6.000.000 de pesos papel. 

Está reunido o convenio dos Estados caféicultores. Deus 
inspire o governo nas ~uas resoluções para que possamos 
sahir do cáos. Precavenha-se o nobre Ministro Souza Costa 
~ont:ra os grupos ipteressados que rondam as portas do eon-
clave, tentando para o enriquecimento dos especuladores 
novas incinerações do café. A sorte do Brasil vae ser jo,.. 
gada na partida. Della dependerá o nosso futuro. Ou o 
governo acerta com o caminho ou o Brasil voltará a com
prometter os seus destinos entre a fogueira em q_ue se quei
ma a nossa producção e o ice-berg de novos congelados. 
Dahi, para a ruína e anarchia não ha mais do que um passo. 
(Muito bem. Palmas no recinto e nas tribunas. O orador é 
cumprimentado.} 

PAP..::CE"R DO SR. MrNlSTRO PIRES E ALBUQUERQID: A QUE SE REFERE 
O SR. DEPUTADO J"OÃO NEVES EM SEU DISCURSO 

o decreto federal n. 22.452, de 16 de Fe·vereiro de 1933, 
~ons!der:;~.ndo 

que "a ãejesa do catê repouset prttwzpaLmenu so
bre ·providencias que incidem na orbita dos poderes 
federaes, 

que "dentre estas sobrelevam, pela influencia que 
exercem na vida economica e financeira d.o Paiz, a~ 
que dizem respeito ao apoio monetario e á regula
mentação do commercio, 

que "em consequenc2a, ao Governo Federal cum
ZJre, para salvaguarda do mteresse nacional, 71Ulior e 
mais ettectiva ingerencia na direcçrio desse serviço 
até hoje confiado sem resultado a instituições partt
culares, 

~xtinguiu o "Conselho Nacional do Café" instituldo por con
-venios estaduaes, notae1amente o de 30 de Novembro de 1931, 
-e creou em substituição o "Departamento Nacional do Ca.f~" 
que seria constituido por tres directores de livre nomea.çao 
do Governo Federal, sob a superintendencia do Ministro ela 
Fazenda. 

Tm,porta azzer: 
Que o. Governo Federal, entendendo que os negoc10s e 

,ó'erviços ate então a cargo do "Conselho Nacional do Café", 
pessõa juridica de direito privado destinada a fim de in
teresse geral (C. Bev., com. do Codigo Civil, VI, pag. 241) , 

-eram de interesse nacional e entravam na orbita de suas at
tribulções, deliberou tomal-as a sua conta e :prover a uns e a 
'Outros por uma repartição sua, isto é, por prepostos de sua 
~sco!ha, "subordinados" ao Ministro da Fazenda. 
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Outra não me parece que possa ser a figura jurídica em: 
que se enquadre o novo instituto, cuJas attribuições ficaram. 
definidas no Regulamento de 23 do mesmo mez e anno, as
signado apenas pelo Ministro da Fazenda. 

Não interessa indagar se o Governo Provisorio podia. 
fazer o que fez desde que, os seus actos estão approvados: 
pelo art. 18 das Disposições Transitarias da Constituição. 

Dahí não se segue, entretanto, que o decreto n. 22.452-
deva necessaraimente continuar em vigor; os seus effeitos~ 
até a promulgação da Constituição, estão. é indiscutível, as
segurados par esse artigo, mas a sua vigencia, após a pro-· 
mull?:ação, está subordinada á condição posta peio art. 187 .. 
que só consente, contmuem a vigorar as leis que "explicita: 
ou implicitamente não contrariarem as disposições da Cons
tituicáo" . 

F. não foi senão tendo em vista este preceito, aliás ex
cusado, que o legislador constituinte entendeu necessario
dispôr no art. 6o, § 3°, escripto evidentemente para o caro~ 

As taxas sobre exportação. instituídas para a de
tesa de productos agrícolas continuarão a ser arreca
dadas até que se liquidem os encargos a que ellas sir
vam de garantia, respeitados os compromissos decor-
7'entes dé convenios entre os Estados interessado~ •. 
sem aue a importancia da arrecadação possa, no todo
ou em parte, ter outra appZicação, e serão. reduzidas· 
logo que se solvam os debitas em moeda nacional , a 
tanto quanto baste para o serviço de juros e amorti
zacão dos emprestimos contrahidos em moeda estran
geira. 

Aapproximação e o confronto dos dois textos, já de si. 
daros e precisos na red!l~ção, patenteiam o intuito que ins
pirou o segundo, o ·pensamento que o ditou. 

Das funcções. que pelo · decreto de 33 e seu regul~
mento se arrogara o Governo Provisorio, tuncções que naa> 
mais competiriam ao poder federal, em face da Constituição. 
já elaborada, e que assim teriam· de cessar com a promUl
gação desta, consoante a regra do art: 187, quiz o legislador· 
constituinte, com o § ao do art. 6° das "Disposições Tran
~itorias", certamente em attenção aos compromissos assu
midos, resalvar 2. arrecadação das taxas de exportação que 
os garantiam, per:rnittindo continuasse o Governo Federal. 
excepcioD;almente, a arercadal-as, até a liquidação desses
compromiSsos. 

E para que não se pudesse ter em duvida que este P. 
·não outro era o seu intuito, ao mesmo tempo que ·pres~r-
1/ava ao Governo Federal essa tuncção estranha á sua com
petencla constitucional, entendeu necessario restringil-a. já. 
vinculando-lhe a existencia á duração de taes compromissos~ 
já prescrevendo que o producto das taxas não teria "outra. 
applicação, quer dizer, não poderia mais destinar-se a ou
tros fins previstos ou autorizados no decreto de 33, e havia 
de ser todo elle (no todo ou em parte) a.pplicado exclusi
vamente ~ liquidação dos encargos a que as taxas serviam 
de garant1a. 
· Sendo assim só posso concluir em resposta aos nnlc;:: 

jtens da consulta: 

1°, que é ao Governo Federal que incumbe, em: 
vista do art. 6°, § 3°, das Disposições Transitarias ... 
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arrecadar a taxa de exportação do café. até que ~ 
liquidem os encargos a que esta taxa serviu de ga
rantia; 

2°, que á execução deste serviço, como orgão ou 
repartição do Governo Federal, e á applicação do pro
dueto da cobrança aos fins tigorosamente indicados 
no texto constitucional tran.scripto, ficaram reduzidas 
as attribuições conferidas pelo decreto n . 22.452, ao 
"Departamento Nacional do Café". 

D; Federal, 22 de Junho de 1935 . - A . Pires e Albu
querque . 

Durante o cliscurso do Sr. João Neves, o Se
nhor Arruda Camara, 1° Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidencia, que é occul)ada pelo Se
nhor Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lima Teixeira. 
(Pausa . ) 

Não está presente: 

Tem a palavra o Sr. Barreto Pinto. 

O Sr • .Ba.rreto Pinto - Sr. Presidente, parece ironia que 
eu venha falar logo após o Sr. João Neves da Fontoura. 
Mas, deixando em paz o Departamento Nacional ·do Café, votl 
.entrar no assumpto ora em discussã - . 

Sr. Presidente, o projecto n. 112, da 13· legislatura, pro
roga até 10 de Julho de 1936 o prazo fixado no art . 10 do 
decreto n. 24.642, de 1934 (Cocügo de Minas} . 

Este projecto, vindo da Comnússão de Constituicão e 
Justiça, está assim redigido : • 

"Art. 1.° Fica prorogado até lo de Julho de 1935 
o prazo fixado no art . 10 do decreto n. 24.642. de 10 
de Junho de 1934". 

Nessa proposição, de tres linhas, oriundo, como disse, 
da Commissão de Constituição e Justiça, encontramos dois 
erros . O primeiro é o de pro rogar por um anno o prazo a 
que se refere o art. 10 do Codlgo de Minas. 

Ora, esse prazo começou a ser contado do dia 20 de 
Julho de 1934, data em que o decreto foí publicado. Nestas 
condições, o prazo terminará a 20 de Julho de 1936 . 

O Sn. CAl!LOs GoMES - Nada impede de que se o faç~ 
terminar a 10 de Julho. 

O SR. BARRETO PINTO - O aparte do nobre relator 
é um remendo. E' a primeira vez, na Republica, que vejo 
na ementa de um projecto referencia á prorogação por um 
anno, e no corpo desse projecto a prorogação por 355 dias. 

O segundo equivoco é este: não conheço nenhum de
creto n . 24 .642, de 10 de Junho de 1934. 

O SR. CARLos GOMES - Permitta. o nobre orador um 
aparte. V. Ex. verificará que ha, evidentemente, engano 
typographico . AbaiXo, na justificação, se faz referencia ao 
decreto de 10 de Junho de 1934. 
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O SR. BARRETO PINTO -'- Agradeço a gentileza com 
que o nobre collega está ouvindo o discurso e o aparte com 
que acaba de me distinguir. O engano, porém, não é typa
graphico, mas do proprio projecto, porque tive o cuidado 9-e 
examinar o original . E', pois, engano da propria Commissao 
de Constituicão e Justica. 

O SR. CÁRLos GoMEs - E ' uma affirmação de V . EK. 

O SR. BARRETO PINTO -Não se trata de mera af
firmação, porque, repito, tive o cuidado de examinar antes 
o original do projecto. 

Justifico, porém, Sr. Presidente, esses dois equivcoos 
da Commissão de Constituição e Justiça, porque ella, na 
opinião autorizada do Sr _. Levi carneiro, está morrendo de 
trabalho (riso) .e para l)Oder dar vasão aos projectos que 
têm sido remettidos. 

Ainda, porém, que não existissem esses dois enganai':, o 
projecto, no meu modo de ver, não poderia ser acceito. 

A' primeira vista parece exaggerado o prazo de um 
anno para apresentação dos manifestos a que se refere o 
art. 10 do decreto. Mas, tambem é prejudicial reduzir seis 
mezes, para, dentro de pouco tempo, o Legislativo ter de 
votar outra lei, pror ogando o m~smo :prazo. 

Assim, Sr. Presidente, usando do direito que o Regi
mento da Camara me confere, envio á Mesa uma emenda, em 
virtude da qual, em vez de admittir a prorogação do prazo, 
aut~rizo o Poder Executivo a extendel-o até 20 de Julho de 
1936. Verificará, então, o Governo, por meio de prorogações 
parcelladas, até quando o mesmo deverá ser concedido. 

Remetto, pois, a emenda a V. Ex., Sr . Presidente, afim 
de que o projecto volte á Com.missão. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 

Vem á Mesa é lida, apoiada e enviada á Com
missão de Constituição e Justiça, . a seguinte 

'EMENDA AO PROJECTO N • · 112, DE 1935 {la LEGISLATURA) 

(3a discussão 

No art. 1° onde se diz "Fica prorogado até 10 de Julho 
de 1936", diga-se "Fica o Poder Executivo autorizado a pro
rogar até 20 de Julho de 1936". 

Justificação 

A princjpio entendi que bastava uma pr.orogação de seis 
mezes . Melhor, entretanto, canceder.se a autorização ao· 
Executivo, que, conforme julgar mais conveniente poderá. 
conceder, prorogações de tres a seis mezes até o máximo de 
um anno, evitando-se novo pronunciamento do Legislativo. 

Reporto-me ao que declarei em plenario. O prazo a que 
se te.fere o art. 10 do decreto n . 24.542 p assou a ser contado 
do dia 20 de Julho, quando foi publicado o Codigo de Minas. 
E, deste modo, a prorogação de mais um anno terminará 
em 20 de Julho de 1936. O decreto n. 24.642, foi assignado 
·em 10 de Julho de 1934 e não 10 de Junho, como está no ori-
ginal do projecto e foi publicado . . 

Sala das Sessões, 11 de Julho de 1935. - Edmundo Bar
Teto Pinto. 
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Em . seguida, é encerrada a discussão até que 
a referida Commissão dê parecer sobre a emenda 
offerecid~, 

3(1, discussão do proiecto n. 92, d.e 1935 (14 legis
latura), dispondo sobre os officiaes aviaãores, sub
marinistas e medicos radiologistas do Exercito e Ar
mada, quando invalidados em serviço. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

Ha sobre a mesa uma emenda que vai ser lida . 

E' lida, apoiada e envíada ás Commissões de 
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional a 
seguinte · 

EME!Io'"DA AO PROJ'ECTO N . 92, DE 1935 (11~ LEGISLATURA) 

csa discussão 

N. 1 

Ao art. 1°- em vez de: "invalidez em serviço e for pro
vada a sua ... ", diga-se: "invalidado por accidente em ser
viço de sua especialidade, provada esta circumstancía em 
inquerito rigoroso por um ou mais Conselhos de Investiga-
ção, e a ... " · 

Ao art. 4° - depois de: "por invalidez" diga-se: "em 
virtude de accidente em serviço nas circumstancias que esta 
lei menciona". 

Sala das Sessões, em 11 de Julho de 1935. - Levi Car
neiro. 

O SR . BARRETO PINTO - Sr. Presidente . No dia 17 
de Setembro do anno findo, foi apr~sentado um projecto dis
pondo sobre os ofticiaes aviadores, submarinistas e medicos 
radiologistas do Exercito e Armada, quando invalidados em 
serviço . 

A Commissão de Segurança Nacional resolveu ampliar as 
vantagens desse projecto de lei aos officiaes, sub-officiaes, 
inferiores e praças. Para tal fim, foi incluído o artigo so, 
mas, em compensação, o projecto ficou mal reçiigido. 

O SR. Allr1ARAL PEixoTo - Muito grato a V. Ex ... (Riso) . 

-0 SR. BARRETO PINTO - Não leve a mal o nobre col
lega essa minha franqueza (Riso), tanto mais que não dese
jo insurgir-me contra a emenda que baptisou na Commis
sã.o de Segurança, e chrismou na ·de Finanças ... 

Pode ficar tranquíllo. Não vou obstruir; apenas, pro-
curar obter uma outra redacção para o prolecto. · 

Trata-se, agora, de uma lei que vae ser applicada ·a to
dos os officiaes, sub-officiaes, inferiores e praças de pret. 
Nessas condições, desde logo, devemos modificar o artigo ·1 ° ; 
em vez de "ofticiaes aviadores, submarinistas e medicos ra
diologistas", vamos diZer: "officiaes do Exercito e da Ar
mada". 

O SR. AcURciO ToRRES -Pode até não falar em Exercito 
e Arlllada . .. 
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-o SR. BARRETO PINTO - Não comprehendo onde 
v. Ex. quer chegar. 

O SR. AcuRcro ToRREs - ... e referir apenas "officiaes 
de terra e mar." 

O SR. BARRETO PINTO -V. Ex. bem mostra que é 
um tecbnico (Ríso) , pois, de outro modo não telia sido es
colhido presidente de uma commissão de marinha ... 

0 SR. ACURCIO TORRES -A Marinha Mercante trata ape
nas de transporte. Nada tem a ver com o caso ... 

O SR. BARRETO PINTO - Sou infeliz com V: Ex., 
sempre que procuro exprimir o meu pensamento. Faço for
ca, mas sem resultado. C.Riso) . Não contesto que a Marinha 
Mercante trate a:Penas de transporte, mas os navios não an
dam na terra r Riso> . A minha asserção foi a de que considero 
v. Ex. um grande technico, pois de outro modo não teria 
sido, como foi, eleito presidente de uma commissão de ma
rinha, facto que, no emtanto, foi injustamente commentado 
na imprensa, como tendo concorrido para essa eleição o fa
cto de V. Ex. viajar, todos os dias, entre esta Capital e Ni
ctheroy. (Riso . l 

O SR. ACURCIO ToRREs - O nobre collega está equivoca
do. De facto, tenho conhecimento, de certo modo ... 

O SR. BARRETO PINTO - Já tive opportunidade de 
dizer que com V. Ex. tenho muito aprendido. (.Riso.) . 

O SR. ACURClo ToRREs - Não vim aqui para ensinar a 
pessoa alguma, mas de facto, tenho conhecimentos, repito, 
espedalizactos sobre Marinha Me1·cante. Desses conhecimen
tos tenho dado }Jrovas, não na actual Commissão, onde fui 
escolhido. desde logo, para presidir seus trabalhos, mas, na 
Commissão de legislatura passada, em que trabalhei, em que 
apresantei emendas, em que offereci suggestões, sendo todas 
ellas acceitas . Não tivesse eu esse conhecinlento e uma 
cousa, naturalmente, se teria dado, logo antes de outra tam
bem natural: eu não acceitaria minha indicação para a com
missão de Marinha Merqante. E se meus collegas de Com
missão, a par da grande consideração pessoal. .. 

O SR. BARRETO PINTO - Que bem merece. <Muito 
bem.) 

O SR. AcuRcro TORR~ - • • • que me devotam immere~ 
cldamente (não apoiados geraes), não julgassem que tam
bem sou, embora em pequena escala, conhecedor do assum
pto, para que fomos convooadcs especialmente, eu não te~ 
ria sido indicado presidente daquella Commissã.o, porque 
a designação dos presidentes das commissões não é feita 
por .salamaleque.s, mas tendo em vista o pronunciamento dos 
membros das mesmas Commissões. 

O SR. BARRETO. PINTO -Vou ver, então, Sr. Presi
dente, se comsigo retomar o rumo do meu discurso, a não 
ser que o meu eminente amigo e coliega,.Sr. Acurcio T orres, 
queira mesmo levar-me ao naufragio. (Riso) . 

Dizia, então, ant&s de ficar encapellado o debate que 
dfante do pronunciamento da commissão de Segurança; con~ 
vam ser substituída a redacção do art. 1° do substitutivo, 
beneficios da lei deviam extensivos a todo offlcail, sub
marinistas e medicas radiologistas. 
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0 SR. AMARAL PEIXOTO - Quero explicar a V. EX. O 
seguinte: o projecto do Deputado Prado Kelly era uma uni
ficação da legislação vigente sobre accidentes ·de aviação e 
submarinos. Na Commtssão de Segurança Nacional, como 
-relator, dei parecer favoravel a essa unificação, afim de evi
tar a balburdia exi.st<:ntc, actuálmente, mas achava que os 
beneficios da lei deviam ser extensivos a todo official, sub
official, . inferior ou praça, quando . victimado por accidente, 
em serv1ço. 

Terminada a legislatura passada, tendo sido novamen
te designado r elator desse projecto na Commissão de Finan
ças. nada mais fiz que manter o voto que pronunciei na 
Commissão de Segurança Nacional, voto esse que teve o 
apoio da Commissão de Finanças. Aliás, foi o projecto mais 
bem estudado pela Camata, bastando dizer que teve oito ou 
nove pareceres. · 

O SR. BARRETO PINTO - De facto, estamos discutiu-· 
do um caso sobre o qual opinaram grandes doutores da 
Casa. E nã.o sei explicar a razão porque se perdeu tanto 
tenpo, de vez que o que está no projecto, na maior parte, 
já figura na legislaçíio vigen te. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Não apoiado. 

O SR . BARRETO PINTO -Apoiado, meu presado col
le:;:-a. Senão vejamos. 

O art. 1o do substitutivo reproduz, integralmente, o 
disposto no ~ 2° do art. 34 do decreto n. 4. 018, de 9 de J a
neiro de 1920. 

O art. 20 nada mais é do que a alínea d do art . 1° do 
referido decreto r.:. 4. O 18 . 

O art. 3° é o art. 20 do decreto n. 4. 026, adaptado com 
o Inciso n . 7, da Constituição Brasileira. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Então é lei interpretativa . 

O SR. BARRETO PINTO - O art. 4°. sim, ê que é pa
recido com a h isto ria da penninha. . . (Riso . ) 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Absolutamente. 

O SR. BARRETO PINTO - Está redigido o art . 4° do 
Sl;.b!:ititutivo: 

"Esta lei é extensiva ao sub-orficiaes, inferio
res e praças de aviação e submarín!Stas e seus ettei
tos abrangerão os aviadores, submarinistas e medicos 
radiologistas reformados por invalidez em épocas an
teriores á decretação da mesma." 

0 SR. AMARt.L PEIXOTO - Citei na Co:mmissáo de Fi
nanças varios casos em que off1ciaes victimados por acci
de::ltes de aviação haviam sido reformados com determina
das vantagens, e casos identicos em que tinham tido van
tagens diversas . 

Como se vê, ha necessidade de rever essas rofonnas . 

O SR. BARRETO PINTO - Vamos assim retroagir ... 
O SR. MoRAES ANDRADE - Lembraria ao nobre collega o 

seguinte : a prohibição de votar leis retroacti-vas é exclusi
vamente no sentido de leis que prejudiquem os casos passa:.. 
dos. As leis, quando favorecem, podem retroagir. 
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O SR. BARRETO PINTO - Foi a primeira lição que 
aprendi na Faculdade de Direito, mas, vejo que estou sen
do reprovado. (Riso.) 

Mas, proseguindo, quero frisar, q~e embor~> favoravei á 
revisão das reformas entendo que nao devemos esquecer o 
alvitre do Sr. Bergámmi, na Commissão de Constituição, 
mandando applicar as tabellas vigorantes ao tempo da 1:1.-
actividade. Dahi uma emenda que apresentarei. -

O SR. Al\tARAL PEIXOTO - A emenda de V. Ex. é com
pletamente desnecessaria. Acceital-a-ei, não obstante. 

. r 

O SR. BARRETO PINTO - Então não é desnecessa.ria. 
Ainda tenho um outro reparo a fazer, agora, quanto ás i":ls-
pecções de saude.. , . . . _ . _ 

Todo o officml que e v1ctunado em acc1dente, venfl~a
da a invalidez, é transferido para a reserva. 

o SR. Dn.'"Iz Jumon - E' recuar. 

O SR. BARRETO PINTO - Não apoiado. O noore: 
Deputs<Ío que tem grandes conhecimentos militares, de es
tado maior, apesar de doutor em direito, (Riso), sabe per
feitamente que o ofiicial brasileiro não recua nunca. Pode 
é ficar parado. .. . 

O SR. DINiz JumoR- Não entremos no exame ps_vcho
logico da questão. A expressão tecl}nica, porém, é "recuado". 

O SR. BARRETO PINTO -Assim dizia, Sr. Presidente, 
todo o official que é victimado em accidente, provada a in
-validez, em inspecção de saude, é transferido para a reserva. 
Decorrido . o prazo de um anno, é submettido á nova inspe
cção de saude,_ para os effeitos da reforma. 

Quero, porem, apresentar emenda declarando, que n.:;. 
segunda inspecção não podem tomar parte medicas que te
nham funccionado na primeira junta medica. Parece-me, 
portanto, justificada a providencia (apoiados) . 

Quanto ao restante, acceito o projecto, embora, pezaroso 
de não estender, desde-já, as mesmas vantagens aos funccio~ 
narios publicas, com promoções aos cargos immediatos e con
cessão de auxilias de importancias aos que forem aposen
tados, conforme o numero de pessoas da familia, como pre
vê o art. 3° da proposição . 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não se trata da mesma coi
sa. o funccionalismo butocratico não está sujeito a taes 
accidentes. Faça o nobre orador um retrospecto e vá exa
minar a enormidade de victi.tnas da aviação e dos subma
rinos no Brasil. Verificará o ss.crüicio tremendo feito por 
esses homens. Não queira estabelecer parallelo. 

0 SR. D!NI2: .JUNIOR - Ha a etapa de VÔO. 

O SR. BARRETO PINTO - Pedindo venia para deLxar 
de lado a "etapa de vôo", (Riso) devo lembrar ao illustre 
Sr. Amaral Peixoto, os accidentes successivos dos machi
nistas das estradas de ferro, do pessoal dos Correios e de 
muitos outros funccionarios que trabalham em officinas e 
em serviço externo. 

O Su. AMARAL PEIXoTO - Estes estão amparados pela 
lei de accidentes do trabalho. . 

O SR. BARRETO PINTO - A legislação é outra. E' ver
dade que a Carta Constitucional, no inciso n. 6, do art:go 
170, já melhorou a sorte dos servidores do Estado. Entre-
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'tr.l.!'lto, o dispoSiti_vo, constitucional depende de regulamen
tação, o que espero fazel-o, dentro em breve, com deficien
cia, bem o sei. (Não apoiados), mas empregando todo ·o meu 
esforco e a me1hor boa vontade_ 

E terminando.. Sr. Presidente, envio a V. Ex. as emen
d2.s que, acabo de justificar. Peço ao mesmo tempo, des
culpas aos honrados collegas do temop que lhes furtei (não 
-apoiados geraes) , mas, no desempenho de meu mandato, 
comprehendi que não poderia deixar de fazer essas consi-
derações. (Muito bem). 

Vêm á Mesa e são, successivamente, lidas, apoia
das e enviadas ás Conunissões de Constituição e Jus
tiça e de Segurança Naciona~ as seguintes 

:!';MENDAS AO PROJECTO N - 92, DE 1935 (P LEGISLATURA) 

(3a discussão) 

N. 2 

Redija-se, assim, o art. 1°: 

·•os officiaes do Exercito e da Armada, inclusive aVia
O.o:res e submarinistas, quando invalidados por accidente em 
a cto de serviço ou por lesões adquiridas em combate e fôr 
provada a. sua invalidez, em inspecção de saude, por junta 
de tres medicas serão transferidos para a reserva com os 
ve:1cimentos integraes que estiverem percebendo na occasião 
do accidente ou do combate, excluídas as gratificaÇões es· 
pec!.aes. 

Justificação 

Deante do que decidiu a Commissão de Segurança em 
21 àe Novembro de 1934, já não estamos votando, apen as, lei 
p2.~a officiaes aviadores ou SUbUlarinistas. 

Dahi a necessidade de ser dada outra redacção ao art. 1°. 

Sala das Sessôes, em 11 de Julho de 1935. - Edmundo 
Br:rreto Pinto. 

N. 3 

Redigir, assim, o art. 2°: 

··se findo um anno de invalidez continuarem sob os mes
mos padecimentos e no mesmo estado de saude, com:provado 
ainda por nova inspecçãa de saude serão promovidos ao pos
to irnmediato independente de vagas, sendo reformados, em 
seguida, com as v~tagens que lhes competirem". 

Accrescentar o seguinte paragrapho: 

"Paragrápho un1co . Não :pÓdem fazer parte da nova 
inspecção de saude medicas que tenham funccionado na 
i unta medica, a que ~e refere o art. 1°." 

Sala das Sessões, em 11 de Julho ·de 1935. - Edmundo 
Ecrreto Pinto. 
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N. 4 

Redija-se, assim, o art. 4o: 

Fica o Pol.. ,. Executivo autorizado a rever as refonr.s.s 
por inval1dez, que estiverem em desaccordo com os preceitos 
desta lei, applicadas, porém, as tabellas vigorantes ao tempo 
da inactividade. 

Justi{icaçá.o 

Procurei seguir o ponto de vista manifestado pela Com
missão de Justiça, em seu parecer de 31 de Janeiro desie 
anno. 

Reservo-me, entretanto, o direito de tomar parte na dis
cussão quando a questão fôr ventilada na c. de F. (art. 7u 
do Regimento). · 

Sala das sessões, em 11 de Julho de 1935. - Edmundo 
Barreto Pinto. 

N. 5 

Reclija-se, assim, o artigo. 

"Esta lei é extensiva aos medicas :radiologistas, sub-of-
ficiaes, inferiores e praças do Exercito" . · 

Sala das Sessões, em 11 de Julho de 1935. - Edmundo 
Barreto Pinto. 

Encerrada -a discussão, ficando adiada a votação 
até que as referidas Commissões dêm parecer sobre 
as emendas offerecidas. 

1a discussão do projecto n. 57-A, ua legislatura}, 
autorizando o Ministro da Educação a exercer a 
acção suppletiva, do extincio Conselho Nacional de 
Educação; com parecer contrario da Com missão de 
Educação. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente, fui um dos signa
tarios do projecto n. 57, autorizando o Ministro da Edu
cação e Saude Publica a exercer a acçã.o suppletiva do ex
tineto Conselho Nacional de Educa.~ã.o, a que se refere o de
creto n. 19.850. de 11 de Abrll de 1932, com todos os poderes 
a elle outorgados pelo referido decreto e outros posteriores. 

Não venho discutir o parecer. Quero é estranhar o modo 
pelo qual a Commissão terminou o seu parecer. 

Assim concluiu: 

"Em face do exposto, preliminarmente, somos de 
parecer que seja rejeitado o projecto, por infringente 
do disposto nos arts. 140, ~ 20, 141. § 1o, e 146, ~ 40, 
do Regimento Interno da Carnara ~os Deputados." 

Essa delicadeza- vamos dizer- da Commissão de Edu
cação, eu não a recebo, Sr. Presidente, mesmo porque é di
rigida á Mesa. 
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Como estão redigidos os dispositivos regimentaes citados? 
Vejamos: 

"Art. 140 . .. 
§ 2.0 Só serão acceitas, pela Mesa, proposições 

sobre assumptos de competencia da Camara e redigi
das de accôrdo com este Regimento." 

"Art. 141 ... 
§ 1.o A Mesa deixará de acceita.l,' qualquer pro

posição que delegue a outro poder attribuições pr i 
vativas do Lt:gislativo." 

"Art . 146 ... 
§ 4.o Não serão admittidos pela Mesa os proje

jectos que contrariem dispositivos da Constituição ." 

Ora, sr. Presidente, se V. Ex . reconheceu que o pro
jecto era da competencia da Camara e constitucional, en 
tendo que a Comn:üssão é que sahiu da orbita de sua com.
petencia, dizendo o que não deveria ter dit o e procurando 
dar lições que lhe não foram pedidas. Era o que tinha a 
dizer. (Muito bem.) 

Em seguida, é encerrada a discussão, ficando 
adiada a votação, na ~erma do Regimento . 

1a discussão do proj ecto n. 69-.4., ( 1G iegislatura), 
modificando algumas di8posições do Codigo Eleitoral; 
com parecer contrario da.· Com missão de Justiça. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o proJecto . 
Tem a palavra o Sr. Dorval Melchiades. 

O Sr. Dorval Melchiades - Sr . Presidente, a Coll1Illissão 
de Constituicão e Justica elaborou um prolixo parecer re
lativo ao prÓj ecto que ãpresen.tei, alterando ou modüicando 
diversas disposições do C'odigo EleitoraL 

Logo no começo do seu parecer, a Commissão diz: 

"Reportando-nos aos referidos beates - (que 
são os relativos á reforma do Codigo Eleitoral) - e 
colhendo alhures elementos pertinentes á materia em 
exame, vamos apreciar, pormenorizadamente, o pro-
jecto n. 69". · 

' 
Reportando-me , sômente á minha l?ratica eieitoral e , 

ta:mbem, pormenorizadamente, vou aprec1ar o parecer da 
Conunissão de Constituição e Justiça., pedindo á camara ex 
cusas, porgue serei um tanto prolixo. 

Sr. Presidente. Ha. mais ou menos 70 annos que um 
brevemente e satirico poeta, cujo nome a minha fraca me
moria não conservou, compoz e publicou um soneto sob o 
titulo: "Que é o Brasil?", do qual destaco o seguinte pri
meiro terceto: 

"O patriotismo é uma patuscada, 
A lei fundamental burla grosseira, 
a politica o Eu da gente grada" . 

Os dois ultimos versos terão applicação na sequencia 
desta pobre, despretenciosa e tosca oração . 
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Apresentando á consideração desta Camara o proJectó 
relativo a modificações no Codigo Eleitoral, eu não qui.z, 
que Alcebiades cortando a cauda do seu bello e pl·ecioso cão, 
chamar a attenção para a minha humilde pessôa; fui levado 
a fazel-o pela minha continua ingenuidade, apesar dos meus 
cabellos brancos que já me deviam ter aconselhado a co
nhecer a politica da minha terra. 

Julgava então que se quizesse fazer alguma coisa séria 
em · materia eletioral, evitando-se as fraudes que o Codigo 
Eleitoral permitte e que, se ainda se não manüestaram em 
larga escala, se devem ao facto de que não eram conhcidos 
os resultados eletioraes, pelo que se não podia avaliar da 
orientação da maioria do eleitorado de cada secção. 

Pra complemento da ·constitucionalização do -Paiz, den
tro de curto prazo. deverão ser realizados os pleitos muni
cipaes e os da justiça primaria, districtal ou de paz nos Es
tados, que a tiverem adaptado pelo processo electivo. 

Essas · eleições deverão ser disputadissimas. Sendo o voto 
obrigatorio e conhecida a orientação das forças eleitoraes 
de cada partido, é de prever, para quem não é dilettante 
eleitoral, de que recursos fraudulentos não irão lançar mão 
os politiqueiros que, preV'iamente, se julgarem derrotados 
em determinadas secções. Vamos ter agora em profusão a 
inutilização e ó sequestro de urnas, o que poderiam os se
nhores do Codigo Eleitoral ter evitado se, na faina de der
rubar tudo, não houvessem adaptado o caríssimo e desne
cessario systema de apuração em 1° gráo. 

Digo carissimo, principalmente em relação ás despesas 
decorrentes do material para· as eleições e transporte de 
umas, sendo que pelo transporte de duas dellas para Manáos 
"foi paga a impottancia de 711$100, e desnecessario, porque 
:as apuracões das eleições podiam ser realizadas pelas mesas 
receptoras e as apurações geraes, em face das actas e bole
tins, pelos Tribunaes Regionaes Eleitoraes . 

Allegar-se-á que as mesas eleitoraes podem adulterar 
nas a.ctas os resultados dos pleitos; lllaS tal sómente poderá 
.ser féitó se a lei não obrigar a expedição, a ~ada fiscal, de
legado de partido ou candidato, de dois boletins com a vo
tação declarada por extenso, sendo que um boletim de cada 
llm dos fiscalizantes será posto, sob registro, na estação postal 
mais. proxima e dirigido, conforme o caso, ao presidente do 
Tribunal Eleitoral ou da turma apuradora das eleições mu
nicipaes, desprezando-se as actas, quando a sua. votação não 
combinar com a dos boletins. 

Poucos dias após a eleição já seriam conhecidos os elei
tos, ao passo que agora, 9 mezes depois das eleições de 14 
de Outubro, ainda não são conhecidos os seus resultados no 
Estado do Rio de Janeiro! 

Aristides, quando andava ás turras com Them~tocles 
pela hegemonia política na Grecia, encontrou-se, em dia de 
plebiscito, com um camponez, que, apresentando-L~e, um.a 
()Stra, lhe pediu que nella inscrevesse o nome "Aristides", ao 
que este _perguntou: "Que motivo te::J.s tu para quereres con
demnar Aristides ao ostracismo?", e o camponez respcndeu: 
«Nenhum, mas estou cançado de ouvir chamai-o de justo". 
Em relação ao Codigo Eleitoral o orador representa o papel 
de camponez; "Estou :farto de ouvir tantos louvores e ga.bos 
-ao Codigo Eleitoral". Não lhe nego, entretanto, merito; elle 
procurou sanar c~!_tos vicies; tem muita coisa util, mas ... 

Sr . Presiãen te. E' tal o t etichismo que noto -pelo Co
digo Eleitoral, que me não animei a apresentar indicação 
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substitutiva do processo àpuratorio das eleições. Ai..'lda não 
ha muitos dias o honrado e illustre Dr. Everardo Backeuser. 

· publicou um artigo laudatorio da indevassabilidade do voto 
constante do actual regime, eleitoral, e delle depreendi que . 
o Dr. Backeuser é um virtuose eleitoral, perdõe-me S. S . 
a ausencia; S. S. ainda se não immiscuiu no métzer. 

E o não menos honrado e illustrado Dr . Sampaio Daria, 
que foi procurador geral eleitoral e que, creio, collaborou 
na reforma eleitoral, em o Jornal, de ~ do mez passado, em 
artigo intitulado: "O activo e o passivo da Revolução de 
1930", fez a apologia do Codig oEleitoral, tecendo-lhe um 
hynmo de louvores e gloria. E, entretanto, trata-se de uma 
Lei eleitoral, que deixou margem a tanta fraude na inde
~assabllidade do voto! O humilde otadol:' quiz, ao apresentar 
o malsinado projecto em discussão e irremissivelmente ex
commungado pela lllustrada Commissã.o de Constituição e 
Justiça, que no seu parecer, rejeitando-o, commetteu uma 
inconstitucionalidade, evitar que se pudesse devassar o voto. 
que, pelo art . 181 da Constituição, não só é indevassavel, 
:znas - absolutamente indevassavel. E aqui já se applica o 
segundo verso do primeiro terceto do sopeto do irreveren te 
poeta: 

"A Constituição burla grosseira" . 

Mas coitaclita! ainda não completou um anno e já fol 
violada pelo Poder Executivo, Mesa da Camara dos Depu
tados, Superior Tribunal Eleitora] ·e, si formos a um exame 
mais r igoroso, chegaremos talvez á conclusão de que a po
brezita iã. se a~ha bastante adoentada! 

Não creio, Sr. Presidente, que a digna Commissão ex
pedldora do parecer em discussão tivesse, ao elaborai-o, qual
quer interesse na manutenção das margens para a fraude 
eleitoral: .attribuo-o antes á falta de pratica no métier das 
eleições, ao desconhecimento dos seus meandros e das tre
tas, tricas e artimanhas eleitoraes. Em regra a gente grada 
da politica (3° verso do terceto jã falado) não se intromette 
em alistamentos e eleições; displicentemente e mettida em. 
automoveis percorre as secções eleitoraes para ver como a 
coisa vae; não alista; não fiscaliza permanentemente as elei
~.ões e quando legisla em materia eleitoral só tem em vista as grandes cidades, onde todos gozam de certo bem estar e 
de commodidades relativas. 'l'er em vista - o permanece
rem mesa.rios e fiscaes desde as 7 horas de um dia até ãs 
6 horas do outro, tendo obtido sómente uma ·refeição, como 
occorreu ao orador na e1eic;.ão Getulio-P-re:;tes: atravessar uma 
noite a trabalhar em salas aperta'das á luz de velas e de 
lampeões de kerozene (e os belgas ' são excepções) r isto não 
il:nporta . aos Srs . membros da Commissão de Constituição e 
Justiça, permittam-se SS. EEX. a Lrreverencia, porque lhes 
não caberá semelhante incommodo, nem tal aborrecimento~ 
saberão evital-o, e dahi não ver a illustrada Commissão a 
conveniencia de se fazer a modificação proposta. Se os fi
lustrados membros da Comm.iSsã.o tivessem estado, em uma. 
praça publica (e felizmente não choveuj desde as 13 ás 18 
horas, com suas esposas, filhas, nóras e outros parentes, como 
se deu com o orador na eleição de 14 de Outubro passado 
aguardando a vez do exercício do voto. não deixariam de 
reconh~er a necessidade da altera.ção proposta; mas, quando 
legislamos em mater!a eleitoral nao temos em vista os pe
quenos logares, os cilstrictos, onde tudo falta e em que os 
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eleitores levam tanto tem:Po na y.ssignatura dupla das- listas 
de votações . E entretanto !oi o que o orador quiZ im!)edir, 
reduzindo a 250 o numero de eleitores de cada secção, pois 

· que assim a eleição poderia acabar alnàa com àia ciarõ . 
Diz a honrada Commissão · de Constituição e Justiça que 

a reducção a 250 eleitores por secção traria o augmento de 
despesas eleitoraes e dif[icultaria os trabalhos de apuração. 
Estes argumentos me nao parecem valiosos. Se fossemos a 
cogitar de despesas eleitoraes não devíamos manter um tão 
apparatoso mecanismo eleitoral, nem um corpo eleitoral tão 
grande pela quantidade e não pela qualidade, pois está eivado 
de analphabetos, nem um systema de apuração tão dispen
dioso e embrulhatorio. As conveniencias dos eleitores, me
sarios e fiscaes não têm importancia; elles que se avenham. 

Difficulta os trabalhos da apuração, diz a Commissão, 
só porque augmentam mais .algumas urnas; mas ahi se 
não dlfficulta a apuração, augmenta-se sómente o trabalho, 
o qual extincto o alistamento eleitoral e:r:-officio e pelos fal
lecimentos, não ficará muito accrescido. Faço uma parada 
sobre os consideranda do Parecer da COmmissão e passo a 
outra ordem de considerações . 

Quando se procurava adaptar ao Brasil a lei eleitoral 
da Republica do Uruguay, com determinadas substituições 
e accreseimos, o humilde orador publicou pelo O Globo e 
Diario da Noite, oito artigos suggerindo medidas acautela
torias do processo aleitoral; mas, como se tr!ltava de um des
conhecido, foram ellas relegadsa ao limbo, pois sómente era 
- nec plus ultra eleitoral ~ o qut! a Commissão encarregada 
d:i- feitura _do Codigo Eleitoral cogitava. 

O illustrado Dr. Sampaio Doria, fazendo o panegyrico do 
voto secreto, como está adaptado, mostrou-se muito illudido 
~obre a sua indevassabilidade e, para prova, passo a lêr o -
que a respeito disse S. S. (Lê) : 

"E, em primeiro lagar, o voto secreto. Voto se
creto. como synonimo de liberdade civica. O nome diz 
mais e diz menos do que realmente é. Diz mais quan
do faz suppôr que prohibe ao eleitor publicar em 
quem vota, como se estivesse a praticar acção má. DiZ 
menos, porque. a essencia do que designa, ê a sobe~ 
tania do eleitor na execução integral da sua escolha 
civica . . Em verdade, o sigillo consiste em providen
cias que impossibilitem saber-se qual a cedula. que 
o eleitor encerra na sobre-carta official que recebe. 
E' o meio de livrar-se da compressão, que corrompe, 
e da venalidade, que infama. Assegura sem resalvas 
ao cidadão a ausencia de qualquer constrangimento á 
livre escolha que- taça. · Nem o leve constrangimento 
das amizades o embaraca, nem o pesado constrangi
mento do medo o captivá. Atalha-se, ao mesmo tempo, 
ao vontante o ensejo de venallzar o seu voto, nem o 
ieve interesse de agradar pa...--a pedir favores, nem c 
baixo egoismo do voto por dinheiro. E' o suffragio 
íncorruptivel, que só por si, já 'resolve, embora pela 
metade, o problema da representação politica. A edu
cacão poderá resolver a outra metade. não menos es
sencial. Mas, desde já, com o voto itidevassàvel, se 
implanta em Mtsume a liberdade de escolha. E mais, 
desde já, se aperfeiçôa o quilate moral do eleitor. 
Porque, na realidade cada cidadão ou vota por in
teresse pessoal, ou vota por interesse social; ou. 
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- para satisfazer seu egoismo, ou para attender a ne
cessidades geraes; ou com os olhos · em si, ou com o 
pensamento na Patria. Não ha meio termo: ou vota. 
para agradar, evitar pér:>t:guJ.çõe.s, oü :recebe::: pr:::n:lic; 
ou vota por consciencia, sem receios de vinganças 
e sem bocca _para saciar-se. Ora, o voto, para agra
dar, para ~'Yltar desforras, ou ganhar dinheiro, só é 
possível ou pratico, sendo elle devassavel, e, oor isto, 
f:iscalizavet na hora em que o eleitor vota. Mas o se
creto é a indevassabilídade, a infiscatizabilídade abso
luta do voto, na hora em que se realiza. Logo, com a 
indevassabilidade do suffragio, desapparece o am
biente propicio ao voto por lisonja, por medo, ou 
por ambigã.o. Fica o eleitor na contingencia de. votar 
com desinteresse pessoal ou abster-se do prelio. E' 
forçado a ser livre, ou abster-se com a sua corrupti" 
bilidade inspirante". 

No decorrer da minha exposição ver-se-á quantos meios 
ha para se verüicar como o eleitor vota. E S. s. ainda na 
sua apologia, nos seus dizeres laudatorios. no seu Lauspe
renne ao Codigo Eleitoral, referindo-se ao aliStamento eleito
tal, disse: 

"Convocava-se, é verdade, o povo para as elei
ções. Mas, em primeiro logar, o corpo eleitoral ero. 
viciado". Pergunto eu: "E o d'agora o é melhor?" 

Nos ultimas annos da Monarchia vigorava a Lei Sa
raiva, que ainda é apontada como exemplar, e entretanto, 
fraudava-se o alistamento, o que, afinal, todos os governos 
permittem, porque precisam de organizar o seu corpo elei
toral garantido. Poucos mezes antes de ser proclamada a 
Republica o orador, não podendo se alistar eleitor, porque, 
como Guarda-marinha, era· menor de 21 annos, requereu 
alistamento juntando certidão da Escola Polytechnica desta 
Capital, dado que a Lei eleitoral dispensava de tal prova aos 
que po.ssuissem titulas scientificos. o alistamento era po['" 
quarteirões, o que difftcultava a inclusão de phosphoros, 
que se não quiz, como era medida boa, incluir no Codigo 
Eleitoral, facilitando, entretanto, o domicilio eleitoral a von
tade para se constituirem nuclf'OS de eleitores e canse
quentes garantias de victoria., nas eleições districtaes, o qual, 
felizmente, ficou extincto. na reforma eleitoral. O chefe 
politico da parochia do Sacramento Capitão Leite Borges, 
que, como os outros chefetes Iocaes, fazia indagações sobre a 
politica dos alistandos, que eram em pequeno numero de
vido a prova de renda, informou ao Juiz Eleitoral Dr. Hol
landa Cavalcanti, sobre o partido a que pertencia o humilde 
orador e no Diario Ofticial de 11 de Novembro de 1889, 
quatro dias antes, de ser proclamada a Republica, lê-se o 
seguinte despacho: "Quanto ao agrimensor Dorval Melchia~ 
des de Souza não pode ser· alistado, porque o diploma . de 
agrimensor não é titulo scientifico" 1 Como se vê o mal é 
inveterado, não· é propriamente de regime politico. 

Vem a Republ1ca Velha. Tivemos o famigerado regula~ 
m.ento Alvim, ·em seguida a Lei n _ 35, que entregou todo o 
serviço eleitoral. ás municipalidades, commettendo-se, então, 

. até a Lei Rosa e Silva os mais degradantes attentados aos di
reitos eleitoraes dos cidadãos. Depois o alistamento pelo Re
gulaln.ento de 1916, em o qual culmina.ram as fraudes no pre-
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:paro para a eleição Getulio-Prestes. Em Santa Catharina 
andavam emissarios arrebanhando gente. que soubesse as
~ignar o nome, para ir tr2.bs.lh2.r -na estr:?..da !\~s.yri!!k-S3.ntos .. 
Nos paquetes "Anna" e "Erepcke", em todas as suas viagens 
semanaes, e por outras conducções, seguiam levas e mais 
levas de eleitores. 

Na Capital Federal a fraude no alistamento bateu o 
record. o orador publicou no Diario Carioca, 31 artiguetes 
demonstrando a fraude nesta Capital, principalmente no 
af~mado Triangulo. E chegamos por fim ao elogiado alista
mento regenerador dos costumes politicos, fructo da formula 
Assis Brasil, adaptada pela espoliada Alliança Liberal: 

"Representação e Justiça". 

De proposito ou não - se deixou de suspender, durante 
o prazo do alistamento, a execução da Lei que permittia a 
mscripção no Registro Civil aos que nas épocas proprias 
deixavam de ser registrados. Dahi - todos os pretendentes 
ao alistamento e que não tinham, não podiam ou não que
riam mandar buscar. no iocal do nascimento as suas certi
dões de idade, se inscreviam de novo, com a idade que lhes 
convinha, dando-se a aggravante de assim se ter augmen
tado de muitos milhares de habitantes a população do 
Brasil. 

O SR. CAFÉ FILHo - Isso é crime eleitoral, ãesde que se 
prove. 

O SR. DORV4L MELCHIADES- Mas quem vae provar? 
'Qu~m se vae incommodar com isso? V. Ex. vae ter, agora, 
resposta ao seu aparte. 

"Meninos de 15, 16 e 17 annos, foram registrados como 
tendo 19 e 20 annos. 

Em Florianopolis um jornal estampou duas certidões de 
idade do mesmo alistando-eleitor pelas quaes em uma dellas 
elle tinha 16 e na outra 18 rumos. o orgão do partido acoi
mado de fraudador do alistamento dise que o outro par
tido procedia do mesmo modo, como provaria, e continuou 
tudo como dantes, não sendo iniciada sequer a acção cri
minal pela Justiça Eleitoral, apesar de assim estar determi
nado .no Capitulo dos delictos do Codigo Eleitoral. 

Pelo alistamepto fraudado chegou-se á perfeição da 
creaÇã.o da dupla individualidade eleitoral, como explicarei. 

Aos cidadãos, que até as vesperas de ser encerrado o 
alistamento, não tinham aprendido a escrever a phrase: "Re
cebi o meu titulo n. . .. ", facilitava-se outro meio de alis
tamento, para o qual só se exigia o simples assignar o nome 
no titulo, causa para que, indirectamente, o juiz eleitoral 
ainda concorreu por interpretação dada a dispositivo legal, 
obrigando os alistandos, que só tinham sido registrados ci
vilm.ente com um nome, mas que queriam se inscrever com 
tres deUes, como é costume, a se alistarem com dous: 
um - o do registro e outro - o do sobrenome paterno,· de 
modo que, por exemplo, se Manoel Soares Gomes e Maria Fe
liSberta da Silva apresentassem as suas certidões de idade 
constando, respectivamente, como seus genitores Joaquim José 
Gomes, sem o Soares, e Manoel João da Silva, sem o Felis
berto, só eram alistados como Manoel Gomes e Maria Silva, 
donde achar-se o alistamento de Florianopolis repleto de 
Manoel Souza, Maria Silva, José Silva, etc. Dahi a. dupla 
individualidade eleitoral. Com o titulo expedido pela inter-
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pretação j-udiciosa - Manoel Soares Gomes prova que é Ma
noel Gomes e como tal vota, e com a mesma certidão. em 
outra via, poderá alistar-se como Manoel Soares Gomes em 
diversa comarca· proxim.a desde que a interpretação judi-
ciosa já seja differente! . 

. O alistamento ~leitoral e;x-ojjicio, ielizm~::nte extincto, 
foi um desastre : eívou-o de indivíduos que aprenderam só
mente a desenbar dous ou tres nomes proprios. 

Não devo me alongar mais sobre o alistamento actual; 
Já apresentei bastantes provas da sua belleza. 

Passo a justificar o projecto, ou, antes, a pretender ana
lysar as razões empregadas, por bem e por mal, pelo dis
tincto e nobre relator da Commissão de Constituição e Jus
tiça, afim de invalidar o projecto, no qual S. Ex., com a 
cumplicidade unanime dos seus collegas, não achou accei
tavel wna unica suggestão. 

Sr. Presidente: a reoucção para 250 eleitores do nu
mero maximo em . cada secção tinha ainda a vantagem de, 
quando annullada uma eleição, sem renovação, a perda de 
votos ser menor. e, quando apurada uma eleição fraudada, 
ainda ahi tambem ser menor o prejuizo. A differenca de 
400 para 250 eleitores ~em pode influir em um pleito dispu
tado, como se deu no Estado do Rio de Janeiro e qua.si se 
.deu em Santa Catharlna, e influirá nas eleições mun.icjpaes . 

A tllustrada Commissão, trataudo da proposta inclusã(} 
de e!eitor~-funccionarios aposentados e reformados entre 
os muitos funccionarios que os juizes devem .dar preferencia 
para mesarios, manüestou-se contraria a i.nnovação, alle
gando que elles, em geral, são maiores de 60 annos e por
tanto isentos da obrigatoriedade . E em 1 de Março de 1930 
o orador era maior de 60 annos e esteve como fiscal desde 
ás 7 horas de um dia até ás 6 horas do outro . .. 

Mas a Comrilissão esqueceu-se que a allegacão não tem 
tanta :piausibildade, como ella pensa, porque tainbem, entre 
os que o artigo 111, § 2°, da lei n . 48, de 4 de Maio de 1935, 
manda dar preferencia, podem e:xístir muitíssimos maiores 
de 60 annos. Entre os reformados, que gozam tambem da 
reforma voluntaria, e aposentados, ha grande numero que 
ainda não alcançou os 60 annos. E o facto de haver alcan
çado a idade falada não inhibe que o aposentado ou r efor
mado queira prestar os seus serviços, para, muitas vezes, 

.. evitar que se couunettam fraudes . Aquelle que, por acaso 
:tosse designado para mesario e que não quizesse servir, com
inunicaria ao juiz a sua escusa para ser substituído. 

Accresce que, em geral, os maiores de 60 annos, que se 
não querem incommodar, requerem a sua exclusão. O ora
dor. apesar de maior de 60 annos, foi na eleição Getulío'
Prestes pedir ao Dr. Octavio Kelly, então juiz eleitoral desta 
Capital, que o nomeasse Presidente de uma mesa eleitoral e 
S. Ex. respondeu-lhe que não o podia fazer, porque os apo
sentados e reformados não estavam compreendidos entre os 
preterenclados . E o meu pedido, eu, que considero o crime 
eleitoral o. peior de todos, porque delle se originam os mãos 
representantes e destes · as más leis, foi motivado no seguinte 
facto que peço permissão á Camara para expôr: 

"Fui assistir em wna das secções eleitoraes desta Ca· 
pital a eleição do Sr. Washington Luis para Presidente da 
Republica, pleito que foi procedido juntamente com o de 
Intendentes Municipaes. Apresentou-se um fiscal bisonho. 
·deslgnado por um canclldato que actualmente é vereador. O 
Presidente mandou-o sentar-se no extremo da mesa, a cerce. 
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de metro e meio de distancia e devido ao que presenciei 
originou-se uma das razões · porque proponho que elles se 
sentem ao lado do Presidente . ·Os eleitores, em regra, foram 
"''ctar a pedido dos candidatos ao Conselho Municipal, e que 
só lh:;~ forneciam cedulas com 2 ou 4 nomes. O Presidente da 
Mesa, venào a falta de cedulas para Presidente e Vice-Pre
sidente, mandou buscar diversas e collocou-as sobre a mesa. 
Em dado momento apresentou-se u:m senhor de idade, que 
quiz vota.r sómente com a cedula para Intendentes Munici
paes . O Presidente da mesa of!ereceu-lhe as duas cedulas 
para Presidente e Vice-Presidente . . 

o eleitor declarou, em aita voz, que não votava no Sr. 
Washington Luis e escreveu em um pedaço de papel o nome 
que entendeu. -

Ao :proceder-se _ á contagem das cedulas que accusou, por 
exemplo, o numero de 189, o chefe.politico local, e cujo filho 
e:ra secretario da mesa, disse que nao era necessario abril-as, 
contando-se 189 votos para o Sr. Washington Luis, e outro 
tanto para o Sr . ·Mello Vianna . Eu protestei : que ao menos 
apparecesse o võto do eleitor que, publicamente, declarara 
não suffragar o nome do Sr . Washington Luis. De nada 
valeu o . meu protesto. Passou-se á · apuração das cedulas 
para intendentes . O presidente completava na leitura das 
cedulas o nllln.ero dos a eleger, com nomes de amigos do peito. 
e trocava outros. _ 

A' propor.ção que lia rompia as cedulas bem miuda
mente.para evitar confrontos. Ao acabar a leitura os dois 
mais votados tinham respectivamente 169 e 158 votos. No 
dia seguinte os jornaes noticiavam que elles foram suffraga
dos com votação muito maior. Foi a revolta que se apoderou 
de mim, vendo tanta indignidade e desfaçatez, que me levou, 
na eleição seguinte, a ir ao Dr. octavio Kelly". E, como os 
aposentados e reformados podem, por não dependerem dos 
maioraes da polltica, ter a inde:pendencia precisa para exer
cerem os cargos de mesarios, foi que fiz a proposta constante 
do art . 2°. 

Quanto ao art . 3°, o_ illustre Relator baralhou, para· re
commendar a sua rejeição,· o art . 113 ·com os arts. 160 ~ 1°, 
e 161, do Codigo :S:leitôral . 

O art. 113 trata do dia da eleição . Conhecido officlal
mente. pelo Presidente do Tribunal Regional, que no dia de
signado não houve elelçáo em todas ou na maioria das mesas 
eleioraes, elle-Zogo, quer dlzer immedlatamente, marca a data 
para· as· novas eleições, po:cque pode ser que, por trapaça. 
eleitoral, a Dla.ioria àos mesarios àe uma parcialidade, saben
do que o seu parttdo vae ser derrotado, não se reuna, e tanto 
se trata de evitãr arcill politiM, que,. havendo o capitulo dos 
d~licto.s, o art. 113 manda- logo abrir inquerito para pum
ção dos culpados, ao passo que os casas dos arts. 160 § 1o, 
e 161, são referentes á nullldades, que só· são verü1cadas por 
occasião da apuração ê que muitas vezes podem sómente ser 
conhecidas após um prazo dilatado. · · 

Em. l'elação ao art. 4° a nomeação de secretarias das 
mesas pelos seus presidentes, - o pae da fraude do Codigo 
Eleitoral- a illustrada -Conunissãa_ de Constituição e Justiça 
diz não haver alcance, que autorize a sua alteração : . 
- . O Presidente nrunela o Secretario, pessôa amiga ou'·:da 
<;ua confiança partidaria, podendo assim um baptiZar e ·o 
:outro chrismar, de sorte -que, se os dois quizerem, fornecerão· 
grupos de nove envolucros numerados e rubricados previa
-mente _ao chefe local do seu partido para distribUir, já fêeh!l-. 
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õos e com as. ccdulas marcadas, aos eleitores que elle quizer 
saber como tiverem votado_ 

Pelo proiec~o, contados os envolucros ao ser iniciada a 
eleição e rubricados tambem por um dos fiscaes, torna-se 
difficil esse meio de devassabilidade do VQto. 

A authenticação dos envolucros pelo Presiãente e pêlO 
seu· a.lter-ego, contribue para, ·se elles quizerem annullar o 
pleito (e quem sabe se propositadamente já não foi realiza
do!). bastando que cada um, aproveitando descuido dos fis
caes, coUqque na urna, pois são elles que rubricam os envo
lucros, dois delles. A substituição dos físcaes na rubricação 
ainda póde concorrer para se verificar, no caso que um 
delles ·seja da parcialidade do Presidente da mesa, se houve 
distribuição prévia de envolucros rubricados ao chefe politico 
local. 

Por que os secretarias nao são escolhidos como os sup~ 
plentes? Porque se precisa deixar nas mesas receptoras duas 
pessõas, que constituam com o Presidente a maioria, no caso 
de que os supplentes sejam de outra parcialidade politica para 
o que der e vier. O illustre Relator allega que póde faltar o 
fiscal. Desde que não haja fi.scaes na eleiçã-o o processo elei
toral poderá ser todo fraudado. No caso de faltarem fiscaes 
c envolucro serâ rubricado sómente pelo Presidente porque,. 
sendo os secretarias pessõas da sua confiança ou parcialidade, 
tanto faz ser sómente rubricado por elle, como por elie e o 
secretario . 

·· nevemos varrer a. idéa de que, daqui em dlante. as elei
ções poderão de~r de ser iiscalizadas pelas opposições, sal"\to 
se o povo descrer de novo da verdade eleitoral; pois, Senhores, 
(!Uem, . tendo_ garantias, puder subir não quererã ficar por 
baixo , Se nao comparecer o fiscal ou se ell!!: se retirar du
rante a eleição, não será motivo de annullação, visto que elle 
não fiscalizou porque não quiz _ 

Relativamente ao art. 5° - Realmente o illustre Relator, 
e me perdôe S. Ex.., desconhece o mecanismo da fraude 
eleitoral. A Lei Eleitoral, como o Regimento Interno da Ca.
mara, entra em minudencias, afim de ev"itar inte:rpretacões 
e nelles tutlo deve ser explicitamente determinado. o que não 
é prohibido em lei eleitoral é · permittido. Não sendo vedado 
o emprego dos algarismos romanos, não se applica o disposto 
no art. 160 n. 6, do Codigo Eleitoral, e o Presidente da mesa 
·receptora póde marcar 72 envolucros. Ps primeiros· 36 envo
lucros elle numera com algarismos · communs e os outros 36 
com algarismos romanos. Nos primeiros nove envolucros de 
cada série a numeração é collocada eilcostaãa a n. . . . e 
nos segundos nove um tanto afastada. 

Nos primeiros nove· de- algarismos communs, - aos nu
meros faltará parte delles, e nos segundos serão completos~ 
nos romanos - em uns faltarão os traços horizontaes e nos 
outros estarão perfeitos. 

Eis porque o projeeto cogita do assumpto, estabelecen
do-se nelie mais um meio de toma.r·o Yoto indevassavel-. 

Vejamos o art. 6° - Acho desarrazoado· o argumento: 
. ''A regra do art. 6° é cautela que poderá ser espontanea

mente tomada pel9s mesarios, independentemente de preceito 
legal." E' facto. SQ.u capaz de jurar· que 'não foram contados 
cs envolucros em nnhu.ma secção_ Mas se se .admittir o argu
mento, então grande parte do Codigo Eleitoral é desnecessaria 
por serem intuitivas muitas das suas disposições, o que tam
bem occorre no Regimento Interno da Camara. E, se o. Codigo 
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Eleitoral tivesse cogitado do assumpto, talvez, muitíssimas 
eleições a.nnulladas por excesso de cedulas não o tivessem sido. 

Examinemos o que diz a Commíssão sobre o art. 7° . 
O illustre Relator não comprehendeu, parece-me, o que 

preceitúa o art . 7°. Entre outras coisas evita elle o esgtLieho 
com os fiscaes em grande numero, principalmente nas eleições 
para a justica distrietal ou de paz . Exemplifiquemos: proce
de-se a umã eleição para deputados estadoaes; apresentam-se 
dois partidos; a AssembZéa co~põe-se de 36 deputados e cada 
partido nomeia o seu delegado e cada candidato designa o seu 
fjscal estranhos todos ã secção <artigo 116) . 

São 74 "fiscaes. Onde comportar tanta gente, se. em 
regra, as salas das eleições nos dist rictos são pequenas? E 
se os fiscaes da provavel minoria se combinarem para to
marem conta do pequeno recinto e s e postarem na ~rente da 
urna (art. 128) não embaraçarão a eleição? E não entro em 
linha de conta com o tempo chuvoso. Augmenta. de muito 
o trabalho das actas pela enumeração dos seus nomes, au
gmento de trabalho contra o Qual o eminente relator se ma
nifestou ao tratar da reducção do numero de eleitores de 
cada secção a 250. Pó de permittir o grande numero de f is
caes que eleitores com direitos suspensos ou cassados por 
qualquer causa legal, ou mesmo phosphoros, se aproveitem 
da con.1usão e do desconh ecimento das pessõas para exerce
rem o voto, em segu.rtdas intenções ou não . E, para que 
tantos fiscaes por partidos ? Não bastam um seu delegado 
e outro que póde . ser um dos seus candidatos, quando se 
apresentar? O f im é, porém, outro: perm1ttir-se, que votem 
eleitores omittidos nas listas e outros de secções differentes, 
mas que precisam avolumar, para qualquer intuito, a vota
ção da secção . 

Diz o illustrado relator que os candidatos foram exclui
dos da fiscalização pelo art. 70. Onde consta nelle tal ex
clusão? Pois não est~pula. o a.rt_ 7° que ao candidato. che
gando á. !14esa EleitOral e não encontrando o -fiscal de seu 
partido, assiste o mesmo direito de fiscalização? 

Como norma de acção os candidatos, já. se atamancando 
na gente grada, a que se ref~re o poeta_, se não constituem 
fiscaes permanentes, limitando-se a correr as secções e por 
znuito fav.or se prestando a 'ser distribuidores de cedulas, em
quanto não- encontram um correllgionà.rio idoneo para pas
sarem a vara . 

O illustre relator ·parece q_ue se descuidou relativamente 
ao art . 116 do Codigo Eleitoral, a que dá preferencia, não 
le-.ando · em conta que o art. 7° proposto to:ma a eleição 
m.enos balburdiosa . 

O art. 116 cogita de dar aos candidatos direito igual ao 
outorgado aos partidos - tanto a uns como a outros de 
nomearem fiscaes. · 

E S. EJt. tambem não prestou a devida attenção no 
Codigo Eleitoral ao art. 130, § 2o, que trata da presença dos 
C9,ndidatos nas mesas eleitoraes, admittindo-os. No proptio 
art. 8° do Projecto se fala nos candidatos, que poderão na 
Mesa Receptora examinar os titulas dos eleitores. 

Passemos aos. arts. 8° e go - Os illustrados e eminentes 
m.embros da Commíssã.o de Constituição e Justiça, adaptan
do, sem cüscrep~nc!a, as opiniões do preclaro relator, dão
me, perdoelll-m~ SS. EEx.,. a impressão de que nunca plei
tearam. eleições. Diz o Parecer condemnatorio: "A expert
encia das antigas eleições revelou os inconvenientes das 
chamadas por ordem alphabetica" (A ordem alphabetica nas 
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listas de chamada era a unica companheira da - ordem -
ãa bandeira nacional) . Mas que inconvenientes trazem as 
chamadas? Ao contrario. Os eleitores da letra A e das pri
meiras seguintes letras, que não quizessem perder tempo, 
estariam nas seq;ões ao serem iniciudcs os trah~..lhos para que 
não lhes acontecesse o que se deu com o orador que, pelo 
systema. das senhas e que é dispendiosissimo, recebeu-a, bem 
como os seus parentes mais proximos, ãs 13 horas e sómente 
fomos votar depois das 18 horas. E os eleitores das outras 
letras calculariam mais ou menos quando poderiam ser cha
mados e não perderiam tempo. Não havendo chamada, os 
eleitores, por via de regra, comparecem ás sédes das sec
ções eleitoraes depois do almoço, pelo que se concentram na 
secção depois de meio-dia, caso que expuz anteriormente. 

Imagine V. Ex., Sr. Presidente, que todos os eleitores, 
ou a sua mór parte, queiram ser diligentes, como lembra. o 
distincto Relator, e compareçam no começo dos trabalhos -
não ficam todos elles, apesar de senhaàos, aguardando a 
chamada pelos respectivos numeras das senhas? E não se 
faz o pregão dos numeras das senhas? Em que melhorou 
a substituição da chamada? Substituíram-se os nomes pe
los numeras com as grandes desvantagens da despesa das 
senhas, as quaes, para o eleitorado total do Brasll, deve an
dar por milhões, e de que a chamada, em voz alta, pelos 
nomes permittia a todos os circumstantes reconhecer se seria 
o proprio o eleitor que se apresentasse, e mais ainda eVi
tava a perda de tempo em se estar á procura nas listas se 
o nome do eleitor estava nellas contemplado. Mas o novo 
systema eleitoral tinha de ser todo novo e deslumbrante; na
da que cheirasse á Republica Velha deveria subsistir. O 
nobre Relator do Parecer di2: ainda sobre o assumpto: "a 
distribuição de senhas evita sobretudo a violação do sigillo 
.de voto promovendo urna coincidencia entre o numero das 
sobrecartas e a ordem da votação dos eleitores". Os honra
dos membros da Commissão de Constituição e Justiça "jura
ram a fé do Mestre" acceitando tal argumento. 

o allegado será de difficil realiza·ção, porque, ao cahirem 
as sobrecartas nas urnas, ellas vão cahindo em pontos di
versos, e, sl se amontoarem, irão resvalando; além disso 
sempre notei, que á proporção que a urna. se vae enchendo, 
é ella sacudida ~.:1ra accommodar maior numero de envo
lucros. 

Accresce ser muito precario tal reconhecimento pelos 
enganos que a collocação das sobrecartas nas urnas pôde 
trazer, além de que da sala das eleições para a agencia do 
Correio e dahl para o Tribunal Eleitoral Regional a urna 
é tão scudida, que os envolucros não podem ficar na or
dem da queda. 

Para se devassar o voto os processos são outros, e que 
estou expondo em resposta a diversos itens do Parecer. Ao 
artigo 10° do Projecto é aconselhada a releição, como se o 
:taz em tudo. Todavia os· títulos cartonados com os dizeres 
impressos, no anverso, em letras douradas: "Lembrança de 
F.", como era tão de uso nesta Capital, :perm..ittem a vota
ção de phosphoros desde que o Presidente da Mesa Rece
:ptora seja da parcialidade de F (do homem que se .faz lem
brar). Em geral os fiscaes não examinam os titulos, isto é, 
não confrontam ·o retrato com o original. os chefes politi
cos, pela maior parte, guardam os titulas do seu nucleo de 
eleitores, Sabendo elles que os presidentes de determinadas 
mesas são da sua parcialidade, pôdem substituir em titulas 
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de eleitores, que estão ausentes ou mortos, as photograph.ias 
pelas das dos phosphoros. 

Não havendo chamada ninguem, de fôra da mesa, põde 
reconhecer o votante. Comparecendo o phosphoro á Mesa. 
o ?resident~, vendo as letras douradas, não apresenta a me
nor objecção, porque a presumpção é de que se trata de um 
voto correligionario, cujo portador até já pôde levar o envo
lttcro numerado e rubricado e fechado com a cedu1a com a. 
qual deverá votar. 

E a proposito da argumentação do honradej Relator ter:ho 
tambem a declarar que aqui, na Camara. por occasião da 
vota~ão de vetos: que é secreta, se póde, antes da leltura. 
enunciar o seu resultado, a ·questão é de se conhecer os "Vo
tantes. 

Por que o eleitor-phosphoro, comprado ou subornado por 
qua19uer promessa, ha de roer a corda ao seu chefe politico, 
se nos, que podemos ter independencia, por disciplina pa:-ti
daria não o fazemos ao nosso chefão? 

Em referencia ao art. 11° allega a nobre CollUilissão q11e 
se crêa mais uma · nullidade - a das sublinhas. Mas se no 
projecto é ella instituída, ella não obriga á nova eleição, por
que estipulada em lei haverá cuidado na factura das cedulas 
e só inutiliza as cedulas sublinhadas. 

Em compensação á creação dessa nullidade, pelo proje
cto se propõe a suppressão de outra nullidade, que o é peior . 
porque importa ella em renovação de eleição. 

"0 Codigo contem a melhor doutrina", diz a Comm.is- · · 
são, isto é, a de manter um meio de fraudar as eleições, só 
porque a bella lição se apoia em luminares de direito con
stitucional e porque o Superior Tribunal Eleitoral acceitou 
a sua validade, como acceitaria a proposta no projecto se a 
suggestão fosse convertida em lei. 

Precisamente porque se · toma necessarío eliminar-se 
esse adjutorio da fraude eleitoral é que o projecto. propoz 
a invalidação das cedulas sublinhadas. E o faz, Sr. Presi
dente, porque a sublinha devassa o voto individual e per
mitte pelo conhecimento da differença de votação saber qual 
a maioria de dois grupos partidarios, que lutam perante os 
donos dos thesouros pará: lhes hypothecar a sua obedlencia 
parlidaria, a sua ·mais irrestricta solidariedade. 

Devassa o voto individual, porque, como aconteceu em 
Porto União. em uma secção em a qual appareceu umn unlca 
cedu1a sublinhada. o chefe politico, que a entregou ao eleitor, 
teve a confirmação de que o seu escravo cumprira fielmente 
â ordem recebida. E a sublinha completa, isto é, por baixo 
de toda a leB:enda, ou por partes della, permitte verificar 
em uma secçao como votam muitos eleitores, e dahi qual o 
grupo aue tem a maioria, em cujo ultimo caso se wn chefe 
politico distribuir 20 cedulas e outro 30 dellas, e se o re
sultado confirmar a votação, os cincoenta eleitores ficam 
com os seus votos completamente devassados. 

Sobre o art. 12°, unico que não te<e a dita de ser es
conJurado; foi entregue ao desprezo: não mereceu uma. refe-
n~~- -

E entretanto nelle residia o melhor correétivo para se 
evitar a indevassabilidade do voto, o melhor espantalho para 
inbibil' o chefe politico de amedrontar o eleitor ti.mido, o 
devedor de favores e de cünheiros, o demissível ad-nutum, 
o removivel, etc. Com a legenda e o nome de um candidato, 
não estabelecendo a lei que os nomes da legenda selam to.dos 
ccm:posto de letras maiusculas e que os dos cand.ida.tos só 
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as tenham no começo dos nomes, poder-&e-á devassar o voto, 
entregando aos eleitores cedulas differentes das da direccão 
do Partido e mostrando-lhes onde está o meio pelo qual êlle 
chefe politico pod~r~, na apuração, verificar se o eleitor cum
priu a ordem .. 

Pela admissão constante do art. 152, § 2° de se apurar 
o voto ao candidato, em cuja cedula houver erro o:rthogra
phico, differença lev!a do nome ou prenome, inversão ou 
suppressão de alguns delles, pode-se, com a legenda e o no
me do candidato, devassar, na apuração, um grande nwnero 
de suffragios. lmagine-se com o proprio nome do orador, 
admittindo-se o erro orthographico, c:tuantas cedulas não po
derão ser d~vassadas empregando-se as combinaçóés - Dor
vai e Durval, Melchiades e Melquiades, Sousa e Souza e as 
legendas em letras rnaiusculas todas e parte dellas com 
maiusculas e parte com m1nusculas? Ainda jogando com a 
roppressão de nomes: Darval Melchiades, Durval Melchiades, 
Dorval Melquiades, Durval Melquiades?. Cada partido pode
ria saber se .votaram todos os seus correlígionarios que recebe
ram as cedulas do partido. E o projecto evitava tudo isto. Mas 
para que alterar- o estabelecido se a nossa sinceridade elei
rora.J. o que quer é isso mesmo? . 

E pelo primitivo Codigo Eleiortal o devassar do voto 
ainda er.a maior, porque o chefe político podia jogar nas 
cedulas com a ordem de collocação dos candidatos. 

Bello argumento se deu aos partidos extremistas contra 
a liberal democracia, rejeitando-se medidas, que tornariam 
quasi ·perfeita a indevassabllidade do voto, exigencia consti
tucional, que se gnpõe no art. 18l da Constituição pelo em
prego do adverblo - absolutamente. , 

Passemos ao art. 13 ·do projecto - por elle se procura 
evitar o grande nurnero de annullações de eleições pelo facto 
do apparecimento da. urna de l a 3 cedulas a mais. 

Diz. a Commissão de Constituição e Justiça: 

"A existencia íne~lica vel de cedulas em excesso na 
mna é por si só um mdicio vehemente da fraude". Em ver
dade pode, como anteriormente já disse, ser producto da 
ftaude, mas, até aqui, julgo ant~s ter sido resultado de ba1-
burdia proveniente de entrada de mais de um eleitor no re
cinto para receber os envolucros e da presença em grande 
numero de fiscaes. Estou firmemente convencido de que nas 
proximas eleiçqes municipaes este ardll vae ser multo em-
pregado. ' · 

E a mustrada comnu.ssão recommenda que se tulmine 
. com a pena de nullidade ·a votação viciada! Entretanto ella 
mantem. o aproveitamento da votação quando o numero de 
cedulas !ôr menor do Q.úe .o numero de eleitores. A fraude 
tanto se pode dar para mais, como para menos. Ao eleitor, 
obrigar a votar contra o chefe local, este ·pode recommen
dar-lhe que a&-signe as listas e não deposite o envolucro, o 
qual dever~ lhe-á ser entregue. . 

.Os· votos a menos podem prejudicar o resultado total 
do pleito, isto e, a vontade do eleitor, como, identicamente, 
os 3. mais o podem fazer. 

A reciprova é perfeitamente verdadeira. Mas o projecto· 
tinha de Jõer exterminado de tond en comble! · 
· Quanto ao art. 14 - volta a Comm.issão ao argumento 
<:onstante do _seu modo de pensar relati'Ç"S.mente ao art. 6° 
do pl'ojecto ·-=- pôde sei. tomada espontaneamente a provi-
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dencia. Mas em materia eleitoral, culas regras de acção são 
determinativas, impcsitivas, não ha - podes, . tem de ser 
tudo muito precisamente imposto. Já expuz o caso do fis~ 
cal, que foi pelo Presidente da Mesa collocado a metro e 
meio de distancia para não poder fiscalizar a leitura · das 
cedulas. Etn relação á apuração da eleição de Pernambuco, 
foi trazido ao conhecimento desta Camara .que os fiscaes, 
pela distancia, não puderam fiscalizar a leitura das cedulas. 
E eu trago o fneu depoimento pessoal. Na eleição Getúlio
Prestes fui fiscal, em uma das secções do districto de An
darahy, por parte do Sr. Getulio Vargas. 

Ao iniciar-se o trabalho, sentei-me ao 1ado esquerdo do 
presidente da Mesl!-, o mais proximo possível. Presidia a 
eleição o honrado e disti.ncto lente do Collegio Militar, Dr .. 
Fenelon Bomllcar da· Cunha. 

Apõs á leitur~ de trezentas e tantas cedulas para Sena
dor, depois de ser feita a leitura de quatro vezes as tre
zentas e tantas cedi.üas para Deputadas, passou- S. S., já 
em estado de cansaço mental, á leitut:a das cedulas para 
Presidente da Republica. Duas vezes S. S. leu o nome de Ge
tulio Vargas, quando o das cedulas era de Julio Prestes e _ eu 
pedi a rectificação. A votação do Sr. Getulio Vargas era 
grande e -a successividade, com o cansaço, levav~-o a assim 
agir. Não estivesse o fiscal attento á leitrira, qu~ Elle pod1~ 
acompanhar, e o Sr. Getulio teria mais dois votinhos. Pa
:rece que a illustrada Commissão não quiz, estipular a obri
gatoriedad~, ·pela introducção da fiscalização effectiva, .por'
que em assumptos eleitoraes a maxima é - quanto peor, 
melhor . ·E em mate:ria eleitoral todos São iguaes; a fiscali
~ação vae até o Presidente do Superiór Tribunal Eleltoral. 

Chegaliios ao termino . das nossas cogitações. Vamos· 
tratar dos arts. 15 e 16 d.o ·projecto. Estou realmente admi
rado dos termos ·do Parecer. 

Diz a Coumlissão: 

"Os al'ts. 15 e· 16. constituem impecilho sem justifica
tiva ao exercicio do diieito de fiscalização por parte dos : 
eleitores, etc. " . 

. Anal~semos o.s _arts. ci~a~os e eolnecemos .Pelo 16 se
gumte: 'Nas ele1çoes murue1paes qualquer eleltor do Es
tado poderá exercer fiscalização, sem direito de voto;- em 
secção eleitoral estranha á do seu alistamento." Onde está 
o .impecilho á fiscalização? Pelo artigo em_ :causa fica um 
eleitor de Januaria inhibido de fiscallZar a eleição no tor
rão natal do nos.So illustre Presidente? o que ene fica pro
hibido é de, não sendo eleitor do municipio, concorrer . com 

· o seu voto na eleição municipal, o que é justo e razoavel 
para não desvirtuar a opinião dos .municipes interessados. 
. Volvamos ao art. 15. Nas eleições para Presidente da 
Bepub.lica pertnitte que o eleitor, por exemplo, do Acre vote 
no Rio Grande do Sul, estabelecendo. um.a . restricção · '-- . a 
obrigatoriedade de. comparecer á mesa · eleiioral no inicio 
dos trabalhos, e se. elle realmente tiver vontade de exercer 
o seu ·direito de voto o fará. o qne se prohibe no art,. 15-

_ê que o el.:itor ·por exemplo de . São . Paulo vá votar no. Pa--
. raná em uma eleiçãõ federal de representação -puramente 
paranaense. Póde a mesa saber se esse. eleitor de ~ã.o Paulo 
está· com ··os . seus.· direitos suSpensos. oú_ e~sados. para ~_p~r
mittir-lhe indevidamente a sua immisC!uição em: eleiçâo- ·.de. 
outro Estado?: E ·é de hontem a annullação~ de uma ,.eleição 
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de Itajahy pelo facto de haver votado, como fiscal, eleitor 
de antro Estado, Se o Codlgo Eleitora~ tivesse prevenido o 
caso, seria quasi inacredita.vel que ·os íiscaes do partido 
adverso ao do fiscal, eleitor estranho ao Estado, e os ou-

. trós interessadOEi, 11ão ü tivessem im;r:.lgnn.dc, de modo Q.t1e se 
procedesse a uma elei~ão em pura perda, pois que nem 

. poude ser renovada. 
A obrigatoriedade da entrega do titulo do fiscal, eleito!:' 

de outro Estado, importa no evitar-se que, das 8 ás 18 ho
ras, elle possa comparecer a outras secções, e, sob pretexto 
de fiscalizal-as, usar do voto, para annullal-as, se convier . 

E o mandar que o seu voto seja tomado em separado 
tem o fim de evitar que ficasse inutilizada a eleição no caso 
· de qualquer impugnação plausível. 

De . tudo só ficou em pé o ultimo artigo 1 '7 - Revo
gam-se as disposições em contrario. 

Faço votos que as demonstrações, de vez em quando 
dadas pelo Poder Legislativo, em detrimento da sinceridade 
da liberal-democracia, não venham robustecer mais a des
airosa .opinião que o General Manoel Rabello, a quem o Po
der Legislativo de Pernambuco acaba. de homen:'l,gear. o que 
devei-o-ia ter feito rir, se o seu ideal <lictadorial fõr ver
dadeiro como supponho, expandiu em entrevista publicada 
no dia.rio O Jornal, de 16 de Maio do corrente anno, nos 
seguintes termos: 

- "Mais uma vez eu chamo a attencão da Nacão 
BrasUeira - declara o commandante da -7a. Região-
para as consequencias . funestas decorrentes do regime 
democratico praticado no Paiz. Regime que permitte 
todos os crimes de lesa patria, estimula todas as des...; 
ordens políticas e administrativas. terminando sempre 
na desmora~ção geral dos homens, acarretando a 
completa anarchia da sociedade. Não sei por que ra 
zão. depois de se ter experimentado esse regime fal
Iido durante quarenta annos, que déu logar a duas 
revoluções, cujo primeiro acto foi a ·dissolução do 
Congresso, que nunca valeu nada e nada significou 
para a vida do Paiz, venha ainda se restaurar -esse · 
mesmo regime com essa mesma desutoral'!Zada insti
tuição legislativa, que· instituiu o voto secreto, o voto 
feminino, . os reajustamentos economicos em favor da 
plutocracia e de banqueiros estrangeiros, concedeu o 
jogo of!iciallzado, creou _o ensino religioso, revives
cendo o clericalismo, com todo o seu cortejo triste de 
:retrogradações, agitando a questão social sem resol
vei-a, fomentàndo a deshonestidade administrativa e 
diluição completa. da Irresponsabilidade dos chefes, 
deixando ao desamparo o operariado, que vive em si
tuação cada vez mais precaria, deixando sem solução· 
o problema maximo de todo o regime republicano, isto 

. é, a incorporação do operariado á sociedade moderna, 
impellindo-o antes para do.utrinas exoticas e soluções 
extremas." · 

sr. Presidente_, estou · cançado. Não posso continuar . 
Termino. Qxalá que a permanencia do aêtual Cocligo 

Eleitoral e a sua execução nas proximas eleições municipa_es 
não corroborem o que acabei ·de accentuar . (Muito õem . > 

-
Durante o discurso dQ Sr :. Dorval Melchiades, o 
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Sr. Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidencia, que é occupada pelo Sr. Arruda 
Camara, 10 Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. Lauro Lopes. 

O Sr. Lauro Lopes (Para explicação pessoal) - Sr. Pre
siden1le, deixei esta Casa:. ha poucos minutos, em demanda do 
Ministerio da Viaçã,o, até onde me levaram superiores interes
ses da terra que aqui tenho a honra de representar - o Es-

- tado do Paraná. 
Ao chegar aos corredores do Ministerio, julguei. tJves..., 

se sido subvertida a ÇJrdem no Brasil e já não estivessemos 
na vigencia do regime dentro do qual eu tinha vindo, á hora 
regimental, tomar parte nos trabalhos da Camam. 

E' que, mandando meu cartáo, com a qualidade de Depu
tado Federal, ao Chefe do Gabinete do Sr. Ministro, os con
tinuas me declararam terem ordens não só para impe<llr a 
entrada, como tambem, para não annunciar a presença na-
queUa casa. ·· 

. 0 SR. FRANCISCO ROCHA - V. Ex. deve ter lido uma 
nottt. mandada publicar pelo Miüi.:;tro da Viação, declarando 
que, devido aos seus grandes affazeres, não podia S. Ex. 
hoje receber em audienc~. S. Ex. deu essa satisfação: 

O SR. LAURO LOPES- V. Ex. não me está entenden
do. No atan da defender o :Ministro não apprehendeu que 
mandei meu cartão ao Chefe do Gabinete. E o nobre cal
lega, que julga. não ter lido eu a nota ministerial, deve ter 
lido o Orçamento da Viação e, :portanto, saber que ha verba 
para custeio de officiaes de gabinete. De vez que existem 
esses officiaes, elles devem ter fUl).cções, qual a de a ttender as 
1)artes, quando o Ministro não está presente. 

O illnstre Deputado, na defesa do Sr. Ministro, estã. es
quecendo a propria dignidade do Poder Legislatlvu. 

O Sn. LAJ:iRTE SETUBAL.- A denuncia de V. Ex. é multo 
interessante, e bem mostra que ha subversão do regime. 
V. Ex., como Deputado, tem o direito de ser recebido pelo 
Min1stro. · 

O SR. LAURO LOPES- S. Ex., o Sr. Marques dos Reli, 
que foi membro e dos mais brilhantes,. . . -

O SR. FRANciSco RocHA- V. Ex. não lhe faz favor, mas 
justiça. 

o SR. LAURO LOPES- ... desta Casa, certamente .de
via ter a noção da. dignidade da investidura que o trouxe a 
sta Camara, como eu a tenho, e como a têm os meus cal-
legas. . 

Ao ouvir a declaração dos continuas - prosigo, Sr. Pre
sidente - pe:t:gUD.tei se ainda estavamos no mesmo regime e 
se ainda era lV'"..inlstro da Viação o Sr. Marques dos Reis, e, 
ao ter resposta affirmativa, desci as escadas min!sterlaes ... 

O SR. :MAGALHÃEs NETTO - v, Ex. teve toda razão ao 
perguntar isso, porque o Sr. Ministro Marques dos- Reis é a 
personalização mesma da polidez. . 

o SR. LAURO LOPES -E, porque se diZ, mesmo, que 
o Sr. Ministro é professor de cavalheirismo, foi · que estra
nhei essa. attitude; dahi a minha mâ.w.la. 
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Se. não entenaesse a.sslm, Sr. Presidente, o telegramma 
que lhe passei, ao descer as escadarias do . Ministerio, não 
seria o m1P. vou lP.r á Camara. 

O si. DINiz JuNioR- Aliás, V. Ex. deve recordar-se de 
-que o Sr. Marques dos Reis é membro do Poder Legislativo, 
Deputado como V. Ex. 

O SR. LAURO LOPES -O meu telegramma :foi asSlm 
!'edigido: 

o "Perante V. Ex. que jâ foi membro dos mais brl-
lhantes Poder Legislativo protesto contra inexplicavel 
desattenção recebi hoje seu Ministerío onde continuas 
declararam ter ordem impedir e nem mesmo annun
ciar presença r~presentantes Nação embora declinas
sem qualidade. Creio. defender dignidade poder ln
tégro formulando es~e protesto. Attenclosa.s sauda
ções. - Lauro Lopes, "leader" bancada Paraná." 

O SR. MAGALHÃEs NEtto - Subscrevo o telegramma do 
nobre Deputado, mas estou certo de que o Sr. Ministro -des~ 
conhece esse facto. 

o SR. LAERTE SETUBAL - O protesto tem toda opportun1-
·dade. · 

0 SR. DOll.!INGOS VELLASCO - Os. membros do Poder 'Le~ 
· gislativo têm passado pela humilhação de n&o serem, sequer, 
~ecebidos pelos continuas dos Ministerios. 

O SR. LAERTE SETV'2AL -E' .a eterna desconsideração ao 
.Poder Legislativo. 

O SR. CA.."'É. FILHo - Não se pode, entretanto, attribulr 
·:ao· Sr. Ministro da Viação a responsabilidade do facto.' 

o SR. LAURO LOPES - O nobre Deputado quer que 
.attribua a responsabilidade aos pobres continuos que rece
·nem ordens da autoridade superior? 

o SR. LAERTE SETmAL - A responsabilidade é do M1~ 
-nistro. 

(Trocam-se outros apartes. O Sr. Presidente reclamo. 
attenção) ~-

O SR. LAURO LOPES - Srs. Deputados: desde o dia 
-em que, immerecidamente embora, recebi os suffrag!os dos 
meus coestaduanos (não apoiados), e o Tri~unal Superior 
reconheceu a legitimidade desse mandato, pelo diploma que 

·expediu em meu favor e que me dá o direito de assentar-me 
~nesta Casa, considero-me .integrado ao Poder Leglsla.tivo, 
cuja dignidade nos cumpre defender por todos os meios. 
(Muito lJem.) E' em defesa da dignidade desta Casa que 
trago o facto, ele si desagradavel e revoltante, ao conhecimen
to de V. Ex., Sr. Presidente, e da Camara. No que estava 
em mim, com o telegramma que acabo de passar, cumpri 

:minha missão - lavrei o meu protesto. 
A . Camara dos Deputados. com a attitude que tomar, 

·dirá :se o Poder Legislativo sahiu ou não diminuido, ... 
· O SR. LAERTE SETUBAL - ·Não sahiu, porque v, Ex. logo 

:protestou . 

O SR. LAURO LOPES - . . . esta tarde, do Ministerto da 
~iação. ·.. · 

Era o. que tinha. a dizer. {O orador é cumprimentado.} 
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Em seguida, é encerrada a discussão do projécta> 
n. 69-A, de 1935 (la legislatura), ficando adiada a 
"'lrn.f_~l'::in n~ fn~~ õn 'H.PrimPntn . 
·- ·-:DiS~u'SSãõ-linica--dõ- -ilarecer- -n. 4, de 1935, os. 

legislatura), opinando pela não approvação da Con-· 
venção creando a União Internacional de Soccorros; 
com parecer da Commissão de Finanças, concordan
do com o da de Diplomacia. 
· Encerrada a discussão, :ficando adiada ·a vota:-
ção, na forma do Regimento. 

Discussão unica do projecto n. 121, de 1935 c1a. 
.legislatura) , .e.ppro~ando a Convenção Intern~cio
nal denominada "Pacto Roerich", assignada em was
hin~n, aos 15 de Abril de 1935. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vota
ção, na fortna do Regimento. 

Discussão unica do requerimento n. 62, de 1935-
oa. legislatura), do Sr. Octavio da Silveira e outros. 
de informações sobr:_e prisão de um operaria. · 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento. 
Tem a palavra o Sr. Octavio da Silveira. 

O Sr. OctaV:io da Silveira- Sr. Presidente, Srs. Depu
tados: A justificação ~o requerimento ora sujeito á apre
ciação da Camara dispensa grandes palavras. 
· Trata-se de interrogar a policia sobre o destino dado a(}_ 
alfaiate .Jacob Goldschmidt, injustamente accusado de autor 
da morte de. um agente poUcial, facto occorrido num comi:-
cio popular realiZado a 13 de Maio passado, e preso a 22 do 
referido mez. · · · 

Essa prisão se deu simultaileamente com a de dois ou'-· 
tros operarias, os irmãos Mendes de Moraes, que só logra
ram a liberdade após brutaes sevicias e a assignatura de 
depoim.enros ,forgicados pelas autoridades policiaes e nos 
quaes era apontado Jacob Goldschmidt como responsavel pelo 
tiro que prostrou sem vida o agente Manoel Lama.o. ·Foi por 
esses dois operarias, . que se veio a ter noticia da prisão do 
alfaiate e das torturas inquisitoriaes a que estava sendo 
submettido afim de ser compell1do á confissão de um crime 
que absolutamente não póde ser de sua autoria, dadas as 
clrcumstanclas, comprovadas pelo auto de necrops1a, em que 
foi perptltrado. Assim mesmo a. 1a Delegacia Auxiliar ins
taurou o cornDet~nte processo e requereu a prisão preven
tiva do accusado, obtendo a sua decretação a 22 de Junho. 
tendo, porém, o cuidado de furtar a victima a vista de ami
gos, de collegas e dos representantes da Commissão Juridica. 
do Hrasil, que tomou a si a tarefa de desfazer, em nome da 
Verdade e da Justiça., a trama maldosa em que se procura 
eStrangular a libe!:dade de mais um operaria nobremente 
unido aos milhões de braslleiros que apenas reclamam ali
mento, abrigo· e garantias para pode~m ter o que a Consti
tuição lhes assegura - uma exlstencia digna. 

Mas o que mais surprehende, o que mais enche de ap
prehensões o espirito dos que se interessam pela pratica dO' 
regime democratico e da. obediencia que as autoridades devem 
ás leis. emanadas da soberania popular, é o facto de até aos. 
juizes, a que está. affecto o caso, negar a policia informações 
certas sobre o paradeiro actual da victim.a. e, o que é mals, 
não confessar a sua reclusão })ara assim im.pedil-a de c;om;o 
parecer perant~ () Poder 'udlc_iario na ·defesa não ~ de ·sua. 
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1ioeràade, miseravelmente violentada, senão àa propria vida 
·que os supplicios quotidianos vêm pondo em seria e Unmi
. nenL~ pengo. 

E ' crença mesmo que as evasivas e mentiras com que . t1. 
policia vem annullando e entravando, num desrespeito gros-

-seiro, a acçáo do Judiciario, não visam·senão dar tempo a que 
desappare9am os signa~s reveladores do martyrio inqualifi
·cavel, se e que esses s1gnaes ainda possam apagar-se anws 
-da extincção da vida do desventurado alfaite, cujo Unico e 

-~rande crime consistiu em acreditar n aficcão do 13 de Maio 
e ir á. :;;;:aça publica -festeJar um acontécimento que não 
:passa de um registro da folhinha e pe~o qual. anseiam e 
lutam e soffrem os que amam verdadeiramente este vasto 

.Faiz: a libertação de quarenta milhões de escravos. -
Não é necessario que eu demonstre a procedencia des -

ses receios, o porque de tão justas apprehensões. o caso de 
'Tobias Warchawski, que tão profundamente. abalou e alar
:mou a alma nacional, ainda é recente e está na memoria de 
todos. Preso quando assistia a um comício popular de com
bate á guerra, de protesto contra o fascismo e todas as for
mas de oppressão, de defesa da solidariedade entre as nações 
e da liberdade entre os homens, não poude sobreviver ás 
torturas que lhe !oram intligidas pelo banditismo policlal, 
indefectível nos organismos políticos em decompos1çl!.o. 

Em summa e até que tenham. as informações: a policia 
-attrlbuiu ao alfaiate .Tacob Goldschmidt um crtme, por tsso 
prenaeu-o e, desde então, n!nguem mais o viu nem, a res4 

peito, poude, .. ultilnamente, obter qualquer informação. 
A policia terá, pois, que dizer onde o poz e o que delle 

.é feito. · . 
. Agora, Sr. Presidente, vou lêr, para que taça .parte de 
·:meu discurso, o of!icio que recebi da Assocíação Juridica 
-do Brasil, que está Pl'ltrocinando a causa do al:taiate J acob 
-Goldschmidt: -

ExinO . Sr. Deputado O c ta via da Silveira - ua
mara dos Deputados: 

A Associação .ruridieá do Brasil, organização de 
frente unica dos que combat em, dentro do dominl.o 
judic1ar1o, em defesa das liberdades populares, reco
nhecendo em V. Ex ., um honesto defensor dos direi4 

tos e franquias constitucicnaes, appella para a sua re
conhecida combatividade, no. sentldo de formular da 
tribuna, um requerimento de informações ao Sr _ Ml,
nistro da .Justiça sobre o paradeiro do alfaiate Jacob 
Goldsclmúdt, que !ôra preso pela policia-politlca. 
desta Capital, no dia 22 de · Maio transacto, injusta e 
infam:antemente accusado de haver assassinado um 
policial, de nome Manoel Lamas, na tarde de 13 de 
Maici referido.· Nesse dia, um grupo de negros, com
memorando a data, iiüciava. um comicio em !rente á 

·Estação -Central da E . F . . Central do Brasil, · quandÇl 
foi dissolvido a bala por uma turma de agentes de 
policia, dQ que resultou a morte daquelle pallc1a.l e 

- · ferinientos eJn innumeros J>Oputares. 
Em consequencia da morte do investigador La

mas, a policia passou a exercer .o mais abusivo terror. 
prendendo e espãncando trabalhadores, entre os quaes 
'Alberto e Aristeu Mendes de Moraes e Jacob GolW>ch
midt, em favor de quem a A . .r . B. impetro~ á Justlça, 
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· Criminal mais de um pedido de habeas~corpus, que,.. 
entretanto, ""'o foram ~tt.endidos, em virtude da po
licia ter informado que os pacientes não se encon
travam então presos, quando é certo, do exame aos-. 
autos de processo crime movido .contra Jacob, a pro
posito da morte do policial Lama~ nffecto á 3a Pre
toria Criminal, que os irmãos Menn..:s . de Moraes fo
ram presos para depor como "testemunhas" accusa
torias de Jacob, só logrando a liberdade, depois que. 
vencidos pelos mãos tratos que lhes foram in~Jgidos, 
se resignaram a assignar os "depoimentos" que a po
licia arranjou, emquanto que Jacob, preso illegalmen
te no dia 22 de Maio, apezar de torturado physica-
mente durante ·varias dias, protestou sempre pela sua 
innocencia . 

Não obstante os protestos de Jacob e de sua in
nocencia resaltarem de todas as peças processuaes, a 
1a Delegacia Auxiliar relatou o inquerito respectivo,. 
solicitando a prisão preventiva do mesmo. o que foi 
deferido em 22 de Junho passado, expedidos em con
sequencia, os mandados de prisão á D. G. !. 

Com. o intuito evldente de occultar o pretenso réÕ
ãs vistas do Judiciario, tal o seu estado de decadencia 
physica, resultante dos ferimentos soffridos no presí
dio, e para difficultar-lhe a defesa, que será patro
cinada por esta Associação, a policia deixa de cumprir· 
os mandados judiciaes recebidos. com menosprezo ao 
Poder Judiciario, e procura mesmo fazer crer em jui
zo que Jacob se acha fot-agido! ! ! 

Bem vê o illustre parlamentar a necessidade de 
seus serviços no caso em apreço, para que seja apre
sentado ao juiz do processo, com a maxima urgencia·~ 
Jacob Goldschmidt. 

Com as nossas saudacões fratemaes. Pela Asso
ciação J. do Brasil, Orlando Mello, vice-presidente em : 
exercicio. 

Ruas. José, 76, sobrado, sala de frente. 

Com essas palavras justificativas e com o officio que
acabei de ler, espero que a Camara approve o requerimento. 

O Sr. Barreto Pinto - ·Sr. Presidente, faltando quinze 
minutos para encerramento da sessão, não pretendia eu 
falar sobre o requerimento do nobre Deputado Sr. Octavio
da Silveira, deixando, então, para tratar do caso no :çnomento-

·da votação. Não tive a satisf~ção de ouvir o que S . Ex . 
disse. Em todo caso, aproveito a opportunidade para pro
ferir algumas palavras sobre o assumpto, esclarecendo ~ 

· debate. 
Preliminarmente, devo declarar que votarei a favor, como 

tenho votado todos os requerimentos apresentados nesta . 
Casa. Votal-o-ei, tambem, como homenagem ao humoris
mo com que a opposição desta Casa está querendo combater-
o governo do Sr. Getulio Vargas . · 

0 SR. DOMINGOS VELLASCO - Que humorlSltlo é esse? 

O SR. BARRETO PINTO - O requeriment<> tem a as
·sJgnatura do Sr. OctaViO da Silveira ... 
. .osn. DoMINGOs VELLASco- o qual não pertence á mi

.norla. 
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O SR. BARRETO PINTO - . . . e estã. referendado por 
.figuras de relevo da opposição, que considero, senão gene
raes, pelo menos cuwüeis da. ai:)poei;;ãc, como a sr. Plinio 
Tourinho, - que tambem é coronel de verdade (riso), o se
nhor João Mangabeira, uma das figuras mais brilhantes do 
parlamento brasileiro; o Sr. Bernardes Filho, vulto que me
~ece todo o nosso apreço e consideração,- S. Ex., aliás, de
~clarou-me que assignou o requerimento por uma questão de 
.solidariedade humana -. pelo Sr. Roberto Moreira, repre
sentante de S. Paulo e leaàer do P. R. P., e, :inalmente, 

tra:z; a assignatura do Sr. Botto de Menezes, n~. qualidade 
-de opposlcionista parahybano. 

Mas, retornando o fio dessas considerações; não posso 
-comprehender, Sr. Presidente, como um simples caso de po
licia como este, possa servir de instrumento para a oppo-
.:síção. · 

0 SR. DOMINGOS VELLASCO- Caso simples? Então V. Ex. 
não ouviu a justificativa que acaba de. ser feita? Desappa
:rece uma pessôa e é um caso simples? 

O SR. BARRETO PINTO - Ora, Sr. Presidente. estou 
ve!ldo o dia em que apparecerá um requerimento no sentido 
de que sejam prestadas informações á camara sobre todas as 
:pessôas que foram detidas, semanalmente. 

O SR. DoMINGos VELLAsco ,-. Sempre que a policia pro
.ceca como nesse caso, a opposit;ão reclamará informações. 

O SR. BARRETO PINTO - Permitta o nobre Deputado, 
:Sr. Domingos Vellasco, que foi um dos collaboradores mais 
.f:ffici.,.tltes na elaboração da Carta Constitucional, ... 

0 Sa. DOMINGOS VELLASCO - Agradecido a V. Ex. 

, o SR. BARRETO PÍNTO - ... para dizer que o reme'iio 
jvridico não é o requerimento de informações ao Governa. 

Perguntarei, então, lá foi requerido haoeas-corpJJ,s â Côr
te Suprema? A Policia já prestQu esclarecimentos á Justiça? 

Não podem ser maiores as garantias asseguradas pela 
<Co!lstituicão de 16 de Julho de 1934. 

0 SR. CAFÉ FILHO - V. Ex. não approva o requeri
meDto? 

O SR. BARRETO PINTO - Já o disse.- Apr,:~rovo-o por 
urna questão de coherencia, com que sempre tenho votado. 
Não sou daquelles que votam conforme o Sr. Raul Fernan
des.,. 

o Sn. CJIFÉ FILHO - V. Ex. está convidado a explicar 
..sua asserção . 

O SR. BARRETO PINTO - Explicarei, com prazer. 
Quando o Sr. Raul Fernandes, na primeira bancada, se levan
ta, approvando ou negando o voto a qualquer projecto, já se 
sabe de antemão qual será o voto da maioria. Eu, entretanto, 
tenha a satisfação de declarar que muitas vezes o leader da 
.majorja se levanta e eu fico sentado. 

O SR. PEDRO Rt\CHE'- E' a disciplina partidarla. 

(Trocam-se apartes entre os Srs. Barreto Pinto e Café 
Filho.) 

O SR. BARRETO PINTO - Não quero prolongar a dis
.zussão, porque já manifestei o meu ponto de vista.. Votarei 
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a favor, porque outra não tem sido a minha attitude nest~ 
C~sa. . E .. mesmo que ~o:;sim. não fosse. desta vez, daria o meu 
voto favoravel, como homenagem á ininoria. que só póde re-
correr aos simples casos de policia para fazer opposição ao· 
Governo. 

Em seguida, é encerrada ..-a discussão do re'-· 
querinlento n. 62, de 1935 (P legiSlatura), ficando
adiada a votação. 

· O Sr. Presidente - Esgotada a materia constante da
Ordem do dia, vou levantar a Sessão, designando para a d~ 
::~manhã a seguinte 

ORDE.'\4 DO DIA 
· ~ 

33 discussão do projecto n. 218, de 1935, concedendo
premio para o inventor de uma machina para extrahir cêra. 
de carnaúba; com pareceres favoraveis das Commissões de· 
Agricultura e de Finanças e Orçamento; · 

111. dlscuss~o do projecto n. 39-A, de 1935 (ta· legislatu
ra), autorizando a abertura do credito de 200:000$000, como-. 
auxilio á Missão Salesiana (catechese dos índios Chavan
tes) , com substitutivo õa Commissão de Finanças e Orça
mento e voto em separado do Sr. Gratuliano de Brito; 

Discussão especial do projecto n. 127, de 1935 (ta legis~ 
!atura), (emenda approvada e destacada do· projecto nume~ 
ro 127, de 1935), prarogando por um armo o prazo para o
registro civ-il de Qascimento; 

Discussão especial do projecto n. 128, de 1935 (la legis
latura), {emendas approvadas e destacadas do projecto nu
mere 42, de 1935 o a legislatura), autorizando o Governo a. -
entrar em entendimento com o Instituto de Proteccão e As
sistencia á Infancia do Rio de Janeiro; para conê1usão do· 
Hospital Infantil . · 

Está. sobre a mesa, durante dez dias uteis, afim · de re
ceber emendas de 23- discussão, o projecto n . 101, de 1935 ua 
legislatura), orçando a Receita Geral da Republica e fixan
do a despesa, para o exercicio ·de 1936 (50 dia) . 

Levanta-se a Sessão ás 18 horas . 
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59a SESSÃO, EM 12 DE JULHO DE 1·935 

"PRESIDENCIA DO SR. AP.RlJDA CAM..I\..RA, 10 VICE-PRE
SIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os Srs . : 

Arruda Camara, Pereira Lira, Agenor Rabello, Edmar Car
valho, Lauro Lopes, Mario Chermont, Acylino de Leão, Abguar 
Bastos, Genaro Ponte, Gerson Marques, Godofredo Vianna, 
Hugo Napoleão, Adelmar · Rocha, ?linio Pompeu, Fernandes 
Tavora, Xavier de Oliveira, Martins Veras, José Augusto, Ri
cardo Barreto, Botto de Menezes, Souza Leão, João Cleophas, 
Rego Barros, Heitor Maia, Antonio de Góes, Simões Barbosa 
Severino Mariz, Emilio de Maya, Orlando Araujo, Fernandes 
Lima, Deodato Maia, Pinto Dantas, Arnold Silva, Leoncio 
Galrão, Raphael Cincurá, Pereira Carneiro, Henrique Dods-:
-worth, Amaral Peixoto, .Julio de· Novaes, Sampaio Corrêa, 
Acurcio Torres, Prado Kelly, Arthur Bernardes Filho, Bias 

.F~rtes, Pinlleiro Chagas, Martins Soares, Pedro Aleixo, José 

.Braz, Levindo Coelho, TheodomU'o Santiago, João Beraldo, 
.Arthur Bernardes, Furtado de Menezes, Daniel de carvalho, 

Chri.Stiano Machado, Macario de Almeida, Negrão de Lima:, 
.José Alkmim, Simão da cunha, Anthero Botelho, Delphim 
.Moreira, Theotonio Monteiro de Barros, Santos Filho, Barros 
Penteado, Castro Prado, Alves Palma, Jorge Guedes, Gomes 
Ferraz, Meira .Junior, Justo de Moraes, Laudelino Gomes, Vi-

.cente Miguel, Axthur Santos, Octav:io da Silveira, Paula Soa
ns, Francisco Pereira, Rupp Junior, José Muller, Dorval Mel

"Chiades, .:Vespucio . de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio xa-
vier, Annes Dias, Pedro Vergara, João Simplicio, Frederico 
Wolffenbuttel, Victor Russomano, Dario Crespo, Fanta Ribas, 
Nicolau Vergueiro, Anlz .Badra, Abel dos Santos, Francisco 
di Fiori, Francisco Moura, Martins e Silva, José do Patl:oti
:nio, Ricardino Prado, Ricardo Machado, Lima Teixeira, · Paulo 

.Assump~o. Leoncio ArauJo, Moacyr Barbosa (99). '· 

O Sr. Presidente -:- A lista de presença accusa o compa
recimento de 99 Srs. Deputados. · 

Está aberta .a Sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (2° Secretarto ) procede á leitura 
·da .1\cta da Sessão ,antecedente, a qual~ posta em di.l>cussãC?· 

O Sr. Negrão de Lima (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
Do grande discurso hontem aqui pronunciado pelo illustre 
.:Qeputado Sr. João ~e)Yes da Fontoura, grande .pelo brilho _e 
·nela densidade dos . conceitos, consta o trecho (lue a segmr nproduzo: . . ; . . . . . . 
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"Com tal massa de recursos, sem duvida equiva
lente a um emprestimo compulsorio, foi que o governo · 
póde levar a termo a sua polltica caféeira.. Se é as
sim, como exbaustiva e brilhantemente o demonstrou 
ha dias o eminente Sr. Sampaio Corrêa, poderia o 
nobre Ministro diZer com exactidão que a solução da 
crise tenha sido encontrada "dentro .da propria la
voura cafêeira"? 

O caso fiCúu aqui soberanamente julga do no um-. 
mo debate, com a expressa confirmação de muitos 
dos nobres Deputados da maioria, notadamente do· 
illustre Sr . Negrão de Lima, Relator do parecer so
bre o accôrdo de Londres, e de brilhante Deputado, 
pela bancada situacionista de São Paulo. O Sr. Sam
paio Corrêa ordenou as suas conclusões, apoiadas pelos· 
aparteantes, num triangulo de fogo : 10, se não fos-
sell1- os congelados,. taes emprestimos não poderiam 
ter sido feitos: 20, taes congelados resultàram da re
tenção cambial; 3°, esses congelados representavam 
importancias que deixaram de ser :pagas aos expor
tadores estrangeiros, apesar do deposito do dinhe:rc 
papel no Banco do Brasil e em outros." 

Sou muito sensível ao exagerado apre~o que os me~s
preclaros collegas da· minoria parlamentar vem emprestar..ac· 

·ás palavras por mim enunciadas. · 
TodaVia, seja-me licito annotar que SS. EEx., de par" 

com essa generosidade, igualmente exageram, quando, po~ 
força da interpretação, augmentam as dimensões daquillo que 
eu disse. e effectivamente quiz dizer. 

Nã,o apoiei qualquer proposiç~o que tivesse em vista con
cluir que. senão houvesse congelados, os emprestimos realiza
dós em consequêneia da politica do café não teriam sido 
feitos. · 

O topico do discurso do digno Deputado Sr. Sampaio· 
Corrêa, por mim referendado, foi aquelle em que se a!fir
mava que os e:mprestim.os do. café promanaram dos congela
dos . Mas isto, evidentemente, não é o mesmo que asseverar
<;tie, se congela dos não houvera, não teriam os emprestimos· 
existido uma vez que os atra~dos não constituiram a unica 
fonte de recursos com que contava o nosso principa,l estabe
lecimento de credito. 

Cumpre ainda esclarecer, Sr ; Presidente, que tant~ a: 
asserção. que considero mais attenuada. do sr. Deputada 
Sampaio Corrêa, como a affi.rmação que avancei e a con

. cvlusão radical do Sr. Deputado João Neves da Fontoura, 
exactamente porque versam questões de facto, estão sujeitas
á verificação, em conferencia com os acontecimentos que. ef
fectivamente, se tenham dado. 

Informado estou de que todos ·laboramos em equivoco~ 
· e, consequentemente, em engano. maior o íllustre Sr. João
Neves, de vez que a sua conclusão se me afJgu.ra mais ra
dical do que a. do seu digno compan.."leiro político . . Os em
l)restimos do café não decorreram dos congelados e teme!a - . 
rio será considerar que, sem estes, aquelles não existiriam, 
'J)orque, na occas1ão em que taes emprestimos foram feitos,. 
congelados não havia no Banco do Brasil. 

O'SR. RENATO BARBOSA -Esta ê a pura Verdade. 

O SR. NEGRãO DE LIMA - Naturalmente, terei de-
examinar pormenorizadamente o a.ssumpto, quando fõr posto. 
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no tapete da discusão o projecto que approva. o convenio de 
:r,ondre.s, oper~ção esta que recebeu hontem, na peça ora.toria 
do nobre_ coll~ga, Sr. Deputado João Neves, a mais bella 
das consagraçoes . 

Não podia, entretatno, deixar de fazer esta rectüicacão: 
os apartes que profer~, quando falava o Sr. Deputado Sãm
pa.íb Corrêa, foram incluidos no seu discurso - para utili
zar-me de uma . velha imagem - como os traços imperfeitos 
J1as telas dos grandes artistas, os quaes seguem a sorte di
ctada pela autoridade daquelles que as confeccionam. Estoú 
por isso correndo o ricso de ver os meus apartes celebriza
dos pela notoriedade que naturalmente vae cercar assim a 
ora~ao do preclaro Deputado Sr. Sampaio Corrêa, como a 
do eminente collega Sr. Deputado João Neves da Fontoura. 

0 S!l.. SAMPAIO , CORP.ÊA - Obrigado a V. Ex. pelo que 
me toca_ 

O SR. NEGR.AO DE LIMA - Permittam-me aspirar a 
que essa celebridade seja por igual repartida com os apartes 
que proferi e a despretencíosa rectif1cação que ora faço . 

Era o que tinha a dizer. (iJ!uito bem.) 

Em seguida, é approvada . a Acta da Sessão an
tecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se ã.. leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1° Secretario) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Sr. Dorval Melchiades, de 11 do corrente, nos se- . 
guintes termos: 

Sendo, pelo art. 86 do Regimento Interno, irrevogaveis 
as renuncias, requeiro que me seja dado substituto na Com
mi.ssão de Segurança ~acionai, da qual declino a honra de 
pertencer. 

Sala das SessQ.es, 11 de Julho ·de _1935 . - DorvaZ Mel 
chiades. 

- Inteirada. 

Do Minísterio da Justiça e Negocias Interiores, de · 9 do 
corrente, enviando as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Exr.1o. Sr . 10 Secretario da camara dos Deputados . 

Em resposta ao o!ficio n. 814, de 27 de· Junho findo ca
be-me declarar a V. Ex . , em relação ao ítem " a" do reque
rimento de informações apresentado a essa camara pelo 
Sr . Deputado Pedro Firmeza, que houve um equivoco na ci
tação do período referente ao pagamento da gratificação ad
c1cional de 15 % a que tem direito o ~ervente da secretaria 
do Senado Federal, Antenor Ribeiro, visto QUe, embora estejs. 
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certa a importanci.a. realmente devida, a mencionada gratifi-· 
eac:ão addicional abrange o perlOdo de 1 de. Outubro de 1928 
a 31 de Dezembro de 1930 e não sómente o de 1 de Outubr_o 
a 31 de Dezembro de 1930, como consta da demonstração que 
acompanhou a mensagem do Exmo. Sr. Presidente da Repu
,bllca transmittida a essa Camara com o aviso n. 816, de 
5 de Junho findo. Assim, pois, sendo de 500$000, mensaes; os 
vencimentos do aUudido servente, !oi a mencionada gratifi-' 
c a cão calculada em 2: 025$000 no período de 1 de outubro de 
1928 a 31 de Dezembro de 1930. . 

Em relação ao item "b", tenho a dedarar que .cs paga
mentos constantes da citada relação foram examinados por 
este Ministerio sob o aspecto da prescripçâo quinquenal de
terminada no Codtgo Civil da Republlca. Convém, porém, ac:
centuar que, tendo o servente Antenor Ribeiro requerido o 
pagamento da gratificação addicional a que tem dh:eito, em 
.26 de Maio de 1934, o periodo anterior a 26 de Maio de 1929 
não incorreu na prescripção quinquenal, visto que, antes do 
despacho, do Sr. Chefe do Governo Provisorio, de 8 de Março 
de 1932, mandando contar o tempo de assalariado, não tinha o 
mesmo funccio:oario o requisito necessario ao pagamento da.
quella gratificacão, e, assim, não lhe cabia fazer qualquer 
reclamação quanto a esse pagamento. 

Além das gratificações, pensões e dilferenças de venci
mentos, correspondentes aos exercícios de 1930 (Outubro a 
Dezembro),, 1931, 1932 e 1933, incluídas na referida relação, 
cujas cijvidas não poderiam, ainda, incorrer, na prescripçã.o 
quinquenal, consta o pagamento da gratüicação addicional da 

· 15 o/o concedida ao ajudante de motorista da Secretaria do 
Senado Federal, Frederico Alves,- no . periodo de 9 ãe Abril de 
1929 a 31 de Dezembro de 1930. Em relação ao alludido pa
gamento cumpre-me declarar que o citado periodo é justa
mente o que não incorreu na. prescripção, visto que, tendo o 
supra citado funccionario direito áquella gratificação, desde 

· J .de Janeiro de 1926, sómente, em :Petição de 9 de Abril ' de 
1934, reclamou . o seu pagamento, deixando, assim, incorrer 
na prescripção o periodo dê 1 de Janeiro de 1926 a 8 de Abril 
de 1929. 

Finalmente, em refereucia ao item "c" do alludido re
querimento, informo a·v. Ex. -que o·Ministerio a meu cargo 
não dispõe de elementos que o habilitem a prestar a sug
gestão solicitada, parecendo-me que, sobre o a ssumpto, po
deria ser ouvido o Ministerio dos Negocias da Fazenda, . a · 
menos que fosse dada, desde logo, preferencia á fôrmula . de 
autorizar o Poder Executivo a realizar operações de credito 
até á importancia necessaria. . 

Retiero a V. Ex. meus protestos de alta estima e eleva,.. 
<!a consideração . 

Ráo 
O Minístro da Justiça e Negocias Interiores. Vicente 

- A quem t_ez a requisição. 

Do Ministerio da Viação e Obras Publicas, de 11 do cor
rente, remettendo as seguintes 

lNPORMAçóes 

Em solução ao officio n. 776, de 21 de .Junho p . findo, 
em que V. Ex. me pediu providencias, afim de que fossem · 
prestadas a essa Camara as informações requer.idas p elo se.:. 
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nhor Deputado Domingos Vellasco, sobre c.; trabalhos da Com"" 
mís.são de Estudos dos rios Tocantins e Araguaya, transmitto
lhe. por cópia, o officio n. G-134, de 4 do corrente mez, do 
Departamento Nacional de Portos e Navegação, bem como có
pía dos documentos que o acompanharam. 

Cumpre-me accrescentar que, sciente das informações 
prestadas por aquelle Departamento, determinei providencias 
no sentido de ser apresentado o relatorio dos trabalhos da 
referida Commissão, o que, segundo me communica o Depar
tamento, acaba de ser feito em data de hontem, tendo-se en
caminhado a prestação de contas á Directoria Ge1:al da Des-
pesa do Ministerío da Fazenda. ·· 

Marques dos Reis. 

- A quem fez a requisição. 

Dlmo. Exmo. Sr. Dr . .roáo Ma-rques dos Reis, D. D. Mi-
nistro da Viação e Obras Publicas . ~ 

Tenho a. honra. de restituir o incluso officio n. 776, de 
21 de Junho ultimo, da Secretaria da Camara dos Deputados, 
transmittindo o pedido de informações, formulado pelo Se
nhor Deputado Domingos Vellasco, sobre os trabalhos reali
zados pela Commissão de Estudos dos rios Tocantins e Ara
g;uaya, relatorío e p~oiecto consequentes ~ respectiva pres
tação de contas - offido enviado com a papeleta 13 .11!1-35, 
de 22 de Junho Ultimo, do Protocollo Geral. 

Para poder informar esse requerimento, houve necessi
dade de ouvir o engenheh·o Candido Lucas Gaffrée, que foi 
o Chefe da alludida Commissão, e. que prestou a informa.Qão, 
que, com a devida venia. submetto, por cópia, i apreciação 
de V. Ex. 

Sobre esse assumpto, como V. Ex, ve-rá das côpias que 
vão em annexo, n~o tendo o engenheiro Candido Lucas Gaf
f:rée me apre;,entado, até ao dia 1° de· Abril ultimo, a sua 
prestação de contas, relativa ao adaintamento que lhe fol 
feito, da importancía de 400:000$000, para os serviços da 
Commissão; enviei-lhe o officio n. 1.602, convidando-o a ef
fectuc.r, immectiatamente, a prestação de contas, na. fórma do 
Codigo de Contabilidade. Essa prestação de contas, porém, 
(!Ue havia sido entregue em 30 de Março p. findo, no Pro
t.ocollo desta Repartição, conforme verifiquei posteriormente, 
llma vez apresentada, lhe foi restituida, para corrtgir falhas 
apontadas pela Contadoria deste Departamento. 

Essa correcção até 10 de Junho, não tinha sido feita, o 
que determinou a providencia., constante do officio G-lll, 
que deu ao engenheiro Gaffrée, o prazo de oito- dias, não só 
para attender as exigencias da Contadoria, como para apre
sentar o seu relatorio, de modo que este Depa-rtamento fi
casse habilitado a. conhecer e transmittir a. V. Ex. os re
sultados da commiSsão. 

Scientifica.do da deliberação desta Directoria, pediu o 
engenheiro Gaffrée, prorogação de prazo, tanto par<t a apre
sentação do relatorio, como para a prestação de contas. A.t
tendi, no que cll2ia respeito ao relatorio, c:oncedendo-Ihe a, 
prorogação até 30 de Junho. Não o fiz, porém, quanto á pres· 
nação de contas, por me fallecer competencia. para tanto, pois 
o assumpto é regulado pelo Codigo de Contabilidade, que àe
termina prazo pa:ra tal prestação e multa de l, % ao mez, por 
excesso desse prazo. 

E como até ao dia 30 de Junho ultimo, o engenheiro 
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·aaf!rée deixou de apresentar o seu relatorio, e bem assim 
de restituir a sua prestação de eontas, conSiderei os dois 
officios acima citados co::no simples advertencia e batxei a 
portaria de 1 do corrente, .tpplicando-lhe a pena de repre
hensão, de que trata o art. 52, do Regulamento deste De
partamento. 

Cabe~me accrescentar que, sómente hoje, ás 15 ]h ho
ras, foi restituido pelo interessado o processo da prestação 
de contas, que na mesma. data encaminhei á Contadoria para 
n devido estudo . 

Saude e fraterrudade .-

Confere - Maria de Lourdes Ribeiro de Castro. - l!'Te
derico Cesar Burlamaqui, Director . 

(Cópia: L. R. C.). 

Sr. Chefe da 2a mvisão: 

l 

Trabalhos realizados pela. Comm!ssáo de Estudos dos lUas 
Tocantins e Araguaya 

Os trabalhos realizados pela Comnússão de Estudos des
tes rios constaram do levantamepto expedicto e exploração 
do rio Araguaya de_ Balisa a Alcobaça em uma extensão de 
2. 240 km. ; da zona de Conceição do Aiaguaya ao rio Salo
bro, por ter!"a em uma extensão de 432 km.; de Conceição do 
Araguaya, por terra a Piabanha, por terra em uma extensão 
de 360 km., de Porto Nacional a São João do Araguaya, des
ceaào o rio Tocantins em uma extensão de 1.080 km.; le
vantamento expedicto do rio Vermelho em 60 km.; do rlo 
do Peixe, 40 km.; do rio Crichás, 40 km. ;· do Braço Menor 
da Dha do Bananal, 40 km.; do rio das Mortes, 40 km. Fo
ram levantadas as plantas topo-hydrographicas dos portos 
de Leopoldina, Porto Franco e conceição do Araguaya, as
sim como o levantamento das . povoaçf.es. Foram medidas as 
descargas dos rios Vennelho, Crichás, Peixe e das Mortes e 
do AraguayFJ. em Leopoldina, Ponta-Sul da Dha do Bananal. 
Conceição do Araguaya e São VIcente. Foram reconhecidas 
e exploradas com mais detalhe, levantando-se a posição dos 
canaes principaes e sondagens, com instrumentos, as . se
guintes corredeiras: - Tres Portas, Caldeirão, Santa-Maria
Velha, Joncon, Jacús, Pacús, :Páu d'Arco, Carreira Comprida 
e Santa Isabel, em parte . Foram minuciosamente estudadas 
e reconhecidas as condições de navegabilidade dos rios em 
questão, executando-se sondagens em todo o percurso reali
Zado pela Commissão. 

Foram estudadas por especialista a geologia, fauna e 
flora, nucleos de populações e locaes para estabelecimento 

. de nucleos coloniaes. Foram realizadas observações meteoro
logicas, assim como compilados os dados existentes na esta-
ção de Conceição do Araguaya. -

Foram examinadas as condições economicas, commer':' 
• ciaes, industriaes dos municipios percorridos . Em 156 dias 

de trabalho effectivo, percorreu a Commissão 6 .161 km., com 
uma media diaria de 39 km. A Commisão não· poude reali
zar os desenhos e plantas no local dos trabalhos não só por 
falta de installac;ões apropriadas, como pela sua grande mo
bilidade . Tendo chegado a esta Capital a 12 de Fevereiro do 
corrente anno, só depois dessa data é que foram iniciados os 
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desenhos dos serviços executados, a collecta e organização dos 
nados, os relatarias dos ditferentes encarregados de serviços, 
:afim de poder ser organizado o Relatorio Geral do engenhei
ro-chefe e tiradas as conclusões sobre taes serviços . Esses 
acham-se em vias de conclusão neste Departamento e o Re-
1atorio do engenheiro-chefe deverá ser entregue dentre de 
poucos dias, maximê, sendo seu desejo apresentar um traba
lho mais ou menos completo. 

II 

Quanto ã prestação de contas das desuesas realizac1as 
:pela Commissão, apresentada dentro do J;lrazô prescüpto pela 
lei, depois de examinada pela Contadoria desta Repartlçao, 
ioi d~volvída ao engenhe1ro-chefe para correcção de certos 
enganos verificados c acha-se prom:Pta :para ser enviada ao 
Tribunal de Contas. 

III 

Quanto ás conclusões a que chegou a Commissão, c::m 
n::lação aos servjços por ella executados e ás co~dições de 
navegabilidade dos rios Tocantins e Araguaya, serao conhe
cidas OPIJOrtunamente, depois da apresentação do Relatorío. 

_ Rio de Janeiro, 27 de Junho de 1935. - CandidD Lucas 
Gcrjjrée. 

Confere. -Maria de Lourdes Ribeiro de Castro. 

Departamento Nacional de Portos e Navegação - 1a Dl
visão - officio n. 1.605 - 1 de Abril de 1935 - Assumpto: 
Prestação de contas - Ref. S/N. 

Sr. engenheiro Ca:n.dido Lucas Gaffrée: 

Tendo terminado, em 31 de Março ultimo, o prazo per. 
mittido, de accôrdo com o decreto n. 21.266, de 8 de Abril 
de 1932, para a prestação de contas da importancia de réis 

•t00:000$000, por 'I'ÓS recebida do Thesouro Nacional para as 
despesa~ da Co:tnmissão de Estudos dos Rios Tocantins e 
Araguaya declaro-vos deveis effectuar in'.mediatamente essa 
:prestação de contas, na forma do disposto no Regulamento 
do Codigo de Contabilidade. 

saude e fraternidade. - Frederico Cezar Burlamaqui, 
rlirector. 

Confere. - Maria de Lourdes Ribeiro de Castro. 

Sr. Chefe da 2a Divisão. 
Tendo sido extincta no dia 31 de Dezembro do an!'lO pa~

:sado, a Commissão de Estudos dos Rios Tocantil:ls e Ara
gua.ya, que,· até a presente data, não cumpriu as exigencias 
:feitas pela Contadoria, em sua prestação de contas, recom
mendo vossas providencias, não só para que taes exigencias 
sejam satisfeitas, como tambem para que o chefe da refe
rida Commissão, engenheiro Candído Lucas Gaffrée, apre
sente, com a rnaxima urgencia; o relatorio detalhado de seus 
estudos. de modo que este Departamento fique habilitado a 
transmittir ao Sr. Ministro da Viação, os resultados da com
missão quê lhe foi confiada, dentro do prazo de oito dias. 

Saude e fraternidade. - Frederico Cezar Burlamaqui, 
dj1ector. 

Confere. -Maria ele Lourdes Ribeiro de Castro. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU112015 12:26 - Pêgina B ae 60 

-434-

o director do Departamento Na~ional de Portos e Na-
.. .,pac.~ão· .· . 
-- .. -coruiderando que, extincta. a comm~são ãe Estudos ;!o:; 
Rios. Tocantins e Araguaya1 em 31 de Dezembro de 1934, . e 
encontrando-se em serviço nesta cidade a. respectivo :eng~
nheiro-chefe, candido Lucas Gaffrée, .desde 12 de Fevereh"o 
proxim.o passado, não foram, :m. tempo, por elle prestàd.as 
as contas de adiantamento que· recebeu, nem tão pouco ap;e-
sentados os resultados dos estudos; · · 

Considerando que, advertido por officio n. 1.605, de :!. 
de. Abril proximo passado, sobre o prazo tenninado para ~ 
:referida prestação de contas, .foi ella ·apresentada no ultimo 
dia do alludião prazo, mas devolvida por incorrecções até 
hoje não sanadas; 

Considerando que, por officio n. G-111, 'de 10 do cor
rente, foi advertido da irregularidade dessa demora, e bem 
assim da referente á apresentação do resultado dos estudos 
de que foi incumbido, marcando-se-lhe o prazo de oito dias 
pelo mesmo officio, para regularizar a sua. situação; 

Considerando que o prazo referido e bem assim a pro
rogação requerida e conce.dida para apresentação dos estudos 
até 30 de Junho ultimo, já foram esgotados e· que os dois 
officios constituem "simples advertencia", · 

Resolve: de accôrdo com o art .. 52, do Regulamento des 
te Departamento, COI\lbinado com o art. 89, do Regulamento 
da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação, ap:provado 
pelo decreto n. 13.939, de 25 de Dezembro de 1919, appli
car ao referido engenheiro-chefe a penalidade de repreh.en
são, de que trata o ultimo dos artigos citados. 

Rio de Janeiro, 1 de Julho de ~9'35. - Frederico Cezar 
Burlamaqui, director. 

Confere. -Maria de Lourdes Ribeiro de Castro. 

- A' quem fez a requisição _ 

Dois do Trlunal de Conta.s, de 9 do corrente, corr...mu
nicando haver negado registro' aos contractos celebrados 
Entre as Estradas de Ferro Noroeste do Brasil, Sorocabana 
e Companhia :;: aulista de Estrada de Ferro, para .uso com
mum de uma ri.ova estação, em Baurú; entre Banco de CTe:
dito Commerci.8.1 e Constructor, S. A., e a firma A. M _ La 
Porta & Cia., de transferencia da carta-patente n. 102. 

--:-A' Commissão de ·Tomada de Contas. 

Do Governador do Estado do Piauhy, de 27 do corrente, 
remettendo informações sobre o preço das utilidades·, na
quella unidade da Federação . 

-
.....,. A' quem !ez ·a requisição . 

Representação: 

Da Acção Unida dos Commerciarios da Bahia, sobre a 
reforma da lei que creou o Instituto de Pensões e Apose.TJ.:
tadorias dos Commerciarios. 

- A'. Comm.issão de Legislação Social. 

Da Associação Brasileira de Pharmaceuticos. cor.tra o 
provl.slonamento dos awillia.res.leigos de pharmacia. 
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- A' Commissão de Educação e Cultura. 

Telegrammas: 

De S. Paúlo - Presidente Camara Deputados - Rio: 
Tenho honra communicar Vossencia, data 9 de Julho, 

foi decratada e promulgada Constituição Estado. São Paulo. 
Attenciosas saudações. - Laerte Assumpção, Presidente As
semblêa Constituinte. 

~Inteirada. 

De Fortaleza - Presidente Camara Deputados - Rio. 
Os bancarias abaixo assignados vêm solicitar de· vos-

sencia sua valiosa mterferencia para evitar seja approvado 
qualquer projecto de lei sobre salarios minimos que não 
tenha por base capital de cada banco, unico meio todos po
derem viver dentro de suas possibilidades. Projecto em dis
cussão na Camara dos Deputados determinará fechamento 
todos os bancos pequenos do Paiz, inclusive os bancos onde 
trabalhamos por falta de lucros que possam fazer face tão 
grande augmento de despesa. Contando que V. Ex. atten
cerá ao nosso justo pedido antecipamos nossos melhores agra
decimentos e apresentamos respeitosas sa.uda(}Ões. - Func
cionarios do Banco dos Importadores: Adauto Maia Pereira, 
José Augusto Torres Portugal, Placido Souza Coelho, Mozart 
Perdigtio Pereira, José Leocadio Vasconcellos, Flavio Cunha 
Prata, Daniel Amorim Pessoa, WalkiriO Maia, Julisa Maia Pe· 
reira, Juracy Costa Lima, Valdo Nunes de Oliveira, Francisco 
Mozarl Freire - Funccionarios do Banco de Credito Caixei
ra!: Antonio Roç1.rigues Oliveira, Clovis Ramos Jucá, Valter 
Sá Cabral, Maria Celia Sidon, Ed:ith Guana.õara, H. B. Pi
nlwiro Vasconcellos, José Clemir Ramos . - Funccionarios do 
Banco Auxiliar dos Merceeiros: Ignacio Costa, Vicente No
guei:ra Salles, Mano·ez Fernandes, Cord~lia Cunha Maia, Ma~ia 
Costa Alencar, Helio Paulo Souza, Jose Peça:nh.a. - FuncciO· 
narios da Casa Bancaria J. F. Alves Teixeira: José Alca.n
tarc:. Pinheiro, Om.ar Barroso, Fernando Brito Bastos, Nubia 
AZcantara Silva, Manoel Rodrigues Brasil. 

- ·A' Commissão de Legislação Social. 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir os 
seguintes 

PRO.TEC'l'OS 

(13 Legislatura) 

N. 133 - 1935 

Considera de utilidade publica· a Sociedade dos Auxiliares do 
Commercio e lndustria do Brasil, com. parecer da Com
missão de Justiça. 

(Projecto n .. 66-1934; Justiça 23 - 1a legislatura) 

_1\. actual Commissão de Constituição e Justiça, não des
curou de suas obrigações, retendo, sem lustós motivos, a s~
lução dos projectos submettidos ao seu parecer. 
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Eleita esta Commissã.o permanente, para a presente le
gislat1!1ra, sómente a 21 de Maio procedeu o seu eminente 
Presidente á distribuição dos projectos que constituia o acer
vo da Commissão extincta, e entre os quaes se encontrava o 
de n. 66-1934. · 

Logo na sessão subssquente fôra elle objecto de estudo 
e materla de discussão, como· se póde ver na acta publicada. 

· no Diario do Poder Legislativo, edição de 31 do mez proxi
mo passado, ficando adiada approvação do parecer a ser ela
borado. 

Succedeu que outras materias mais urgentes e de maior 
relevancia tiveram prevalencia, absorvendo todas as horas 
de trabalho desta Commissão. 

Mesmo assim n ão se defluiram as trinta sessões ordi
n arias a qué se refere o art. 68 do Regimento da Camara, 
no ·oue c:oncerne ao estudo desta actual Commissão. 

Ell.a. mantem o parecer de 30 de Maio, hoje submettiàG 
á assignatura dos seus membros, isto é, nada oppõe ao pro
jecto em apreço. 

Sala das Reu.niões da Comznissão de Constituicão e Jus
tiça, em 20 de Junho de 1935 . - Waldemar Ferréira, Presi
dente. - Domingos Vieira, Relator . - Levi Carneiro . 
Homero Pires. - Arthur Santos Pedro · Aleixo. - As-
canio Tubino . - ·Deodoro Mendonça. · 

Pl\O.n;CTO A QVE SE REFERE O PARECER 

Art. 1.0 E' considerada de utilidade publica a Sociedade 
doo Auxiliares do Commercío e lndustria do Brasil (Consor
cio Pl'ofissional Cooperativo), fundada nesta Capital, a 30 de 
Janeiro de 1934, com o objectivo primordial de congregar os 
auxiliares do commercio ·e lndustria, levantando-lhes o nivel 
intellectual e norteando-os pelos princípios do syndicalismc-
coopera ti vista. . 

Art . 2.o - Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Sessões, 21 de Setembro de 1934. - W aldema.r 
Falcão. -Luiz Sucupira·. - Waldemar Motta . - Franciscu 
de Moura . - Sebastião Luiz de Oliveira . - Adolpho Ber
gamini . - Abelardo Marinho. - Figueireclo Rodrigues. -
Xavier de Oliveira . - Alberto RoseZli. 

(la Legislatura) 

N . 134 - 1935 

Abre o credito de 395:647$098, para pagar diarias ao pessoa.l 
maritimo da Saude do Porto do Rio de Janeiro; com sub
stitutivo da Commissão ~e Finanças e. Orçamento . 

(Vide projecto n . 288, de 1935 -Finanças 78, 1a legislatura) 

A emenda ao projecto n. 288, de 1935, destacada pe~ 
Commis:sã.o de Finanças para constituir projecto em separado. 
autoriZa o Governo a dispender a quantia de 395:647$098, 
para pagamento de diarias de alimentação ao pessoal mari
timo, da Saude do Porto do Rio de Janeiro, á razão de 3$333. 
correspondentes a.os annos de 1931 a 1934-. 

Essas diarias foram. concedidas pela lei n. 2. 738, de 4 de 
Janeiro de 1913; e pelo decreto n . 5 _ 093, de 7 de Dezembr:c 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 12 26- Página 11 00 60 

-437-

de 1926. De 1931 a 1934 não foi consignada nos orçamentos 
nenhuma verba para occorrer a essas despesas, sem que hou~ 
vesse lei que revogasse: o decreto iJ. . s. 093, ce 1926. Em 1935 
novamente foi concedida a despesa na verba 12 do art. 7o do 
orçamento geral da Rep].lblica, o que equivale a um reconheci
mento de direito. O projecto manda correr a despesa pela 
verba n. 1, n . 28, do art. '1° do orçamento de 1935. Como se 
trata, porém, de exercícios findos e só consignando o orça
mento pela verba para as dividas já empenhadas. sou de pa~ 
recer que seja aberto .um credito especial, correndo a despesa 
por conta dos saldos apresentados pelas dotações orçamenta
rias a juizo do sr. Ministro da Fazenda, de accôrdo com a lei 
n. 67, de 13 de Junho de 1935 - art. 1° - apresento, pois, 
o seguinte substitutivo: 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a 
abrir o credito especial, pelo Ministerio da Educação e Saude 
Publica, de 395:647$098 {trezentos e noventa e cinco contos e 
seiscentos e quarenta e sete mil e noventa e oito réis), para 
pagamento ele diarias de alimentação ao pessoal marítimo da 
Saucl.e do Porto de Rio de Janeiro, á razão de 3$333 <tres mil 
trezentos e trinta e tres réis), correspondente aos annos de 
1931 a 1934, podendo para esse fim usar, na fórma do art. 1° 
da lei n . 67, de 13 de Junho de 1935, dos saldos que apresen
tarem as verbas do orçamento do referido Mi.nisterio. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario .. . • 
I 

Sala da Commissão, 10 de Junho de 1935. · - João Sim
plicio, Presidente. -Amaral Pei:I:oto Filho, Relator. - Fran
ça F i lho. -Pedro Firmeza. -João Guimarães. - Abelardo 
·vergueiro Cesar .~- Orlando Araujo. - Henrique Dods
worth. 

E'MENllA EM DISCUSSÃO ESPECXAL AO PROJEC'ro N. 288, ·DE 1935 

A Camara dos Deputados decreta: 

Art. 1.0 Fica o Presidente da. Republica autorizado :;t 

dispender a quantia de 395:647$098, para pagamento de dia
rias de alimentação ao pessoal maritimo, da Saude do Porto · 
·do Rio de Janeiro, ã. razão de 3$333 Ctres mil trezentos e trin
ta e tres réis), correspondente aos annos de 1931 a 1934, cor-

. rendo a respectiva .despesa :pelo n . 28, da verba I, do art. 7° 
d~ lei n . .5, de 12 de Novembro de 1934 . 

. Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da.s Sessões, 28 de- Maio de 1935. - Moraes Paiva . 
- Paulo Martins. - Thompson Flores. - Barreto Pinto. -
NiZo de Alvarenga. -Alberto Surek. - Valente de Lima. 
Acurcio Torres. - Edmar Carvalho. - Salgado F i lho. -
Deodato Maia. - Teixeira. Lei te. - Sylvio. Leitão. - Deme
irio Mercío Xavier. -Nogueira Penido. - R. Prado. -
Emüío de Maya. - AmaraZ Peixoto. . 

PltOJEcrO N. 288, DE 193S, EMENDADO EM DISCUSSÃO ESPECIAL 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 O Governo abrirá o credito de 395:647$098, para 
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pagamento de diarias de alimentação, ao pesso!l.! ~!'itimo, 
da. Saude do Porto do Rio de Janeiro, á razão de 3$333 (tres 
mil trezentos e trinta e tres réis), correspondente aos annos 
de 1931 a 1934. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessóes. - Waldomiro Magalhães, Presidente. 
-Cardoso de Mello Netto. - Euvaldo Loài. -João Simpli
cio. - Adalberto Corrêa. - Fabio Sodré. - Henrique Dods
worth. -José de Sá. - Waldemar Falcão. - Mario de A. 
Ramos. - Góes Monteiro. - Ar~ indo T..eoni. 

E' lido e vai a imprimir para ser remettido á 
Commissão de Educação e Cultura, de accôrdo com 
o § 3° do art. 146 do Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 136 - 1935 
\ 

C 1 a Legislatura) 

Determina que a Zingua falada no Brasfl, seja denominada 
"lingua brasileira" 

(Educação 41, de 1935 - 1a legislatura) 

A Camara dos Deputados resolve: 

Art. V> Da data desta lei em deante, sem prejuizo das 
edições já feitas, será obrigatoria, em todos os livt'os dída
cticos, a denominação de ''lingua brasllei..ra" toda vez que 
se trate do idioma falado no Brasil. 

A ct. 2.0 Os livros que não obedecerem ao disposto no 
:art. 1. 0 não poderão ser adaptados nas escolas publicas ofii.
ciaes, officializadas ou fiscalizadas pelos poderes publicos. 
· Art. 3.0 Revogam-se a-s disposições em contrario. 

- Sala das Sessões, em de Julho de Í935. - Euvaldo Lodi. 
- Pinheiro Chagas. - Freire àe Andrade. - Odon Be-

. zerra Cavalcanti. - Acurcio Torres. - Pedro Firmeza. 
Claro Godoy. - Edmar Carvalho. - Renato Barbosa. -
Herectiano Zenaide. -Carlos Á'leis. - Oscar Stevenson. -
Motta Lima. - Horacio Later. - Adalberto Corrêa. - . 
Laudelino Gomes Almeida.- Christiano Machado.- Genaro 
Ponte de Souza. - .Abguar Ba.tos. - Demetrio Mercio Xa
-vier. -João Simplicio.- Bandeira Vaughan.- Matta Ma
chaclo. - Alberto Alvares. - Vicente Miguel. - Xt,;vier de 
Oliveira. - Lino Machado. - Agenor Rabello. -José Alk
mim.- Ruy Carneiro.- Souza' Leão.- Valente de Lima.
Homero Pires. - Emilio de Maya. - Frederico WoZtfenbut
te'l. - Arnold Silva. - Francisco Rocha. - Attila Amaral. 
- Arthur Neiva. - Leoncio Galrão. - Pf.nto Dantas. -
Raphael Cincurá. - Clementino LiSõoa. -Mario Chermont. 
- João Beraldo. - Celso Mach.ado. - José Bernardino. -
Simão da Cunha. - DeZpkim Moreira. - Ribeiro Junior. -
Orlando Ara ui o .. - Figueiredo Rodrigues. - Rego Barros. -
Martins V eras. __,.Ferreira de Lima.- Lima Tei:J:eira. - Bias 
Fortes. - Heitor Maia. - Hügo Napoleão. -Paula SorJres 
Netta.- Café Filho.- Pedro Rache. -Francisco de Moura. 
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-Alberto Surek. -Deodato Maia. -Abelardo Marinho. -
Caldeira de Alvarenga. - Adalberto Camargo.- Pedro Alei
xa. - João t:t.eophas. ~ N~cclau 1Tergueiro. - Oscar Fon
toura. - Victor Russomano. - Thompson Flores Netto. -
J.emgruber Füho.- Paulo Martins. -Deodoro Menàonca. -
Martins Soares. -Alberto Roselli. --Arlindo Leoni. -·Lauro 
l.opes. -Manoel Novaes. -Eduardo Duvivier. - Arlindo 
Pinto. - Eurico Ríbeiro. - Abel dos Santos. - Pedro 
Jorge. - Vespucio de Abreu. -Ricardo Machado. - Rupp 
Junior. - Hermete Silva. - Bento costa Ju-nior. - Julio 
Novaes. - Adelmar Rocha. - Agenor Monte. - Aàolpho 
Celso. - Prisco Paraiso. - Raul Bittencov.rt. - Botto de 
Menezes. - Carlos Gomes de Oliveira. -José de Borba. 
Plinio Pompeu. - Fernandes Tavora. - Dario Crespo. -
Cesar Tinoco. - Trigo de Loureiro. - Ubaldo Ramalhete. -
Roberto Moreira. - Ascanio Tubino. - Jayro Franco. -
Francisco Gonçalves. - Fanja Ribas. - Ricardino Prado. 
-Antonio de Góes Cavalcante. -Domingos Vieira. - Ne
grão de Lima. - Vieira Marques. - Humberto Moura. -
A-rruda Camara. -Henrique Dodsworth. -Severino Mariz. 
- Arthur Bernardes Firho. - Pedro Vergara. - Nogueira 
Penido. - José Braz. - Cardillo Filho. - Democrito Ro
cha. -José Gomes. -Sampaio Costa. -Vicente de Paulo 
GaZliez. -Henrique Couto. -Augusto Viegas. -Carlos Luz. 
- Generoso Ponce Filho. - João Neves. - Silva Costa. -
Abelardo Luz. - Noraldino' de Lima. - Cmrêa da Costa. 
- Fernandes Lima. -Pires Gayoso. -Humberto And.rade. 
- Plinio Tourinho. - Magalhães de Almeida. - Edgard 
Sanches. - Jose do Patrocinio. - Barreto Pinto. - Mo
raes Paiva. - Moacyr Barbt)sa Soares. - José Mullet. -
Canàido Pessoa. - Barros Penteado. - Gomes Ferraz. -
Arthur Santos. -Teixeira Leite. -Henrique Lage. - Au
gusto Corsino. 

E' lido e vai a imprimir para se:t' remettido á 
Commisão de Finanças e Orçamento, de acc.ôrdo 
com o § 3° do art. 146 do Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 140- 1935 

CP Legisla tu r a) 

Estabelece premios para constTUcção de embarcações em esta
leiros brasileiros 

(Finanças, 151 - 1a legislatura) 

Art. l.G1 Ficam revigorados os arts. 54, da lei n. 3. 644, 
de 31 de Dezembro de 1918, e 162, m, ~ 1o, da lei n. 3 .454, 
de 6 de Janeiro de 1918, de proteccão á construccáo naval 
~h~. - -

§ 1.0 O material importado e destinado ao apparelha
mento das officinas e á construcção de navios, gozará da 
isenção de direitos e todas as demais taxas, de accôrdo com 
o parecer do Ministeri() da Marinha, por intermedia da Di
rectoria de Engenharia Naval, que fiscalizará a sua appli
cação. 

§ 2.0 O emprego deste material não poderá ser desvia
do do fil.:n para a qual foi importado e, em caso contrario, 
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o importador será obrigado ao pagamento immediato de to
dos os direitos de que .fôra dispensado_ 

Justificação 

A applicação da lei acima fez com que os estaleiros da 
Companhia Nacional de Navegaçã,o Costeira construissem seus 
l-la vios "Itaquatia", "Itaguassú", rebocadores, lanchas , etc.; 
a Empresa Brasileira de Construcção Naval os navios "Ita
lia" e "Brasil"; a firma Caneco, o palhabote "Wencesláo Braz". 
A solução de continuidade na applicação da referida lei nos 
trouxe graves prejuízos, pois, aqui poderiam ter sido cons
t ruidos, como os contractou o Governo Epitacio Pessôa, os 
navios Escola e Hydrographíco . 

A isenção de direitos facilita a con strucção do navio, 
õiminuindo as despesas; a restituição de direito, depois de 
<:onstruido o navio, dadas as difficuldades burocraticas para 
a sua effectivacão, é de alcance muito redUZido. 

A construcÇão de navios exige o apparelhamento dos es
!caleiros, com i:nstallações vultosas, sujeitas a renovação para 
o aperfeiçoamento dos serviços, de accôrdo com os proces
sos novos de construcção, para. sua rapidez e efficiencia. 

O beneficio da isenção é necessario, renovando-se me
dida anteriormente . concedida em lei. 

Sala das Sessões, 11 de Julho .de 1935. - Magalhães de 
.Almeida. - Henrique Couto. - Ricardino Pra.do . - Fi
gueiredo Rodrigues. -Abelardo J.'llarinho_ -Deodato Maia. 
- Edmar Carvalho. - ,Anthero Botelho. - Mario Cher
mont. -José de Borba. -Julio Novaes. - Agenor Monte. 
- Pires Gay oso. - Fernandes Tavora. - Plínio Tourinho-
- Paulo Martins. - Bento Costa Junior. - a-eneroso Ponce 
Filho _ - T eixeiTil, Leite. - Ribeiro Junior. 

LEI N _ 3 .454, DE 6 DE :JANEIRO DE 1918 

Fixa a Despesa Geral da RepubUca dos Estados Unidos 
do Brasil para o exercicio de 1918 . 

Art. 162. 'Fica o Presidente da Republica autorizado: 

•• • • • •••• .. ... . .. .... . ......... .. ..... ... ....... .. .... o ....... . ... . .. . 

. . . . . . . .. ~ •, .. .... . ......... .. ... ... ~ ... .. . ... . . .......... . ....... . 

m . A conceder aos na-,;·ios que forem con'>truidos nos 
portos da Republica os seguintes premies: 

De 100$ por tonelada de deslocamento computado no 
calado maximo, segundo as tabellas do Lloyd R egister, a 
partir de 80 até 1. 500 toneladas; . 

De 150$ por tç>nelada qU:e exceder de L500 até 10.000 . 
§ 1.0 Esses premias serão garantidos ás empresas e firmas 

constructoras por prazo não superior a 15 annos, contanto 
que elles se obriguem por termos assignados no Thesouro, 
a .construir, nesse prazo, 20 navios de mais de ao toneladas 
cada um, e não vender os navios assim construidos ao es-
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trangeiro sem prévia automação do Governo e prévia res
tituição das, sommas que a titulo de premio tiverem rece
!:lidc do Thesouro. 

§ 2. 0 Para desempenho do compromisso assumido pelo 
Governo, a que se refere a clausula XI do ajuste de 14 d;; 
Junho de· 1917, o Governo abrirá o credito necessario par:::.. 
concorrer com a metade das despesas para a construcção da 

· carreira e estaleiros da companhia Nacional de Navegação 
Costeira, na Tina do Vianna, obrigando-se essa Companhia a 
~estituir a somma que assim lhe é adiantada, construindo e 
concertando navios do Governo com· o abatimento de 24 % 
sobre os preços communs. 

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

O Sr. Barreto I'into (Pela ordem) - Sr. Presidente, es
tamos no sexto dia utll para apresentação das emendas, em 
2° tur:1o, ao projecto numero 101, que orça a receita gera: 
da Republica e fixa a despesa para o ex:ercicio de 1936. -

Devo dizer, Sr. Presidente, que tenho encontrado ·sérias 
difficuldades para proceder a um estut'to minucioso quaata 
á applicação das verbas destinadas ao material permanente 
e ao de consumo das l:'epartições publicas. 

Taes verbas, na conformidade de um decreto do Go
verno. PrC?visorio,_ a:pprovaào_ pe~o at:tiJo 18 d_a. nossa Carta 
constltuc10nal, sao postas a d1spos1çao, no 1mcio de cad::. 
exercicio, da Commissão central de Compras. 

O meu objectivo não é o de contestar se a Commissãc 
Central de Compras vem ou não prestando excellentes servi
ços, embota não tenha cessado o temporal das reclama
ções provenientes de todos os Ministerios. Mas, como dis
se, sem discutir a vantagem ou desvantagem de tal organis
mo administrativo, vejo-me, entretanto, em dififculdade para 
que possa fazer um estudo detalhado relativamente á appli
cação de taes verbas, que attingem a mais de 150 mil contos, 
e, por isso, formulei um requerimento de informações ao 
Ministerio da Fazenda, o qual vou enviar á Mesa. para que, 
opportunamente, seja submettido á approvação da casa. 

Estou certo, S:r. Presidente, de que, sem esses elemen
tos, setá difficil, senão !mpossivel, a elaboração de um or
çamento verda.àeJ.ro porque não podel'emos cortar ou propor 
augmento de despesa legislando completamente no escuro . 

. O Sr. Emilio Maya (Pela orc!em) - Sr. Presidente, o 
projecto de lei que apresentei á Camara, em sessão de 23 
de Junho proximo passado, vem despertando vivo movimen
to de interesse nos circulas dos productores de assucar e 
dos industriaes de- alcool anhydro. 

A prova do que venho de asseverar está no facto de 
haver eu recebido, de vr.rios Estados do Pai.z, diversas men
sagens de applauso e apoio ás medidas pleiteadas no refe
rido proj ecto. 

Agora mesmo acaba de chegar ás minhas mãos, da As
sociação de Usineiros de São Paulo, honroso officio em que 
aquella entidade de classe manitesta o desejo de ver ap
provado, por esta Casa, o proj e c to em lide. Ainda mais, a 
Commissão Regiona.1 do Instituto de .Assucar e do Alcool de 
São Paulo vem de telegraphar ao Sr. Leonardo Truda so
licitando o seu interesse no sentido do meu projecto transi.
tar como materia urgente. 
. E, para conhecimento dos Senhores Deputados, passo a 
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lêr o officio da. Associação dos Usineiros de São Paulo e o 
têlegram.ms. da C~mmiss~.o Regional do Instituto: 

"Exmo. Sr. Deputado Emilio de Maya -Rio. 

A Associacão de Usineiros de São Paulo ve. 
apresentar a V. Ex. seus applausos pela apresentação 
do orojecto de lei numero 88, de sua autoria, conce
dendo isencão de direitos ao vasilhame e material 
usado para -o transporte do a.lcool anhydro. 

Esse projecto representa urna ajuda e um incen
tivo, que a nascente: industria não pode dispensar, e 
que trará grandes resultados economícos e finan
ce~:r;;;; nara todo o Paiz. 

Entretanto nos permittimos suggerir que na lei 
se faça constar uma · referencia expressa de isenção 
de direitos para os materiaes de construcção para 
tanques fixos, vagões tanques, caminhões tanques e 
latas, taes como chapas de aço ou ferro preto, re
bites, parafusos e folhas de !landres. 

Temos a honra de communicar a V. Ex. e de-
. mais signatarios do alludido projecto, que o Deputado 
federal por São Paulo, Dr . Paulo Nogueira Filho, é 
usineiro nosso associado e conhecedor profundo do 
assumpto, setá um collaborador sinc2ro para a con
secucáo do nosso desideratum. 

Neste mesmo sentido, oficiamos tambem ao Depu
tado Cardoso de Mello Netto. Zeader da maioria da 
bancada de São Paulo, pedindo todo o seu apoio para. 
a approvação rapida e urgente de tão patriotico pro
jecto de lei . 

Aproveitamos o ensejo para apresentar os pro
testos de nossa elevada estima e. alta consideração 
Associação c:be Usineiros de São Paulo". 

E' o seguinté. o telegramma da Commissáo Regional de 
São Paulo, dirigido ao Presidente do Instituto do Assucar e do 
}Ucool: -

"Senllor presidente do Instituto do- Assucar e do 
Alcool - Rio . 

De accôrdo com. a resolução unanime da Com
missão Regional, hontem reunida em sessão ordina
ria, venho solicitar-vos a intercessão do Instituto jun
to ã Camara Federal no sentido de ser transitado 
como materia urgente o projecto de lei n. 88, que 
concede isenção de direitos de importação e demais 
ta:JGaS · aduaneira.s !aos · toneis, tambores, vasilhames 
destinados á guarda e transporte do alcool anhydro, 
bem como aos materlaes adequados á sua fabricação 
no Paiz, solicitando ainda sejam incluídas entre os 
materiaes mencionados no paragrapho unlco do arti
go primeiro do citado projecto as seguintes especifi
cagôes: ch::.pas de ferro, de o..ualguer natureza ou aço, 
desde que não corrosiveis á acção do alcool anhydro; 
arrebites; parafusos, material impermeabilizante das 
juntas; tampões; bujões e valvulas necessarios á se
gurança do material . Attenclosas saudações. - Ge.
naro Amaral, presidente da Commissão Regional de : 

. São Paulo .. " 
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Era o q-ue tinha a dizer, Sr _ Presidente . E termino pe
dindo, mais uma vez, a attenção dos meus illustres collegas 
para o prolecto referido, que hoje representa uma aspira
~ão dos productores de assucar e dos industriaes de alcool 
anhydro. <Muito bem.) 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela ordem) - Sr . P residente, 
na forma do Regimento, r equeiro a V. Ex . que se insira na 
acta dos nossos trabalhos a declaração que envio, por es~ 
cripto, á Mesa. 

Vem ã Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Releve-me á Camara a insistenc!a. de minhas criticas aos 
actos do Sr . Ministro da Guerra. attentatorios aos direitos 
dos militares eleitores. A culpa é de s. Ex . que esta lan
çando a indisciplina no seio do Exercito e provocando a in
dignação da tropa, com a violação ostensiva e injustificada 
das prerogativas que a lei assegura a seu subordinados. 
Ainda agora, foram presos, em consequencía do aviso n. 98. 
alguns officiaes que .compal"eceram a uma reunião em home
nagem á data memoravel de 5 de Julho. 

Já demonstr~i, exuberantemente, em successivas decla
rações feitas desta tribuna e pela imprensa, a manifesta il1-
constitucionalidade do aviso n. 98, que pretende classificar 
de tra nsgressão disciplinar um direito que a Constituição ·dá 
ao militar eleitor- ou seja o direito de comparecer aos comi

cios politicos. J á ac;c:entuei que não existe nenhuma dispo
sição dE: lei que ampare a actuação extremista do Sr. gene
ral João Gomes, no Ministerio da Guerra, querendo vedar aos 

militares a actividade politico.-partidaria, quando a proprla 
Lei de Segurança, considerada justamente como r eacção do 
extremismo da. direita, não prohibe ao official das forças ar
madas filin.r-se a partidos, centros, aggremiações ou juntas 
de natureza politica,· senão quando (arts. 30 e 33 l visem "a 
subversão, pela ameaça ou violenci.a, da ordem política ou 
social". 

Quero agora mostrar que o Sr. Ministro da Guerra. além 
de desrespeitar a Constituição e as leis em vigor , esta vio
lando o proprio R. I. S. G. que S. Ex. , tão duramente, impõe 
a seus subalternos. Realmente o art. go do R. "I. S. G ., de
clara que "as punições não autorizadas em lei e regulamen
tos ... são a bsolutamente prohibidas". Entretanto. o item II 
do aviso 9S capitula como acto de indisciplina o facto de 
"militares da activa tomarem parte em manilestaçóes publi
cas de caracter pollticu", ttextualJ, quando o n . 51 do ar
tigo 338 do projecto R. I. S. G. declara transgressão discipli
nar: "tomar parte, fardado, em manifestações de caracter po
lítico". Vê V. Ex. , Sr. Presidente, gue, embora se admitta a 
constitucionalidade do preceito do R. I. S. G. {o que não 
acceito) - ainda assim elle não prohibe ao militar que tome 
parte, em traje civil, nas manifestações pollticas. Mas tem 
o Sr. Ministro da Guerra competencia para alterar o R . I . 
s. G.? Evidentemente, não . Um aviSo ministerial não tem 
!orça para derogar uma disposição regulamentar que vigora. 
em virtude de um decreto do Presidente da Republica. O 
Sr. Ministro da Guerra exorbitou, portanto, de suas tun
cções e infringiu o a.rt. go do R . ·I. S . G . Mandando prender 
of.ficiaes que compareceram á solemnidade civ!ca realizada.-
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a 5 de Julho, o Sr. General João Gomes violou a Constitui
ção, as lei.s e o R. ! . S. G. e, o que ainda mais. aggra v a o seu 
acto, esqueceu o ·sabio conselho do art. 14 do proprio R. I. 
s. G., que "nada. contribue mais para o estabelecimento da 
disciplina do que os exemplos frequentes dos superiores no 
cumprimento fiel, pontual e consciencioso de seus deveres''. 
E um dos maiores desses deveres ê o que está na Constitui
ção (art. 162) : garantir .a lei. 

Mas, Sr. Presidente, allude o Sr. Ministro da Guerra, 
nas suas informações á Camata, ao n. 74 do art. 338 do 
R. r. S. G., no qual parece que S. Ex. pretende básear o 
seu aviso n. 98. Se assim e, sou obrigado a salientar, pela 
terceira vez, o desprimor do Ministerio da Guerra no detur
par os textos legaes. Cito na integra o inciso 74: "Manifes
tar-se publicamente a respeito de assumptos políticos part;
darios com declaração do posto, cargo, tuncção ou commissão 

que exerce ou tomar parte activa em manifestações da m.es
ma natureza''. Transcrevo agora o item II do aviso n. 98: 
"Continua expressamente prohibido a militares da activa to
marem parte em manifestações publicas de caracter político, 
constituindo acto de indisciplina a desobediencia a esta ·de
terminação" .. Comparando-se o texto do inciso regulamentar 
com o do aviso, resalta desde logo que elles differem no 
sentido e nos termos. Vê-se que o R. L S. G. quer evitar que 
os militares prevaleçam do ·posto, cargo ou :func~ão, que exer
cem, para opi.ri:arem sobre assuínptos partidarios, quer ma
nifestando-se publicamente sobre elles, quer tomaudo parte 
activa em manifestacões da mesma natureza. Mas dahi con
cluir que o militar não pôde tomar parte, á paisana, como 
quálquer cidadão, nas manifestações pollticas, é não só um 
dispauterio mas tambem violação dos termos claros do in
ciso 51 que sómente prohibe ao militar. tomar parte, ja.rda.do, 
na~ ditas manifestações. Além rUsso, ao citar o inciso 74, o 
aviSo supprime a palaVl'a activa do texto. Uma coisa é tomar 
parte simplesmente e outra, tomar paTte activa. Tomar parte 

simplesmente, ê comparecer, assistir áquellas manifestações. 
Tomar parte activa é promover, organizar, chefiar, dirigir, 
incitar, iniciar a realização das manifestações politicas. São 
coisas muito dtlferentes. E' comprehensivel que se vede aos 
militares a faculdade de se prevalecerem de seu posto, cargo 
~u funcção em benefício de qualquer partido politíco. E a 
propria Constituição pune com a perda do cargo o funccio

l'Jario publico "que se valer de sua autoridade em favor do 
partido politico ou exercer pressão partidaria sobre os seus 
subordinados <art. 170, n. 9) ". Mas ninguem de boa mente, 
C:ean te dos incisos 51 e 7 4 do art. 338 do R. I. s . G . , poderá 
concluir que ao militar seja prohibido comparecer, á paisa~ 
na, a qualquer comicio politic.o. E é o meu ponto de vista .. 

Sr. Presidente. Estas defofln.ações dos textos das leis 
e regulamentos que, ultimamente, vão entrando nos habitos 
do Ministerfo da Guerra, denotam apenas a desorientacão, 
o nervosismo, o desespero do Quartel General em forjar lima 
base legal para o aviso n. 9B. Não encontrando na Consti~ 
tuição, nem nas leis e nos regulamentos, nada que possa jus~ 
tificar o extremismo do Sr. João Gomes, cuja bôa fé admitto, 
lança-se mão do recurso subversívo de deturpar os textos 
légaes. Aqui fica,. l)orém, o meu protesto, na defesa dos di
reiws que a Constituição confere ao lllilitar eleitor. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submet
ter a votos, o seguinte 
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REQUERIMENTO 

Requeremos a inserção na Act'a de hoje de um voto de 
:;;rofundo pesar pelo fallecimento, occorrído hontem, em São 
:Paulo, do iliustre advog2.do Dr. Manoel Jacyntho Vieira de 
Moraes, ex-Deputado Fedel'al. 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 1935. - Gomes Fer
raz. - AZves Palma. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
mandam os mais ele-mentares sentimentos de Justiça e de 
gratidão cultuemos a ~memoria dos vultos eminentes, das 
personalidades patricias que, por seus merecimentos, pel.o 
seu passado e pelos ser"Vlços prestados ao Estado e á Nação, 
rlevem fazer jus ás nossas homenagens de respeito e de ad
miração. Entre esses vultos benemeritos da Patria, uns ha 
que encontrando a morte, nos deixaram, como legados pre
ciosos de sua existencia, os maiores ensinamentos e os mals 
edificantes exemplos de operosidade productiva, de rigorosa 
honestidade profissional, de bondade excessiva e, sobretudo, 
de patriotismo e abnegação pessoal. 

Honremos os homens de bem (dizem os livros santos), 
:Para melhor incentivo e maior gloria de sua geração. 

Se, Sr. Presidente, toda evocação ê uma resurreição 
ou, como disse o philosopho, se "os vivos são sempre e cada 
vez mais governados pelos mortos", é de justiça reVivamo.s, 
na transfiguração deste minuto, reincamado na saudade, o 
\>"U.lto bondosiSsimo do Dr. Manoel Jacyr:~ho Vieira de Mo
-::-aes, varão illnstr~ pelo seu talento, pe)o seu caracter, pela 
jntegritlade de suas a.cções, pela alteza de sua alma e pelos 
elevados serviços prestados á causa publica, faliecido hon
tem em S. Paulo. Politico eminente, mantendo-se serena
mente inflex:o dentro dessa zona · radiosa chamada digni
dade, servindo á Repub1ic~ e ao Estado com abnegação e 
desinteresse, pertencia á boa escola da velha e tradicional 
lealdade paullsta, que tantos padrões apresenta nos Annae~ 
da nossa vida poiitica. 

Advogado dos mais emeritos jámais :se afastando da. li
nha do honeste t)iVere, do alterum non laedere e do sum 
cuique tribuere, as tres famosos preceitos do direito, o dou
tor Manoel Jacyntho occupou os postos politicos electivos de 
:n1aior destaque e :renome no Estado de São Paulo, desde os 
de vereador, prefejto e presidente da Camara Municipal de 
~irassununga, onde foi chefe politico venerado durante muitos 
annos, até o de senador pelo Congresso Legislativo do Es-
tado, e, posteriormente, o de Deputado pelo congresso daRe:
nublica, em legislatura q·.1e já vai longe_ E com tanto brilho e galhardia se houve no desempenho desses honrosos man
àatos, conquistados mercê de seus excepcionaes valimentos 
que gran!l(eou para o seu nome a estima, a consideração e o 
:respeito do povo paulista, assim como a sympathia de seus 
uares. 
- Sua morte - morte de quem conqu1stou posição de re
levo em nosso meio politico e social, de quem sempre con
servou intangível a austeridade de caracter e soube tão alto 
:nobilltar a sua p:rofissão - não pôde deixar de ser sentjda, 
lembrada. e homenageada nesta Cama:ra. que elle tanto di
gnificou e honrou no regime passado. {0 orador é cumpri
mentado.) 

Em seguida, é approvado o requerimentc do 
Sr. Gomes Ferraz e outros. 
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O Sr . . Lima 'Teixeira - Sr. Presidente, não me atreve
ria em outra occasião, vir solicitar do legislador um mo
mento de attencão para a · vida dos campos, tendo em II'.ira 
neste momento ·a defesa do lavrador de cannas, se não es
tivesse convicto de que actualmente, o interesse pelos p:::-o
blemas vitaes da Nação, mui de perto estão sendo estudados 
e suas soluções encaminhadas de modo satisfatorio. 

Deixaria de !azel-o, de mesmo tratar de tão magno as
sumpto, se não visse o espírito investigador do homem ho
dierno, assL"ll como a preponderancia e supremacia do inte
resse conectivo sobre o il!divldual. 

Comquanto o ·-raiz actualmente atravesse um dos seus 
periodos de transicção e de evolução, Sr. Presiden:te, é r. e
cessaria que os homens de senso attendam aos justos re.:. 
elamos que na occasião se tornam mistér, com o fim de sanar 
irregularidades que se processam através distancias e que as 
pequenas vozes que se levantam ·não logram fazer echo, aba-
fados, que são, pelos poderosos. . 

Como representante da lavoura nesta Camara, Sr. ?re
sidente, e fazendõ face ás injustic;as, é que venho protestar 
perante esta douta Assembléa em defesa da producção, co~o o 
intuito de ntinorar a situação infeliz e in~rata do lavrador 
de cannas. 

N'urn afan constante de revolver a terra para della au
ferir os seus proventos, o homem do campo se empenha. no 
trabalho rigoroso. ta! qual o soldado ás grandes batalhas; àe 
sol a sol, de verão .a inverno, vigilante á terra, sua un.ica 
esperança nos dias tardios e jámais ventuosos da ex.isten
cia; ludibríado muita vez pelo proprio tempo e pelas esta
ções invernosas, tem a desdita de ver a sua cultura desap
parecer com o esforço exhaustivo das suas canseiras quo
tidianas, ou quando não assim, no sol inclemente de verão, o 
ressequir da safra que tão ·bóns calculas planejara com o fim· 
de realizar .no ann osupsequente melhores transacções. . 

No afastamento dos prazeres que lhe poderia propor
cionar o centro civilizado, adstricto a uma observação cons
tante, o lavrador nesta luta pela existencia, aguça a intelli
gencia, retempera o animo, retaz-se da refrega diari&, e no 
devaneio da sua imaginação alimenta um vago anseio àe ei?-
contrar algum dia, a recompensa do seu labor em uma me
lhor remuneração por parte dos industriaes de assucar _ 

E assim, forja-se nelle, uma tempera rigida e forte ca- : 
paz de supportar pacientemente sem outras reclamações as 
maiores vicissitudes. · 

Ora, Sr. Presidente, é verdade e não discordo, todos nós 
homens, nascemos para a luta; lutas inglorias e lutas glorio~ 
sas; porém, nenhuma vez tão sagrada quanto aquella em 
que se empenha o lavrador, que num estroço ·gigantesco exige 
sem retroceder, que a terra lhe apresente os seus frutos, para 
cuidando-a attentamente e defendendo-a dos animaes damni
nhos quando as forças lhe pennitte colher mais tarde os be
neficios de tão grande jornada, tão sómente por ver crescer e 
florir alg-..nna coisa qu elhe custou duros e penosos momen
tos o que aliás sem desesperar, vem verificar que o pro
dueto do seu trabalho, a sua verdadeira remuneração, foi des
viada para 0- intermediaria ou o especula dor, ricos e prepo
tentes o~enartos. . 

E nesse desequilibrio em que marchados, a expectativa 
não é das mais venturosas, porquanto, · a lavoura de canna 
tende a se extingtiir asphyxiada pelas grandes empresas que 
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exploram com os industriaes ou usineiros o alto commercio 
do assucar. 

A par de outras difficuldades com que luta o homem do 
ca~po, observa -se a falta imminente de braço com que at
-r,ender ás necessidades da iavoura e parque então Sr. Pre
sidente, o despovoamento dos campos? Não é tão difficll a 
resposta o que aliás em outra feita já respondi como Ortega 
y ·c:rasset: "as cidades estão cheias de gente. As casas cheias 
à e i.Tlquilinos. Os hoteis cheios de hospedes . Os trens cheios 

de viajant es. Os cafés cheios de consumidores. Os passeios 
cheios de transeuntes . Os salões dos medicas famosos cheios 
de enfermos, como os espectaculos repletos de espectadores 
e as praias inundadas de banhistas" . 

Todos emfim norteados para os grandes centros . Não 
só porque a vida é mais facil e menos trabalhosa, assim como 
a civilização t em grande poder de attrabi;r os homens con
g:reg-a-Tldo-os e discriminando-lhes as·. aptidões e ademais, 
cre~ndo-lhes os prazeres, os derivantes da fadiga. 

Sr. Presidente, é positivamente necessarío que os po
à.e:::es publicas venham em auxilio da lavoura. ella Que é um 
C.os principaes sustentaculos do Paiz e a mais honrosa das 
profissões. 

E' de medida urgente tambem que se estabeleça o justo 
equilíbrio nas transacções de compra e venda de cannas , en
tre o fabrica-Tlte de assucar ou usineiro e o fornecedor de 
cs.nnas ou lavrador, para que nas verdadeiras proporções 
obtenham os lucros e vantagens do laborioso mistér; e não 
co~o acontece actualmente, que o lavrador não tem o direito 
que lhe assiste, de discutir o preço de sua safra, nem tão 
:Pouco marcar a época do recebimento da quantia que empre
gou no custeio das entre safras. sendo de toda sorte usur-

pado pelos poderosos industriaes, e feito o preço da materia 
n:rima á revelia do fornecedor. 
- E' dahi, Sr. Presidente, que se origina a descrença do 
homem pelos affa zeres da lavoura, pois os annos passam-se. 
uns através os outros, sedimentando tão sóment e esse desejo 
justissimo de prosperar, porém, jungido e circumscripto a 

:perceber a quota ínfima, arcando o lavrador com as maiores 
:responsabilidades e os maiores riscos, ·sendo elle, o verda-
deiro productor. · 

Os seus filhos, a conselho d€ls proprios paes, e mesmo 
por conhecer das vicissitudes dos h omens que se empenha~ 
na \<ida ingrata . de lavrar a terra, procuram as capitaes, de
dicam-se a uma carreira muito differente da quella que de

veriam seguir. e então se estabelecem nas cidades desprezando 
a lavoura. pela sua falta absoluta de remuneração e segu
rança; seguindo · a mesma senda, as propriedades agrícolas, 
:porque desapparecido o iniciador, não mais apparece o con-
tinüador. ·· 

· : E ·isto, o que nos quer dizer, Sr. Presidente, é qae a la
voura de canna tende a succumbir fatalmente, por falta de 
justo · equilibrio e principalmente por falta de· legislacão que 
acàútele' os seus interesses. -

· A. par do que tenho exposto, accresce a Iamentavel ca
rencia de credito agricola, com que possam os lavradores dis-· 
põr ·para o custeio das suas entre safras e tambem attender 
aos-prejuízos decorrentes da variabilidade de estações, e da-

. mnos outros muito communs ao cultivo da canoa. · 
. ' Outro aspecto entristecedor da mencionada lavoura pro
vém da inexistencia de instrumentos agrarios por preços mo
dicas, pelo q'Ue eu tomo a liberdade. de suggerir que t aes ma-
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teriaes agricolas sejam fornecidos pelo Ministerio da Ag!'i
cultura pelo preço de custo, pois, inestimaveis serviços viria 
prestar á la-.oura brasileira, L'1.crernentando-a e estimular:.do 
os productos ao cultivo intelligente da terra. 
. E attendendo a essas considerações que são justissim.as, 
Sr. Presidente, é que submetti á alta apreciacão desta douta 
Asse:mblêa um, projecto de lei, onde ficam estabelecidas as 
normas e bases para :fornecimento de cannas ás usinas d.e 
assucar, assim como a fôrma de suas transacções. 

O Estado de Pernambuco já vem gozando da medida 
que ora pleiteio, Sr. Pre;>idente, desde Janeiro de 1932, quan
do o Intrventor Lima Cavalcanti hoje Governador, dirimiu 
as contendas ali existentes entre lavradores e usineiros pelo 
decreto n. 111, de 23 de Janeiro de 1932, tendo tido autori
zar;ão do Chefe do Governo Provisorio, hoje Presidente Getu
lio Vargas, por força do decreto n. 21.26-!, de 8 de Abril de 
1932, approvado por essa douta Assembl<:ia quando Consti
tuinte e que assim poz fitn ás divergencias ali existenta~. 

Consequentemente, Sr. Presidente, o meu proposito é tão 
sómente que não pereça ao desamparo a Lavoura Cannavieita, 
que outr'ora tanto compactuou para o engrandecimento eco
nomico do nosso Brasil. (Palmas. O orador é cumprimen
tado.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Os
waldo Lima. 

' o · Sr. Oswaldo Lima- Volta ao cartaz, Sr. Presidente, 
a atoarda cavilosa levantada :pela malevolencia opposicionista 
contra a escolha de tres dos secretarias do governo pernam
bucano. 

Pelo prazer de' al-;eiar a situação que attingiu o poder 
em minha terra com um argumento apto a impressionar o 
publico, clangorarr;t afanosamente os filhos prodigos da demo

. cracia, tocando a rebate, no terror panico de que o extre
mismo, communista desça vermelho do alto do céo, derra
mando-se como um diluvio sobre o arcabouço querjdo da Pa
tria espendorosa . 

Os que assim se bate mpela manutenção do Estado de
mocratico actual esq1:ecem que sô o espiritualismo que aque
ce o coracão das gentes,. os habitos indlvidualistas e o instLTl
cto de libérdade que sopra sobre todos os rincões da naciona
lidade, serão forcas capazes de deter o materialismo frio r;.ue 
se aba te tambem sobre nós. 

Os que tocam a rebate nos cimos das torres barõcas do 
liberalismo pela salvação da economia physiocratica dão, na 
verdade, a idéa daquelle soldado que J)ugnava, como um ba
talhão, nas barbacans de velho castello assediado. logrando 
uma capitulação dentro dos imperativos cavalheirescos da 
honra militar, afim de sahir com sua gente e suas armas do 
baluarte recalcitrante e que retirou sósinho, por entre os 
densas fileiras inimigas, postadas em continencia, inflando 
risonho o seu tambor de guerra e dizendo que lã dentro já, 
não havia mais ninguem. . . 

Sim, Sr. Presidente, a rigida democracia liberal de que 
falam agora ·os illustres Deputados, pernambucanos, filiados 
á minoria parlamentar, só existe ainda nos devaneios de seus 
sonhos, de rebentos daquella ·aristocracia, que, nos bangues 
pa triarchaes amassou a civilização que desfrutamos na hora. 
coéva e que a grande usina egoistica, fruto do ' industriatisma. 
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e do capitalismo absorvente vae destruir em breve, se uma 
politica. social firme não lhe embargar os -.passos. 

Essa política começou a se ensaiar em meu Estado, onde 
todos os partiào.s, meno:5 o communist.a , são demo-sociaes _ 

Tanto bastou para que o conservantismo anti-christão a 
deshumano soltasse da altura . de seu bem estar o grito de 
rebeldia e de guerra. 

Não é possível que a educação, a subsistencia, a possibi
lidade de crear um lar sem o espectro da fome, a assistencia 
medica, sejam o privilegio de uma casta .. 

Nossa Constituição, no art. 115, quer se possibilite a 
todos existencia digna, ao mesmo tempo que o n. 17 do ar
t.igo 115 erige a propriedac!e em funcção social. 

Se não é isso definitivamente a democracia social é, sem 
duvida, o plano de uma ordem econoudca, dentro da qual os 
antagonismos de classe tendam a um abrandamento tal, que 
seja a existencia social saudavel para todos ou ao menos para 
quasi todos. -

o Sr. Souza Leão, fiel ao systema. em que a proprie
dade se chumbava á autoridade, como o raciocinio á especie 
humana; não concebe essa floração de liberalismo e de chris
tandade. 

Comtuào, o seu partido se appellidou de Republicano 
Social não sei se apenas para effeitos eleitoraes . -

Sr. Presidente, em face da Constituição de 16 de .Julho o 
chefe do Poder Executivo é livre de escolher os seus auxilia
res. Em nossa fôrma de governo; essa norma é axiomatica. 

os Srs. Cleophas e Souza Leão querem, porém, que a 
essa escolha pre~eda um exame de CCJLSCiencia dos auxiliares 
designados pela preferencia governamental. 

Mas, Senhores, seria isso uma r etrogradação brauante nos 
nossos costumes politico-administrativos. 

seria iSso a inquisição, resuscitando á vista da Facul
dade Jurídica, onde o direito ao ideal se ácolheu, como o ga
vião orgulhoso na frança mais alta do cedro secular do al
cantil, para gozar o clima propicio á altaneira de seus obje-
ctívos . · 

Um homem de bem nãó desceria a receber um cargo me
diante concessões tão humilhantes. 

Nas denuncias dos Deputados do Santo Officio, em ter
ras de Pernambuco, no crepuscular do seculo dezeseis, havia 
pelo menos o cuidado de mencionar o capitão fidalgo del rei 
o -motivo concreto da accusação. 

Na querela dos inquisidores contemporaneos, nem o si
mulacro de facto concreto. Quer-se punir a homens de supe
l'io:r cultura pela imaginaria adhesão a idéas, que não ten
taram sequer pôr em pratica. 

Leiamos algumas denuncias do Santo Officio para ver
mos como supera em rigorismo, em intolerancia, ao licencia
do Heitor, os inquisidores actualizados no Capiberibe, tam
bem como aquelles outros licenciados em direito um, nas 
mathematlcas o outro: 

Primeira Visitação de SANTO OFFICIO ás Partes 
do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado de ·Mendon
ça, capitão fidalgo del rei nessa Senhor. Deputado .do
Santo Officio. 

Denunciações de ·Pernambuco - 1593-1595. 
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Denunciou mais que haverá tres ou quatro anos Fran

cisco Mendes, e Manoel Fema.ndes, nas Sextas-feiras do meio 
dia por diante e nos Sabados inteiros, sendo dia de ~rabalho 
se recolhiam no seu aposento em cima e lá riam e folgavam 
e sahia dele cheiro como ' que assavam carne e nos Sabados 
á tarde desciam abaixo vestidos de festa diferente· da se
mana, limpos e concertados, . pag . 81 _ 

E denunciando dixe que averá vinte e ci'.1.quo dias pouco 
mais ou menos que estando em sua casa faTiando com Fran
cisco Rois alfayate cristão novo e com Luis Serrão sobrinho 
do ditto Esteves, dixe o ditto Luis Serrào que hua mulher 
fizera mover e matára a criança sern baptismo, então elle 
denunciante dixe que a alma da ditta criança estava no limbo 
onde não tinha pena nem gloria, então o ditto Francisco Roiz . 
dixe que não avia limbo e que era cousa que se dezia haver 
limbo mas que havia limbo e dizendo-lhe elle denunciante que 
sim havia ·lhe parece que elle x:epetiu que ·não havia e ora 
se affirma que repetio que não havia limbo então elle denun
ciante lhe allegou com o artigo de que descendeo aos infennos 

Motivos para denunciação: 

- Pôr fóra a ãgua de todos os potes da casa, quando 
morria aiguem. . 

- Vestir-se Ines Fernandes num Sabaào de festa com 
hua saya de tafetá. azul e jubão de olanda lavado e toucado 
na cabeça lavado_ 

- Mandar tirar gordura da ca:rne . 
. . _E estando assim lendo o dito João Nunes algumas 

partes do dito livro fez uns gestos e movi..mentos e disse que 
ditos gestos e ·palavras entendeu elle, denunciante, que o dito 
João Nunes não approvava aquelas determinações do Sagrado 
Concilio, que estava lendo, mas elle denunciante não sabe 
quaes eram as taes determinagões ou lagares do dito Sagrade 
Concilio que elle então lia, do que elle denunciante se escan
daliZou e ficou tendo ruiln conceito do dito .Toão Nunes _ .. 

Mas nem sequer são procedentes a.s arguições levantadas 
contra os se<lretarios. 

Do Sr _ Silvio Granville disse o Sr . .Toão Cleophas: 

. "em uma reunião dos bancarias declarou que era pre
. ciso fazer duas, tres Olt. mais gréves, com sacrifício 
até de vidas, __ . · · 

O SR. João CLEOPHAs - E isso ·não foi contestado. 

O SR. OSWALDO LIMA- (Continuando) 
.... --..... 

- .. á semelhança dos estivadores. ·para conseguir suas 
reivindícações. " 

O SR. João CLEOPRAS - O que accentuei aqui foi preci
samente .a desorientação do actual governador ·de Pernam
buco. Elle pediu ao Sr _ Ministro da Educação, ha pouco tem
po,. a demissão do engenheiro Newton Maia, filho do nosso 
collega S_r. - Heitor ·Maia, do cargo federal que . exercia. no 
Estado, allegando que o referido engenheiro ·era membro 
da Alliança Nacional Libertadora. Se o inspirava- a mesma 
·logica., elle deveria demittir também os secretartos que as
signaram o manifesto do Congresso da Juventude Popular. 
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Ou elle está adaptando uma orientação de dois ·pesos e duas 
medidas, ou, o que ê mais certo, náo sabe como agir. 

I • 4 i 
O SR. OSWALDO LIMA - A resposta a V. Ele. se 

contém adiante, nos trechcs qu.e vou !~r. V. Ex. fez uma 
accusaçã.o e eu a transcrevi. 

Os bancarias presentes á reunião a que se reporta a 
denunciação do Sr. Cleophas assim conte.staram a incre
pação de fomentador de greves, atirada ao secretario da. fa
zenda de Perna~buco: 

"Exmo. Sr. Dr . Aithur Moura, Assembléa Cons
tituinte pelo Deputado Antonio da Fonte e publica
do disCU!'SO pronunciado hontem na Assembléa cons
tituínte pelo Deputado Antonio da Font e publica
do no Diario do Estado, de hoje, no qual leviana
lllente se affírma ter o sr. Sytvio Granville, em as
sembléa realizada no Syndica to dos Banca rios de 
Pernambuco, á qu.al compareceu como baucario que 
é, "estimulando gréves", vimos com esta, na qualida
de de bancarias J>l'esentes a referida assembléa, des
fazer quaesquer inconfessaveis explorações em tomo 
do assumpto, relatando o que, realmente, se passou 
na mesma. 

O nosso consocio Sylvio Gra...J.ville, verificando 
que as discussões tendiam a se desviar do assumpto 
da convocação, que fora a questão do salario nüni
mo, para pequenas questões internas da nossa asso
ciação, preconizou apenas qu.e os consocios deviam, 
no momento .;:m que se empenhavam em uma cam
panha de tão grande interesse, esquecer estas peque
ninas questões internas, afim. de estarem "os mais 
cohesos" possíveis. · 

E, a proposito, citou o caso dos maritimos, que 
não obstante serem 50. 000 viam descuidados os seus 
direitos .pOO'que a. Fed'eraçâo, não interpretando o 

pensamento de todos os Syndicatos que a compu
nham, fazia. obra dispersiva, provoc:::.ndo innumeras 
greves de descontentamento, greves essas que ape
nas traziam prejui.zos ã -corporação, pois causavam 
demissões, perseguições e até mortes. 

Entretanto, mudada a política da Federação, elles 
conseguiram, '!_nidos, crystalizar as suas aspirações; 
o afastamento do Capitão Alencastro da pres:idencia 
do Instituto de A.:Posentadorias dos Maritimos e de
pois, sob o patrocínio do MiniStro Protogenes, a ele
'll'ação bem grande, dos seus salarios. E que essas 
victorias tip.ham sido tão sómente íructo da cohesã.o 
que mantinham. · nessa segunda phase, cohesão que 
era mdispensavel para os bancarias conseguirem a 
lei de sa.Iario rni.nimo. Por iSso concitava todos os 
collegas a apolarem -o projecto que, dentro de poucos 
dias seria. apresentado á Cama:-a Federal pelos de
legados dos Syndicatos de Bancados do Brasil, e no 
qual o orador collaborara, quando director do Syn
dícato do Rio. 

Não tê:n pois fundamento as affirma.tivas feitas 
pelo Deputado Antonio da Fonte que, certamente, se 

· deixou levar pOr informacões em nada verdadei.."as, 
movidas naturalmente por· pretensões pollticas, o que 
deveras Iastima:tnos. . 
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Lastimamos não podermos apreciar os documer.~ 
tos que o Sr. Deputado Antonio da Fonte _deve ter 
lido na Assembléa Constituinte, isto porque não fo
ram os m~smos publicados no referido Diario do Es~ 
tado. 

Agradecemos. desde já, a boa attenção de V. Ex. 
para ·este assumpto e pedimos desculpar que tenha
mos tomado de V .Ex. o tempo com a leitura destq.·. 
missiva. justificada, entretanto, -pela divulgação_ ne
cessaria ela verdade. Saudações. Recife, 14 de J:u-: 
nho de 1935 . " · 

O SR. REGO BARRos - V. Ex. leu a entrevista do Chefe 
de Policia. do Districto ·Federal sobre o plano communista 
tal como vem recommendada para o Brasil? 

O SR _ _- OSWALDO LIMA - Não a li toda . 
O SR. REGO BARROS - E' muito ' interessante, sobretudo 

quanto a essa parte de gréve dos bancarias. 

O SR. OSWALDO LIMA - Continuo a prezar as licções 
de V. Ex. Vou lêl-a . 

O SR _- REGO BARRos - Não estou dando lições, mas cha
mando a attenção de V_ Ex. que é um homem interessado 
em tudo quanto diz respeito ao bem de nosso Paiz. 

O SR. OSWALDO LIMA - Quanto ao Sr. Paulo Car
neiro definiu o seu· ponto de vista numa entrevista, de mol
de a aquietar os desvelos republicanos dos famosos cabos de 
guerra do verbarismo opposicionista, carpindo agora sobre os 
t emores supersticiosos do Senador Achimedes, la.grimas lu
murientas pelo privilegio sem encargos do latifundio que já 
perdera Roma et províncias_ · 

"Convidado a fazer uma ·pergunta, o reporter in
dagou do conceito de S. S. sobre a propriedade, sem 
duvida um assumpto basico em materai de doutri-
nas sociaes. , 

- As minhas idêas sobre a propriedade - disse 
o Sr. Paulo Carneiro - estão de accôrdo com o con
ceito phUosopho formulado por Augusto Crmte em 
1822, de que toda propriedade tem uma ori~em so
cial, e só póde ter um destino social. Cada homem é 
apenas depositaria de um bem conectivo, 'recebido 
do passado e que lhe cabe gerir em beneficib do fu
turo. O papel do chamado proprietario deve ser en ... 
carado co.tno de um funccionario sociaL 

No interesse collectivo julgo que a funccáo de um 
digno proprietario deve ser considerada -como um 
dever· e não como w:il direito. Dever que deve ser 
acatado sempre que dignamente cumprido.·: 

A manutenção da propriedade privada · 

Em face dessa resposta, perguntamos: - ~ ; 
-- E', então, pela manutenção da propriedade pri

vada· da · terra e dos ·instrumentos de trabalho'? 
- Nos termos acima estabelecidÓs e nas propor

ções da efficiencia publica. A celebre expressão de 
Proudhon - "a propriedade. é. um · roubo'!.',- só é 
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verdadeira quando essa propriedade se transfõrma 
em parasitismo ou exploração social. Ao Estado mo
derno, em falta de um poder espiritual que regule os 
arbítrios individuaes, cabe o ·papel de .controlador da 
propriedade pessoal. Dentro desse direito já é da 
legislação .corrente a desapropriação no interesse col-
lectivo." · 

Os rumos que se tracou o Governo de meu Estado estão 
synthetizados meridianarii.ente em a nota off1cial que peço 
J icença para tambem lêr á C amara. 

O SR. SouZA LEão- V. Ex. falou sobre dois secretarias, 
<IS Srs. Paulo Carneiro e Sylvio Granville. Gostaria de ouvir 
s opinião sobre o ~ecretario da Justiça, Sr. Nelson Coutinho. 

O SR. OSWALDO LIMA - Com muito prazer. Tenha 
V. Ex. um pouco de paciencia. 

A nota official a que me refiro é a seguinte: 

"O actual Governo do Estado, obedecendo a uma 
directriz cujo sentido o Sr. Governador esclareceu 
perante· o povo ao tomar posse do seu cargo, na As
sembléa, Constituinte, fugiu ao tradicional criterio 

de escolher as figuras de mais destaque da organi
zação administrativa dentro dos quadros de um de
terminado partido politico. Os cargos da administra
ção, inclusive as Secretarias do Estado, puderam, as
sim, ser preenchidos por pessoas cujas idéas · politi
cas não foram indagadas, porque só interessava co
nhecer a efficiencia e a segurança da acção que oífe
recessem em beneficio do interesse conectivo. 

Esse tacto, pelo seu proprio indetismo entre nós, 
não deixou de ferir algumas mentalidades cheias, sem 
duvida, de boa fé mas apegadas, em excesso a velhos 

modos de pensar e de agir. Dada, porém, a propria 
boa fé, taes mentalidades encontrariam resposta sa
tisfactoria e cabal na m,aneira por que estão agindo 
em seu natural campo de acção admi..."iistrativa os di
versos membros do governo. 

Ha, no entanto, quem pretenda alarmar a popu
lação affirmando existir no seio do Governo, em face 
de opiniões pessoaes que possuem alguns dos seus 
membros, um germe de divisã<? e de enfranquecimento. 

A identificação intima e absoluta de vistas entre 
os diverSüs membros do Governo, nã.o só désafia qual
quer prova ou mesmo allegação em contrario, como 
é de natureza a assegurar ao povo a mais perfeita 
confiança. 

Além. do imperativo de lealdade pessoal com que 
todos os encarregados de altos cargos aclminjstra
ção se .sentem ligados ao Chefe do Gcverno, a .circum
stancia de sua propria escolhe sem consideração de 
ordem partidaria ou politica, foi tomada como uni 
compromisso de exclusiva preoccupação administra-

. tiva.. Nem ·teriam os membros do Governo gosto ~ 
tempo . para actividades de outra natureza quando; 
chamados a aclnUnistrar,. sentem, diante de si ,uma 
laJ;'ga tarefa· a desempenhar] nos campos da económia, 

··-cta instrucção, das finanças e dos demais trabalhos 
publicas, em pról da collectiVidade . · 
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Por certo que, entre esses problemas, · figura c 
do melhoramento continuo das condições do exerci
cio de justiça social; o beneficiamento das classes. 
mais desprotegidas. Isso, porém, como dever de ju§
tiça e não como jornada preparatoria da vingança de
classes e violencias, e menos como dispositivo ou do
gma de qualquer ideologia parcial, do que como im
posição da consciencia social. 

A nttida consciencia que tem cada membro do· 
actual Governo, da significação patriotica e humana 
desse encargo, fortalece ao extremo a decisão com 
que todos contribuirão para manter-se o ambiente de 
tranquíllidaàe indispensavel á vida e ao progresso do
Estado, repellindo qualquer movimento contra a or
dem publica, ~ aliás, improvavel, pois são mais 
custosas essas inves tidas do que as investidas faceis 
dos boatos . 

. Assim, o Governo reaffinna a identidade de vis
tas de todos os seus membros, reunidos em torno das · 
idéas do programma do Chefe do Poder - Executivo~ 
cuja orientação integralmente acatam, e cohesos no 
esforço que desenvolvem pela absoluta manutencão 
da ordem e pelo adiantamento material e morai · do. 
povo pernambucano . " • · 

O SR. SOUZA Lúo - Depois dessa nota, o Partido De
mocratico Social, a que obedece o Sr . Lima Cavaleanti. bai
xou uma outra, qye hontem tive opportunidade de lêr dessa. 
tribuna, e que nega completamente esta. 

O SR. OSWALDO LIMA - Toda via, essa nota tracou 
rumos nitidos á · orientação do governo · de Pernambuco, dén
tro dos moldes da Consti'tuição Brasileira. 

O SR. SouZA LEÃo - Dentro dos moldes da Constituição 
não nunca. O communismo nãó encontra apolo no. Pacto de~ 
1934. 

O SR. OSWALDO LIMA - No que toca ao Sr. Nelson 
Coutinho, homem 'de sensibilidade . moral, como o proclama 
o Sr. Souza Leão, jám3Js partiria delle acto, um gesto effe
ctivo e real contra a orientação do amigo que o escolheu 
para secretario. . 

Tambem o Sr. Alfredo Coutinho, irmão do Sr. Nelson , 
cultivava idealismo vizinho do communismo theorico de 
Marx, e leaderou, sem embargo, a Camara Estadual do Sr. 
Estacio Coimbra, com os app!ausos e a ardente e enthusias-
tica solidariedade do Sr. Souza Leão. · 

A orientação de uma Camara deve ter mais importan
cia pa~a o effei~ de di~gação de uma doutrina, que o
exerciclo · de fwtcçao techn1ca numa secretaria . 

Por ahi, vemos a insinceridade dos amores do Sr . Souza 
Leão, com a democracia, a quem tece hoje madrigaes arre
batadores, · se bem tendentes apenas a divorciar o Governo. 
da fa:núlia pernambucana . 

O SR. SouZA LEÃo - Perdõe V: Ex. Elle não era com
munista. Nunca foi. Membro de tim partido politico conser
vador, era-lhe vedado professar um credo extremista.. 

O SR. OSWA.LDO LIM:A - ·Tivemos occasiã.o 'de travar 
longas conversações. S . Ex. expunha. então .clarainente, as 
~as tendencias manistas. -
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0 SR. SOUZA LEÃo - Nesse caso, a ·ser verdade O oue 
·diz V. Ex. o que não contesto, . t inha duas. opiniões: uma 
para o publico e outra para os seus amigos. Quando conver
-sava commigo e com os homens do meu partido, denuncia
·"a-se democrata social. · · 

O SR. OSWALpü LII\[A __:. Não é pü~sivel que todos nós, 
<de Pernambuco, so porque nos damos as letras, conheces
sernos -as inclinações do Sr. Alfredo Coutinho e que o parti-
-do a que pertencia S . Ex . as ignorasse. · 

O SR. SouZA LEÃo ~ Confesso que as não conhecia . 
V. Ex. sabe que eu não era o governador do Estado. Não 
~ra chefe do Partido . Era apenas collaborador do governo . 
.Não tinha, pois, que responder pelas idéas do · Sr. Alfredo 
-Çoutinho. ., 

' ) 

O SR. OSWALDO LIMA- O partido de V . Ex . , embora 
·çontasse com a collaboraçáo desse illustre membro, não pre
judicou, entretanto, a ordem publica e economica de Per
nambuco. 

· o SR. SouzA LEÃo - Ao contrario: prestou a ambos 
grande solicitude, com oV. Ex . acaba de affirmar, ignoran-

,tio completamente a feição do soi-disant communista do seu 
.leader na Camara. -

O SR. OSWALDO LIMA- Nunca vimos isso escripto. 
O SR. SOUZA LEÃo __. Fez varios discursos na Camara, 

:nesse sentido . 

O SR. OSWALDO LIMA - Naquelle tempo não se tra
-vavam debates sobre a democracia, communismo, emfim, so
bre doutrinas socialistas . Os assumptos eram agitados em 
~utro terreno . 

O SR. SouZA LEX.o - .Tá existia, então, o communismo. 

· O SR. OSWALDO LIMA - Communismo do Sr. Lima 
<Cavalcanti. Ni.Oguem de boamente considerou senão como 
Jlilheria a promoção que o Deputado assignou ao governa
dor de meu Estado, impondo-lhe galões de propagandista 
~ovietico. ~ 

Os Jornaes do Sr. Lima Cavalcanti vivem em luta aber
ta contra o socialismo materialista e internacional que o 
-ex-seminarista orthodoxo, empoleirado . no Kremliln, impõe 
.tyranicamente a 150 m-ilhões de individues. 

O trecho qtoe vou lôr mostra bem a orientação intelle
·ctual desses jornaes: . 

"Funcção Social da Propriedade 

A propriedade privada, especialmente ·a proprie
dade terirtorial, é uma .das instituições mais constan
temente visadas pela propaganda communista. Ata 
ca-se o actual regime democratico, sob o pretexto 
de insanaveis injustiças, que elle, comportaria, na or
ganização da propriedade rural. 

Para bem analysarmos a increpação, cumpre
nos começar pelo exame do fundamento da p!oprie
dade individual, em qualquer regime politico . O que, 
a esse respelto, o simples bom senso réyela, é que 
a-·p~opriedade deriva, originaria e immediatamente, 
da propria natureza ou da lei natural. o homem, 
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tendo o dever, · im.posto pela natureza, de conserva!" 
e aperfeiçoar a propria vida e a de sua fa~ilia,_ deye 
ter tambem o direito de empregar os me1os mdlS
pensaveis uara o cumprimento desse dever. E o pri
meiro desses meios é o direito de propriedade par
ticular. 

A sociologia e a historia- nos :mcstrc.m. em con
firmação pratica desse principio de razão, que, em . 
todos os povos, até nos mais barbaros e selvagens, 
sempre existiu, em forma mais ou menos perfeita, 
a propriedade particular e estavel. Como facto his
torico, a organização da propriedade, como a da fa
milia, constituem uma força social, desenvolvida 
através de uma lenta e segura evolução . Razão, por
tanto, assitia a Fouillée, quando chamava a pro
priedade de "liberdade tornada visivel", averiguado. 
como está, no curso da historia humana, que o grão 
de progresso dos pmros coincide, por toda parte, com 
as garantias da propriedade individual. 

Quer isso, porém, dizer que o direito de pro
priedade seja absoluto, sem limites? Isso se com
prehenderia talvez num regime de democracia indi
vidual ~ liberal, nunca, porém, numa democracia so
cial e organica, regime que actualmente rege o Bra
sil, e que nos cumpre desenvolver e aperfeiçoar, pot: 
meio de leis prudentes e adequadas. 

A propriedade e especialmente a propriedade ru
ral, já. não é "aquelle privilegio, sem encargos corres
pondentes" de outros tempos. Está. sujeita a restri
cções de ordem moral e jurídica, plenamente justifi
cativas da denominação, que ·muitos lhe dão, de "pro
priedade-funccão social" . E é o que resulta do prin
.cipio tão clai..mente firmado na Constituição de 16, 
de Julho: "E' garantido o direito de propriedade, que 
não poderá se;· exercido contra o interesse social ou 
collectivo, na forma que a lei indicar" . 

Dentro desse sabio principio, podem se resolver 
todas as difficuldades, que o actual regime de pro
priedade nos offerece. E o·utra. mio é, em Perna-mbu
co, a previdente orientação do Governo do Estado, 
procurando a cooperação das partes interessadas no 
problema, para melhorar não só a situação dos tra
balhadores ruraes, como o proprio rendimento . das 
culturas . E a certeza de que esse objectivo é alcan- · 
çado, temos nas observaçoes amplamente divulgadas 
do Sr. Prado Carneiro, Secretario da Agricultura, so
bre as condições de trabalho na principal zona agri
cola do Estado. 

São outros, porém, e bem diversos. os obj ectivof' 
da propaganda cozmnunista, agora desenvolvida cela 
Alliança Nacional Libertadora. ·O Que n<:lla se pre-

. tende é simplesmente esta monstruosidade, que cita
mos em palavras textuaes: ''.::omeçar a organizar a 
luta dos c.amponezes e operarias agrícolas por suas 
menores reivindicações, até chegar á distrfbuição da 
terra". · 

E' o retrocesso, a degradação, ã barbarie asiatica, 
o que se pretende. E' uma affronta ao senso jurídico, 
economico e moral do povo, que bem comprehende 
ser tal regime, se elle pudesse passar da imagi.."l.acãc 
doentia . que o formulou, para a reali~ade, . a maréha . ·.: .. 
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factal, para a mais negra e irremediavel des.organi..: · 
zação e miseria. Porque. se no regime actual de cur- · 
tura das terras, é ainda tão atrazada a exploração 
agrícola, a que situação des·ceriamos cotn o trabalho 
anarchizado de milhares e milha res de individues, 
desprovidos de quaesquer · recursos technicos e de 
credito, para toda realização productiva? A situação 
do trabalhador agrícola passaria então ao degrad~nte 
estado de pura servidão. 

Não, a noite moscovita não descerá, com os 
horrores, á nossa terra livre . O bom senso e o patrio
tismo do povo serão a primeira barreira para a in
sensata transplantação de regimes incompatíveis com 
as nossas tradições e sentimentos liberaes e chris
tãos. Por uma política de habeis e opportunas re
formas sociaes, o Governo do Estado, dentro das pos
sibilidades do actual regime democratico, amparará 
e elevará a situa cão dos trabalhadores ruraes. Basta
rá, para isso, quê se imprima á propr iedade aquella 
funcçáo soci al. assignalada. na propria Constit uição 
da Republica, e já entre nós, espontaneamente reali
zada por muitos proprlctarios agrícolas. Fortalecido 
pela cooperação dos in L!..!l'C:>Sados, empresarios e tra
balhadores, consegulrú o Governo, no desenvolvi
mento de um plano de educação economico-social, 
estender esse regime de a mparo e protécção á totali
dade do operariado ar:ricoln. do Estado. 

As leis e exemplos russos nao nos interessam. 
Bastam-nos as leis e o csplrlto, hoje impregnados de 
elevada Justi<;a social. <lo regime de livre e organica 
democracia, que nos rc~e." 

0 SR. PRESIDENTE - Att.cnção! Advirto ao nobre Depu
~ado estar a.· findar a hom do Expediente . 

O SR. OSWALDO LIMA - Peco a V. Ex . me conceda 
~ pala.vra, a seguir, na db;cus~ão do primeiro projecto, para 
o qual jã. me acho inscripto . . 

Dois minutos, para concluir . Eis n. que fica reduzida a 
perfidia oratoria, que a inimizade mortal fecundou, nesse 
momento de desdobramento de paixões as inais anti-sociaes 
e prej-qd.iciaes ao pror,; rc.':i~o da Patria e ã. estabilidade do 
:regime que adaptamos. 

O Sr. Presidente - Tt•uho sobre a mesa, varias requeri
mentos que vão ser lidos . 

São, succc:-;slvamt·t: Lt~ lldos. apoiados e post os em 
discussão os sc[r,ullll.t ~.·: 

N . U·l -- 1935 

1 1 n Lt·!:lsla tura) 

Exmo. Sr. Presldr~nt.t• . 

Nos t ermos do Re~lnll'nl.o, requeiro a V. Ex. que o pro
jecto n . · 5-A, incluído na Orckm do dia de hoje, logo depois 
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de votado, volte á Commissâo de Finanças para. novamente~ 
se pronunciar a respeito. 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 1935 _ - Agenor Monte, 

Encerrada a discussão e adiada a votação . 

N.· 65- 1935 

U~ Legislatura) 

Requeiro _ que, por intermedio da Mesa, sejam solicita
das as seguintes informações ao Ministerio da Fazenda: 

I. Quaes a.<; importancias que, neste exercício, foram pos
tas á disposição da Commissão Central de Compras, indicadasc 
as rubricas orçamer:taria.S, sub-consignações e repartições ou 
departamentos pubhcos federaes? 
. 11. Quaes os saldos apurados em 30 de Junho proximo-
passado, em cada uma das sub-consignações-? · 

m. Quaes as normas que vêm sendo observadas · pela: 
referida Commissão, no tocante ás acquisições de material 
para os diversos serviços, indicando-se, outrosim, o modo !:)elo- · 
qual vêm sendo liq_uidadas as despesas? 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 1935. - Edmundo Bar
reto Pinto. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 66- 1935 

na Legislatura) 

Requeremos que sejam solicitadas a S, Ex. o Sr. Mi
nistro· da Fazenda informações sobre os motivos que teriam 
levado a Commissão encarregada da liquidação da Divida 
Fluctuante a celebrar accôrdo com Edmundo Teltscher & Cia.,. 
<:amo representantes das municipalidades goyanas de Planal
tina e Pouso Alto, recusando-se .a trªtar com os advogados: 
Levy Cerqueira e Carlos Pieruccetti, recentemente constitui
dos procuradores das alludidas Prefeituras, com mandatos 
que cassam expressamente quaesquer outros mandados ante-
~·iormente conferidos _ 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 1935. ..:_ Laudelino G o
mes de Almeida. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 67- 1935 

oa Legislatura) 

Requeiro que, por intermedio da Mesa da Camara, in
forme. o Sr. Ministro da Viação sobre a receita e· despesa do.· 
porto de Natal, nos exercícios de 1933 e 1934, isso em Vista· 
de se achar a renda do porto indicada no balanço geral . da 
Republica~ em lançamento global com a renda do porto do-~ 
Rio de J aneu-o. . 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 1935. - João Café Filno·_ 
Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ex
diente. 
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Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa .) 

Comparecem mais os Srs. : 

Euvaldo Lodi, Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, Claro 
-de Godoy, Café Filho, Ribeiro Junior, Fenelon Perdigão, Cle
mentino Lisboa, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Hen
.rique Couto, Carlos Reis, Eliezer··Moreira, Agenor Monte, Pires 
·'Gayoso, Freire de Andrade, Democrito Rocha , Pedro Firmeza, 
Humberto de Andrade, Monte Arraes, José de Borba, Figuei
redo Rodrigues, Jehovah Motta, Alberto Roselli, Gratuliano 
de Britto, José Gomes, Mathias Freire. Herectiano Zenayde, 
Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Ozorio Borba, Adolpho Celso, 
Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcante, Alde Sampaio, 
Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Motta Lima, 
Valente de Lima, Sampaio Costa, Melchisedek Mente, Aman
·do Fontes, Manoel Novaes, Clemente Mariani, João Mangabei
ra, Prisco Paraíso, Magalhães Netto, FranciSco Rocha, Octavio 
Mangabeira, Wanderley de Pinho, Pedro Calmon, Arthur 
Netva, Edgard Sanches, Attila Amaral, Homero Pires, Ubaldo 
Ramalhete, Jair Tovar, Francisco Gonçalves, Nogueira Peni
do, Candido Pessõa, Henrique Lage, Salles Filho, Sampaio 
Corrêa. João Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Bento 
Costa, Cesar Tinoco, Alipio Costalla~. Cardillo Filho, Nilo Al
varenga. Lemgruber Filho, Bandeira Vaughan, Carlos Luz, 
~oraldino Lima, Vieira Marques, Celso Machado, Matta Ma
chado, Bueno Brandão, Waldemar Ferreira, Oscar Stevenson, 
Moraes Andrade, Vergueiro Cesar, Cin'Cinato Braga, Macedo 
Bittencourt, Laerte Setubal, Teixeira Pinto, Felix Ribas, Fa
bio Aranha, Jairo Franco, Domingos Vellasco, Trigo de Lou
.reiro, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Plinio Tourinho, Abelar
ào Luz, Diniz Junior. Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, 
Borges de Medeiros, Demetrio Xavier, Raul Bittencourt, As
canio Tubino, Adalberto Corrêa, João Neves, Oscar Fontot,tra . 
.Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Sebastião DomJngues, Pedro 
Jorge, Abilio de Assis, Antonio Carvalhal, Silva Costa, Adal
berto Camargo, Alberto Surek, Damas Ortiz, Vieira Macedo, 
Martinho Prado, Ferreira Lima. Oliveira Coutinho, Alberto Al
vares, Pedro Rache, Gsstão de Britto, Roberto Simonsen, Vi
eente Galliez, Gastão Vidigal, França Filho. Arlindo Pinto, 
.Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Baeta Neves, Abelardo Ma
rinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes 
Paiva, Barreto Pinto, Thompson Flores (138) . 

Deixam de comparecer os Srs . : 

Antonio Carlos, Deodoro de Mendonca, José Pingarllho, 
.Agostinho Monteiro. Olavo Oliveira, Samúel Duarte, Arnaldo 
:Bastos, Mario Domlngues, Domingos Vieira, Mello Machndo, 
.Altamirando Requião, Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz Vianna 
Filho, J. J. Seabra, Alfredo Mascarenhas, Arlindo Leoni, As
·<inlbal Soares, Hermete Silva, Lontra Costa, Adelio Maciel, 
Augusto Viegas, Washington Pires, Juscelino Kubitcheck, Po.: 

· ·lycarpo Viotti, Carneiro de Rezende, João Penido, José Ber
nardino, Rezende Tostes, João Henrique, Jacques Montandon, 
.Abreu Sodré, Pa·ulo Nogueira, Pereira Lima, Carlota de Quei
roz, Gama Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sam
paio Vidal, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, R0berto Moreira, 
Meira Junior, Aureliano Leite; Miranda Junior, Horacio La
'!er; José passio, Baptista Lusardo, Barros Cassa!, Austro de 
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Oliveira, Arthur da Rocha, Martins e Silva, Chrysostomo d.;
Oliveira, Vicente Gouveia (55> . 

ORDEM DO DIA 

3a disC11.ssão do projecto n. 218, de 1935, conce
dendo premio para. o inventor de uma machina para 
extrahir cêra de carnaúba; com pareceres tavoraveis 
das Commissões de Agricultura e de Finanças e Or
çamento. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a votação. 
na forma do Regimento . 

1a discttssão ã.o projecto n. 39-A, de 1935, (ta 
legislatura ). autorizando a abertura do credito de 
200:000$, como auxilio á. Missão Salesiana (catechese 
dos índios Chavante$), com substitutivo da Commis
são de Financas e Orcamento e voto em separado do 
sr . Gratuliaiío de Brito. 

O Sr. Presidente -Entra em discussão o proJecto .. 

Tem a palavra o Sr. Oswaldo Lima. 

O Sr. Oswaldo Lima - Sr.· Presidente. continuo o dis
curso anterior que tem pontos de contacto social evidente 
com o objecto da proposição· ora em debate. 

As demissões de irmãos meus .durante o governo discri
cionario e ainda agora, injustamente, como referiram os 
Deputados Sottza Leão e João Cleophas, não têm relação 
com as idéas e ·attitudes dos secretarias do Governo de Per
nambuco. 

Não era possível que a mentalidade em meu Estado es
tivesse tão degradada que o pertencer alguem a um partido 
politico levasse este a fechar a.uestão em torno da permanen
cia de parentes de . seus membros em cargos publicas. 

Eu sou no Partido Social Democratico de Pernambuco 
uma unidade do contingente que a aggremiação orient~da. 
pelo pranteado Senador Manoel Borba encaminhou para ali. 
sob a inspiração do discipulo amado daque11e homem bravo 
e cavalheiresco Sr . Agamernnon de Magalhães. 

Só as desconsiderações vindas deste ultimo valerão para 
mim o imperativo de rumar novos destinos partidarios. 

Nunca faltei aos meus com a solidariedade mais deci
di da. . Tenho corrido os riscos que os assaltam amargando, 
no seu mais intimo convivia. todas as dôres e soffrimentos 
Q.Ue desabam sobre a pobre familia christá a que me honro 
de pertencer. · · 

Depois da Revolução de Outubro ê certo, talvez mai 
informado por iriimigos que a intransigencia co funccionario 
e uma innata aspereza nos seus modos que é só apparente. 
haVia creado, o Interventor do meu .Estado demittiu com 
numerosos outros um escripturario, o que é meu irmão. Ti
nha estado e!le desde a madrugada na luta em que os bravos 
rapazes do commando de Muniz de Faria e outros sem com
mando, a 3 de Outubro, puzeram em destroços a modelar or
gá.ni"?ação militar do governo do Sr. Estac1o Coimbra. Fizera 
elle a ligação com .a columna .do Tenente Juracy Magalhães 
e estivera no entrevere da estrada de Iguarassú, no qual 
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aquelle militar puzera ã prova as suas virtudes de chefe; 
limpando de inimigos as portas septentrionaes da cidade· 
Mauricia. Não era, um reaccionario mimado na. calentura da 
hausto de mystificações. 
ordem desma..-J.telada pelo arremesso alvoroçado do povo ex-

A sua demissão não terá sido, pois, um acto de Justiça 
nem de amizade. Mas não sou adito em política aos favores 
pessoaes. A actividade partidaria tem sido apenas para mim 
.um onus. Como quer que seja o Governo central reparou a 
precipitação verificada, sendo o prejudicado nomeado para 
um ·cargo de maior relevancia. 

O SR. SouZA LE.íio - Mas não por interferencia do Se
nhor Carlos Lima. 

O SR. OSWALDO LIMA - Por interferencia do Sr. Aga-. 
memnon de Magalhães. 

O SR. SouZA LEÃo - Por intermedio de V. Ex. 

O SR. OSWALDO LIMA - Elles estavam solidarios e, 
como V. Ex. sabe, solidarios continuam. 

O SR. Souza LEÃO- Por emquanto. 

O SR. OSWALDO L!MA - Sempre. 
O SR. JoÃo CLEOPHAS - O Interventor Lima Cavalcanti 

Ja fez praça, lá, do proposito de hestilizar o Sr. Agamem
non Magalhães. V. Ex. sabe disso, até porque jâ soffreu hos
tilidades tambem. 

O SR. OSWALDO LI!v.IA - São intrigas da opposição. 
O SR. JoÃo CLEOPRAs- Não se trata de intrigas. V. Ex. 

foi atacado rudemente e até, escreveu, no seu jornal, artigo 
;dos mais terríveis e dos mais acres contra a pessôa do Se
nhor Lima Cavalcanti. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não resoonsabiliza o Se
nhor Lima .Cavalcanti por tudo o que se pÜblica no seu jor
nal. Tambem tenho um jornal ~. ás vezes, -me surprehendo 
de vel-o atacar pessôas da minha mais estreita amizade. O 

. director de um jornal não pôde assumir responsabilidades tão 
ar.nplas. . 

O SR. MoTTA LIMA- V. Ex., entretanto rectificou essas 
aggressões. 

o SR.. OSWALDO LIMA - Respondi ao meu modo. 
O SR. SouzA LEÃo- Respondeu citando, nominalmente, 

<l Sr. Lima Cavalcanti. 

O SR. OSWALDO LIMA - O 
formou-se com a minha resposta, 
demos estar no mesmo partido. 

0 SR. SouZA LEÃo - V . EX. 
deu a seu modo. . . (Risos.) 

Sr. Lima Cavalcanti con
tanto assim que hoje p~- / 

• disse muito bem: respon:-

O SR. OSWALDO LIMA- Na velha Republicà, só du
rante os mezes do Governo excepcional do Dr. José Bezerra, 
-não formei no jront opposicionista, -nesse período incluídas 
as interinidades dos Srs. Mario Domingues e Severino Pi
nheiro, de quem dissera Borba, numa hora de amargor in!i
-nito, que era o páo de cheia. 

Outro irmão tambem ora demittido de director de um 
hospital em Itambé, vem igualmente das trincheiras da Sole-
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dade, como modesto soldado. Sahira de casa ás escondidas, 
para não capitular ás lagrimas da velha· mãe, aos primeiros 
tiros da madrugada outubrina. 

o SR. SouzA LEÃo - Veja V. Ex. a injustiça do Sr. Lima 
.Ce.valcanti.. · 

O SR. OSWALDO LIMA - Não foi do Sr. Lima Caval
canti. 

No domingo, antes da entrada de· Juracy Magalhães, nós, 
os da familia, choravamos á noticia da sua morte que se 
espalhar ano bairro, impossibilitados eu e outro irmão de 
irmos para o seu lado, porque as forças do Derby ainda do
minavam os caminhos entre Casa Forte e aquelle centro de 
estupenda leonina resistencia . 

Felizmente que a noticia não fôra que urn desses boatos 
tão communs nesses dias de agitação e de lutas. 

0 SR. JOÃÓ CLEOPHAS - Aliás, V. Ex. poderia ter dei
xado de falar sobre esse ponto; ao qual só me referi no calor 
do debate sendo depois retirado. 

O SR. OSWALDO LIW~ - A Camara, entretanto, ou
viu... · 

o SR: JoÃo .CLEOPHAs -Então é indispensavel que V. Ex. 
explique os motivos . da demissão do seu irmão. 

O SR. OSWALDO LIMA - E' o mais mo co dos nossos . 
. ~.rrebatado e inexperiente entrou em dissídio-com os cara
bineiros do ideal, que o nosso amigo Sr. Mariz capitaneia na 
altip1anura encantadora de Itambé. 

Dahi o ser demittido pelo prefeito local ama cheia de 
brutalidade de fel. O caso está a.ffecto á justiça de um meu 
inimigo, mas que, apesar de entrelaçado pelo coração aos 
d~stinos políticos da terra, decidil-o-á como um magistrs.do. 

Esse facto devia me divorciar do Partido, esquecidos 
compromissos e amizades, abandonando a defesa de princí
pios por que me obriguei para com o eleitorado? Quem b 
dirá que sim? O. Sr. Cleophas? O Sr. Souza Leão? Não creio 
que o façam. o primeiro viu o Sr. Bezerra F".Jho, expressão 
nobre de dinamismo e de cultura, dar as costas ao P. S. D.. . 
na companhia do Sr. José Henrique, e só m"Uito tarde aos 
.seus ouvidos chegaram as noticias dessas attitudes. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS - O nobre collega está enganado 
quanto a esse ponto. Nunca deixei de ficar em perfeita iden
tidade de vistas com os meus amigos, e, entre elles, o Se
nhor José Bezerra Filho, pois, nunca poderei esquecer que o 
pae deste foi quem me conduziu para a política. Continuo a 
manter relações intimas com S. S. 

O SR. OSWALDO LIMA - Nós dois estivemos no mesmo 
partido. 

'. O SR. JoÃo CLEOPHAS - Os meus amigos poderão dar 
testemunho de que só permaneci no Governo de Pernam
buco, para servir o meu Estado e principalmente attender ás 
solicitações instantes delles. 

O SR. OSWALDO .LIMA - Felicito a Pernambuco pelo 
seu desprendimento. · 

O SR. SouzA LEÃo -...,. Mas quem mais hostilidade soffreu 
dentro. do. s~u _Partido que S. Ex., c~ndicionado; mau grado 
tudo, a disc1pllna de ferro que lhe J.mprimia o braço auto
ritario, bem que elegante, do Sr. Estacio Coimbra: 
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O SR. SouZA LEÃo - Quaes foram esses actos? Vossa 
Ex. está ao par da J;JOlitica de Pernambuco e poderá dizer. 

·o SR. OSWALDO LIMA- Não posso fazer um compte 
rendu das particularidades do Partido Republicano Social. 

O Sa. Souza LEÃO - V. Ex. sabe que não fiquei mal 
:nessa situação. 

O SR . OSWALDO LIMA - Pronuncio estas palavras para 
que se não diga que desprezo os meus pelo prazer aulico de 
es~.. ·' · 'lr governos. 

:::>e por taes motivos, não pudesse eu ingressar em par
tidos todos me estariam defesos em Pernambuco, Sr . Pre
sidente. 

Um dia, rev~lta.do contra a exclusão do Sr . Borba da 
chapa senatorial, pelo meu Estado, escreVia um editorial 
num JornalziDho de interior, mostrando que elle cahira ven
cido, não num campo aberto, em que se esgrimissem as 
armas da lealdade, mas que fôra surprehendido,· na sua bõa 
fé, na confiança tranquilla de · seu caracter plutarchiano, 
numa encruzilhada sombria e assertava que elle nascera não 
para a gloria de Lantenac, general das florestas e da tact ica 
su.Qterranea, mas para vencer ou morrer como Dessaix, no 
turbilhonar das cargas de cavallaria, dentro do a.rruido, au
reolado, pela fulguração das batalhas, em que eahido~ 01;1 
exaltados pelo triumpho, amortalha os lutadores temerano a 
luz sem crepusculos da fidelidade e da honradez immortaes. 

O SR. SOUZA LEÃo - O Dr. Borba. , escreveu ao Senhor 
Estacio Coimbra, congratulando-se pela solução politica de 
momento, em que elle era excluído . CoUaborou nisso o Se
nhor Agamemnon de Magalhães, que era seu lagar tenente . 

-- O SR. OSWALDO LIMA - O Dr. Borba quiz aquietar 
a consciencia do Sr. Estacio Coimbra . 

O Sn. SouZA LEÃo - Foi o Sr. Agamemnon de Magalhães, 
que era o Jogar tenente do Dr. Borba, quem arranjou a 
solução. 

O SR. OSWALDO LIMA - Se o Dr. Borba não o ti
vesse feito, teria sacrificado não sõ a si como a seus amigos . 

O SR. SouZA LEÃO - Devía, para ficar bem, ter sacri-
ficado .a si e não. a seus· amigos. · 

O SR.. OSWALDO LIMA - Como o fez. Preferiu ficar 
sozinho e deixar que seus amigos entrassem na chapa. 

O SR. · SouZA 14:Ão - O Dr. Borba ficou mui to bem. 
Agora, não se1 ·se seus amigos tambem ... 

O SR. OSWALDO LIMA ·- Pelo menos, não exigiu que 
seus amigos o acompanhassem. Pediu-lhes, em beneficio do 
Partido; que o deixassem sq. E os amigos foram obedientes 
ao chefe. . 

O SR. SOUZA L:t:Ão - Agora, respondo como V. E x . , h a 
pouco, com relação a mim: conhecemos a h isteria ... 

O SR. OSWALDO .LIMA -Pois bem, Sr. Presidente, o 
que me valeu· isso? Tambem a demissão de um irmão, te
chnico, engenheiro das obras publicas de Pernambuco, sahi~ 
do ha. pouco daquella escola de engenharia de Recife, que é 
um patrimonio cultural de meu Estado. 
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Vivia elle para os seus deveres, querido do seu chefe, 
estimado dos companheiros, ·na illusão de uma mocidade 
pura e digna que eu sonho pa:-a os meus filhos, e seria feliz 
de vêl-os repetil-a quando o Sr. Estacio indaga, irritado 
pelo telephone, se hacia ali, na repartição, um engenheiro 
Costa Lima. A' resposta af11rmativa do director das Obras 
P·ublicas, retruca - pois está ilemittido. E ficou demittido .. 

o SR. JoÃo CLEOPHP.s - Agora mesmo o gcYe!"!!ador dei
xou que um prefeito, que ainda era funccionario de sua con
fiança, demittisse o irmão de V. Ex. que continua demit.
tido . 

O SR. OSWALDO I..Jlvf..A - O governador não teve co
nhecimento disso ." Aliás, devo dizer, com toda a sinceridade, 
qui!, se o governador lavra assim com o rigor de que fala a 
opposlção, a demissão dos extremistas, não é demais que 
faça o mesmo quanto a meu irmão, porque é integralista 
absoluto e não faz transigencia n em comm.igo nem com pes
soa alguma. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS -V. Ex. acabou de dizer que elle 
não foi demittido por isso. 

O SR. OSWALDO LIMA- Eu digo: se fosse. 
Tem sido esse, Sr. Presiden te, o signo sob que se exer

citam as minhas actividades pa.rtidarias . E, na verdade, os 
meus adversarios escolhem para ferir-me os pontos mais 
vulneraveis de minha capacidade de combatente, qual seja 
o de prejudicar aquelles a quem amo, mas que não têm.. 
i"esponsabilidade pelo travo ou pela possivel . lam.entabilidade 
de minha actuacão :· -

O SR. SouzÁ LEÃO - Meu discurso não visou V . Ex., 
mas o Sr . Lima Cavalcanti. · 

O SR . OSWALDO LIMA - V . Ex. me collocou na situa
ção de dizer estas palavras. 

O SR. Souza LEÃo - ·Eu não commetteria o desprimor 
de, sendo amigo de V. Ex., o vir atacar nesta Casa. 

<? SR. OSW AL~ LIMA - o sr. Cleophas esteve, logo 
depolS, na secretar1a ·de Obras Publicas e não corrigiu a in
justiça estacista, apesar de virmos eu e ene das mesmas 
origens partidarias, solidarios que ambos fomos áquelles dois 
cidadãos, cujas qualidades e civismo os pernambucanos não 
sabem esquecer. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS- Eu não conhecia este facto . 

O SR. OSWALDO LIMA - Elle requereu a reparação 
da injustiça. O requerimento deve ter transitado na repar
tição que V. Ex. dirigia; eu mesmo creio que cheguei a 
falar a respeito com V. Ex. Mas tudo inutilmente. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS -Quem dava os despachos finaes 
era o interventor. Aliás, se commetti nesse caso alguma 
falta, quero ser por ella responsavel. · 

O SR. OSWALDO LIMA - Assim, os exemplos citados 
para demonstrar que eu devia estar ·na. estacada, em que 
pipocam ~s columbrinas e bacamartes da estentoria azeda 
dos illustres membros da opposição pernambucana, não .es• 
t.eiam, logicamente, . nem democraticamente, a conclusão . a 
que chegar~m, afadigados e contradictorios, esses dois foge-
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sos e irreconciliaveis correligionarios de pri~ira legislatura 
da Segunda Republica. _ . · 

Occupa-se o Sr. SOuza Leão do empastellamento possi;. 
vel do "A Semana" de Bom J ardim, jornal que fundei com 
alguns companheiros para dar combate aos processos politi
cos do Sr. Loreto. 

Ninguem pense que julgue esses dois pernambucanos 
~,....,..,...,... "tC" nninl"''et .-:JHi-.nrn•'l!-a~ rin "QJ'Ilc."il 

-~···Õ SR.-·:R;;;;; B~~"Rõ·s;-- s·;rsê'·v~-Ex. desnatura o termo . 
O Dr. Estacio Coimbra ê um homem que honra a nacionali
dade brasileira . 

0 SR. CANDIDO PESSOA - Não apoiado. 
O SR. REcro ·BARRos - E' um homem de bem e de cara-

cter a toda prova . · 

o SR. OSWALDO LIMA - Mas póde ser homem de bem 
e ser autocrata. 

o SR. REGa BARRos - Qual foi a prova de autocracismo 
que já deu elle até hoje? 

O SR. OSWALDO LIMA -As provas nós as vamos en
contrar na intolerancia e na falta de liberdade. que campea~ 
;,·am em nossa terra. . 

O SR. CANDmo PESSOI\. - Se não deu provas de autocra
cismo deu provas de infamia. E' um dos responsaveis pelo 
sangue jorrado de João Pessôa. 

O SR. REGO BARROS - Não apoiado. O nobre Deputado 
não deveria accusar um homem ausente . 

(Trocam-se outros vehementes apartes entre os Senho
res Candido Pessôa e Rego Barros.) 

O SR. PREsmE:NTE <fazendo soar os tympanosl - Atten
cão! Peco aos nobres Deputados permittam ao orador conti
imar seu discurso, .. que deve versar sobre a ma teria em de
bate . 

O SR. OSWALDO LIMA - Cerrei ·fileiras contra o pri
meiro, o Sr . Sergio Loreto com desusado ardor, revoltado 
mais pela sua conducta, faltando ao compromisso moral as
.rum.ido de ser o fiel da balança, no torvelinho de desavenc:as 
das correntes da opinião pernambucana, para se. transmudar 
em chefe de grupo, que se pretendia -oerpetua'r no poder, em
pregando methodos retardatarios que· eram desconhecidos em 
meu Estado, do que propriamente pelas suas violacões aos 
postulados democraticos. -

O SR. B~ FoRTES - E' bom não falar nesse negocio de 
perpetuar no poder porque agora todo mundo se estã perpe
tuando. 

O SR. Souza. LEÃo - Elgem -se a s1 mesmo. 
0 SR . CANDIDO PESSOA- V . Ex. diz bem. Temos o exem

plo de Pernambuco. V . Ex. ha de ver como sou imparcial 
em minhas incriminações. 

o SR. ACURcio ToR.'tEs - Acharam quatro annos muito 
pouco . · 

O SR. OSWALDO LIMA- Se fosse tratar desse assum
pto não haveria h ora que chegasse. 

O SR. SouzA LEÃO - Estou certo de que V. Ex. concor'
daria comnosco. 
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O SR. OSWALDO LIMA - Desde muito cedo me inte-
ressava a vidà politica do Paiz e pude sempre ver e sentir 
que a nossa democracia, era como a liberdade de pensamento 
e de ideal que a constituição sovietica ergue-:1 em princípios 
estructuraes sem corresponâencia com · a realidade. 

· Os partidos politicos do Brasil nunca 1·ealizaram. no po
der as normas do regime democratico, salvo. de certo mo
do, pela aeçáo pessoal. ao imperante, em àeterm.inaãos perío-
dos do segundo Imper1o. · 

E não faço excepçâo senão para a Capital Federal, onde 
a coacçã.o moral substituía. por vezes a bruteza do systema 
vigorante dos demais recantos da Federação. 

Haverá, talvez, um partido que possa ·se eximir da ru
deza dessa crítica por isso mesmo que não conheceu a ver
tigem transtornante do poder, que, dir-se-á, allucina as me
lhores intenções da fragil argilla humana, dos chamados es
tadistas brasileiros. Esse partido seria o Libertador do Rio 
Grande do SuL . 

Na phase da primeira Republica, dominou por toda parte 
a autocracia. c, personalismo, a olígarchia mais desbragada ~ 
desalentadora. 

Borba, - e ouero comecar por aquelle a quem não e5~ 
tremeci apenas como um chefe, mas a quem amei como a 
um mestre - não tinha. o sentimento da democracia. 

Na planície dos nossos h omens publicas, avultava varo
nil e endeusado pela bravura pernambucana · que encama va, 
pela honradez vertical, que jámais tQnteiou, pela dedicação 
patriarchal, com· que assistia. aos amigos. 

Entretanto, o direito á livre manifestação do voto nun
ca o emocionou . Consentia na coacção ao eleitor, como 3e 
respeitasse um direito costumeiro no Estado brasileiro. 

Rosa - que não possuia as. virtudes dÓ caboclo timbau
bense, mas era mais requint ado e culto, vivia politicamente 
gracas ao oligarchlsmo que implantou J)Or todo O territorlo 
pernambucano, onde o sol da liberdade e da igualdade, desd~ 
sua ascensão, existia como nos dias das florestas criptogama.s 

Os seus seguidores, o julz Loreto e o elegante feudal. 
de Barreiros ... 

O S!'t. REGO BARRos - Contra a elegancia não protest•J, 
porque é uma bella qualidade. 

· O SR. OSWALDO LIM:A - • . . dominaram apoiados no 
facão rombudo do faccinora sem profissão, incapa:z; de tra
balho productivo, que recorrla á madraçarla legal da po
licia milltarizada. . 

Por toda a parte o panorama que se desdobrava er-ci .J 

mesmo. Estudei direito nos intervallos de revisões e tradu
zindo telegrarnmas, em jornaes que miseravelmente pagavam: 
o trabalho dos seus auxiliares intellectuaes. . 

Logo no primeiro anno, versava com apaixonado inte
resse a Constituição, de 91, quasi a decorei. João Barbalho 
Milton, alguns .autores mais modestos, as oracões e trabalhos 
de Ruy, se me tornaram familiares. -

E cada vez comprehendia menos os nossos g:-andes hu·· 
mens. Annibal Freire, a eloquencia bizarra, que trabalhava 
a phrase, fazendo-a fulgir como a luz dos meios-dias tropi· 

- caes nas laminas de aço hespanhol, ouvia-o com tristeza ~ 
scepticismo. lembrando-me de que·, político que era, com
mungava contrícto na missa hypocrita da democrac1a men
tiri>sa dos nossos dias de então . 
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Deante dos :meus olhos passavam e repassavam a todo 
instante as eleições a bico de penna, que não eram mais que 
a !alsificação de firmas por atacado_ 

Dos recantos mais proximos ou ma1s afastados da Pa· 
tria amoravel, as noticias eram as mesmas _ 

Epitacio ?es.sõà, a quaw Deus fu~ja:-~ p:::.=a ~s ~:!~~anhas 
regeneradoras, sossobrava na maré montante, tyrannisando a 
sua terra invicta no universal malsão de um absolutismo 
meài.aveL 

o SR. REGo BARRos - E' talvez dos matares braslleiros, 
dcs que mais digníficam este Paiz-

0 SR. CANDIDO PESSOA - Muito Obrígado, mestre, pela 
retribuição de minha gentlléza. 

O SR. OSWALDO LIMA - No Rio Grande do Sul. onae 
o homem aprende com o tufão, a querer a liberdade, ruidosa 
e cavalheirescamente~ o scenario era identico. Reinava, na. 
severidade augusta de sacerdote e de governante, como um 
príncipe electivo de tribú germanica, a personalidade envol
ve11te de Borges de Medeiios. Paraná e Santa Catharina sor· 
ri~r:~ á beira das aguas verdes do mar rumoroso, ou á or!a 
do:: rios paradoxaes que correm do litoral para o hinterland, 
apcjando o peito da besta dictatorial, que nutria os regulos 
de quadriennio, na phrase lapidar do Sr. João Mangabeira . 
- Sentia-se, porém, que o artificialismo devia ter fim e 

qut era mister soprar vida nos textos mortos da Magna Carta. 
Pensavamos numa democracia que fosse além das ex

pressões copiadas de povos livres. 
Ainda foi no Partido r...ibertador, que alvoreceu prlmel

ro c sonho da nacionalidade, cansada da noite dolorosa em 
que a mergulharã a espada honrada e bronca do marechal 
Deodoro. 

O leznma de - Representação e Justlça - ag1tado peras 
vozes oraculares de Assis Brasil e Antonio Prado, ressuscitou 
ns energias do civismo p atrio . • 

-~ mocidade do Exercito, como antennas àas aspirações 
coilectivas, captou o ancelo, o grito. de esperança e de revolta 
c!a alma da gente brasileira_ 

As lutas cont..ra o governo Bernardes e Epitac!o visavam 
menos os homens que agiam em harmonia com os habltos 
polit.icos do .seu tempo, do que o esp1rito avelhantado ao 
meio feudalismo, em que refocilava, como servo e como 
~à.ria, o povo para quem, na phrase hellenica do maior ora
do:- da nossa era parlamentar, "no pincaro agreste da ser
rz.nia, Deus estampou o verbo eterno d a liberdade,. 

Devemos ao Exercito, incarnado num punhado de Idea
listas, prejudicados posteriormente pela avalanche adbesista 
ela hora undecima, Ucções e exemplos de sacrificios, dignos 
àa. penna de Tauna.y ou de Euclydes da Cunha. 

O SR. Soo:zA LEÃO - Depois V. Ex. estude o panora
ma actu::~.l. 

o SR. OSWALDO LIMA - Como muitos brasueuos, o 
s~. Carlos. de Lima acabou envolvido pelo magnetismo au
rorr~l dessa era de germinação e de reconstituição cívica. 

O SR. CANDIDO PEssoA - Esteve escondido num vapor 
do Lloyd, quando eu estive na segunda revolução em Per
nambuco. 

O SR. OSWALDO LIMA -V. E x. não estava la I !ZI..
que1Ja occas1ão. 
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·o SR. CANDIDO PESSOA - Conheço a historia do meu 
:Paiz tão bem. como V. Ex. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não parece. 
O êtt.. CiilWiüV r'~;;scn -- P~lc ~~~~s, ~onhe~.(l fl. revol-a

cão melhor do que V. Ex. e do que o sr·. Carlos Lima Ca-
valcanti. . . 

O SR. Jo.:i.o CLEOPHAS - Posso dar meu testemunho ln
suspeitissim.o de que o Sr. Carlos Lima caval_canti não aban
donou em Outubro de 1931 o governo, por minha causa, por
que recebeu um bilhete me:u dizendo que não o fizesse. 

o SR. AlloLP:s:o CELso - Contesto, porq_ue o Sr. João 
Cleophas em todos os movimentos de Pernambuco ia pa'l'a 
casa. 

O SR. JoÃo CLEOPH.'I.s - V. Ex. é · que nunca appareceu 
senão para aproveitar-se da revolução e poder nomear seus 
narentes. · 
• O SR. AcuRcro ToRREs - Afinal, de tudo resulta que ~ 
sr. Candido Pessoa duvida do revolucionarismo do governa
dor de Pernambuco .. 

O SR. JoÃo CLEóPHAs - Não sei. Mas o que quero ac
centuar é que foi o proprio interventor Sr. Lima Cavalcanti 
quem declarou em entrevista no seu jornal ter recebido o 
meu bilhete, escripto quando eu estava no quartel do Derby. 
:E' elle quem desfaz essa affirmação leviana do Sr. Adol:Pho 
Celso. . . 

O Sf!. CANDIDO PESSoA - o primeiro meeting alliancista 
foi feito por mim ria capital pernambucana, quando chefe 
de policia o nobre Deputado, aqui presente, Sr. Souza Leão. 
Pois bem, quando a massa IJOpular estava na rua defronte 
ao jornal do Sr. Lima Cavalcanti, a cavallaria atacou o povo 
e o sr. Lima Cavalcanti mandou fechar o seu jornal, dei
xando os atnig.os na rua sujeitos ás espadas da policia. 

o Sa. SOUZA LEÃO - Appello para o sr. Deputado Can
dido Pessôa afim de que diga se, no tempo em que era chefe 
de policia, havia inseguran~a em Pernambuco. -

O SR. AcuRCIO ToRREs.- Pediria, apenas, ao orador con- . 
sentisse que das notas tachygraphicas constasse o aparte qu"' · 
acaba de ser .dado pelo nobre Deputado Sr. Candido Pessoa, 
de que, por occasiao da sua visita áquelle Estado, na cara
vana da Alliança Liberal, falando, aos seus correligionarios 
(; ao povo, não encontrou a cidade .intranquilla, tendo todas 
as garantlas po:-- parte da policia, chefiada pelo Sr. Souza 
Leão .. 

O SR. SouZA LEÃO - Tambem faço appello ao Sr. João 
Neves, :para que diga se dá encontrou insegurança; identico 
appello !aço ao Sr. Assis Brasll que lá foi dlr1glnd0 Unl<t. 
caravana. 

O SR. CANDIDO PEssoA - Gozei de tanta liberdade no 
Estado, que ao sahir para fazêr um meeting, deixei, em mãos 
de uma sentinella do Palacio, um cartão para o Sr. Estacio 
Coimbra, salicitando o seu voto a favor da Alliança Liberal. 
V . Ex. sabe desse facto . 

O SR. OSWALDO LIMA - O Sr. Carlos de' Llma nao 
era o porteiro do seu jornal, nem este estav~. blindado para a 
cavallaria criminosa, a que allude o Sr. Candldo Pessoa. De 
resto, não creio na fidelidade da memorla do deputado ca
rioca. 

O Sr. Lima Cavalcanti poz· ao serv1eo da Revoluçao, 
Sr. Presidente a sua vida e o patrimoniõ de sua familia. 
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Enfrentou o poder que o partido do Sr. Estacio arrancára. 
da m:aioría, que o Sr. Borba evidentemente congregara em 
torno do seu nome. 

Revelou-se mais decidido e mais errabatado do que to-· 
dos os adversarios do estacismo que o tiroteava com as armas 
áa injuria uu àu riui~;lllú rú&.tii d.a.shw::üanü. 

Attrahiu para o seu la}lo Agamemnon de Magalhães, que 
era a intelligencia viva, a nobreza immaculada, á maneira 
de Borba, comma.ndando as !orças de opinião, que em supe
rioridade inconteste não logravam dominar, porque a Guepeú. 
plutocratica de Barreiros montava guarda as secções eleito
raes e despachava os Japiassús daquem e dalém Moxotó com 
ordens terminantes, para que se nã.o apurassem mais de 
20 % dos suffragios totaes aos candidatos da opposicão. 
. O S:a. SouzA LEÃO - V. Ex. está avançando unia pro
posicão que não póde provar. Não ha como demonstrar .se
merfiante procedimento. 

O sn. OSWALDO LIMA - Mas affirmaram que eu não 
tinha mais votos na Pedra, onde fui creado em virtude dessa 
ordem monstruosa . 

o SR. SouZA LEÃo - v. Ex. sabe que o seu Juplassú 
está produzindo, agora, o que fez ao tempo do Sr. Estaclo 
Coimbra. 

O SR. OSWALDO LIMA - Acredito. Elle foi feito na 
escola do coronelismo desaousado. 

O SR. Souza LEÃo - Ao tempo em que fui chefe de 
policia, não havia essa escola. Não estamos responsabilizan
do o Sr. Lima Cavalcanti pelas surras e intervenções na po
!itica de Pedra. V. Ex . conhece bem o assumpto. 

o SR. OSWALDO LIMA- Não sei de surras. Conheço 
actos, talvez reprovaveis, praticados na ausencia do Sr. · Lima 
Cavalcanti, quando eu estava em Pernambuco. Mas o 2° de
legado aux.iliar, o Dr. Lins de Albuquerque, providenciou in-
continenti. . · 

Sr. Presidente, como a de -Lenine, como a de Stalin, era 
minoritaria a dominação estacista· àe Pernambuco. · Só assim 
se explica que me!lCS de mil rapazes, sem organização mili
tar, sem instrucção de caserna, em ·dois dias, puzessem ein 
frangalhos qua.trq batalhões e um esquadrão de cavallarla, 
dirigidos e preparados por um official superior, com o curso 
de estado maior. pela missão franceza. · 

E issc , Sr . Presidente , máo grado a resistencía do Ca
pitão Cardim, especie surpreendente de j agunço loiro, que 

. :-alvou com a loucura arrogante de cargas 1nesqueclveis, os 
foraes de coragem d::!. Policia de Pernambuco. · 

O Sa. Souza LE.ão - Devo dizer a V. Ex. que eu não 
era chefe de policia, nessa occasião. 

O SR. OSWALDO LIMA ...:.._ Sei bem disso. Graças a 
Deus, V. Ex. não era o chefe de policia. A Providencia pro-:-
r.egeu os nossos irmãos e velou pela falllilia de V. Ex. . 

O SR. SouZA LEÃo - Faço questão de accentuar, afim 
de que ·v. Ex. ~pe faça justiça. o Sr. Lima Cavalcanti não 
faria uma revolução commigo na chefatura de policia. _ . 

O SR. MARTINS VERAS - Lªmentamos que V. Ex. nao 
fosse o chefe de policia, para demonstrarmos o contrario. 

0 SR. BIAs FORTES - E ' facll dirimir a questão. Expe
l'imentem, dando o poder ao Sr. Souza Leão. (Riso.) 
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(Trocam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tympanos) - Atten-
,.õ,...t ':!"--· 

· O SR. OSWALDO LIMA - Esse homem a quem os re-· 
presentantes da opposição de meu Estado cobrem de baldões, 
·de quem exageram os defeitos, attíngiu a suprema magistz:a
tura da unidade da Federação, em que ainda o vemos, por 
uma espontanea e natural manifestação de Justiça popular. 

Não direi que devesse como que se reeleger. Mas se um 
unico interventor do Brasil contemporanec.. pudesse aspirar 
tal gentileza dos seus concidadãos, surgiria, desde logo, um-
pamente, para elle esse direito. . 

· Tivesse respOnsabilidade na dírecção do Partido, que é 
aliás, uma organização nascente, não lhe aconselharla a con
tinuidade na governança. Eleito que foi, na eleição mais 
iivre .que já se processou no meu Estado, a untca em que, se 
violencias se constataram, foram as ameac;as· que s~raram 
por toda a parte as aggressivas caravanas do Capitao João 
Alberto, ha de governar com o respeito e a solidariedade dos 
pernambucanos.· 

O meu jomal em Bom Jardim, JIJ.inlatura ae gazeta, 
Sr . Presidente, nunca foi empastellado. Suspenso sim., por · 
ordem do Interventor, quando em pleno periodo discricio
nario metralhava, na. vertigem das paixões municipaes, actos 
do delegado da díctadura. 

o SR. Acuacro ToRRES~ Metralhava ~justamente? : 

O SR. OSWALDO LIMA - . Não posso ser juiz de minha 
propria ccmàucta , No calor da refrega todos os contendore~ 
se creem detentores da razão. Do contrario não se travaria 
o embate. . 

O SR. REGO BARRos - Afinal de contas, V. Ex. com. o 
mesmo arc\or com'·que nessa época· o atacava, agora o : de
:ter.de! 

O SR. OSWALDO LIMA- censurava naquelle tempo o 
Sr. Lima. Cavalcanti, defendendo tambem corre!igionarios de 
V. Ex., em pról de quem não· se erguia a dedicação de um..a 
voz amiga.. Não tenho a pretenção de ter· mantido sempre, em relação aos homens, attitudes inflexiveis. Não é só phy
siologicamente que o ser animal se reconstitue. no curso de 
sua existencia. Só V. Ex. realizou o milagre de parar no 
espaço e no tempo, sem experimentar a angustia de uma. 
cavlllação. Quando o íllustre Deputado se colloca sob a leade- · 
rança luminosa do Sr: João Neves, soU'ejando a copla sovada 
<ia opposição, atnda é servindo a inflexibilidade dessa dire-
ctrlz coherente. . . · · 

Alteei naquelle jornal o meu protesto contra a priS!!.o 
do Sr. Ma viael do Prado, a quem devo não ter sido tuZllado 
pelos tamanazes t:rabuquelros do Sr. EstaciCJ, ou, o 9ue me 
pareceu sempre mais horroroso, não apoarecer de maos en· 
sanguentadas, imprecando uma justiça. ilnpossivel naquelles 
tempos de tristonhas recordações. E mais, estranhei a prisão 
do Sr. Bartholomeu Ana.cleto, meu inimigo declarado, cUJO 

. ~golsmo de usurario o contra-indicava para o incerto mistér 
de conspirador. Neste passo buscava igualmente desaggravar 
ao meblbro do Instituto de Advogados, a que tambem per
tencia . . 
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o ·sa. SouzA LE!o - v. Ex. se tem perdido pela su~ · 
paixão de justiça . · _ . 

O SR. Acusc:~:o ToRRES - O jornal do nobre orador íõra 
fechado porque s. Ex. houve por bem defender o Sr. Estacio 
Coimbra. 

O SR. OSWaLDO LIMA - "i'ião pl.·~.;i.suva. fii.Z<;!-;::, q;;~ · 
S. Ex. andava longe. Desapprovei actos que naquelle mo
mento era. prohibido se commentassem e o fiz com algum 
excesso e talvez com visivel acrímonia. 

O Sa. AcOllczo ToRru:s - V. Ex. ha pouco aifirmou qu~ 
o seu jornal tinha sido fechado porque censurava o Governo 
pela prisão do Sr. Mav!ael do Prado. 

O SR. OSWALDO LIMA - A synthese de V. Ex. de tãü 
estreita desnatura meu pqensamento. 

O SR. SouZA LEÃo - O illustre orador fez muito bem 
em ~xprobrar a. prisão do Sr. Maviael, porque se trata de 
homem de intelligencia e de rara correcçào. 

O SR. OSWALDO LIMA ·- De accõrdo. 
O SR. REGo BARRos- O orador está cumprindo um dt· 

ver penoso, defendendo o Sr. Carlos Cavalcanti. 

O SR. OSWALDO LUviA - Menos nenoso que o de 
V. Ex., ·defendendo o brutalismo do Sr. Ramos de Freitas. 

0 SR. REGO BARROS- Não apoiado. Pode V. Ex. seguir 
a minha vida publica partindo desde as nascentes e seguin
do todo o seu curso porque só encontrará coherencla. Só 
falo e ajo com coherencia. 

O SR. OSWALDO LIMA- Só detendo, do meu partido 
os actos cíefensa veis. 

(Trocam-se numerosos apartes. O Sr. Presidente pede 
attenção.) 

O SR. OSWALDO LIMA - No governo dos Srs. Loreto 
ç Estacio não conheceu o Jornal mencionado a prohibição 
official de circular. 

Teve, porém, doçuras . mais expressivas. Typographos 
foram presos e espancados, edições destruídas em plena ci
dade .por soldados. da Força Publica, gerente e redactor pre
iiOS e mettidos em enxovías irnmundas, em promiscuidade 
com criminosos da peor especie, emquanto eu, Sr. Presi
dente, em Recife, para voltar ao meu lar, era forçado a pedir 
~ ·justiça desmoralizada da époea, ordem de "habeas-corpus" 
preventivó, que, concedida pelo juiz local, fôra cassada pelo 
Tribunal não, mas pela camara Crizroinal do ·mesmo. 

o SR. SouZA LEÃo- Na minha gestão nada dtsso houve.. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não fiz referencfa á gestao 
de v. Ex. que não E'ra governadol'. · 

O SR. Souza LEÃo - Só quero que V. Ex. me faça. jus
tiça. V. Ex. fez· referenc~ aos Governos Estaclo Coimbra e 
Sergio Loreto. No: Gov'erno Estacio .lCoimbra atrirmo qu.e 
nada disse se verificou. · · 

O SR. OSWALDO LIMA -O facto se deu no governo 
do sr. Estacio. A queixa d~ nobre Deputado, Sr. Souz~ 
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teão,· relativa á prohibição para que um a\•ião :fosse des-
embarcado talvez seja procedente. . . 
, O SR. SouZA LEÃo - Não é proprÚI.mente uma quebta.. 

Registei o facto .• lliás, tenho o habito como V. Ex .. de não 
me queixar: aguenta firme. 

O SR. OSWALDO LIMA - Sei · disso. Não conheço os 
. detalhes do caso. . 

Mas o que se pretendia com esse avião era a propagan
da eleitoral pura e simples? 

O SR. REco BARRos - Era um avião de ·bombardeio! ... 
(Risos.) 

O SR. OSWALDO Lll\1A -Se o destino do aeroplano 
!esse a propaganda . eleitoral e prohibição de realizai-a . se 
desse, haveria cert;a arbitrariedade que eu não defenderia. · 

Entret.arito, sabia-se que o avião voaria no dia do pleito 
pelas cidades mais proximas da Capital, jogando bombas para 
amedrontar o eleitorado e conseguir a abstenção almejada. 

O SR.. SouzA LEÃo - Isso é pilheria de V. ·Ex. Ninguem 
sãbia disso . 

O SR. OSWALDO LIMA - Seria iSso propaganda? 
Accresce que em o interior de Pernambuco não elds- · 

tem campos de aterrisagem. · Tal a~ão, portanto não se 
prestaria a serviços de propaganda, mas a funcções de tram- . 
polinice eleitoral, . tão do gosto dos nossos adversarios. · 

A união dos grupos que disputaram a.s eleições pa.ra. a -
Constituinte estadual de Pernambuco, obteve do Superior 
Tribunal Eleitoral úm "habeas-corpus", que teve cumpri
mento integral. 
. O SR. SoUZtt. LEÃO · - Que foi desrespeitado integral-

, m ent e; conforme .telegramma que hontem li da tribuna da 
Ca.mara, expedido pelo General Góes Monteil'o. 

O SR. OSWALDO LÍMA - . Não foi isso communicado 
·ao poder· competente, nem o General Góes Monteiro e·ra mi-
nistro desse Tribunál. . . 

o SR.. SouZA LEão - Porque não houve tempo. 
. ~ . 

O $R. OSWALDO LIMA - O aviao não voou porque, 
segundo • é notorto, não offerecia segurança para percorrer 
c . Estado em longos percursCit; de ida e volta, partindo de 
Recife . . Ademais o seu tanque de combustível era insuffi
ciente para tamanha proeza aviatoria. 

: O SR. SouZA LEÃo - Era esse avião que ia bombar
dear úlna cidade aberta! 

o SR. OSWALDO LIMA - Accresce que, na exaltação 
de animes em que ardiam as hastes em competição, não se
ria impossivel que de uma lura de penedia, perdida. no · des
ertão despoliciado, a pontaria de um exaltado puzesse por 
terra o vehiculo fatal, em que repousavam as derrad~iras 
espe!'anças dos contumazes sonhadores em contubernio; . · 
· o SR. REoo BAJUtos - Esse avião nem siquer podia voar. 
· O SR. BIAS FoRTES - o. orador deixou de accrescentar 
que o D.r. Lima Cáyalcanti não consentiu que o avião voasse . 
com medo de que o piloto morresse. (Riso. )' E' argumento 
importante para a defesa . · . . 
· ·O SR. REGO BARRos - Para poupar a viâa do · avil!.dor. 

de vez oue o avião era· ineffic1ente. ' 
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O SR. OSWALDO L!:MA - Inefficientissimo. 
Demos pois( .graças aos .deuses que illuminaram, nesse 

passo, a intelligencia dos confederados, fazendo-os desistir, 
em tempo, de pôr em execução acrobacias de rethoricos nas-- · 

- azas de um avião quasi desmantelado. ,.. 
O SR. BrAs ..b'~R'l'Es - Ma;; Y.iic causou certo :::usto ao c}'l.e

gar lá. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não poderia causar susto~ 
porqua..1.to estamos acostumados a ver grandes aviões. Na
que.lle momento, só tinhamos susto de causar sustos. 

O SR. BIAs FoRTES - Mas esse não dei.."<aram desem
barcar. 

O SR. ,OSWALDO LIMA- Porque se o desastre occor
ressú··- e era inevitavel - ... 

O SR. BIAS FoRrES - O responsavel .seria o Sr. Llrnd. 
Cavalcanti! 

O SR. OSWALDO L!Mi\ .:..... .•. ma.lores seriam as cat1-
lin.arias dos vencidos das umas ... 

o S&. SouZA LEÃo - Isso não póde a ttlnglr a mim. 
O SR. REco BARROS - Quanto a mim, por exemplo não 

íui propriamente vencido nas urnas. 

O SR. OSWALDO LIMA - Ao contrario, não estaria 
aa..ui. 

Porque, ~>e o desastre occonesse, maiores seriam as ca
tilinarias dos vencidos das umas, apontando-nos como si
carios impenitentes, caçando até nos espaços silenciosos as 
angelica:>. vedetas do exercito ridente da verdade eleitoral, 
aue o Sr. Souza Leão e o Sr. João Alberto, veteranos da 
guerra constitucionalista de S. Paulo, manobravam na mais 
f".Streita e fraternal camaradagem. 

O SR. SouzA LEÃo - Ambos esta vamos na planicie. Pv· 
diamos nos encontrar. O Sr. João Alberto era um escorra
cacto do lado de lá . 
- O SR. PEDRO RAcHE - Danton já abraçou Robespierrf!!. 
E' da Historia . ' 

o SR. OSWALDO LIMA - Quando. appellei para o li
lustre Deputado Sr. Souza Leão, para que dissesse se fôra 
llberrimo ou não o ultimo pleito eleitoral de Pernambuco, 
Já espera-va as restricções feitas no seu discurso. A .paixão 
não conhece leis, muito menos é livre para as manifesta~ 
ções de ·justiça, que suppõe imparcialidade. 

Pois não é certo que .·o jurista philosopho, que foi ·Pedro 
Lessa.. asseverava. que o homem mais burro e impenetra
vel que já encontrara na. vida, íôra o sr. Epitacio Pessoa, 
cuia faiscante intelligencia não é· passível de coutroversia 
-nenhuma?! ... 

Houvesse violencia na elei~ão de Pernambuco, em 'Ou
tubro de 1934, e estaria eleito o nobre libellísta? Pois os 
Brittos, que prendiam eleitores em curraes na eleição .Julio . 
. Prestes-Getulio Vargas, dariam votos ao Sr. Souza Le-ão 
sob o imperio do terror em que foram mestres notaveis?! . 

o SR. SouZA LEÃo -:- E' uma inJustiça de V. Ex., poi.:. 
os Brittos de Pesqueira são uns homens a.dmiravels de cara
cter e não med1riam circumstanclas para dar-nos a victoria; 
na. votação com que .afinal nos distinguiram. 
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O SR. OSWALDO LIMA _: Daría.m. . . mas V. Ex. sabe 
que tinham elementos ·no Governo Borba e fomos derro-
tados. - · · 
' o SR. SouZA LEÃO - Nlio tenho conhecimento do que 
se passou no GO~rno Borba. Mas, V. Ex., perdõe contes- · 
tal-o -; 'não sei .como os Brittos poderiam ser derrotados 
em Pesqueira. O que ali não foi feito por um Britto, io1 
'feito por outro, como bem disse Domingos Vieira nosso ll-
lustre collega. · 

O SR. OSWALDO LIMA - VV. EEx. não se queriam 
submetter á prova. 

O S:a. SouZA LEâo - Não era director da política de 
Pernambuco nessa occasião. Della· nem mesmo fazia parte 
ainna, porquanto me encontrava aqu~. 

O SR. OSWALDO LIMA - Então os processos que uti
lizava o ll:stacismo com tanto exito, ja não produziriam ef
:feito hoje? 

Ent3.o Borba não conseguia eleger um. unico Deputado 
devido ás violencias do tempo, quando em- iuta com o Se-· 
nhor Estacio, e este vencido, sob o guante· de semelhantes 
processos, .lograria. triumphar? Quem o acreditaria'~ 

Assisti a um.a manüestação de desagrado que en.ltados 
tentaram promover por occasião do desembarque do Sr. Eu~ 
rico de Souza Leão. , · 

O SR. SOUZA Lclo ....,._. :Manifestação, aliás, que foi aba
, fada pelas palmas dos meus amigos. 

O SR. OSWALDO LIMA -:-- -Entretanto, a policia e ·a 
guarda civil estavam no cáes, cercando o nobre Deputado 
~e garantias as mais amplas, a ponto de o sympathico se
nhor Souto. Filho, prudente e discrew como é, se animar a 
bater palmas ao recem-vindo, numa manifestação ·affectiva 
que não é dos seus habitas. 

O SR. Som LEão ~ Bateriam palmas em qualquer si
tuacão. 

• n Sa. REGO BARRos - Désejo fazer notar o seguinte: 
v. Ex., que tanto mal tem dito da situação que caiu em 1930, 
ao referir-se a todas as figuras de então só as qualifica de 
dign~, sympatlúcas. corajosas, valorosas, intelligentes ... 
. • () S:P.. PEDRO RAcm: - Prudentes ... 

O iSR. P..EGO BARRos - Cidadãos revestidos dessas ouali
dades, não poderiam ter attitudes tão inferiores como v: Ex. 
quer d~.;.xar transparecer na contextura do seu discurso, 

·O SR. OSWALDO L1MA -Desejo éaracterizar que todos 
€sses homens não' tinham o sentimento de democracia. 

Cl SR. REGO BARRos -Hoje têm? 

o· SR. OSWALDO LIMA - Dahi o desprezo, que sentiam 
:pelo suffragio popular. 

~ Sa. BIAs FoRTEs·- O orador, entretanto, apoia uina 
figura da primeira· Republica, que não possue por igual esse 
sentimento- o Sr. Getulio Vargas. . · 

O SR. SouzA LEÃO - AsSim como tambem o orador apõu,. 
outro homem tambem da velha Republica - o Sr. LiD:ia 
Cavalcanti . 

. : n SR. OSWALDO LIMA- A minha admiraÇão pelo·Se-: 
nhor Getulio Vargas é devida ao fàctó ·de ter sidb elle o Wiit'o 
Presidente da. Republicá. que tornou possivel ·o direito de voto~ 
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Eu falava,. porém, . das palmas do Sr. · Deputad9 _Souto 
Filho... . · . . 

O SR. Souza LEÃo - Aliás. devo dizer a v. Ex. · que -a: 
policia compareceu muito a contragosto meu e con: meu pro
testo, porque repelli a segurança que me offerecia. · 

O SR. OSWALDO LIMA - Podemos dizer que aquelle 
constituinte pemambucano guarda alta:; L·t:Seü·as d.; ccr:!.ge!!! 
moral, ostenta um renome de combatente intellectual, que íaz 
de sua palavra cheia de humor e de mordacidade o tenor de 
seus adversarios, mas ninguem dirá que elle seja homem para. 
:bulbentas cavallarias de ruas. . 

Os boletinS desrespeitosos distribuídos contra o sr. Souza. 
Leão ;não partiram da iniciativa do Sr. Carlos Lima. 

Nenhum de nós imputou ao honrado Deputado da mino
ria a. autoria dos papeluchos, q_ue, por todo o Estado, como 
propaganda eleitoral, espalhou a opposlção, injuriando, calu
mniando, . insultando, a pessôa do Interventor, no proposito 
diabolico de desial-o do decidido intuito - · o de assegurar 
:aos seus concidadãos um meeting cívico-, que não offendesse 
o idealismo grandiloquente dos que deram o seu sangue em 
holocausto ás liberdades populares espesinhadas na Primeira 
Republica. . 

O SR. SouZA LEÃo - Mas, sahe V. Ex. por que? Porque 
os proprios homens que estão no governo me conhecem 'bem 
e sabem que não sou homem desses processos. · 

O SR. OSWALDO LIMA -O Sr. Carlos Lima tambem 
não usa esses processos. Faça-se iustiça a elle, como ~ faze-
mos a v . Ex. · . 

O SR. SouZA LEÃo - Foi no "Diario da Manhã" que se 
imprimiram ·os boletins de düfamação. 

O SR. OSWALDO LIMA - O Sr. Souza Leão car:r.egav~ 
ainda sobre os hombros os odios da .população que os .des
mandos de Ramds de Freitas, accenderam nos arreganhas bru
taes de um policialism;o reprovavel e inepto. 

O SR. SouZA LEão- Mas atravessei o Estado, de norte a 
sul e de éste a oéste, e sempre -enoontrei o maior respeito por 
parte da população. Fui, em Pernambuco, o candidato mais 
votado. 

O SR. REGo BARRos - O Sr. Souza Leâa demonstrou, n 
mais eloquentemente possível, que não lhe pesav-a sobre os 
hoxnbros a odios;idade da população, tanto assim que se ·.tez 
eleger, com um resultado brilhante, Deputado da opposição-

0 SR. OSWALDO LIMA -V. E:x: . precisa entender mi
nhas palavras. 

Djgo que carregava sobre os hombtos os odics aa popu
lação que os desmandos de Ramos de Freitas accenderaxn nos 
arreganhas bruta.es de um policialismo repro-vavel e inepto. 
_Não _era o Sr. ~uza Lel:'l.o e sim o Sr. Rainos de Freitas. Não · 
queira confundxr o vinho novo com o Vlnagre tra.voso. 

O SR. -SouZA LEAo - o Sr: ftamos de Freitas desannot&. 
por minha ordem, a população de Recife tomando trinta e 
tantas mil armas; acabou com o Jogo, com a -vadiagem, regu
lamentou o meretrício. Foi 1sso o que ellé fez, por minha_ 
ordem. Não podia agradar ã populaçao. • . · · 

O Sa. ozoru:o BoRBA -~ Ramos de Freitas era um bandl
ào, um malfeitor levado do Rio para Pernambuco pelo ·se
nhor Souza L.eão e que organiz?u ali um verdadeiro cangaço 
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policial, affrontando' e ·perseguindo toda a população .. Era, um individuo setn idoneidade, que havia sido, ha tempos, ex
cluído por deshonesto da Guarda Civil do Rio de Janeiro, con
forme se publicou, sem contestação, em Pernambuco. · 

o SH.. úSWiiL:üCi LITv!A - Entret~nt~, c Sr. 50U7.R Lea:o. 
estava de regresso do exliio, pelo crime politíco de se asso.c1ar 
á revolucão paUlista. Revelara mais uma vez que era um 
nomem capaz de acalentar uma idéa e de morrer por ella. Só 
isto redimia de certo modo alguns dos seus erros, abrandando 
no coracão do generoso povo de sua terra as arestas mais a:;. 
:peras dê uma intolerancia, que não é sua, porque reflectia 
o psychismo autoritario de um chefe. 

o SR. SotJZA LEão - A revolução teve occasião .de provar 
isso e não põde fazel-o. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não haverá injustiça malor 
que a de attribuir ao chefe do Executivo de Pernambuco um 
plano ae desacato a um inimigo irreconcilíavel, porém, apeado 
do poder. . : o odlo, Sr. Presidente é intratavel e esteríl, como as 
areias alvas e salitrosas, que o viandante descobre, por vezes, 
no seio pardacento da caatinga nordestina, que o mar creta,.. 
ceo lavou . 

. Certo d~c1pulo de Eskines, se recordo bem, invectivavi 
a estentoria. rasante e alcandorada de Demostenes em pre
sença do mestre que estremecia. E Eskines restrucou-Ihe, 
prestes, então verdadeiramente invenc1vel - "é que não viste 
aquelle monstro {alar" . 

Como se distanciam dq paradigma grego os douradores 
do Sr. Lima Cavalcanti! 

Preferia ouvlr o Sr. Souza Leão. esgrimindo contra o "&eu 
·. adversario illustre todos os argumentos que a sua oratoria lhe 
!>usc~tasst. Ma:: os meus 1ab1os preferiam revidar aos golpes 
da aggressividade, da rudeza mais atroz, da deshumanidade 
menos elegante do que verificar que aos meus ouvidos vi
bravam palavras de irijustiça imperdoavel, ·articuladas por : 
um filho intellectual da Es~ola de Direito de Recife. 

Como soará em Pernambuco a assertiva. de que ás sua.s 
eleições de Ou~ubro não presldiu o maxim,o espírito de libet
d'l.de? Como nao se d.lvorclará o nobre Deputado do consenso 
"Uoanime dos seus coestadoanos? Como nesse instante de sua 
Vida, não parecerá S. Ex. estranho á terra dos seus an~ 
tE:passados? -· 

Quando o trovão de Novembro geme e atrôa na atmosphé~ 
r.t de chumbo dos céos de minha gleba e a chuva de pedra de'
saba no flanco da montanha, dirigida n · osentido propicio ás 
estiagens, o rio secco levanta-se no !Pito pedregoso, derrama·-' 
se pelas varzeas ferazes, barrento e tormentoso, arrancando 
os algodoaes pela raiz e raspando a camada fecunda, e órga--· 
nica, que o sertaneJo chama a gomma da terra. . · 

O Deputado da opposição pernambucana tomou a pala-:
vra não para construir, para exaltar as conquistas liberaes 

·que saltam aos nossos olhos e que lhe permittlram uma ex
pressiva victoria eleitoral, coisa inedita antes de 1930, mas 
})ara negar systema.t1camente os frutos maiS preciosos que'os 
sacrifici-es da Revolução nos proporcionaram; Foi num riaCho 
de desbordante catastrophica eloquenci.á, que fugiu á sua: :fi..'. 
naUdade, para se divertir no trabalho melancolico de· um 
negat1'\•1smo sem éco. · · · '· ' 
· ,-: Depois da. calamidade da cheia, nas regiões de· que f:it-' 
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·1ava, .as victimas da enchente demoram á margem di:> ribei..:. 
. rão já sereno e . recolhido ao leito, ·e quar..tas vezes, não vê . -
o espectador emocionado um grupo excitado pela memoria 
dos so!frimentos que vêem perto, alçarem para . o céo lavado. 
os braços fortes, amaldiçoando a tur-ia das aguas madrastas. 

O Sa. SouZA LEÃO - Foi nessa enxurrada que veiO-- o· · 
Sr : Lima Cavalcanti. · 

. O SR. OSWALDO LIM:A.- Não está elegante o aparte. 
Poderia retrucar a V. Ex. que enxurro fecunda a aridez do 
Egypto. Não nos admiremos, Sr. Presidente, de que a . esta 
hora, tendo co!lhec~do pelos jornaes as affírmações do Depu
tado Souza ·Leao, pxntando um quadro eleitoral que ninguem 
observou e que não reflecte a realidade dos acontecimentos, 
mas · que refogem á eVidencia, buscando ensombrar as con
quistas mais caras da Revolução, o Povo que nos elegeu; 
como .a gente simples que contemplou a devastação de seu es
forço pela vertigem das aguas revoltas, esteja em. espírito, in
vect1vando e blasfemando contra a injustiça incruenta das 
palavras tambem madrastas - do Deputado pernambucano.· 

No discurso a que me venho reportando, foi lida uma 
carta que o jornalista Carlos de Lira teria escripto de restri
cção e de censura á orientação do então Interventor de .Per
nambuco. ·. 

Posteriormente, o citado plumitivo - éstou vendo como 
se rebellerã. contra o termo o Sr. Lira - t'econsiderou o 
conceito que poderia ter feito e entrou a prestigiar sem re
servas a admínistração do Sr. Lima Cavalcanti. 
· Será esta a resposta melhor, a mais fulntinante contra a 
offensiva subterranea da missiva mysteriosa. 

.. Além ãisso, Q. orador, trazendo ao conhecimento da Ca
mara a e-2.rta alludida, violou, sem a menor duvida, o art . 194 
do Co digo Penal Consolidado: 

"A autoridade que de posse de carta ou corres-
3)ondencia. particular utillsal-a para qualquer intui
to, seja, embora, o da. . descoberta de um crime, ou 
prova deste, incorrerá na :pena de perda do emprego 
e na multa de 100$ a 500$000. '' 

O Sa. REGO BARRos - O Sr. Souza Leão não é autori
dade. O artigo que V. Ex. citou ·re1'ere-se a autoridade. 

O SR. OSWALDO LU!A -E' uma parcella de autori
dade, porque é membro do Poder LegiSlativo, a maior auto
ridade nas democracias. Se lhe não tiver applica~ão o ar
tigo 194, é indiscutível que incorreu-. S. E . na sancção do 
·art. 189 da Consolidação das Leis Penaes . 

O Sá. SouzA LEÃo - Como qualificaria V. Ex. Úm Go
verno Q.ue se apoderou dos arehivos de adversarios e os man
dou publicar em seus jornaes? . . 

·o SR. REGo . .B.Wlos - E ~ra obtel-os mandou violar 
uma residenctá particular. . . 

. O SR. Ozomo; BoRBA -Este detalhe é contestado. Posso; 
porém, ler uma earta . do atch1vo, em· que o Sr. Souza Leão 
se queixa ao Sr. Esta.cio Coimbra do Sr. J'.nnibal Freire, ne~ 
gan_c~o-se· a :attender a· uma. . s11a pretensão... . 
. · p ~R .SouzA. :LEÃo_- E' ca.tta pet1e1tamente honrosa, que 
uma pessoa de bem póde escrever a outra. Sou homem q~e 
não .. se mede p9r V .. -~. ·· · 
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;ó-.Sã_ ·o"iono- BoRBA - A ·carta---e honrosa. para o Sr. An-
nibal Freire. · · · .· · · · · - · 
· · O S!t. SouZA LEÃo :.._ Traga V. Ex. essa carta. afim de 
·que a Camara veja se nella existe alguma coisa de desairoso 
Para num. (Trocam-se vehemfJntes apartes entre os Srs. 
SGU.Zíl Leéc _e Ozorio Borba) r 

0 SR.· PRESIDENTE (fazendo soar OS iympano;,) - -~tten.
Ção! Está co~ a palavra c Sr. Dep11tado Oswaldo Lima.. 

O SR. SoUZA LEÃo - Permi.tta.,-me o orador esclarecer. A. 
carta ê a seguinte - e aqui -está presente o Sr. Arthur Ber
nardes, para confirmal-o- S. Ex. autorizara o contracto da 
Loteria Federal, não a meu pedido, porque nunca visitei o 
Sr. Arthur Bel'!lá.rdes, quando Presidente da Republica. Ti
nha por S. Ex.. grande admiração, mas nunca me permitti 
a liberdade de ir ao Palacio do Cattete. Acontece que o Se
nhor Annibal Freire teria de executar. esse despachó; meu 
amigo, Sr. Peixoto de Castro, meu advogado no .momento 
em que ninguem queria me defender, homem de incomparavel 

intelligencia e nobreza, pediu-me para solicitar do Sr. An-
nibal Freire que apressasse a execução do contracto. Es
·crevi, então, ao Sr. Estacio Coimbra dizendo-lhe que já ha
via feito o pedido ao Sr. Annibal Freire e que este não me 
tinha attendido. Solicitei do Sr. Estacio Coimbra que inter
puzessé o seu prestigio junto ao ·então Ministro da Fazenda, 
no sentido de apressar a execução ·daquelle contracto, con
Vindo salientar que ns. occasião eu não exercia nenhum man-. 
dato poJitico, nem administrativo. Alú está a advocacia ad
ministrativa. · 

O SR. OzoRIO BORBA - A carta dizia que o então Mi
nistro da Fazenda Sr. AnnibaL Freire se recusava a attender 
á pretensão, porque via no -caso um aspecto de ad-vocaci;~o 
adlllinistrativa. Mas o. proprio signatario dizia mais que es
tava ficando velho e-tinha de attender ao futuro de sua fa
milla.· (Trocam-se novos apartes entre os Srs. Souza Leão e 
ozono Borba.) _ · 

O Sa. PRESillENTE - Attenção! Está com a palavra o 
Sr. Oswaldo Líma. 

o SR. LAERTE •• SE'l'trRAL - Eu desejaria, sr. Presidente, 
ouvil' ..a opinião do orador a proposito d acredito de 200 con-
tos, que é o que está em debate. · 

O SR. OSWALDO LIMA - Prosigo, Sr. Presidente. 
Ribeiro de Souza, in "Processos Cr:inrinaes", referido põr 

um illustradc advogado da . familia do Sr. Souza Leão, con
clUE), àpreciando o artigo do Codigo Penal supradito que até 
zn~8m.o a -autoridade. publica não póde utilizar-se da corres-
pqndencia particular, que, por qualquer meio, lhe vier ás 
mãos. · · . . · - . · 

. Ba; pois, de convir a Camara em que o representante 
opP<>sicionista que elegeu o governador de seu Estado para-·o 
Delenda Carthag(' de suas actividades pa.:rlamenf!ares, com.et
teu um abuso incontrastavel, dando à. publicidade rima cor
respondencia sem autorização do- missivista nem do desti-
na.tario. · · 

Se o processo fosse adoptado aqui, nós haveriamos. de 
presenciar o espectaculo mais doloroso ã ndssa civl.lização, 
:revolvendo a intimida:de in,viola.vel dos nossos bomens publi~ 
cos, a. .. todo o D1olil.ento em que o ladrido se1vagem das paixões 

· . rançosas ~stumas~em as susceptibilidades dos membros do 
- J)a!'Ialnento. · , 

·uxna. outr~ carta, ·ta.mbem -lida nas mesmas reprova.vets 
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condições, di; respeito ··a·. uma hespanholada de um, parente 
de voluntario pernambucano que combatia no jront paulista. 
enl .1932. _ · 

. Não ha trecho do discurso mais difficil a mim de res
ponder, guardando a elevação do debate em. homenagem á 
Camara t! p1·e.servando uma ~fi'.maradagem que as dissenções 
politicas não lograrão destruir. 

Sr. Presidente, os ressaibos que, por ventura, ainda es
caldassem por SÇ>b o cinzeiro de nossas lutas internas não 
podem, não devem ser artiçados. -

E' delic'to de lesa-patriotismo enveredar por esse cami
nl1o que conduz ao interno dantesco de .provações inima
ginaveis. . 

Um pernambucano não tem direito de intrigar os seus 
irmãos, isolando-os nas prevenções da população de um Es
tado, que precisa ser tratado com requintes de amabilidade e 
de estima, para que não possa de leve pensar a sua gente 
heroica que foi um instante sequer olhada como· uma enti
dade V!enci~, . dentro -da fraternidade indissoluvel da ie
daracão. 

Nós não · deseja vamos uma constituclonalízaçã'1 imposta 
s.o Paiz pelo tropel dos heróes, de quem o orador primorõso 
dissera ·que "são os filhos ·prodigos da natureza e da socie- · 
dade" . 
. Mas, Quanto a mim, pelo menos, não so!freria "Por muito . 
tem7:> mais a protelação sophistica que o sector militar in
sinuava, ·sentindo que t ambem não tardaria a ine enovelar 
no remoinho que br~.mia no sul . 

Deteve-nos, &_r. · Presidente, o temor de que o velho es-
piríto autocratico dos marechaes do P . R . P. · m.ontas:;e 
sób os destroços .·do poder dictatorial o rolo compressor da 
meiltalidade washingtoniana, tão nD<!iva á nossa Patria. 
(Apoiados e não apoiados. ) 

. o . Interventor de Pernambuco não combateu, pois, São 
Paulo; ateve-se aos seus compromissos da propaganda, sen
tindo qúe nem todos os,que escreviam a pagina espartana do 
Tunnel · se haviam capacitado do espirito renovador que con
quistara a nacionalidade. 

Sr·. Presidente, o lemma assisiSta que foi a bandeira da 
Alliança Liberal, no tocante á representação; foi realizado 
com perfeição_ em meu Estado . Quanto á .!ustiça, se não é ella 
mocl~lar ali, e que o homem não tem o · poder de usurpar os 
attributQs divinos da Providencia. . 

Toda via, -Srs. , . longe vão os teinpos em que os arestQs 
do judiciario, com honrosaS resalvas, traziam por baixo dos 
consid.eranda eruditos a chancellá anacletica elo faccioslsmo 
:parti_dario. mais calamitoso. ' 

~, , O Sr. Homero Pires ~ Sr. Presidente, a materia con
tida no projecto em debate parece envolver _um dos assum-: 

' pt;Os mais. amplcs da politica nacional. <Risos) . .. O no~ 
sympathico -collega da repre.>entacão de· Pernambuco, Sr
Souza Leão, o tropel dos heroes, o' inferno dantesco, e não 
sei mais o que, - tudo coube dentro dessa chamada á ci-
vilizaÇão dos · nossos aborlgenes do interior do Brasil. . 

· · Valendo-me dessa mesma largUeza . do · .debate · e tam
bem da circumstancía dessa cà.techese de indios já ter sido 
da incumbencia. e da. competencia. do Ministerlo da Via,ção, - · 
venho, Sr. Preszdente, neste instante, f&Zer algumas obser- · · 
vàÇões sóbre as palavras pronuricladas na sessão de hon~ 
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:fem, á ultima hora, pelo Sr . Deputado Lauro Lopes, a res~ 
peito ·de. utn incl(!ente por S. Ex. relatado á Cama:ra . 

Não estava presente, quando fazia suas considerações. 
àa tríuíh"""ia.. esse illu-•:b:e collega nosso, representante do Pa-
raná. · · . · 

Has, do gabinete do Sr. Ministro da Viação foi-me en
viada uma nota .onde se relata. o succedido com toda a minu
cia ·e exactidão. Não poderia contar à Camara o que oc
ccrreu com maior perfeição do que se encontra nas pala
-vras q~e vou. repetir á Camara: (Lê ) 

"Durante toda a semana o Ministro e o seu ga
binete receberam a. tantos quantos os procuraràm. 

Na Quarta-feira, o . Ministro tinha sobre a sua 
mesa de trabalhe cento e oitenta processos . para des
pachar. o seu secretario cerca de (300> trezen.tos para 
estudo e desP.acho interlocutorio, além de grande 
~ópia de cartas e telegrammas para r~ponder. Não 
obstante haver o gabinete prolongado o seu expedien
te _na Segunda, Terça e Quarta-Feira até á meia noite, 
houve necessidade de .se trabalhar na Quinta-feira 
durante todo o dia e noite até ás 24 horas, - orga
nizando a pasta para o despacho do MinlstrQ com o 
Sr. Presidente da Republica. 

Releva notar que sobem ao julgamento do Sr. 
Presidente, além de outros documentos e processos. 
246 decretos de promoções, nomeações e transferen-
cias de pessoal. , 

Por esse motivo o gabinete fez annunciar pelos 
jornaes a suppressão da ·audiencia publica da Quin
ta-feira . 

Chegando á portaria o Sr . . Deputado Lauro Lo
pes . .. " 

, o Sa. LAURo LoPEs - Permitte uma interrupcção? Com 
o objectívo declarado de falar ao Chefe do gabinete do Mi-
nistro da Viação . · · · · : 

O SR. HOMERO PIRES - (Continuando a ler) " . . . e 
pretendendo falar ao Ministro, o continuo de serviço disse 

que não podia annunciar,.. . · · 
. O Sa. LAUltO LoPEs - Fica esclarecido que éu queria 

falar ao Chefe do gabinete do MiniStro e não ao Minsitro. . 

O SR. HOMERO PmES- '' ... mas o Deputado, dizen
do quem era, teve a .seguinte resposta: "Eu vou saber se os 
DepJ.ttados podem entrar." · 

·o SR. LATlRO · LoPES - Permitta-me V. Ex. mais um 
aparte em homenagem á verdade. A resposta que o conti-' 
nuo deu foi esta: Tenho ordens superiores para não annun
clar, nem mesmo Deputados ou Senadores, sequer, aos offi-. 

cla.es· de gabinete. Perguntei-lhe se estava bem certo da or
dem, ao que me repUcou que sim. Houve, -pois, desconside-· 

, . ra.ção, e multo_ seria. . 

O SR. HOMERO PIRES - R.estrinjo·me, Sr. Preslden
. te, ao texto da. · nota off!cia.l, a cuja leitura prosigo . 
· O Sa. LATlRo Lo_PEs - Quem a redigiu fo1 ludibriado. 

O · SR. , HOMERO PIRES -
" ... e deixa.ndo a portaria, dirigiu-se ao Secre:-
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tario, que immediatamente maridO".l ao seu encontro 
. um alto funccionario do· Ministerio, o Dr. · Aloysio â.e 
Almeida que serve no Gabinete ... " · , 

O SR. LAuRo LoPES - De facto mandou, mas depois da 
desconticteração . 

O SR. HOMERO PIRES -
. ". . . com a incumbencia de pôr-se inteiramente 

ás suas o~dens, mas pedindo desculpas de não poder . 
falar-lhe pessoalmente, dado o vulto dos serviços que 
precisavam ser despachados. Convém accrescentar 
que o Deputado trouxe um pedido de diminuição de 
tarifas_ na Rêde Paranaense ... " 

O SR. LAURO LOPES - Estao augmentando o frete do 
café do Paraná neste momento. 

O SR. HOMERO PIRES -
". . . que, hontem mesmo, por ordem do Minis

tro, :foí ã Inspectoria de Estradas, para hoje ser sub
mettido â Contadoria Central Ferroviaria, afim do 
Ministro poder hoje mesmo despachar. Esse processo, 
que se originara em 1929,. teve solução em Janeiro do 
corrente _anno, e para desfazer o resolvido como re
qÚerem os interesses do Estado, teve andamento e so- · 
lução em 48 horas." 

O SR. RUY CARNEll!o - Pergunto ao nobre collega Se
nhor Lauro Lopes se das outras vezes não tem sido recebido 

· carinhosamente pelo Chefe do Galllnete, Sr. Licinlo de Al· 
meida? 

O SR. LAtmo 'LoPES :.._ 'Um dos objectivos da minha vi
sita consistia em agradecer Justamente as reiteradas· genti
lezas que tenho recebido do Chefe do Gabinete do Sr. Mi
nistro. 

o SR. RnY CARmiRO - Foi uma infelicidade o que acon
tec~u com V. Ex. 

O SR. HOMERO PIRES - Deixando de lado as inter
pretações menos gentis por parte. do nosso collega do Para
ná, devo dizer que o nobre Ministro da Viação, que com 
tanta ·d1gniclade .e compostura ·occupa esse cargo <muito 
bem), passou pela Assembléa Constituinte, ... 

O SR. LAuao LoPEs - Onde deixou nome brilhante. - . ' . .. 
O SR. HOI\IlERO Pm.ES - ... e pela Camara que se 

lhe seguiu e todos que tiveram contacto d!arlo com S. Ex., 
cesta Casa, conhecem o seu cavalheirismo, a sua gentileza, • 
a sua d1stincção, em receber não s6 a Deputados e represen
tantes da Nação, mas a quaesquer pessoas menos represen~ 
tativas e menos sig~ific:;,~ivas da vida social. 

O Stt. RUY CARNEIRO - Tanto assim, que as portas dq 
Mlnisterío, ·ás Quintas-feiras, estão abertas a todos os que 
queiram .:alar ao Ministro. · _ .- . 

·O sa: MA!iALHÃEs NETTO - Tive occasião de apartear o 
Sr. Lauro Lopes, hontem, declarando que o Sr. Marques dos 
Reis é a personifícac;ã.o da polidez. . . , · · · 

O SR .. LAmo LoPEs -E respondi a v. Ex. dizendo qu~ 
dessa.· convicção nascia a minha extranheza ante o fa~to. · · · 
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: .: .O &: MAGA:tÍiiEs ··N~'Í'TO ,...;...; Ém·: outro aparte; que- foi 
mal apanhado, declarei que subscreveria o t.elegranuna, se 

·não conhecesse o -St. Ministro e não estivesse convencido de 
Que· S. Ex . ignorava o facto . · 

. . . . . 
O SR. HO:r.mRO PIRES - Sr . . Presidente, a interpre

tação que dou ao caso não resulta, . absolutamente, só do 
texto -da nota,. cuja leitura acabei de proceder. . 
· · Aqui está · o telegran:una. de resposta do Sr. Ministro 

· Marques dos Reis ao ~obre collega Sr. Lauro Lopes, Zead.er 
. da bancada paranaensé, telegramma onde essa gentileza se 
mostra na sua mesma continuidade e serenidade. . · 

Diz . o telegramma: ·(Lê) 

"12 de Julho de 1935 Deputado 'Lauro Lopes 
- · Palacio Tiradentes - Rio. · · 

Re!ativ_a~ente ao :facto constante seu telegram
ma, commumco V . Ex. que chefe gabinete está viva
mente empenhado apur~r .responsabilidade desatten
ção V. Ex. declara haver recebido; e não podelia, 
conforme hontem mesmo esclareceu V : Ex. alto fu.nc
cionario Mi.nísterío, originar·se qua.lquer. determina
ção secretaria, sempre tão solicita acolher interessa
dos e tão habit1lada demonstrar alto apreço repre
sentantes Nação, entre os quaes, pessoalmente, conto 
canssímas affeições . - Attenciosas saudações. 
Marques dos Reis, Ministro Viação." · 

· O incidente, portanto, Sr , Presidente, não podia ter, da 
propr~a parte .do Sr. Ministro da Viação, desfecho .maiS 
honroso para · S .. Ex. . . · . · 

AssUm:!;>tos dessa natureza - se isso póde ser assumpro! 
.....:.. não deviam ser trazidos até á Camara. · · 

O ·SR. LAURo LoPEs - .se o trouxe á Cama.ra :foi ·menos 
pela minha pessqa do que pel~ dignidade do Poder Legis--
lativo. ~ 

. O ·SR. HOMERO PIRES- Não é, evidentemente, mate
ria de relevancia e de importancia tal, que possa ser obje'eto 
das ·nossas preoccupações, quando 'temos tantos problemas 
importantes que exigem a immediata attenção• de todos nós. 

·O Sr. Presidente .- Tem a palavra o Sr. Deputado Lauro 
Lopes. · . · 

·o Sr~· Lauro Lopes .-.:... Sr. Presidente, dentro, ain4a, da 
. discussão do projecto que autoriza a abertura do · creditp de 

200 contos para ~uxíliar a catechese dos índios, Seja-nte .p~r
~ttido explicar ã Casa que o incidente que hontem narrei. s~ 
passou tal qual o descrevi e se o trouxe a esta Camara, · f~l 
menos pela minha pes·sôa do que pelo prestigio do Pt:opno · 
~ooer Legislativo : . . 
. . ·o SR. HoMERo PIREs -O prestigio do -Poder Leglslativo 

. não podia estar em causa num incidente dessa natureza.. 

. O SR. LAURO LOPES -Devo explicar á. Camara que o 
incidente· occorreu · exactamente quandÇJ ia eu áquelle JM1nis
terio, a · prol)Osito da revogação, ·já. pratlcamenté concedida, 

·ãõ augmeiito dos fretes ferroviarios do café no meu. Estado, 
. agradecer a acolhida gentillssima q_ue sempre mereci na-
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: quelle · Millisterio~ . do Ch'efe do· Gabinete e de todos os seU.s 
. · .tunccionarios , . . _ <· 

_ Ei,S as considerações que devia,' fazer, declarando ·afinal 
que a.cceito e agradeço as e:Kplicaçóes trazidas á cása pelÔ' 
eminente Deputado, Sr . Homero Pires. .- . . _ 

Dou, assim, o incidente por definitivamente encerrado,
(Multo bem , j 

Em seguida é ·encerrada a c:Uscussão e adiada a 
votação, na forma do Regim,-' '). 

Discussão especial - do projecto 1L 127, de 1935 
(1a legislatura) (emenda approvada e destacada elo 
projecto n. 127, de 1935), prorogando por um anno ·· 
o prazo para o registro civil de nascimento; · 

O Sr. Presidente -Entra em discussão o proJecto. 

São lidas, apoiadas, postas conjunctamente em 
discussão e enviadas á Commissão de Justiça as se
guintes 

:EMENDAS 

N . 1 

EMENDA S"'BSTITll'llVA 

Art: 1.0 As pessoas náscidas nd territorio nacional, de
pois de 1 de Janeiro de 18S9, inclusive, e de cujo nascimento 
não exista registro reei!, terão de supprir essa falta até 30 
de Junho de 1936, sob pena de incorrerem. os responsaveis 
por ella nas comminações estabelecidas no decreto n . 19. 710,, 
de 18 de Fevereiro de 1931. • 

Art. 2.0 Aquenes a que se refere o presente decreto. 
comparecerão, pessoalmente ao carto:rio do Registro Civil da. 
jurisdicção de sua resldencia act\lal; seja qual fór a idade, 
m:mido da respectiva certidão negativa fornecida pelo of
l'icíal do Registro Civi! da localidade onde nasceu, e se pos
sível da certidão de baptlsmo. procedendo-se como se segue, 
jndependentemente das justificações a que se refere o artigo 
57, do regulamento que baixou com o decreto n. 18.542, de -
24 de Dezembro de 1928. 

Art. 3.o Ficam revigorados os demais dispositivos do de
creto n. 19.710, de 18 de Fevereiro de' 1931, para o eUeito 
de prorogar-se o prazo de registro civil de nascimentos. 

Sala das sessões, 12 de Julho de 1935. - N egráo de 
Lima . - Leoncio Galrão . - Simão da Cunha. - Martins · 
Soares. , 

Decreto n. 19.710, de 18 de Fever:eiro de 1931 

Art. · l.o As pessoas nascidas no territorio nacional, de
pois de 1 de Janeiro de 1889, inclusive, e de cujo nascimento ._ 
não exista registro civil ou seja ignorado o local em que te
ria sido feito, terão de supprir essa falta até o dia ·:n dei De,--:- . ·· 
zembr.o de 1932, sob pena de incorrerem os responsaveis por _·_. 
ellas nas comminações a.diahte e.stabelecidãs . - · 

Art. 2.o Aquelles a quem se refere o presente decreto~ . 
comparecerão pessoalmente ao cartorio do Registro Civil da. ·. 
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··j~isdicÇão:à~ s~â '·residencia. actuàl,''seja q_ual 'fôr-'a id.âde; 
. ;procedendo-se eómo ·se segu.é, indepen.dente~ente das justi
. ffuações ·a que se_refer~ o art. 57, do regulaníento que baixDu 
c9m o dcreto n ·. l<L542, de 24 de Dezembro de 1928. 

· I - Se o registrando- fôr menor, comparecerá acompa
nhado de quem. ·nos termos do art. 65, do regulamento ci
tado possa. fazer as declarações referentes ao !Ul.Scimento; 
'bem como, de duas pessoas juridicamente ca:pazes e qu~. como 
testemunhas, confirmem as declarações feitas e assumam, 
como· o declarante, a responsabilidade lios seus actos, na con- · 
tornúdade da lei penal em vigor. · . · · 

II - -Se o xegistrando já houve!:' attíngido a maioridade 
!egai, "fará e1le mesmo as declarações relativas ao seu nas-· 
cimento, perante duas testemunhas idoneas que hajam· co.
nbecido os paes ou parentes proximos do declarante à.o tempo 
dos partos declarados e os ccnfinnem; · assumindo ambas. 
bem como o proprio declarante, a responsabilidade dos seus 
-actos, na forma da lei penal vigente. · · · 

. Art. 3.0 Os registros de nascimento feitos nos termos e 
- pDr força deste decreto, são Isentos da multa e· demais for

malidades a que se refere o art. 55 do reguJ.amento de 24 
de Dezembro de 1928, ·,acima referido. · . 
. · · Art, 4.0 O official do Registro CivH · averqará em cada · 

·termo de na.sc.ímento que o respectivo registro foi feito em 
virtude deste decreto, fazendo constar essa circumstancia 

·das certidões que extrahir. · · . · 
· . Pa:ragrapho unico. Depois de, feito e assígnado cada re
gistro, o official fornecerá ao interessado unia. certidão do 
mesmo, independentemente de seno. 

. Art. 5.0 Quando o official do Reg.istto, á vista do re
gistrando, tiver motivos de duvidas, ou suSJ)eita, sobre a sua 
nacionalidade; poõ,erâ. protelar o registro :Por . prazo nunca 
superior a quinze dias, para, no decurso do mesmo, promo
ver as investigações que julgar necessa.rias. 

Art. 6.0 Embora cessem automaticamente, ao fim. de 
31 de Dezembro de 1932, _os erteitos civis deste decreto, sub•: 

··sistirão ém plena vigencia, todas as disposições penaes., 
Art. 7.0 Depois de 31 de Dezembro de 1932, as autori

dades judlciarias ou administrativas da União que verifica
rem no exercicio de suas tuncções a inexisten(';ia do regis-

. tro de nascimento de qualquer pessoa nascida no territorio 
l1acional, de 1 de Janeiro de 1889 em diante farão imme
diata communicação desse facto ao juiZo competente para a 
jmposição da multa de 20$000 a 100$000 ao responsavel pela 
falta. -

Art. 8.0 Serão eXJ)ulsos do territorio nacional os estran
. geiros que se hajam 11alido da liberdade cto presente decreto, 
. para obter, por meio de declarações falsas, os direitos que 
-a lei só confere a.os brasileiros natos. ' 

A.l't- 9.() Para o effeito da. prescripção da responsabili
dade penal dos declarantes e das testemunhas a que se re-

, fere este decreto, considerar-se-hão praticados os delictos de 
falsas declarações e falso testemunho, no dia em. que forem 
os .mesmos verificados . . 
· Art. 10. As hypotheses q'ue occorrerem, sobre o assum
_pto do presente decreto e que não haJam sido expressamente 

·: previStas, no mesmo, serão solucionadas _9-_e confonuidade com 
· <> disposto no regulamento a que se refere o decreto n. 18.542, 
-de 24 de !5ezembro \ie 19~8. · · . 
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·Art. 11. Revogam.:se: as ·diSposições ' -em·· contran6-~-
- ' • .. . ' ' o O O ' • ,P ,•, , . , . ' 

.Rio de Janeir~. ta· ãé. Fevereiro de li:m, uo·o · iia. 'íncte:-: 
petiden~ia e 43° da Repub1ica. · _ 

GE'I'ULI O VARGAS • 
Oswaldo Aranha; 

N. 2 

ProjectO \'- · 17 

Ac~rescent~. depois, d.e "registro civil do riascinrento" 

": .. applicÇLdâs a s d isposições dos arts. 20, 30, 4o, ·so, · 
8.0 e 9° do decreto n. 19 . 710~ .de 18 de Fevereiro de 1~31".-· 

- Sala das ~essões, 12 de Julho de 1935. - Edmunao Bar
·reto Pmto . 

Justificação 

· 0 governo discricionario prorogou , diversas ~ezes, o prazo 
para o registro civil. -
. No primeiro_ decreto sob n. 19.710, de 18 de Fevereiro de 
1931, e transcripto, abaixo da emenda ·n. 1, o Governo Pro
visaria estabeleceu normas que devem ser, agora, apptis;a
das, desde que se pretenc:!e prorogar o prazo pelo Legislativo . 
· . Dada a exiguídade do -prazo reglmental não posso es-
tender-me como desejava . · . 

. · ReserY.o-me, entretanto, ·o direito de, _posteriormente, p.a 
forma do regulamento da Casa, att. 70, enviar novas sug
gestões ao orgão technico que . vae examinar a emenda. 

· Sala das Sessões, 12 de Julho de 1935. - Edmunw Bar-
reto Pinto. . . - · · · 

Em seguida é encerrada a · discussão e enviada 
as emenda..s á Commissão de Justiça para emittir pa-
recer sobre as mesma..s . · 

Discussão especial do projecto n . 128. de 1935 
n a legislatura) (emendas approvadas e destacadas 
do projecto n. _ 42, de 1935, 1a legislatura), auto- . 
rizando o Governo a entrar em entendimento com· 
O· Instituto de Protecção e Assistencia á Infancía 
do Rio de Janeh·o, para conclusão do Hospital In- · 
fantil. · . 
. .Encerrada a discussão e adiad~ a votação, na 
!ôrma (lo· Régilnento. 

o Sr. Barreto Pinto ·(Pela · ordem) - Pedi a pala~a. Sr. ' 
Presidente, afim de solicitar de V. Ex. providencias no-sen- 
'tido de ser.publ~cado o ante-projecto que foi enviado official
melite a esta casa, vindo do· Tribunal de Contas e as5ignado 
IJelo Presidente· Sr. ·Ministro Octavio Tarquinio de Souza. · 

Trà.t ando-se de -materia indispensavel ao exame da ques- . 
tão, _ peçõ,~igual:rrie:!fte o· .Pronunciamen_to d~ Có.tg.missão _de 
Constituiçao e JustJ.ça, porque, na 28 cüscussao, nao posswa
mos elementos para decidir o a ssumpto, em face, justamente, 

·- <la falta-desses esclarecünentos . 

O Sr. PLe5idente 
licitadas. -

Serão tomadas as providencias so- · 
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· ·:o\ sr. ~~deri~e ..:..:. Nad.à ~ .hivehdo a trat ar-, vou le
-. Y:?-'la_tar a Séssáo; ·designando para. a: de. á!2'-.&!'.hã. 13 ·de Julho, ·a·· segúmte ,.:. : · . · · · - ·· · 

ORDP:M DO DIA 

- 3~ discussão do projecto n. 91, de 1935 (l?r legislatura) , 
regulando os transportes por agua; reorglmizando a Marinha 

. Mercante e os servi.cos de uortos, rios e canaes; 
ga discussão d.o"projecio n. 97, de 1935 na legislatura} • 

·instituindo as profissões de.• advogado-academico e de advo
_gado-provisionado, regulando o exercício dessas profiSSões e 
da C.e . solicitador e dando outr2S providencias; . . 

. Discussão unica do . projecto n. 115, de 1935 (l~i legis-
1atura), estendendo aos fieis da Delegacia Fiscal de São 

· Paulo e da Alfandega de Santos os benefiCios do decreto 
n; · 4, de 1935, com parecer da Commíssão ·.de Finanças e 
Orçamento sobre as emendas de sa; · . . 

. Discussão . unica do projecto n. 73, de 1935 (19. legis
latura), a.pprovando varias aetos L'lternacionaes assignados 
entre o Brasil e o Uruguay. 

Levanta-se a s e&são ás 16 horas e 30 minutos .. .. 

FIM DO 8.0 V'OL'U:ME 
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