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66.a Sessão, em 22 de Jnlho de 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os Srs .: 
Antonio Carlos, Pereira Lyra, Agenor Rabello, Edmar Ca.rva

lho, Claro de Gtldoy, Café Pilho, Clementino Lisbóa, Genaro 
Fonte, Gerson Marques; Godofredo Vianna, Hugo NapolPã.o, Ade
rr..ar Rocha, Freire de Andrade, Flinio Pompeu, Monte Arraes, José 
de· Borba, xavier de Oliveira., Alberto Roselll, Ricardo Barreto, 
.losé Gomes, Samuel Duarte, Botto de Menezes, Odon Bezerra, 
Souza Leão, Rego Barros, Antonio de Góes, Domingos Vieira, Hei
tor Maia, Alde Sampaio, Motta Lima, Fernandes Lima, Deodato 
Mala., Amando Fontes, Prisco Paraiso, Finto Dantas, Alfredo Mas
carenhas, Arnold Silva, Francisco Rocha, Leoncio Galrão, Home
ro Pires, Jair Tovar,. Henrique Dodsworth, Salles Filho, Bento 
Costa, Acurcio Torres, Alipio Costallat, Prado Kelly, Cardillo Filho, 
Lengruber Filho, Arthur Bemardes, Nora.ldino Lim.a., Bias Fortes .. 
Pedro Aleixo, João Beraldo, Artbur Bernaràes Filho, Daniel Car
valho, Christiano Machado, Macario de Almeida, JOSé Bernardino, 
Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Waldemar Ferreira, 
Barros Penteado, Moraes Andrade, Cardoso de Mello Netto, Ma· 
cedo Bittencourt, Alves Palma, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Go-

. mes Ferraz, Roberto Moreira, Aureliano Leite, Justo de Moraes. 
Miranda Junior, Fabio Aranba, José Cassio, Domingos Vellasco, 
Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Arthur Santos, Octavio da Sil
veira, Paula Soares, Francisco Pereira. Dimz Junior, Borges de 
Medeiros, Vespucio de Abreu. Renato Barb0$8, Frederico Walien
buttel, Ascanio Tubi.oo, Adalberto Corrêa.. Nicolau Vergueiro, .An1z 
Badra, Sebastião Do!ningues. Abel dos Sa.l:Jto5, Francisco di Flori, 
Austro de Oliveira. SUva Costa. Francisco Moura. Adalberto Ca
margo, Alberto Surek. José do Patrocínio, Rlcaràino Prado, Ma.r
t1nho Prado, Ricardo Machado. Alberto Alvares. Paulo A.ssumpção, 
GastAo Vidi.gal, Baeta Neves, Salgado Filho Barreto Pinto. (109) • 

O Sr. Presidente - A l.lst& de presença. accuss. o compareci
mento de 109 Srs. Deputados. 

Está. aberta a SessAo. 

O Sr. Aa:enor Ra.bello (2" Secretario> procede á leitura da .Acta 
da. Sessão antecedente, a qual é, sem observações, approvada.. 
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O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lima (1° Secretario) proced~ á leitura do-se
guinte 

EXPEDIENTE 
Officlo: 

Do Cartorio Criminal da Comarca de Januaria, Estado de 
Minas Geraes, de 11 do corrente. remettendo copia do knno de 
audiencia, no qual foi iu:oicado o nome do Dr. Afranio d~ Mello 
Franco para o premio ~obel da Paz. 

- A Commissão de Diplomacia e Tratados. 

'I'elegramma: 

Urbano - 20 Julho - Presidente C amara Deputados: 
Ruego a Vuestra Excelencia se sirva aceptar la expresiõn á~ 

m1 más sincero agradecimlento por la particlpaciõn que Vuestra 
Excelencia ha tomado en el dolor de BoUvia. - .:Tuillermo Fran.· 
covich, encarregado Negocias de Bolivla. 

- Inteirada. 

São successlvamente. lidos e vão a imprimir os se
guintes 

N. 89-A - 1935 

Regula o funccionamtmto do Tribunal de C{)ntas; com parecer dct 
Commíssáo cte Finanças sobre as emenãas em 2" ái~cussão. 

<Finanças 91, 1" leglslatural 

Parecer. sobre as emendas em 2• discussão: 
Emenda n. 1 - Entendemos que os vencimentos dos funceiO· 

narlos do Tribunal de Contas não t'levem ser. em caso algum, in
feriores aos de identica categoria do 'nlesouro Nacional. 

Não nos parece, porém, que o assumpto esteja dentro dos li. 
rn1tes da - lei organica - de que ora, exclusivamente, nos occttpa
mos. Tal equiparação deverá. ser feita no projecto de "reorgani
zação do quadro da funcclonalismo do Tribunal~. 

Mesmo antes, poderá a justa pretenção do funcc1onalismo ao 
Tribunal ser attendida pela "commLssão de reforma ~onom1co
I1nanceira ", que está estuds.ndo o assumpto do. reajustamento dos 
vencimentos do funccionalismo. 

Exclusivamente sob esse aspecto, somos pela rejeiç/k). 
Emenda 11. 2 - Pela aprovação. A intenção do projecta to! 

mesmo a de denominar -procurador geral - o actual represen
tante do ministerio publico, ju.uto ao Tribuna}. 
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Emenda n. 3 - Pela acceitação - Realmente torna-se mats . 

cla1-o o pensamento constitucional que e o de - a lei organ1zar4 
as delegações do Tribunal. 

Emenda n. 4- Pela aprovaçao, com a. seguinte redacçao: 
Nessa. lista tríplice só poderão figurar os iunccionartos que 

estiverem collocados na escala de antiguidade ate o numero que 
correspQDder a dois t-erços do numero de 1unccionarios de su:r. 
classe desprezada a fracção quando o total não fõr divistvel 
por tres. 

Emenda n. 5 - Igual a n. 1 cuJa rejeição se pede pelos mo
tivos eXpendidos. 

Emenda n. 6 - Pela aprovação, accrescentando-se entre os 
íuncc:ionarios publicas quP. deverão ser aproveitados, ã. razão de 
metade das vagas que se verificarem, - Ofi auditores do Tribunal 
de Contas. que, pela natureza de suas funcções, são exactamente 
os mais aptos a preencherem as vagas de ministros. 

Emenda n. 7 - Pela aprovação. E ' wna emenda de redacçâo, 
~.pmas. A intenção elo dispositivo é a enunciada na emenda. 

Emenda n. 3 - Pela aprovação. Quanto á parte suppressiva 
::endo-me ao argwnento apresentado da inconveniencia do modo 
de seleeção dos auditores, pe1o proprio Tribunal. 

Qnanto ao criterio da apresentação: parece razoavel por ser 
mais u.m estimulo a justo premio aos bons servidores da Nação. 

Emenda n. 9 - Acceita a emenda anterior. A suppressão das 
palavras "dos auditores" é uma consequencia da acceitação da 
{>menda anterior. - Pela aprovação. 

Emenda n. 10 - Pela aprovação. Trata-se de um erro de im
:;Jres.são. 

Emenda n. 11 - l'ela rejeição. O impresso já corrigiu o el\
g:ano de referencia ao artigo de projecto. 

Emenda n. 12 - As providencias enumeradas, são tocl.as ellas 
conducentes, a uma bôa tiscalizac;ã<l dos responsavei.s no exterior, 
mas eVidentemente nã.o se comprehendem numa - lei organica 
devendo fazer parte da lei de contabilidade pu.blica. Pela re
'icição. 

Emenda n. 13 - E' por igual mat.eria que escapa. á. lei organl
ca. Pela re;eiçéio. 

Emenda n. 14 - A aprovação . .E;' uma consequencia da accet
tução da emenda n. 8. 

Emenda n. 15 - Pela rej~ição. Não parece necessano o au· 
gmento do numero de auditores. 

Emenda n. 16 - Pela rejeição. Do con!ronto entre o paragra
pho unlco do artigo 100, e o artigo 67, letre.s a, b e c, se verifica 
que é ao Presidente da Republica, H não ao Tribun~i de Contall 
que cabe - nomear, substituir e ãenlittir os funcclonarios do Tri
bunal. Ao Tribunal competem as attribuiçées da letra a do art. 
67 : elaborar os seus regimentos iuternoo e orgaraizar as suas 
,ecretarias, unicamente. 

Ao Tribunal de Co~ta.s para efíicienc1a do seu serviço, pela 
f'SCOlha de pessoal idoneo, o projecto deu tudo .:;uanto podia e 
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devia dar: as propostas para as n()meações em vittude de con
curso realizado perante o Tribunal serão feitas em lista tripltce, 
apresentada pelo TribUDal. As condições dos concursos para as 
provas de capaci&d.e, materias exigidas, prazos de validade, esta
gio ·e demais formalidades para a admissão e investidura da pes
soal, serão determinadas no regimento interno do Tribunal. O in
teresse publico de bom funccionamento do serviço está, assim, 
perfeitamente resguardado. O que não podemos é contrariar dis
posição expressa da Constituição a respeito, retirando ao Presi
dente da. Republica n direito que a ConstitUição lhe outorgou de 
provimento dos cargos publicos. 

A. excepção constitucional é relativa unieamente aos fUncc1o
narios cros outros poderes - o poder legislativo, e o judiciario. E 
o Tribunal de Contas não é um poàeJ· da Republica, mas sim u.m 
orgão de cooperação nas actividad.es governamentcres (Secção n do 
Cap. Vl) , tal como o - Ministerio publico - (Secção I do 
Cap. VI). 

Sala das Comxnissões, 19 de Julho de 1935. - João SimpZiciO, 
Presidente.- Cardoso de Mello Neto, Relator.- João Guimarães, 
- Amaral Pei.:tcro Filho. - Aàalberto Camargo. - GTatulíano de 
Brito. - Henrique Dodsworth. com restricções, especialmente 
quanto á emenda 16, sobre· cuja materia ha interpretação, unani
me, recente, da Suprema Cõrte. contraria á. sustentada pelo illus
tre relator (mandado de segurança n. 97). - Daniel d.e Carvalho, 
com r.estrtcções, de accôrdo com a eXpo:;ição feita verbalmente pe
rante a commissão e com a these sustentada desde o inicio por 
mim e pelo Dr. Henrique Dodsworth. - Orlanà.o Araujo, com res
tricções de accôrdo com as consideraçi)es verbalmente emittidas. 

Ao artigo 11 do projecto, accrescente-se: 

Paragrapho unico. Os venc1mentos dos funcciona.rios do Corpo 
Instructivo do Tribunal de Contas. em ca·so algum serão inferio
res aos de identica categoria do Thesouro Nacional e Recebedorla 
do Dístricto Federal. 

Sala das Sessões, 4 de Julho de 1935. - -Nogueira Penido. -
Paulo Martins. - Moraes Paiva. - Arlindo Leoni. - José Muller. 
- Humberro de Moura. - José Cardillo Füko. - Candido Pessóa. 
- Generoso Ponce Filho. - FranCisco Gonçalves. -Francisco de 
Moura. - Pereira Carneiro. - Henri[Jue Lage. - Tlwmpson Flo
res Netto . ..... Rupp Junior. - Carlos Reis. - Caldeira de Alva
renga. - Alberto Surek. - Café .f'ilho. - Henrique Doàsworth. 
- Acylino d.e Letio. - Salles Filho. - Xavier d.e Olive!ra. -
DeOdato Maia. - Adelmar Rocha. - Agenor Monte. - Cletro 
d.e Godoy. . 
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JustificaÇ4o 

A emenda enco;oUai cabal justilficattva nos c0nsid«an4a 
abaixo: 

Considerando ~ue os !uncc1onanos o.o Corpo Instructivo do 
Tribunal de contas, a. partir do Decreto n. 1.166, de 17 de De
zembro de 1892, tinham íguaes vencimentos aos de iàentica ca
tegoria do Thesouro Nacional: 

Considerando, porém, que dado o pequeno quadro de acesso 
e a situação peculiar que lhes privava do exercício de cOtrunlS
sôes estranhas ao Tribunal, o Decreto n. 2.409, de 23 de De
zembro <l.e 1896, augmentou os vencimentos do referido pessoal, 
rei al!a posteriormente outorgada aos flUlccione.rios do Thesou
ro pelo Decreto n . 2.807, de 31 de Janeiro de 1898; 

Considerando, ainda, que, posteriormente. sob o mesmo fun
damento, o ~ód.er Publico e.ugmentou os vencimentos dos funccto· 
narios do Tribunal pelo Decreto Legislativo n . l.526, de 13 de 
Outubro de 1906, e, em seguida, equiparou os vencimentos do 
Thesomo Nacional aos do Trlbunal de Contas, pelo ;;rtigo 33, 
Decreto n. 2.083, de :;o d.e Julho de 1909: 

Considerando que a Lei n. 4 .242. de 5 de Janeiro de 1921 
. (art. 96). de caracter permanente consagrou definitivamente a 

referida equiparação; 
Considerando, ent retanto, que o Decreto n . 24.036. de 26 de 

Março de 1934, estabeleceu o reglme de quotas, no Thesouro Na
cional , augmentando os vencimentos do pessoal, tendo por base 
os constantes das diversas categorias da R ecebedoria do Districto 
Federal; 

Considerando que nessas condições, por mats de uma vez, 
a equiparação de vencimentos teve Iogar partindo do pessoal do 
Thesouro para o do Tribunal e nunca deste para _aquelle, o que 
dem,onstra haver o Governo sempre reconhecido a. razão ela 
superioridade das funcções do pessoal do Corpo Instructlvo do 
Tribunal de COntas;. 

Considerando que os funcctonarios do 'l'riounal têm a mesma. 
investidura, identlcos concursos, tgual graduação hierarchica nas 
diversas classes do quadro !uncctonal, situ11-ção amparada pelo 
l egislador nos diversos actos expedidos em tal sentido, sendo ae 
conven iencia. e justiça a manutenção desse princlplo; 

Considerando acima de tudo, que a Constítuicão, .imbuída de 
um criterio eminentemente social, prohlbe no artigo 121, § 1.0 , a 
differença de salar1o para um mesmo trabalho, qualquer que seJa 
o motivo; 

Considerando, além de mais. qu.e seria absurdo o flscali2ado 
perceber ma1ores vencimentos do que o !iscal, - é de inte!ra. 
justiça fique definitivamente consagrado n a. lei organica o 
dispositivo constante da emenda acima, que offerecemos ao 
prolecto do illustrado Relator. Deputado Cardoso de Mello Netto. 

N. 2 

Ao ~\l't. 18. onde se diz. "com a denomlnação de procura
dor ", · diga-se: "com a denominação de Procurador Geral,., 
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Sala das Sessões. 4 de Julho de l935i - Moraes Patva. 
Nogueira Pcnid.o. - Thompson Flores Neto. - Pedro Vergara. 
Paulo Marti.ns. 

Justificação 

Esta emenda ViSa apenas uniformlsar a nomenclatura do 
cargo de Pr<JCura.tror Geral (substitutiva da actual do represen
tante do Ministerio Publico) tal como se vê em -outros artigos 
do projecto. Elle é geral porque, de certo modo, superintende a 
acçáo dos Procuradores Fiscaes nos Estados. 

N. 3 

Ao art. 16, redija-se assim: 
Art. 16. Para os fins do art. 99 da Constituição Federal, ha

verá. junto a cada uma. das Delegacias do Thesouro :;.'{acional 
uma delegação, permanente, do Tribunal de Contas, composta 
de um delegado e tantos assistentes quantos forem necessarios, 
a JWZO do Tribunal e por este escolhidos, dentre os funcciona
rios do Corpo In·structivo, do mesmo Tribunal. 

Sala da!; Sessões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Paiva. 
Paulo Marti.ns. -.Nogueira Pe71lido. - Thompson Flores Neto. 
- Pedro Vergara. 

Justíficaçoo 

Esta redacção é a que mais convém, por isso que, pela 
Constituição Federal, só cabe ao Tribunal organizar a sua Se
cretaria, etc., sendo que as Delegações, resta.belecidas pelo artigo 
99 da referida Constituição, deverão ser "organi~ de a.ccõr
com ~ lei". Tal não poderia, pois, competir ao Tribunal. A estP 
caberâ., sim, provei-as, superintendel-as e dirigil-as. 

Esta emenda impõe-se, pois, quer pela technica, quer por sua 
natureza, estrictamente constitucional; e assim, bem agirá o Po
der Legislativo, organizando as Delegações e estabelecendo na 
lei organica do Tribunal de Contas as normas geraes do sen 
runccionamento. 

N. 4 

Art. 12, ~ 3°, accrescentar, no final, apOs as palavras "fará a 
nomeaçã.o", o seguinte pertodo: 

HPelo criter:o de merecimento só poderão ser promovidos os 
runcclonarios que estiverem coUocados na escala de antiguidade 
a.té o numero que corresponder a dofs terços de numero de 
runcciOnarios da sua classe, desprezada a fracç.ão, quando o total 
não fór divisível por tres. " 

Sa.la das Sessões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Patva. 
Thompson Flores Neto. - Paulo Martins. - Pedro Vergara. 
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N. 5 

.Accrescente -se ás Dispo.sições Geraes: 

.Art. Os funcc1onarios de. secretaria do Tribunal de Contas, 
na organização do respectivo quadro, não poderão ter vencimen
tos e vantagens inferiores ás de que gosem os de iguaes ou iden
ticas categorias do 'Thesouro Nacional e da Recebedoria do Distri
ctc Federal. 

Sala das Sessões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Patva. -
Paulo Martins. - Nogu~ra Penido. - Thompson Flores Neto. 

Pedro V ergo. f a.. 
Justificaçao 

Tem este dispositivo o sa1utar lntUlto de .evitar que runccto
!larlos do Tribunal de Contas, instituição altamente fiscalizadora. , 
e, pois, de alçada superior, percebam vencimentos e vantagen~ 
inferiores ás repartições sob a sua jurtsdicção. 

E' esta. uma anomalia. que se vem verificando de ha multo. 
quanto á &ecebedoria e Alfandegas do Rio de Janeiro e de San
tcs, cujos servidores percebiam e percebem vencimentos supC' 
!'iores aos de identicas categorias do Tribunal, embora tendo 03 
mesmos ordenados fixos. 

Pela ultima reforma (Decreto 24.144, de 18 de Abrll de 1934, 
aTt. 1°, § 1°), passaram os funcclonarios do Thesouro Nacional a 
perceber o mesmo que os da Recebedorla <com as gratificaçõe:~ 
por quota.s) . 

Entretanto, desde sua fundação pela Oon';títuição de 1891, 
os do Tribunal sempre tiveram vencimentos iguaes e, por vezes, 
superiores aos do Thesouro. A disparidade d~ vencimentos. q~e 
ora se verifica, é flagrante e iníqua. 

Mantendo e respeitando o criterio do illustre relator Depu
tado Cardoso .Mello Netto. de se votar primeiramente a lel orga
!lica do Tribunal para entã.o se cogitar do quadro do pessoal da 
sua secretaria e respectiva tabella de vencimentos, julgamos. en
tretanto, necessario se vote desde já o dispositivo desta 
emenda, afim de que se estabeleça, como regra. geral na lei 
organlca., uma. fonnula. justa e equanime, de interesse vital para. 
o funccionallsmo do Tribuital. 

Não é só uma questA.o de estipendios ou de ordem economtca 
senão tambe.m de ordem moral e de respeito á blerarch!a 
iunccional e ao prestigio do proprio Tribunal de Conta.~. 

N . a 
AO art. 3°, § 1": 

SUbstitUa-se 0 § 1°, peJO seguinte: 
~ 1°. A nomeaçAo deverâ ter logar dentro de trinta dias após 

a abertura de qualquer vaga, só podendo recahir em brasileiro 
nato, doutor ou baeharel em dlreitc, de reputaç~o 1111bada, alls

. tado de eleitor, com mais de trinta. e cinco e menos de sessenta 
e cinco annos de idade. versado em finanças e contabilidade 
publica. 
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No provimento dos cargos de Ministros do Tribunal serão 
aproveitados, á. razão de metade das vagas que :se verificarem, 
directores e chefes de serviço do proprio Tribunal e da adminis
tração publica, que preencham estes requisitos e contem pelo 
menos dez annos de serviços effectivos. 

Sa.b das Sessões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Pafva. -
Noguetra Penido. - Thompsont. Flores Netto. - Paulo Martins. 
- Pedro Vergara. 

Justificação 

Esta emenda não ttra, antes facilita . ao Presidente da Repu
blica a faculdade de escolha dos mais capazes para a alta iDv~
tidura de Ministro do Tribunal de Contas. 

Ella apenas estabelece uma formula de justo aproveitando 
de funccionarios do Triburial ou . da administração publica nas 
condiÇÕes Iegaes e reconhecidamente especializadas, pelo estudo 
e pela pratica funccional, em finanças, contabilidade publica, 
legislação e demais serviços publicos. 

Além de ser um novo estimulo e um premio aos bons servi· 
dores do Paíz o dispositivo desta emenda. virá beneficiar a nação 
pela facilitação da escolha dos mais di~os e competentes. 

N. 7 

Ao art. 5.". 

Redija-se a:ss1m: 
Art. 5.0 • E' vedado aos Ministros do Tribunal, aos Auditores, 

ao Procurador Geral e ao seu adjuncto intervir na decisão de 
negocio proprio ou no de parentes, até o segundo grão :incluslre, 
pendente do Tribunal ou de suas delegações, 

Sala das Ses:sões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Paiva. ~ 
Thompson Flores Netto. -Paulo Martins. -Pedra Vergara. 

Justificaç~o 

Esta redacçã.o é ma.Cs explícita e mats completa, como se 
vê do confrc.nto desta emenda com o texto do art. 5° do pr~jecto. 

N. 8 

Passa· a ser art. 9° e asstm redigido : 
Art. 9.0• Os Auditores serão nomeados pelo Presidente <la 

Republica, dentre os brasileiros natos doutores ou bacharets em 
direito, de reputação Hliba<la, alistados eleitores, com %Il.3.1s cte 
30 e menos de 60 annos de idade, versados em finanças e conta
bilidade publica.. 

Paragra.pho unico. Metade das vagas que se derem será. pro
vida com o aproveitamento de directores e chefes de serviÇo do 
Tribunal de Contas e da adminlstração.publlca que preencham 
as condições deste artlgo e contem pelo menos cinco annos de 
serviços effectivos. 
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Sala das Sessões, 4 de Julho de 1935. - Moraes. Paiva. -
Nogueira Penído. - Tlwmpscm. Flores Netto. - Paulo MartinS'. 
- Pedro Vergara. 

JustifícaçO.o 

Os Auditores, como os Minlstros do Tribunal, devem ser 
escolhidcs pelo Presidente da Republiea observados os preceito~! 
desta lei. Não convirá, pois, que os Ministros tenham a faculdade 
de seleccíonar, em concurso de titulos e documentos. os audito
res, seus substitutos eventuaes. Quanto ao paragrapbo unico. 
in...<iitue mats um estimulo e justo premio aos bons servidores 
do Pai.z. 

N. 9 
Ao art. 24. alinea 2 ... : 

Supprtmam-se as palavras: 
dos Auditor.es e ... ". 

sala das Sessões, 4 de JUlho de 1935. - Moraes Paiva. - · 
Nogu.efra Penído. - ThOmpSOTI: Flores Netto. - Paulo Martin:s. 
- Pedro Vergara. 

JustijiC4çào 

Pelo regulamento actual, pelos anteriores. como ainda pelo 
presente projecto. o Tribunal não indica e jáma.is indicou ao 
Governo candidatos aos cargos de Ministro. Representante do 
Ministerio Publico ou Procurador Geral, e de Auditor, cujas 
escolhas sempre foram de attribUição do Presidente da Repu
blica, dentro das condições estabelecidas na. Constituição Fe
deral e em lei. Não ha, pois, conveniencia de serem i>elo Tribunal 
propostcs os Auditores, substitutos eventuaes dos Ministros, e 
cuja escolha. a. emenda. (Art. 9.0 ), melhor estabelece. 

N. 10 
.f!. o art. 26, alinea 6.": 

Onde se lê - '' f inanças"; leia-se : "fianças". 

Sala. das Sessões, 4 de Ju1ho de 1935. - Moraes Paiva. -. 
Ncgu.eira Peniào. - Tlwmpson Flores Netto. - Paulo Martins. 

Pedro Vergara. 

E' esta uma emenda de simples revisão de engano typogra
phico. 

. N . 11 
Ao a rt. 40 : 

Onde se lê, i n fine: " ... do art. 42", leia-se: "do artigo 38". 

· Sala das Sessões, 4 . de Julho de 1935. - Moraes Paiva. -
Nogneira Pen.id.o. - Thompsc:m. Flores Netto. - Paulo M art ins. 
- Pedro Vergara.. · 
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Justificação 

Esta emmda corr:íge apenas um engano typographico. 

N. 12 

Ao art. 44 e seu paragrapho unico : 

Substituam-se pelos seguintes: 
Art. 44. As tom::tdas de contas dos agentes consulares e mais 

respcnsaveis no exterior, por gestão, commi"~ão. ou adeantamen
ios. serão julgados pelo Trtbunal e pela sua Delegação em Lon
dres. obedecendo a legislação em vigor no que fór applicavel 
no estrangeiro. 

§ 1.0 • O serviço de supprimento de senos consulares será feito 
pela Delegacia, escripturando-se esses supprimentos como adian 
tamentos sujeitos á prestação de contas trimestral perante a 
Delegação do Tribunal de Contas junto ã mesma Delegacia. 
c:omo os demais adiantamentos em dinheiro, não podendo ser 
feito o terceiro supprim.ento sem a prestação de contas do pri
meiro. observando-se as regras geraes do Codigo de Contabilida 
de para os adiantamentos. 

~ 2.0 • Os mappas de emolumentos consulares e de movimen
'-O de estampilhas ãcs consulados serão examinados pela Dele
gacia do Thesõuro e encaminhados á Delegação do Tribunal como 
elE:mento de contrasteação na comprovação da applicação dos 
sellc.s consulares recebidos como adiantamentos na fórma Pcim2 
estabelecida. 

* 3.0 • Ficam sujeitos á multa imposta pelo Tribunal ou pelo 
delegado-chefe da Delegação em Londres, até 50 % do ordenado. 
ou de quantia equivalente, os responsaveis no exterior que não 
apresentarem suas contas no prazo legal, ou quando intimados 
para tal fim, bem como os chefes de consulados que não re. 
metterem, no prazo regulamentar, os mappas de emolumentos 
consulares e de movimento de estampilhas a que se referem os 
Decretos ns. 19.546. de 30 de Dezembro de 1930. e 20 .747, de 2 
de Dezembro de 1931. 

Sala das Sessões. 4 de Julho de 1935. - Moraes Paiva. -
Nogueira Penido. - Tho11tpson Flores Netto. - Paulo Martins. 
- Pedro Vergara. 

Justificação 

Estas disposições. constantes do projecto Nero de Macedo. 
apresentado á Commissão de Finanças em Dezembro do anno 
passado. são convenientes e interessam á Fazenda Nacional. 

N. 13 

No capitulo das Disposições ~raes e Transitarias. accrescen
~r..r o seguinte: 
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Art. Ao director da Secretaria, s~cretario geral do Tribul.lS.l 
de Contas, serão entregues, em quatro prestações iguaes, adian
tadas no começo cios mezes de Janeiro, Abril, Julho e Outubro. 
mediante requisição competente, as quantias destinadas ao "Ma
terial" do Tribunal constante das dotações das leis de despe-sa 
e integralmente as concedidas em cre~tas concernentes á mes
ma verba. 

Paragrapho unico. No começo de cada exercício será tambem 
entregue ao mesmo director a importancia da dotaçãó c;testinada 
às ajudas d.e custo. que serão pagas por ordem ou autorização d o 
Presidente. · 

Sala das Sessões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Paiva. -
Nogueira Peni.do. - Th.ompson. Flores Netto. - Paulo Martins. 
- · Pedro Vergara. 

Jttsti[icação 

A emenda Visa estender ao Tribunal de Contas as disposições 
do Decreto Legislativo n. 5.059, de 9 de Novembro de.l926, rela
tivas às despesas de material das secretarias do Senado Federal 
da Camara dos Deputados, Cõrte Suprema e da Mordomia do 
Palacio da Presldencia da. Republica. com maior razão por se 
tratar de peQuenas dotações mas de applicaçáo urgente. inde
pendente. como convem, da interferencia das repartições que se 
acharem sob a fiscalização do mesmo Tribunal. 

LEGlSLJ\ÇÃO CITADA 

D ecreto n. 5.059. de 9 de Novembro de 1926 

Providencia sobre a entrega da verba ~Material" aos directores 
das ·secretarias do Senado, da Camara. dos Deputados, Mor
domia · do Palacio da Presidencia da Republica e Secretaria. 
do Supr.emo Tribunal Federal, e da ajUda de custo dos mem
bros do Congresso Nacional. 

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:·· 
Faço saber que o ConiT€S50 Nacional decretou e eu sànccio

no a seguinte resolução: 
Art. 1°. Aos directores das Secretarias do Senado e da Ca

mara dos Deputados, Mordomia do Palacio da Presidencia da. 
:R.epublica e Secretaria ào Supremo Tribunal Federal serão en
tregues, em quatro prestações iguaes, adiantadas no começo dos 
mezes de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, mediante requisição 
competente, as quantias destinadas ao "Material" das mesmas 
repartições, incluídas nas leis de orçamento de despesa e, inte
gralmente, as concedidas em credltos concernentes á mesma ver
l:la "Material" . 

Pa.ragrapho unico. No começo de cada exercício deverá ser 
entregue aoo directores das Sec1·etarias das duas Casas do Con
gresso a importancla destinada á ajuda de custo dos membros do 
Congresso Nacional. 
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Art. 2.0• Revogam-se as disposições em c()lltrario. 
Rio de Janeiro, 9 de Novembro de 1926. 105° da Independencia 

e 38° da Republica. 
A.Rmtm liA SILVA Bl:RNARDES 

Affonso Penna JtmíOr 

N. 14 

Ali. 20, no final, destacar as palavras: Hexcepto o concurso~. 

Sala das sessões, 4 de Julho de 1935. - Moraes Paiva. -
Nogueira Peniào. - Tlwmpson. Flores Netto. - Paulo Martins. 
- Pedro Vergara. 

Justificação 

Essas palavras não têm mais razão de ser, visto não ser exi
gido o concurso para a nomeação dos auditores. 

N. 15 

Onde convier: 

~os auditores do Tribunal de Contas serão em numero de 
cinco (5). devendo o unico logar que se restabelecer, ser preen
chido obrigatoriamente, pelo auditor que ainda não !oi aprovei
tado no 'Tribunal, deutre os que toram postos em disponibilidade 
nos termos do Decreto de 10 de Abril de 1931. (Minister1o da 
Fazenda, Diario Officic.l, de 15 de abril de 1931, fls. 5.839). 

Sala das Commissões. 12 de Julho de 1935. - H enrique 
Dod.SwOrth. 

Justificação 

Os auditores eram em numero <te oito (8) , até ã. da. ta em 
que !oram postos em disponibilidade por suppressáo de loga.res; 
quatro dos auditores mais modernas . 

.Ali necessidad..?S do serviço estão a eldgir o restabelec1Jnento 
de mais um logar na. auditoria. do 'Tribunal, que, desse modo 
reconheceu a. sua. necessi.da.de na fôrma da proposta apresentaria 
á Assembléa Legislativa na reforma do tne$1110 Tribunal. 

De facto, entre outras, duas funcções de grande importancta 
cabem aos auditores: 

1.0 , relatar a.nnualmente milhares de proce:;sos de tomada de 
conta:;, lavrar accordãos dos mesmos e ainda relatar comprova
ções de adeantamentos; 

2.0 , substituir os Mlnlstros do Tribunal em suas !altas e lm
pedimentos, licen~ ou vagas, o que é frequente. 

Ora, quem acompanha a marcba dos trabalhos no 'I'riklunal 
de Contas, notará que· frequeDtemente, ba. um, dous ou mais au
ditores nas fun.cções de MiDlstro. E isso sem falar na ausencia 
ou falta. dos proprios auditores, por motivo de férias ou 11cenças. 

Deste modo, reduzidos temporaria.Ineute a dois, e J:nUitas 
vezes a um, como quasl sempre acontece, o serviço SCU're grande 
atrazo para as partes e para a Fazenda Nac1ona.l. 
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Restauranoo-se mais um cargo, e, desta fónna, passando a 
cinco (5) o numero de au<iitores, muito lt~crará o serviço pu
blico normalizando assim os trabalhos do Tribunal. 

Manda. a. Justiça que para o cargo a ser restaurado, seja apro
veitado o unico auditor que ta.lta ser provido no mesmo Tribu
nal, dentre os que foram. postos em dispon.\bilidade pelo àL;Creto 
ac1ma referido. Resulta, pois, a. inteira. proc~encia. da. emeD.da . 

DECRE'!O llE lO llE AlliUl. DE 1931, :DO MlNIS'rERIO DA FAZEN»A 

(Diario Official de 15 de Abril de 1931., fls. 5.839) 

Tendo em viSta. o disposto do art. 9.", letra "b'', do Decreto 
n. 19.824-, de l do e<n-rente e o prescripto no art. 15, paragrap2lo 
unico do mesmo Decreto e no a.rt. 162, n . xxvn, letra "b", 1.0 

da Lei n. 3.454, de 6 de .Janeiro de 1918, resolve conslderar em 
cüsponibilldaàe até o seu aproveitamento, de aecordo com a le
gislação em. vigor, os a.uditores do Tribunal de Contas, bacbareis 
.Al!redo Octavio de Mav1gníer, Rogerio de Freitas e Alfredo 'Tho- · 
mé Torres, os quaes perceberão os vencimentos fiXados er:n lei. 

Nota: 
Os auditor&; Rogerio de Freltas e Alfredo Tbomé Torres já 

foram aproveitados; o 1.0 , no proprio Tribunal como aUditor 
effectivo, por decreto do Governo Federal, de li) de Janeiro do 
corrente a.nno (1935), e o segundo, no Tribunal R.egiona.l Eleito
ra.! do Estado do Rio de Janeiro. 

'N. 16 

Substituam-se OS art. 12 e §§ 1.0 , 2.0 , 3.0 e 4.0 }leiO seguinte: 
"os funccionarios da Secretaria, de qualquer deno

minação ou categoria, serão nomeadas, promovtdO<S e de
mittídos por acto ao 'l'ríbunal, mediante proposta do 
Presidente. 

Pamgre.pho unlc:o. As condições para. as nomeações, 
promoções, concursos e demais fonnalidades necessarills 
á a.dmissão e investidura do pessoal, serão estabelecidas 
pelo Tribunal, tendo em vista a.s disposições legaes con-· 
cernentes ao !uncciona.lismo publico em geral". 

Sal& das Cotnmissões, 12 de JUnho de 1935. - Henrique 
1Jod$rJJOrth. - Daniel ele Ca.nxüho. 

JU$tljicação 

I - A competencia. para nom.ea.r os !~ciona.rlos àe sua Se
cretar.la é do Tribunal de Contas. 

o paragrapbo unico do art. 100 da Constituição estabelece: 
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~o Tribunal de Oonta.s terá, quanto á organização 
11o seu Regimento interno e da sua Secretaria, as mesmas 
a.ttribuições dos tribunaes judiciaes". 

A attribuição de organizar é da maior amplitude. 
Organizar é ''dispõr, inStituir, constituir em organismo, for

mar, apropnar de orgáo" - Candido de Figueiredo, pagina 305; 
é "tornar apto para a vida, constituir em organismo, com pôr. 
!onnar os orgii.os" - Caldas Aulette, p. 1.268 ; é "dar a disposi
ção que torna as substancias aptas para a vida. para serem 
animadas". - Frei Domingos Vieira, pg. 581. 

Foi, evidentemente intuito da Constituição dar ao Tribunal 
de Contas, no tocante á. sua Secretaria, todas as attribuições qu.e 
cabem aos tribunaes judiciaes. Outorgando-lhe competencia pax2. 
organizar a sua Secretaria, isto é, I"'O;.JStituil-a em organismo, de
)inear-lhe a estructura, tornai-a apta para a vida, estabelecer as 
regras do seu funcclonamento, compol-a. de orgãos e definir as 
funcções destes. articulai-a de seus membros, conferiu-lhe com
petencia para nomear os seus funcctonarios, fazendo-a viver , 
dando-lhe acção. 

Aliás. como ponderam tratadistas da materia, essa compe
tencia, embora em certos casos não inscripta, se impõe como 
corollario do principio que ests.belece a indepeudencia dos tr\ 
bunaes. E ' o qu~ affirma Carlos Maximiliano. nos "'Commenta
rios á Constituição" <aa edição, pg. 621). 

Mais directamente, no que respeita ao disposto no paragra
pho unico do art. 100 da actual Constituição em carta datadl". 
de 21 de Agosto de 1934, ao Ministro do Tribunal de Contas, 
Dr. -Thompson Flores. respondendo á consulta deste , o illustre 
Procurador Geral da Republica assevera: 

"0 intuito do art. 100 é applicar ao Tribunal de Contas o 
disposto no art. 6'1. Organizar a Secretaria: é regular o funccio
namento. designar funcc!onarios e respectivas attribuições. no
meai-os e demittil-os. Para maioi clareza existe a letra "c" do 
art. 6'1, n ão repetida no art. 100, porque neste se resume tudo e 
apenas se taz ce:rto applicar-se á especie o disposto no art. 67. 

o competente para nomear é o mesmo que para oomittir. 03 
americanos dizem - a.ttribue-se o poder de destruir ao que tem 
o de construir; e quem organiza secretaria nomeia -e regula. as 
nomeações e demissões. Demais, o Tribunal de Contas é equi
parado aos tribunaes judiciarios sob todos os aspectos: garantias, 
incompatibilidades, inelegitnlidaóes, aposentadoria voluntaria e . 
compulsoria, etc. ~. 

Il - Cumpre, ainda notar, que já. houve, no ca.so, pronun
ciamento do poder judiciario. 

Por sentença de i7 de Maio ultimo, publicava no Diario àa. 
Justiça, de 30 do mesmo mez, o Juiz da 3• Vara Federal, dene
gando o mandado de segurança pedido pelo 30 escripturario da. 
Secretaria do Tribunal de Contas, Satyro Pibernat de Carvalho-, 
a.fim de ser indicado ao POder Ex.ecutivo para o preenchimento 
de uma vaga de 2.0 escripturario que, no mesmo Instituto, lhe 
cabe pelo principio de antiguidade, assim conclue: 
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··Ora, tendo sido transferida, pela nova Constituição ao 
Tribunal de Contas, a competencia para. nomear os funccionarios 
de su& Secretaria, á maneira do que :accntece com os tribuna~. 
judiciarias, (art. 100, paragrapho unico combinado com o art. 
67, letra "c"), está ahi, palpitante, a improcedencia. do pedido". 

HI - Consultado, por outro lado, o elemento histarico com 
referenda ao texto constitucional, vê-se que houve, ,por occasiãa 
da elaboração da Constituição, uma emenda apresentada em 7 
de Dezembro de 1933, pelo Deputado Pontes Vieira, e que tomou 
o n. 73 (pag. 158-9, do avUlso respectivo), e onde se propunha: 

"Onde se lê: 

A.rt .. 72. 

Paragrapho unico. 
O Tribunal de Contas terá, quanto á organização do 

seu regimento interno e da 5ua Secretaria, as mesmas 
attribuições dos tribunaes judiciatios. 

Accrescente-se: 

Salvo quanto â competencia conferida aos respectivos 
presidentes para nomear e demittir os funccionarios de 
suas secretarias ... ". 

Essa emenda não foi acceita. 
IV - Por ultimo, se a attribuição de organizar a secretaria, 

que a Constituição deu ao Tribunal de Contas, não basta para 
que elle nomeie os seus funccionarios, tambem a Camara. dos 
De:Putados e o Senado não poderiam nomear os fUnccionarlos 
de suas secretarias, visto como a Constituição em nenhuma. di.s· 
pcs.il;âo, quer á Camara, quer ao Senado, conferiu, de modo ex
presso, aquella attrlbuição (vêr arts. 26, 39, n. G e 91, n. 6 da 
Constituição) . 

N. 89 - 1935 

Cl"' Legislatura) 

Regula o ju..nccionam.e)'!.tla do Tribunal de Contas e dã outras· 
providencias 

(Da Com. de Finanças 91, de 1935 - 1a Legislatura) 

Nomeado relator da presente projecto, o Sr. Deputado Nero 
Macedo, apresentou minucioso e bem elaborado parecer sobre o 
mesmo, terminando por apresentar um projecto para estudo da 
Commissão de Finanças, no qual se dá "Qrganização, jurisdição, 
competencia e attiibuições ao Tribunal de Contas e suas dele
gações e fixa vencimentos do pessoal de .sua secretaria". 

Em estudos, na commissão, o alluclido projecto, delle pediu 
vista o nosso collega Sr. Henrique Dodsworth. 
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A priml!ira providencia por este tomada foi a de pedir. so
bre o projecto, a audiencia do Tribunal de Contas, o que foi de
ferido pela Commissão. 

o Tribunal de Contas, em officlo de 28 de Janelro do cor
rente anno, !aliou sobre o mesmo e bem assim sobre as emen
das apresentadas pelo Sr. Deputado Waldemar Falcão, term1-
nando por apresentar um substitutivo concretizando o que ao 
Tr1bunal de Contas, pela maioria de seus membros pareceu mais 
conveniente sobre a rnaterta. 

Estava o processo nesse pé, quando pela fusão das comm1s
sões à.e Finanças e Orçamento. passou o projecto a ser relatado 
pelo seu actual relator_ 

Depois de bem ponderado estudo sobre a materla, sou do 
seguinte parecer: o que itnporta fazer, ant".s de tudo, para 
ser apresentado á consideração da Camara, é um - projecto 
de lei organica do Tribunal, para que se o ponha de accordo com 
a nova constituição a quai o inscreve. na secção n, do capitulo 
VI, como um dos "orgãos de cooperação nas actividades gover
namentaes". 

Antes de promulgada a lei organica impossivel se me afigt.:ra 
a reorganização do quadro do !uncclonalismo do Tribunal, com 
a creação ou suppr.essáo de empregos e a fixação dos respectivos 
vencimentos, assim como sem base a ''elaboração de seu regimen
to interno, e organização de sua secretaria", providencias todas 
dependentes da lei organica q_ue irá desenvolver os preceitos 
constitucionaes attinentes á materia. 

Eis porque, tenho a honra de apresentar novo proJecto, no 
qual se cUidará exclusivamente da elaboração da - lei organica. 

Promulgada esta, passar-se-á á ''reorganização do quadro do 
funccionalismo do Tribunal", baseada. na alludida lei - provi
dencia, por igual, legislativa, mas que deverá ser tomada em 
projecto á parte. 

Pelo que, annexo ao presente, submettemos ao plenario o 
seguinte t:rojecto de "lei organica do Tribunal de C011. tas" . 

PROJECTO DE LEI OltGANICA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Reorganiza o Tribunal de Contas e crêa as suas Delegações 

O Pode1· Legislativo decreta: 

CAPITULO I 

INSTIT'OlÇÃO, SÉIIE, JURISDlCÇÃO 

Art. 1.0 • O Tribunal de ContRS, institUido no art. 89, da 
ConstitUição de 1891 e mantido no art. 99 da Constituição de 16 
de Julho de 1934, tem sua sêde na Capital Federal e jurisdicçã.o 
em toda a Republica. 
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C.M>!TULO II 

CONS7ll'UIÇÃO J>O TRIBUN/I.L 

Art. 2.0 • O pessoal do Tribunal de Contas é constituído por. 
quatro co~ distinctos: 

1) corpo deliberativo; 
2} corpo especial; 
3> corpo instructivo; 
4) Ministerio Publico. 

§ 1.0 • O corpo deliberativo comprehende o Tribunal propria
mente d.iw. com as funcçik:s de decidir e julgar. Compõe -se de 
sete juizes. com o tratamento de ministros. 

§ 2.0
• O corpo especial destinado a relatar os processos de 

tomada de contas e ã substituição dos ministros é composto de 
quatro auditores. 

~ 3.0
• O corpo instructivo é composto de uma Secretaria para. 

os serviços de preparo, exame e instrucção dos processos. expe
diente, communicações e publicações, contabilidade e escriptura
çáo do Tribunal de Contas, de delegações do Tribunal, para os 
serviços relativos á .fiscalização financeira e á. tomada de contas 
junto ás delegacias fiscaes do Thesouro Nacional e outras l'epar
tiçóes fiscaes e p8-gadoras. 

§ 4.0 • o Ministerio Publico é representado junto ao Tribunal 
de Contas por um procurador e um ad.iuncto, e perante as de
legações nos Estados, pelos procuradores das Delegacias Fiscaes 
do Thesouro Nacional. sem prejuízo das attribuiçóes que lhes 
são proprlas. 

Art. 3.0 • OS Mlnistros são nomeados pelo Presidente da Re
publica, com a approvação do Senado Federal. 

§ 1.0. A nomeação deverá ter lagar dentro do prazo de trinta 
dias após a. abertura de qualquer vaga, só podendo recahir em 
brasileiro na.to, doutor ou bacharel em direito, de reputação illi
bada., alistado eleitor, com mais de trinta e cinco annos e menos 
de sessenta e cinco annos de i<lade, versado em finanças e con
tab1lldade publica. 

§ 2.0• - Os Ministros nomeados nã.o prestarão o compromisso 
legal sem a approvação da nomeação, tendo, após a approvação 
sessenta dias para tomar posse e entrar em ex.erc:ici.o de suas 
runcçóes. Igual prazo terão os auditores, o procurador geral e o 
seu adjuncto, a conta r da nomeação. 

~ 3.0 • Não poderão ser conjunctamente membros do Tribunal 
parentes cansaoguineos ou a.!fi.Ils, na linha ascendente ou descen
dente e até o segundo grâ.o na linha collateral. 

A incom!)atibilidade resolve-se antes da posse, contra o ul~ 

timo nomeado, ou o menos idoso, sendo a. nomeação da mesma. 
data.; depois da posse, contra o que lhe deu causa, ou, se a in
compatibilidade fôr ímputavei a ambos, contra. o mais moderno. 

Art. 4.0. Os Ministros do Tribunal de Contas terão, as mes
mas garantias dos Ministros da Côrte Suprezr: J.. 
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Paragrapho unico. Os ministros não poderão exercer outra 
qualquer funcção publica, ou commissão, salvo o magisterio. 

Art. 5.". E' vedado aos Ministros do Tribunal, aos auditores, 
ao procurador geral e ao seu adjunto intervir na decisão de 
negocio proprio ou !'!O de parentes, até o segundo grão, inclusive. 

Art. 6.". O Tribunal de contas elegerá. biennalmente o seu 
presidente. Pelo mesmo pra2.o será e1eito -um vice-presidente para 
substituir a este, nas suas falta.s e impedi.J:n2ntos. 

Paragrapho unico. Em caso de vaga do presidente ou do vice
presidente, proceder-se-á á eleição para o complemento do tempo, 
salvo se a vaga se der nos dois ultimos mezes do periOdo a 
ftndar-se. 

Art. 7.0 • Os Ministros serão substituidos em suas taltas e 
impedimentos, pelos auditores, por ordeZil de antiguidade destes. 

Art. 8.0 • Regula a antiguidade dos ministros e dos auditores 
em primeiro lagar a data da posse, em segundo. a data da. no
meação e por fim o tempo de serviço publico federal anterior, 
quando a nomeação e posse forem da mesma data. 

Art. 9.0 • Os auditores são nomeados pelo Presídente da Re
publica, sendo escolhidos dentre tre;:; nomes proposto.s pelo Tri
bunal. para cada vaga. 

~ 1.0 • Sómente poderão ser propostos pelo Tribunal, os cida
dãos brasileiros, doutores ou bachareis em direito, alistados elei
tores, com menos de sessenta annos de idade, versados em finan
ças e contabilidade publica de reputação illlbada, seleccionados 
por escrutinio secreto, em concurso de títulos e documentos de 
habilitação. 

~ 2.0 • Aos auditores, quando no exercício do cargo de MI
nistro. são a.pplicaveis as disposições do ~ 3.0 do art. 4.0 da pre
sente lei. 

Art. 10. Os auditores uma vez investidos de suas funcções 
só perderão o cargo em virtude de sentença judicial em crime 
em que esteja. imposta a pena de perda de emprego, ou no caso 
de incompatibilidade na tonna do § 3° do art. 3.0 e paragrapho 
unico do art. 4° desta lei. 

CAPITITLO · m 

DA ORGANLZAÇÃO DA SECRETARIA 

Art. 11. A Secretaria do Tribunal de Contas será organizada 
pe1o 'l'Tibunal, no uso das attribuições constantes do art. 100 pa
ragra.pho unico, combinado cont o art. 67, letra a da Constituição 
Federal. tendo um quadro de pessoal, com os vencimentos res
p-ectivos fixados por lei especial, na forma do n. 6, do art. 39 
da mesma Constituição. 

Art. 12. Os !unccionarios da. Secretaria, de qualquer catego
ria ou denominação, são nomeados, promovidos e d~mittidos por 
decreto do Presidente da Repul:llica, na forma do n. 14, do art. 5ô, 
da COnstituição, mediante· proposta. do 'l'ribunal. 
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§ 1.0 • São reqUisitos essenciaes para a primeira nomeação 
para o Tribunal, em qualquer classe do quadro do pessoal da Se
cretaria, a nacionalidade brasileira, o exame de sanidade e con
curso de provas de capacidade; o limite de idade, de 18 a 36 
annos; a idoneidade moral; o alistaD.lento como eleitor; e a qui
tação com o serviço militar. para os indiv1duos do sexo masculino. 

§ 2.0 • As propostas para as nomeações em virtude de concur
so realizado perante o Tribunal, serão feitas em lista tríplice 
tendo em vista a ordem de classltlcação dos candidatos. segundo 
as notas obtidas nos respectivos concursos, de primeil'a ou de 
segunda entrancla.. Dentro dessa lista, o Presidente da Republica 
fará a nomeação. 

§ 3.0 • A:; promoções nas diversas classes serão feitas me
diante proposta do Tribunal , metade por antiguidade e metade 
por mereclmento. Nessa ultima hypothese. o Tribunal apresenta
rá. ao Governo uma lista triplice, dentro da qual o Presiden te 
da. Republica :fará a nomeação. 

§ 4.0 • A15 condições dos concursos para as provas de capaci
dade, materias exigidas, prazos de validade. estagio e demais for
malidades para a admissão e investidura do pessoal, a t tendidos 
os requisitos do i; 1.0 e as disposições do ~ 2.0 • são detenninadas 
no regimento interno do Tribunal . 

.Art. 13. Os funccionaríos da Secretaria do Tribunal de Con
tas tem todos os direitos e garantias estabelecidos na Constituição 
e nas leis para. os serVidores da Nação, sendo-lhes applicav!!is as 
disposições legaes sobre nomeações, ·promoções, vencimentos, gra
tüicaçõe, permanencia no cargo, ajudas de custo, licenças. apo
sentadoria, montepio e outras vantagens, bem como sobre deve. 
res, obrigações e responsabilidades. 

Art. 14. A organização e a distribUição dos serviços da Secre
taria. do Tribunal,· competencía e a.ttribuiçóes, designações. fre
qucncia da. repartição, penas disciplinares e demais providencias 
para a. completa regularidade e efficiencia dos ditos serviços, são 
estabelecidas pelo Tribunal, no regimento interno, observados os 
dispositivos lega.es sobre os direitos e deveres relativos ao pessoal. 

Art. 15. O pessoal QUe fõr necessar1o para auxiliar os serviços 
da.ctylographicos, de protocollo e outros da Secretaria e delega
ções, será contractado, na forma do art. 7/' do Decreto n. 18.oas: 
de 27 de Janeiro de 1928, directamente, por acto do presidente. 
ou do director geral da Secretaria e de delegados do Tribunal. com 
autor12ação do presidente dentro dos recursos orçamentarlos. 

CAPITULO IV 

tiAS D~LEGAÇÕES 

Art. 16. Para os fins do art. S9 da. Constituição, haverá junto 
ás delegacias do Thesouro Nacional delegações do Tribunal de 
Contas, constituldas por delegados e a.ssl.stentes escolhidos pelo 
mesmo Tribunal dentre os funcc1onarios de sua Secretaria. 

Art. 17. Além das delegaÇÕeS permanentes, aUudidas no artigo 
anterior, poderá o Tribunal de contas crear outras, com a mesma 
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organização, junto ás repartições arrecadadoras e pagadoras, na 
Capital Federal, nos Estados ou no estrangeiro, quando o mo
vimento das repartições e o interesse da fiscalização justifiquem 
a. creação. 

CAPITULO V 

DO MlNISTElUO PUBLICO 

Art. 18. O representante do Ministerio Publico, com a de
ncminação c:ie procurador é nomeado pelo Presidente da. Republi
ca, dentre os cidadãos brasileiros, doutores ou bachareis em di
reito, com os requisitos estabelecidos para a nomeação dos Minis
tros do Tribunal, sendo, porém, demissível, ad nutum. 

Art. 19. O procurador não poderâ exercer qualquer outra 
funcção publica, salvo o magisterio, importando a violação deste 
preceito em perda do cargo. 

Art. 20. O adjunto do procurador é nomeado pelo Presidente 
da. Republica e demissivel aà nutum, devendo satisfazer os mes
mos re:tuisitos estabelecldos para a nomeação dos auditores. 
excepto o concurso. 

CAPITULO VI 

.J't]RlSDICÇÃO E COMPE'l'ENCIA 

Art. 21. O Tribunal de Contas tem jurisdicção propria e prJ
vativa sobre as pessoas e materias sujeitas ã sua competencxa. 
abrangendo todos os responsaveis por dinheiros, valores e ma
terial pertencentes á Nação, ou pelas quaes esta responda, ainda 
mesmo que exerçam suas funcções, ou residam, no exterior; bem 
como os herdeiros, tiadores e representant es dos ditos res
ponsaveis. 

Art. 22. Estão sujeitos á. prestação de contas e só por acto do 
Tribunal de Contas podem ser llberados de sua responsabilidade: 

1) O gestor dos dinheiros publicas e todos quantos houve. 
rem arrecadado, despendido, recebido depositas de terceiros ou 
tenham sob sua guarda e administração, dinl:leiros, valores e 
bens da União. 

2) Todos os funcclonartos publicas c1v1s e militares, ou 
qualquer pessoa Oll entidade, estipendiados pelos cofres publicos. 
Oll não, que derem causa á perda, extravio ou estragc de valores, 
ou de material da União. ou pelas qua.es seja esta responsavel. 

Art. 23. o Tribunal de Contas, como fiscal da. administração 
financeira, exerce suas tuncções acompanhando directamente, ou 
per suas delegações, a execução do orçamento da receita e da 
despesa publicas e julgando as contas dos responsaveis por di
nheiros, ou bens publicas; cabendo-lhe ainda rever as contas 
annuaes da gestão financelra. 

~ P. Compete-lhe quanto á. Receita: 
1) examinar os decretos, regulamentos e instrucções que 

tenham por fim regular a arrecadação da receita, bem assim, os 
ccntracto.s que digam respeito á mesma receita e dar-lhes r-egis
tro, se esses actos estiverem de accõrdo com a legislação em 
vigor: 
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2) examinar os actos de operação de credito e emissão t1e 

titulos, ordenando o registro, se os mesmos guardarem confon:n1-
dade com a lei; 

3) rever os balancetes mensaes das repartições arrecadado
ras e pagadoras e de todos os responsavels; para o effeito de ve
rificar se a r eceita foi arrecadada de accôrdo com a lei, e devt, 
damente classificada; 

4 ) confrontar esses balancetes e os seus resultados com o 
balanço geral do exercicio, e apurar se foram observadas as de, 
vidas discriminações na classificação da receita.; podendo, para 
esse fi m, requisitar ao ll.finisterto da Fazenda ... l)U a qualquer re, 
partição publica, a remessa dos documentos de receita que Julga.t 
necessarios; 

5) verificar a r egularidade das cauções prestadas pelos res. 
ponsa \'eis; 

6) examinar os pedidos com despachos concedendo isenç.ãa. 
de direitos aduaneiros e de quaesquer impostos e taxas. 

~ 2.0 • Compete-lhe, quanto á Despesa: 
H instituir, directamente, ou por suas delegações, reg~stro 

prévio, sobre qualquer acto de administração publica, de que re, 
sulte obrigação de p agamento pelo Tllesouro Nacional, ou por 
conta deste, como sejam: 

a) as concessões de aposentadoria., jubilação e retorn:..a de 
civis e de militares, bem como as de montepio civil ou milital", 
meio soldo e outras pensões do Estado, para verificação de re, 
gularidade da. concessão e do direito aos vencimentos estipulados; 

b) os contractos, ajustes, accôrdos, ou quaesquer obrigações, 
que derem origem á. despesa. de qualquer natureza, bem como a 
prorogação, suspensão ou revisão dos ditos actos; 

c) as ordens de pagamento. e de adeantamento, eXpe<!idas 
pelos diversos .Mlnisterios, ainda que por telegramma, para dentro 
ou fóra do Paiz; e os empenhos de despesa, na fórma da legis
lação em vigor; 

di quaesquer outros actos, não especificados, de que resul. 
te compromissos para o Thesouro Nacional; 

2) examinar e dar registro aos credites orçamentarlos 
constantes das tabellas do orçamento a.nnual; 

3) examinar e dar registro á.s requisições de distribuição de 
creditos ao Thesouro, ás Delegacias Fiscaes e outras repartições 
de contabilidade, para paga.mento de pessoal e material, exigida 
a justüicação comprovada para a descentrallzação; 

4) resolver sobre as consUltas formuladas pelo Governo 
para abertura de creditas, em face das leis que os autorizarem; 

5l examin.ar os creditas supplementares, especiaes e extra
ordlnarios. e registral-os, quando abertos de a.ccôrdo com a legis
lação em vigor. 

6) resolver sobre as consultas que lhe !orem !eltas pela adminis
tração, por !ntermedio dos Ministros de Estado, acerca das duvi
das suscitadas na execução das disposições legaes, concernentes 
ao orçamento. a contabilidade e ás finanças publicas. 

§ 3.0 • compete-lhe quanto á tomada de contas: 
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1) jUlgar originariaménte ou em grão de recuxso, conforme 
a alçada, e rever as contas de todas as repartições, funccionarios 
e quaesquer responsaveís, inclusive os agentes diplomaticos e .con
sulares no exterior, que, singular ou collectivamente, houverem 
recebido, administrado, arrecadado e dispendido dinheh·os pu
blicas, depositas de terceiros, ou valores e bens de qualquer espe
cie, inclusive em material, pertencentes á União, ou por que esta 
seja responsavel, ou esteja sob sua guarda; bem assim dos que 
as deverem prestar pela perda., extravio, subtracção ou estrago 
de valores, bens e material da Republica e dos que devam dar 
contas, seJa qual fõr o Ministerio a que pertençam, em virtude 
de responsabilidade por contracto, commissão ou adeantamento; 

2l Impôr multas e suspender os responsaveis remissos cu 
omissos na entrega dos li v r os e dCK:umentos de sua gestão, ou re
lativos a adeantamentos recebidos, que não acudirem á prestação 
das contas nos prasos fixados nas lels e nos regUlamentos. ou 
quando, nã.o havendo taes prazos, forem intimados pa1·a esse 
fim; independente da acç.áo dos chefes das repartições que te
nham de proceder inicialmente á tomada de conta.s do;; l·espon
saveis sob a sua jurisdicçã.o; 

3) ordenar a prisão dos responsavels que, com alcance jul
gado em sentença definitiva, do Tribunal, ou intimados pa.·a 
dizerem sobre o alcance verificado em processo corrente de to
mada de contas, procurarem ausentar-se furtivamente, ou aban
donarem a funcção, o emprego, commissão ou serviço, de que se 
acharem encarregados, ou houverem tomado por empreitada. Essa 
prisão não poderá exceder de tres mezes. Findo esse prazo, os 
documentos que servicam de base á decretação da medida ccerci
tiva serão remettidos ao procurador geral da Repub!ica, para a 
inStauração do respectivo processo criminal. Essa com.petencía ao 
ccnferida. ao Tribunal nã.o prejudica a do G-overno e seus agentes 
da. forma da segunda parte do Art. 14 da. Lei n. 221, de 20 de 
Novembro de 1894, para ordenar immedia.tamente a detenção 
proVisoria do respansavel alcançado, até que o Tribunal delibere 
sobre a. dita prisão, sempre que assim o exigir a segurança da 
Fazenda Nacional; 

~) julgar da. legalidade da prisão decretada pelas autorida
des fiscaes competentes; 

5} fixar, á revelia, o debito dos responsaveis que em tempo 
não houverem apreseJltado as suas contas nem entregue os livros 
e documentos de sua gestão; 

6) ordenar o sequestro dos bens dos responsaveis ou seu::, 
fiadores, em :::uantidade su!ficiente para a segurança da Fa
zenda; 

7) mandar expedir quitação aos responsavei.s correntes em 
suas contas; 

8> autorizar a restituição das cauções dos responsaveis, 
quando constituídas por hypothecas e a dos contractantes. pro
vada a execução ou rescisão legal do contracto; 

9) resolver sobre o levantamento dos sequestras oriundos de 
sentença. proferida pelo mesmo Tribunal; e ordenar a liberação 
dos bens sequestrados e sua respectiva entrega; 
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10) apreciar, conforme qs provas offerecldas, os casos de 
força maior, allegados pelos responsaveis como excusas do ex
travio dos dinheiros publicas e valores a cargo dos mesmos, para 
ordenar o trancamento das respectivas contas quando, por tal 
motivo, se tornarem illiquidaveis; 

11) julgar os embargos oppostos ás sentenças proferidas 
pelo Tr1bunal e admittir a revisão do processo de tomada de con
tas, em virtude de recurso da parte ou do representante do Mi
nisterio Publlco, bem como os recursos in terpostos das decisões 
de suas delegações; 

12) ex~dir instrucções ás repartições federaes, em todo o 
territorio nacional, para levantamento, das contas e organização 
de processos de tomada de contas dos responsaveis, antes de se
rem presentes a. julgamento do Tribunal e de sua.<- Delegações. 

* 4.0
• Nenhuma tomada de contas áS companhias e empre

sas que tenham concessão ou contracto com o Governo Federal , 
para obras publicas, arrendamento de estradas de ferro, obras 
de portos e outros, quer gozem ou não de garantia de juros. ou 
outros favores, será valida, nem poderá produzir qualquer effeito 
legal, sem que tenha sido acompanhada por um funccionario do 
Tribunal, especialmente designado, assignando o mesmo as actas 
respectivas. 

§ 5.0 • Ccmpete-lh e, quanto ás contas annuaes da gest ão fi
nanceira: 

1) Emittir parecer prévio no prazo d e trinta dias sobre as 
contas annuaes do Presidente da Republica á. Camara dos 
Deputados; 

2) eommunicar á Camara dos Deputados, para os fins de 
direito, a falta de remessa das contas annuaes em tempo util; 

3) apresentar, quer quando tenham sido remettidas as con
tas da gestão financeira, ou no caso de não ter havido a remessa. 
um minucioso relatorlo do exercicio financeiro terminado. com 
os elementos de que puder dispor. 

Art. 24. Compete, ainda, ao Tribunal de Contas: 

1) elaborar o seu Regimento Interno e · organizar a sua Se
cretaria e mais serviÇOS auxiliares, expedindo os respectivos r~
gimentos e propôr ao Poder Legislativo a creação ou suppressão 
de empregos e a fixação dos respectivos vencimentos; 

2) propõr ao Presidente da Republica a nomeação dos audi
tores e de todos os funccionarios de sua Secretaria, observados 
os preceitos Iegaes; 

3) nomear, em commissáo, os delegados e assistentes das 
delegações, dent re os funccionarios de sua Secretaria, e dispen
sai-os, ccnfonne as necessidades do servtço; 

4) expedir instrucções para a regularidade dos serviços das 
Delegações . 

.Art. 25. Para o registro diario das ordens !1e pagamento e 
de adeantamento, até a unportancia de 100 contos de réis, serão 
designad01> ministros sem.a.narios, segundo o criterlo que tõr 
creado pelo Tribunal de Contas no seu regimento interno. 
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s 1.0 • Quando o processo tiver parecer contrario ou a sua 
materia envolver interpretação, a competencia será. do Tribunal 
pleno. 

§ 2.0 • Os ministros semanarios terã.o sempre em Vista. a ju
risprudencia. do Tribunal; etn casos de duvida. submetteráo o pro
cesso ao julgamento do mesmo. 

Art. 26. O Ministerlo Publico, pelos seus :representantes jun
to ao Tribunal de Contas, com a missão propria. de promover, 
completar instrucção e requerer no interesse da administração, da 
justiça e da fazenda publica, é o g-uarda da lei e o fiscal da sua 
execução. 

~ 1.0 • Compete ao procurador: 
1) comparecer ás seSSÕes do Tribunal, discutir as questões 

e assignar os aecordãos. com a declaração de ter sido presente; 
2) dizer de direito. verbalmente ou por escripto, por deli

beração do Tribunal, á requisição de qualquer ministro, a seu 
proprio requerírnento, ou por distribuição do presidente, em to
dos os papeis e processo" suje1t05 á decisão do Tribunal; 

3> promover perante o Tribunal os interesses da fazenda 
publica e requerer tudo que fõr a bem e para resalva de direitos 
da mesma.; 

4) promover o exame e julgamento dos contractos, a instau
ração dos processos de tomada de contas e a imposição de mul
tas, quando ao Tribunal caiba infligir; 

5) levar ao conhecimento do Ministerio respectivo qualquer 
dólo, falsidade, concussão ou peculato que dos papeis sujeitos ao 
'l'ribunal se verifique haver o responsavel praticado no ex:ercicio 
das suas funcções; 

6) remetter aos procuradores secc1onaes copias authenticas 
dos actos de imposição de multas e das sentenças condemnato
rias ao pagamento de alcances verificados nos processos de toma
da de contas, quando essas copias :J.áo tiverem sido remettidas 
àirectamente pelos deleg-ados do Tribunal. ou pelos proC1.ll'adores 
fiscaes nos Estados; 

7) interpôr os recursos penn.ittidos por lei; oppór embargo-s; 
requerer revisão de tomada de contas; 

8) expôr, em relatorio annual, que será annexo ao do Tri
bunal, o andamento da execução das sentenças; 

9) d1str1!..Uir processos ao seu adjuncto. que o auxilia nas 
funcções ào cargo, e o substitue, nas suas faltas e impedimentos, 
e designar os serviços de que se deva encarregar. 

~ 2. 0• A audiencia dos representantes do Ministerio Publico 
é obr1gatoría nos casos de: 

1) ccnsulta sobre operações, emissões e abertura. de creditas, 
bem como acerca. de duvidas suscitadas na execução das dispo
sições legaes concernentes ao orçamento, á. ·contabilidade e ás 
finanças publicas; 

2) registro de creditos; 
3) contractos; 
4) processos de aposentadorias. jubllação, reforma, monte

pio. e meio soldo e outras pensões do Estado; 
5) prescripção; 
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6) procesoos de tomada de contas e de finanças. 
Art. 27. Compete ás delegações do Tribunal. 
I - Examinar e registrar os creditas distribuídos ás delega

cias fiscaes ou repartições junto ás quaes exercem suas funcções; 
n - Examinar e registrar as ordens de pagamento e de 

adiantamentos, .expedidas pelas delegacias fiscaes ou chefes das 
repartições fiscalizadas; 

III - Deliberar sobre a legalidade dos adiantamentos rece
bidcs, quando a comprovação for presente dentro da vigencia do 
exercjcio; 

IV - Julgar as contas dos respOnsavel5, dentro de sua 
alçada; 

V - Instruir os recursos de suas decisões e julgados. 

§ 1.0 . Nos processos de tomada de contas terão audiencia 
obrigatoria os procuradores das delegacias fiscaes, como orgãos 
do Ministerio Publico, devendo estes declarar nos processos ter 
estado presente após a assignatura do delegado do Tribunal nos 
despachos definitivos de julgamento de tomada de contas. Os 
procuradores deverão tambem ter audiencia nos pedidos de re
consideração e recursos contra as decisões que recusarem registro 
a actos relativos á fiscalização financeira, emittindo parei:er 
escripto nos respectivos processos, antes da deliberação definitiva. 

* 2.". Os delegados do Tribunal de Contas serão os represen
tantes do mesmo Tribunal nas delegações em que servirem, 
competindo-lhes deliDerar, por despacho singular, sob sua res
ponsabilidade, sobre todas as materias de competencia das dele
gações; corresponder-se com as autoridades; impôr penas disci
plinares aos funccionarios sob sua direcção e ex.ercer as demais 
attribuições especificadas n<J regulamento da Secretaria. 

§ 3.0 • As delegações do Tribunal de Contas junto â.s dele
gacias do Thesouro Nacional terão competencia para julgar as 
contas de todos aquelles cuja responsabilidade annual não exceda 
de cem contos de réis, assegurado ao representante do Ministerio 
Publico e aos responsaveis o direito de recorrer para o Tribunal 
de Contas, dentro em trinta dias, apôs a intimação da sentença. 

§ 4.o. Das decisões definitivas das delegações, recusando re
gistro a qualquer despesa ou adiantamento, ou da que não julgar 
legal a applicação de quantitativos recebidos, bem como dos 
actos de imposição de multa. haverá recurso para o Tribunal de 
Con.tas. dentro do prazo de qUinze dias. 

CAPI'l'ULO VII 

DOS CONTRACl'OS 

Art. 28. os contractos que, por qualquer modo, interessarem 
immediatamente á Receita ou ã Despesa sô se reputarão perfei
tos e acabados, quando regl5trados pelo Tribunal de Contas. 

~ 1.0 • O prazo para o registro será. de quinze dias, contados 
da data de sua entrada no Tribunal. salvo se esse prazo fôr in
t~rrompido por qualquer diligencia julgada. necessaria pelo mes-
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mo Tribunal. Em tal caso, aquelle prazo ficará accresciào do 
lapso de tempo nã.o excedente de quinze dias. 

~ - 2.0 • Os contractos devem ser publicadOs no Diario Of!icial 
dentro de dez dias de sua assignatura e, em igual prazo, a con
tar da. publicação, :remettidos ao Tribunal à.e Contas, em pr(.)~ 
tocollo do qual conste o dia e ·a hora da entrega. 

Se, depois de publicados, não !ôr feita a sua remessa nesse 
prazo, o procurador junto ao l'ribunal de Contas promo,·erá, 
dentro de dez dias, o e~ame dos mesmos contsacto.s, em petição 
i.nstruida com o e.-..emplar do Dia.rio Ofjicial em que estiverem 
publicados. 

§ S.Q. Nã.o deliberando o Tribunál sobre o registro dentro 
dcs prazos acima indicados. o contracto será havido como I·egis
trado para todos os effeitos e ínscripto cem essa decla1·ação !'!O 

livro de registro de contractos. 
s 4.0 • Serão considerados inexis-tentes os contractos sobre 

os quaes deixar de pronunciar-se o Tribunal de Contas, pot• não 
terem sido publicados no Diario Officwl. 

Essa :publicação será. dispensavel, a ju)zo do Presidente da 
Republica, ncs contractos que affectarem a defesa nacional. ou 
o credito publico. Neste caso serão submettidos ao Tribunal com 
a nota. de "assumpto reservado". 

§ 5°. A recusa. do registro dos contracto.s impede a sua 
execução até o pronunciamento do Poder Legislativo. 

~ 6" ~ A' autoridade, que tiver ap11rovado o contracto, é li~ito 
solicitar ao Tribunal de Contas a reconsideraçã.o da recusa de 
rEgistro de qualquer contracto dentro de quiw..e dias, depois de pl'o
fexida. a decisão do Tribunal. observando~se quanto ao 
exáme do pedido, o mesmo prazo fixado na primeira parte do 
s 1.0 deste artigo. 

§ 7.0 • A communícação da recusa deii.nltiva de registro será 
!eita á Camara. do~ Deputad<lS, dentro de cinco día.s acompanhan~ 
do as communicações copias dos fundamentos da. recusa de :_e
gistro, dos pareceres do representante do Min1sterio pUblico e 
do exemp1al- do contracto. 

§ 8.0 • No exame dos contractos será ainda verificado se !o
ram observados os requjsito.> seguintes: 

1) terem sido lavrados nos ministerios- ou repartições com
petentes, exceptuados os casos em que ê ex:igida a esc.riptura 
publica ; 

2) se forem celebrados por autoridade competente para a 
execução de serviços permittidos em lei e dentro do quantitativo. 
e duração óos credites, á conta dos qua.es deva correr a despesa; 

3) se ha citaçãO eJ>.'Pl'essa da lei que os autoriza e da verba 
por onde deverâ correr s. despesa; 

41 se guardam conformidade com. as condições estabelecidas 
na lei para os servioos, obras e !omec:imentos; 

õ) se respeitam ns disposições da legislação fisCal e de 
Ci::eito canunum, no que 1hes forem applicaveis. 
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CAPITULO V1II 

DAS ORDENS DE :PAGAMENTO E DE ADEAN'IAMEN'IO 

Art. 29. No exame prévio das ordens de pagamentO será ve
rificado se forem observados os requisitos seguintes: 

1! ter o ordenador competencia legal para expedir a ordem 
de ;Jagam.ento; 

21 ser dirigida á autoridade competente para cumpríl-a; 
3! constar a indicação da repartição ou agente que terá de 

effectuar o pagamento; 
4) ter sido a despesa préviamente empenhada; 
5J ser expressamente indicado o nome de credor e a im

ponancia da ordem de paga mento na propria requts1çao ou em 
relação annexa, rubricada pelo ordenador, oem como a veroa. ou 
credito por onde deverá correr a despesa; 

6) estar lnstruida com os documentos indispensaveis para 
a comprovação. 

Art. 30. Será permittido, como excepção ao registro prévio 
da despesa, o regime de a.deantamentos, nos casos seguintes: 

lJ para pagamento de despesas extraordinarias e urgentes, 
que não permittam delongas na sua realizaçáo; 

2) para pagamento de despesas que terão de ser effectuadas 
em lagar distante de qualquer estação pagadora, ou no exterior; 

3) para pagamento de despesas com a segurança publica, 
e em periodo de guerra, ou de estado de sitio; 

4) para pagamento de despesas com a alimentação em es
tabelecimentos militares, de assistencia, educação e penitenciarias, 
quando as circumstancias não permittir.em o regime conunum de 
fornecimentos; 

5) para pagamento de despesas normaes nos navios de 
guerra e nos serviços militares que o exigirem, a juizo do Pre~ 
sidente da Republica; 

6) para o pagamento de despesas com combustiveis e ma~ 
teria prima para as olficinas e serviços industriaes do Estado, 
se as circumstancias assim o exigll-em, a juU.o do Presidente da 
Republica; 

7) para occorr.er a de.spesas miudas e de prompto pagamen
to e nos demais casos previstos em lei. 

Art. 31. No exame prévio da.s ordens de adeantamento será. 
verificado se foram observados os requiSitos seguintes: 

1) ter o ordenador competencia legal para expedir a ordem 
de adeantamento; 

2J ser dirigida á. autoridade competente para cumpril-a; 
3 > constar a repartição ou agente que terá que effectuar o 

adeantamento; 
4) ter sido a despesa previamente empenhada e deo.uzida a 

importancia do credito proprio; 
5) ser expressamente indicado o nome do responsavel, a 

ímportancia do acl.eantamento, o fim a que se destina, o periodo 
em que terá. de ser applicado e a verba ou credito onde foi 
classificada a despesa; 
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6) ser :funccionario publico o responsavel pelo adeantamen
to requiSitado. 

Art. 32. O empenho de qualquer despesa consistirá na de
ducção da importancia respectiva na dotação ou credito proprio, 
observada a legislação em vigor a respeito, não assistindo ao 
detentor da primeira. via de documentos de empenho o direito 
de reclamação, nem responsabilidade para o Thesou:ro, no caso 
de annullação do empenho. 

Art. 33. Todas as requisições de pagamento, de ad.entamen
to e de distribUição de creditas serão submettidas a registro do 
Tribunal, por intermedio do Ministro da Fazenda. 

Art. 34. .AJ; comprovações de adeantamentos deverão ser 
prer.entes ao Tribunal, ou ás suas delegações, dentro de noventa 
dias da data do recebimento. sendo que no ultimo trimestre do 
anno financeiro, o prazo não poderá ir alêm do dia 31 do mez 
de Janeiro addicional. 

Art. 35. Nos actos submettidos ao seu exame, como fiscal da 
administração financeira, as decisões do Tribunal de Contas se
rã.o proferidas no prazo maximo de quinze dias e concluirão pelo 
registro ou pela recusa deste. 

~ l.0 • Tratando-se de recusa de registro fWldada na falta de 
saldo no credito, ou imputaÇão a credito improprio, e ssa. recusa 
tem caracter prohibitivo, desde que a. decisão não tenha sido re
considerada, mediante reclamação da autoridade ordenadora, n o 
prazo de qUinze dias. 

~ 2.0 • Quando a recusa de registro ·não se fundar nos moti
vos do paragrapbo anterior, a despesa poderá effectuar-se após 
despacho do Presidente da Republica, registro sob reserva do 
Tribunal de Contas e recurso ex-officio para a Camara dos 
Deputados, dentro de quinze dias. 

Art. 36. Os pedidos com despachos das autoridades compe
tentes, inclusive em grá.o de recurso, concedendo isenção de di
reitos aduaneiros, inclusive taxas de expediente, e de qua esquer 
impostos ou taxas, bem como os pedidos de restituição das im
portancias que tenham sido cobradas indevidamente, dentro ou 
fóra do exercício financeiro, serão obrigatoriamente remettídos ao 
Tribunal de Contas que os examinará em face das leis, regula
mentos e contractos a respeito, manifestando-se sobre a legali
dade da isenção dos referidos direitos. impostos e taxas. ou da 
restituição reclamada. A resolução do Tribunal estabelece a si
tuação definitiva, cabendo, todavia,' os mesmos recursos. como 
nas ordens de pagamento, podendo o Presidente da Republica 
resolver, por despacho, sobre a concessão da isenção ou sobre a 
restituição, effectuando-se nesse caso o registro sob reserva. e o 
recurso ex-ofjicio para a Camara dos Deputados. 

CAPITULO IX 

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONOMOS 

Art. 37 _ A fiscalização financeira. dos serviços autonomos 
será. '!etta pela forma prevista nas leis que os estabelecerem. 
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CAPITULO X: 

DAS TOMADAS DE CONTAS 

Art. 38. Na organização dos processos a que estão sujeitos 
todos os responsaveis, serão observadas as seguintes normas: 

§ 1.0 • O balancetes m.ensaes, a que estão obrigadas todas as 
estações arrecadado:ras e pagadoras e os ·e,:actores, na forma do 
~ 1.0 do art. 89 do Codigo de Contabilidade, devem ser remettidos 
ás secções de contabilidade de que dependem, até o dia quinze de 
cada mez. · 

§ 2.0
• A liquidação dos balancetes, á vista dos documentos 

da receita e despesa e dos termos de balanço que os acompa
nharem, serã feita, i.nlpreteriveh:nente, até o fim do mez, con
cluindo-se por uma demonstração summaria da receita e despesa, 
sendo fixada a situação de cada responsavel perante a Fazenda 
Publica. 

§ 3.0 • A demonstração, assi.nl organizada, será sem demora 
lançada no livro de contas correntes dos responsaveis, que deve 
existir em todas as secções de contabilidade, afim de que, oppor
tunamente, seja levantada a tomada de contas annual, em face 
dos lançamentos mensaes. 

§ 4.0 A tomada de contas annual dos responsaveis deverá 
estar terminada, em todas as secções de contabilidade e encami
nhados os processos ao Tribunal de Contas, ou suas delegações, 
dentro de seis mezes contados do encerramento, do exercício. 

No prazo de seis mezes o Tribunal de Contas ou suas Dele· 
gações, proferirá o seu julgamento, depois de ter determinado, S\1: 

necessaria, qualquer diligencia feita por funccíonarios seus no 
sentido de apurar, nas proprias repartições, quaesquer duvidas 
su.sci ta.das. 

§ 5.0 • Nos casos de desfalque ou desvio de bens da União 
fallecimento de response.vel, ou exoneração por qualqu~r motivo, 
a tomada. de contas será iniciada immediatamente e levada a 
termo com a maior presteza. 

Art. 39. O s responsaveis, que deixarem de remetter dentro 
do prazo marcado, balancete mensal, serão suspensos a t ê que o 
façam, pagando os juros legaes de móra. pela retenção dos saldos, 
e. na reincidencia, exonerados a bem do serviço publico, mediante 
processo, na íórma da lei. 

Paragrapho unico. Para o fiel cumprimento deste preceito, 
cabe aos funccionarios incumbidos da liquidação dos balancetes 
mensaes e escriptuntção dos livros de contas correntes 
communicar aos chefes dos serviços de contabilidade a falta de 
re1ni!SS8. do balancete no p:::tzo legal . 

.Al-t. 40. Os chefes das secções de contabilidade, além das 
penas disciplinares impostas pelos ministros de que dependerem, 
ficam sUjeitos á multa até 50 % de seus vencimentos meos:1.es, 
no caso de inobservancia da.s disp(~Si.çóes contidas nos pa-ragra
phos 1.0 a 3.0 do artigo 38. 

ImpOrá essa multa o Tribunal de Contas ou SWI.S delegações, 
desde que tenham conhecimento da falta de cumprimento dos 
preceitos acima mencionados. 
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:Paragrapho 1.0
• A Directoria de Tomada de Contas da Secre

taria do Tribunal terá sempre em dia a relação completa dos 
responsavei.s sujeitos ã tomada de contas em todo o Paiz, e, para 
isso, as repartições, onde forem recebidas as cauções, lhe en
viarão, até o fim do mez de Junho de cada anno, a lista dos 
responsavei.s sob sua dependencia, communicando, outrosim, re
gularmente, as modificações soffridas, em consequencia de 
substituições. 

Paragrapho 2.0 • Na mesma penalidade, do artigo precedente 
e imposta pela mesma fórma, incorrerão os chefes das repartições 
no caso de transgressão deste preceito. 

Art. 41. As contas em atrazo, comprehendidas atê o encer
ramento do exercício de 1934. serão levantadas pelas secções 
proprias mediante exame arithmetico e confrontação dos do
cumentos, expedindo o Tribunal de Contas e suas delegações 
quitação aos responsavei.s, quando regulares. 

Paragrapho 1.0 • Se fôr apurado alcance, far-se-â. tamhem o 
exame moral. 

Paragrapho 2.0
• Consideram-se prescripta.s as cvntas dos 

J:"esponsaveis ante1"iores a 1 de Janeiro de 1905, uma ve:~; que não 
estejam os mesmos em alcance já verüicado por falta de entrada 
dos saldos no tempo devido. 

O Tribunal de CXJntas dara execução a essa disposição man
dando expedir quitação e ordenando o levantamento das· cauções, 
deposites e o cancellamento das fianças. 

CAPITULO X! 

DOS BALANÇOS FINANCEIROS 

Art. 42. Os balanços financeiros do ultlmo exercício encerra
do e sobre os quaes o Tribunal de Contas te.rã. de dar parecer, 
nos termos do artigo 102 da Constituição, serão organiZados pela 
Contadoria Central da Republica e delles devera constar, qual
quer que seja a sua organização, o seguinte: 

1) A receita orçada, a arrecadada, a recolhida aos cofres 
gemes e a por cobrar, bem como a discriminaçáo da cobrança por 
Estados e repartições; 

2) a despesa fixada na lei annual ou em creditas especlaes, 
supplementares e e;!l..-traotdinarios e a e!fectivamente realizada; 
as obrigações de pagamento assumidas no exercicio; as que dei
xarem de ser pagas; os excessos de credito ou debito em cada 
verba; bem assim a demonstração das despesas de exercícios 
findos, com indicação da natureza e do exercici(J a que per. 
tenciam; 

3) o ·resultado s:~'Ilthetl.co da .eXecução do orçamento. Ao 
balanço synthetico ou gestoo financeira serão annexadas as ta
bellas parciaes necessarias para escJ.a.recfmenoo das contas; 

4) a copla do balança patrimonial. 
Paragrapho 1.0. O parecer do Tribunal deverã conter, além 

àe uma apreciaçáo geral sobre a execução do orçamento, o con. 
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fronto das cifras constantes do bala.nc;o e as consignaoas na sua. 
escrtpturação, apontando as divergencias entre uma e outras. 

Assignalará especialmente: quanto á receita, as omissões re
lativas a operações de credito e applicação das rendas especifi
cadas; quanto á despesa, os pagamentos acaso feitos á revelia 
do Tribunal de Contas. 

Paragrapho 2.0 • Se as contas ·não forem presentes ao Tri
bunal dentro do prazo constitucional, o seu presidente em minu
cioso relatorio e com os elementos de que dispuzer spbre o exer
cicio financeiro encerrado, communicarã o facto á Camara dos 
Deputados. para os fins de direito. 

Paragrapho 3.0 . Caso tenham sido presentes ao Tribunal den
no do prazo, as contas de administração financeira. ao parecer 
do Tribunal acompanhará. o relatorio do presidente, em que 
apontará es~cis.lm.ente as deficiencias das leis fiscaes e as refor
mas que se imponham. 

DISl'OSlÇÕES CERAES TRANSITOlUAS 

Art. 43. Ficam resalvaàos os direitos do actual representante 
do Ministerio Publico, do seu adjunto e dos actus.es directores e 
mais :funccionarios do Tribunal àe Contas 

J\xt. 44. A tomada d~ contas dos responsaveis no e~terior 
serã feita nos termos dos arts. 38 a 41 desta lei, dilatados os 
prazos de accôrdo com a tabella que fõr organizadft .. 

Paragrapho unico. Emquanto não fór installada a delegação 
do Tribunal de Contas junto á delegacia do Thesr.uro, em Lon
dres, esta repartição enviará ao Tribunal de Conhs demonstra
ções mensaes de todos os pagamentos effectuados que figurarem 
no r.elatcrio do Tribunal sobre as contas do exercício financeiro. 

Art. 45. Continuam em vigor todas as disposições lega.es e 
regulamentares sobre competencia e attribuições do Tribunal de 
Contas e sobre contabilidade publica que não collidirem com os 
pr.eceitos da Constituição e desta lei. 

Art. 46. Revogam~se as disposições em contrario. 

Sala da Commissáo, 24 de Junho de 1935. - João Simplicio, 
P1·esidente. - Canwso de Mello Netto, Relator. - Carlos Luiz. -
Gratttliano de Brito. - Pedm Firmeaa. - França F ilho. - Adal· 
õerto Camargo. Mirand<z Junior. - Arnaldo Bastos. - João 
Guimarães. 

ANNEXOS 

E!S O VOl'O DO SR. NERO Dli: MACEDO, A QUE SE ltEFERE O RELATOR 

Para estudo da Commissão de Finanças 

A constituição àe 16 de Julho do corrente anno manteve, 
no artigo 89, o Tribunal de Contas e suas delegações, que deve
l'inm ser organizadas de accordo com a lei, e deu ao mesmo Tri
bunal, no art. 100, para.grapho unico, a.s attribuições dos Tribu-
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naes Judiciarios :para organizar o seu Regimento interno e o da. 
sua Secretaria_ 

Assim sendo, houve apena~>, quanto ao Tribunal de Contas, 
a restricção na applicação do que está determinado na. alinea. c, 
do artigo 67, da mesma ConstituiçãO. 

Baseado nesses dispositivos constituc'ionaes o T.ribunal de 
COntas. organizOu a sua Secretaria e respectivo Regulamento, em 
~o de 15 de Outubro do corrente anno e remetteu á Camara 
dos Deputados o quadro do pessoal com a inclleação dos respe
ctivos vencimentos para que o Poder Legislativo se digne resol
ver a respeito desse quadro com a tabella de vencimentos, con
cedendo o necessano credito. 

O Tribunal de Contas, encaminhando o referido quadro de 
pessoal, pondero. no officio n. 2 .312-P-34, de 17 <ie Outubro ulti
mo, em re lação aos vencimentos, fez apenas um pequeno augmen
to dentro das consignações do orçamento de 1.930, ultimo anno 
em que o Tribunal de Contas exerceu a plenitude de suas attri
buições e em que funccionaram todas as delegações e declara 
que estará. de accõrdo com a tabell.a pleiteada pelo:; funccionarios 
do mesmo Tribunal, conto=e o memorial que acompanha. o 
mesmo officio, "se ao Poder LegiSlativo approuver a sua 
adopção". 

Os funccionarios da. Secretaria do Tribunal solicitam a ma
nutenção da igualdade d e remWleração que sempre exist iu, em 
virtude de leí, em relação ao pessoal do Thesouro Nacional, be
neficiado com melhor :remuneração. 

A' Camara dos Deputados caberá, pois, resolver a respeito. 
como lhe parecer melhor, desde que o 'l'ribunal de conta.; não 
prcpoz definitivamente, mas encaminhou e amparou a tabella so
licitada pelos funccionarios da sua Secretaria, por ser de justiça 
e conforme a. Zei, deixando ao Poder Legislativo a opportunidadc 
de deliberar sobre o assum:pto. 

Realmente, os funccionarios do 'l'l'ibunal de Contas, sempre 
tiveram seus vencimentos iguaes ao dos seus collegas do The
souro e, por muitos azmos, vencimentos superiores, conforme de· 
clara o Presidente do Tribunal no referido of!icio, o que se com
prehende por serem mais ou menos identicas as funcções, os 
mesmos concursos; igual investidura, igual categoria. e denomina
ção dos cargos, funccionando até no mesmo eclificio. 

Até mesmo o criterto de serem exercidos em comml.ssões os 
cargos de Director Geral e de Directores das Directorias, como no 
Thesouro, foi adaptado na reorganização da. Secretaria do Tribu
nal de Contas. 

As leis em vigor, de facto, estabelecem a equiparação dos 
vencimentos · do pessoal do Tribunal ao do Thesouro, e vice-versa, 
e ~rá de toda a justiça e conYeniente manter-se essa equi
paração_ 

o systema de quotas, :posto em V1gor nas repartições fazenda
rias, reajust-<>u a antiga remuneração do custo de Vida actual, 
dando motivo á reclamação dos funccionarios do Tribunal de Con
tas, não porque seja exagerada a remWleração, mas porq_ue os 
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mesmcs vencimentos devem caber tambem áquelles funccionarios 
que exercem funcções de relevancia com a mesma investidura e 
os mesmos direitos, devendo ter, por isso, iguaes vencimentos. 

E' principio dominante na legislação modema de igualdade 
de remuneração para os mesmos serviços. A Constituição de 16 de 
Julho, mesmo, prohibe a differença de salario para um mesmo 
trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. 

Effectivamente, tudo indica que deverá tornar-se extensivo 
aos funccionarios da Secretaria o systema de vencimentos estabe
lecido para o pessoal do Thesouro Nacicmal, parecendo conYenien
te, para que a equipolencia seja completa manter-se o mesmo nu
mero, denominação, categoria e vencimentos, com o ordenado fiXo 
e o numero e valor das quotas attribuidas ás classes correspon
dentes do Thesouro. 

Nesse sentido foi organizada a tabella annexa, para o !im de 
ser attendida a proposta do Tribunal, com as considerações 
constantes do final do referido officio, acima mencionado. 

Houve apenas o deslocamento dos terceiros officiaes do qua
dro proposto para aproveitai-os no quadro dos officiaes e no per
manente das delegações, cuja creação se recommenda pela conve
niencia do serviço e estabilidade da instituição, tanto mais quanto 
permanente se tomaram esses orgãcs de fiscalização pelas novos 
dispositivos constitucionaes e diminuição de subdivisões, por não 
parecer exagerado o nwnero para uma se~::retaria com o pessoal 
que possue. 

Sendo as delegações organizadas de accordo com a lei, confor
me o pr~ceito do art. 99 da Constituição, convém desde logo, esta
belecer as condições de sua organização e competencia, dada a 
urgencia do restabelecimento das mesmas, para o inicio das suas 
:funcções desde o começo da execução do orçamento relativo ao 
exercicio de 1935, em 1 de Janeiro proximo. 

O restabelecimento das delegações suspensas em 1931 e a 
substituição da gratificação pró labore por quotas, embora limi
tado esse systema sómente ao corpo instructivo da séde do Tri
bunal, não extensivo ao pessoal auxiliar nem ao da portaria, traz, 
evidentemente, um pequeno a.ugmento de despesa quanto ao exer
cido proximo e menor coznparando-se com o de 1930, ultimo anno 
da exístencia das delegações; mas, etp. compensação, ficarão asta
belecida.s providencias que cobri~'"áo, sufricientemente, qualquer 
augmento entre essas a zna.is importante a que limita a cem mii 
réis o valor medio mensal das quotas que percebem os funcciona
rios da Recebedaria e do Thesouro Nacional, limite que vigorará 
tambem para o Tribunal de Contas e já vem vigorando para o 
pessoal da Alfandega do ruo de Janeiro. 

Picará tambem supprimida a gratificação da Lei n. 5.025, de 
1 de outubro de 1926, conhecida por "Tabella Lyn", e que a.inda 
continua a ser abonada ao pessoal de algumas repartições que 
recebem quotas. 

Ha ainda outras compensações, que abaiXo vão especi:ficadas, 
resultando de tudo isso differença para menos, comparando-se 
com a. despesa do exercício de 1930 e com o serviço, sem duvida, 
muito mais dficiente. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:38+ Pág ina 56 de 134 

-36-

Despesa constante do orçamento de 1934 e suppúmida na tabella 
ora praposta 

2 directores .. 
4D 'erceiros escripturarios 

5 quartos escripturarios .. 
5 ciactylcgraphos . . . . . . . . 
1 cartorario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 ajudantes de cartorario . . . . . . 

Auxilio para fardamento dos correios 
l of:ficial .encadernador . . . . . . .. . . . 
1 cfficía1 de Gabinete da Presídencia, pessoal 

estranho ao quadro . . . . . . . . . . 
Para tomada de contas urg-entes 

Total ........... . 

Outras suppressões de despesa do projecto: 
Suppressão de gratificação a secretarias e auxiiia

res e encarregados de serviço . . . . 
Idem, idem, a auxiliares das delegações ....... . 

72:000$000 
432:000$000 
. 36:000$000 

36:000$000 
12:000S000 
19:200$000 

1:200$000 
6:480$000 

18:000$000 
so:ooosooo 

682:880$000 

46:200$000 
237:200$000. 

966: 280$000 

Suppressões de lcgal·es QUe estarão vagos em breve: 
1 ministro ....................... . 
2 auditores . . .. . . .. 
l ajudante de porteiro . . . . . . . . . . . . . . 

Suppressões não calculadas: 

60: 0{}0$00() 
72:000$000 
12:000$000 

1.074:280$000 

a) suppressão das ajudas de custo e transportes, em parte, 
desde que foi creado um quadro permanente das delegações nos 
Estados; 

bl suppressóes dos cargos effectivos de directores, para tor· 
nal.os em commissão; 

c} vantagem do quadro permanente para a estabilidade do 
serviço e do pessoal, supprúnid.os assim os longos perlodo:;; de pe.:da 
de trabalho, com funccionarios em transito, inconveniente muito 
ponderavel e constantemente verificado, convindo reduzil-o ao 
nüni.'llo; 

d) preferencia do vencimento substituindo a quota. pela gra
tificação prô labore fixa, visto ser o ordenado menor, interessando 
o funccionario pela frequencia ao serviço, para não perder a quota 
diaria; 

e) finalmente, a suppressáo da gratificação especial conhe· 
cida como "Tabella Lyra", a grande reducção de . despesa, com a 
:fixação de um limite maxí.mo da quota mensal para os funcciona
rios da. Recebedoria, do Thesouro e do Tribunal de contas. 

o Tribunal reportou-se ás dotações do exercício de 1930, pa.ra 
.o reajustamento do quadro, sendo calculado o orçamento global 
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da verbR 7a do orçamento da Fazenda para as despesas do Tribu
nal naquelle exercício, no total de 5.492:290$000, feita a conversão 
da parte ouro a papel. 

Pela no\la organização, com a reducção do quadro do pessoal 
de 1930, applicada á tabella de quotas solicitada pelos funccionarios 
do Tribunal, teremos a despesa de 5.324:690$000, com uma dimi
nuição de 167:690$000, sobre o exercicio de 1930, conforme a de
monstração annexa. 

A Constituição de 16 de Julho deu ao Tribunal novos e impor
tantes encargos e restabeleceu as suas delegações, parecendo não 
ser exaggerado o augmento de despesa para serviços de tã.o grande 
utiUdade nacional. 

Já em 1913, escrevia em importante trabalho sobr-e Eco11omia 
Politica o antigo parlamentar, que com tanto brilho e patriotismo 
PreSidiu cs trabalhos da Assembléa Nacional Constituinte e preside 
a Camara dos Deputados, que - •'não 1uJ: despesa mais proveitosa 
do que a que visa bem assegurar a fiscalização dos gastos publicas". 
O Presidente Antonio Carlos r-eferia-se exactamente á acção do 
Tribunal de Contas e á necessidade de fiscalização pelas delega
ções, então em projecto d.e creação. O eminente brasileiro dizia 
ainda.: "Não tenho duvida em que as quantias abusivamente 
pagas cobrirão .algumas vezes as que vão ser di.spendiàas com !J. 

ma.nt>tmçãio das Delegações". 

Essas palavras, esc<iptas ha cerca de 22 annos, têm hoje toda 
a opportun1dade; pois, realmente as delegações demonstrat·am a 
sua grande utilidade, apezar de falhas de organi:<iaçáo e de pessoal 
em ccndil1iíes para tal encargo, falhas que serão afastadas com 
a nova organização. 

A reducção de despesa no Tribunal de Contas, com a sup
pressão àe cargos e serviços, após a revolução de Outubro. foi 
àe 2.347:200$000, de modo que, não será de extranhar a. fiscaliza
ção orçamentaria, na !órma estabelecida na Constituição, possa 
exigir alguma despesa. 

No período do Governo Provisorio foram supprimidas, além 
das dotações para mate1ial, os seguintes cargos: 

1 Ministro ......... . 
Conducção do Presidente . . . • . . . . 

4 Auditores . _ . _ . . . . . . . . . , . . . . 
1 2.0 Representante do Mlnisterio Publico 
1 Ajudante do 2.0 Representante . . . . . . 
2 prlmelros escrípturarios . . . . . . . . . . . . 
3 segundos escripturarios . . . . . . . . . . 

10 terceiros escriptw-arios . . . . . _ . . . . . . 
30 quartos escripturarios . . - -
Auxilio para. aluguel de casa ao porteiro . . 
Gratificação aos chefes e membros das delegações 
Gratificação de 40 % a dois directores, supprimi-

da com addicional . . . . . . . . .. . . . . 
Ccmmissão ce tomada de contas em atrazo .. 
Elaboração do relatorio . . . . . . . . . . . . - . . . 
Reducção <le 12:000$, annua~s nos vencimentos do 

60:000SOOO 
12:000$000 

192:000$000 
60:000$000 
48:000$000 
38 : .W0$000 
43:200$000 

108:00()$000 
216:000$000 

l:SOOSOOO 
970:000$000 

28: 800$000 
150:QOOSOOO 

20:000SQOO 
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Representante do Mimsterio Publico e de cada 
wn dos auditores . . . . . . . . . . . . . . 

Material, reducção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
so:ooosooo 

339 :000$000 

2.347:200$000 

Tendo em vista a despesa da verba 7"', Tribunal de Contas, 
para o exercício de 1930, fixada em 5.492:290$000, bem como a 
reducção de despesa, acima. demonstrada, na importancia de 
2. 34 7:200$000 e a despesa fixada para 1934, de 3. 242 :340$000, 
conclue-se que a reducção, em tão grandes proporções, não po
derá subsistir integral. com o restabelecimento dos serviços. 

Assim, o augmento da despesa. do projectQ justüica-se não 
só peio restabelecimento da normalidade dos serviços de fisca
lização da receita e despeza e de tomada de contas, como o 
retorno das delegações, melhor organizadas e apparelhadas para 
as suas importantes e uteis funcções para as partes e para a 
administração publica. 

Outras proVidencias urgentes sobre tomadas de contas im
põem-se, bem como sobre a organização e competencia das dele
gações, de modo a ficar o Tribunal apparelhado para dar im
mediata execução aos preceitos constitucionaes, restabelecendo as 
suas delegações e impulsionando. por meio de instrucções e pro
videncias ·adequadas, o serviço de tomada de contas. 

Os Ministros eram, na primeiro Regulá.mento do Tribunal, 
tres mais um presidente effectivo com voto ordinario e voto de 
qualidade, em caso de empate e mais wn, que representava o 
Mini.sterio PUblico (total 5 ) • 

Reorganizado o Tribunal em 1896, (lei n. 592, de 8 de 
Outubro e decreto n . 2 .409, de 23 de Dezembro), o representante 
do Minlsterio Publico passou a ser pessôa de fóra do Tribunal, 
demissivel ad nutum, continuando o Tribunal composto de wn 
presidente e!!ectivo {Didimo da Veiga) e tres ministros, até 1918, 
funccionando pois desde 1892, data da instaUação, com essa com
posição permanente. 

Em 1918, esse numero foi elevado a 9, sendo o Tribunal di
vidido em camaras, e o presidente eleito annualmente por seus 
pares. 

A divisão em camaras !oi supprimida, por um dispositivo de 
lei orçamentaria, passando a ser o Tribunal unico, para. delibe
rar ·sobre todas as materta.s. Com a norma de serviço fixada no 
n. XIX, da Lei Organica., o numero de sete ministros satisfaz 
plenamente ainda. por muitos annos, . e os trabalhos do Tribunal 
melhor corresponderio aos interesses da. propria. administração 
e da collectlvtdade interessada. 

Com as attrlbuições dos auclitores conferidas pela. Lei nu
mero 3.453, de 6 de JaneirG de 1918, art. 162, n. 2'1, § 2.0 , letra b, 
que alterou os arts. 13, 28, n. 1 e 5C, n. 2, do Decreto numero 
13.247, de .23 de Outubro de 1918, e ora mantidos na presente 
Lei, o numero fixado é su!ficiente. DeiXo de propõr alteração dos 
seus vencimentos, em !ace do que é expressamente determinada 
no § 2.0 do art. 41 da Constituição em vigor. Sem a lei organica 
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principalmente no momento em que o Tribunal vae dar inicio 
em toda a. União o trabalho que lhe é imposto pela Constituição, 
não seria possível approvar a tabella de suas despesas, que devem 
corresponder aos serviços Que vão ser executados. A Commissão, 
com a sabedoria e o patriotismo de seus membros, supprirá as 
falhas no trabalho que ora tenho a honra de submetter á sua 
approvação. 

Sala da Commissão de Finanças, 10 de Dezembro de. 1934. -
Nero àe Macedo, Relator. 

Di organização, jurisdicção, competencia e attribuiçõe5 ao Tri
bunal de Contas e suas delegações, e fixa vencimentos do 
pessoal de sua Secretaria. 

Art. 1.0 • O Tribunal de Contas, instituído no art. 89 da 
COnstituição de 1891 e mantido no art. 99 da ConstitUição de 16 
de Julho de 1934, tem sua séde na Capital Federal e jurisdicção 
en1 toda a Republica. 

~ 1.0 • O Tribunal é composto de sete ministr..:Js, nomeados 
pelo Presidente da Republica, dentro de 30 dias após a vaga, 
com approvação do Senado Federal, dentre os brasileiros natos, 
de reputação illibada, que não tenham menos de 35 nem mais 
de 65 annos. versados em direito, finanças e contabilidade publica. 

I - Os Ministros nomeados não entrarão em exercício antes 
da approvação do Senado ou de sua Secção Permanente, nos 
termos da Constituição. A approvação do Senado deverá ser 
solicitada em men.sa.gem do Poder Executivo dentro de tres dias 
a contar da .nomeação; e, se o não fôr, o Senado deliberará em 
face da publicação do decreto da nomeação no Diario Of/icial. 

II - O Tribunal de Contas elegerá biennalmente o seu. Pre
sidente. Pelo mesmo prazo será eleito um Vice-Presidente par.:>
subsiitu:ir aquelle nas suas faltas e impedimentos. 

III - Emquanto não houver vaga de m1n1Stro continuará o 
Tribunal composto dos oito actuaes mirústros, passando a ser 
de sete e ficando automaticamente supprimido um cargo de 
ministro e cancellado o credito orçamentario correspondente. 
desde que se verifiq_ue a primeira vaga.. 

~ 2.0. O Ministerio Publico será representado junto ao Tri
bunal de Contas por um Procurador Geral e um. adjunto e Pé
rante as delegações nos Estados, pelos procuradores das Dele
gacias Fi.scaes do Thesouro. 

IV - O Procurador Geral será. nomeado na fôrma. do artigo 
95, ~ 10 da Constituição e o adjunto por livre escolha do Presi
dente da Republic:a.. 

~ ao_ Servirão junto ao Tribunal de Contas dois auditores, 
com as funcções determinadas na lei, nomeados pelo Presidente 
da Republica, dentre os doutores ou bacharels em direito que 
não tenham menos de 30, nem mais de 60 annos, e revelem 
conhecimentos especializados de finanças e contabilidade pu
blica, á vista de llita triplice de habilitação organizada pelo Tri
bunal de Contas, mediante concurso de titulos. 

Os auditores, uma vez investidos de suas funcções, só per
derão o cargo em virtude de sentença judictaria. 
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§ 4.0 • Emquanto não houver vaga de auditoi', continuarão os 
quatro auditores do qua dro actual, sendo supprimldas as duas 
primeiras vaga.s e cancellado o respectivo credito do orçamento. 
· ~ 5.0 • As vagas que occorrerem d 'ora avante, observado o 
disposto no paragrapho antecedente, caberão de direito aos a u
ditores do Tribunal, que amda estiverem em disponibilidade. 

§ 6.0 • Continuam em vigor os arts. 7.0 , 8.0 , 9 .0 e 14 do De
creto n . 15 .770, de 1 de Novembro de 1922, não podendo, os Mi
nlstros, ·Procurador Geral e seu ajudante e auditores exercer 
qualquer outra funcção publica. advocacia ou commissão do 
Governo ou do proprio Tribunal, embora não os afaste de seus 
cai'goS e não seja incompatível com as !uncções ordinarias dos 
mesmos~ Ministros, Procurador Geral e seu ajudante e auditores. 

§ 7.0 • Para a secretaria, delegações e demais serviços au.xi
liares. do Tribunal de Contas, haverá um quadro de pessoal orga
nizado na fórma dos arts. 67, letras a e b, e 100, paragrapho 
unico da Constituição. 

Art. 2.0 O Tribunal de Contas, f iscal da administração fi
nanceira e com competencia privativa no· julgamento de~ r~s:pon
saveis por bens, dinheiros e valores da União, exercerá suas 
fWlcções acompanhando a execução do orçamento, mediante 
txame prévio dos contractos administrativos e de qualquer des

. pesa ou acto de que resulte obrígação de pagamento pelo The
souro Nacional ou por conta deste, e julgando todos os processos 
de tomada de contas. 

§ 1.0 • Compete-lhe, quanto ã Receito:: 
I - Examinar e registra.r os decretos, regulamentos e instru

cções que tenham por fim regular a arrecadação da receita. bem 
assim, os contractos que digam respeito á mesma receita. 

II - Dar registo aos actos das operações de creditas e em!s
são de títulos, quando de accôrdo com a lei. 

m - Rever os balanços mensaes do.s repartições alTecada
dora.s e pagadoras. 

IV - Confrontar esses balanços .e os seus resultados com o 
balanço do exercício e apurar se foram observadas as devidas 
discriminações na cla.ssificação da receita. Para o fiel desempe
nho dessa. attribuição poderá. o Tribunal requisitar do Mintsterio 
da Fazenda a remessa dos documentos de r eceita que julgat
necessarios. 

V - Verificar a regularidade das cauções prestadas pelos 
respcnsaveis, quando constituidas por hypothecas. 

~ 2.0 • Compete-lhe, quanto á. Despesa: 
I - Resolver sobre as consultas que lhe ~orem feitas pela 

administração, por intermedio dos Ministros de Estado, acerca 
das duvidas suscitadas n a execução das disposições legaes con
cernentes á contabilidade e finanças publicas. 

li - Instituir, por si e suas delegações, exame prévio sobre 
a despesa publica nas repartições :federaes, excepto os casos pre
vistos em lei. 

In - Exa minar e dar registro ás tabellas explicativas do or
çamento, apurando a sua conformidade com a lei de meios; 
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a) opinar sobre a legalidade da abertura dos creditas espe
ciaes e supplementares e dar-lhes registo ; 

õ ) examinar e dar registo aos creditas extraordinarios aber
tos na fôrma da legislação em vigor. 

IV - Quanto ãs OTdens de pagamento verificar: 
a) se a despesa foi préviamente deduzida da verba ou do 

credito proprios mediante o certüicado· do empenho; 
b) se os ordenadores têm capacidade legal para expedir a 

ordem; 
c> se é dirigida á autoridade competente e com a indicação 

da repartição ou agente que terá de cumpril-a; 
d ) se sua importancia e o nome de credor estão expressa

mente indicados na propria requi.:;içáo ou em relação de credo
res annexada á mesma e devidamente rubricada pelo ordenador; 

e> se está Instruída com os docu.nentos necessarios á sua 
comprovação; e dar registo se estiverem preenchidas todas essas 
formalidades. 

V - No tocante aos adeantamentos dar registo se destinados: 
a> ao pagamento de serviços extraordinarios e urgentes, que 

não permittam delongas na sua realiZação, a juizo dos Ministros 
de Estado; 

b ) a despesas cujo pagamento se deva effectuar em Iogar 
distante de qualquer estação pagadora ou no exterior ; 

c) a occorrer a despesas miudas e de prompto paga
mento; 

d) a despesas realizadas em periodo de guerra ou de estado 
de sitio; 

e) a despesas normaes nos navios de guerra e nos serviços 
militares, que o exigirem; 

/) a despesas com a alimentação em estabelecimentos mili
tares. de assistencia. educação e penitenciarias, quando as cir
cumstancias não permittirem o regime conimum de forneci
mentos; 

g) a despesas com combustiYeis e materia prima para as 
officinas e serviços industriaes. se as circumstancias assim o exi
girem, a juizo do Presidente da Republica; 

h ) nos demais casos previstos em lei. 

VI - Examinar e dar registo ás requisições de distribuição 
de creditas ao Thesouro, ás Delegacias Fiscaes e outras reparti
ções de contabilidade, para pagamento de pessoal e material. 
exigida a justificação comprovada para. a descentralização_ 

VII - Apurar a legalidade, não só dos contractos, ajustes, 
accõrdos, ou quaesquer obrigações que derem c;rigem a despesa, 
como tambem da sua p!'orogação, suspensão ou rescisão, e re
gisttal-os ou n ão, verüicando: 

a) se foram celebrados por autoridade competente para a 
execução de serviços permittidos em lei e dentro do quantitativo 
e duração dcs credites, á conta. dos quaes deva occorrer a despesa; 

b) se ha citação expressa da lei que os autoriza, salvo 
se forem destinados a prover serviços, obras e fornecimentos cus
teados por verbas orçamentarias; 
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c) se guardam conformidade com as condições estabelecidas 
na lei para esses serviças, obras e fornecimentos. 

a> se foram lavrados nas repartiÇÕes ou minísterios respe
ctivos, exceptuados os casos em que é exigida a escriptura 
publica; 

e) s.e respeitam as Q.isposições da legislação fiscal e do di
reito commum no que lhes forem applícaveis. 

VIII - Instituir exame, e apurllJ" a legalidade das concessões 
de aposentadoria, jubilação e reforma, bem como as de montepio 
civil ou militar e meio soldo e quae.squer outras pensões do Es
tado, quer quanto ao direito e regularidade das mesmas, quer em 
relação aos vencimentos ou pensões estipuladas. 

IX - Deliberar sobre os recursos interpostos das decisões e 
julgad.os das delegações. 

X - Julgar originariamente ou em gráo de recurso, con~ 
forme a alçada, e rever as contas ã.e todas as repartições, funccio
narios e quaesquer responsaveis que, singUlar ou collcctivamente, 
houverem. recebido, adlninistrado, arrecadado e despendido d i
nheiros publicas, depositos de terceiros ou valores e bens de qual
quer especie, inclusive em material, pertencentes á. Uniã.o ou por 
que esta seja responsavel, ou esteja sob sua. guarda.; bem assim 
dos que as deverem prestar pela perda, extravio, subtracção ou 
estrago de ~alares, bens e material da Republica e dos que devam 
dar contas, seja qual fór o ministerto <>. que pertençam, em vir
tude de responsabilidade por contracto, commissã.o ou adianta
mento. 

XI - Ordenar a J;Jrisão dos responsaveis que, com alcance 
julgado em sentença, verificado em processo corrente de tomada 
de contas, :procurarem ausentar-se furtivamente ou abandonarem 
a fu'ncção, o emprego, coillDliSsão ou serviço, de que se acharem 
ou houverem tomado por empreit ada. 

XII - Julgar da legalidade da prisão decretada. pelas auto
ridades fiscaes competentes. 

XIIJ: - Ordenar o sequestro dos b ens dos responsaveis ou 
seus fiadores, em quantidade sufficiente, para. a segurança da 
Fazenda. 

XIV - Mandar expedir quitação aos responsaveis correntes 
em suas contas. 

XV - Autorizar a restituição das cauções dos responsaveis, 
mandando cancellar as hypotherias, e a dos contractantes, pro
vada a execução ou rescisão legal do contracto. 

XVI - Resolver sobre o levantamento dos sequestras oriun
dos· de sentença por elle proferida e ordenar a liberação dos bens 
sequestrados e sua respectiva entrega. 

xvn - Apreciar, conforme as provas offerecidas, os casos 
de força maior, allegados pelos responsaveis como excusas do 
extravio dos dinheiros publicas e valores a cargo dos mesmos. 
para. ordenar o trs.ncamento das respectivas contas quando, por 
tal motivo, se tornarem llliquidaveis, salvo o caso de desfalque 
apurado em. bala.n.ço procedido nos cofrés a cargo de responsaveis 
pel& autoridade competente para executo.r ou ordenar que o 
mesmo .se proceda. 
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XVIII - Julgar os embargos oppostos ás sentenças por elle 
proferidas e admittir a revisão do process(} de tomada de contas, 
em virtude de recurso da parte ou do representante do Ministerio 
Publico, bem como os recursos interpostos das decisões de suas 
delegações. 

XIX - Fica restabelecido o registro diario das· ordens de 
pagamento e de adeantamento, por despacho singular dos Mi
nistros semanarios, designados por ordem de antiguidade, com a 
collaboração, ou não de directores, observando-se, no que fôr 
applicavel, as disposições da lei n. 392, de 8 de Outubro de .1896, 
e seu regulamento e Regimento interno, sendll affectos á delibe
ração, em sessão do Tribunal, os processes daquella natureza que 
tiverem parecer contrario dos respectivos directores, os que de
pendem de interpretação quanto á applicação de dispositivos le
gaes a respeito e as ord.ens de pasamento e de adeantamento que 
os Ministros semanarios entenderem não estar em condições de 
registo. 

Art. 3.0 . O Ministerio Publico, pelos seus representantes jun
to ao Tribunal de Contas, com a. missão propria de promover, 
completar instrucção e requerer no interesse da. Administração, 
da. Justiça e da Fazenda. Publica, é a guarda da lei e o fiscal 
da sua execução, cabendo ao .ProcuradOr Geral; 

I - Comparecer ás sessões do Tribunal, discutir as questões 
e assignar os a.ccordã.os com a declaração de ter sido presente. 

II - Dizer de direito, verbalmente ou -por escnpto. por de
liberação do Tribunal, á r equisição de qualquer Ministro, a seu 
proprio requerimento. ou por distribuição do Presidente, - em 
todos os papeis e processos sujeitos á decisão do Tribunal. 

III - Promover perante o Tribunal os interesses da Fazenda 
PUblica e requerer tudo que fôr a bem e para resalva de direitos 
da mesma. 

IV - Promover o exame e julgamento dos contractos, a 
insta-uração dos processos de tomada de contas, e a. imposição 
de multas que o Tribunal caiba infligir. 

V - Levar ao conhecimento do Ministerio respectivo qual
quer dólo, falsidade, concussão ou peculato que dos papeis sujei
tos ao Tribunal se verifique haver o responsavel praticado no 
exercício das suas funcções. 

VI - Remetter, aos procUiadores s~ccionaes, copias authen
ticas dos actos de imposição de multas e dos accorclãos con
demnatorios ao pagamento de alcances verificados nos processos 
de tomada de contas. 

VII - Interpor os r ecursos permittidos por lei: oppor em
bargos; requerer revisão de tomada de contas. 

VIII - Expor, em relatorio annual, que será annexo ao do 
Tribunal, o andamento da. execução das sentenças. 

IX - Distribuir processos ao seu adjunto e designar os ser
viços de Q.Ue se deva. encarregar. 

~ 2.0 • A audiencía dos representantes do Ministerlo Publico 
é cbrigatoria nos casos de: 

I - consulta sobre a abertura de creditas. 
II .- Registo de credites. 
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lli - contractos. 
IV - Processos de aposentadorias, jubilação, montepio e 

meio soldo_ 
v - Prescripção. 
VI - Processos de tomada de contas. 

Art. 4.0
• Compete aos Auditores : 

I - Relatar, oralmente ou por escripto, conforme os casos 
previstos no R egimento Interno, os processos de tomada de con
tas e lavrar os respectivos accordáos. 

II - Substituir os Ministros nas suas faltas e impedimentos. 
Art. 5.0 • A Secretaria do Tribunal de Contas, dirigida por 

um director geral e subordinada ao Presidente - é o departa
mento incumbido dos serviços de expediente, commun1cações e 
publicações, preparo, exame e instrucção dos processos, contabi
lidade e escripturação e serviços das Delegações, constituindo-se 
de todo o pessoal distribuído pela Directoria Geral e suas de
penàencias, bem como do pessoal effectivo e em commi5são n as 
Delegações do mesmo Tribunal. 

~ 1.0
• Compete ao Tribuna~ de Contas: 

1) organizar a sua secretaria e mais serviços auxiliares .ex
pedindo o respectivo regulamento, e propôr ao Poder Legislativo 
a creação ou suppressão de empregos e a fixação dos respectiYOS 
vencimentos; 

2) propor, ao ::>residente da Republica. em lista com t res 
nomes, a nomeação dos funccionarios da sua Secretaria e mais 
serviços auxiliares, inclusive os das Delegações, observados os 
prE-ceitos legaes a respeito, particularmente os dispositivos consti
tucicnaes de exame de sanidade e concurso de provas de capa
cidade, para os cargos iniciaes. salvo o caso de promoção por 
antiguidade, em que a proposta só conterá o nome de quem 
couber a nomeação; 

3) conceder licença, nos termos da lei, aos seus membros e 
a todos os funccionari~-; que servem perante o mesmo Tribunal; 

4) organizar o seu regimento interno; 
5 ) expedir regulamentos e instrucções para o funccio;)a

mento das Delegações do Tribunal, organizadas de accôrdo com 
a lei; 

6) expedir instrucções ás repartições federaes. em todo o 
territorio nacional, para levantamento das contas e organização 
de processos de tomada de contas dos responsaveis, antes de 
serem presentes a julgamento do Tribunal e de suas Delegações. 

~ 2.0 • COmpete a inda ao Tribunal de Contas conceder as 
gratificações addicionaes a que tiverem direito os funccionarios 
da sua Secretaria. 

·Art. 6.0 . Ficam extensivas ao p.essoa.l do corpo instructivo 
da Secretaria do Tribunal de Contas (director geral, directores 
sub-directores, officiaes maiores e officiaes da Secretaria l as 
disposições do art. 1°, § 1° do Decreto n. 24.144, de 18 de A.brU 
de 1934, approvada a tabella annexa com o numero, classe. de
nominação, vencimentos e gratificações de todo o pessoal da 
Secretaria do Tribunal e suas Delegações. 
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Art. 7.0 • O valor das quotas, estabelecidas como gratificação, 

variavel dos vencimentos dos funccionarios do Thesouro Nacional, 
Recebedoria do Districto Federa l, Estatistica Economica e Finan
ceira. Dominio da União e Tribunal de contas, não poderá. em 
hypothese alguma, exceder <cada quota) ao limite· maximo de 
cem mil réis; no ultimo mez do anno será feita a verificação 
para se apurar se o total abonado não excedeu ao limite a c\ma 
fixa ao. 

Art. 8.0 . Ficam abolidas as vantagens do Decreto n. 5 :025, 
de 1 de Outubro de 1926. para quaesquer íunccionarios publicas, 
ainda que constem da lei orçamentaria. 

~ 1.0 • Para a organização do quadro de o.fiiciaes do Tribu
nal, que será de quarenta officiaes maiores e sessenta officiaes 
da Secretaria, bem como do quadro de quarenta offici.aes das 
Delegações e do quadro de .escreventes da Secretaria e das Dele
gações, poderão ser aproveitados funccionarios competentes das 
secretarias de Esta do e da.s repartições de Fazenda . 

~ 2.0 • Os actuaes terceiros e quartos escripturarios,. que não 
forem apro,reitados na reorganização do Tribunal e suas Dele
ga ções nos Estados, serão incluídos em outras repart ições, fican
do para esse f im augmentados os respectivos quadros ou aprovei
tados nas secçõ<>..s de tomadas de contas, conservados os seus ven
cimentcs, até o seu aproveitamento no quadro de officiaes a que 
itllude o paragrapho anterior, sendo t ransferidos os necessarios 
~reditos para a r epartição propria. 

Art. 9.". O preenchimento ctas vagas, que se verificarem no 
quadr<> do "pessoal de expediente" do Tribunal, dar-se-á ob~de
cido o criterio de metade por antiguidade e metade por mere
cimento. 

~ 1.0 • Para tal fim serão, annualmente, eleitas "Commissões 
de Promoções ", cujo mandato se excederá no período de 1 de 
Ja.neirc a 31 de Dezembro. Taea commissõea, cujo mandato será 
conferido em escrutínio secreto, por parte dos funccionarios do 
quadro respectivo. compor-se-ão de seis membros, por ;netade 
eleitos pelo "pessoal do expediente", sendo membros natos, res
tantes, o director geral e os dois àirectores do Tribuna l. 

~ 2°. Quando o prt>..enchimento de vagas subordinar-se· ao 
criterio de antiguidade, competirá a essa Commissão commum
car ao Presidente do Tribunal a quem caberá a promoção. Quan
do. porem, o preenchimento obedecer ao criterio do merecúnen
to. a Commissão marcará um prazo determinado afim de as par
tes interessadas apresentarem memoriaes e documentos compro
ba torics do zelo funccional de cada funccionario. 

§ 3.0. Obrigatoriamente serão preenchidas as vagas, sujeitas 
ao crlterio da antiguidade, dentro de 10 dias do seu conheci
mento por parte da "Commissão de Promoções", e no maximo 
de 30 dias, quando esse criterio fór o de merecimento. 

Art. 10. Os membros dessa Commissão serão, n a sua an
sencia. justüicada, mas sômente por férias ou licença, substitui
dos pelo respectivo supplente d~ representante eleito pelos 
funcclonarios, na mesma occasião em que o fõr o membro 
effectivo. 
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Art. 11. O preenchimento das vagas existentes no quadro 
do "pessoal do expediente", em virtude da presente lei, far-se-á 
automaticamente pela ordel:D. de antiguidade ele classe, até o de
cimo logar e, dahi em diante, sujeito ao criterio de metade por 
antiguidade e por merecimento. 

Art. 12. Haverá, junto ás Delegacias do Thesouro Nacional 
nos Estados e junto á Delegacia do Thesouro Brasileiro em 
Lcr..:ires, delegações permanentes do Tribunal de Contas, orga
nizadas de accordo com a lei, observados os preceitos seguintes: 

§ 1.0 • Os ·delegados chefes das delegações serão nomeados, 
em commissão, pelo Tribunal, dentre os funccionarios graduados 
da sua Secretaria e de reconhecida competencia, sendo garan
tidcs. nos seus cargos, não podendo ser dispensados senão a 
pedido ou em virtude de deliberação do Tribunal, 'por motlvo 
relevante ·ou falta grave relativa ás suas funcções. 

§ 2.0 • Para delegado-chefe da Delegação do Tribunal de 
Contas, em LOndres, e para assistente deste, serão escolhidos 
func.:ionarios de elevada categoria do corpo ínstruc~ivo (d:irector 
geral, directores, sub-directores e officiaes maiores) , com os 
requisitos necessarios para o desempenho dessas funcções no 
exterior. 

§ 3.0 • Os d<!legados-chefes das Delegações serão os repres~n

ta.Jltes do Tribunal nas Delegações em que servirem, competindo
lhes deliberar, por despacho singular, sob sua responsabilidade, 
sobre tcdas as materias de com:petencia das Delegações; corresp'Jn
der-se com as autoridades;· impôr penas· disciplinares aos funcci"Jn::l
rics sob sua direcçáo; exercer as demais attribuições especificadàs 
no Regulamento_ 

§ 4.0 • Para os serviços de expediente, instrucção dos pro
cessos e escripturação nas Delegacias nos Estados haverá, em 
cada uma dellas, um pequeno quadro . permanente e unüorme de 
funccionarios nomeados por proposta do Tribunal, mediante pré
via inspecção de saúde e concurso de provas, realizado de accórdo 
com as disposições do Regulamento expedido pelo Tribunal. 

§ 5.0 • Esses funccionaríos subordinados com os demais, á 
Directoria Geral e ao Regulamento da Secretaria, terão a. den'J
minaçã.o de "e.scripturarios e de escreventes das Delegações" e, 
uma vez habilitados em concurso de aperfeiçoamento de segunda 
entrancia e effectivados, poderão concorrer ao accesso aos cargos 
õ.e official e de escrevente da séde central do TribunaL Em cada 
Delegação haverá tarnbem um Servente permanente. 

§ 6.0 _ Para os serviços dactylographicos, do protocollo e 
outros auxiliares e de portaria dessa Delegação, o delegado-chefe 
contractará o pessoal local que fôr indispensavel, com os salarios 
equivalentes aos do pessoal local da mesma natureza da Delega
cia do Tbesouro Brasileiro naquella cidade, submettendo o acto á 
approvação do Tribunal 

~ 7.o. o Delegado chefe da Delegação do Tribunal de Con
tas, em LOndres, e o Delegado chefe da Delegacia do Thesouro 
Brasileiro, farão parte da EmbaiXada do Brasil naquella cidade, 
para os effeitos legaes no exterior, como addidos, com as mesmas 
d~cminações que tinham até 1930. podendo a Delegação funccio-
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nar na Embaixada, na Delegacia ou no Consulado, onde fôr mais 
conveniente para o serviço. Os Assistentes e auxiliares da Dele
gação e da . Delegacia serão inscriptos como assistentes dos refe
ridos addidos, para os effeitos Jegaes perante o "Foreing O!fice". 

§ 8.0 • O Tribunal poderá designar . um funccionario para ser
vir de assistente ao a uxiliar do Delegado nas Delegações mais 
im.port~ntes, pelo volume dos seus serviços, podendo ainda os 
chefes das Delegações requisitar funccionarios de outras repal'
tiçóes, civis ou militares, para auxiliar os serviços das referidas 
delegações. 

Art. 13. Oompete ás Delegações: 
I · - Examinar e registrar os cr.editos distribuidos ás Delega

ções Fiscaes ou repartições junto ás quaes exercerem suas 
funcções. 

li - Examinar e registar as· ordens de pagamento c d~ 
adeanttamentol'i• expedidos pelas Delegacias Fiscaoes ou Chefes 
das repartições fiscalizadas e examinar os empenhos de despesa, 
na fórma da legislação em vigor. 

m - Deliberar sobre a legalidade da applicaç!\o dos nàean
tamentos recebidos, quando a comprovação for presente dentro 
do prazo da lei e julgai-as como prccesso de tomo.dn de contas, 
quando fóra desse prazo. 

IV - Julgar as contas dcs responsaveis, dentro de sua 
alçada. e expedir as respectivas quitações aos responsnvels. 

V - Instruir os 1·ecursos contra as suas decisões c julgados; 
impor multas e praticar os actos de sua ccmpetencln, nn fórma 
do COdigo e do Regulamento de Contabilidade e mnls dlsposiçõ~s 
legaes em vigor. 

VI - Resolver, por delegação e conforme 1nstrucções do 
Tribunal, sobre os contractos ·celebrados á. contn de cr.cd1tos do 
orçamento, distribuidos ás Delegacias Fiscaes e outraa repartições 
nos Estados. · 

§ 1.0 • Nos processos d e tomada de contas tcr!lo nudlcncla 
obrigatoria os ·procuradores das Delegacias Fiscac11, comi> orsllos 
do Minister io Publico, devendo estes declarar nos proct•ltMll ter 
estado presente após a assigna.tura do delegado cheftl du D~lcga

ção nos despachos definitivos de julgamento de tomnd11 do con
tas. Os procuradores terão ta.mbem audiencia obl'll!nlorJo. nos 
Pedidos de reconsideração e recursos contra as clcc:!KOull que re
cusarem registro e actos relativos á :fiscaliZação !lnnncclnl, cm1t
tindo parecer escripto nos respectivos processos antoH dn delibe
ração definitiva . 

.A:rt. 14. Os funccionarios da secretaria do Trlbunl\1 de Con
tas n omeados em commissão para delegados chefes duli Delega
ções no mesmo Tribunal. nos Estados, perceberão os vencimen
tos do cargo effectivo e uma gratificação regulamcntur. em 1m
portancia igual ás que percebam, ou vierem a. perceber, 011 tunccio
nartos do Ministerio d a Fazenda, em commlssAo, como delegados 
fiscaes do Thesouro Nacional nos mesmos Estados. O Ohele da 
Delegação do Tribunal em Londres perceberá 1guaes vencimentos 
aos do Delegado do Thesouro Brasileiro naquella cidade. 
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9 1.0 • Os funccionarios da Secretaria nomeados para assis
tentes das Delegações perceberão, igualmente, os vencimentos do 
cargo effectivo e uma gratificação correspondente a. cincoenta 
por cento da g1·atlficaçã.o dos Delegados nos Estados em que ser
virem. O assistente da Delegação do Tribunal ern Londres per
ceberá iguaes vencimentos aos dos escripturarios da Delegacia 
do Thesouro Brasileiro. 

s 2.0 • Os funccionarios do Tribunal de Contas terão direitJ 
a transporte e ajudas de custo nas mesmas condições e em im
portancias iguaes, ás que forem concewda.s aos funccionarios do 
Thesouro Nacional. sendo-lhes tamoern applicaveis os mesmos 
dispositivos legaes sobre licenças, consignações em folha e abono 
de seus vencime.nto.:; e gratificações. 

Art. 15. As tomadas de contas dos agentes consulares e mais 
responsaveis no exterior, por gestão, commissão, ou a deantamen
tos, serão julgados pelo Tribunal e pela sua Delegação em Lon
dres, dentro da alçada que fõr estabelecida pelo mesmo Tribunal, 
obedecendo a legislação em vigor no que fõr applicavel, sendo 
dilatados os prazos, conforme tabella organizada. pelo Tribunal. 

§ 1.0 • O serviço de supprimento de sellos consulares será 
feito pela Delegacia, escriptuiando-se esses supprlmentos como 
adeantamento~ sujeitos á prestação de contas trime.;tral perante 
a Delegação do Tribunal de Contas junto á mesma Delegacia. 
ccmo os demais adeantame-ntos em dinheiro, nã.o podendo ser 
feito o 3.0 supprimento sem a prestacã.o de contas do 1.0 , obser
vando-se a s regras geraes do Codigo de Contabilidade para os 
adeantamentos. 

§ 2.0 • OS mappas d::! emolumentos consulares e de movimento 
de estampilhas dos consulados serão -examinados pela Delegacia 
do Thesouro e encaminhados á Delegação do Tribunal como 
elemento de contrasteacção na comprovação da applicação dos 
sellos consulares recebidos como adeantamentos na fónna acima 
estabelecida. 

§ 3.0• Ficam sujeitos á multa imposta pelo 'nibunal ou pelo 
delegado-chefe da Delegação em Lo:ndres, até 5() o/o dos venci
mentos, ou de quantia equivalente. os responsaveis no exterior 
que não apresentarem suas contas no prazo legal, ou quando in
timados para tal fim, bem como os chefes de consulados que 
não rem.etterem, no prazo regulamentar, os mappas de emolumen
tos consulares e de movimento de estampilhas a que se referem 
os Decretos ns. 19.546, de 30 de Dezembro de 1930, e 20.747, 
de 2 de Dezembro de 1931. 

Art. 16. o Tribunal de Contas expedirá instrucções espe
ciaes para o funccionanrento dos serviços da Delegação em Lon
dres, no que verificar-se não pocl~r ter eXacta applicação o regi
me commum em vigor nas demais delegações no Paiz quanto aos 
empenhos, reglsto de ordens de pagamento e de adeantamento, 
prazo para _apresentação dos processos de comprovação de quan
titativos recebidos, alçada para julgamento de tomada de contas 
dos resporu;a v eis no exterior e li!Xarne dos balancetes. 
· Art. 17. Ao entrar em vigor esta. lei, o Governo providen
ciará para que, em cada Delegacia Fiscal do Thesouro Nactona.l 
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nos Estados, seja çreada uma secção de tomada de contas dos 
responsaveis do Ministerio da Fazenda, para cumprimento da 
legislação em vigor, sendo fixado em regulamento ou instrucções 
as normas para o levantamento e organização do~ processos de 
tornada de contas que terão de ser presentes a Julgamento do 
Tribunal de Contas e suas Delegações nos Estados. 

§ 1.". Essas secções t erão, no mimimo, tres e, no maximo, 
seis funccionarios escolhidos nas repartições de Fazenda. ou 
em qualquer Ministerio, sendo supprimidas nas respectivas re
partições as vagas que occorrerem em virtude do aproveitamento 
de funccionarios nesse novo serviço, sendo transferlctos os neces
saiios creditas, para esse efffeito, sendo ainda aproVeitados 
funccionarlos, addidos, em disponibilidade ou extra.numerarios. 

§ 2.0 • Essas secções serão dirigidas por um chefe de secção 
ou contador e subordinadas immediatamente ao Delegado Fiscal. 

§ 3.0 • Na Delegacia do Thesouro em Londres o levantamen
to e a organização dos processos de tomada de contas serão feitos 
por funccionarios da Delegacia e da contadoria seccional ou da 
propria Delegação. 

§ 4.0 • Os differentes Minist~rios expedirão tnstrucções ãs 
suas repartições de contabilidade, nesta Capital e nos Estados, 
pa ra a immediata organização do serviço de tomada de contas, 
observando-se rigorosamente os preceitos legaes em vigor. 

Art. 18.0 • O Tribuna l de Contas, bem como os delegados, 
chefes das suas Delegações poderão, em casos especlaes, mandar 
proceder á tomada de contas, por funccionarios seus, auxiliados 
ou não por funcciona rios de outras r epartições, e proceder a 
diligencias necessa.rias. e requisitar os livros e documentos ne
cesssarios para as r eferidas tomadas de contas e diligencias que 
ferem ordenadas pelo Tribunal e suas Delegações. 

Art. 19. Nos actos sumettidos ao seu exame, como fiscal da 
administração financeira, as decisões do Tribunal de Contas serão 
proferidas no prazo maximo de 10 dias e concluirão pelo registo 
ou pela recusa deste . · 

á 1.o. Tratando-se de recusa de registo fundada na falta de 
saldo no credito ou imputação a credito improprlo, essa recusa 
tem caracter prohibitivo, desde que a decisão nã.o tenha sido 
reconsiderada, mediante reclamação da autoridade ordenadora, 
ao prazo de 10 dias. 

~ 2.0 • Quando a recusa de registo não se fundar nos· moti
vos do paragra pho anterior, a despesa poderá effectuar-se apôs 
despacho do Presidente da Republica, registo sob reserva do 
Tribunal de Contas e recurso ex-ofjicio para a Camara dos Depu
tados, dentro de cinco dias . 

§ s.o. A fiscalização rínanceira dos serviços autonomos será 
feita pela fôrma prevista nas leis que os estabelecerem. 

Art. 20. As ordens de pagamento e de adeantamento serão 
dirigidas directamente ao Tribunal de Contas e as suas Delega
ções, na fórma dos arts. 260 e 277 do Regulamento Geral do 
Codigo de Contabilidade Publica, devendo porém, toda a despesa, 
ser classificada com indicação dos saldos das respectivas con-
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signações, em cada processo, pela repartição de onde partir a 
ordem. 

Art. 21. As repartições pagadoras ao deduzir a despesa em 
seus livros de creditos, ou ao mandar cumprir a ordem, ou ainda 
ao ser effectuado, o pagamento ou entrega, poderão devolver os 
processos ao Tribunal de Contas ou suas Delegações, desde que 
tenha. surgido qualquer duvida, omissão ou engano, que possa 
acarretar prejuizo á :Fazenda Nacional, cabendo ao Tribunal, ou 
suas Delegações, acceitar ou não essas observações. 

Art. 22. Os contractos que, por qualquer modo, interessarem 
immediatamente a Receita ou a Despesa só se reputarão perfei
tos e acabados quando registados pelo Tribunal de Contas. 

§ 1.0 • O prazo para o registo será de 15 dias, contado da 
data de sua entrada no Tribunal, salvo se esse prazo fôr inter
rompido por qualquer diligencie. julgada necessaria pelo mesmo 
Tribunal. Em tal caso, aquelle prazo ficará accrescido do lapso 
de tempo que !ôr fixado, não podendo exceder de 15 dias. 

§ 2.0 • Os co.ntractos devem ser publicados no Diario Official 
dentro de lO dias de sua assignatura, quando assignados no 
Districto Federal e de 30 dias quando nos Estados e, em igual 
prazo, a contar da publicação, remettidos ao Tribunal de Contas, 
em protocollo do qual conste o dia e a. hora da entrega. 

Se, depois de publicados, não fôr feita a sua remessa neste 
prazo, o Procurador Geral junto ·ao Tribunal de Contas promo
verá.. dentro de cinco dias, o exame dos mesmos contractos, em 
petição instruída com o exemplar do Di4rio Official em que es
tiverem publicados. 

§ 3 .0 • Serão considerados inexistentes os contractos sobre 
os quaes deixar de pronunciar-se o Tribunal de Contas, por nãó 
terem sido publicados no Diario Ofticial. 

Essa publicação será. dispensavel, a juizo do Presidente da 
Republica, nos contractos que affectarem a defesa nacional, ou 
o credito publico. Neste caso, serão submettidos ao Tribunal com 
a nota de assumpto reservado. 

§ 4.0 . A. recusa do registo dos contractos impede a sua 
execução até ao pronunciamento do Poder Legislativo. 

§ 5.0 , A autoridade, que tiver approvado o contracto, é licit o 
solicitar ao Tribunal de Contas a reconsideração da recusa de 
registo de qualquer contracto, dentro de 15 dias, depois de pro
ferida a decisão do Tribunal, observandO-se, quanto ao exame 
do pedido, o mesmo prazo :lixado na primeira parte do jiaragra
pho 1.0 deste artigo. 

§ 6.0 • A communicação da recusa definitiva de registo será 
feita á Camara dos Deputados, dentro de 5 dias. 

Art. 23. · A' prestação de contas estão sujeitos todos os res .. 
ponsaveis por bens, valores e material da União sob sua guarda, 
observando-se na organização dos processos as seguintes normas: 

§ 1.0 • Os balancetes mensaes, a que estão obrigados todos os . 
exactores, estações anecadadoras e pagadoras, na forma. do ~ 1.0 , 

do artigo 89 do Codigo de Contabilidade, devem ser remettidos 
ás secções de contabilidade de que dependem, até o dia 10 de 
cada. mez. 
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~ 2.". A liquidação dos balancetes, á vista dos documentos 
de receita e despesa e dos termos de balanço que os acompanha
rem, será feita por trimestre, concluindO-se pelo excesso da. re
ceita e despesa, fixada a situação de cada responsavel perante a 
Fazenda Publica. 

§ 3.0 • A demonstração, assim organizada, será sem demora 
lançada no livro de contas correntes dos responsaveis, que deve 
existir em todas as secções de contabilidade, afim de que, oppor
tunamente, seja levantada a tomada de contas annual; em face 
dos lançamentos trimestraes. 

§ 4.0 • A tomada de contas annual dos responsaveis deverá 
estar terminada, em todas as secções de contabilidade e enca
minhados os processos ao Tribunal de Contas, dentro de um 
anno, contado do encerramento do exercício. 

No prazo de seis mezes o Tribunal de Contas proferirá o 
seu julgamento, depois de ter determinado, se necessario, qual
quer diligencia feita por funccionarios seus no sentido de apurar, 
nas proprias repartições, quaesquer duvidas suscitadas. 

§ 5.0
• Nos casos de desfalque ou desvio de bens da União, 

fallecimento de responsavel, ou exoneração por qualquer motivo, 
a tomada de contas será iniciada immediatamente e levada a 
termo com a maior presteza. 

Art. 24. os responsaveis, que deixarem de remetter dentro 
do prazo marcado, balancete mensal, serão suspensos até que 
o façam, pagando os juros legaes de móra pela retensão dos 
saldos e, na reincidencía, exonerados a bem da Fazenda PubliCa. 

Paragrapho unico. Para o fiel cumprimento deste preceito 
cabe, aos funccionarios incumbidos da liquidação dos balancetes 
mensaes e esctipturação dos livros de contas correntes, commu
nicar balancete no prazo legal. 

Art. 25. Os chefes das secções de contabilidade, além das 
penas disciplinares impostas pelos Ministros de que dependerem, 
!1cam sujeitos á multa até 50 % de seus vencimentos mensaes, 
no caso de inobservancia. das disposições contidas nos paragra
phos 1." a 3.0.- do artigo 23. 

Imporá. essa multa o Tribunal de Contas, a requerimento do 
Millisterio Publico, que para esse !im será pela Directoria com
petente do Tribunal informaào sobre a falta de cumprimento 
dos preceitos anteriormente mencionados. 

Art. 26. A directoria de Tomada de contas do Tribunal terá 
sempre em dia a relação completa. dos responsaveis sujeitos â 
tomada de contas em todo o Paiz, e, para isso, as r epartições, 
onde forem recebidas as cauções, lhe enviarão, até o fim do 
mez de Junho de cada anno, a lista dos responsaveis sob sua de
pendencia, commUDicando, outrosim, regularmente, as mociüica
ções soffridas, em consequencia de substituições. 

Paragrapho unico. Na mesma penalidade, do art1go prece
dente e imposta pela mesma. forma., incorrerão os chefes das 
r.epartiçóes no caso de transgressão deste preceito. 

Art. 27. .A$. contas em atrazo, comprehendidas até o dia 16 
de Julho de 1934 serão levantadas pelas Secções proprias me
diante exame arithmetico e confrontação do:> documentos, expe-
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díndo o Tribunal de Contas e suas DelegaÇÕes quitação aos res
ponsave1s, quando regulares. 

~ 1.0 • Se iõr apurado alcance. far-se-á tambem o exame 
moral. 

!i 2.0 • Consjderam-se pre.scriptas as contas dos re.sporuaveis 
anteriores a 1 de Janeiro õ.e 1924. uma vez que não estejam os 
mesmos em alcance já verificado -por falta de entrada dos saldos 
no tempo devido. 

O Tribunal de Contas darâ execução a. essa disposição man
dando eltpedir quitação e ordenando o levantamento das cauções. 
delJOSitos e o cancellamento das fianças. 

Art. 28. As delegações do Tribunal de Contas junto ãs Dele
gacias Fiscaes nos Estados terão competencia para julgar as con
tas de todos aquelles cuja r.esponsabilidade annual nlo exceda de 
cem contos de réis. assegurado á Fazenda. Publica e aos responsa
veís o dil"eito de recorrer para o Tribunal de Contas. dentro de 

. 30 dias, após a intimação da sentença. 
~ 1.0 • Das decisões definitivas das Delegações, recusando 

reg,isto a qualquer despesa. haverá. recurso para o Tribunal de 
Contas, dentro do prazo de 15 dias. 

~ 2.0 • O Ministerio Publico junto âs delegações interporá 
obrigatoriament~ recurso das decisões ou julgados que as mes
mas proferirem, sempre que a lei receber interpretação diversas 
da firmada pela jurisprudencia do Tribunal de Contas. 

Art. 29. Na comprovação dos adeantamentos serão obser
va dos os dispositivos da legislação de contabilidade em vigor. 

Art. 30. Os balanços financeiros do ultimo exercicio encer
rado e sobre os quaes o Tribunal de Contas terá de dar parecer, 
nos termos do artigo 102 da Constituição, serão organizados pela 
Contadoria Central da Republica, e delles deverá constar, qual
quer que seja a sua organização o seguinte: 

I - A receita orçada, a a rrecadada, a recolhida aos cofres 
geraes e a por cobrar, bem como a discriminação da cobrança por 
Est;ados e repartições. 

n - A d.espesa fixada na lei annual ou em creditas es:pe
ciaes, suppLementares e extraordinarios e a e!fecti vamente r ea
lizada: as obrigações de pagamento asswnidas no exercício; as 
que deixarem de ser pagas; os excessos de credito ou debito em 
cada verba ; bem s.ssim a demonstração das despesas de exerci
cios findos, com indicação da natureza e do exercício a que 
pertenciam. 

III - O resultado synthetico da execução do orçamento. Ao 
balanço synthetico ou gestão financeira serão annexadas as ta
b<;)Jlas parciaes necessarias para esclarecimento das contas. 

IV - Cópia do balanço patrimonial. 
~ 1.". O parecer de Tribunal deverá conter, a.lém de uma 

apreciação geral sobre a. execução do orçamento, o confronto das 
cifras constantes do balanço e as consignadas na sua escriptu
rnção, apontando as dtvergencias -entre umas e outras. 

Assigns.larã especialmente : quAnto á receit a, as omissões re
lativas a operações de credito e applicação das rendas especifica-
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das; quanto á despesa, os pagamentos acaso feitos á revelia do 
Tribunal de Contas. 

§ 2.0
• Se as contas não forem presentes ao Tribunal dentro 

do prazo constitucional o seu Presidente, em minucioso relatorio 
e com os elementos de que dispuzer sobre o exercício financeiro 
encerrado, communicará o facto á Camara dos Deputados pata 
os fins de direito. 

§ 3.0
• Caso tenham sido presentes ao Tribunal, dentro do 

prazo, as contas de administração financeira, ao parecer do Tri
bunal acompanhará o relataria do Presidente, em que apontará 
especialmente as de!iciencias das leis fiscaes e as reformas que 
se imponham. 

Art. :n. Continuam em vigor todas as disposições legaes e 
regulamentares sobre competencia e attribuições do Tribunal de 
Contas e sobre contabilidade publica que não collid;rem com os 
preceitos da Constituição e desta lei. 

Art. 32. Ficam resalvados os direitos de que gosam, pela 
legislação em vigor, o actual Representante do Ministerio Publico, 
o seu adjunto e os auditores do TribunaL 

Art. 33. As tomadas de contas nos Estados serão julgadas 
pelas Delegações, sendo obrigatorio o r€curso "ex-of!icio" para 
as dos responsaveis que estiverem sujeitos á fiança superior a 
15 contos de réis. 

Art. 34. Emquanto não forem r estabelecidas as Delegações 
do Tribunal de Contas junto â Delegacia do Thesouro em Lon
dres e ás Delegacias Fiscaes nos Estados, essas repartições envia
rão ao Tribunal de Contas demonstrações mensaes de todos os 
pagamentos effectuados para figurarem no relatorio do Tribunal 
sobre as contas da gestão financeira. 

Art. 35. l-'ica aberto o credito necessario para a execução da 
presente lei, que entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1935. 

Art. 36. :Revogam-se as disposições em contrario. 
5ala das Sessões da Commissão de Finanças, de 11 de Dezem

bro de 1.934. - Nero de Macedo, relator. 
(Vide tabella j unte) 

Seguem-se o officio e dOC;umentos encaminhados á Camara dos 
Deputados pelo President!! do Tribunal de Contas: 

Tribunal de Contas - Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1934. 
Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados: 
Usando da faculdade qu:: lbe outorgou o paragrapho unico do 

artigo 100 da Constituição de 16 de Julho de 1934, fez o Tribunal 
de Contas a organização de sua. Secretaria, que a este acompanha . 

Essa reforma de ha- muito se impunha e a :t!ova phase que ao 
Tribunal abriu a sabedoria do legislador constituinte, de funcções 
mais amplas e acção mais effica.z, veiu tornai-a urgente e im
prescindivel. 

Evitando prudentemente ínnovações radicaes, teve o Tribunal 
de Contas em vista uma mais perfeita execução de todos 05 servi
ços, no sentido de obter-se maior rapidez, sem prejuízo de cuida
doso preparo dos papeis e actos. 

Serviram ele base para a. !ixação da despesa. decorrente dos 
quadros propostos 9.$ dotações consignadas no orçamento de 1.930, 
ultimo anno em que o Tribunal de Contas exerceu a plenitude de 
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suas attribuições e em que funccionaram todas as suas delegações. 
Dentro dos totaes orçamentarios daquelle anno, entendeu de 

justiça o Tribunal fazer um pequeno augmento nos vencimentos 
dos funcciC>narios de sua Secretaria. 

Certo, os funccionarios do antigo corpo instructivo do Tribunal 
nunca perceberam menos que os do Thesouro Nacional e, ao con
trario, durante muitos annos, tiveram vencimentos superiores. 

A recente reforma dos serviços !azendarios (Decreto n. 24.144, 
de 18 de Abril de 1934) veiu, porém, estabelecer uma situação de 
inferioridade para os funccionarios da. Secretaria do Tribunal, que 
nada justifica e que importa em real injustiça. 

Pleiteando a. equipolencia de vencimentos dirigiram os funcciO
narios da. Secretaria a represen tação annexa. 

o Tribunal de Contas, inspirado em motivos que são notarias, 
propoz apenas um pequeno augmento, menos oneroso para os 
cofres publicas, não excedente do orçamento de 1930, mas declara 
que estará de accordo com a tabella. pleiteada. na alludida repre
sentação, :se á. sabedoria do Poder Legislativo approuver a sua 
adopção. 

Aprov-eito o ensejo para renovar a. V. Ex. os meus protestos de 
elevada estima e consideração. - Octavio Ta.rquinio cte Souza. 

- A' Commissâo de iFnanças. 

N . 148- 1935 

Abre, pelo Ministerio da Agricultura, o credito especial à.e 
300:000SOOO, para occorrer ás d espesas com o combate á raiva 
em varias zonas criadoras do Paiz. 

(Agricultura 13 e Finanças 65, 1935 - 1 .. Legislatura) 

O pedido !eito na mensagem, pelo Sr. Ministro da Agricultura , 
justifica-se <ie modo absolutamente perfeiw, porque, de f~cto, a 
raiva. de ha longa data, está. occasionando prejuiZOs de grande 
monta aos nossos rebanhos. 

A epizootia iniciou-se em Santa Catllarina, em Biguassú, e 
dahi se !oi disseminando através de varias Estados, tendo attin
gido Matto Grosso, onde tem occasionado grandes devastações, 
ameaçando, de medo muito sério, a criação em nosso Paiz. 

Além dos Estados assignala.dos na mensagem, sabemos que 
pequenos fócos de raiva têm surgido em outros pontos, e tudo 
leva. a crer que a dissetn.inaçã.o se faça, sobretudo, por uma especie 
de morcego hematophago, segundo experiencias realizadas pelo 
Dr. Esperidião de Queiroz Lima, que conseguiu a transmissão do 
mal por este novo elemento. 

Sala. das Sessões, 26 de Julho de 1935. - Arlhur Neiva, Presi
dente-relatol'. - Teixeira Leite. - Ricardo Machaào. - Humberto 
R.. de Andrade. - Francisco di F iorí. - Cardillo Filho. - Cid B. 
de Castro Prado. 
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PARECER DA COMMlSSÃO DE FINANÇAS 

Opina a Conunissão de Agricultura que o pedido feito em 
mensagem do Sr. Pr.~sidente da Republica, de um credito de 
300:0005000 para o combate á raiva em varias zonas, especialmente 
nos Estados de Santa Catharina e Matto Grosso, "justifica-se de 
modo absolutamente perfeito", pois a zoonose "está occasionando 
prejuiZos de grande monta aos nossos rebanhos", "sobretudo no 
Estado de Matto Grosso", "onde tem occasionado grandes devasta
ções, ameaçando, de modo serio, a creação em nosso Paiz". 

Trata-se, como bem infonnou o Sr. Ministro da Fazenda, ao 
opinar sobre o pedido de credito de "uma. verdadeira calamidade 
publica" motivo pelo qual ha de a Commissã.o de Finanças 
transigir, na especie, com os seus elevados propositos de rigorosa 
economia, para autorizar o credito solicitado. 

Propomos, em conclusão: 

PROJECTO 

Abre o credito cie 300:000SOOO, para o comb~te á raiva em varias 
zonas do Paiz, notadamente nos Estados de ·Santa Catharina 
e M atto Grosso. 

O Poder Legisla ti v o decreta: 

Art. 1.0 • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, desde já, 
ao MJnisterio da Agricultura o credito especial de 300:000$000 
(trezentos contos de réisJ , para occorrer às despesas com o com
bate á raiva em varias zonas criadoras do Paiz, notadamente nos 
Estados de Santa Catharina e Matto Grosso, largamente invadidos 
-pelo mal e onde são maiores os interesses ameaçados. 

Art. 2.0
• & despesas por conta do credito a que se rerere o 

artigo anterior serão feitas por meio de adeantamentos, e obede
cerão. com relação á. applicação, ás disposições do regulamento do 
Codigo de Contabilidade Publica. 

Art. 3.0. O credito em apreço, tendo em vista a extrema mo
bilidade que os serviços de campo elevem assumir, poderá ser gasto 
sem limites para despesas de pessoal e material, e. quanto ás 
exigencias de comprovação, gozará do regime creado pelo decreto 
lei n. 21.266, de 8 de Abril de 1932, que dispõe sobre a prestação 
de contas dos chefes das Commissões de Limites. 

Art. 4.0 • Fica o Poder Executivo autorizado a realizar até 
300:000$000, a operação de credito necessana para custear a des
pesa creada por este decreto. 

Art. 5.0 • · Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Commlssão de Finanças, 22 de Julho de 1935. - JOõ.a 

Simplicio, Presidente. - Clemente Marlani, Relator. - ArnaldO 
Bastos. - Henrique DO!i.Sv-"0'11h..- Pedro Firmeza. - França. Filho. 
- Carlcs Luz. - Amaral Peixoto FilhO. - Daniel de Carvalho • 
.com restricções. 
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MENSAGEM lt. QUE SE REFERE O PAI\ECE:R 

Senhores membros do Congresso Naclonal: 

A n ecessidade de debeUar varlos surtos ep1zoot!cos da raiva 
ou pseudo-raiva, irrompidos em zonas de grande importancia na 
prcducção pastoril do Paiz, está a exigir a intervenção do poder 
publico de maneira a mals prompta, racional _e systematica. 

Manifestando-se ha varlos annos, a zoonose tem tomado pro
porções cada vez maiores, alcançando zonas criadoras cada. vez 
mais importantes pelo numero e valor dos rebanhos explorados. 
A acção do Governo no seu combate, caracterizando-se pela insuf
ficiencia de recursos e principalmente pela falta de continuidade, 
tem resultado inef!icaz. Contrasta com isto a aggressividade do 
mal ; a grande extensão territorial onde se manifesta; o regime de 
criação extensiva e de campo aberto seguido na maior região fla
gellada; a inaccessibilidade dessa região nas épocas de enchente; 
a distancia em que se acha dos centros populosos onde as facili
dades de acção sao maiores; a pouca durabilidade da vacc::ina appli
cada na proph:Ylaxia do mal; o curto periodo de tempo de immuni
zação que esta confere e, além de muitos outros factores desfavo
raveis, a falta de conhecimento exacto, de parte da sciencia , sobt·e 
o verda.deiro agente transmissor do mal. 

Mas a verdade é que, deixando o seu caracter epizootico inicial 
para assumir prcporções e características de uma grande enzootia, 
o mal vae se propagando por modo assustador, diZimando, quasi 
per inteiro, os rebanhos daS zonas mais attingidas. Dahi a necessi
dade indeclinavel de uma acção mais energíca, mais activa de parte 
do Governo Federal, a qual .não se põde basear nos recursos or
dínarios com que conta o Ministerio da Agricultura, para a defesa 
sanitaria dos rebanhos nacionaes. Dahi a necessidade da intcrvcm
çá.o do Congresso Nacional no sentido da votação de um credito 
especial, na ímportancia mínima de 300:000$000, que, posto á dis~ 
posição do orgão administrativo especialmente encarregado desse 
mister, seja por ~lle empregado exclusivamente na debellaçáo 
do mal. 

Basta considerar a immensa região criadora de Matto Grosso, 
por onde este se tem propagado e a irradiação que vae tendo o 
fóco existente no Estado de Santa Catharina, e ter em vista que 
o unico meio seguro para comba ter a terrível zoonose é a vaccina
ção systematica de todas as rezes das regiões a t tingidas, para bem 
se avaliar a extensão dos recursos necessarios a tal campanha, 
para que ella ·de facto seja proveitosa, tanto qua.nto podem asse
gurar os conhecimentos da veteri.naria a este respeito, na phase 
actual. Por isso mesmo, esse credito, para que produza os effeitos 
que de sua ap];>licação se deve esperar, necessario se torna que seja 
dado em condições que autorizem o seu emprego de maneira ampla 
sem que do seu conjuncto se destaque qualquer quota com discrimi
nações reservadas ao pagamento de despesas com pessoal ou 
material. 
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Quanto á prestação de contas, suggeriria que fossem adaptadas 
as prescripções do Decreto n. 21.266, de 8 de Abril de 1932, que 
dispõe sobre as presta ções de contas dos chefes das commissõ:!S 
de Limites, por só a pratica e o rumo que a campanha possa to
mar, no desenvolvimento que venha a ter, são capazes de aconse- -
lhar o emprego dos recursos neste ou naquelle sentido, por esta ou 
por aquella forma, m E:smo porque o credito qtie ora é pedido não 
representa senão o estrictamente necessario para uma acc;ão a se 
desenvolver em ambiente onde os factores desfavoraveis, j á enu
merados, não são faceis de remover. 

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 1935. - Getulio Vargas. 
A Camara dos Deputados, de accordo com o a1·t. 2° in fine das 

Disposições Transitarias da Constituição da Republica, e tendo em 
vista a mensagem que lhe transmittiu o Excell.entissimo Senhor 
Presidente da Republica, decreta: 

Art. 1.0 • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, desde já ao 
Ministerio da Agricultura o credito especial de 300 :000S (trezentos 
contos de réis), para occorrer ás despesas com o combate á raiva 
em varias zonas criadoras do Paíz, notadamente nos Estados de 
Santa Catharina e Matto Grosso, largamente invadidos pelo mal e 
onde são maiores os interesses ameaçados. 

Art. 2.0 . As despesas por conta do credito a que se refere o 
artigo anterior serão :feitas por meio de adeantamentos, e obedece
rão, com relação á applicação. ás disposições do regulamento do 
Codigo de Contabilidade Publica. 

Art. 3.0 • O credito em apreço, tendo em vista a extrema mo
bilidade que os servicos de campo devem a ssumir, poderá ser gasto 
sem limites para despesas de Pessoal ~ Material, e quanto ãs 
exigencias de comprovação, gosará do regime creado pele Decreto 
Lei n. 21.266, de 8 de Abril de 1932, que dispõe sobre a prestação 
de contas dos chefes das Commissões de Limites. 

Art. 4.0 • Revogam-se as disposições em contrario. 

Justificação 

O caracter de calamidade publica que estão assumindo os pre
juizcs determinados pela raiva que sob forma epizootica vem asso
lando os rebanhos de varios Estados da União, notadamente Oli de 
Santa Catharina e Matto Grosso, está a exigir o emprego de meios 
mais energicos do que aquelles que o Governo da União tem utili
zaõ.o, lançando mão dos recursos ordinarios que os orçamentos lhe 
facultam. 

As sommas annualmente dispendidas no combate ao mal, se 
fossem reunidas em uma s6 parcella, teriam sido su!!lcientes, t alvez 
para a sua completa debellação, e os resultados decorren tes da cessa
cão dos prejuízos teriam restituído á. et onomia nacional os recur
sos pelo governo appiicados na defesa dos rebanhos do Paiz. 

Por outro lado, as difficuldades creadas pelos regulamentos 
em vigor á a.pplicação dos recursos ,.scassos com que o Governo 
da Republlca t em contado, são outros tantos entraves á realiza
ção dos objectivos collimados, razão por que, embora. não se 
prescinda da compro\•ação exacta das despesas, faz-se mister 
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proporcionar á Administração todos os elementos tendentes a 
tornar possivel a. extrema mobilidade de que se devem revestir 
as operações que custearão a campanha pela debellaçã.o do mal. 

As distancias a percorrer, a natureza das despesas a realizar 
e a. di1ficuldade dos meios de transportes nas zonas flagelladas, 
tornarão impossivel a applicação dos adeantamentos, se forem 
obedecidos os prazos limitados para as prestações d_e contas a 
que se referem os dispositivos em vigor. 

Cópia ~ Gabinete do Sr. Ministro da Fazenda - Numero 
297 - Gabinete - Exmo. Sr. Presidente da Republica. Justi
fica o Ministerio da Agricultura a necessidade da abertura de 
um credito especial de 300:000$000, para combater a epizootia 
que vem dizimando o gado em Matto Grosso e Santa Catharina. 
Dados os fins a que se destina e tendo em vista as razões e:lq)OS
tas, não se oppõe este Ministerío á concessão do credito, consi
derado porém, como sendo de natureza "extraordina.ria", por 
isso que se trata. de combater um mal · :e pelos seus eUeitos e 
repercussão na economia nacional, póde ser tido como verdadei
ra calamidade publica. Devo salientar todavia que são proceden
tes os repaxos do Sr. director da Despesa Publica ao projecto 
de decreto incluso, cujo art. 3.0 deve ser modificado, maximé na. 
parte referente ás comprovações dos adiantamentos, que não de
vem ficar, como ali se pretende, sem subordinação "a quaesquer 
limitações de prazo estabelecidas em lei". _\o em vez de tãr- in
conveniente quanto desnecessa.rio preceito, poder-se-á. estaoola
cer para as comprovações em apreço regime semelhante ao 
adaptado para os a diantamentos entregues ás Commissões de 
Limites, de que trata o Decreto n. 21.266, de 8 de Abril de 1932. 

Rio de Janeiro, 25 de Março de 1935. - A. de SOlLZa Costa. 
Confere com o original. - Lygia. de Ba-rros. 
Visto. - (assignatura illegivel) , chefe de secção. 
- A ' Commissáo de Finanças e Orçamento. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 
Tem a. palavra o Sr. Café Filho, primeiro orador inscrí~to. 
O Sr. Café Filho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no pe-

ríodo regimental, tive opportunidade de aprese:rJtar varias emen
das ás tabellas das despesas de diversos Ministerios emendas que 
classiflquei. umas, como de caracter regional e. outras como de 
oara.cter geral. As de caracter geral, dizem respeito á esl)eCifi
cação da verba. para liquidação das dividas resultantes de sen
tenças judici.arías e cutra. quanto á creação de uma nova sub
consignação,· de modo que o Governo possa attender aos funcclo· 
nartos civis, credores da União em consequencia do não paga. 
mento da chamada Ta bella Lyra. 

A Tabella. Lyra. 

A primeira das emendas mereceu encaminhamento por parte 
da Mesa., o que, entretanto, não se' deu com a segunda. Desconhe
ço os motivos por que a Mesa não tomou em consideração a 
emenda. referente á sub-consignação de 200 :000$000, para atten· 
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der ao pagamento dos funccionarios publicos, titulados, que dei
xaram de receber a gratificação da Tabella Lyra. E ' sabido da 
casa que o GQverno pagou, em quasi todos os Min.isterios, a 
majoração correspondente á referida gratificação da. fome; en
tretanto, por esgotamento da. verba, deixou de a ttender a varios 
funccionarios. Para justificar isso, allegou sempre a ausencila 
de especificação de verba. Procurei, então, remediar esse mal, ou 
melhor, essa falha, destacando da consignação de 15 .000:000$000, 
destinada ao pagamento das dividas de exercícios encerrados, a 
quantia de ·200 :000$000, com a qual se fará. face ao pagamentl 
dos funccionarios que não receberam. a gratificação d:l. Tabella 
Lyra. 

Liquidação da. ci.ivid.a, decorr~te àe sentença iudiciaria 

A outra emenda, já referida, é a que manda P.levar de 
200:000$000. para 1.000:000$000, a verba referente á liquidação das 
sentenças judiciarias. 

Sabe a Camara que já sobe a dez mil contos de réis o valor 
dos precatorios da Côrte Suprema, pedindo o pagamento das di
vidas r esultantes de condemne.ções judiciarias. Na proposta or
çamentaria, entretanto, é feita. a dotação de 200:000$000, para. 
fazer face a uma despesa que se eleva a 10.000:000$000! 

Entendi, com a emenda apresentada, que, se no momento 
não nos é possível attender a toda a divida, abrindo o credito 
de 10. 000 contos, a que corres!)Onde a obrigação do Thesouro 
Publico, pelo menos se poderia satisfazer a um dedmo della, 
annualmente, e, então elevei de 200 a 1.000 contos o credito 
para liquidação das .sentenças judiciarias. Como a Commissão 
de Finanças deve iniciar, ou já iniciou, o estudo das emendas, 
offerecidas ã proposta orçamentaria , chamo a atten~ã.o desse 
<lrgã.o technico para a emenda que óra aprecio, a qual me parece 
de relevante importancia, especialmente quando a proposta orça
mentaria consignou uma verba de 15. 000 contos para liquidação 
das dividas de exercícios éncerrados e apenas 200 contos para 
r esgate dos credites decorrentes de sentenças judiciarias. 

Nenhuma. divida é mais certa, e por isso deve ser attendida 
.com maior presteza, que aquella apurada. em juizo, onde as par
tes discutiram, accentua:ndo seu direito e vencendo, não se jus
tificando, portanto, que, agora, por uma consignação ínfima, 
burlemos o pagamento, de vez que não é possivel, com uma 
consignação orçamentaria. de 200 contos de réis, attender a pa
gamentos de creditas que se elevam a 10.000 contos, para o que 
seriam precisos 50 annos para liquidação do montante actual 
da divida. 

São duas as emendas ora apreciadas. Uma não foi encami
nhada pela Mesa por motivos ainda desconhecidos como já fiz 
notar; mas para a outra chamo a a~nção da Commissão ae 
Finanças, reclamando uma solução fa \oravel, afim de que não 
desesperem os que têm contra o Thesouro publico um credito 
de divida liquida e certa, como o derivado de sentença judiciaria. 
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O Rio Grande do Norte não é um peso nwrto ... 

As outJ.·as emendas por mim chamadas de feição regional. 
dizem respeito a interesses do Rio Grande do Norte. São con
signações ou sub-consignações creadas para attender a despesas 
com serviços publicas no meu Estado. Como cream encarg::}S 
para a Nação, quero accentuar que o Rio Grande do Norte, dos 
menores Estados da Federação, assola9,o quasi sempre pelo phe
nomeno da secca, não é peso morto. não é Estado que tire tudo 
da. Nação sem lhe dar cousa alguma. Assim é que trago á apre
ciação dos nobres collegas o balanço geral do exercicio de 1934, 
por onde se vê que o Rio G1·ande do Norte, apezar do flage11o das 
seccas, apezar da sua extensão territorial e da sua pequena po
pulação, contribue para os cofres do Paiz com a signüicativa 
cifra de 12.151:985$000; mais que os Estados de Goyaz, Piauhy. 
Matto Grosso, Sergipe, Espirito Santo, Maranhão, Amazonas e 
Alagoas. Esta cifra corresponde a 7. 951:985$600 de diversas ren
das, e mais 4.200 contos do imposto federal do sal em igual pe
ricdo da arrecadação especificada. 

Vê-se, Sr. Presidente, por esses dados do proprio balanço, do 
exercício passado, que tenho razão quando accentuo, pleiteando 
alguns melhoramentos para o meu Estado, que elle não é p::so 
mcrto no seio da Federação. Deu á União a significativa cifra 
de 12.151:885SOOO, e recebeu, em igual periodo, para a rnanut,~n

ção de varíos serviços federaes, a importancia de 7.357:2398900. 

O que pedimos está dentro da nossa propria receita 
Ora, por esses algarismos, demonstrado por nós, os riogran

dens(';S do norte, demos á União l2.l51:985SOOO e recebemos, par? 
tcdos os serviços, inclusive o de seccas, 7.357:2398900, ha, po1 
conseguinte, saldo a nosso favor de 4.794:745$100 . 

.As emendas da bancada do Rio Grande do Norte, cream en
cargos que se elevam a 3. 608:000$000. Se deduzirmos essa cifre 
da que representa o saldo a favor do Estado, nas suas relações 
com a União, ainda teremos, em favor desta, a aprec:iavel dif
fel'ença de 1.186:745$100. 

Chamo a att~nção da Camara para essas dados, afim de 
justificar as despesas que venho reclamar do Governo Federal 
como medida de justiça e para o equilibrio na distribuição das 
verbas com os diversos Estados. 

As Delegacias Fiscaes e as singularidades orçamentarias 
Ha no Orçamento da Republlca, Sr. Presidente, verdadeiros 

disparates quanto ao modo de organização administrativa nos 
differentes Estados. 

P ermitto-me chamar a attenção dos nobres coll~gas, especi:tl
mente daquelles que integram a Commissão de Finanças, para 
essas singularidades orçamentarias. 

Existe na :proposta a especificação das di versas repartições 
federa.es dos Estados, com os respectivos quadros de pessoal. Vou 
encontrar, para apanhar de momento 1~~ exemplo, a organização 
das Delegacias Fiscaes. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 12:38- Página 81 de 134 

-61-

.A Delegacia Fiscal do Amazonas P. de segunda classe, com 
despesa orçada de 551 :300$000; pois bem, esse Est-ado tem arre
cadação inferior, no momento, á do R iC' Grande do Norte. Pelo 
balanço de 1934, essa arrecadação attingiu apenas a 7.828:5338400. 

Em quasi igualdade de condições com a Delegacia Fiscal do 
Amazonas está a do Maranhão, Estado que dá contribuição inte
r ior á do Rio Grande do Norte. A ~legacia Fiscal do Maranhão é 
organizada nos mesmos moldes e deve pertencer á mesma catego
ria do Amazonas, notando-se apeiias, nesta, maior ·numero de 
funcclonarios. O Maranhão, no momento, contribue para a União 
con1 7.710:891$300. 

Ora. Sr. Presidente, não se justifica que os serviços publicas 
concernentes á acção das Delegacias F:tcaes estejam subor dina
dos a essa disparidade de organização. e que se exija de uns 
funccionarios a multiplicidade de esfe-rços. não reclamada de 
outros. em repartições de quadros maic~·es. 

Neste momento deu meu testemu-:th~ de que os serviços da 
Delegacia Fiscal do meu Estado, para serem mantidos em dia, 
dada a defficiencia do pessoal e tendo-s•3 ê'm vista o vulto daquelles, 
exigem. quasi sempre, ou, antes, sempre, seja o expediente pro
rogado ncite a dentro, emquanto que delegacias de menor mo
vimento, .em Estados que têm arrecad«.qão inferior, dispõem de 
pessoal duplicado relativamente ao do Rio G1'ande do Norte. 

São, Sr. Presidente, injustiças orçamentarias que é preciso 
l'eparar. Sobre o assumpto peço a a ttenção da Camara e espe
cialmente dos doutos e íntegros membros da Commissõ.o de 
Finanças. 

E' disparate contra o qual neste momento clama um repre
sentante de Estado pequeno, que te•n nesta Casa bancada dimi
nuta, sem meios para fazer impôr o seu ponto de vista, confiante, 
porém, n o espírito de justiça dos seus nobres collegas. Ainda 
nesr2. hora, é de bem notar, desgraçadamente para nós, 
Srs. Deputad()S, vermos que, por motivos que não convfm exa
minar. para não esmiuçar casos regionaes, manter-se alheia a 
esse debate a minoria da bancada potyguar, quando deveria dar 
um exemplo de elegancia política collocando os interesses geraes 
do meu Estado acima das competições de campanario. · 

Voltando ao assumpto, Sr. Presidente, sei de outras delega
cias e de outras organizações administrativas que estão nas mes
mas condições das criticadas. Assim, a Delegacia Fiscal de Matto 
Grosso é equiparada á do Maranhão, não . obstante o primeiro 
desses Estados contribuir, actualmente, para a União, apenas com a 
importancia de 4.109:241$300. 

Maior é, Sr. Presidente, a extravagancia quando analyso a 
proposta orçamentaria relativa ao Mioister1o da Fazenda. veri
ficando que Delegacias da mesma classe. como a de Alagôas, cor.: 
fun.:cionarios, portanto, de categoria igual aos do meu Estado, 
são pagos com a importancia mensal de 50 e 100 mil réis a 
mais, sem que encontremos a razão de ser dessa injustiça fla
gmnte contra os servidores da Nação, no Rio Grande do Norte. 
em . Santa Catharina, etc. 
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Venho fazer senti:r iS.So á Camara e, particulattnente, á Com
missão de Finanças, para Que reparem os defeitos dessa or~<am
zaçáo dos serviços publicos. 

A Delegacia Fiscal de Alagôas, como disse, é de categoria 
identica á do Rio Grande do N"orte; no entanto, seus funcciona
rios percebem vencimentos düferentes. Exemplifiquemos: um 
primeiro escripturario da Delegacia Fiscal do Eio Grande do 
Norte tem de vencimentQs 6 :000$000 e 3 :000$000 de gratificação, 
emquanto os da Delegacia de Alagôas percebem - de ordenado 
6:400$000 e de gratificação 3:200$000! Um .segundo esCl·ipturario 
na Delegacia de Natal tem 4:000$000 de ordenado e 2:0005000 de 
gratificação, quando em Alagôas tem 4:800$000 e 2:400S(l00 respe
ctivamente. 

A isso é que chamo de injustiça orçamentaria. E porque 
discuto materia dessa or~m peço, especialmente, a attenção da 
representação classista e, em particular, dos col1egas que repre
sentam o funccionalismo publico brasileiro, afim de que estudem 
tal situação e ajudem os Deputados pelo Rio Grande do No:.-te a 
conseguir o equllibrio elas remuneraçÕes, isto é, a igualdade de 
retribuição aos funcc!onarios de categoria similar, principalmente 
no que diz respeito ás Delegacias Fiscaes. 

OS Sl:ltVIÇOS JlO DOM!NIO M 'UNIÃO 

Noto ainda no Orç:;mento 'io Minist~ric da Fa::G(·nda, na ru
'lrica ~ue se relar:k;na com a org3.niza.ção dcs serviç..'ls do Dominio 
da União, que intere:.sa de perto ao Rio Grande do Norte. visto 
~t.mo possue esse Estado grande trato de i:~rrenos do;- marinha e 
proprios nacionaes, que está o mesmo eivado dos mesmos vicias 
e das injustiças que apontei ao tratar das Delegacias Fiscaes. 

Sr. Presidente, chamo a attençã.o dos Srs. Deputados para a 
cireumstancia seguinte: Os funccionarios dos serviços do Dominio 
da. União têm retribuição de accordo com a categoria do Estado 
e não em conformidade com a Da.tureza do serviço que lhes é 
attribuido. .Ass1m, Sr. Presidente, nas diversas especificações. va
mos encontrar que os trabalhadores do Dominio da. União, no Rio 
Grande do Norte, são em numero de tres apenas e têm de orde
nado mensal a ninharia de cem mil xéis. 

Srs. Deputados, quando cogitamos de regular a vida e as con
dições dos trabalhadores em empresas particulares e concessiona
rlos dos serviços publicas da União, dos Estados e dos Municípios, 
quando procuramos attender ás necessidades minixna.s das classes 
operarias - é o proprio governo da Republica., é a. propria União 
que, no seu Orçamento, especifica para um seu servidor, no Rio 
Grande do Norte, o ordenado mensal de 100$0001. Quer dizer, 
importancia inferior a 4$000 diarios, insufficiente á manutenção de 
um individuo em qualquer parte do Paiz. Se esse estipencUo fosse 
generalizado, pelo menos, a todos os trabalhadores do Dominio da 
União, ainda assim eu reclamaria para que a justiça se fizesse de 
modo completo, elevando-se esse salario ao nivel das necessidades 
minimas. Mas vamos encontrar, Sl'. Presidente, que um trabalha
dor da repartição a que me referi - o Dominio da. União - no 
Estado de São Paulo, tem de ordenado 240$000! E mais ainda: 
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contrastando com as proprias condições de vida, ou accentuando 
melhor o contraste da especificação, verificamos que num Estado 
como o do Ceará, onde as condições de vida são identicas á.s do 
Rio Grande do Norte, o trabalhador do Domínio da União -
está na proposta orçamentaria - tem de ordenado 120$000. No 
meu Estado ganha apenas 100$000 ! ... 

Vemos ainda, Sr. Presidente, que em Pernambuco, onde as 
condições de vida talvez - eu me atrevo· a affirmar - sejam in
feriores ás do Rio Grande do· Norte, o trabalhador do Dominio 
da União ganha mensalmente 150$000, ao pa:;so que no Rio Grande 
do Norte, Parahyba e Alagôas tem, apenas. 100$000 de ordenado. 

Não sei porque, Srs. Deputados, devamos commetter injusti
ças dessa especie, quando, pela propria natureza do serv.iço, pela 
extensão da faixa de marinha e pela multiplicidade de trabalho, 
que é affecto ao Dominio da União, no Rio Grande do Norte, 
deviam ser melhormente remunerados os funccionarios incumbi
dos ali desse serviço. 

São essas as reparações que pretendo obter da Commissão de 
Finanças, na proposta orçamentaria. 

Ainda ha outra, porém, quanto ao serviço do Domínio da 
União: é na parte que diz respeito á. sua direcção. 

No Rio Grande do Norte, com extensíssima faixa littoranea, o 
Domínio da União tem a seguinte especificação de pessoal: 

"Encarregado da administração e escrivão de registro 
- vencimento, 5:600$; gratificação, 2 :800$000. 1 engenhei
ro: vencimento, 5: 600$; gratificação 2 :800$000". 

E' de notar que o encarregado do serviço accumula as 
funcções de escrivão. 

Em Pernambuco ha administrador e ha um escrivão do 
registro. 

Pois bem: só o escrivão do registro, em Pernambuco. tem de 
vencimentos 6:400$000, e de gratificação, 3:200$000. Quer dizer: na 
mesma repártiçã.o, subordinado ao mesmo serviço, talvez com affa
zeres menores, o escrivão do registro, em Pernambuco, ganha mais, 
pela proposta orçamentar1a., que o administrador do serviço, que, 
no Rio Grande do Norte, accumula, como já disse. as tuncções de 
aà.m.inistrador e de escrivão! 

O SR. l3ARREro PINTo - Defeitos da reforma Oswaldo Aranha 
no M:inisterio da Fazenda, creando privilegias para certos funccio
narios. Além disso, não houve - vamos dizer - bastante criterio. 
Essa disparidade que V. Ex. está apontando - e nisso merece 
todo o apoio da bancada do fuoecionalismo · - foi objecto de 
emenda que apresentei. E note-se que isso vae num crescendo 
assustador, porque, emquanto se recusa augmento de vencimentos 
aos funccionarios da União, por ser inconstitucional e por haver 
falta de recursos, a proposta orça.mentaria traz em seu bojo 
augmento de quotas. V. Ex. está esplanando brilhantemente a 
questão, que merece attenção especial da Camara. Acredito que 
a Commissão de Finanças não possa fazer nada, porque o § 1° 
do artigo 42 da Constitmção estabelece que e de iniciativa do 
Governo. M.as seria, então, o caso de enviannos mensagem ao 
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Chefe do Governo, pedindo esses elementos. afim de fazermos as 
necessarias correcções. 

o SR.. CAFE' FILHO - V. Ex .. representante do funccionalis
mo publico, reconhece que tenho razão nas minhas queixas contra 
a proposta orçam.entari.a. Quero estar certo, porém, de que não 
terei apenas a sympathia, mas o apoio de V. Ex. ás emendas 
que apresentei, na parte relativa ás necessidades do Rio Grande 
do Norte. 

O SR. BARRETo PINTo - Se V. Ex. apresentar projecto man
dando suspender os effeitos da reforma do Thesouro, estarei 
prompto a lhe dar minha assignatura. ~as, acceitar emenda, acho 
que não será possivel. 

O SR. CA.FE 'FILHO- V. Ex. accentuou que só por inicia
tiva do Poder Executivo, em face do preceito constitucional, me
diante votação de projecto especial ou em virtude de lei anterior, 
é que se póde fazer essa alteração. 

A minha critica á proposta orçamentaria visa: existindo, no 
momento, a Commi.Ssão de Reajustamento dos vencimentos dos 
funccionaríos publicas, fazer que, ao serem apreciadas as questões 
relativas aos serviços administrativos nos Estados, não sejam es
quecidas as condtções dos servidores da Delegacia Fiscal c:to Rio 
Grande do Norte, que, hoje, estão em desigualdade de condiçõ.e:; 
com Estados que offerecem contribuição inferior á do meu 
E:>tado. 

O SR. BAlUETo PINTO - V. Ex. permitte uma rectificação? 
Onde V. Ex. diz: Rio Grande do Norte, vamos dizer Rio Grande 
do Norte, Parahyba, Alagõas, Sergipe, etc. 

O SR. CAFE' .FILHO - V. Ex. não ouviu a parte do meu 
discurso em que apreciei essa questão, pois declarei que Parahyba, 
Piauhy, Rio Grande do Norte e Matto Grosso, são Estados que 
".Stão nas mesmas condições quanto á organização dos serviços 
do Domínio da União. embora tenham a.lgun~ desses, Delegacias 
de categoria superior. Desejo que se reparem as injustiças, não 
só quanto ao Rio Grande do Norte. mas tambem relativamente a 
todos os Estados que têm trabalhadores da União pagos a 100$000 
mensa.es. 

Quanto ao orçamento da Fazenda, estas são algumas das cor
recções que alvitro. 

O SR. BÁRRETO PINTO - O que vem fazendo com muito bri
lhantismo. 

OS SERVIÇOS DE SECCA E A ESTRADA DE n;RRO CEN'l'RAL 

O SR. CAFE' FILHO - Sr. Presidente, desde a administração 
do meu eminente amigo e illustre brasileiro Sr. José Americo de 
Almeida, no Ministerio da Viação, que se traçou um plano de 
organização dos serviços ou sua systematização no combate á 
seccas do Nordeste. Uma disposição constitucional obriga a con
signação de verbas para attender a taes serviços. 

No orçamento do Ministerio da Viação vem cumprida essa 
exigencia constitucional com uma flagrante injustiça. E ' quando, 
na verba destinada ao proseguimento de obras e serviços, sub
consignação n. 7, a proposta manda destacar da verba 26.944:345$, 
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3.000:000$ para construcção de prolongamentos, ramaes e outros 
melhoramentos na Rêde de Viação Cearense-

Não quero, de maneira alguma, combater a especlticação de 
destaque para. proseguimento de obras na alludida Rêd.e. Venho 
reclamar da Camara e da Commissão de Finanças o :seguinte: 
estrada de penetração. como a Rêde de Viação Cearense, podendo, 
no meu Estado, attenuar os effeitos das calamidades periodicas, ê 
tambem a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. 

E para essa. via ferrea, que é um dos trabalhos de engenharia 
de m1tior visão economica e que ligou o nome illustre do no~o 
eminente collega Sr. Sampaio Corrêa á. gratidão do povo do Rio . 
Grande do ~arte, de migalha em migalha, vem sendo a contrl
btüção do erario. Depois de alguns lustros, essa ferrovia conseguiu 
apenas 236 ltilometros. E apezar disso, a sua utilidade já. se apre
senta na. situação de prosperidade que demonstro, accentuando-a, 
com os dados officiaes que me offerece o BalançO Geral da &e
publica, nos ultimos quatro annos, com a especificação de renda 
seguinte : Em 1930. a Estrada de Feno Central do Rio Grande 
do Norte tinha uma receita de 630 contos; em 1934, isto é, no 
e:x:ercicio passado, essa receita foi de L 280 contos. 

Sr. Presidente, parece-me que por ter prosperado aquella fer
rovia de tal modo, desdobrando-Se a sua receita, augmentada de 
630 para 1.280 contos, vem agora, na proposta orçamentaria, a 
verba correspondente a essa estrada, reduzida. de mil contos, 
que foi a de 1935, para 500 contos em 1936! 

Isto - per:mlttam-me - é accentuada má vontade relativa
mente ao que diZ respeito a um Estado pequeno e cançado pelo 
~ctameZito de suas energias ao flagello das seccas. _-

O SR. C!úttOs REis - v_ Ex. tem absoluta razáo. Gi!ralmente 
se argumenta que as estradas de ferro são deficitaria.s, mas, pelo 
que produzem, pelo desenvolvimento das zonas a que servem. esses 
dejicits ficam compensados_ 

o SR. Dmlz JUNIO'R - E' deficitaria a estrada a. que allude o 
orador? 

o Sa. C!útt.OS RE:rS - Quasi todas o são. O criterio geral é e.$te 
a que me referi, sem se ter em consideração o desenvolvimento 
das zonas que ellas percorrem. 

o SR. D:tmz JUNIOR - Se o ctiterio fosse esse, então a Estrada 
de Ferro Central ào .:arasil não poàeria mais trafe~ar. 

o Sa. CARLOs R.Els - As vezes as estradas de ferro são mal di
rigidas, como a São Luiz-Therezina, em que o Governo dá uma 
verba e se devolve ainda parte della. 

O SR. CAFE' FILHO - Accentuet, Sr. Prestdente, que a renda. 
da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte se elevou a 
1.280 contos em 1934, e, se proclll:'armos ler a prestação de contas 
a que me referi no meu discurso, encontraremos que o Governo 
da União gastou na estrada, com a sua. administração e constru. 
cção de . um trecho 986 contos, no perlOdo da renda de 1.280 
contos. Construido, embora, esse trecho, a Estrada de :Ferro Cen
tral do Rio Grande do Norte, que tem uma verba especificada 
para sua administração, de 508 contos, teve verba de construcçá.o, 
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perfazendo uma despesa total de 986 contos para uma renda 
de 1.280. 

O SR. CARLos RE:rs - Das cifras decorre o criterio de v. Ex. 
de que as verbas devem ser augmentadas e de que não deve ahl 
existir, absolutamente, economia. 

O SR. CAFE' FILHO - sr. Presidente, demonstrei, por con
seguinte, que, pedindo, em emenda ao orçamento, uma verba de 
2 mil contos para a continuação dos serviços da Estrada de Ferro 
Central do Rio Grande do Norte, não procurei para a Nação 
encargos que se não justificassem. Elles se justificam pela propria 
receita da. Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. 
Devo, ainda, accentuar que a. Rêde de Viação Cearense, que tem 
um destaque de 3 mil contos para seu proseguimento, pela verba 
de .sooca.s, é uma estrada de ferro que já atravessou todo o Estado 
do Ceará e se interna, no momento, pelo sertão da Parahyba, 
emquanto que a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do 
.l'lorte, ainda se encontra em meio de caminho. O seu plano para 
bem servll' ao meu Estado deve attingir a cidade de Caicó, no 
centro da zona algodoeira. Encontra-se ella, apena.s, com 236 
kilometros, em Angicos, e já não obstante, apresenta uma recda 
vantajosa. de 1. 280 contos. 

o SR . .A.Lt>E SAMPAIO - Não tem muita razão de ser a critica 
que V. $X. faz á Rêde de Viação cearense, primeiro porque não 
attingiu ainda ao limite .extremo do Estado, depois porque o 
ponto terminal da Estrada de Ferro só agora abordou o principio 
da. zona rica. do Estado do Ceará, de tal maneira que os depositas 
de mercadorias não podem ser carregados do ponto tenninal da 
estrada, pois já. se acham superlotados. 

o SR. CAFE' FILHO - Não estou combatendo, de manei:ra 
alguma, o destaque de tres mil contos. para continuaçá~ dos ser
viços da Rêde· de Viação Cearense; que devo dizer atravessou a 
zona de Ca.rily internando.se na Para.hyba, servindo a varias 
cidades desse Estado. Defendo uma emenda. para proseguinlento 
dos serviços da Central do Rio Grande do Norte, que é uma 
obra que devemos como accentuei ainda ha pouco - ao nosso 
eminente collega, Sr. Sampaio conêa. 

o SR. S.\MPAIO CoMÊ\ -Muito agradecido a V. Ex., Defende
rei sempre ~sta verba que solicita o collega, por achal-a justa e 
necessaria. 

o SR. ALDE SAMPAIO - Aliás. concordo com a justiça desta 
vel7ba, se bem que me opponha quanto ã parte que V. Ex. pa
receu considerar mais util do que a já. votada para a estrada 
de fetro. 

o SR. CAFÉ FILHO- Absolutamente! Julgo justa uma e outra, 
tanto assim que as colloco no mesmo plano porque são necessa.
rlas ao Nordeste. attenuando o-s etfeitos da. secca e fazendo parte 
do plano de sy:stematiz!lção de combate ás calamidades periodicas. 

o SR. ADELJoiAR RocHA - V. Ex. sabe quanto se destinou pare. 
PetroliDa. e Thereztna? Apenas 150 contos. Isso até é irrisorio, 
quando a Estrada de Ferro Petrolina tem uma ponte em 
construcção, orçada em 355 contos. 
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O SR. CAFE' FILHO - Estou justamente chamando a atten
ção da Camara para este ponto: a. deficiencia. de verbas desti
nadas a varias serviços no nordeste. Neste particular, estou de 
accordo com o nobre Deputado. O que desejo é que se augmentem 
as verbas para o proseguunento das Estradas de Ferro, seja no 
Piauhy, ou noutro qualquer Estado, ·e por isso quero se não 
negUe apoio á. emenda que apresentei para a continuação dos 
trabalhos da Estrada de Ferro do Rio Grande do Norte . 

.A. AÇUDAGEM PUBLICA NO RlO GRANDE t>O NOR'IE 

Sr. Presidente, e porque estou discutindo a consignação para 
os serviços de proseguimento das obras contra a s seccas, devo 
accentuar que o Rio Grande do Norte não é dos mais beneficia
dos até agora e não pretende com as emendas por mim apresen
tadas. ser, no Nordeste. um Estado mais favorecido que os 
outros. 

O SR. RUY CARNEIRO - V. E x . deve fazer justiça ao MiniStro 
José Americo, que durante a sua gest ão no Ministerio da Viação 
realizou grandes obras no seu Estado, destaca ndo-se entre ellas 
os açudes Itans, Lucrecia, Totoró. Construiu estradas de roda
gem e cuidou tambem do prolongamento da Central do Rio 
Grande do Norte. 

O SR. CAFE' FILHO - Já fiz anteriormente essa justiça, 
recoll.becendo e proclamando o amparo dispensado pelo Governo 
Provisorio. na. pasta gerida pelo eminente brasileiro José Ame
rico, aos meus conterraneos. 

Estou discutindo a verba a ser votada e, no estudo do 
assumpto, chego á conclwão de que, nos serviços de açudagem 
publica no Estado do Ceará, foram gastos 6. 616:953$929 ; no Es 
tado do Rio Grande do Norte, foram dispendidos 2.791:174$239, 
havendo, conseq~entemente, ums differença. a menos de 
3.225:769$690. Quanto á PaTahyba , a comparação é a. seguinte: em 
açudagem publica, 11.924:912$970, sendo a differença., pois, em 
relação ao m.eu Estado, de 9 .233 :738$731. . 

.Accentuando essas cifras, mostrando o que se tem dispendido, 
nas mesmas rubricas, em outros Estados flagellados pela secca, 
como o meu, accentuo que a Camara aeve attender ao meu pe
dido, qua.ndo exije que se destaquem. 2 .000:000$000 para a. Estrada 
de Ferro Central do Rio Grande do Norte, desde que é concedida 
a importa.ncia de 3. 000:000$000 para a Rêde de Viação Cearense, 
como serviço de combate ás seccas. 

OU'l'ROS SERVIÇOS FEDERAES 

Sr. Presidente. ha outras emendas que pretendo justüicar nos 
ultimos minutos que me restam n a. hora do expediente. 

· O Rio Grande do Norte tem uma. Mesa de Rendas Alfande-
gada, no Porto de .Al'eia :Branca. séÕs Srs. :o'eputàdos examina
rem a proposta orçamentaria, verificarão que existe na especfti
cação· de pessoal, m.achinista, foguista e patrão de lancha, sem 
que a Mesa de ~.ndas possua uma. lancha . . . 
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Apresentei, por isso, uma. emenda, mandando destacar 
50:000$000 para a acqllisição da mesma. A sua acquisição é im
prescinclivel. visto como o ponto onde os navios recebem e des
carre gam as mercadorias e onde se faz mister a fiscalização, fica 
a 10 milhas do porto. 

Náo é possível deixar de reconhecer uma certa precipitação 
na proposta orçamentaria, -porquanto consignando verba para pa
gamento do pessoal de uma lancha, afim de attender ao serviço 
de fiscalização de um porto. não consigna. igualmente, uma verba 
para a acquisiçã.o desse vehículo. 

A minha emenda está justificada pela organização do quadro 
de pessoal da Mesa de Rendas Alfandegarias de Areia Branca. 

Outra emenda. Sr. Presidente, é a que manda destacar 600 
contos para os serviços de dragagem e obras complementares do 
Porto de Natal. · 

Devo dizer que no primeiro trimestre deste anno, a exporta
ção do Rio Grande do Norte. quasi toda pelo porto de Natal, ele
vou-se a 29.9&5:0000$000. Em periodo igual do anno passado, em 
aecife. a exportação subiu a cerca de 24 mil cotitos, inferior, por 
conseguinte. a do Rio Grande do Norte neste anno. Com isto se 
accentua o desenvolvimento da exportação pelo porto de Natal. 
A safra do algodão, no meu Estado, no anno passado, foi de 30 
lll.ilhões de kilos; . este anno, ella se elevará a 40 milhões. No em
tanto. no Porto de Natal, ainda os navios esperam a preamar afim 
de transpor a barra. Se não tiv.ermos a ccnsignação que de!endo 
e se os serviços de dragagem não forem. pelo menos, continuados, 
mais tarde a exportaçáo do Rio Grande do Norte, terá. de ser :feita. 
por outros portos, pois os navios não poderão penetrar a barra. 

o destaque que solicito é de 600:0CJOSOOO, destinados á.s obras 
complementares do porto especialmente no que concerne ao serviço 
de dragagem de sua barra. 

Outra emenda, Srs. Deputados, é a que manda. destacar a lm
portancia de l8:000SOOO, para o serviço de transporte de malas 
postaes da povoação de Epitacio Pessôa a Macáu e de Assú a 
Caraúoas e a Augusto Severo. 

Quero justificar esta emenda, Srs. Deputados, com a razão 
seguinte: O serviço federal , de transporte de malas postaes, no 
Rio Gl:ande do Norte, em alguns pontos está sendo executado com 
verbas votadas para quando o ·transporte era feito em costas de 
a.nimaes. Para que elle se realize hoje, em caminhões, é preciso 
que o Est ado auxilie com a quantia indispensavel ao custeio dessa. 
tarefa. 

Não se comprehende que uma unidade federativa, que con
corre para a União com 12 mil contos de réis, recebendo, apenas. 
7 mil, seja obrigada. a attender aos serviços federaes de transport e 
de malas postaes, doando-lhes verbas ! 

· O SR. TaoMPsON F LoREs - No Rio Grande do Sul occorre a 
mesma coisa. 

o SR.. CAFE' FILHO - A outra em-enda, Sr. Presidente, 
manda destacar a im.I)Ortancia de 300 contos de réis da verba 17, 
para construc~ do predio da Delegacia Fiscal de Natal. 
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Estou dacdo estas explicações para mostrar que todas as 
emendas apresentadas têm um fundo de justiça. O meu Estado 
as pleitea por se julgar com direito ás mesmas. 

A Delegacia Flscal acha-se installada em predio improprio. 
A sua construcção será. tambem barateada, porque o Governo não 
precisa adquirir o terreno, porque já o possue nas proximidades 
do edificlo da Alfandega. E' ainda de notar QUe o Tribunal Elei
toral do Rio Grande do Norte fUncciona em predio do Estado, 
onde se achava installada. a Côrte de Appellaçã.o. Ainda agora a 
Constituinte não se pôde reunir na. séde da antiga .Assembléa., 
porque a mesma se acha occupacya pela Côrte de Appellação, que, · 
como disse, cedeu seu predio ao Tribuna! Eleitoral, que é da 
Justiça Federal. 

Ora, os serviços federaes no Rio Grande do Norte e a organi
t.ação da sua propria justiça, recebem a collaboraçao do Estado, 
emquanto Que nós podemos resolver o caso com a insignificancia 
da verba incticada pela emenda que apresentei. 

Uma outra emenda é a que destaca uma sub-consignação do 
orçamento, a qual manda melhorar, amplilir o serviço de radio 
no Brasil. Pedi o destaque. para que se incluísse nessa sub-con
signação o serviço àe correio aereo em Natal. 

Ninguem desconhece que Natal é, hoje, o ponto principal de 
ligação transcontinental de nosso Paiz. 

O SR. PR.EsrnEr."''E - Attenção. A hora do expediente está. 
finda. 

o SR. CAFE' PU.HO - Sr. Presidente, alguns segundcs mais, 
mais, para concluir. 

O serviço aereo de Natal é, assim, dos mais importantes da 
Republica. 

Penso, Sr. Presidente, que, dentro da.o; minhas forças e com 
::s recursos dos meus conhecimentos, justifiquei as emendas apre
sentadas aos orçamentos do3 diversos ministerios. Espero que a 
Camara pondere nas razões expostas, esquecendo que não repre
o;enta as de um Estado lamuriento e importuno pois, como t ive a 
opportunidade de demonstrar de inicio, o Rio Gra nde do Norte, 
pelas diversas rubricas orçamentaria.s e por meio do imposto do 
sal, concorre para a Federação com a cifra de 12.151 contos, rece
bendo apenas 7 .357 contos de réis. Pelas emendas apresentadas e 
justificadas temos, portanto. o direito de exigir da. Nação que, 
pelo menos, complete os serviços indispensa v eis . ao progresso do 
Rio Grande do Norte. - (Palmas. O orador é cumprimentado) . 

O Sr. Acurcio Torres (Pela. Qrd.em) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para tra2:er ao conhecimento da Camara, com o protesto 
da minoria parlamentar, o attentado que contra a imprensa está 
praticando ;, governo do Rio Grande do Sul. 

o correspondente do jornal • A Manhã" desta Capita l dirigiu 
á. administração desse vibrante orgáo de publicidade a seguinte 
carta: 

"Porto Alegre, 20 de Julho de 1935 . 
nlmo. Sr. eerente d '"A Manhã'' . 
Caro amigo. 
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A policia aqui acaba de prohibir a venda d"'A Ma
nh", começando do numero do dia 12 do corrente. Por tal 
viO'lencia pedimos providenciar e suspender as remessas 
das folhas. afim de evitar prejUizos. Taes Violencias cau
saram indignação ao nosso grande publico. Assim é que 
estamos devolvendo os pacotes, das remessas de 14 
em deante. 

Sem mais, aqui !icamos ás suas ordens". 
Confirmando essa carta. foi expedido o segUinte tele

gramma: 

"Em virtude policia aqui prohibir circulação "A Ma
nhã" suspenda remessas folhas." 

Sr. Presidente. devemos declarar. desde logo, que não atina
mos com o mot ivo determinante da prohibição da circulação desse 
jornal em Porto Alegre. uma vez que, como V. Ex. e os demaiS 
representantes da Nação sabem, nenhum numero do jornal "A 
Manhã" ou de qualquer outro de 12 do corrente, inclusive, por 
diante. teve a suá venda impedida nesta Capital pelo Governo da 
Republica. Sendo assim. não se comprebende que essa folha 
tivesse sido apprebendida no Rio Granda do Sul, porque se na 
"A Manhã" houvesse alguma daquellas noticias alarmantes, que 
as leiS reprimem, por certo ella. não chegaria até ao Rio Grande 
do Su!, pois não sahiria desta. Capital. 

0 SR . .JOÃO CARLOS - V. Ex. dá licença para um aparte? 
O SR. ACURCIO TORRES - Pois. não; com toda a sereDi

dade e sympathia que V. Ex. me merece. 
O SR. JoÃo CARLOS -- Desejo esclarecer a V. Ex. que, como 

sabe. o Governo central distrfouiu instrucç;ões pelo Paiz inteiro 
relatívamente ás actividades extremistas que no momento se 
verificam por todo o territorio nac1onal. O general Flores da 
Cunha e seu governo attenderam de prompt-o ás instrucções daqui 
emanadas. Não conhecia o facto. Não sei os motivos que teriam 
determinado a apprehensã.o do jornal, mas n ão vacWo em decla
rar, desde já, que só mesmo a preoccupação de salvaguardar a 
ordem publica de qualquer perturbação _geral, pois os a.Dimos fa
cilmente se accendem nestes assumptos, é que poderia ter levado 
a policia do Estado a tomar essa providencia. 

O SR. ACURCIO TORRES - Pelo aparte com que acabo de 
ser honrado pelo brilhante, digno e eminente lead.er da. bancada. 
liberal do Rio Grande do Sul. .. 

O SR . .JOÃO CARLOS- Bondade de V. Ex. 
O SR. ACURCIO TOR&ES - . . . só posso attribuir essa 

apprehensão a um equivoco, porque diz S. Ex. que, se houve 
apprehensão ... 

O SR. Plu:siDENTE - Attenção! V. EX. aínda não levantou a 
questão de ordem para a. qual pediu a palavra.. Está tratando de 
assumpto differente. 

O SR. ACURCIO TORRES - A materia de que trato não é, 
de maneira alguma, dé desordem; é de ordem, como V. Ex. verá, 
.&=;r. Pres1dente. 
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O SR. PRESIDENn: - Espero que V. Ex., dentro do Regimento, 
suscite a questão de ordem regimental. 

O SR. ACURCIO TORRES - Dizia eu, Sr. Presidente, que, 
pelo aparte do nobre leader da bancada situacionista. do Rio 
Grande do Sul, se vê que, se houve apprehensão, ella foi a con
sequencia natural de inStrucções que o GOverno da. Republica teria 
transmitt ido ao honrado Sr. general Flores da Cunha, governador do 
Estado. 

O SR. JoÃo CARLOs - Perdão. Não disse que o Governo da 
Republica mandou instrucções ao general F1ores da Cunha para 
tá fazer a apprehensão do jornal. O governo do Estado, em seu 
alto ctiterio, teria agido em defesa da ordem. 

O SR. ACURCIO TORRES - Essas instrucções, naturalmente, 
:1ãc se resumiam na apprehensão do jornal. .. 

0 SR. Joi\o CARLOS - E' claro. 

O SR. ACURCIO TORRES - . . . mas deveriam se relacionar 
tambem com .a segurança do regime. 

O argumento do nobre leader, àata venia, nãc procede, por
que se a apprehensão do jornal "A Manhã", fosse consequencia 
de instrucções do Governo Federal, antes do jornal chegar a Perto 
Alegre teria as suas edições apprebendidas aqui pelo capitão Fi
linto Muller e nos outros Estados da Federação, mercê dos gran
des cuidados - sim, dos grandes cuidados do Sr. Ministro Vicente 
Ráo - na defesa do regime que, no entender de S. Ex., estâ 
periclitante. 

Eram estas, Sr. Presidente, a s palavras que, pela ordem pu-
blica (R iso) desejava proferir aqui na Camara ... 

O SR. PREsiDENTE - São contra o Regimento. 
O SR. ACURCIO TORRES - . . . como protesto da minoria. 
O SR. PREsiDEN-rE - A ordem de que se trata é a regimental, 

a que diz respeito á disciplina dos nossos trabalhos. 
O SR. ACURCIO TORRES - Sabemos, entretanto, que a 

ordem publica está acima da ordem estabelecida pelo Regimento, 
J?Ois sem aquella não teremos este. 

O SR. PREsiDENTE - Dentro desse criterio pedir-se-ia a pa
lavra a toda hora. 

o SR. ACURCIQ TORRES - Eram as pa.lvras que desejava 
proferir nesta unica opportunidade em que poderia fazel-o ... 

O SR. PR=EN'l'E - Fica, entretanto, constatado que V. Ex. 
infringiu o Regimento. 

O SR. ACURCIO TORRES - . . . uma vez que .b.a varias 
oradores inscriptos para explicaç§.o pessoal. 

A minoria, portanto, lavra o seu protesto a proposito do 
abuso e da víolencia praticados contra esse vibrante orgão da 
nossa imprensa matutina. <Muito l>em!). 

O Sr. Presidente - Ha sobre a Mesa requerimentos de infor
mações que vão ser lidos. 

São, suceessivamente, lidos, apoiados e postos em 
discussão os. seguintes 
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1\EQm:RIMENTOS 

N. 77- 1935 

(1.. Ll!gislatura) 

Requeremos seja solicitada ao Ministerio do Trabalho copia 
do relatorio apresentado ultimamente a uma de suas repartições, 
referentes á industria do oleo no Paiz, em particular no Norte. 

Sala das Sessões, 10 de Julho de 1935. - Humberto de An
drade. - E!izier Moreira. - Pires Gayoso. - Monte Arraes. -
Xavier de Oliveira. - Adelmar Rocha. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 78 - 1935 

<1" Legislatura) 

Requeiro que, depois de consultada á Camara, por interme
dio da Mesa, !n!orme o Exmo. Sr. Ministro da Justiça: 

a) Se autorizou ou approvou a deliberação tomada pelo 
Commandante da Policia Militar de suspander o pagamento aos 
officiaes dessa Corporação, do auxilio para aluguel de casa, que 
percebem por, força do artigo 121 do Regulamento approvado 
pelo Decreto n. 22.5S7 de 22 de Março de 1933? 

b) No caso affirmativo, baseado em que dispositivo de Lei? 
c) No· caso contrario, qual a providencia que tomou contra 

esse acto discricionario do commandante da referida Corporação? 
Sala das Sessões, em 22 de Julho de 1935. - Botto de 

Menezes. 
Justificação 

O Regimento da Policia Militar concede aos seus officiaes 
um auxilio para aluguel de casa, o qual será pago pela Caixa 
de Economias da. Corporação, desde que não esteja essa despesa 
1ncluida no orçamento. 

Esse auxilio é concedido para que os officiaes possam re
Sldir nn.s proximidades dos quarteis <Paragrapho ptimeiro do 
artigo 121 do Regulamento) . 

Por circumstancías ignoradas, ha muitos annos não figura 
no orçamento respectivo a verba destinada ao pagamento desse 
auxilio, que é realizado, pela CaiXa de Economias da Cor
poração. 

O mesmo facto, porém. não se verifica. no Corpo de Bom
beiros, onde os officiaes percebem o mesmo auxilio, que, entre
tanto, figura, todos os annos, no orçamento correspondente. 

Assim, pois, o commandante da Policia Militar só poderia 
suspender o pagamento do referido auxilio pela Caixa de 
Economias, se tivesse antes, solicitado aos poderes competentes, 
a inclusão da despesa no orçamento do Ministerio da Justiça, 
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tal como procede o commandante do Corpo de Bombeiros e 
nunca. revogar um artigo do Regulamento com uma simples 
orãem do dia, privando a officialidade da Corporação que com
manda de um direito adquirido em razão do proprio Regu
lamento. 

Encerrada a discussão e· annuncfada a votação. 

N. 79 - 1935 

na Legislatura) 

Requeremos, por intermedio do Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, sejam pedidas as seguintes informações: 

1"' - Se as autoridades brasileiras têm noticia de funcciona
mento, nesta Capital, mantida pelo Diario Portuguez, de uma 
estação radio-telephonica. receptora; 

2° - Em caso affinnativo, se a estação funcc!ona legalmente 
e quaes os actos officia.es que deram a devida permiSsão; 

30. - Finalmente se paga as taxas exigidas por lei e se está 
sob a imprescindivel fiscalização da Repartição Central dos Te
Jegraphos e Correios P- da Policia. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Café Filho. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 80- 1935 

(1 a Legislatura) 

Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Requeiro que, por intermedio da Mesa da Camara, sejam 

solicitadas ao Sr. Ministro da Educação e Saúde Publica as se
guintes informações: 

a) Se, no concurso aberto por esse Ministerio para apresen
tação de ante-projectos para séde dessa Secretaria de Estado, 
fizeram parte da Commissáo Julgadora professores interinos ou 
contractados da Escola Nacional de Bellas Artes; 

b) se esses professores, ou demais membros da. Commissã o 
Julgadora, estão inscriptos em concurso para professor cathedra
tico da. mesma Escola; 

c) se o autor de um dos tres projectos escolhidos é Director 
da Escola Nacional de Bellas Artes; 

d ) se após o julgamento dos trabalhos houve a habitual 
exposição publica dos mesmos para o exame dos concorrentes; 

e) se o redactor e signatario de edital fez parte da Commis
são Julgadora. 

Sala das Sessões, 22 de Julho de 1935. - Barros Cassal. 

Encerrada a discussão e adiada. a votação. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela orde11t) -- Sr. Presidente, confor
mo-me, com a decisão de V. Ex., não acceitando a minha emenda 
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n. 2, sob o fundamento de que infringe a Constitui.ção Federal. 
Mas, Sr. Presidente, verifico, á pag. n. 2.497 do Diario do 

Poder Legislativo, uma emenda, asslgnada pela opposição, que é 
francamente inconstitucional. 

Essa emenda visa reduzir vencimentos fixados em lei expe
dida pelo Governo Provisorio e approvada pela Constituição da 
Republica. 

Refiro-me á. emenda. n. 38, assim redigida.: 

"Verba 13" - Pessoal (Ministerio da Justiça) - 1 
director geral: 

N. 1 

Em vez de 4S:000$000, diga-se 36:000$000: 1 redactor, 
-em vez de 24:000$000, diga-se 18:000$000; 3 chefes de 
secção, em vez dE>. 72:onosooo. diga-se 54:ooosooo; 2 
speakers, em vez de 21 :SIJ-..,.000, diga-se 14:400$000, mo
dificando-se as sommas de accordo as ps.rcellas enci
madas". 

Na justificação, esclarece a minoria: 

"A tabella que acompanha o decreto n. 24.651. de 10 
de Julho de 1934, publicada no Diario 0/ficial de 14 de 
JUlho do mesmo anno, é a constante da verba n . 13, n. l , 
com as modificaç5es propos tas pela emenda. Parece-nos 
que houve engano da publicação das tabellas constantes 
da proposta". 

Ora, o sól quando nasce é para todos. 
Nessas condições, parece-me, que essa emenda deverá ter a 

mesma sorte da. qu~ foi, por mlm apres-entada e regeitada.. Em 
todo o caso, Sr. Presidente. o que V. Ex .. deliberar será, como 
sempre, com o maior respeito, por mim acatado. (Muito bem) . 

O Sr. Presidente - Informo ao nobre Deputado que preci
samente pelos motivos ora adduzidos por S. E.'{. a emenda já foi 
classificada no numero das não acceitas pela Mesa. 

Está, portanto, previamente satisfeito o pedido de S. EX. 

O SR. BARRETO PINTO - Levantei a questão de ordem, 
Sr. Presidente, porque no Diario do Poãer LegiSlativo de hoje a 
emenda figura como acceita. Não tinha conhecimento da decisão 
cte V. Ex., hoje, mandando excluil-a dos nossos tra.ba.lhos. 

Agradeço a V. Ex. 

O Sr. Gomes Fen-ax <Pela Ordem) - Sr. Presidente, figura 
em primeiro lagar, na ordem do dia de hoje, a votação, em 
2" discussão, do projecto n . 115, de 1935, estendendo aos fieis da 
Delegacia Fiscal de São Paulo e da Alfandega de Santos os be-
11eficios do Decreto n. 4, de 1935. 

Parece-me que ha um engano no enunciado da ordem do 
dia, nesse tocante. Deve ser votação em 3a discussão, e nã.o em 
:!& • como aqui se vê. 
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O projecto n. 115 nada mais é que um substitutivo, apresen
tado pela Commissão de Finanças, ao projecto n. 95 A, da 
Camara passada. 

Esse substitutivo é composto de partes destacadas do pro
jecto originaria e de emendas approvadas pela Commissão de 
Finanças. 

Ora, St. Presidente, o art. 231 do Regimento é expresso, 
dizendo: 

"Votar-se-ão como os projectos em 2"' discussão os 
sujeitos á discussão unica, com .excepção: 1) dos que 
prorogam ou adiam a sessão legislativa; 2) dos vetados; 
3) dos constituidos por partes, ou por emendas, desta
cadas de quaesquer proposição para constituir prDjectos 
em separado; os quaes serão votados como os em 3a 
discussão". 

Parece-me que esta é a hypothese do projecto numero 115. 
Levanto, Sr. Presidente, esta questão de ordem, tão sómente 

para ouvir a opinião, sempre abalizada e acatadissima de V. E:K:., 
como interprete supremo do Regimento. 

O Sr. i'residente - V. Ex. tem t•azão. Houve equivoco; não, 
porém, no avulso da ordem do dia, mas no impresso relativo ao 
projecto, do qua.l consta tratar-se ãe emendas de 3" discussão, 
guanão devia di:zer - emendas de 2" discussão. 

O Sr. Presidente- Está finda a hora destinada ao Expediente. 
V a e-se passar â Ordem do Dia. CPau.sa) • 

Compareceram mais, durante a hora do expediente, os Srs.: 
Euvaldo Lodi, Generoso Ponte, Caldeira de Alvarenga, Lauro Lo

pes, Ribeiro Junior, Mario Chennont, Acylino de Leão, Abguar 
Bastos, Fenelon Perdigão, Lino Machado, Magalhães de Almeida, 
Henrique Couto, Carlos Reis. Eliezer Moreira. Agenor Monte, Pires 
de Gayoso, Democrito Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, 
Humberto de Andrade, Figueiredo Rodrigues. Martins Veras, José 
Augusto, Gratuliano Brito, Mathias Freire, Herectiano Zenaide, 
Ruy Carneiro, João Cleophas, Osorio Borba, Arnaldo Bastos, 
Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, Teixei
ra Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Simões Barbosa, Emilio 
de Maya, Orlando Araujo, Valente de Lima, Sampaio Costa Mel- . 
chisedek Monte, Altamirando ReqUião, Manoel Novaes, Luiz 
Vianna Filho, João Mangabeira, Arlindo Leoni, Octavio Manga
beira, Wanderley Pinho, Pedro Calmon. Arthur Neiva, Raphael 
Cincurá, Edgard Sanches, Attila. Amaral, Ubaldo Ramalhete, 
Francisco Gonçalves, Nogueira Perúdo, Amaral Peixoto, Julio de 
Novaes, Sampaio Corrêa, João Guimarães, Raul Fernandes, Levi 
Carneiro, Eduardo Duvivier, Hermeto ·Silva, Cesar Tinoco, Lontra 
Costa, Nilo de Alvarenga, Bandeira Vaugha.n, Carlos Luz, Cle
mente Medrado, José Braz, Theodomiro Santiago, Augusto Vie
gas. Juscelino Kubitschek, Negrâ() de Lima, José Alkmim, Celso 
Machado, Matta Machado, Simão da CWlha, Anthero Botelho, 
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Bueno Brandão, Delphim Moreira. Santos Filho, Oscar Steven
son, Carlota de Queiroz, Castro Prado, Laerte Setubal, Bias Bue
no, Jairo Franco, Trigo Loureiro, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, 
Plínio Tourinho, Rupp Junior, José Muller, Abelardo Luz, Dorval 
Melchiades, Carlos <nlmes de Oliveira, João Carlos, Baptista Lu
sarda, Demetrio Xavier, Annes Dias, Pedro Vergara, João Sim
plicio, Victor Russomano, Raul Bittencourt , Barros Cassa}. Da
rio Crespo, João Neves, Fanfa Ribas, Oscar Fontoura, Eurico Ri
beiro, Ermando QQmes, Antonio Carvalhal, Arthur da Rocha, 
Damas Ortiz, Vieira Macedo, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, 
Pedro Rache, Gastão de Brito, Vicente Galliez, Leoncio Araujo. 
França Filho, Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Cardoso _•\:yres. 
Abelardo Marinho, P aulo Martins, Moraes Paivl!-, Thompson 
Flores. (133) _ 

Deixa m de comparecer os Srs.: 
Arruda. Camara, Deodoro de Mendonça, José Pingarilho_ 

Agostinho Monteiro, Olavo Oliveira, Jehovah Motta. Ricardo 
Barreto, Mario Domingues, Severino Mariz, Mello M achado. Cle
mente Mariani. Pedro Lago, Lauro Passos, J _ J. Seabra. Maga
lhães Neto, Asdrubal Soares, Pereira Carneiro, Candido Pessôa, 
Henrique Lage, Pinheiro Chagas, Martins Soares, Levindo Coelho, 
Adelio Maciel, Washington Pires, Polycarpo Viotti. Furtado de 
Menezes, Carneiro de Rezende, Vieira Marques. João Penido. Re
zende Tostes, João Henrique. Jacques Montandon, Abreu Sodré, 
Paulo Nogueira, Vergueiro Cesar, Gama Cerqueira, JoaqUim 
Sampaio Vidal, Cincinato Braga, Hyppolito do Rego, Felix Ribas. 
~ira Junior, Horacio Lafer, Pedro Jorge, Abilio de Assis. Mar
tins e Silva, Chrysostomo de Oliveira., Lima Teixeira. Roberto 
Simonsen, Moacyr Barbosa, Vicente Gouveia, (50) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci
mento de 242 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á votação da materia que se acha sobre a 
mesa e da constante da Ordem do Dia. 

Vão ser julgados objecto de deliberação - varios projectos. 

São successivamente, lidos e considerados objecto de 
d.eliberação os seguintes 

PROJECTOS · 

N. 150 - 1935 

Estabelece um imposto sobre a exportação de capitaes de partí
culares, -não destinaà&s a pagamentos de mercadorias. 

(Justiça 110 e Finanças 163 - 1" Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Todas as remessas de capitaes de pa rticulares para 
o exterior e não destinadas a pagamento de importação de rner-
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cadorias, ficam sujeitas a um imposto da 5 % sobre as mesmas 
quantias, calculados sobre a ímportancia das respectivas 
cambiaes. 

Art. 2·.a .A. sonegação sob ·qualquer disfarce, do imposto de 
que trata o artigo 1.", importará, em se tratando de empresas ou 
companhias, na caducidade automatica dos respectivos contractos 
ou concessões par:::. funccionamento no territorio nacional, e, se 
de particulares, a 1.una multa correspondente a dez vezes o valor 
da cambial. 

Art. 3.0 O imposto de que trata 
do Brasil, será recolhido ao fundo 
papel-moeda, cujo restabelecimento 
n. 12, de 1935. 

esta lei, cobrado pelo Banco 
de resgate e garantia do 
está proposto no projecto 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Salles Filho. 

Justificação 

Não ha, hoje, nenhwn paiz que permitta a exportação de 
capitaes. sem .as mais rigorosas restricções. que vão á prohibição 
total dessa exportação, em moeda metallica. 

Onde nã.o e:xiste, como no Brasil, moeda lastreada, a expor
tação de- capitaes constitue, de facto, exportação de ouro, na 
proporção em que esse metal figura no valor das dividas estran
geiras. 

Por outro lado não é possível se admittir a hypothese de 
coutinuar o Brasil, por mUito tempo ainda, no regime nefasto 
do curso forçado, constituindo a unica excepção conhecida, de 
uma N2.ÇãQ cuja moeda tem, apenas, o amparo da imposição 
legal. 

Diminuir. por todas as formas possíveis e honestas, a evasão 
dos nossos haveres, em primeiro logar; evitar, em seguida, con
versões monetarias que aviltam, cada vez mais, a relação entre 
o nosso mil réis e as moedas estrangeiras; e por ultimo, prover 
os meios indispensaveis ao saneamento da nossa moeda, pelo es
tabelecimento do respectivo lastro metallico, - e1s o tríplice as
pecto da questão financeira, cujo alicerce deve ser representado 
pelo equilibrio dos orçamentos internos, para o qual são iildispen
saveis as soluções daquelles tres postulados. 

o autor deste projecto considera-o como articulando-se ao 
systema de medidas que tem tido a honra de lembrar, embora 
tnfructiferamente até este instante, á camara dos Deputados. 

Pelo projecto n. 12, de 1935, propoz o restabelecimento do 
fundo de resgate e garantia do papel-moeda em circulação, 
affectando-lhe o ouro, que está sendo adquirido pelo Banco do Brasil. 
Pelos projectos 130 e 129 indicou, respectivamente, meios de evitar 
a depressão do credito do paiz e a depreciação da fot"tuna par~ 
ticular, pela emissão, a jactos contínuos, de apolioos e títulos se~ 
rnelhantes, e alVitrou regras de contabilidade, indispensave1s ao 
exacto conhecimento da execução orçamentaria. 

Em. requerimentos e em discursos teve, jâ ensejo de impugnar 
contractos, com companhias estrangeiras, estipulando clausulas 
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()U!O. Na suggestão de hoje, :indica providencias. obed1ent~ á 
mesma ordem de ldéas e destinadas ao mesmo objectivo: o res
guardo da fortuna publica e o reergui.mento financeiro do Paiz. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. 

N . 151 - 1935 

(1" Legislatura) 

Altera o actu.al .Regulamento da. Inspectoria Federal de Obras 
contra as Seccas 

(Obras 11 e Finanças 164 - 1" Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Dez por cento, no mínimo, da verba total d~tinada 
á Inspectoria Federal de Obras contra as Seccas serão applica
das em premies a obras de irrigação, feitas em cooperação com 
particulares. · 

Art. 2.0 Os premies serão de 70 % sobre os orçamentos das 
obras approvadas. 

§ 1.0 Nenhum premi~ excederá a 300:000$000. 
~ 2.0 As obras particulares, cujas construcções foram con

tractadas antes desta lei, r ecebem o premio estipulado anterior
mente. 

Art. 3.0 O açude para receber premio deverá ter, no tninimo. 
a capacidade de 200. 000 metros cubtcos e a profundidade media 
de lO metros. 

Art. 4." Fjcam incluídas entre as obras de defesa contra 
os efteitos das seccas as barraiens submersíveis ou barragens 
vertedouros, cujas condições, para fazer jús a premio, serão de
terminadas pelo Ministerio ãa Viação e Obras Publicas. 

Art. 5.0 Em casos excepciona.es de reconhecida utilidade pu
blica, podem ser approvados orçamentos de obras em coopera
ção, cujo custo de construcção exceda a 200 réis por metro 
cu bico de agua represa vel. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario . . 
Sala das Sessões, em 20 de Julho de 1935. -·- HUmberto R. 

de Andrade. - M01tte Armes. - ElieZe~ Moreira. - Xavier de 
Oliveira. 

Justifü:ar;ão 

A Constituição Federal, no art. 177 e seus paragrapho:s 
attribue á União e aos Estados e Munícipios situados n a zona 
assolada peias seccas o encargo do combate aos ef!eitos do mal 
climatico, e prevê a fonte originaria dos recursos necessarios â 
effectivaçãQ das obras. 

Assim 1ncluida no texto constitucional, foi consl.derado inde. 
clinavel dever da Na çá<l a defesa das populações da região sujeita 
ao flagello climaterico. 
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E' assegurado, dest'arte, o custeio das constxucções pelo:: 
cofres puõlicos, independentemente do concurso dos particula.re!l, 
sempre incerto ou aleatorio, e sobre o qual a. lei basica não faz 
menção. 

Até a Constituição de 16 de Julllo, essa providencia dependia 
de verbas orça:nentari.as restrictas, ou de medidas de emergett, 
cia, votadas ante a decorrencia da crise. Portanto, não é de 
admirar que disposições lega.es de outr'ora collidam, hoje, com a 
lei primaria. E' exactamente o que acontece com o Regulamento 
da Inspectoria de Obras contra as Seccas, approvado pelo De~ 
ereto D. 19.726, de 20 de Fevereiro de 1931, onde são feitas 
restricçõe.s e exclusões, que não se coadunam com os dispositivos 
expressos na Carta Magna. Assim, pelo citado regulamento, cabe> 
á Inspectoria de Seccas a obrigatoriedade da c011Strucçãc directa 
sõmente dos grandes açudes e obras complementares "que 
constituem systemas geraes de obras" (letra a do art. 9°) , ou 
"em outras regiões que não as dos quatro systemas gera.es de 
obras, quando as condições naturaes forem excepcionalmente fa
voraveis" (art. 48) , restringindo a obrigatoriedade da construcção 
da medür. açudagem (letra b do art. 9°) e excluindo-a inteira
mente .em relação á peQuena, tudo de accordo com a classifica
ção nelle estabelecida seg1.mdo a capacidade do liquido arma
zenado. 

E' flagrante o conflicto entre as disposições regulamentares 
e a Constituição. Esta. assume, de maneira insophismav.el e posi
tiva, o encargo da rea~ção das obras. condicionando-a apenas 
a um "plano systematico"; ao !)asso que a lnspectoria de Seccas 
faz restricções e até exclusões, segundo o seu criterio, adaptado 
antes de promulgada a lei maxima. Por esse regulamento se 
exige a cooperação do particular, a que não se refere o pacto 
constitucional. 

Mas, não é só isso: elaborado anteriormente á Constituição, 
limita obrigações e determina condições restrictas e. hoje, 
inadmissíveis, para construcções de obras. Assim, as populações 
que não ficarem prolâmas aos system.as das grandes barragens, 
que são dois no Estado do Ceará, um no Rio Grande do Norte, & 

um na Parahyba, não terão assistencia assegurada. E, em taes 
circumstancias, se verificará o exodo para outros Estados, ou 
para os valles servidos pelos systemas de açudagem, justament~ 
o que se visa eVitar. 

Verdade é que, nas 2:onas fóra da area dos grandes reserva
terias, póde a Inspectoria construir açudes medias, se de "re
conhecida utilidade" (art. 10) ou grandes (art. 48), em casos 
e:r:cepcionaes. Entretanto, pôde uma região não dispor de local 
para grande açude - capacidade superior a 10.000. 000 metros 
cubicos - nem para medio - capacidade de 3 a 10 milhões -
ficando, portanto, sem o amparo do poder publico, o que não é 

· equanime nem se conforma com o preceito constitucional. 
Do exposto, torna-se patente a necessidade de uma nova re

gulamentação para a repartição das seccas, afim de actualizal-as 
aos imperativos da lei de 16 de Julho. 
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A Inspectoria de Seccas manüesta, pelo seu Regula.rnento, vi

sível preferencia pela gl:'ande açudagem, ao mesmo passo que, 
pelos seus actos, mostra ter certa quisilia contra a media e, sobre
tudo, a pequena açudagem, esquecendo-se que estas são exacta
mente as que melhores proventos hão dado até agora. 

Para esses casos a Inspectoria estabelece a cooperação, au
xiliando "os Estados e Municípios com 70 %, e os particulares, 
individualmente ou associados. com 50 % da importancia dos or
çamentos, por el1a organizados'' (art. 21) _ 

o concurso dos Estados e Mur..icipios é previsto na ConstitUi
ção (~ 3.0 do art. 177). sendo admissivel que a Inspectoria con
tinue a determinar o quantum que elles contribuam nas 
construcções. Tambem razoavel, posco que não previsto na Magna 
Carta, é o concurso do particular interessado na execução da 
obra. o que não é justo é que se exija deste maior contribUição 
do que daquelles Estados e Municípios. Portanto, que se eleve 
para 70 % a contribuição da Inspectoria nas obras particulares. 

Não ha como negar, ou ao menos obscurecer, que a açuda
gem particular se enquadra no plano de defesa contra as seccas. 
a que se refere a Constituição. Poder-se-ia mesmo affirmar e 
demonstrar com dados concretos que os reservatorios de pr o
priedade privada são mais uteis que os publicas. A grande bar
ragem, talvez devido á falta de um plano methodizado que a 
articulasse estreitamente á exploração das terras marginaes, não 
é, até o presente mome nto, obra economica, ao passo qu~ o 
açude de menor capacidade, enio aproveitamento é mais facil, 
constitue u.""na segura fonte de riqueza. 

Outra praxe, que merece .reparo, é a de limitar-se o premio 
a 200 contos no maximo, sem se basear, seja dito, em ret"Ula
mento. 

Um açude por exemplo, de 5 milhões de metros cubicos, or
çado em 500 contos, será por ella rejeitado, porque não se con
cede auxilio de 250 contos! No emtanto, se existissem 10 açudes 
de 500 mil metros cada um, seriam concedidos premias no valor 
de mil con tos. Nada mais inacceitavel, principalmente se levar
mos em consideração que 5 milhões em um só deposito in'igarão 

· mats que o mesmo volume em dez reservatorios, pois nestes :1. 

infiltração, a evaporação, etc., serão muito maiores. Comtudo a 
Inspectoría auxilia com mil contos a estes e nega 250 contos 
áquellel 

Nas dotações orçamentarlas annuaes da Inspectoria contra 
as Seccas verifica-se este facto: o particUlar pleiteia fortemente 
a obtenção de auxílios, que nem sempre, allega-se, comportam 
a s verbas, e, por outro lado a repartição procura restringil-os, 
em favor das outras construcçóes. Para sanar semelhante pen
del1Cia que se estabeleça. a i:>orcentagem para premios ás obras 

·particulares, e essa porcentagem seja de 10, no minlmo. 

_Segundo a classificação da Inspectoria. de Seccas, são con
siderados "pequenos" os açudes de 500.000 a 3.000.000 de m3 e 
profundidade minima de 5 metros - (art. 8.0, letra b). Assim, 
.açudes de menor capacidade f icam excluidos de auxilio. 
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A limitação da capacidade minima tem por objectivo evitar 
a construcção de barragens que não resistam a um ou mais annos 
de estiagem. Entretanto, para a conservação da agua armaze
nada influem tambem outros factores, taes como a superfície de 
infiltração. 

Verbi gratia., um açude de 200 metros cubicos, com a profun
didade media de 10 metros, resiste mais do que um outro de 500 
mil, com a profundidade de 5. 

Se tal succede, não se devem excluir açudes de menor capa
cidade, desde que a sua profundidade e outras condições techni
cas satisfaçam. 

~gualmente não se deve fazer exclusão dos auxilias ás obr3s 
pequenas, uma vez que haja reconhecida necessidade de represar 
agua para outros .fins que não o de irrigação de culturas, como 
se ·dá em zonas de escassez de agua para consumo domestico 
ou para a pecuaria, com a circumstancia de não ser viavel a per
furação de poços, seja porque a rocha é de grande espessura, seja 
porque o liquido é carregado de alcalis. Nesses casos é plenamen
te justüicada a construcçã.o de açudes, com premias, de menor 
capacidade. 

Outro ponto em que é falho, por omissão. o regulamento da 
Inspectoria de Seccas é o relativo às barragens submersas, que 
poderiam ser incluídas como obras uteis ao .fim Visado. Quem 
conhece o sertão nordestino e teve ensejo de observar uma dessll.S 
barragens, reconhece e proclama a excellencia desse systema de 
armazenamento de agua, que, represando o liquido nas camadas 
do solo a eleva e humedece a terra, fecundando-a. Por esse pro
cesso, simples e economico, barra-se, prende-se no subsolo o len
çol liquido, conduzindo-o às camadas superiores, ao alcance das 
raizes dos vegetaes. Sem tal r.ecurso perde-se a Iimpba preciosa. 
drenada e arrastada para níveis inferíorl!s. Dir-se-á que são 
construcções medicas, accessiveis 2. bolsas modestas. Não procede, 
porém, o argumento. Se o agricultor é pobre, como geralmente 
succede, não realiza a barragem. Demais, se a grande obra recebe 
auxilio porque não recebe1· a pequena? Assim, a Inspectoria de 
Seccas, incentivando a disseminação das barragens submersíveis 
ou vertedom·os, ainda pouco conhecidas na região secca, con
correrá para que se espalhem modestas fontes de riqueza, pre
ciosíssima. por seus fructos. 

A Inspectoria de Seccas adepta a praxe de condemnar obras 
cujos orçamentos excedam a 200 réis por metro cubico de liquido 
represavel. De modo geral é acceitavel a regra, afim de que SP. 

evitem construcçÕes dispendiosas. Entretanto, deve haver 
excepções, para casos de r econhecida necessidade publica, como 
acontece quando se trata de agua para abastecimento á s po
pulações. 

Finalmente. cabe registrar, as modificações introduzidas com 
o projecto de lei supra, visando maior efficlencia ás obras de 
combate aos effeitos das seccas periodicas do Nordeste brasileiro, 
não acarretam accrescimo de despesas. 
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Sala das Sessões, 20 de Julho de 1935. - Humberto R. de 
A'll.drade. - Eliezer Moreim. Monte Arraes. - X cwier dt:-
Oliveira. 

LE~ISLAÇÃO CITAD~ 

Decreto n. 19.726, de 20 de Fevereiro de 1931, que approvou o 
requerimento ãa In,spectoria de Obras contra as Seccas 

Art. 8.0 Os açudes serão d~ tres categorias: 
a) Grandes - os de capacidade superior a 10.000 .000; 
b) Medios - os de capacidade entre 3.000.000 e 10.000.000 

de metros cub1cos; 
c) Pequenos - os ti.e capacidade entre 500.000 e 3.000.000 de 

metros cubicos e profundidade minima de 5 metros. 
Art. 9.0• A Inspectoria construirá directamente: 
a.) os grandes açudes, canaes de irrigação e obras comple

mentares para. regularização do regime dos cursos de agua.. pro
tecção e aproveitamento das terras cultivaveis, nas quatro se
guintes bacias hydrographicas que constituem systemas geraes 
de obras: 

U - Systema do Acarahú, no Ceará.. 
2> - Systema do Jaguaribe, no Ceará. 
3> - Systema do Alto Piranhas, na Parahyba. 
4) - Systema do Baixo Assú, no Rio Gra.nde do Norte. 
b ) nas outras regiões do Nordeste, sujeitas ás seccas. as 

obras de media açudagem que forem de reconhecida utilidade. 
Art. 21. Além da cooperação de que trata o art. 13, a lru;pe

ctoria, nos casos de reconhecida conveniencia, auxiliará os Es
tados ou Municípios com 70 %, e os particulares, individualmente 
ou associados, com 50 % da importancia dos orçamentos por ella 
organizados, na construcçã.o de: 

a ) aÇUdes não comprehendidos nos systemas g.eraes de obras 
de açudagem e irrigação <art. 9.0 ) ; 

b) obras de regularização nos leitos dos rios. 
Art. 48. o Ministro poderá. autorizar a construcçáo de gran

des açudes em outras regiões que não as dos quatro systemas 
geraes de obl'as <art. 9.0 ), quando as condições naturaes forem 
excepcionalmente f a v ora v eis. 

O Sr. P-residente - Vou submetter á consideração da Casa 
tres redacçóes finaes já. publicadas. 

São, successivamente, approvadas as redacções finaes dos 
projectos: 

N . 61-A, de 1935, (1" Legislatura), dispondo sobre a inter
rupção e contagem de tempo a funccionarios publicas; 

N. 121-A, de 1935, (1 a Legislatura), approvando a Convenção 
Internacional denominada "Pacto Roerich", assignapa em 
Washington, aos 15 de abril de 1935; e 

N . 128-A, de 1935 (l• LegiSlatura.>, autorizando o Poder 
Executivo a entrar .em entendimento com o Instituto de Pro
tecção e Assistencia. á Infancia. cio Rio de Janeiro, para conclu.são 
do Hospital Infantil. 
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O Sr. Presidente - Os projectos vão ser remettidos á sancção, 
Passa-se á materia constante da Ordem do dia. 

Votação do projecto n. 115, de 1935 na Legislatura), 
estendendo aos fieis àa De~egacia. Fiscal de São Paulo q 
àa Aljandega de Santos os beneficios do decreto n. 4, de 
1935; com parecer da Commíssão de Finanças e Orça. 
mento sobre as emendas (2~ discussão). 

O Sr. Presidente - Durante a 2a. discussão destes projectos 
foram o!ferecidas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 
Inclua-se no art. 1.0 do substitutivo: "e aos fieis das Thesou

rarias de todas as repartições dos Correios e Telegraphos na 
Qapital e nos Estados". 

Sala das Sessões. 4 de Abril de 1935. - Hyppolito do Rego. 
- A. Konder.- Ren.a.to Barbosa.- Henrique Bayma. - Walde
mar Motta. - Almeida Camargo. - Antonio Covello. - A. C. 
Moraés Andrade. - R. Pinheiro Lima. - Acurcio Torres. 

N. 2 

Accrescente-se onde ct!nvier: 
Art. O provimento dos cargos a que se refere a presente 

lei se dará sempre por indicação escripta do respectivo tb.esou
reiro ou pagador. 

Sala das Sessões, 4 de Abril de 1935. - Mozart Lago. 
A. Commissão de Finanças offereceu ao projecto inicial o 

seguinte 
PROJECTO-STTBSTI'I'UTIVO 

o Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.0 São applicaveis aos fieis do thesoureiro do The

som·o Nacional e aos dos da CaiXa. de AmortiZação, Casa da. 
Moeda e das .Alfandegas e, bem assim, aos fieis dos thesoureiros, 
thesoureiros-pagadores e pagadores das Delegacias Fiscaes do 
Tbe:souro Nacional, as disposições do Decreto n. 4, de 23 de 
Janeiro de 1935. 

Art. 2.0 • o director geral de Fazenda Nacional fiXarã a im
portancia das finanças dos fieis a que se refere o artigo anterior, 
dentro dos limites de 2:000$000 a 5:000$000, tendo em vista a 
fiança prestada pelo responsavel a que estiverem directamente 
subordinados. 

Art. 3.0 • Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. salvo 
as emendas. 

O Sr. Gomes Ferraz (Parl.! encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, encaminhando a votação do projecto n. 115, qu.e. como 
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já disse, é Sllbstitutivo do de n. 95, apresentado por alguns mem
bros da bancada :paulista na Camara passada, eu me permitto 
2. liberdade de chamar a attençáo dos Srs. Deputados para ~ 
inconveniencia da a.pprovação da emenda. n. 2, do ex-Deputado 
Sr. Mozart Lago, incorporada ao projecto n. 115 e assim redigida: 

"O p1·ovimento dos cargos a que se refere a presen~ 
lei se dará sempre por indicação escripta do respectivo 
thesoureiro ou pagador". 

Ora, Sr. Presidente, essa emenda vem alterar profunãamente 
a nobre finalidade a que o projecto se propoz, de garantir a 
estabilidade dos funccionartos no exercício dos seus cargos. No 
meu fraco entendimento, é attentatoria dessa estabilidade, que, 
aliás, o projecto visou resguardar, e vae de encontro ao art. 6° do 
Decreto n. 4, de 23 de Janeiro de 1935, que garante aos actuaes 
fieis a permanencia em !:eus cargos, independentemente de novas. 
nomeações, utna vez prestada a fiança. legal. Entretanto, pela 
P.menda Mozart Lago, a nomeação desses fieis fica subordinada á. 
mdicação do thesoureiro ou do pagador da repartição. 

Nada mais condemnavel e nada mais injusto do que tal in
tcrferencia ou intromissão do thesoureiro e do pagador na no
meação de seus ajudantes. 

0 SR. WAI.DEMAR FERREIRA - Mas OS fieis não são pessôa.s da 
confiança do pagador? 

O SR. GOMES FERRAZ - Não serão mais, porquanto os 
í'ieis vão servir sob a responsabilidade de suas propria.s fianças e 
devem prestar contas diarias dos vafores e dinheiros recebidos, 
e o thesoureiro ou o pagador náo terá responsabilidade alguma 
decorrente de desvios commettldos pelo seu ajudante ou fiel. 

Não se trata, por conseguinte, de pessôa de confiança; se as
sim fosse, eu estaria de pleno accordo com o nobre Deputado 
aparteante, porque •. se os thesoureiros fossem :respo!lSaveis pelos 
fieis , seria justo que tivessem a faculdade de nomear pessóa de 
sua inteira c absoluta confiança. 

O SR. WALDEMAa FERREIRA - Passam a ser a.utonomos; quer 
dizer. lunccionam como thesoureiros e não como !íeis. 

O SR. GOMES FERRAZ - Passam a ser ajudantes dos 
thesoureiros. 

O SR. TEixEIRA PINTO - Nesse ponto, o nobre collega tem 
:razão. 

O SR. GOMES FERRAZ - Cessa por completo a responsa
bilidade do thesoureiro, tanto assim que o projecto, adoptando 
disposições do decreto n. 4, acceita e sta do artigo 4.0 : 

"cessará, para o thesoureiro, transferindo-se para 
os seus ajudantes, a responsabilidade pelas quantias ou 
quantidades de valores por elle entregues a este, me
diante recibo". 

Desappareceu a responsabilidade do t.hesoureiro. 
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Além disso, entendo que essa indicação como que vem cer
cear, diminuir a autoridade do Chefe da Nação, que não poderá 
nomear quem quer que seja para esse cargo, sem receber a pa
lavra de ordem do thesoureiro ou do pagador. 

Por consequencia, vamos corrigir essa injustiça e evitar o 
véto presidencial. 

Nesse sentido é que peço a preciosa attenção dos Senhores 
Deputados. <Muito bem). 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre- · 
Sidente, o projecto apresentado em 31 de Janeiro do corrente 
anno, pelo leader da bancada paulista, Sr. Cardoso de Mello Neto 
manda tornar extensivos aos fieis das delegacias fi.scaes do The~ 
souro Nacional, em S ão Paulo, e da Alfandega de Santos, 03 

beneficios do Decreto n . 4, de 23 de Janeiro de 1935, beneficios 
esses concedidos aos fieis da Recebedoria do Districto Federal e 
de São Paulo. 

Quer dizer, Sr. Presidente : torna-se extensiva a providencia 
de um decreto do actual governo a funccional'ios que, exclusiva
mente, trabalhem no Estado de São Paulo. 

Acertadamente, o nobre Deputado Hyppolito do RJgo, que 
não conununga dos mesmos ideaes do lead.er da bancada pau, 
lista, apresentou uma emenda extendendo as vantagens aos fieis 
dos tbesoureiros de todas as repartições dos correios e Telegra
phos, na capital da Republica e nos Estados. O Sr. Mozart Lago, 
igualmente, offereceu emenda estabelecendo que o provimento 
dos cargos referidos nesta lei se daria sempre mediante indicação 
escripta do respectivo thesoureiro ou acb:ninistrador. 

Não posso comprehender como o leader da bancada de São 
Paulo quiz tornar extensiva a providencia , apenas, aos fie:is da 
Recebedoria de São Paulo, da Delegacia Fiscal e da Alfandega de 
Santos. 

Tambem não posso dar razão á emenda do Sr. Ryppolito 
Rego, tornando-a extensiva. á Repartição dos Correios na Capital 
e nos Estados. Pertencendo, como pertence, a partido da opposi
ção, e se o partido de S . Ex., amanhá, vier novamente a occupar 
posição de mando, devemos evitar a repetição de factos verda
deiramente dolorosos occorridos nQ~õ annos de 1925 e 1926, no go
verno do honrado Sr. Artllur Bernardes, em que !oram exonera
dos fieis com mais de cUz annos de bons serviços publicos fe
deraes, para dar logar a outros. Tenho convicção absoluta do que 
affirmo, e, ainda ha. dias em palestra com o Sr. Arthur Berne.r
des, falei com S. Ex. a respelto convencido de que, em muitos 
casos, S. Ex. foi illaqueado em sua bôa fé. 

0 SR. SALLE'S FILHO - Isso é muito grave. 
O SR. BARRETO PINTO - Em que sentido? 
o SR.. SALIXs FILHo - Illaqueado pelos seus ministros? 
O SR. BARRETO PINTO - O que estou affirmando, e re

affirmo, é que no governo do Sr. Arthur Bernardes funccionarios 
de conducta ~emplar foram exonerados pa.ra que se dessem as 
vagas a outros, e .isso porque os thesoureiros tinham o direito de 
escolher seus fieis. 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 28101/2015 12:38- Pág ina 106 de 134 

-86-

E' o que o projecto pretende acaba"!'. Nada mais justo. De
vemos, porém, extender o beneficio a todos os fieis. 

Eu não queria, não pretendia, não desejava de modo algum 
perturbar a marcha do projecto, mas a acceitaçã.o da emenda 
n. 2, do Sr. Mozart Lago, vem, de facto, :retirar a estabilidade 
que o projecto visava conceder. 

Como. porém, o projecto ainda está ern segunda discussão, 
aguardo qu.e seja incluído na ordem do dia em terceira para. 
então. valendo-me da iniciativa do Sr. Cardoso Mello Netto, que 
se lembrou dos fieis do Thesouro de São Paulo e da Alfa~dega 
de Santcs, tornar a providencia extensiva a todos os fieis de 
pagadores da Republica. <Muito bem>. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto 
substitutivo. 

Approvados, successivamente, os artigos 1.0 , 2.0 e 3." 
do projecto substitutivo, ficando prejudicado o primitivo. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas. 

Approvada a emenda n. 1. 

O Sr. Presidente ....:... Vou submetter a votos a emenda n. 2. 

O .·Sr. Dantei de Carvalho (Para. encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, devo uma. explicação ao nobre representante de 
São Paulo, Sr. Deputado Gomes Ferraz, e á. Camara sobre as 
razões que levaram a Commissãa de Finanças a adaptar a 
emenda do ex-Deputado Sr. Mbzart Lago em relação aos fieis de 
thesoureiro que passaram a ser ajudantes. 

O regime actual é o da confiança; os fieis são escolhidos livre
mente pelos thesoureiros. 

O projecto passa os fieis á categoria de ajudantes e a :funccio
narios de nomeação do Presidente da Republica. A emenda do 
ex-Deputado Mozart Lago procura attenuar essa mudança abso
luta do regime, estabelecendo um regime intennedio, em que 
intervem tambem o thesoureiro na escolha e indicação daquellas 
pessoas que devem trabalhar com elle no maneio dos dinheiros 
publiccs que lhe são confiados. 

Não ha cerceamento da. autoridade do Presidente da Repu
blíca. Este já tem uma latitude enorme de acção nas nomeações, 
e não deixa de causar certa extranheza que, de repente, o 
nobre representante do P. R. P. se ponha ardendo em zelos na 
def-esa de prerogativas do Sr. Presidente da Republica, que aqui 
estariam sendo cereeactas. O que se procura é conciliar o 
interesse . .. 

O Sa. GoMES FER11AZ - Não estou ardendo em zelos pelas 
funcções do Presidente da Republica. Acho que era um dos mo
tivos. Ao contrario, estou ardendo de zelos pela estabilidade do 
funccionario. por isto que, approvado a emenda, de.sapparecem 
todas .a.s garantias do f unccionario. V. Ex. mesmo, em seu pare
cer, declarou que o projecto estabelece garantias e estabilidade 
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qu~ os funccionanos nunca tiveram e , entretanto, agora está 
justamente argumentando em sentido contrario. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não estou argumentando 
em sentido contrario. Trata-se da questão da nomeação. 

O Sa. GoMES FERRAZ - o fiel não é mais pessõa de confiança 
do thesoureiro. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não existe qualquer cer
ceamento do poder do Presidente da Republica de nomear, desàe 
que ha apenas a indicação. o Presidente pôde deixar de acceitar 
essa indicação e pedir que se indique outro. 

O SR. G<lMES FERRAZ - Se consta. da lei, a indicação é um 
dos requisitos ... 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Perfeitamente. 
O SR. GoMES FERRAZ - . . • a que o Presidente da 'R.epublica 

terá de obedecer. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO - E convém que se observe 

esse requisito na nomeação,, afim de não se collocar um inimigo 
ao lado de outro. 

O SR. LE:VI CARNEIRO - Se o thesoureiro morrer, !õr demittido 
ou substituído, os fieis em exercício continuam no cargo? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Continuam. 
E ' preciso que a Camara saiba que :;e trata de funccionarios 

que, de ora. em diante, terão garantias e não poderão perder os 
lagares por motivo de morte do thesoureiro de que são ajudantes. 
Mas a questão da indicação pelo thesoureiro absolutamente em 
nada diminue a garantia desses !unccionarios. 

o SR. GoMEs FERRAZ - Os funccionarios actualrnente Em 

exercício, de accordo com o projecto, são mantidos nos seus car
gos independente de nova nomeação. Pe1·gunto: esses fieis ne
cessitam de indicação do thesoureiro? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO -Esta objecção já fiz pe
rante a Commíssão de Finanças. 

Achei que se devia consultar o Governo, para se saber se 
elle queria conservar taes funccionarios e se havia alguma incon
veniencia nessa medida. Este é que era o ponto. 

Eu apenas fui o relator da materia vencida. Achei, aliás, 
procedent e as razões apresentadas pelo Sr. Deputado Mozart 
Lago e, por isso, relatei o que foi resolvido na Conunissáo de 
Finanças. 

Creio que o nobre representante de São Paulo não tem razão, 
porque o facto de pr.eceder á nomeação uma indicação é' corrente. 
Ha muitos casos em que o Presidente não tem essa liberdade 
absoluta, esse poder discricionario de nomear; tem de ouvir, tem 
de saber os requisitos technicos e outros. que a lei determina, 
para que possa fazer as nomeações. 

A Commissã.o, assim, deu parecer !avoravel á emenda do 
Sr. Mozart Lago por essas razões que julguei procedentes e 
acceite. 

Em seguida é dada como approvada a emenda n. 2. 

O Sr. Gomes Ferraz <Pela ord.em> requer verificação da 
YOtação. 
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Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem 
votado a. favor 58 Srs. Deputados e contra 141; total, 199. 

O Sr. Presidente - .A emenda n. 2 foi rejeitada. 

O projecto passa á 33 discussão, indo antes a respectiva 
Commissão para ser red~gido. 

Votaçáo do prokecto n. 85, de 1935 (1" T,P.rlislat.ura> 
{emenda a.pprcma.da e desta.ca.da do projecto n. 32,. de 
1935, Primeira Legislatura) , dispondo sobre preenchimen
to das vagas de cirurgi6es-dentistas do CorpO de saude' 
do Exercito por sargentos diplomados em odontolOgia 
<discussão especial) . 

Approvado e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJEC'IO 

N. 85- 1935 

O poder Legislativo decreta: 

-Art. 1.0 • As vagas existentes de segundos tenentes cirur
giões-dentistas do Corpo de Saude do Exercito activo deverão ser 
preenchidas pelos actuaes sargentos e seg~dos tenentes dentis
tas reservas da 1 a linha, diplomados em odontologia pelas escolas 
o:fficiaes ou off!cialmente reconhecidas pelo Governo Federal. 

Os tenentes dentistas para se beneficiarem da presente lei 
deverão contar mais de dois annos de nomeação para este posto 
e os sargentos mais de cinco de serviço militar activo, e estarem 
na data desta lei prestando serviços profiss!onaes em gabinete 
odontologico do Exercito. Deverão apresentar attestados de de
dicação ao serviço profiSSional e de opt1ma. conducta civil e 
mllitar, passados pelas autoridades sob cujas ordens estejam ser
vindo e serem seus diplomas devidamente registrados no Depar
tamento Nacional de Saude Publica. 

Ait. 2.0
• Revogam-se as disposições em contrarto. 

Votação do projecto n. 112-A, de 1935 (1" Legislatura) , 
proroga.nd,O, até 10 de Julho de 1936, o prazo fixado r.o 
art. 10, do decreto n. 24.642, de 1934 (Codigo de Minas) ; 
com parecer da. Comm.issão de Justiça, contrario á emenda. 
e com substitutivo ao projecto (3a discussão>. 

O Sr. Presidente - Durante a 38 discussão deste projecto fol 
offerecida. a seguinte 

EMENDA 

No art. 1.0 onde se diz "Fica prorogado até 10 de Julho de 
1936", diga-se ··Fica o Poãer Executivo autorizad<> a prorogar até 
20 de Julho de 1936". 

Sala das Sessões, 11 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Ao projecto inicial a CommiSsão offereceu o seguinte 
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Pi!O.JEC'XO SUBSTITVl'IVO 

Art. 1.". As declarações a que se refere o art. 10 do decreto 
n. 24 . 642, de lO de Julho de 1934, serão apresentadas até 20 de 
Julho de 1936, com todos os effeitos que lhes reconhece o mesmo 
decreto. 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposições em contrarlo. 
Vou submetter a votos a emenda em primeiro logar. 
O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre

sidente, antes de encaminhar a votação, quero levantar uma 
questão de ordem: pediria a V. Ex. me informasse se, depois da 
Mesa acceitar uma emenda, como constitucional, põde a commis
são propôr á Camara a rejeição desta emenda, como in::onsti
tucional? 

0 SR. PRESIDENTE - Acho que póde. 
O SR. BARRETO PINTO- Muito obrigado e pouco conhece

dor que sou desta materia, agradeço a informação de V. Ex., e 
irei encaminhar a votação. 

No dia 4 de Julho de 1935, appareceu, vindo da Commissão 
de Constituição e Justiça, o seguinte projecto: "Fica prorogado 
até 10 de Julho de 1936 o prazo fixado no art. 10 do decreto 
n. 24 .642, de 10 de Junho de 1934". 

Recordo-me bem das palavras que proferi por occa~nao deste 
projecto chegar aqui: "estamos diante de um projecto de tres linhas 
e dois erros". De facto, Sr. Presidente, o primeiro erro, porque se 
tratava da prorogação do prazo de um anno, e sendo assim não 
poderia ser de 10 de julho e sim 20 de julho. O segundo erro 
era de que o decreto n. 24.642, é datado de 10 de julho e não 
de 10 de junho. 

O illustre autor do projecto Sr. Carlos Gomes, cujo nome cito 
com a maior satisfação, declarou que se tratava de um engano 
typogra.phico. Mostrei-lhe o original e nessas condições não se 
poderia. imputar a. c..:.=.pa á. Imprensa. Nacional. Resolvi, por isso. 
apresentar uma emenda ao projecto. 

A emenda não foi. acceita, mas a Commissáo de Constituição 
e Justiça mudou a redacçáo primitiva. mandando-nos, agora , uma 
emenda. substitutiva. 

Propoz a rejeição de minha emenda, por inconstitucional. 
visto começar "autorizando o Poder Executivo". Entretanto, o que 
se diz nessa emenda substitutiva? Declara que o decreto n. 24.642 
é de 10 de Julho e que o prazo deve ser prorogado até 20 de Julho 
do anno que vem, e não como estava no projecto. 

Quer dizer: a Commissão, habilidosamente, não quiz vir dizer 
ao plenario que os dois enganos por mim apontados de facto 
existiam. Corrigiu-os nessa emenda substitutiva. 

Sr. Presidente, o que eu pretendia eStá feito. A Com
missão attendeu ao meu objectivo, com uma habiüdade 
digna de menção. Os erros estão corrigidos. Correspondendo, pois, á. 
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gentileza da commissão, retiro a minha emGnda- e nesse sentido 
envio á Mesa um requerimento - visto que o substitutivo resolve 
a questão. (Muito õem). 

Vem á Mesa o seguinte 

REQUERlMENTO 

Requeiro a retirada da emenda ao projecto n. 112-A. 
sala das Sessões, 22 de Julho de 1935. - Edmv:ruw Barreto 

P into. 
O Sr. Presidente - D efiro o requerimento do nobre Deputado. 

O Sr. Carlos Gomes ·de Oliveira <Para. encaminhar a. votaçãO) 
Sr. Presidente. poderiamos responder ao Sr. Deputado Barreto 

Pinto, dizendo que a Comn:: ;ssão de Justiça estã assoberba.cta de 
serviço ... 

O SR. BARRETO PINTO - Apoiado. Sou testemunha disso . .A 
Commissão está trabalhando mUito. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Como o nobre 
Deputado, com o ~u aparte, vem corroborar, ... 

O SR. BARRETo PINTO - E' certo. Vou lá e sustento as minhas 
opiniões. Honra lhe seja feita: a Commissão tem trabalhado in
c essantemente. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - . . . e que não 
lhe sobrava tempo para discutir as nonades com que S. Ex. 
procurou invectivar a Commissão. 

o SR. BARRETO Pm:ro - Não estou invectivando a Cornmissão. 
Estou lhe fazendo justiça. VV. EEx. attenderam ao que eu 
desejava. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA Permitta-me, 
porém, a Cama.ra. proferir algumas palavras para respm-..der, pela. 
a a.ttenção que merece o nobre Deputado. as suas observações. 

o SR. B ARRETO PINTo - E ' bondade de V. Ex., que é meu 
amigo. Sou até impertinente. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Evidentemente, 
S r. Presidente, o ptojecto não tinha. nem podia ter, dois erros, 
visto como, de sua leitura, em absoluto se inferiria qualquer dos 
erros apontados. 

O projecto está technicameu te perfeito. Pouco. importa que 
se prorogasse o prazo de vigencia. de uma. lei por mais ou menos 
dias. O principal era que se dilatasse o prazo, como pretendeu 
o proj.ecto e como o fizemos, sem que eqUivocas houvesse. 

O SR. BARREI'O Prnro - Isso se tem feito pcrque o Ministro 
da AgricultUl·a não se chama Juarez Tavora.. Todos os prazos 
teriam sido observados, inclusive os do Codigo de Minas e do 
Codigo de Aguas. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA- V. Ex. permitta 
que eu fale. O nobre Deputado já teve opportunidade de ralar 
cluas vezes sobre este assumpto e eu estou falando pela pri
meira vez. 

0 SR. BARRETO P:tNTO - Apenas aparteei V. Ex. 
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O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, 
quanto ao mez a que se refere o nobre collega, o projecto real
mente fala em, 10 de Junho. Mas, fazendo re!erencia á. legislação 
citada, a _proposição reproduz o decreto de 10 de Julho de 1934. 

O SR. ASCANlO '!'1:1RlNO - Foi, evidentemente, um erro de 
revisão. 

O SR. CARLOS GO:MES DE OLIVEIRA - . . . não podia 
ter sido senão wn erro de revisão ou typographico, tão commum 
nesses trabalhos, e sobretudo em vista do açodamento cem que 
a Imprensa Official, âs vezes, é obrigada a fazer o serviço de 
impressão. 

O SR. DEMETIUO XAVIER - A perspicacia do nobre Deputado, 
Sr. Barreto Pinto . .. 

O SR. BARRE:To P:urro - Não é questão de perspicacia, mas, 
sim, de dactylographia. (Risos.> Vamos deixar, em paz, a Im
·prensa Nacional ... <Risos.) 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - E ' innegavel que 
se trata, apenas, de um engano facilmente corrígivel na redacção 
final. 

O SR. BARI\E'IO PINTo - Não é simples engano, porque o prazo 
era até 20 de julho e V. Ex. o proroga até 10 de Julho de 1936. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Permitta V. Ex. 
que continue, Aliás estou começando e por certo não irei muito 
adiante. 

o SR. BARRE'l'O PIN:ro - V. Ex. é ouvido, sempre, com prazer. 
O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Trata-se, por

tanto, de um engano que poderia ser rectüicado pela redacção 
:final. EVidentemente, isto não merecia o estardalhaço com que 
o nobre co11ega., Sr. Barreto Pinto, combateu a. Commissão. 

o· SR. BARRETo Prnro - Acceito a. expressão estardalhaço, 
pcrque V. Ex. viu que eu estava com a razão. (.Risos). 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVElRA - Não temos culpa 
que S. El{., preoccupado com essas nona.das, se tenha descuidado 
de seus serviços proprios, para trazer á Camara urna. emenda 
evidentemente inconstitucional. 

O Sa. BAIUlE'.tO PINTo - Inconstitucional? Até pelo contrario. 
Prestei um relevante serViço a V. EX., tanto que nos a.prasentou 
um substitutivo, depois de minha emenda. Essa questão de consti
tucionalidade em prazos é controvertida. V. Ex. não leu o decreto 
prorogando o prazo do Codigo de Aguas? 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - E ' outra questão, 
que nada tem a ver com o Poder Legislativo. 

Sr. Presidente. em Vista da emenda inconstitucional da 
nobre collega, Sr. Barreto Pinto, e não podendo a. Commissão 
ptorogar o prazo que terminava hoje ou no dia 20 de Julho ... 

O SR. BAIUIETo ~-ro - Hoje. porque o primeiro dia não se 
conta. conforme a legiSlação nova, sobre publicações officiaes. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - ... a Commissáo 
não mais podia prorogar esse prazo e teria, evidentemente, de 
fazer nova. lei estabelecendo não mais uma. ;~rorogação, mas um 
novo prazo para vigencia do dispositivo do art. 10 do. Decreto 
em apreço. 
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Assim foi que a Conunissão de Justiça, sem intuitos babeis 
de contornar difficuldades - como acaba de a:ffirmar o Sr. Depu
tado Barreto Pinto - procurou apenas remediar uma situação 
de facto, creando novo prazo, em vez de prorogar, como disse, 
o prazo antigo. Dahi sua emenda. estabelecendo que as declara
ções a que se refere o art. 10 do Decreto de 10 de Julho de 1935 
poderão ser feitas até 20 de Julho de 1936. 

O SR. BARRETO P INTO - Foi o que pedi na minha emenda. 
Muito obrigado, mais uma vez, á Commissão. (RisOs.> 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Evidentemente a 
Commissão reaffírmou seu ponto de vista, apenas attendendo á 
situação nova que se creava com o termino do prazo que se 
queria prorGga.r. 

Era o que tinha a dizer. 
O Sr. P.-esidente - Vou submetter a votos o substitutivo. 

Approvado o projecto-substitutivo, ficando prejudic:?.
do o primitivo. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á commissâo de Redacção. 

Votação do parecer n. 6, de 1935 no. Legislatura), 
mandando restituir ao Tribunal de Ccntczs c processo de 
recusa de registro ao not'O contracto ael ebraão entre o 
Gcverno Federal e a Pan-American Airway 111\c., para a 
construcção do Aeroporto do R io de Janeiro (discussã'o 
unica). 

O Sr. Presidente - v ou submetter a votos o patecer. 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, o parecer n . 6 diz respe)to ao segundo contracto cele
brado pelo Govemo F ederal para construcçã.o do Aeroporto do 
Rio de J an eiro. 

Ha dias, a.pprovando, como o a pprovou, o parecer do meu 
brilhante companheiro de bancada, Sr. Deputado Moraes Paiva, 
a Camara homologou o acto do Tribunal df; Contas que den egou 
registro ao primeiro contracto para construcção desse Aeropo:rto. 

Neste momento, n ã o vamos entrar no merito do segundo 
rontracto, n::as, ap enas, cuidar da sua preliminar. Estou, por isso, 
de accordo com o parecer da Commissão de Tomada de Contas, 
r eservando-me, porém, a voltar cuidar desse caso, após o pro
nunciamento do Tribunal de Contas. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete (Para encaminhar a rotação) -
Sr. Presidente assignei vencido o parecer que V. Ex. submette ao 
voto d a Camara. Quero, por iSso, dizer as razões do meu voto 
divergente na Commissão de Tomada de Contas sobre a. materia. 

Trata-se da seguinte b.ypothese: o Governo celebrou con
tracto para construcção do Aeroporto do Rio de Janeiro, em Fe
vereiro deste anno, contracto a que o Tribunal de Contas recusou 
registro, affectando o caso, de accordo com a Constituição, á 
coDSideraçáo do Poder Legislativo. Pendendo ainda de pronun-
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ciamento desta Casa, a referida decisão do Tribunal, 0 Sr. Mi
nistro da Viação permittiu se celebrasse novo contracto, igual ao 
Primeiro, sendo, a seguir, submett;ido ao exame do Tribunal de 
Contas para o respectivo registro. O Tribunal, entretanto, decidiu 
negar · o registro por entender que se trata do mesmo, sobre o 
qual a. Camara dos Srs. Deputados a.inda. se não pronunciara . 

A Commissão de 'l'omada de Contas, recebendo esse segundo 
contracto com a. decisão do Tribunal em que negava registro, pela 
palavra autorizada do meu eminente collega Sr. Moraes Paiva._. 

O SR. MORAES P.UVA _,_ Agradecido a V. Ex. 
O SR. UBALDO RAMALHE'I'E - • . . relator , entendeu que 

não se devia approvar o acto do Tribunal de Contas, mas devol
ver-lhe o contracto para manifestar-se sobre o merito, de vez que 
a Camara, em sessão de 8 do corrente, havia approvado o acto an
terior do Tribunal de Contas, negando registro ao primitivo con
tracto. 

Na Commissão, Sr. Presidente, sustentei que o Poder Legis
lativo, na· hyPothese. só tem dois cami}:lhos a seguir: negar appro
vação ao acto do Tribunal ou approvar o mesmo. Se o Tribunal 
de Contas. decidindo a materia, cumpriu a lei, a Camara. t em de 
approvar sua deliberação. Se o contrario se verificar, a Camara 
deve negar-lhe apoio. E tanto é assim que a denegação do registo 
sus~nde a execução do contracto, até o pronunciamento do Legis
lativo. Isso significa, Sr. Presidente, não existir contracto sem que 
o P oder Legislativo se pronuncie, porquanto elle náo é exequivel, 
uma vez que o Tribunal de Contas tenha negado registro e este 
depende de approvação do Legislativo. 

Decidir pela devolução do processo a o 'n"ibunal importa em 
reconhecer á Camara uma situação, que lhe nã.o compete. inter
mediaria dos interesses da parte, com o Governo, e, mais ainda, -
f azer da Camara méra repartição administrativa, amtiliar do 
Executivo. 

Sô temos de verificar se -o acto do Tribunal de Contas é legal, 
para lhe dar approvação, ou se ê megal, para lhe negar apoio. 

Entendi, na Conunisão, que a Camara devia sanccionar o acto 
do Tribunal, mesmo porque essa nossa tieliberação significaria 
uma advertencia para que se preste ao Poder Legislativo a devida 
consideração, e respeito ás prerogativas que lhe assegura a Consti
tuição da Republica. A Constituição deu grande extensão ás 
attribuições do Tribunal de Contas, fazend.o-o não só fiscal da. 
gestão financeira da Irepu'blica, como. ainda, dos actos emanados 
do Executivo, nas relações com os contractantes da Fazenda Pu
blica . Mas submetteu, nesse particular, a autoridade do Tribunal 
ao Poder Legislativo. 

Assim, uma vez que o registro de um contracto negado pelo 
Tribunal depende ainda da. apreciação do Legislativo, não póde 
autoridade alguma da Republica repetir esse mesmo acto, pois 
isso equivaleria considerar méra formalidade de secretaria a re
messa da deliberação do Tribunal ao Poder Legislativo. 

São essas, Sr. Presidente, as razões que me levaram a divergir 
dos illustres collegas da Commissão de Tomada de Contas, não me 
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conformando com o parecer approvado, que importa, certamente, 
no enfraquecimento das attribuiçóes do LegiSlativo em materia de 
tão alta relevancia. 

O Sr. Moraes Paiva (Para e7iromin1uir a votação) - Sr. Pre
sidente, como esclarecimento á Camara dos Deputados sobre o voto 
da Corrunissão de Tomada de Contas, cumpre-me dizer que a 
mesma, não se afastando das suas attribUiçóes, propoz a restitui
ção do processo ao Tribunal de Contas, porque este, tendo presente 
um novo contracto, submettido ã. sua. apreciação, deliberou preli
minarmente negar-lhes registro, pelo motivo de se achar o anterior 
dependente da decisão desta Casa. 

Nem de outra. fórma o Tribunal podia pronunciar-Se. Tendo 
apenas dez dias para decidir e o seu sUencio importando em re
gistro, o Tribunal de Contas nesse prazo deveria manifestar-se. 
Não podia recusar registro, sem entrar no merito do contracto; 
não podia entrar no merito porque o contra.cto anterior estava de
pendendo do julgamento do Poder Legislativo. O unico meio ca 
bível era, preliminannent;e como fez, recusar registro, até que a 
Camara dos Deputados opinasse a respeito. 

O Sll.. UBALDO RAMALH~ - A mim m.e parece que o Tribunal 
de Contas não tinha que considerar preliminar nem merito_ 

O SR. MORAES PAIVA - Negou prefu:ains.rmente o registro. 
O SR. UBALDO RAMALHETE - E', talvez, defeito da forma de 

redacção. 
o SR. MORAES PAIVA - Não podia entrar no melito porque 

a questão estava dependente da Camru:a dos Deputados, como jã 
disse. 

O SR. BARRE70 PINTO - Quando o Tribunal apreciar o merito, 
talvez venha a recusar registro, por já o haver feito quanto ao 
contracto antenor. 

O SR. MORAES PAJ.VA- Vou repetir a decisão do Tribunal 
de Contas sobre o assunnpto: 

"Resolveu, em sessão de 10 de Junho proximo findo, 
recusar registro, preliminarmente, ao alludido contract o, 
porque seu objecto é identico ao de um outro celebrado em 
27 de Fevereiro deste anno com a mesma empresa e ao 
qual o Tribunal recusou registro, estando suspensa a sua 
execução até o pronunciamento do Poder Legislativo". 

Embora o novo contracto sa t isíizesse todas as tormalidades 
legaes e estivesse dentro das normas estabelecidas pelo COdigo de 
Contabilidade, o Tribunal não podia tomar conhecimento delle. 
:porque o primitivo dependia do pronunciamento da Camara dos 
Deputados. Era necessario que o Tribunal tomasse uma decisão. 
Se silenciasse dentro de dez dias, estaria registrado o contracto, 
conforme salientei. 

O SR. UB.\LPO RAMALHI::TE - Podia negar o registro como 
negou. 

O SR. MORAES PAIVA - Não podia tal, sem entrar no 
mertto, embora. o contracto. confonne accentuei, satisfizesse todas 
as exigencias legaes. 
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"O SR. UBALDO RAMALHETE - Sob a preliminar de não h a ver a 
Camara. solucionado o caso do anterior. 

O SR. MORAES ?AIVA- Tendo a Camara, em 8 de Junho 
approvado o acto do Tribunal que recusou registro ao contracto 
primitivo cessou o motivo da recu.sa. preliminar. Nada -mais natu
ral, portanto, que o processo voltar ao Tribunal, afim de que 
aprecie o merito da questão. 

O SR. UliALDO R.uouufi:TE - Isso equivale a reduzir a Camara 
a simples chancellaria do Tribunal. 

O SR. MORAES P.AIVA- Assim já. se tem procedido nesta 
Casa e outro procedimento da Camara seria apenas crear difficul
dades á. administração. 

O SR. ACURCIO TORRES - V. Ex. acha que a Camara tendo 
approvado o acto do Tribunal, que recusou registro o processo, 
deve voltar ao Tribunal? 

O SR. MORAES PAIVA- Não se trata do mesmo processo, 
mas de outro. 

O SR. ACURCIO TORRES - Quero, antes de mais nada, esclarecer 
ao nobre collega. V. Ex. acaba de dizer que, tendo a Camara se 
pronunciado a 8 de Junho sobre esse contracto, ... 

O SR. MORAES PAJ.VA - Sobre o primeiro. 
0 SR. ACURCIO ToJUtES- Foi O que V. Ex. não disse. 
O SR. MORAES PAIVA- Se a Commis.são deu seu parecer 

a. 10, sobre um contracto que chegou do Tribunal e a Camara a 8 
se pronunciou sobre contracto dessa natureza, é evidente que 
não se tratava do mesmo. 

O SR. AcroRCIO Toruu:s - Perdão; V. Ex. declarou. se bem ouvi, 
que, havendo a Oamara se pronunciado a 8, approvando a recusa 
do registra, a processo devia voltar ao Tribunal, p ara que este en
trasse no merito da questão. Discordo de V. Ex. 

O SR. MORAES PAJ.VA - Meu nobre collega talvez não t i
vesse apprehendido ás minhas palavras. Chequei a ler a decisão 
do Tribunal de Contas. 

O SR. Acuacxo Toruu:s - Meu li. ute não foi intempestivo e 
inopportuno, como, deante do que V. Ex. acaba de dizer, podia pa
recer. :M:otivou-o o facto de V. Ex. haver. omittido, no final da 
phrase, as palavras "do primeiro contracto". 

O SR. MORAES PAIVA - Nessas condiçóes, Sr. Presidente, 
penso que a Camara andará bem acertada mandando restituir o 
contracto· ao Tribunal de Contas, como propõe a Comznissã.o de 
Tomada de Contas, afim de que se pronuncie sobre o merito do 
novo contracto. (Muito bem.) 

O Sr. Daniel de Ca rvalho - Peço a palavra. 

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

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encctmin.ha.r a votação) 
Sr. Presidente, a questão principal neste caso está, propriamente, 
no merito da construcção desse Aeroporto .no local em que vae 
ser realizada. 
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Pediria a illustrada Commissão de Segurança Nacional nos 
dissesse qual o parecer do Estado Maior da Armada e do Exercito 
sobre o local aconselhado para a construcção do alludido Aero
porto. 

Era· o que tinha a dizer. 

Em seguida, é dado como approvado o parecer. 

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) requer verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se 
terem votado a favor 132 Srs. Deputados e contra 48; 
total 180. 

O Sr. Presidente - O parecer !oi approvado. 

Votação do requerimento n. 70, de 1935 (1 a LegiSlatu
ra) , do Sr. Abguar Bastos e outro, de informações sobre o 
fechamento da Alliança Nacional Libertadora (discussão 
u.nica). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requerintento. 
O Sr. Octavio da Silveira (Para encaminhar a votação) - A 

minha. decidida attitude de defesa das liberdades publicas, o meu 
intransigente apolo á Alliança Nacional Libertadora, que montou 
e montará guarda desvelada e viril ao regime vigente, encontram 
justificativa cabal na qualidade dos suffragios que honraram o 
meu nome nas ultimas eleições e decorrem naturalmente da fir
meza das mjnhas convicções, da segurança da minha orientação 
republicana. 

Candidato do Partido SOcial-DeÍnocratico do Paraná, que sa
grou, nas urnas de Outubro, o prestigio do seu organizador e chefe, 
o Sr. Manoel Ribas, fui tambem recommendado ao eleitorado pa
ranaense pela Colligaçáo pró Estado Leigo - ampla bandeira de 
resistencia e de combate aos reaccionarismos que, á sombra do 
Governo, medraram em todos os sectores sociaes, empolgando de 
tal modo a 2a Constituinte que a Carta de 16 de Julho, longe de 
trazer ao Brasil a tranquillidade legal por tO<los reclamada e p ela 
qual tantos se sacrlficaram, vem incrementando, pelo seu accen
tuado e indisfarça.vel ultramontanismo, lutas religiosas, agitações 
de classes, com a consequente inquietação geral, dia a dia aggra
vada pelo descalabro de uma administração inepta e negligente. 

O meu liberalismo irrestricto, as minhas convicções democrati 
cas, arraigadas e sinceras, são bem conhecidas no Paraná, onde 
sen1pre Vivi entre os vanguardeiros de todas as reivindicações po
pulares, em luta contra os maus governos e publicamente expon
do, com a maior franqueza, os postulados norteadores ela minha 
já. longa actividade poütica. 

Multo antes de ser candidato, incentivei a. fundação e o desen
volvimento do Centro de Cultura Philosophica, que, desde logo, 
congregou a mocidade estudantil e proletaria para estudos contem-
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poraneos, attegiroentando-a para as lutas asper:as mas inevitaveis 
que o Brasillrta travar para retornar á estrada do amplo libera· 
lismo que os estadistas constituintes de 1891 sabia e patriotica
mente delineararo. Esse Centro, .em manüesto publico, adheriu ao 
1° Congresso Nacional anti-guerreiro, anti-imperialista e anti
fascista, que não chegou a funccio~, porque não o perm.ittiu o· 
Governo, esse mesmo Governo que quer se fazer passar por arauto 
da concordia continental. Foi desse Centro que surgiu, logo depois, 
a secção paranaense da Commissão Juridiea e Popular. de Inque
rito, já nitidamente defensiva das 'liberdades individuaes . e colle
ctivas, que a policia política cada vez mais desrespeitava e restrin
gia. Como accentuava o manifesto inaugural, a I>rovidencia ue uma 
tal instituição no Paraná, sob o governo do Sr. Manoel Ribas, seria 
desnecessatia se não tivessemos muitas vezes que prestar assisten
cia judiciarla a proleta.rios de passagem pelos portos do Estado, 
por motivos de deportação imposta pelas policias de outros pontos 
do Paiz. Foi desse Centro de indagação e meditação dos problemas 
socia.es da. actualidade, que os votos do povo paranaense me 
transferiram para. este scenario z.mplo e trepidante da politica na
cional, na certeza de que o meu espirito, temperado em rudes re
fregas, não se diluiria no incondicionalismo commodo das demo
cracias bastardas, em que sõ viçam e prosperam, em detrimento 
da Nação, os interesses da usurpadora minoria dominante. 

E aqUi estou eu, Srs. Deputados, dando ao povo da minha terra 
a prova da sinceridade dos propositos que me levaram a essas 
lutas pregressas, os mesmos que ainda agora me animam a entrar 
num debate que a argumentação artificiosa do eminente leaà.er 
da maioria não poude arrefecer e muito menos encerrar. 

_ Na justificativa do acto do Governo, fechando a Alliança Na
cional Libertadora, e do parecer da · Comlllissâo Especial, contrario 
á. convocação do Ministro da Justiça para, em sessão secreta, 
prestar á Camara maiores informações sobre a intensidade das 
actividades extremistas no Paiz, addUZiu S. Ex. razões inconsisten
tes, sem o vigor das mentalidades de escol, coroo a sua. Porque 
partiu de um parti-pris, de um ponto de vista erroneo, com o qual 
se vem tecendo a malha em que procura a policia sUffoca.r todos 
os anseios de libertação nacional, desandou num paralogiSmo tão 
diaphano que, a bem dizer , ficaram sem defesa o Governo e a com
missão. 

Evidentemente o recurso ao Poder Judiciario, para a avaliação 
da legalidade de um acto do Poder Executivo, não pode obstar 
que o ctiterio de.ste seja examinado por uma corporação política. 
Emqua.nto o Judiciario sopeza as provas e os textos legaes invoca
dos pelo governo no seu esdruXUlo decreto, rematando pela annul
lação ou roanutençã.o do acto incri..'Jlinado, a Ca.mara iria mais 
.longe na apreciação do nivel do surto extremista nas diversas ca
madas da sociedade brasileira, r-eceberia uma impressão nltida da 
nossa realidade politica, estudal-a-ia por um prisma. ausente na 
luneta judieiarta. e tnes fossem as revelações do Ministro inter
:pellado, não regatearia o seu apoio ao Governo n1!m deixaria de 
.armal-o de meios expeditos para a conjuração da crise. 
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Não é esta, porém, a primeira vez que a nobre maioria vem 
em soccorro ào actual Ministro da Justiça, protelando uma presta
ção de contas imprescrlptiveis. Non raggiona.r di lar ... aconselhou 
D3onte em casos mais ou menoo ana.logos. Passemos a.deante. 

Para o illustre Sr. Raul :Fernandes é axiomatico, materia m
teiramente pacitica., não padecente de duvidas, que A.. N. L. 
:::: P. c. , isto é, que .Alliançs Nacional Libertadora e Partido Com
munista. são synonimos. Dimanam deste apriortsmo todas as suas 
ills.ções. Premissa falsa nunca rematou em conclusão legitima e, 
assim, é. consciencia juriclica do nobre Sr. Raul Fernandes não 
l"epugna. que o governo feche uma associação com um estatuto claro 
e insophismavel de defesa da ordem e do regime, sob o pretexto 
de que esses intuitos eram apenas apparentes, e permitta o fUnccio
na.mento e dê mão forte a uma instituição com um programma, 
ta.mbem claro e insophismavel, mas de subversão integral da ·or
dem .e do regime, que não se cansa de apregoar a inaba.labilidade 
desses propositos nem de affirmar que se está mobilizando para. 
dentro de breves dias, realizar a sua criminosa intenção de mer~ 
gulha.r o Brasil no lodo e no sangue da mais odiosa dictadura. 

Que o programma da Alliança Nacional Libertadora não pre
coniza medidas extrem.lstas, basta para convencer a maioria . da 
Casa. a assertiva neste sentido do Sr. Filinto MuUer, actual chefe 
de Policia e ex-rebelde. Se entre os seus correligionarlos não go
zasse esse heroe da Foz do Igua.ssú de tão alto conceito e a sua 
palavra pudesse ser discutida, eu, então, me abalançaria a de
monstrar que a Alliança Nacional Libertadora é uma associação 
com Similares no estrangeiro: na Allemanha o Partido Social
Democracia e na. Inglaterra a Fabian Society e modernamente o 
Labour Pa.rty. 

E' uma. bandeira de burguezes radicaes que Berstein, um dos 
seus coripheus na Allernanha, assim resume "Educação democra
tica da classe trabalhista, luta a favor de todas as reformas 
susceptíveis de melhorar sua. situação, organização syndlcal, para 
abalar o absoluti3mo do capital e obter uma infiuenc!a. directa. na 
marcha dos negocias". Em toda a parte constitue uma frente unica 
de elementos heterogeneos, na defesa de um programma chamado 
opportuntsta, porque pleitea a adopçlio de medidas de resultados 
immedia.tos, illfalllvels e patentes. 

A Alliança Nacional Libertadora não é, poi3, communista por 
seu progre.mma. Sel-o-á. pot suas actlvidades? Ta.mbem não, nin· 
guem o provará. porque elle. nunca !e:t propaganda. de idéas 
alheias ao seu programme., nem empregou na sua doutrinação a 
technica marxista. 

O Partido Communista, sim, é um dos elementos dessa frente 
unlea, dá-lhe apoio e tudo empenha. para. toma.l-a. victortosa. E' 
o que se deprehende dos mani!estos de Lulz Carlos Prestes que, 
emoora presidente de honra da A. N. L., nã.o é o seu orientador, 
e dos constantes editoriaes do orgão official da. secção brasUe1ra 
da Internacional communista - em que chama. a attenção dos 
seus ll.llados para a razão e a extensão do apolo á associação 11-
bertadom, advertindo-os sempre ae que o seu partido é o com
mums~. que nlí.o se tunde, ~em se filia. a nenbu.m outro. Que-
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rem a prova? Aqui está, como o Partido Corrununista fala. aos 
seus adeptos em edições recentes: <Lê) 

"Na sua carta Prestes se declara com.>nunista. e mem
bro do Partido Communista do Brasll, facto já con,b.ecic!o 
pela grande maioria dos trabalhadores e tlo Povo <lo 
Brasll, e é cJa.ro na maneira. com qu~ e11e encara 
a Alliança e seu programma; nem a Alliança nem seu 
progra.mma não são communistas e ha uma grande diffe
rença entre o progranuna. da Alliança e o do Partido 
Conununista, que íoi explicado por um dos oradores na. 
dita reuníã.o. 

A A. N. L. tem um progra.mma de luta anti-imperia
·lista, anti-feudal, anti-fascista (ou entre nós, anti-inte
gralísta) • pelas liberdades democra.ticas, pela libertação 
do Brasil, e os commurustas estão de· accordo com este 
progranuna, que é um programma de luta do.s opprimidos 
do Bras!l contra todos os seus actuaes oppressores mais 
avançados e :mais f~rozes". 

Estã. a:;;sí.m inrl"etorquivelmente demoostrado que a AllianÇa. 
Nacional Libertadora não é o :Partido Commumsta Brasileiro e, 
que, portanto, nada prova em contrario o celebre documento que 
diz a policia possuir e que serviu de socalco ao decreto· de fecha
mento da séde daquella patriotica associação e de seus nucleos 
estaduaes. Mesmo que fosse indiscutível a autbenticídades desse 
documento conteria instrucções de ~cou que só tJoderiam ter 
sido remettidas aos communístas brasHeiros. A.' policia competia 
agir contra o :Partido Communista e não contra quem nada tem 
que ver com. os pr()()essos e a orientação da TeMeira Inter
nacional. 

Não deverei mais alongar-me. o que disse é o sufficiente P,ara 
J;:Jôr em. forte relevo o erro de alvo do governo. Se, I>orém, a sua 
intenção fechando a Alliança lliadonal Libertadora é ~rcea.r a. 
expa.osã.o colJllll.unista, .está ainda mUito mal enga.Ilado: o Par
tido CornmuniSta nunca teve Vida. legal nesta democracia sut
generis e, entretanto, vive, tem organização e, como Viram, até 
um orgã.o que leva a palavra de ordem, a todas as suas cellUlas, 
a todm os me.los opeia.Ijos e camponezes. Elle só ~esa:pp.arecerã. 

quando não mais houver espoliados e m.iseraveíS. E' o que nos 
diZ numa. phra:!e bem. brasileira, Oswaldo de AlldraCle <textual) : 
"No mundo do so!frilnento, tudo são communistas .• _" 

A violw.cia cuja monstruosidade e nenhum :fundamento. 
acabo de patentear não será a ultima desta época turva que Vive 
o Brasil, nem foi a. t:~rimeira. Uma dellas e não das menores foi. 
a prohiJ:Jição da msta.De.ção, ne.r;ta capltal, de um Congresso da 
Juventude proletaria. estudantil, e popular, para. o 'estuó.o de va.
rios assum.ptos pertinentes ã 'flda do. mocidade patricla. 

No exemplar da Constituição que a policia. manuseia, não 
consta o .art. 113, de modo que continua :oáo sendo pennittido a 
runguem promover uma reUDião mesmo sem armas. Um pedido 
de informações n~ sentido não demoveria. a policia da sua. 
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resolução, quando muito - e se ella désse á Camara a honra 
de uma resposta - teriam.os mais uma opportunidade de vermos 
os dois es teios desta Republica - a mentira e a hYpocrisia. 

o congresso não mais se realizará, a policia não quer, mas 
Jlara que cs jovens do Brasil não deixem de ouvir a pala vra ca
lorosa de Luiz Carlos Prestes, vou ~er-lhes desta t ribuna, o ma
nifesto com que o impoluto e bravo soldado os saúda e os en
coraja para a iuta em pról dos legitimos interess~s e pela liberta
ção do BrasiL 

o SR. PRESIDENTE - Attenção! V. Ex. só tem 10 minutos para 
encaminhar a votação e já. exgotou este prazo. Melhor será que 
v. Ex. mande á Mesa o seu discurso, que se pubicará, como enca
minhamento da. votação. Desta fórma., o Regimento será cum
prido. 

O SR. OCTAVIO DA SILVEIRA- Vou terminar, Sr. Pre
sidente. Eu desejava. trazer ao conhecimento do Paiz, referindo
me á. prohibição da Policia para realização do Congresso da Ju
ventude Estudantil, o manifesto de Luiz · Carlos Prestes, o qual 
esta \-a destinado a. ser lido nesse Congresso. Encaminho ~>sse do
cumento á Mesa, para fazer parte do meu discuxso. 

O SR. PREsiDENTE - Terá de ser examinado pele. Commissão 
Executiva o docUinento a que V. EX. se re!ere. 

O SR. OCT.A.VlO DA SILVEIRA- Já ~ acha em poder da 
Mesa, Sr. Presidente, um out ro documento sobre o qual, até hoje, 
não f oi dado parecer. 

O SR. PRESIDENTE - E' a falta de t empo devido á.s Sessões 
terem sido muito prolongadas. 

O SR. OCTAVIO DA SILVEIRA - Neste caso, Sr. Presi
dente, aguardo as providencias de v. Ex. <Muito bem. Palmas). 

O Sr. Ribeiro Junior <Para encamin1ulr a votação) - (Pal
mas) - Sr. Presidente, eu me felicito por esta opportunidade que 
se me d epara para encaminhar, dentro do prazo restricto que o 
Regimento nos facilita, este requerimento. cuja votação acaba de 
ser annunciada ao plenario; e os meus n obres collegas, dentro de 
poucos instantes, coparticiparão commigo, dessa U!ania. sadia, 
quando eu lhes apresentar, aqui, a prova efficiente do C~>nnubio 
secreto que existe entre a Alliança Nacional Libertadora e o 
Communismo. 

Esta prova, Sr. Presidente, é das que, em Direito, se consi
deram rígidas: é uma prova. documental. Facilitou-m'a o accaso, 
})ropicioso, de um passeio domingueirv, nas altutas do Coroova
do. <Risos). Lá., Sr. Presidente, encontrei este grãosi:Jbo do Par
tido COIDmunista, em que figuram todas as coordenadas myste
riosas da imprensazinha incipiente do Sr. Trostzky, no Brasil. 
.Puritanos defensores da. Alliança. pretenderam accentuar, aqui, 
que nenhum liame, sequer remoto, existia. entre a Alliança. Na.cio
nal Libertadora e o Commun.ism.o, incipiente em a nossa Patria. 

Entretanto, Sr. Presidente, não ha uma simples semelhança, 
não ha urna remota paridade, não ha uma longínqua approxima
ção, por isso que á Alliança Nacional Libertadora cabe, no Brasil, 
precipuamente, o papel de Chefe' do movimento communista. De
monstrai-o-á, em plena evidencia, a simple.; Ieltur&. de wn ar-
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tiguete, inserido no jornal que se denomina ".A. Classe Operaria", 
no qual, Sr. Presidente, não sei se deveremos lastimar, mais, a. 
peccaminosidade da idéa, ou a periclitação da grammatica 

Aqui, Sr. Presidente, se attribue á Alliança Nacional Liber
tadora a missão de suprema regedora do mov,imento communista. 

'Eu leio para este p1enario, afim de que fiquem perpetuados 
nos nossos Annaes os versiculos de "candura philosophica", inscri
pto.s no catecismo das vestaes da Alliança Nacional l.ibertadora. 
Eil-os, Sr. Presidente: 

O titulo do artiguete é - "Como preparar e desencadear as 
lutas no campo" . .A.ssigna-o um Sr. Bangú - que se não perca 
pela deselegancia do pseudonyrno. 

Diz o Sr. Bangú - naturalmente, elemento vindo de algum 
club ãe futebol politiqueiro. Diz elle: 

"0 trabalho entre os camponezes não é uma tarefa 
que deve" - diz elle, quando devia ter escripto que deva 
- "ser realizado só pelos communi.stas. Os syndicatos, as 
federações syndicaes, a C. S. U. :s., a Alliança. Nacional 

·Libertadora, o Congresso Juvenil, a União :Feminina" -
pobres mulheres, Sr. Presidente (risos) - "finalmente, 
todas as organizações revolucionarias da massa devem to
mar .esta tarefa como um trabalho importante, sem o qual 
não é possivel a victorta da revolução popular". 

Mais adiante, pontifica ainda o Sr. Bangú: 

"Os syndicatos e federações, a G. S. U. :S., a A. N. 
L., o Congresso Juvenil, etc." - aqui, Sr. Presidente, a 
legião feminina ficou envolvida num deprimente etc. 
(Hilaridade) - "devem, apezar de tudo, mandar cara
vanas, commissões, brigadas, etc., pa.ra se ligar ã.s lutas 
no campo, para crear ligas camponezas, syndicatos de 
assalariados agricolas. etc. 

"Essas caravanas não devem se limitar a f~r agi~ 
tação e propaganda. ·nevem organizar e preparar os meios 
concretos para as lutas e guerrilhas camponezas, para re
sistencias armadas contra a.s violencias dos latifundia
Jios". 

E mais adeante insinua as greves ferroviarias e, ao termo de 
mais uma. enxurrada de "etcreteras" (risos), diz: 

. "O proletariado tem o dever de se ligar e solidarizar 
ante as lutas dos camponezes. conqUistando destes a con
fiança e bem assim e com todas as lutas populares, pondo 
á frente desse IDOvimento a A. N. L., como organismo que 
no momento tem maiores possibilidades de coordenar e 
encabeçar todas essas lutas, de mobilizar todas essas mas
sas populares, dado seu grande prestigio, o seu caracter de 
organização de !rente uni.ca. 
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"A tarefa dessas caravanas, no campo, deve ser ainda 
convocando conferencias de camponezes". 

Eis, Sr. Presidente, um dos pontos do programma. da A.llia.nça 
Nacional Libertadora, que eu teria grande empenho e maximo 
prazer em vêr realizado, porque, sinceramente, nunca imaginei ·que, 
em nosso Brasil, os camponezes já soubessem 1azer conferencias 
philosophicas _ . . (Risos). 

(Manifestações numa das tribunas). 

O Sr. Presidente (Fazendo soar os tympanos) - Attenção! 
Mais um aparte e farei evacuar essa galeria. (Palmas n<J recinto). 

O SR RIBEIRO JUNIOR - E finaliza o autor dos 
"etcreteras ··: 

"Com a compreheru>ão e execução dessas tarefas 
pelas organizações syndicaes, pela A. N_ L., e demais or
ganizações revolucionarias, e especialmente, pelos eom
munistas, abriremos caminho para um vasto moVimento 
insurreccional no campo, daremos a este novo ascenço 
da onda revolucionaria uma força capaz de nos levar em 
breve prazo ao governo popUlar nacional revolucionaria." 

Sr. Presidente, para a felicidade da Nação e bem estar dos 
governadores compatricios, este programma não passará, jámais, 
de um· amontoado asnatico de etcceteras, em que se pretende ci
mentar a bema.venturança social com este arremedo de commu
nismo, tão fraco, tão bysterico, tão peccazninoso e tão claudi
cante, que precisa do auxilio fraquejante de um aparte feminino, 
neste plenario, para que, em seguida., receba a mortalha fatal 
que o ba de levar ao tumulo, como campo negro prejudicial sobre 
o qual todos nós devemo.s terçar armas e derramar a ultima gotta 
do nosso sangue, porque defenderemos, precipuamente, a digni
dade, a honra., o bem estar, a felicidade da familia brasileira. 
<Palmas>. 

O Sr. Abguar Bastos - Peço a palavra, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Lembro aos Srs. Deputados que o reque

rimento em apreço pede informações ao governo sobre qual a 
acção que pretende ter em. face do Integralismo. Esse o objecto 
do requerimento. · 

Tem a palavra o Sr. Abguar Bastos, para encaminhar a 
votação. 

O Sr. Abguar Bastos <Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, assomo á. tribuna., apenas · para esclarecer ao 
plenario os motivos exactos do requerimento ora em votação. 

Trata-se de pedir informações ao Governo sobre como é con
siderada a · Acçã.o Integralista no Brasil, desde . que, com o fecha
mento da Alliança Nacional Libertadora, se collocou o Governo, 
conforme suas reiteradas deelarações, ao lado de. verdadeira de
mocracia libera.l. 
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Desta tribuna ficou sufficíentemente provado ~ue a Alliança 
Nacional ubertadora é, actualmente no Brasil, o maior nucleo 
que pôde ostentar a democracia pura em nosso paiz, porquanto, 
el.la cuida, como base de seu programma, de todas as liberdades 
de ·opinião, liberdades essas que, asseguradas pela Constituição, 
estão, neste momento, sendo cerceadas em todos os ambitos da 
communhão nacional. Pergunta-se, portanto, se a Acção Inte
gralista é pelo Governo considerada legal cu illegal. Isto porque, 
se até este momento o Governo não toma. uma. attitUde contra a 
Acção Integralista, é porque forçosamente elle a esta conside
rando legal e, como tal, apta a :funccionar em todos os Estados 
do Brasil. 

Queremos saber, portanto, deante dos dispositivos da lei de 
segurança nacional, se a Acção Integralista está isenta da 
attitude do Governo sob o ponto de vista do cerceamento de sua 
opiniã-o doutrinaria. 

O SR. OswALDO LIMA - V. Ex. me permitte um aparte? Os 
propríos doutrinadores integralistas affirmam que o integralismo 
visa uma democracia social. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Muito me admiro que V. Ex. 
intelligente como é, ainda se faça arauto de uma consideração 
dessa ordem. 

Se o integralismo é, principalmente, uma dictadura da mi
noria, como representa uma social democracia·? 

O SR. OswALDo LIMA - Não visa a dictadura, mas, a eleição 
do Presidente. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Se o integralismo, copía do 
fascismo, póde admittir, no regime fascista, uma dynast ia, qual 
existe na Italia, como V. Ex. se permitte dizer que é elle um 
defensor da democracia? 

0 SR. OSWALDO LIMA - Os seus doutrinadores affirmam náo 
ser o integralismo uma copia. do fascismo. 

O SR. MOTTA LIMA - Não são os doutrinadores, mas, os jor
naes integralistas que dizem ser a. doutrina contraria ao a.ctual 
regime. 

0 SR. O SWALDO LIMA - 'Os iorna.es não têm autoridadfl para 
revogar a doutrina. 

O SR. MorrA LIMA - Se são orgãos do integrallsmo como não 
têm autoridade? 

O SR. OswALDO LIMA -V. Ex. sabe que os jornaes conhecem 
as causas pela rama; o jornalista é homem que não se espe
cializa. 

o SR. MorrA LIMA - Não a.po1ado. sou jornalista e nã.o 
p enso assim. 

0 SR. Oc'rAVIO DA SILVEIRA - . 0 proprio Sr. PllniO Salgado, em 
suas conferencias e pelos jornaes, vive pregando a queda do 
actual regime. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Ora, Sr. Presidente, ainda. se 
insiste em proclamar a A.Ulança como part.it\o communlsta! 

o SR. RI11EIRO JtTNIOR - Acabei de provar que o é. 
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O SR. ABGUAR BASTOS - V. Ex. não provou cousa al~ 

guma! 
o SR. MonA Lu.u. - O chete de policia ts.mbem não provou. 
O SR. ABGUAR BASTOS - O nobre representante do Ama

zonas limitou-se a ler um pasquim anonymo, sem responsabili
dade alguma. Foí tudo quanto fez. CoiDJJ sempre, quando fala, 
não provou cousa alguma. (Riso. O Sr. Presidente reclama 
attenção) . 

Collocada a questão no terren!o poli.tico ou social, vemos que, 
realmente, sob o ponto de vista democratico, o programma da. · 
Alli.ança Nacional Libertadora é democratico. Se por acaso. ti
vesse por base um programma communista, ·ainda assim seria 
essencialmente democratico. 

o SR. OswALDo LIMA - Communismo não é democracia. 
O SR. ABGUAR BASTOS - Não defendo o comrn.unismo. 

Quero frizar neste momento que, sob o ponto de vista historico. 
elle ainda defende a democracia muito mais amplamente que o 
integralismo como copia do regime fascista. 

O SR. OswALI:O LU4A - V. Ex. está. enganado. O communismo 
não é democracia nem sob o ponto de . vista historico 
nem sob o ponto de Vista pratico. Quero frizar neste momento, 
que, sob o ponto de vista absolutamente historicO', sabemos que, 
em 1917, quando se feriu na Russia, a revolução para defin!.r am
plamente quaes as correntes que deveriam assoberbar o mundo 
através de seus progl'ammas, de um lado os bolchevicks, de outro 
os mencheviks, numa extrema os sociaes-democraticos revolucio
narias e na outra os sociaes-democraticos puros, todos, por in
termedio de seus programmas e proclamàçóes defendiam e jura
vam defender a democracia na Russia. 

Deve V. Ex. saber que, sob o ponto de vista historico, quando 
os bOlchevícks, após a victoria_. 

O SR. OswALDo LIMA - Temos exemplos hoje, não precisamos 
de invocar o passado. 

o SR. ABGUAR BASTOS - .. . pediram paz aos alliados 
pediram paz democratica. 

Por isto, Sr. Presidente, ainda mesmo que a Alliança. defen
desse progra.mma communista, o que não é o caso, era program
ma essencialmente democrati.co. 

o SR. Vrcro.R RussoHANO - A democracia, nesse caso, serve 
apenas de engodo ao povo ..• 

O SR . .ABGUAR BASTOS - O nobre collega deve saber tam
bem que ha diversas formas de a.pplicação democratica. 

O SR. RIBEIRo JUNtOR - V. Ex:., pelo que vejo, é o Thesouro 
da Juventude . . . < .Riso) • 

O SR. A.BGUAR BASTOS - Todo o regime que Visa essen
cialmente defender as organizações populares é regime demo
cratico. 

0 SR. OSWALDO LIMA - 0 que V. Ex. esl;á. diZendO' - que O 

regime ccmmunista é ciemocratico - constitue uma monstruo
sidade. 
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O SR. ABGtrAR BASTOS - Não estou dizendo que o regi
me communist;a seja democratico. Affirmo apenas que o commu
nismo ainda é, deste ou claquelle modo, uma forma de democracia. 

O SR .. DEMEl'RIO XAVIER - :Essa é a democracia que V. Ex. 
defende. 

O SR. ABG"UA.a BASTOS - Se o Governo. trancando a opi
nião da AllíaDça Nacional Libertadora, q1.iiz dar demonstração de 
defesa democratica no Brasil, é claro que, deixando abertas as 
valvulas da opinião do Integralismo, elle ~e colloca em plano abso
lutamente contrario á. sua propria opinião. Torna-se logicó por
tanto, que, pelo Governa precisam ser dadas informações á ·ca
mara, afim de que possamos saber quaes as suas disposições a 
respeito do panorama político do :Srasil em face do fechamento 
da Alliança Nacional Libertadora. (Palmas nas tribU'lUZS e galerias). 

Em seguida, é dado como rejeitado o requerimento. 

O Sr. João Neves (Pela ordem) requer verificação da votação. 

Procedendo~se ã verificação de votação, recor~ece-se 
terem votado a favor 140 Srs. Deputados e contra 20; 
tOtal, 160. 

O Sr. Presiden~ - O requerimento foi approvado. 

Votação d,o requerimento n. 71, de 1933 Cl a Legislatu. 
ra), do Sr. Lauàeli11p Gomes e outro, de informações sobre 
o cumprimento do art. 131 da. Constituição, em relação ao 
"Diarío Portuguez" (discussão unica). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requerimeni:O. 

O ,_Sr. Abeia.ra~ Marinho (Para encamin.Jtar a votação) -
Sr. Presidente, o requerimento cuja votação V. Ex. acaba de an
nunciar diz re.speito ao "Díario PortugueJ~:". Deseja-se saber se esse 
diario se ajustou aos requesitos constitucíonaes que regem o 
:funccionamento dos jornaes em nossa terra. 

ora, Sr. Presidente, V. Ex. conhece mUito beiil a Camara não 
ignora o que era, no ultimo decennio da Republica passada, 'men
tira do regime. A agitação desencadeada pelos movimentos milita
res, repercutindo no seio da população, provocou a reacção dos go
vernantes, que não puderam tolerar fosse perturbada a simulação 
de democracia que ha cerca de um seculo se fazia no Brasil. A 
imprensa, acompanhando o sentimento do povo brasileiro, parti
cipGU da. contra-reacção, no scntiüo ne neutralizar a orientação 
dada pelos governantes aos negocios do Paiz. Vieram dahi, dessa 
lucta entre o Governo e a Imprensa, excessos de parte a parte. E, 
por força das circumstancia.s, nellas proprias justificada, a im
prensa apresentou alguns excessos nos seus negocias políticos. E a 
lembrança dessa intervenção indebita, necessariamente repercutin
do no seio da ConstitUinte, determinou a ínclusão, na. Carta 
Magna, dos artigos que vedam ao estrangeiro o immiscuir-se nos 
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nossos negocias, através da imprensa. Por outro lado, já na velha 
Republica, os governantes mal orientados e não interpretando bem 
o phenomeno social que era o excesso da imprensa.,· recorreram a 
leis de arrocho, das quaes .a mais typica foi a que passou á. histeria 
com o nome de "lei infame". 

O Sx. DoMINGOS VELLASCO - Aliás, essa "lei infame" é suave, 
em face da actual, feita após a Revolução.' 

O SR. ABELARDO MARINHO - Della tambem falarel. 
Desses excessos de imprensa a que me venho referindo ha 

ainda repercussão actualmente : é o sensacionalismo, que attenta 
contra. a mentalidade da juventude e a formação educacional do 
povo. 

O Governo da Revolução, coro.o acaba de lembrar o Sr. Depu
tado Domingos Vell.asco, manteve uma legislação contr~ a impren
sa, a qual na opi.nião de S. Ex., · muito mais rigorosa que a. an
terior. Considero errada essa legislação, sobretudo se tem o cunho 
e aspecto que S. Ex. r efere . 

Da mesma maneira que ccnsider o errada. a Lei de Segurança, 
porque não houve meio, ainda, de me convencer de que será ape
nas com leis de arrocho e decretos mais ou menos violentos que 
conseguiremos desViar a orientação dos phenomenos sociaes. 

0 SR. DOMINGOs VELLASCO- V. Ex. tem toda razão. São até 
contraproducentes. 

O SI\. F'IGu:EmEDO RooRIGUES - Felizmente, votei contra ella. 
O SR. ABELARDO MARINHO - Tambem votei contra, como 

sabe o nobre collega, com declaração de voto. 
0 SR. JOSÉ AUGUSTO - VV. EEx. fizeram muito bem. 
O SR. ABELAEDO MARINHO - Aliás, como sempre costu

mo proceder, sem me subordinar á disciplina ou á solidariedade 
parti daria.. 

Se ao invés de leis de arrocho, tivesse o Governo promovido 
o levantamento do nível educacional da massa, no sentido de faze:r 
d2. imprensa. instrumento precipuamente educativo, talvez a.s nos
sas condições, hoje, fossem muito outras. 

Vejo, Sr. Presidente, que, se os (n)vernantes têm falhado a 
essa tarefa, que. na minha opinião, era a mais indicada no sent ido 
de corrigir os excessos da imprensa no resguardo da hygiene men
tal e da mentalidade da juventude, vejo, na propria imprensa, 
jâ se fazer como que uro.a r eacção contra esses excessos, havendo 
orgãos que, banindo de si processos que podem ser considerados 
como factores desses excessos, se orientam por senda nova. 

Quero assignalar, entre outros orgã.os da imprensa que mcs
tram tendencia bem sensível nesse sentido, o "Correio da Noite"· 
<muito bem) , e prevaleço-me do ensejo de me achar na tribuna, 
encaminhando a votação do requerimento n. 71, para apresent ar, 
no seio do Parlamento Brasileiro. m.inhe.s congratulações a. esse 
brilhante vespertino, pelo seu primeiro anniversario, hontem com
memorado. (Muito bem.) . 

Em seguida, é approvado o requerimento n. 71. 
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Vo.tação do requerimento n. 72, de 1935 (la Legislatu
ra), do Sr. octa:uio da Silveira e outro, de informações so
bre o jechame~ú> da União Feminina do Brasil (liiscusão 
unica). 

O Sr. Presidente - Vou submE;tter a votes o reque1·imento. 
O Sr. Octa.vio da Silveira. (Para encamtnha.r a votaçãO) -

Sr. Presidente, quasi á mesma. hora em· que se fechava Violenta
mente a séde da A. N. L. era invadida a séde da União F;:minina 
do Brasil e compu1sada esta a interromper suas actividades licitas 
e humanitarias. 

Até hoje não puderam as patticias da U. F. B. atinar com as 
razões da violencia policial. Se para se proceder ao fechamento da 
A. N. L. baixou o Sr. Presidente da Repub1ica. um decreto onde 
expunha motivos e indicava os artigos da lei que julga ampararem 
os seus inconfessaveis desejos, o golpe desferido contra a U. F. B. 
associação civil devidamente registrada com personalldade juri
dica. respeitavel, foi secco, summario, abrupto e despido de qual
quer requisito judiciarío, de qualquer formalidade legaL como se 
estivesse ao arbítrio policial suspender regalias, interromper o uso 
de direitos as.seguraàos a associações que se constituem sob o 
pa.llio dos clldigos vigentes, para a. lucta em pról de reivindicações 
perfeitamente cabíveis e accordes com o espírito e a letra da 
nossa nova Constituição. 

Não é possível confundir essa associação com a A. N. L., á 
qual não estava nem mesmo filiada. 

"A U. F. B., esclarece o seu manifesto-programma, não é uma 
organização politica, nem está -ligada a nenhum partido politico 
mas defenderá. em seu programma direitos economicos, socíaes e 
politicos da mulher. Dentro della não se fará differenciação de 
côr, religião, correntes philosophicas, etc. A União Feminina do 
BraSil reunirá em seu seio todas as mulheres que estiverem dis
postas a t:rabalbar sinceramente na. deíesa dos seguintes principias 
basicos: 

1.c Lutar pelos direitos políticos e civis d.a mulher no BrasiL 
o s~. Osw.u.no LIMA - Já foram. assegurados esses dil:eitos. 
O SR. OCTAVIO DA SILVEIRA.- Mas devemos ampliai-os. 
2.0 Reivindicar igualdade economica em relação ao homem, e 

melhoria de vida (salarios e vencimentos, .syndical.i.zação e cum
primento das demais leis trabalhistas). 

3.0 Elevar o nivel cultural da mulher por meio de cursos, con
ferencias, bibliotheca.s, escolas, audições musicaes e artísticas, 
theatro, cinema, etc. 

4.0 Proporcionar assistencia medica, dentaria, jurídica e 
economica á. mulher. 

5.D Promover inqueritos sobre as condições de vida das mu
lheres em diversos sectores de trabalho. 

6. o Preparar a mulher para collaborar com o homem em 
suas actividades sociaes e com elle participar na vida publica. 

7.0 Attender o problema da. criança como inseparavel do pro
blema da mulher. 

8.0 Incentivar a educação physica e sanitaria. 
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9." Lutar contra as guerras de destruição e as massacres que 
attingem directa ou indirectamente á mulher e contra os regimes 
que restrigetn os direitos felnininos roubando-lhes suas con
quistas. 

O SR. Osw.u.Do LIMA - Isso attinge menos á mulher do que 
ao homem. 

O SR. OCTAVIO DA SILVEIRA- Prosigo. 
10.0 Ligação com as organizações femininas de :{inalidade 

identica em qualquer parte do mundo. 
Muitas dessas a ltas finalidades jâ estavam plenamente satis

feitas e centenas de mUlheres pobres, de mulheres proletarias en
contravam n a U . F . B. assistencia m edica, dentaria, jurídica e 
economica e, na medida que se ia desenvolvendo, ia a sociedade 
amplian do os beneficios âs suas associadas e a t odas as mulheres 
que a procuravam. Não creio que alguem de boa fé, conhecendo 
os fins da U. F. B. e tendo sciencía das suas a.ctividades humanita
r ias pudesse inquinal-a de extremista. E ' verdade que ella dava o 
seu apoio á A . N. L . mas isso n ão levaria a conclusão opposta, 
pois, já está suffícientemente demonstrada, e disso estã certa a 
Nação, que a A . N. L . não é communista, nem nunca preconizou 
na lucta em que se empenha os processos violentos dos revolucio
narias marxistas. Como na séde desta associação, na da U . F . B . a 
policia não encontrou nenhum documento que pudesse servir de 
desculpa á arbitrariedade que commetteu por conta propria e que 
já. mereceu a. mais viva repulsa da opinião nacional e está. a exigir 
a reparação immediata. 

O Sr. Oswaldo Lima. (Para encaminhar· a votação) - Senhor 
Presidente, afigura-se-me uma fraqueza. da Camara, - dir-se-ia, -
talvez, uma falta de sinceridade em suas convicções, a votação 
deste requerimento, porque, na verdade, todos estamos contra a 
" Alliança Nacional Libertadora.", t Odos estamos convencidos de 
que "Alliança Nacional Libertadora" é o rotulo de um partido que 
abraça a s i<iéas communistas. 

o Sa. ARTJroR BASTos - V. Ex. fala em nome da c amara? 
o SR. osw ALDO LIMA - Falo e in meu nome e nos dos 

eleitores que represento. 
O SR. Al!GUAR BASTOS - · Os eleitores de V. Ex:. deram creden

ciaes para. esse :fim? 
o SR. OSWALDO LIMA- Estou certo de que me acompa

nham. Creio que até agora não se deu ao eleitor o poder de revo
gar mandatos, que é uma expressão do Direito Civil, applicada ao 
Direito Consti.tucional. 

O SR·. ABGUAR :BAsros - Todos sabemos, inclusive V. Ex. que 
a conectividade brasileira é pela "Allia nça Nacional Libertadora" . 

O SR. OSWALDO LIMA- O nobre collega está. convencido 
disso. A's vezes, .por dormirmos sem ter feito a digestão. temos 
desses sonhos, maravilhosos, ou horrivet.s. 

o SR. A.BGUAR BAStos -Talvez, V. Ex. esteja sob a impressão 
de um desses sonhos horriveis e não se convença de que a "Allian
ça. Nacional Libertadora" representa, neste momento, as :r orças 
vivas da. Nação. · 
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O SR. OSWALDO LIMA - Todo o Bra.sil, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, está convencido de que a "Allia.nça Nacional Li
bertadora.", é hoje, nada mais, nada menos, que um partido politfco 
com "Í;endencias e inspirações communistas. 

0 SR. Al!GUAR BASTOS - Na opinião de V. Ex. 
O SR OSWALDO LIMA- Se não é wn partido com tenden

eias communistas, tem, em seu programma. pl'in.cipios que· de-
monstram a sua connexão profunda com esse systema. · 

Não me quiz abalançar a. e~a af!irmativa antes de e~aminar 
detidamente as finalidades da referida organização, até porque, 
de principio, tinha. sympathias por ella. 

O SR. Al!GUAR BASTOS - Se .examinou detidamente, deve ter 
provas a apresentar á Camara , para justificar estas affirmativas. 

O SR. OSWALDO LD4A - Depois de fazel-o, restou-me a 
convicção i.Dabalavel de que a "Alliança Nacional Libertadora" é 
um partido communista. Entretanto, o Governo manda. fechar a 
séde desse partido, attendendo aos appellos da consciencia de todo 
o Brasil ... 

O SR. . .ABGUAR BASTOs - Não apoiado. As massas do Brasil 
estão attestando que o Governo não representou a voz da opinião 
publica, nesse assumpto. 

O SR. OSWALDO LIMA - . . . e vamos agora votar um pe
dido de informaçóes sobre esse acto do Executivo! 

O SR. ABauAR BAsTos - V. Ex. está convencido do que digo. 
O SR. OSWALDO LIMA. - Estou convencido de que o desejo 

-do povo de llli.nha. terra era no sentido de que se fechassem todos 
os nucÍeos da "Alliança. Nacional Libertadora." . 

Por isso, Sr. Presidente, admiro-me de que não tenhamos a 
coragem de nos collocar cada um em seu lagar nesta bora. 

O SR. Joí1o NEVEs - Esta é censura á. maioria.? 
O SR. OSWALDO Ln1A - Pó de ser á maioria, mas é, prin

cipalmente, a V. Ex., expoente da intelligencia da democracia 
liberal, ém nome de cujos princípios fala na Ca.mara.. 

o SR. Al!GUAR B!.sTos - A coragem é daquelles que ficam .ao 
lado dos opprimidos, não daquelles que apoiam o Governo. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não ha. opprimidos; ha duas 
forças que se enfrentam. 

O Ss. JoÃo NEWs - Mas V. Ex. nã.o respondeu á minha per
·gunta. Perguntei se a censura é a maioria, que acaba. de votar, 
.compacta, outro requerimento. 

O SR. OSWALDO LIMA- E' á minoria, e á maioria 
O SR. JoÃo NEVEs - A minoria está !Ogica. 
O SR. OSWALDO LIMA - Estou dizendo que tenho a 

-coragem das mínha.s attitudes. 
O SR. Al!GUAR BASTOS - Ainda h3. pouco, V. Ex. disse repre

sentar a voz da assembléa. 
O SR. OSWALDO LIMA - Nunca disse que representava a 

voz da assembléa, e, sim do eleitorado. 
Tomei a palavra para estranhar que esta Camara pediSse in

formações quanto a a.cto do Governo que foi imposto pela vontade 
.do povo e pela vontade da nacionalidade. 
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.L)eputados ha que, como eu, para aqui vieram em consequen
cia dos votos que lhes deram os cathollcos. Se não tivessem esses 
votos. não estariam neste recinto, levantando-se lampeiros e a.ltivos 
em favo-r d:;55es requerimentos. 

v SR. JoÃo NEv.Es - V. Ex. vae muito bem ... 
o SR. OSWALDO LIMA- Se eu pergunta.sse a esses Depu

tados se os cathollcos estavam approvando essa attitude, n ão me 
poderiam responder. 

Falo em nome, pois, do eleitorado de minha. terra. 
O Sa. ABG'OM BAsTos- Desejava que V. Ex. explicasse quaes 

as restricçôes que os c.atholicos podem fazer ao programma da 
Alliança Nacional Libertadora. 

O SR. JoÃo NEVEs - O orador não está. adiantando nada de 
novo. 

O SR. OSWALDO LIMA- Não pretendi vir descobrir a pol
vora. 

O SR. Acuacxo TORRES - O que está. em discussão não é o re
querimento sobre o fechamento da Alliança Nacional Libertadora: 
e o pedido de informações sobre o fechamento da União Feminina 
Brasileira. Essa organização é commi.mista? 

O SR. OSWALDO LIMA - A V. Ex. convem misturar os 
assumptos. ;. 

O SR. ActTRciO ToRREs - O que está em discussão é o reque
rimento n. 72. 

O SR. MonA LIMA - Quem está misturando é o orador. 
O SR. OSWALDO LIMA- O momento brasileiro é momento 

de definição de attitudes. A Camara precisa dizer se a Alliança 
Nacional Libertadora é organização commlinista;_ se é, não póde 
ter o apoio da Camara. 

Quanto ao não fechamento das séde"s integralistas . .. 
o Sa. MOTl'A L:IMA- Isso não.estã em discuasâo. 
O SR. ACURcro ToRRES - Se o orador provar que a União Fe

mi.niDa Brasileira é communista, tambem votarei contra o reque
rimento de informações e estou certo de que como eu pensa a mi
noria parlamentar. Antes do ma.i.s, porém. precisamos saber que 
seja. communista. Para isso, pedimos sessão secreta. Minha affir
mação tem o valor de minha autoridade e, para que eu tenha 
autoridade, não peço licença a. ninguem. 

O SR. OSWALDO LI:l\a:A -Pedi a palavra afJm de formular 
meu protesto contra o pedido de informações ao Governo, o qual, 
a meu vêr, representa, mais do que nunca, na. historta de nossa 
vida, a. v-.Jntade imperiosa do povo. 

A Camara, naturalmente, we approvar o outro requerimento ... 
O Sa. AC'tTRCIO To~tRJ>s - O outro já foi approvado. 

O SR. JoÃo NEVES - E o que está. em votação tambem, vae 
ser, por uma questão de coherencia. E ' a minha opinião .. 

O SR. OSWALDO LIMA- E' opinião de V. Ex. E vejo, pelo 
brilhar dos olhos do nobre Deputado, da minoria, que S. Ex. 
r ecebeu esse voto da Camara como uma victorta dessa mesma. 
minoria. 
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O SR. JoÃo NEVEs- l'!ão: como acto de correcção e coherencia 
da Camara. Estou e1ogiando meus adversarios. 

O SR. ·MOTTA. LIMA - Como victoria da Camara. 
O SR. OSWALDO LIMA- Mas essa victoria. é uma fraqueza, 

uma transigencia da maioria. · 
(Trocam-se numerosos apartes) . 
0 SR. PEDRO CALMON- V. Ex. permitte Um aparte? 
O sa. OSWALDO LIMA - v. Ex. tem vontade de da1· um 

aparte ... 

Já disse, po:rém, um grande sabio allemão que os oradores 
são homens de poucas idéas. Quer dizer que eu, quando fa1o, que 
V. Ex., quando brilha na tribuna, somas homens de poucas ídéas, 
porque os homens que não podem falar - diz o mestre - têm 
muitas idéas. 

Neste momento, V. Ex. não poderá dar seu aparte, e isso por
que ficou assoberbado por tão grande numero de idéas que não 
poude distinguir uma da outra. 

vou terminar, deixando consignado meu voto contra o requeri
mento, porque tenho a coragem de dizer que sou adversario da 
Alliança Nacional Libertadora. 

O Sa. .Al!GU/IR BAs:ros - V. Ex. é integralista? 
O SR. OSWALDO L:U\JA - Não sou ainda .• 
o SR. .ABGUAR BASTos- Ah! Bemt 
O SR. OSWALDO LIMA- O integralismo é uma arma for

jada nas mesmas· forjas e nos mesmos processos do communismo . 
..1\.pplaudo que a democ:racia se strva do integralismo para esmagar o 
conununismo, como unica arma capaz de dissalvel-o e anniquilal-o. 
Já vimos que a democracia não tem armas e poderes para, por si 
só, destruir as organizações extremistas, fundadas no materialismo 
historico. 

O SR.. PREsmENTE - Attenção! Está findo o tempo de que 
v. Ex. dispunha. 

O SR. OSWALDO LIMA- O assumpto é longo, demais para 
dez minutos de que disponho, Sr. Presidente. Termino, pois, ma~ 
nifestando á Camara meu applauso mais vibrante pelo acto do 
Governo, fechando a. União Feminina, succursal da A. N. L., por
que entendo que no embate de idéas em que nos achamos, já não 
ha lagar para a displlcencia. A Alliança Nacional Libertadora 
lançou o dado. Seremos democratas sociae.s ou socialistas do mais 
tredo e frio materialismo. 

O Sr. Ra.ul Fema.ndes <Para. encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, o requerimento n. 72 ê de informaçóes sobre o 
:fechamento da União Feminina do Bragji. 

Este acto do Governo foi objecto de acçã.o jucJ.iciaria, por parte 
dessa União, sob a fórma de mandado de segurança, já requerido 
em juízo. 

O mandado de segurança tem, por lei, o mesmo processo que 
o habeas-cOrpUS. A primeira coisa, porta.nto, que occorreu é o pe
dido de informações ao Governo. Se o Governo está prestando 
ou se prestará. immedíatamente ao poder competente as in!o=a
çóes que ora se alVitra lhe sejam pedidas pela Camara, votarei 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 t2:38 ~ Página 132 de 134 

-112-

contra o requerimento. porque o assumpto está sub judice, submet
t ido ao poder competente. 

O SR. A.cuacxo Toi\JlES- V. Ex. dá licença para um aparte? 
O SR. RAUL FERNANDES - Um momento. Pennitta que, 

conclua meu pensamento. 
Pela mesma ra.2ão, Sr. Presidente - e sem necessidade <ie 

voltar novamente á tribuna - votarei contra o requerimento 
n. 76, que se refere á apprehen.são do jornal "Avante". A m<!d:ida 
da apprehensão é forçasamente deferida á apreciação do Poder 
Judiciario. 

O Sa. ABG'O'AR BASTOS ·- Não obedeceu ás formalidades legaes. 
Os directores desse jornal sequer receberam notificação. 

O SR. RAUL FERNANDES - será motivo, então, para o 
Poder Judiciario não manter a medida e impôr, até, pena pe
cuniaria. 

O Sa. .ACURCIO ToRRrts - o que queria dizer era que V. Ex. 
está acabando de nconselhar á camara a rejeição desse reque
r imento .. . 

O SR. RAUL FERNANDES- Sim. 
O & . AcuRcro TOARES - ... em que são pedidas informações 

sobre o fechamento c1a União Brasileira Feminina., mas, ha pouco, 
V. Ex. mesmo, com o seu voto e com os seus conselhos, concorreu 
para a approvnçllo de outro requerimento de Informações. 

O SR. RAUL FERNANDES- O primeiro requerimento não 
versava qucstAo levada ao conhecimento de outro poder. 

O S!t. AcUilCIO ToRRES - Perdão; ahi ha. eqUivoco de v. Ex. 
Ha mandados de s::gu1•ança pedidos, quer para um. quer para 
outro. 

O SR. RAUL FERNANDES - O equivoco é do nobre Depu
tado. No requel'lmento anterior pergunta-se como o Governo con
sidera. a Acçio lntegralista. Brasileira, se é uma associação licita 
ou illicita. E Isso Lnteressa é. Oamara saber. O pedido de infor
mações é jwstl!lcavel. Dei-lhe meu voto: já. no discurso de outro 
dia annunclara que lhe seria. !avoravel. Agora, porém. trata-se de 
informações que estilo sendo prestadas a outro poder, unico com
petente para tratQr da questão. (MUito bem). 

Em seKuidll . é dado como rejeitado o requerimento. 

O sr. Jo4o Nel'llfl (P~la ordem) requer verificação da votação. 

PrcxlDdendo-se é. verificação de votação, reconhece-se 
terem votado n favor 63 Srs. ·Deputados e contl"a 105; 
total, 1118. · 

O sr. Prcndden'e - O requerimento n. 72 foi rejeit ado. 

VotaQao do requerimento ~. 73, àe 1935 na Legislatu
ra>, do Sr. Barreto Pinto, de volta. á Commissão àe Mari
nha Ml'rcante o projecto 7li. 91, àe 1935 (la Legislatura.), 
(dfllCuaado unica) : 
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Approvado. 

Votaçii,o do requerimento n. '14, de 1935 (1"' Legislatu
ra), do Sr. Paulo :Martins e outros, dé in/armações, sobre 
vagas àe delegad.Qs, C()mmissarios e escrivães da Policia do 
Districto Federal (discussão unica) . 

.A.pprovado. 

Votação ão requerimento n. 'l5, de 1935 (1~ Legislatu
ra..), do Sr. Gonws Ferraz, àe informações sobre arrecada
ção de "rendas indu.striaes" do Ministerio da Guerra 
<discussão unica.) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 76, de 1935 (1"' Legisla
tura), do Sr. Abguar Bastos e outro, de informações so
bre apprehensão do jornal "Avante" (discussão unica). 

Rejeitado. 

1" discussão do projecto n. 219, de 1935, autorizando 
a abrir o credito espeCial de 1.150 :000$000, pelo Ministerio da 
Agricurtura, para pagar ao pes$0al do nucleo colonial euz 
Fa~enda de São Bento; com pareceres contrarias das 
Commissões de Agricultura e de Finanças e 01'çament o, 

O Sr. 'Presidente - Entra. em discussão o projecto. 
Tenho sobre a. mesa. o seguinte 

REQUERlMEN:rO 

Requeremos a remessa do projecto n. 219, de 1935, á Com
missl!.o de Legislação Social. 

Sala das Sessões, 21 de Julho de 1935. - Salgado Filho. -
Dinj:: Junior. - Edmundo Barreto Pinto. - João Carlos Machado. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - O .Projecto vae á Comnússão de Legi';la
ç!io Social. 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a Sessão designan
do para a de amanhã. a. seguinte 

ORDEM DO PIA 

Votação do projeeto n. 134, de 1935 n• Legislatura), abrindo 
o credito de 395:647$098, para. pagar diarias ao pessoal maritimo 
da Saude do Porto do Rio de Janeiro; com substitutivo da Com
missão àe Fin.a...'lças e Orçamento Ccliscussão especial) ; 

Votação do projecto n. 39-A, de 1935 Cl"' Legislatura), auto
rizando a abertura do credito de 200:000$000, como auxilio á Missão 
Salesiana, catecheses dos indios Cha.vantes (3" discussão) ; 
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Votação do parecer n. 7, de 1935 (1 a Legislatura), approvando 
0 acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao contracto 
celebrado pela Commissão Central de Compras com Heitor Ribeiro 
& Comp. (discussão unica) ; 

Vótação do parecer n° 8, de 1935 (1 a Legislatura) , mandando 
archivar o memorial do director da Academia Fluminense d.e Com
mercio sobre a equiparação das escolas de commercio ao curso de 
humanidades. (discussão U1'tjica) ; 

Votação do re4uerimento n. 77, de 1935 (1 a Legislatura), ao 
Sr. Humberto de Andrade e outros, solicitando ao Ministerio do 
Trabalho cópia do ultimo relataria referente á industria de oleos 
no Paiz (discussão unica) ; 

Votação do requerimento n. 78, de 1935 (1 a Legislatura), do 
Sr. Bôtto de Menezes, de informações sobre o não pagamento de 
auxilio para aluguel de casa, a officiaes da Policia Militar (discus~ 

são unica); 
Votação do requerimento n. 79, de 1935 (1 a Legislatura) , do 

Sr. Café Filho de informações ao Ministerio da Viação, sobre uma 
estação radio-telephonica mantida pelo "Diario Portuguez" 
(discussão unica) ; 

Votação do requerimento n. 80, de 1935 (1 a Legislatura), do 
Sr. Barros Cassai, de informações sobre o concurso, apresentação 
do projecto, para a construcção do Ministerio da Educação e Saude 
Publica (discussão unica) ; 

2a discussão do projecto n. 120, de 1935 (la Legislatura), 
approvando o Balanço Geral e a Conta do exerc1c1o de 
1934, organizado pela Contadoria Central da Republica. 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 40 minutos. 
67a Sess~o, em 23 de Julho de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, 
E EUVALDO LODI, 2° VICE-PRESIDENTE 

A's 1 4horas, comparecem os Srs.: 
Antonio Carlos, Pereira Lyra, Agenor Rabello, Edmar Carvalho, 

Lauro Lopes, Café Filho, Ribeiro Junior, Acylino de Leão, Abguar 
Bastos Genaro Ponte, Gerson Marques, Henrique Couto, Eliezer 
Moreira, Godofredo Vianna, Hugo Napoleão, Freire de Andrade, 
Plinio Pompeu, Fernandes Tavora, José de Borba, José Augusto, 
Mathias Freire, Samuel Duarte, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Sou
za Leão, Rego Barros, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, Domingos 
Vieira, Heitor Maia, Oswaldo Lima, Simões Barbosa, Valente de 
Lima, Fernandes Lima, Amando Fontes, Altamirando Requião, 
Prisco Paraiso, Pinto Dantas, Arnold Silva, Arlindo Leoni, Fran
cisco Rocha, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Jair Tovar, Henrique 
Dodsworth, Bento Costa, Cardilho Filho, Lemgruber Filho, Bandei
ra Vaughan, Pedro Aleixo, Furtado de Menezes, Daniel de Carva
lho, Christiano Machado, Vieira Marques, Delphim Moreira, Pe
reira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Joaquim Sampaio Vidal, 
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Alves Palma, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Gomes Ferraz, Roberto 
Moreira, Aureliano Leite, Miranda Junior, Fabio Aranha, Domin
gos Velasco, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Arthur Santos, 
Octavio da Silveira, Francisco Pereira, Rupp Junior, Diniz Junior, 
Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, João Sim
plicio, Frederico Wolfenbuttel, Ascanio Tubino, Barros Cassai, 
Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Francisco di 
Fiori, Silva Costa, Francisco Moura, Alberto Surek, José do Patro
cínio, Peneira Lima, Ricardo Machado, Alberto Alvares, Leoncio 
Araujo, Lourenço Baeta Neves (94) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci
mento de 94 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 
O Sr. Agenor Rabello (2° Secretario) procede á leitura da 

Acts, da Sessão antecedente. 

O Sr. José do Patrocínio (Sobre a Acta) - Em virtude de 
um vespertino hoje ter noticiado que votei, hontem, contra o re
querimento relativo ao fechamento da União Feminina, e em 
apoio da opinião de deputados nazistas, preciso pedir a V. Ex. que 
faça consignar na acta que votei, conscienciosamente, a favor do 
tal requerimento. E penso que assim procederam todos os que são 
amigos do Governo, porquanto são sabidos os motivos por que se 
fechou não sómente a União Feminina como tambem a redacção 
do jornal Avante. Entretanto, SA as partes pedem informações, de
vem as mesmas ser dadas. 

A recusa da maioria, julgando que esmaga a vontade da mi
noria, é prejudicial; deixa o Governo em situação difficil, attri
buindo-se~lhe todas as consequencias que dahi possam advir. 

Quem sabe se da explicação do facto não possam surgir razões 
que aggravem ainda mais a posição das partes, ou, ao contrario, 
as salvem? Meu voto, portanto, foi favoravel neste sentido, e peço 
a V. Ex. o faça constar da Acta, rectificando o que disse o jornal 
a respeito. 

Em seguida é approvada a Acta. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1° Secretario) procede á leitura do se., 
guinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, no Estado d!J 

Alagôas, de 10 de Julho, communicando haver o Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral tornado sem effeito o diploma do Deputado 
Federal expedido a favor do Sr. Izidro Teixeira de Vasconcellos, 
que ficou diplomado como 1° supplente, e mandado expedir diplo
ma de Deputado Federal a favor do candidato Carlos Cavalcante 
Gusmão. 

- Inteirada. 
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Do Ministerio da Guerra, de 22 de Julho, enviando as informa
ções prestadas pelo Estado-Maior do Exercito e Consultor Jurídico 
daquelle Ministerio, sobre o projecto n. 90, de 1934, tornando ex
tensivas aos actuaes funccionarios da Justiça Militar do quadro 
do serviço activo do Exercito, as vantagens concedidas aos funccio
narios da Directoria Geral de Contabilidade da Guerra. 

- A quem fez a requisição. 
Do Governador do Estado do Pará, de 21 de Junho proximo 

findo, enviando os seguintes dados estatísticos, referentes ao 
"Instituto Gentil Bittencourt": 

Instituto Gentil Bittencourt 

A ração média, diaria, seja das educandas (167) como das 
pensionistas (23), das religiosas (24) e dos empregados (12), é 
calculada actualmente em 1$200 approximadamente; a qualidade é 
de primeira. A despesa mensal deste estabelecimento é de onze ou 
doze contos, sendo feita com sete contos do custeio e o restante, 
com a receita do pensionato que varia conforme a frequencia. Men
salmente é remettida á Secretaria da Fazenda uma relação minu
ciosa e documentada da receita e despesas deste estabelecimento. 

A verba dispendida mensalmente, tanto na alimentação quanto 
nas vestimentas e nos calçados, é a que consta na seguinte de
monstração: 
Generos alimentícios Quantidade mensal 

Mensalmente 
Carne, 2.480 kilos, 1$350 o kilo . . . . . . 
Arroz de 1 a qualidade, 8 saccos, 48$000 o sacco 
Feijão de 1a qualidade, 4 saccos, 48$000, o sacco 
Farinha, 16 saccos, 17$000 o sacco . . . . 
Pão, 800 kilos, 1$200 o kilo . . . . . . . . 
Café, 34 kilos, 3$400 o kilo . . . . . . . . 
Assucar, 4 112 saccos, 61$000 o sacco 
Leite, 5 caixas, 90$000 a caixa . . . . . . 

Preço 

3:448$000 
384$000 
192$000 
272$000 
960$000 
115$600 
274$500 
450$000 

São tres as refeições diarias: pela manhã, café com leite e 
pão; ao meio dia, carne, arroz, feijão e farinha; ás seis horas, 
jantar: sopa, carne, arroz, farinha e pão; algumas vezes fructas; 
aos domingos tem macarrão e sobremesa. 

Roupas - Qualidade - Preço annual - Observações 

Para vestidos, aventaes e fatos de banho, de riscado, 3:500$000. 
Vestido e avental um por a.nno, fatos de dois em dois annos. 

Roupas brancas, de morim e panno armericano Rs. 3:000$000. 
Roupa pessoal, quando precisa; lençó.es e fronhas de dois em 
dois annos. 

Toalhas de mesa e guardanapos, atoalhado 135m para pri
meira muda, 607$500. Uma muda por anno. 

Alpercatas para 780 alumnas. a 10$000 cada uma, 7:800$000. 
Alpercatas um par por anno. 
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Calçado, concertos, 200$ mensaes. De sahida de dois em dois 
annos. 

Devo tambem mencionar despesas de pharmacia, combusti
veis, miudezas diarias e, mensalmente, o pagamento do capellão, 
dos professores do Curso Normal e Conm1erci.al e dos empregados 
subalternos, que importa tudo num total de cinco a seis contos. 

Belém, 1 de Abril de 1935. - Soror Anna de Jesus Bolio. 

- A ques fez a requisição. 

São lidos e vão a imprimir .):; seg~.:intes 

PROJECTOS 

N. 112 B,- 1935 

(1" Legislatura) 

Redacção jinal do projecto n. 112 A, àe 1935 (1 a Legislatura), que 
proroga, até 20 de Julho de 1936, o prazo fixado no art. 10, 
do Decreto n. 24.642, de 1934 (Codigo de Minas) . 

(lnd. 2 A, 1" Legislatura - Just. 11 - 1" Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 As declarações a que se refere o art. 10 do Decreto 
n. 24.642, de 10 de Julho de lfl34, serão apresentadas até 20 de 
Julho de 1936, com todos os effeitos que lhes reconhece o mesmo 
decreto. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão, 23 de Julho de 1935. - Valente de Lima, 
Presidente. - Vicente Miguel. - Heitor Maia. - CoTrêa da Costa. 
- Mathias Freire. 

N. 149- 1935 

(1 a Legislatura) 

(Finanças 162 - 1 a Legislatura) 

Redacção para discussão especial da emenda approvada e desta
cada do projecto 56, de 1934, que abre o credito de 
1.265:000$000, pelo Ministerio da Justiça, para pagamento do 
subsidio de Deputados e Senadores ao Congresso Nacional 
correspondente ao período de 1 a 23 de outubro, inclusive, 
de 1930. 
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(Finanças 162 1 a Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 • Fica aberto o credito de 1.265:000$000, pelo Ministe
rio da Justiça, para. pagamento do subsidio de Deputados e Sena
dores ao Congresso Nacional, correspo::J.dendo ao período de 1 a 23 
de Outubro, inclusive, de 1930. 

Art. 2.0 • Revogam-se as disposições em contrario. - João 
Simplicio, Presidente. - França Filho. - Pedro Firmeza. - A.r
naldo Bastos. - Carlos Reis. -Amaral Peixoto Filho. - Clemente 
Mariani. - Adalberto Camargo. 

REQUERIMENTO DO SR. ACURCIO TORRES 

Requeiro seja incluída na Ordem do Dia da proxima sessão, a 
emenda da minha autoria ao projecto de fixação de subsidio para 
a actual legislatura - emenda essa que autoriza abertura de 
credito para pagamento dos congressistas de 1930 e mandada 
constituir projecto á parte. 

Sala das Sessões, 6 de Julho de 1935. - Acurcio Torres. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Laudelino 
Gomes, que se acha inscripto em primeiro lagar na hora do 
expediente. 

O Sr. Laudelino Gomes - Sr. Presidente, Srs. Deputados: a 
tarefa que me traz á tribuna, hoje, é a defesa do honrado Senhor 
Presidente da Republica, Dr. Getulio Vargas. Trago, para con
substanciai-a, a palavra honrada de muitos dos illustres leaders 
da opposição, actualmente, nesta Casa. E' o depoimento do Sr. Ar
thur Bernardes; é o depoimento do Sr. Borges de Medeiros; é o 
depoimento do Sr. Baptista Lusardo; é o depoimento do Sr. João 
Neves. Constituem esses depoimentos o ramalhete de defesa que hei 
de fazer do eminente Sr. Presidente da Republica. 

· Ainda ha poucos dias eu pronunciei o meu discurso de es
tréa nesta Casa. Animava-o o mais puro amor da Patria e eu 
procurava, neste ambiente sombrio de descrença e desespero, 
trazer palavras de fé e de esperança. E, ilenhuma, mais alta, 
mais viva, do que indicar a· solução racional das nossas diffi
culdades economicas e financeiras, não pe1as regras livrescas, 
creadas para paizes na saturação completa das suas possibilida
des de producção, porém, naquellas que o simples bom senso 
aponta áquelles que, como o Brasil, têm tojas estas formidaveis 
reservas de recursos para as mais diversas e ansiosa exigencias 
do Commercio e da indust1ia humanas. 

Foi o que o eminente deputado Carlos Reis synthetizou mui
to bem no seu aparte, quando disse que a nossa política finan
ceira não tem absolutamente repousado sobre as nossas possibi
lidades economicas. 
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Lingua DijjeTente 

Entanto, Sr. Presidente, se o meu discurso na força de sua 
logica simpLes como todo o problema, attingindo á solução exaeta, 
não póde ser contestado, deu-me, na sua repercussão no ambiente, 
a impressão de que nem sempre se encontrava espírito fechado á 
comprehensão, de que não podia fazer echo, como se a voz hou
vesse encontrado paredes espessas para abafai-a e para matal-a ... 

A prova de que nem todos os espíritos estão fechados, eu tenho 
recebido no offerecimento de illustres collegas, auxilias valiosos 
de collaboração e para collaboração. A impr~nsa do Paiz recebeu 
e tem commentado o discurso da minha estréa com as mais hon
rosas referencias. Aliás é nossa impressão de medico que não 
se saiba na actualidade se é o meio, na sua paranoia conectiva, 
já querendo attingir ás phases perigosas do delirio da persegui
ção, que tem desequilibrado o seu psychismo, ou se somos nós 
que, sob a apparencia de razão, nos illudimos com o nosso. 

Certo é que todas as vezes que o raciocínio, frio e calculado, 
se procura manifestar, dá a impressão de que as suas expressões 
falam lingua differente, incomprehensivel, embora usaJndo os 
termos do mesmo idioma. 

O meio nac-ional 

Antes de tudo, o actual extremismo, poude rapidamente, em
polgar parte da opinião, crescer de audacia pela indisciplina do 
meio nacional, que é por assim dizer, singular - no mundo, a 
ponto que não se sabe se nos devemos orgulhar desta embriaguez 
de liberdade, se, ao contrario, devemos conjugar esforços para que 
a honra, a dignidade do Paiz e dos seus governos não fiquem 
á mercê destas constantes e profundas retaliações. 

Ainda guardo na memoria as palavras lapidares da ultima 
mensagem do grande brasileiro Arthur Bernardes, a cujo patrio
tismo, passadas as paixões, se ha de fazer justiça, e cuja acção 
imperterrita e fecunda no governo o sagrarão como um estadista 
dos maiores do nosso Paiz, em um appello solenne, para que ces
sasse para sempre esta onda de lama, com que afogamos a auto
ridade e a propria Patria! 

O SR. MOTTA LIMA- V. Ex. me permitte um aparte? Quero só
mente perguntar se esse elogio ao ex-Presidente Sr. Arthur Ber
nardes é uma ponte. Nesse caso, V. Ex. não será medico, mas, 
engenheiro. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Se V. Ex. quizer passar por 
ella, ... (Risos). 

Infelizmente elle não foi ouvido e infelizmente as opposições 
e com ellas a parte da opinião publica que as acompanha são as 
unicas a gritar, continuamente, no velso e penoso vicio! 

Tem-se a impressão, porque não temos o direito de lhes negar 
amor a esta Grande Patria, do que elles têm a sensação de que o 
Brasil vive isolado do Universo, que não ha todas estas outras 
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nações, como espectadores forçados do triste espectaculo que lhe 
apresentamos! 

Em verdade, Sr. Presidente, se a nós todos causam vergonha 
todas estas diabrites pelo habito, ou pela inconsciencia, com que as 
fazemos, que representarão para aquelles, ainda não identificados 
com esta. liberdade do meio nacional? 

No mínimo, todos os presidentes recebem uma alcunha pe,io
rativa e são accusados dos actos mais indignos, quando não sejam 
de concussão. 

Aos mais simples actos de administração se emprestam intui
tos pessoaes, quando não torpes machinações políticas. 

Ministros e todo o governo constantemente são suspeitados de 
ladrões e pelo menos de mal versações dos orçamentos da Nação. 

No Poder Legislativo, só têm hom·a e dignidade os membros da 
opp.osição. 

A maioria governamental é um rebanho de carneiros, de des
fibrados, ele fantoches, que o Presidente acciona á vontade. 

O SR. JosÉ AuGusTo ~ Queria perguntar a V. Ex. ele quem é 
esse conceito em relação á maioria, que nosso não o é. 

O SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex. sabe bem que somos 
farinha do mesmo sacco... (RisOs) . Quando se está na opposição, 
ái! ele quem está por cima. Na monarchia, existiam dois partidos : 
o Liberal e o Conservador; na Republica, ha o partido que está de 
cima e o que está por baixo. 

O SR. BrAs FORTES - Defina V. Ex. melhor: ha um que estã 
com o pão na mão - este entra com o pão e o outro com as costas ... 
(Risos). 

O SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex. tem sempre entrado com 
o seu jogo; nunca entrou com as costas ... (Risos). 

O proprio Poder Judiciario, na sua sublime magestade, não es
capa ao aleive e muita v.ez á calumnia! 

A Nação 

Com isto, a Nação é espostejada a todo o instante. E' um paiz 
perdido, miseravel, colonia dos banqueiros europeus! 

Perde a sua qualidade de Patria e se transforma no despre. 
zivel isto. 

Isto não endireita mais, é toda uma corja de ladrões, de sa
fardanas, de sem vergonhas. 

A Raça perde toda a grandeza que em um seculo fez, mais do 
que qualquer outra em muitos, como demonstrou o eminente 
Epitacio Pessôa, no seu memoravel discurso de 1922. 

E então somos mestiços, com sangue negro que supporta a 
escravidão, sangue índio que dá a indolencia, sangue europeu 
que nos cretinizou! 

A' violencia das palavras segue-se logo a dos intuitos. E só 
se fala em revoluções, que a toda a parte levam a desordem dos 
espíritos, a perturbação do trabalho. Reflecte-se logo em toda a 
nossa vida internacional e com o descredito se desvaloriza tudo 
e mais accesa se faz a grita contra o Governo e contra a Patria! 



-121-

Moda 

Já que está em moda, hoje, o leit motit mais tocado da in
felicidade e da decadencia nacional, com que se mantem este 
estado de hostilidade de opinião publica, são os nossos empresti
mos externos. São uma vergonha, grita-se a plenos pulmões; fo
ram pagos duas ou tres vezes e ainda consomem todos os recur
sos da Nação, que tem por elles tudo hypothecado; é um paiz 
vendido. 

Ora em primeiro lagar as nossas dividas externas são quasi 
nada, mesmo na sua relatividade, com as das outras Nações. 

Infelizmente, como ainda ha dias commentava brilhante es
criptor, os indígenas, ao tempo da descoberta do Brasil, ainda 
não haviam accumulado recursos em ouro para que o Paiz pu
desse dispensar para a sua formação as economias dos estran
geiros. Assim foi que, passada a phase colonial, se torna neces
sario que, como todos, a elles recorressemos. 

De um lado, como accentuou Arthur Bernardes, em um dis
curso de ha poucos dias, as clausulas hypothecarias dos contra
ctos de emprestimos são formulas consagradas, precisas á sua 
movimentação. 

Em todo o caso, desde que um paiz, ou um individuo con
trae uma divida e é honesto, respondem por ellas todos os seus 
bens, fique isto declarado ou não expressamente. 

De outro lado, os emprestimos das Nações são subscriptos 
per todo o mundo, banqueiros grandes ou. pequenos capitalistas. 

E' natural e, doutra fórma não se comprehenderia, que os 
seus titulas rendam juros. 

Feitos a prazos muito longos, os emprestimos das nações são 
praticamente inextinguíveis, substituídos ás vezes por novos, de 
modo a que a divida sempre existe. 

E é facil verificar este facto, balanceando todos os paizes do 
mundo. 

Porém, não fugindo ao Brasil, calcula-se que a nossa divida 
externa vae a 16.000.000 de contos. 

Que seja maior e diga a Nação, se ella não está aqui repre
sentada nestes milhares e milhares de kilometros de estradas de 
ferre, de linhas telegraphicas, em muitos dos nossos portos, nas 
marinhas, mercante e de guerra, nos materiaes das forças ar
madas, nas mobilizações e nas guerras que fomos le·vados a em
prehender, em certas phases da nossa historia? 

Ora, feitos a longos prazos, e com juros, é natural que op
portunamente ellas sejam pagas duas ou tres vezes sem se ex
tinguirem. 

Sem mais exemplos, um emprestimo a 5 % de juros, ao fim 
de 60 annos, á parte as accumulações, que elevam a muito mais, 
renderam 300 % ! E são apenas rendas naturaes. 

Ou entendem os inconoclastas que todos os que conseguem 
economias devam dal-as aos outros para seus negocias ou au
gmento de seu patrimonio, sem a menor retribuição? 

Havia de ser interessante, por exemplo, todos os que têm 
titulas de divida nacional, se contentarem annos sem conta, com 
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uma especie de diploma e a esperança de após o tempo lon
guíssimo da sua duração, rehaver apenas aquelle capital, que 
fizera a grandeza do Paiz ! 

E estes são estrangeiros, que não tiveram e nem podiam ter 
um mandamento affectivo. 

Pergunto em tanto aos nacionaes: alguns delles, ardorosa
mente patriotas nestas gritas que só depõem contra a hom·a do 
Paiz, que augmentam o côro daquelles que dizem em altos bra
dos para os que querem ouvir que a nossa Patria está toda hy
pothecada, vendida miseravelmente aos estrangeiros, porque re
cebem os juros das suas apolices, porque não se contentam com 
aquelle lindo papel de divida e até ao contrario se rebellariam:, 
se as difficuldades financeiras atJrazassem um pouquinho o pa
gamento daquella renda? 

A Hostilidade 

Esta hostilidade, sempre alerta do meio social tem de se 
reflectir poderosamente sobre os governos que se sentem peados 
para todas as iniciativas, por mais fecundas que sejam. 

Não ha muito, eu vi, através do cinema, Mussolini ordenar 
em menos de 24 horas a construcção ou a reconstrucção de u•ma 
cidade, que quasi seis mezes depois já se apresentava habilitavel, 
com todos os recursos urbanos. 

A França fez secretamente as mais formidaveis fortificações 
de que ha memoria no mundo e ag·ora mesmo, com toda esta 
crise universal uma torre em Paris, que t:J~mbem deve custar 
mais de 1.000.000.000 de contos. 

A Allemanha, os Estados Unidos, todos os paizes invertem 
quantias astronomicas, diariamente, nas mais diversas iniciati
vas, sob o applauso ou o respeito das suas populações. 

No Brasil, a menor obra publica, a mais miseravel das 
acquisições é rodeada de toda uma serie de medidas fiscalizado
ras, como se fosse acção, não de um governo, mas de um bando 
de ladrões. 

E ainda assim não escapa á suspeita e á calumnia. 
Ainda é bem quando a menor critica é de que ella foi "ca

vação" dos negocistas contumazes, dos grandes "piratas", "tu
barões" desapiedados. 

Não ha o menor respeito· pela honra alheia, desde que se 
trate de homens, com qualquer parcella de autoridade publica. 

E emtanto, toda a vez, como se fez logo após a revolução de 
1930, que se procura verificar estas accusações, nada Sie conse
gue provar contra aquelles que estavam amarrados ao pelourinho 
da infamia! 

O tempo, por outro lado, conseguiu tambem demonstrar que 
os governos da Patria são tão honestos, como os demais, não se po
dendo generalizar alguns actos de corrupção, quasi sempre cas
tigados. 

Para que, porém, citar ou revolver nomes, hoje integrados 
no respeito e no orgulho da Patria, e que amargaram as mais 
terríveis calumnias. quando investidos de uma parcella de 
mando? 
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O mesmo enthusiasmo 

Sr. Presidente: 
Ainda V. Ex. era o benemerito presidente de Minas Geraes, 

quando em Novembro de 1927, pela primeira vez, me avistei em 
Bello Horizonte com o Sr. Getulio Vargas, então Ministro da Fa
zenda do Governo da Republica. 

Levava-me á sua presença uma reclamação sobre violenta e 
arbitraria remoção do Consultor Jurídico da Delegacia de Goyaz, 
conseguida pelo celebre Totó Caiado, que defendera o diploma 
de um Senador que eu contestara na época. 

Então S. Ex., me informara. de que houve ordem de demis
são do honesto funccionario, só não levada a effeito porque con
tra ella eram precisas as disposições da lei. 

Aconselhou-me então fazer um memorial ao presidente, 
dando as razões de minha reclamação, devendo nelle accentuar 
que tudo soubera de S. Ex. 

De tal fórma me enthusiasmou esta franqueza do grande bra
sileiro que, quando, ao despedir-me, tratou-me S. Ex. por brin
quedo, de Senador, eu lhe respondi: - Senador serei em 1930, 
quando o minuano vier soprando de Sul a Norte e de Leste a 
Oeste na depuração da atmosphera política da Nação! 

Depois o Sr. Getulio Vargas assumiu a presidencia do Rio 
Grande e eu lançava num artigo no Estado de Minas a sua can
didatura á da Republica. 

Ainda hoje tenho o mesmo orgulho, e tenho o mesmo enthu-' 
siasmo desta previsão que, realizada, foi a Revolução e foi a 
segunda Republica. 

Póde o Sr. Getulio Vargas ter commettido erros, porém, 
CIUem deverá lhe atirar a primeira pedra? 

Aquelles, como tantos revolucionarias, que hoje se dizem des
illudidos, e pelos quaes a lealdade o levou a tão grandes sa
crificios? 

Aquelles que se mantiveram intransigentes no seu odio ao 
Chefe da Revolução? 

Digam o que disserem: certo é que o Sr. Getulio Vargas no 
Governo da Nação tem sido o magistrado sereno, superior a 
todos os ataques, cioso do direito e da liberdade dos seus conci
dadãos, procurando na administração tudo fazer pela Patria. 

A ambição 

E' possível que a todos os políticos, como uma finalidade 
natural, seduzam as mais altas investiduras administrativas, em 
que, superiores ás diffamações, possam dar a sua contribuição 
.ao governo da Patria. 

Não posso crêr que estes mesmos sentimentos tenham ani
mado o Sr. Getulio Varg·as na sua ascenção á curul presi-· 
dencial. 

Poderia ter ambições aquelle, que acceitando embora a sua 
candidatura, por determinação do Chefe do seu Partido, o SI'. 
Borges de Medeiros, em um momento em que toda a Nação, 
como mostraram os factos posteriores, estava comsigo, tudo fez, 
.conforme disseram os Srs. opposicionistas de hoje, para que hou-
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11esse um concerto politico que fizesse cessar aquella agitação 
intensa que certo iria á Revolução? 

0 SR. TEIXEIRA PINTO - A Alliança Nacional Libertadora 
que diga se S. Ex. é respeitador das liberdades alheias. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Vou dar resposta a V. Ex. 
no curso das minl1.as considerações. Tenha a bondade de aguar
dal-a. Ella será tranchant, esmagadora, peso-pesado. 

Poderia ter ambições aquelle que, passada a phase eleitoral. 
só concordou com a Revolução, após o assentimento do Sr. Bor
ges de Medeiros, de cujo espírito conservador de defensor inde
fectível da ordem ninguem póde duvidar? 

Poderia ter ambições aquelle que, diante da Junta Pacifica
dora de 24 de outubro, só acceitou a dictadura, quando o glorioso 
chefe militar da Revolução, General Góes Monteiro, após con
sultar os dirigentes dos Estados, passou aquelle historiao tele
gramma? 

Poderia ter ambições aquelle que, como o Sr. Getulio Var
gas, fez a constitucionalização do Paiz, através da mais liberal e 
da mais rigorosa lei eleitoral, permittindo uma grande represen
tação da minoria? 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não foi O Sr. Getulio Var
gas, sózinl1o, que fez a reconstitucionalização. Devemol-a, em 
grande parte a S8oo Paulo e, igualmente - justiça seja feita -
ao general Flores da Cunha, que resistiu a todas as ameaças, 
ao tempo em que a Constituinte estava reunida. E', francamente, 
desejo de elogiar a outrance querer alguem attribuir tão só ao 
Sr. Getulio Vargas a reconstitucionalização do Paiz. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Chegámos, é melhor dizer, 
á reconstitucionalização do Paiz graças á nacionalidade brasi
leira. Convém, entretanto, destacar que tínhamos, como chefe 
do Brasil, um dictador magnanimo, que preferiu soffrer, até, o 
epitheto de covarde a deixar que o paiz fosse lançado na 
anarchia. 

Vamos estudar os phenomenos com serenidade, porque o no
bre collega tambem é participe da Revolução de 1930 e respon
savel por esse movimento. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ninguem nega as qualidadE!'> 
que exornam o Sr. Getulio Vargas; ellas nunca foram postas em 
duvida. S. Ex. é accusado, apenas, de não fazer governo. A 
prova é que, em momento desta ordem, os programmas turísticos 
do Presidente da Republica se desenvolvem de maneira. assus
tadora. 

O SR. LAUDELINO GOMES - O nobre Deputado ha de 
me ouvir e me dará licença para responder ao seu aparte c.IP
portunamente. 

Poderia ter ambições o dictador, de quem não se conhece 
um acto preparatorio de sua eleição, que tinha, como Ministro 
da Guerra, um dos revolucionarias mais dignos, e que fôra o 
nome unico, com que se esboça uma agitação? 

O SR. BrAs FoRTEs - A essa pergunta eu desejaria responder. 
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O SR. LAUDELINO GOMES - Desejo ouvir o meu mestre, 
que me tem ensinado a pensar e não dizer o que pensa. 

O Sr.. BrAs FoRTES - Tenha. a bondade de repetir a pergunta. 
O SR. LAUDELINO GOMES - Antes de fazel-o, entretan

to, desejo exaltar as qualidades do mestre que me tem ensinado 
a pensar e não dizer o que pensa. 

O SR. CARLOS RErs - Já o grande Taillerand affirmou que o 
bom político deve saber esconder o pensamento com as palavras. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Vou satisfazer ao desejo do 
nobre Deputado, Sr. Bias Fortes: 

Poderia ter ambições o dictador, de quem não se conhece 
um acto preparatorio de sua eleição, que tinha como Ministro da 
Guerra. um dos revolucionarias mais dignos, e que fôra o nome 
unico. com que se esboçára uma agitação? 

O SR. BrAs FoRTES - O nobre orador está esquecido do que 
se passou na Constituinte. Se não houvesse a resistencia de uma 
corrente no seio da Assembléa, o Sr. Getulio Vargas se tinha 
feito eleger Presidente da Republica antes da Constituição ... 

0 SR. TEIXEIRA PINTO - E' verdade. 
O SR. BrAs FoRTES - ... isto por uma manobra politica apoia

da justamente por todos os elementos que, nessa occasião, sus
tentavam o Sr. Getulio Vargas e dirigidos pelo honrado Presi
dente do Rio Grande do Sul, Interventor ao tempo, o general 
Flores da Cunha . 

O SR. LAUDELINO GOMES - Mas V. Ex. vae me per
mittir que pergunte a esta Camara ... 

O SR. BrAs FORTES - O que quero dizer é que, se na Consti
tuinte ficasse estabelecida a inelegibilidade do Senhor Getulio 
Vargas, tambem teria sido consignada a inelegibilidade dos in
terventores. 

O SR. LAUDET.INO GOMES - V. Ex. ouviu de S. Ex., o 
Sr. Getulio Vargas, em discursos e conferencias, que a sua von
tade era esta? 

o SR. BrAs FoRTES Se minha lição tivesse produzido em 
seu espírito aquillo que V. Ex. affirma, não estaria pregando, da 
tribuna, essas idéas. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Não sou martello ... Não 
estou pregando coisa alguma. 

Agora, pergunto a esta Camara se pode apontar algum ou
tro candidato capaz de, naquelle momento, articular a votação 
dos elementos dominantes. 

o SR. BrAs FORTES - Por favor, não repita isso, porque im
portaria em liquidar os homens do Brasil ... · 

O SR. LAUDELINO GOMES - Teríamos, então, geração 
espontanea, que, naturalmente, viria melhorar as coisas. No 
3rasil. entre o céo e a terra, só ha uma coisa que não presta: 
é o homem, que não tem produzido, e que atrapalha tudo. E: 
V. Ex., espírito brilhante, intelligencia Incida, está dizendo isto 
por brincadeira. 

O SR. BrAs FoRTEs - Digo-o seriamente convicto. Não des
creio do Brasil e dos homens. 
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O SR. LAUDELINO GOMES - Agora, pergunto a esta Ca
mara se póde apontar algum outro candidato ... 

O SR. AcuRciO ToRRES - Tanto a minoria achou que havia 
outro capaz que suffragou o nome do Sr. Borges de Medeiros.· 

O SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex., illustre jurista, com 
um curso de humanidades brilhante, conhecendo historia como 
pouca gente, sabe que me baseio em conhecimentos historicos. 
os quaes invoco justamente para demonstrar a V. Ex. que, em 
todos os paizes, quando surge um dictador, este ainda continua 
á frente do governo depois de estabelecida a ordem constitucio-
nal, exactamente para controlar os acontecimentos que occorrem 
depois de constitucionalizado o Paiz. 

0 SR. ACURCIO TORRES - E' pelo poder de que elles dispõem 
no momento da eleição. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Contra isso que se chama 
Alliança Nacional Libertadora, integralismo, communismo, existe 
a preoccupação de vida normal da Nação. 

Dizem que os Estados foram entregues a interventores de 
nomeação federal, os quaes presidiram as eleições dos Deputados 
que mais tarde viriam suffragar o dictador. 

Este argumento é ingenuo e duma fragilidade, que não re
siste um piparote. 

O SR. BrAs FORTES - Um dos grandes argumentos da Allian
ça Liberal, que botou o Sr. Getulio Vargas no Cattete, foi de que 
a manifestação dos governadores em favor da candidatura Ju,lio 
Prestes não exprimia a vontade popular do Brasil. 

O SR. LAUDELINO GOMES ~ Mas V. Ex. julga que, no 
regimen actual, com o Codigo Eleitoral organizado como foi, 
algum interventor póde "fazer" algum? 

O SR. BrAs FoRTES - V. Ex. fique certo do seguinte: a ex
pressão da opposição, se existe aqui, é porque se garantiu o ter
Ço, pois, do contrario, não estaria nesta Camara, visto como os 
interventores não o permittiriam. (Varias apoiados). 

O SR. LrNo MACHADO - Na minha terra, as opposições der
rotaram a interventoria. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Nem todos os interventores 
tiveram candidatos á deputação e entre elles se deve citar o 
Sr. Carneiro de Mendonça. 

Doutro lado, as eleições foram livres, como attestaram as di
versas correntes políticas. 

E, mais que tudo, o suffragio era alto e secreto. Dizer qué 
os 180 Deputados que votaram no Sr. Getulio eram incondicio
naes, homens sem vontade e sem patriotismo, é forçar demais 
o raciocínio e abalar em todos os seus fundamentos a propriia 
democracia . 

Que é ella senão o governo das maiorias? Então o caracte1' 
só existe quando se é Deputado das minorias? Por sua vez, estes 
attendem os interesses dos seus partidos e com isto as determi
nações dos seus chefes. E o que é condemnavel nos primeiros se 
torna sublime nas opposições? 
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A politica 

Não quero encerrar esta analyse política da acção do Sr. Ge
tulio Vargas sem voltar á dictadura, de que se accusa toda umla 
serie de desastres. 

Em primeiro Jogar ha o chamado "tenentismo", que, segundo 
o brilhante discurso do Sr. Baptista Lusardo, culminara no em
pastellamento do Diario Carioca e na scisão do Rio Grande. 

Todas as revoluções, como foi a de Outubro, trazem com.sigo 
grupos de idealistas, em que por assim dizer se concentram e se 
encerram todo o enthusiasmo e toda a força da grande con
vulsão social. 

0 SR. JOSÉ AUGUSTO - V. Ex. permitte um aparte? 
O SR. LAUDELINO GOMES - Com muito prazer. 
O SR. JosÉ AuGUSTO - ÁS vezes, as revoluções trazem tambem 

grupos de epicuristas; não trazem sempre idealistas. Este é que 
é o grande mal. 

0 SR. ASCANIO TUBINO - Ha de tudo na vinha do Senhor ... 
O SR. LAUDELINO GOMES - De mim, tenho andado em 

revoluções e passado até fome. 
O SR. JosÉ AuGusTo - Não quero dizer que a revolução bra

sileira tenha trazido epicuristas; penso que só trouxe idealistas. 
0 SR. VICTOR RUSSOMANO - 0 idealista, no fundo, não deixa 

tambem de ser epicurista. 
O SR. LAUDELINO GOMES - Ao aparte já respondeu um 

prezado collega: na vinha do Senhor ha de tudo. 
Em geral pequenos, têm nas phases de organização alta pre

dominancia que só com o tempo se vae dissolvendo na opinião 
publica. 

Não valem citações, de que é fertil a historia, porém aqui 
mesmo, após o movimento de 1889, não tivemos os jacobinos, com 
as quaes Floriano, naquella sua energia mascula, teve de gover
nar e que como em 1930 empastelou jornaes e fez outras 
violencias, ainda maiores? 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - 0 nobre Orador permitte um 
aparte? 

O SR. LAUDELINO GOMES - Pois não. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. é dos que acham que 

o Sr. Getulio Vargas não commetteu erro algum em seu governo, 
nem no período dictatorial, nem no período constitucional? 

O SR. LAUDELINO GOMES - Mas disse que elle errou. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - Quaes OS erros do Sr. Getulio 

Vargas, na opinião de V. Ex.? 
O SR. LAUDELINO GOMES - Isso é interrogatorio? 
O SR. JoÃo NEVES - Não pode dizer. São tantos os erros que 

ha de ser muito difficil enumerai-os. 
O SR. LAUDELINO GOMES -- O illustre collega pelo Dis

tricto Federal não está impedido de vir á tribuna citai-os. 
Getulio Vargas, com o seu grande patriotismo, com um pro

fundo senso sociologico, teve que obedecer a esta fatalidade his
torica ! 



-128-

E nenhum daquelles bravos e brilhantes riograndenses, que 
delle se afastaram naquelle grave momento, poderá fazer a in
justiça de crer que outro interesse, que o amor da Patria, a 
consciencia da sua responsabilidade, o cumprimento do seu de
ver, levou o gTande brasileiro a sacrificar pela paz os seus af
fectos mais caros, os seus mais dedicados companheiros, quiçá o 
seu proprio Rio Grande, estremecido ! (Muito bem.). 

A. outra accusação, sempre repetida, é de que o Sr. Getullio 
Vargas queria o prolongamento da dictadura. 

0 SR. ACURCIO TORRES - Isso é injustiça... (Riso). 
0 SR. BrAS FORTES - Grave injustiça! 
O SR. LAUDELINO GOMES - Não se póde negar tambem 

que a actualidade, por toda uma serie de razões, que não vem 
a pello esmerilhar, é ambiente propicio aos governos fortes. 

Na época, por exemplo, a Europa, que tinha as dictadm·as, 
sovietica e fascista, pouco a pouco apresentava 14 e agora talvez 
ainda tenha mais! 

Certo é que o Paiz, soffrendo a influencia deste estado socio
logico universal, teve tambem uma forte corrente, neste sentido. 

Aliás, desde tempos atraz, já todo o mundo era accorde que 
só uma dictadura salvaria. o Paiz. 

Nestas condições foi todo um prodígio de habilidade e de 
patriotismo encaminhar a constitucionalização nacional, que in
felizmente não conseguiu evitar a tragedia de 1932. 

Porém, quando a derrota militar da gloriosa Revolução Paulis
ta parecia indicar que o dictador se firmára, se viu ao contrario que 
o Sr. Getulio Vargas marcava as eleições e convocava a c.ormti
tuinte. 

0 SR. AcURCIO TORRES - V. Ex. falou em Revolução Paulista 
e a chamou de gloriosa. Por que? 

O SR. DEMETRIO XAVIER - Porque houve heroismo de parte 
a parte. 

O SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex. parece que se des
conhece a si proprio como brasileiro. 

0 SR. ACURCIO TORRES - V. Ex. acha que a Revolução Pau
lista foi gloriosa; portanto V. Ex. ha de convir comnosco que 
a Revolução Paulista decidiu definitivamente da constitucionali
zação do Paiz. 

O SR. LAUDELINO GOMES- Estou de accordo com V. Ex. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. está se desmentindo, 

porque attribuiu exclusivamente ao Sr. Getulio. 
O SR. AcuRcro TORRES - O discurso do orador é para todos 

os paladares. 
0 SR. DEMETRIO XAVIER - Antes da Revolução a Constituinte 

já estava convocada. 
O SR. JoÃo NEVES - Mas o dictador disse que a Revolução 

Paulista era um motim de políticos decahidos. 
O SR. AcuRcro ToRREs - Se o orador tivesse ouivdo isto não 

estaria elogiando o Sr. Getulio Vargas. 

O Sr. LAUDELINO GOMES - Vou responder ao aparte 
do nobre Deputado, o Sr. João Neves, com esse geitinho amavel 
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com que S. Ex. me distingue. Devo accentuar, ao responder a 
S. Ex., um dos expoentes do Rio Grande do Sul, dos pagos d)EJ 
que tenho inveja, que S. Ex.. naturalmente, integrado com a. 
Revolução, se ella era um movimento de decahidos, se esqueceu 
do affecto pelo Rio Grande do Sul e foi se bater ao lado dos 
carcomidos. 

O SR. JoÃo NEVES - V. Ex. não respondeu ao meu aparte. 
O SR. LAUDELINO GOMES- Na opinião de V. Ex. 
Sr. Presidente, é muito complexa a psychologia do homem, a 

quem o Brasil ·entregou a obra mag·nifica da Revolução. 
Em todo o caso, de tudo quanto delle soubemos e dos seus· 

actos, pode-se concluir que em uma organização de grande aff6-
ctividade, de uma linha severa e doce, ao mesmo tempo, de ca
racter. reside um dos mais brilhantes e fortes espíritos de ho
mem publico. 

Ha inteira separação nestas duas faces psychologicas, de tal 
fórma tem Getulio Vargas o domínio na sua orientação politica 
que elle dá esta impressão de rijeza, de calma, de ausencia die 
emoções. 

Já um escriptor affirmou que elle tivera a suprema coragem, 
aquella de parecer covarde, quando, mais que ninguem, tem uma 
coragem pessoal, raramente egualada, e uma energia, das mais 
altas e das mais nobres! 

Ainda um dia se fará justiça ao grande brasileiro, a quem a 
Revolução entregou a sua direcção. 

E então se ha de ver que, se elle não foi o dictador, violento 
e tyranno, com que se objectiva aquelle, foi na chefia discricio" 
naria do Paiz o mais completo idolatra da liberdade e do direito, 
o espírito agi! e elastico, que amortecia os golpes das paixões am: 
entrechoque, e graças ao qual se evitaram quiçá os grandes cau-1 
daes de sangue, a desordem com todo o seu cortejo de desgraças! 

Na administração 

Sobre o Governo do Sr. Getulio Vargas na dictadura e sob 
a Constituição, têm chovido as mais acerbas criticas. 

0 SR. DEMETRIO XAVIER - Aliás, sem echo na opinião publica. 
O SR. LAUDELINO GOMES - A primeira é que, havendo 

S. Ex. exercido a suprema magistratura por quatro annos, não 
fosse substituído por um novo presidente. 

Já expuz as razões de ordem politica que o indicaram, como 
a todos chefes das revoluções transformadoras, á primeira inves
tidura legal. 

Todo o interesse da administração não comprehende esta ri
gorosa apreciação de calendario para os homens de Estado. 

Por accaso, a continuidade administrativa, o longo e fecundo 
governo do Sr. Borges de Medeiros, um dos maiores estadistas 
vivos da Republica, não preparou e não realizou o formidavel 
progresso do Rio . Grande do Sul ? 

Outra accusação, que se faz na obra administrativa do 
Sr. Getulio Vargas, é a sua falta de unidade, principalmente sab 
o ponto de vista financeiro. 
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Ao notavel technico Whita•;ker substituiu a figura brilhan
tissima de Oswaldo Aranha, com orientação completamente di
versa. 

Da mesma sórte, na dictadura e no governo constitucional, 
os problemas cambiaria e do café têm os.:illado em suas dis
posições. 

No meu primeiro discurso nesta Casa eu tive a satisfação: 
de demonstrar que todas as difficuldades neste sector vêm da 
deflação exaggerads do meio circulante. 

As retracções economicas }Jelo reflexo da crise universal 
se ajuntam no Paiz as da impossibilidade de uma producção 
mais abundante e mais barata, porque o credito, quando conse
guido, é de juros altíssimos, e porque o transporte falho ou, d~f

ficil, a encarece sobremodo. 
Assim é que em um paiz de cambio commercial, como o nos

so, as balanças de negocias têm de ser affectadas de todos estes 
desequilibrios, a ponto que uma política, uma orientação, em uni 
dia, bôa, pó de no seguinte ser desastrosa. 

E' por isso que em toda a parte, só pela crise universal, os 
palzes têm de seguir orientações diversas, que os vão tornandd 
as autarchias mais completas, em que as proprias moedas ficmn 
de todo bloqueadas . 

Que será em o nosso Paiz que sobre estas projecções de or
dem geral, tem as de pobreza. da miseria do mein circulante, 
encarecendo ou abolindo todo o credito? 

Que será em ü nosso Paiz, sem quasi estradas de rodagem, 
de rios navegaveis, porém não canalizados, de· estradas de ferro 
1nsufficientissimas, de vapnres que têm de attender á falta. de 
carga sufficiente com fretes, cada vez mais elevados? 

Contendo-se, porém, nesta política financeira, contraria ás 
emiSsões, que segundo os velhos alfarrabios eram chamados de 
moeda falsa, da de guitarra, quando hoje todas as nações do 
mundo procuram na inflação seu equilíbrio economico, todo o 
governo tem se defrontado em um verdadeiro labyrintho de avan
ços e de recuos, no mais instavel e mais difficil dos equilíbrios. 

Porém o que nunca se poderá irrogar ao Sr. Getulio Vargas, 
é a accusação de não haver sempre procurado prover a pasta 
das finanças com os mais eminentes e os mais capazes dos nos
sos homens do Governo. 

Nestas condições os ataques, que se lhe fazem, neste sector, 
se o attingem em parte, na maior parte sobre elles se vão re
flectir, o que basta para que resalte a sua paixão e (para que 
não dizer?) a falta de outros elementos para incompatibilizai-o 
com a opinião publica! 

Ainda ha poucos dias o nobre Deputado, Dr. João Carlos, 
disse que, se a falta de equilíbrio orçamentario, os deficits de
vessem ser a medida de aferição dos bons e dos .máos governos, 
não haveria actualmente no Universo um só que prestasse. 

Com effeito, todos os orçamentos vão J.presentando dejicits, 
cada vez mais vultosos, alguns verdadeiramente astronomicos. 
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Dirão que pelo menos nas grandes potencias elles sejam fru
tos do armamentismo, porém, e as outras Nações? 

Uma questão, que não me parece muito clara, é a dos de
ticits ... 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está finda 
a hora do expediente. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Sendo improrogavel o tempo 
de que disponho, Sr. Presidente, peço a V. Ex. inscrever-me para 
concluir em explicação pessoal. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado ficará inscripto. 

São, successivamente, lidos, apoiados e postos em 
discussão os seguintes 

REQUERIMENTOS 

N. 81 - 1935 

(1" Legislatura) 

Requeremos a inclusão em Ordem do Dia do projecto n. 275, 
de 1935, de accordo com o disposto no art. 68, do Regulamento 
Interno da Camara. - Adalberto Corrêa. - Demetrio Mercio 
Xavier. - Renato Barbosa. - Victor Russomano. - Ascanio 
Tubino. - Dario Crespo. - Fanfa Ribas. - Vespucio de Ab1·eu. 
~ Pedro Vergara. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 82 - 1935 

(1 a Legislatura) 

Requeiro, ouvida a Camara, sejam solicitadas do Sr. Minis
tro da Fazenda, por intermedio da Mesa, as seguintes infor-· 
mações: 

a) quaes os Estados atrazados nos serviços de juros das 
Obrigações do Thesouro que lhes foram cedidas pela União a 
titulo de emprestimo; 

b) qual a quota de cada Estado devedor no debito de réis 
111:741$000, de juros vencidos das Obrigações supra, apurado pela 
Contadoria Central da Republica. 

Sala das Sessões, em 23 de Julho de 1935. - Gomes Ferraz. 
Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expe-
diente. 

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

Compareceram mais, durante a hora do expediente, os Se
nhores: ·Euvaldo Lo di, Generoso Ponce, Caldeira de Alvarenga, 
Claro Godoy, Mario Chermont, Fenelon Perdigão. Cleme·ntino 
Lisboa, Lino Machado, Magalhães de Almeida. Carlos Reis, 
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Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Democrito Ro
cha. Humberto de Andrade, Monte Arraes, Figueiredo Rodrigues, 
Xavier de Oliveira, Martins Veras, Alberto Roselli, Gratuliano 
Brito, José Gomes, Herectiano Zenaide, Botto de Menezes, João 
Cleophas, Osorio Borba, Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, 
Arthur Cavalcanti, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Humberto 
Moura, Motta Lima, Emilio de Maya, Orlando Araujo, Sampaio 
Costa, Deodato Maia, Melchisedek Monte, Manoel Novaes, Luiz 
Vianna Filho, João Mangabeira, Alfredo Mascarenhas, Octavio 
Mang·abeira, Wande'l·ley Pinho, Pedro Calmon, Raphael Cincurá, 
Edgard Sanches, Attila Amaral, Homero Pires, Ubaldo Rama
lhete, Francisco Gonçalves, Nogueira Penido, Pereira Carneiro, 
Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Henrique Lage, Salles Filho, 
Sampaio Corrêa, João Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carnei
ro, Eduardo Duvivier, Hermete Silva, Acurcio Torres, Cesar Ti
noco, Alipio Costallat, Prado Kelly, Lontra Costa, Nilo Alva
renga, Arthur Bernardes, Carlos Luz, Noraldino Lima, Bias For·
tes, Martins Soares, Clemente Medrado, José Braz, Theodomiro 
Santiago, Augusto Viegas, João Beraldo, Arthur Bernardes Fi
lho, Juscelino Kubitschek, Macario de Almeida, Negrão de Lima, 
Celso Machado, José Bernardino, Matta Machado, Simão da 
Cunha, Anthero Botelho, Bueno Brandão, Waldemar Ferreira, 
Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Cardoso de Mello Netto, 
Cincinato Braga, Castro Prado, Macedo Bittencourt, Laerte Se
tuba!, Bias Buenos, Justo de Moraes, Jairo Franco, José Cassio, 
Trigo de Loureiro, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Plínio Tou
rinho, Paula Soares, José Muller, Abelardo Luz, Dorval Melchia
des, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos Borges de Medeiros, 
Demetrio Xavier, Annes Dias, Pedro Vergara, Victor Russomano, 
.Raltl Bittencourt, Dario Crespo, João Neves, Oscar Fontoura, 
Aniz Badra, Ermando Gomes, Sebastião Domingues, Abel dos 
Santos, Pedro Jorge, Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira, Ar
thur da Rocha, Adalberto Camargo, Damas Ortiz, Ricardino 
Prado. Vieira Macedo, Martinho Prado, Oliveira Coutinho, Paulo 
Assumpção, Pedro Rache, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, 
Vicente Galliez, Gastão Vidigal, França Filho, Arlindo Pinto, 
Augusto Corsino, Abelardo Marinho, Sylvio Le-itão, Salgado Fi
lho, Paulo Martins, Moraes Paiva, Barreto Pinto e Thompson 
Flores (150) . 

Deixaram de comparecer os Senhores: Arruda Camara, Deo
doro de Mendonça, José Pingarilho, Agostinho Monteiro, Pedro 
Firmeza, Olavo Oliveir~. Jehovah Motta, Ricardo Barreto, Mario 
Domingues, Severiano Mariz, Mello Machado, Clemente Mariani, 
Lauro Passos, Pedro Lago, J. J. Seabra, Magalhães Netto, As
drubal Soares, Candido Pessôa, Pinheiro Chagas, Levindo Coe
lhe, Adelio Maciel, Washington Pires, Polycarpo Viotti, Car
neiro de Rezende, José Alkimim, João Penido, Rezende Tostes, 
João Henrique. Jacques Montandon, Abreu Sodré, Pau!o No
gueira, Santos Filho, Osc.ar Stevenson, Moraes Andrade, Ver
gueiro Cesar, Gama Cerqueira, Hyppolito do Rego, Felix Ribas, 
Meira Junior, Horacio Lafer, Eurico Ribeiro, Abilio de Assis, 
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Martins e Silva, Chrysostomo de Oliveira, Lima Teixeira, Moa~ 
cyr Barbosa, Cardoso Ayres e Vicente Gouvêa (48) . 

ORDEM DO D:fA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci
mento de 244 Srs. Deputados. 

Vae-se procede·r á votação da ma teria constante do avulso. 

Votação do projecto n. 134, de 1935 (1" Legislatura!, 
abrindo o credito de 395:647$098, para pagar di.arias ao 
pessoal marítimo da Saude do Porto do Rio de Janeiro; 
com substitutivo da Commissão de Finanças e Orçamento 
(discussão especial) . 

O Sr. Presidente - A Commissão de Finanças offereceu ao 
projecto e á emenda apresentada, em discussão especial, o se
guinte 

PROJECTO 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 d\3 
diarias de alimentação ao pessoal marítimo 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, podendo 
para esse fim usar na forma do Art. 1" da Lei n. 67 de 13 de 
Junho de 1935, dos saldos que apresentarem as verbas do orça
mento do referido Ministerio. 

Art. 2". - Revogam-se as disposições em contrano. 

O Sr. Presidenie - Vou submetter a votos o substitutivo. 

Approvado o projecto-substitutivq, ficando prejudi
cados a emenda e o projecto primitivo. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commissão de Re
dacção. 

Votação do projecto n. 39-A, de 1935 CP Legislatura!, 
autorizando a abertura do credito de 200:000$000, como 
auxilio á Missão Salesiana, catechese dos índios Cha
vante.s (3" discussão) . 

Approvado e enviado á Comrnissão de Redacção o 
seguinte 
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GROJECTO 

N. 39-A - 1935 

(1 n Legislatura) 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ã 
Missão Salesiana, dirigida pelo Padre Hyppolito Chovelon, ·para 
a catechese dos índios Chavantes, a quantia annual de duzentos 
contos de réis. 

Art. 2° - A referida =sao deverá annualmente apresen
tar relataria dos trabalhos feitos e o comprovante das despesas 
realizadas, ficando dependente da approvação do Governo a esses 
documentos a concessão da subvenção seguinte. 

Art. 3° No corrente exerciCIO, a subvenção será apenas 
de cem contos de réis, e a despesa correrá por conta da sub~ 
consignação 27 da verba 1 • do art. 7° da Lei n. 5, de 12 de 
Novembro de 1934. 

Art. 4" - Revogam-se as disposições em contrario. 

Votação do parecer n. 7, de 1935 (1" Legislatura), 
approvando o acto do Tribunal de Contas que recusou 
regis~ro ao contracto celebrado pela Commissão Central 
de Cpmpras com Heitor Ribeiro & Comp. (discussão 
unica). 

Approvado. 

Votação do parecer n. 8, de 1935 (1" Legislatura), 
mandando archivar o memorial do director da Acade
mia Fluminense de Commercio sobre a equiparação das 
escolas de commercio ao curso de humantdades (discus
são unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 77, de 1935 (1" Legisla
tura), do Sr. Humberto de Andrade e outros, solicitando 
ao Ministerio do Trabalho cópia do ultimo relataria re
ferente á industria de oleos no Paiz (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 78, de 1935 (1" Legisla
tura), do Sr. Bôtto de Menezes, de informações sobre o 
não pagamento de auxilio para aluguel de casa, a offi
claes da Policia Militar (discussão unica) . 

Approvado. 
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Votação do requerimento n. 79, de 1935 (1 a Legisla
tura), do Sr. Café Filho, de informações ao Ministerio 
da Viação. sobre uma estação radio-telephonica mantida 
pelo "Diario Portuguez" (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 80, de 1935 (1 a Legisla
tura), do Sr. Barros Cassai, de informações sobre o con
curso, apresentação do projecto, para a construcção do 
Ministerio da Educação e Saude Publica (discussão 
uníca). 

O Sr. Barros Cassai (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, desejaria não tivesse a mesma sorte do requerimento 
anteriormente por mim apresentado á Camara, relativo ao Thea
tro Escola, o pedido de informações que encaminhei á Mesa. 

O requerimento a que alludo é o seguinte: 

"Requeiro, por lntermedio da Mesa, informe o Mi
nisterio da Educação e Saude Publica se entre esse Mã~ 
nisterio e o Sr. Renato Vianna foi assignado um con
tracto para exploração do Theatro Escola.". 

A resposta dada pelo illustre titular, Sr. Gustavo Capanema, 
não satisfez plenamente. 

Ainda ha pouco, o Correio da Manhã, referindo-se ao assum
pto, dizia: 

"Chegaram á Camara as informações solicitadas ao 
Governo sobre os pagamentos feitos pelo Thesouro Na
cional ao Sr. Renato Vianna, a titulo de auxilio á sua 
Iniciativa de um Theatro-Escola no Brasil. 

Fica-se sabendo officialmente que os cofres publicas 
desembolsaram mais de duzentos contos de réis numa 
verdadeira aventura, tanto que o empresario em apreço 
está sendo processado no Ministerio do Trabalho, onde 
artistas lesados no desembolso de seus salarios foram le
var a sua queixa. 

O Theatro-Escola não chegou a funccionar seis me
zes seguidos. Não teve despesas de casa, nem de luz, nem 
de impostos, porque tudo isso lhe concedeu gratuita
mente a Prefeitura. Para que o Casino fosse, mesmo, 
entregue ao Sr. Renato Vianna, o Districto Federal teve 
de pagar oitocentos contos de indenmização aos contra
ctantes do predio. Não cheg·ando a funccionar seis me
zes, o Theatro-Escola só levou duas peças novas, ambas 
de autoria do proprio Sr. Renato Vianna, completando a 
temporada com tres '·reprises". 

Por tão pouco, além dos favores municipaes, levou 
da União, ms,is de duzentos contos -· concessão dos po-
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deres discricionarios - e acabou caloteando os artistas. 

Não é nada, não é nada, trata-se de um escandalo 
que tem as suas proporções e não póde ser guardado em 
silencio ... " 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que esse pedido de informações 
não teve solução satisfactoria. 

0 SR. BARRETO PINTO - Foi incompleta. 

O SR. BARROS CASSAL - Espero que desta vez as infOT
mações sejam dadas de accordo com o requerimento feito. 

Em seguida é approvado o requerimento. 

2" discussão do projecto n. 120, de 1935 (1" Le
gislatura), approvando o Balanço Geml e a Conta 
do exercicio de 1934, organizado pela Contadoria Cen
tral da Republica. 

O Sr. Frederico Wolfenbuttel - Sr. Presidente, em tempo 
opportuno, obtive vista para estudo e subsequente voto, na Com
missão de Tomada de Contas, dos documentos concernentes á 
gestão financeira do actual Governo, no exercicio de 1934. 

Constavam, então, do Balanço Geral e Contas do exercicio 
financeiro recem-findo, com considerandos do Contador Geral, e 
dos pareceres do Tribunal de Contas e do Deputado Bueno Bran
dão, relator designado. Incorporou-se-lhes, mais tarde, o voto em 
separado do Deputado Ubaldo Ramalhete. 

A leitura daquelle conglomerado de documentos incutiu, des
de logo, no meu espirito a convicção de evidente necessidade de 
uma orientação segura no met.hodo do estudo a proceder, para 
que se pudesse chegar ao fim collimado: o cvnhecimento exacto 
da gestão financeira do Governo, no exercicio de 1934, para con
sciencioso julgamento. 

A trilha naturalmente indicada é o exame do Balanço Geral 
e das contas apresentadas pela Contadoria Central da Republica, 
através o relatorio do Tribunal de Contas. 

Os considerandos formulados pelo Contador Geral, ao en
viar a documentação ao Director da Fazenda Nacional, foram de 
natureza a revigorar o nosso animo no proseguimento do estu
do. As suas affirmações, categoricas e positivas, foram, por mim, 
verificadas em seu acerto e justeza. Realmente "os balanços da 
União vão offerecendo, com segurança, uma impressão real da 
situação economico-financeira do Paiz, podendo, deste modo, o 
Governo prestar, como deseja, as suas contas ao poder compe
tente é digno de nota que o encerramento de conta regis
trando operações vultosas, que se elevam a milhões de contos. 
não apresentou a differença de um real". 

O trabalho da Contadoria Central da Republica é um tra
balho digno de apreço e se impõe á consideração da Nação. 
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Historico 

Reputo axiomatica e fóra de qualquer contestação a necessi
dade de uma rigorosa fiscalização das finanças publicas, fiscali
zação cuja severa execução se impõe como uma ob1igação im
periosa e inilludivel. 

Nunca se formulou outro conceito a respeito, desde os pri-· 
mordias de nossa organização politica em nacionalidade livre e 
independente. Já a carta constitucional monarchica impunha ao 
governo imperial o dever precipuo de prestar contas ao Poder 
Legislativo dos actos de sua gestão financeira. 

Divergencias existiam, apenas, sobre o modus jaciendi. 
A primasia da idéa, de que a fiscalização financeira se exe

cutasse através de uma Côrte de Contas, cabe, entre nós, a um 
projecto de lei, apresentado ao Senado Imperial a 23 de Junl1o 
de 1826, projecto que, entretant-o, não logrou approvação. 

Mais tarde, em 1845, surgiu no parlamento do regimen pas
sado novo projecto de Tribunal de Contas. Não foi melhor a sua 
sorte. Gorou o ovo. 

Com a mudança de regimen e o advento da Republica, a 
Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 attribue ao Congresso 
Nac.ional a incumbencia de tomar as contas do exercicio finan
ceiro e institue um Tribunal para liquidar as contas da receita 
e despesa, e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas 
ao Congresso, assim como cita, entre os crimes de responsa,bili
dade, os actos do Presidente da Republica, que atteniarem con
tra, as leis orçamentarias votadas pelo ·Congresso. 

Tambem o decreto n. 30, de 8 de Janeiro de 1892, registra, 
entre os crimes de responsabilidade do Presidente da Republica, 
o de não prestar ao Congresso, no prazo legal, as contas da re
ceita e despesa de cada exercicio, devidamente documentadas. 

Já a 7 de Novembro de 1890, no decreto n. 966-A, o Go
verno Provisorio reconheeera a urgencia inadiavel de reOl·gani
zar o systema de contabilidade orçamentaria. mediante a crea
ção de um Tribunal de Contas para o exame, revisão e julga
mento dos actos concernentes á. receita e despesa da Republica. 
Seria um corpo de magistratura intermediaria á administração 
e á legislatura, que, collocado em posição autonoma, cercado de 
garantias contra quaesquer ameaças, pudesse exercer as suas fun
cções vitaes no organismo constitucional, sem risco de conver
ter--se em instituto de ornato apparativo e inutil. 

Creado pelo decreto n. 966-A, de 7 de Novembro de· 1890. 
ratificado por dispositivo constitucional da primeira Republica, 
em seu art. n. 89, foi o Tribunal de Contas installado e regu
lamentado pelo Decre-to n. 1.166, de 17 de Dezembro de 1892, 
que, na parte referente ao Ministerio da Fazenda, dava execução 
á Lei n. 23, de 30 de Novembro de 1891, extinguindo-se, nesRa 
occasião, o então Tribunal do Thesouro Nacional. 

Diversas foram as reformas pelas quaes foi passando succes
sivamente o Tribunal de Contas e diversos os regulame-ntos a re
gei-o. Actualmente está em vigor o regulamento baixado com o 
Decreto n. 15.770, de 1 de Novembro de 1922. 
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Apesar de creado, installado e regulamentado, o Tribunal de 
Contas, instituto de fiscalização da administração financeira, que 
deveria servir de intermediaria entre o Poder Executivo e o Le
gislativo no exame da gestão financeira, os annos se succederam 
sem que fosse observado o preceito constitucional da tomada de 
contas ao Governo, sob a allegação de não haver lei que mar
casse os prazos e prescrevesse as normas segtmdo as quaes deviam 
ser, praticamente, prestadas as alludida contas. 

Surgiu, então, a Lei n. 2. 511, de 20 de Dezembro de 1911, 
regulando, em seus menores detalhes, a tomada de contas ao 
Governo pelo Congresso Nacional. 

Legisla, em seu art. 1 o : "O Presidente da Republica envia
rá, annualmente, até o dia 15 de Maio, as contas da gestão fi
nanceira durante o penultlmo exercício encerrado". 

Parece, entretanto, que as coisas não mudaram. Em 1913, 
em parecer sobre o orçamento da Fazenda para o anno de 1914. 
Antonio Carlos referia que, neste momento (1913), as informa
ções são as de que o balanço definitivo prompto é o de 1907 ~~ 

seis annos após! 

Demonstrava isso uma grande deficiencia de contabilidade, 
confirmada pelas palavras do actual Presidente do Tribunal de 
Contas, Octavio Tarquinio de Souza, ao inaugurar a sessão ex
traordinaria, convocada para dar parecer sobre a gestão finan
ceira de 1934: "A tradicional desordem de nossas finanças pu
blicas, a nossa anachronica, defeituosa e incerta escrlpturação, 
a nessa precaria technica de contabilidade não permittiram que 
se tornasse jámais realidade, acto que deveria ser elementar ao 
nosso regimen, qual o da prestação de contas da gestão finan
c eira do Governo ao Poder Legislativo". 

Para contornar essa difficuldade, foi organizado o Codigo de 
Contabilidade da União (Lei n. 4.536, de 28 de Janeiro de 1922), 
seguido do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, appro
vado pelo Decreto n. 15.783, de 8 de Novembro de 1922. 

Ainda assim, tudo se revelou improfícuo no sentido da to
mada de contas ao Governo pelo Congresso Nacional. Disposi
ções constitucionaes, legislativas e regulamentares se constituíram 
em letra morta. Até agora, em 43 annos de existencia, o Tribunal 
de Contas ainda não havia tido opportunidade de dar parecer so
bre contas de gestão financeira de Governo a apresentar ao Con
gresso Nacional. 

A nova Constituição da Republica, mantem o Tribunal de 
Contas, cogitando da sua constituição, organização, attribuições 
e competencia, e considera, crime de responsabilidade os actos 
do Presidente da Republica que attentarem contm as leis orça
mentarias. 

E eis que, a 8 de Maio, a Camara dos Deputados recebe do 
Presidente da Republica a seguinte mensagem: 

"Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Tenho a honra de submetter á consideração da Camara, nos 

termos da Constituição da Republica, com o parecer do Tribunal 
de Contas, o Balanço Geral e Conta do exercício de 1934, orga-
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nizacio pela Contadoria Central da Republica. - Getulio Vargas". 
O SR. SALLES FILHO - E' principio salutarissimo, que a Con

stituição estabeleceu. E' indispensavel, para um verdadeiro ba
lanço da Despesa Publica, o registro prévio da despesa. 

O SR. FREDERICO WOLFENBUTTEL - Referia-me ao 
registro prévio, ao tempo da Dictadura. Explicarei, mesmo nesse 
período, a minha opinião. 

0 SR. SALLES FILHO - Estou de accordo com V. Ex. A Di
ctadura prescreveu esse registro, pelo Decreto n. 23.150 e a Con
stituiçã,o o manteve, em seu art. 101. Sem o registro prévio 
não poderá haver balanço exacto. 

O SR. FREDERICO WOLFENBUTTEL - Perfeitamente. 
Pretendo justificar a suspensão do registro prévio ao tempo da 
Dictadura. Se V. Ex. tiver um pouco de paciencia, irá ouvir. 

A Camara dos Deputados vae se pronunciar de accordo com 
o art. 29 da Constituição da Republica: 

"Inaugurada a Camara dos Deputados, passará ao exame e 
julgamento das contas do Presidente da Republica, relativas ao 
exercício anterior". 

Diz o Presidente da Republica a fls. 266 da sua mensagem: 
"Não seria possível dar execução a nenhum programma de 

ordem economica e financeira, com efficiencia e perfeita regu
laridade, ~2m apparelhamento adequado, sem organização de ser
viços technicamente orientada, e legislação disposta, segundo as 
exigencias decorrentes da natunü evolução desse importante 
ramo da administração publica". 

''A idéa da racionalização dos trabalhos, dentro de um sys
tema capaz de dar o maximo da efficiencia ao apparelho fazen
dario, com melhor distribuição de serviços, está agora concreti
zada no Decreto n. 24.036, de 26 de Março de 1934, cuja execução 
se vae processando com a mais perfeita reg·ularidade". 

A nova organização que gira, sempre ao redor do Ministerio 
da Fazenda, centraliza os serviços na Directoria Geral da Fa
zenda Nacional. 

Vejamos quaes a.> demarches na Tomada de Contas. 

A Contadoria Central da Republica, em observancia a dis
positivo expresso, organizou, no prazo legal, o Balanço Geral e 
as contas do exercício de 1934 e, por intermedio do Minister'~o 

da Fazenda, o remetteu ao Tribunal de Contas, que, em sessão 
extraordinaria, realizada a 30 de Abril proximo passado, deu 
parecer regimental. O Ministro da Fazenda, encontrando, entre 
as suas attribuições peculiares, as de apresentar, annualmente, 
ao Presidente da Republica, para ser e·nviado á Camara dos 
Deputados, com o parecer do Tribunal de Contas, o balanço de
finitivo da receita e despesa do ultimo exercício, desempenhou-se 
da incumbencia e o Presidente da Republica, como anterior
mente referimos, remetteu o balanço geral á. Camara dos Depu
tados. cuja mesa o submetteu á apreciação da Commissão de 
Tomada de Contas, que deu o seu parecer fundamentado e apre
sentou projecto de lei propondo a sua approvação. 
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Preliminar 

A Constituição Federal, em seu art. 18 das Disposições Tran
sl terias determina: 

"Ficam approvadcs os actos do Governo Provisorio, e 
excluida qualquer apreciação judiciaria dos mesmos actos 
e de seus eH e i tos" . 

A acção do Governo Provisorio se estendeu até a promul
gaçào da Constituição, a 16 de Julho de 1934, e, até esta data 
foram, pois, approvados todos os actos governamentaes. Ipso fa
cto, tambem a sua gestão financeira. 

Nestas condições, surge a preliminar. 
Deve o exame da Camara dos Deputados abranger a gestão 

financeira integral de todo o exercicio de 1934 ou referir-se. tão 
sómente á parcella correspondente ao período comprehendido en
tre a data da constitucionalização do Paiz, a 16 de Julho prcximo 
passado, e o termo do exercício financeiro a 31 de Dezembro de 
1934? 

O segundo período do art. 18 das Disposições T':ansitorias 

"exluida qualquer apreciação juáiciaria dos mesmos 
actos e seus effeitos", 

exclue, taxativamente, qualquer apreciação judicillria dos actos 
do Governo Provisorio, silenciando sobre apreciações de outra 
qualquer natureza extra-judiciaria. Nada impede, pois, a nosso 
ver, a apreciação destes actos pelo Poder Legislativo, pela Ca
mara dos Deputados. Entretanto, a apreciação- dos actos do Go
verno Provisorio, anteriores á constitucionalização, só póde ser, 
ex-vi do art. 18, das Disposições Transitarias, meramente plato
nica, com o intuito moral de expol-as ao julgamento da opin:ião 
publica e da Nação, uma vez que, por dispositivo constitucional, 
todos os actos governamentaes do periodo discricionario já foram 
approvados. 

Com os actos ulteriores á data de 16 de Julho de 1934 o 
mesmo não se dá. Estão suje·itos á approvação ou não por parte 
do Poder Legislativo. 

Entretanto, attendendo o lado moral da questão, examina
remos, em sua integridade, o balanço geral na totalidade das 
contas do exercício financeiro de 1934. 

Competencia ria Commissão de Tomaria de Contas 

Até onde vae a competencia da Camara dos Deputados no 
exame das contas do exercício financeiro e até onde deve· ir, 
de facto, a Camara neste exame? 

E' claro e evidente que· a Camara dos Deputados e cada· um 
dos seus membros componentes tem o direito de aprofundar a 
sua acção fiscalizadora, se assim o entender, até ao amago daS' 
operações mais simples do complexo emmaranhado que constitue 
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a Contabilidade Geral da União. Poderá ir, se assim fôr de seu 
agrado, até á verificação da justeza das operações arithmeticas 
das parcellas componentes. Se constitue um direito, não é pro
priamente de seu dever nem deve ser esta a sua meta. 

Attendendo que á Contadoria Central da Republica está af
fecta á Contabilidade da União, que comprehende todos os actos 
relativos á gestão financeira nacional, sob a fiscalização do Tri
bunal de Contas, é nos trabalhos destes dois orgã.os, su):>Ordina
dos á Directoria Geral da Fazenda Nacional, que se· deve lou
var a Commissão da Tomada de Contas. e o Parlamento. 

E', pois, sobre a exposição dos documentos coordenados pela 
Contadoria Central da Republica. e o relatorio subsequente á 
fiscalização exercida por parte do Tribunal de Contas, expressa 
em parecer sobre o balanço do exercício financeiro, que deve re·· 
cahir o exame da Commissão de Tomada c!e Contas do Parla
mento. 

Balanço Financeiro - Methodo de Estudo 

De accordo com o Regulamento Ge.ral da Contabilidade Pu
blica, o balanço financeiro da receita e despesa da União cons-' 
tará de duas partes: uma synthetica e outra analytica. 

A parte synthetica do balanço definitivo, organizado segun
do modelos expedidos pela Contadoria Central da Republica, con
terá a receita e a despesa pelos 1;otaes de seus títulos geraes, com 
indicação dos saldos de caixa recebidos do exercício ante·rior e 
dos transferidos ao exercício seguinte. 

A parte analytica conterá a discriminação da receita por 
capitulo e rubricas e da despesa por ministerios e verbas, com
prehendidos, como taes, os decretos que abrirem creditas espe
ciaes e extraordinarios. 

Sómente a synthese será, primordialmente, assumpto de co
gitação da C amara dos Deputados. 

O desdobramento analytico das verbas da d-espesa em con
signações e sub-consignações não fará parte das cogitações do 
Congresso, mas será objecto de exame do Tribunal de Contas, 
em face das despesas pelo mesmo registradas em cada sub-CJon
signação. 

As divergencias ou irregularidades, porventura encontradas 
pelo Tribunal de Contas no confronto das tabellas explicativas 
com o referido balanço e a escripturação a seu cargo, serão pelo 
mesmo, depois de escrupuloso exame, communicadas ao Con
gTesso, com indicação minuciosa dos moüvos de taes diver
gEncias. 

O nosso exame será, assim, synthetico, aguardando, quanto 
ao desdobramento analytico, as communicações que fatalmente 
110s virão do Tribunal de Contas. 
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Exercício financeiro 

o Decreto n. 20.393, de 10 de Setembro de 1931, determina 
em seu a1't. 2", paragrapho unico: 

"O anno fiscal coincidirá com o anno civil, come
çando, portanto, em 1 de Janeiro e terminando em 31 
de Dezembro" . 

Essas disposições foram derrogadas pelo Decreto numero 
23.150, de 15 de Setembro de 1933, em seu art. 1", letra a: 

"O anno financeiro começa, a 1 de Abril e termina 
a 31 de Março do anno seguinte, e u exercício financeiro 
encerra a 30 de Abril". 

De accordo com essa lei, foi orçada a receita e fixada a des
pesa para o período a decorrer entre 1 de Abril de 1934 e 31 de 
Março de 1935 . 

.A.ttendendo a disposições da nova Constituição da Republka, 
referentes á especie, que fazem coincidir novamente o anno fi
nanceiro com o anno civil, a execução do primeiro orçamento, 
após a constitucionalização, deveria iniciar-se a 1 de Janeiro 
de 1935. 

:Por isso, em plena gestão financeira do exerC1ClO de 1934-1935, 
o Decreto Legislativo n. 12, de 28 de Dezembro de 1934, em seu 
art. 10, letra a determina que: 

"O anno financeiro coincide com o anno civil e é 
encerrado em 31 de Dezembro de cada anno; e o pe
riodo de 1 a 31 de Janeiro do anno seguinte, será con
siderado addicional par[;. liquidação da conta do respe
ctivo exercicio". 

Ficou, assim, excluido do exerclClO financeiro de 1934-1935, 
o periodo, nelle incluido, a decorrer entre 1 de Janeiro e 31 de 
Março de 1935 e o orçamento de 1934 restringindo a um período 
apenas de nove mezes. 

A Contadol'ia Central da Republica, partindo do principio, 
indubitavelmente certo, de que uma reducção, de doze mezes para 
nove, importa em uma reducção de 25 % no tempo, procurando 
l'esolver o problema, propoz uma reducção de 25 % nas estima
tivas orçamentarias. 

O alvitre é arbitraria e não se fundamenta na realidade. Se
rla certo e viavel, se a renda fosse dividida igualmente pelos di
versos mezes do anno e todos os tributos fossem pagos por duo
decimos, igualmente distribuídos pelos mezes do anno finan
ceiro. 
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Tal não se dá. Tributos ha que são pagos integralmente 
em certos e deterlll..inados mezes, com exclusão de outros. H~.ja, 

vista, para citar apenas um exemplo, o imposto sobre a renda.· 

Ao nosso ver, seria mais equitativo conservar intacta a cifra 
da receita orçada para o exercício de 1934-1935, tal qual está) 
pois que foi orçada para um exercício de doze me·zes, e accrescei· 
receita dos mezes de Janeiro a Março de 1934, que fomm ince-r
parados á receita de 1933. Teríamos assim a renda real do exer
cício de 1934 e desappareceriam, ao mesmo tempo, duas anoma
lias: o exercício financeiro de 1933 com 15 mezes e o exercJcio 
financeiro de 1934 com 9 mezes, transformados, ambos, em exer
cícios normaes, de doze mezes. 

Não implica este alvitre em inobservancia do art. 131 do De
creto n .. 15.783, de 8 de Novembro de 1922, que diz: 

"O balanço definitivo do exerclCIO, uma vez encer
rado e approvado pelo Congresso, é intangível, não po
dendo ser modificado em nenhuma de suas partes". 

A approvação, pelo art. 18 das Disposições Transitarias da 
Constituição Federal, do balanço definitivo do exercício de 1933, 
que comprehende, como supplemento, o primeiro trimestre de 
1934, fica de pé. A correcção proposta tem o fito unico de pos
sibilitar confrontos de cifras orçamentarias dos exercícios, para 
fins de estudos e estatística. 

Contas do exercicio financeiro de 1934 

Passamos ao amâgo da questão: ao exame das contas do 
exercício financeiro de 1934. 

Fal-o-emos baseados nus documentos organizados pela Dire
ctoria Central de Contabilidade da Republica, analysando, em 
seguida, o parecer formulado pelo Tribunal de Contas. 

De accordo com o Codigo de Contabilidade da União, as 
contas do exercício financeiro comprehenderão: a conta de or
çamento e o balanço do patrimonio. A conta do orçamento com
porta o estudo da receita, da despesa e o resultado synthetico de 
execução do orçamento. O balanço do patrimonio abrangerá: 
os bens da União, a divida activa e passiva e a conta da The
souraria. 

Passemos succesiva e succ.intamente em revista os diversos 
títulos. 

Para não massar os meus nobres collegas com a leitura de 
algarismos e cifras que, de audição, não poderiam reter, concre
tizarei os dados, relatando, tão sómente, o quantum satis para 
a comprehensão da minha futura exposição. O estudo completo 
enViarei ã Mesa, como complemento necessario de minha exposi
ção verbal. Comprehende a previsão e execução orçamentaria, 
despesas addicionaes, resultado geral do exercício financeüo e 
balanço do pa trimonio. 
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Assim, peço aos meus nobres collegas a fineza da fixação 
numerica das seguintes parcellas: 

Receita de 1934 ........................... . 

Despesa de 1934: 

Orçamentaria ......... . 
Extraorçamentaria .... . 

"Deficit" 

1.766.704:799$600 
332.545:495$600 

1.971.145:573$200 

2.099.250:295$200 

128.104:722$000 

Resultado Geral do Exercicio Financeiro 

"Deficit" .................................. . 
Saldo de operações de credito ........... . 
Adiantamentos do Banco do Brasil ...... . 

Descoberto do exercicio 

Previsão orçamentarza 

128.104:722$00() 
152.246:313$400 
447.944:121$000 

728.295:156$400 

A receita para o exercicio financeiro de 1934-1935 (doze me
zes) foi orçada em 2. 086.231:000$000, assim constitui da (folha 8) : 

Renda ordinaria ................... . ....... . 
Renda extraordinaria 

1.783.229:000$000 
303.002:000$000 

2.086:231:000$000 

A despesa para o mesmo periodo financeiro de 1934-1935 (doze 
mezes) foi fixada em 2. 354.976:019$000. 

Dahi se annunciava um "deficit" orçamentario provavel de 
268.745:019$000, de accordo com o seguinte calculo: 

Renda orçada 
Despesa fixada 

"Deficit" provavel ........................ . 

2.086.231:000$000 
2.354.976:019$000 

268.745:019$000 

Fazendo nas duas parcellas da receita e da despesa, as redu
cções de 25 %, aconselhadas pela Contadorüc Central da Repu
blica, em face do estudo anteriormente feito sobre o exercício 
financeiro, a previsão orçamentaria se formularia como segue: 

Renda orçada .......... . ........ . ......... . 
Despesa orçada .......... . ..... ... ......... . 

"Deficit" prova ver ....................... . 
de accordo com a previsão orçamentaria. 

1.564.673:2502000 
1.766.232:014$250 

201.558:764$250 
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Receita 

Vimos que a receita geral da Republica para o exercício de 
1934-1935 foi orçada em 2. 086.231:000$000. Segundo balanço apre-
sentado, a receita arrecadada no exercício, foi de .............. . 
1. 971.145:573$200, de accordo com a tabella seguinte: 

Receita effectuada: 

Renda ordinaria .......... . ................ . 
Rencl.il. extraordinaria ..................... . 

Total ............................. . 

1.629.878:880$200 
341.266:(/93$000 

1.971.145:573$200 

Ha, pois, uma differença para menos de réis 115.085:426$800 
na receita effectuada sobre a orçada, facto, á primeira vista, 
alarmante, mas que tem a sua explicação natural. 

Na realidade, a differença é meramente apparente. A causa 
reside na reducção do período do exercício financeiro, de doze•, 
para nove mezes, feita após a organização da estimativa da re
ceita orçamentaria. 

Fazendo, na receita orçada, a reducção de 25 %, aconselhada 
pela Contadoria Central da Republica, em face dos estudos feitos 
sobre o exercício financeiro, teremos: 

Receita orçada ............................ . 
Receita effectuada (folha 9) .. . ..... . . .... . 

Maior arrecadação 

1.564.673:250$000 
1.971.145:573$200 

~ 406.472:323$200 

A differença para menos de 115.085:426$800 se transformou 
em um "superavit" de 406.472:323$200, em que a receita effe
ctuada sobrepuja a previsão, o que permittiu ao Presidente da 
Republica declarar, com fidelidade, em sua mensagem: "Quasi 
todas as previsões da receita foram excedidas, obtendo-se um 
excesso de arrecadação de mais de 400.000:000$000, o que demons
tra haver sido grandemente :t:roveitosa a acção desenvolvida 
nesse sentido, pelos poderes publicas". 

Despesa 

A despesa para o exercício de 1934-1935 (doze mezes), foi 
fixada em 2.354.976:019$000. 

Estas cifras, de accordo com o alvitre lembrado pela Con
tadoria Central da Republica e exposto por occasião do estudo 
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anteriormente feito sobre a Receita, em face dos Decretos n. 12, 
de 28 de Dezembro de 1934, que faz coincidir novamente o anno 
financeiro com o anno civil, e n. 52, de 11 ele Setembro de 1934,' 
suspensivo da applicação dos creditas destinados ao ultimo tri
mestre do exercício de 1934-1935, ficam reduzidas, com a dedu
c•ção de 25 +, a réis 1. 766.232:014$250. 

A despesa orçamentaria paga, de 1 de Abril a 31 de Dezem
bro· de 1934, foi de 1. 766.704:799$600 e a orçada tendo sido de 
1. 766.232:014$250, resulta uma differença de réis 472:785$350, em 
que a despesa orçamentaria effectuada é maior que a orçada. 

Despesa effectuada ....... . ................ . 
Despesa orçada ............................ . . 

Despesa effectuada maior ........ .. . ....... . 

1.766.704:799$600 
1.766.232:014$250 

472:785$250 

Estudo comparativo da Receita e Despesa 

Comparando a receita arrecadada de l. 971.145:573$200 com 
a despesa orçamentaria effectuada de 1. 766.704:799$600, obtere-
mos o saldo de execução orçamentaria no valor de réis ........ . 
204.440:773$600. 

Receita arrecadada 
Despesa orçarnentaria ............. . . . ..... . 

Saldo orçamentario .......... . ............ . 

1.971.145:573$200 
1.766.704:799$600 

204.440:773$600 

O "deficit" provavel da previsão orçamentaria, no valor de 
268.745:019$000, ou melhor, no valor de réis 201.558:764$250, após 
a deducção dos 25 %, se transformou, na execução orçamentaria. 
em um saldo de 204 .440:773$600. 

Despesa extra-orçamentarza 

Se foi auspiciosa a execução orçamentaria ,as despesas extra
orçamentarias, despesas custeadas com creditas addicionaes, des
equilibraram o balanço financeiro de 1934. 

Essas despesas extra-orçamentarias montam á somma de 
· 332:545:495$600 e provêm de despesas pagas por creditas addicio

naes e agentes pagadores, assim distribuídas: 

Despesas extra-orçamentarias: 

De creditas addicionaes ....... . ........... . 
De agentes pagadores ................... . 

Total ........................ . 

llü .195:731$400 
222.349:764$200 

332 . 545 : 49l ·$600 
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Scmmando a parcella de 332.545:495$600, das despesas extra
orçamentarias, á parcella de 1. 766.704:799$600, importancia da 
despesa orçamentaria, teremos o valor total da despesa na im
portancia de 2. 009.250:295$200. 

Despesa extra-orçamentaria .............. . . . 
Despesa extra-ordinaria .............. . .... . 

Despesa total ................. . 

332.545:495SGOO 
332.545:495$600 

2.099.250:295$200 

Balanço financeiro do exercício de 1934 

Receita arrecadada 
Despesa effectuada 

... . ............ . . .. · .... . 

"Deficit" 

1.971.145:573$200 
2.099.250:295$200 

128.104:722$000 

Resultado geral do exercício financeiro 

Para chegarmos ao conhecimento exacto do resultado geral 
do exercício financeiro, devemos considerar, :não só a deficit orça
mentario no valor de 128.104:722$000, mas ainda as resultantes 
das operações extra-orçamentarias, como sejam: os saldos dos 
depositas (88. 407:766$800) , das operações da Thes6uraria réis 
<62.454:641$000) e os juros das dividas dos Estados pagos pela 
União (1. 383: 905$600) e mais os adiantamentos feitos pelo Banco 
do Brasil: para compra do ouro (97. 729:433$200) de titules de 
emprestimos dos Estados (214:687$800) e resgate das promi;ssorias 
antigas (350.000:000$000). Rest!ltado final: descoberto do exer
cício: 728.295:156$400. 

Destes 728.295:156$400, foram cobertos 280.351:035$400 da for
ma seguinte: Operações de credito com o Banco do Brasil réis 
259.177:097$500; de Responsaveis: 13.054:834$900 com saldo nas 
Thesourarias 8 .119: 103$000. Os restantes 447.944:121$000 ficaram 
sem cobertura. 

Deficit de 1934 
Saldo c/ deposites ..... 
S a 1 d o c/ operações 

credito .......... . 
Saldo c/ divida dos Es-

tados ............ . 

Compra de ouro ...... . 
Compra de titules dos 

Estados .......... . 
Resgate de promissorias 

antigas ........... . 

128.104:722$000 
88 .407:766$800 

62.454:641$000 

1.383:905$600 

97.729:433$200 

214:687$800 

3fi0.000:000$000 

280.351:035$400 

447.944:121$000 

728.295:156$400 



Contas compensadas: 

Operações de credito com o Banco do Brasil 
De Responsaveis ........................... . 
Sa.Jào nas Thesourarias ............... . ... . 

Total das compensações ....... . 

Balanço do patrimonio 

Abrange: 

259.17'1:097$500 
13.054:834$900 
8 .119: 103$000 

280.351:035$400 

I. Todos os bens immoveis da União, com indicação das mo
dificações operadas durante o exercicio e a avaliação dos bens 
moveis pelo inventario destes. 

II. A divida activa e passiva. 

III. A conta da Thesouraria que exporá os movimentos de 
fundos, as emissões -e reembolsos de effeitos, as receitas e des
pesas em conta corrente e operações congeneres, inclusive quaes
quer pagamentos feitos em nome do Thesouro Naci'onal, por es
tabelecimentos bancarias. 

Patrimonio - (folha 7) 

Bens e Valores: 

Bens da União ............................ . 
Valores pertencentes á União ............. . 

Divida Activa e Passiva 

Divida Consolidada: 

Externa - transformado em $ ao cambio 
ao par ................................. . 

Interna ....... .. ........................... . 

Divida fluctuante: 

Contas passivas c/ relação .............. . . . 
Contas activas c/ relação ................. . 

Variações do patrimonio ....... . 

Conta da Thf}souraria 

Descoberto 

5.532.220:904$000 
366.248:201$100 

5.898.469:105$100 

1.367.307:365$000 
3.033.000:500$000 

4.370.308:865$000 

5.088.871:760$400 
5.001.968:060$000 

- 86.903:760$400 

685.429:035$800 
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Balanço patrimonio 

Bens .................. . 
Valores ............... . 

Divida Consolidada .... 
Variações patrimonio .. 
Descoberto c/ Thesou-

raria ............. . 

5.532.220:904$000 
366.248:201$100 

4.370.308:685$000 
86.903:060$400 

685.429:035$800 

Tribunal de Contas 

5.898.469:105$100 

5.142.640:961$200 

755.828:143$900 

O Tribunal de Contas dentro de sua l~Upla funcção de fis
cal da administração financeira e de Tribunal de Justiça é um 
crgão de cooperação nas actividades governamentaes que não 
constitue, certamente, aquella superfectaç5o que, no dizer de 
Baependy, só serviria para novidade do systema e augmento de 
despesa com os nelle empregados. 

A sua organização é modelar. E' constituído de um corpo 
deliberativo, composto de 8 ministros, de um corpo especial, de 4 
auditores, de um representante e de um adjuncto do ministcrio 
publico, além de um corpo instructivo, encarregado do expedient.P e 
instrucção dos processos e escripturação do Tribunal e suas de
legações constituído por portaria, secretaria, tres directorias, bi
bliotheca e cartorio, a cargo de 134 funccionarios de diversas ca
tegorias e um corpo auxiliar de 40 empreg8-dos subalternos, sob 
a direcção do presidente do Tribunal. 

Considerando, ainda, que a nomeação dos Ministros do Tri
bunal de Contas pelo Presidente da Republica depende da appro
vação do Senado, gozando os ministros de garantias identicas ás 
dos ministros da Côrte Suprema, entre· as quaes se destacam a 
vitaliciedade, inamovibilidade e irreductibilidade de vencimentos, 
é insophismavEl a autonomia e independeneia do Tribunal de 
Contas, collocado acima e fóra do alcance de quaesquer injun
cções políticas ou imposições governamentaes. 

Façamos uma ligeira analyse do parecer do Tribunal de 
Contas. 

Referente á receita arrecaàada, o parecer do Tribunal de 
Contas declara que lhe fallecem elementos para confirmar a 
exactidão dos algarismos da arrecadação, p::Jrque, concernente á 
receita, sua orbita de acção é muito restricta. Quer nos parecer 
que a allegação de exiguidade de orbita de acção não procede.' 
O proprio parecer especifica que, nesse particular, lhe compete: 

1. Examinar e registrar os decretos, regulamentos e instru
cções que tenham por fim regular a arrecadação da receita, bem 
assim os contractos que dizem respeito á mesma receita. 

2. Dar registro aos actos das operações de credito e emis
são de titulas quando de accordo com a lei. 

3. Rever os balancetes mensaes das repartições e estações 
arrecadadoras e de todos os responsaveis, para o e.ffeito de ve
rificar se a receita foi arrecadada de accordo com a lei e de·,·i
damente classificada. 
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4. Confrontar estes balancetes e os sn:s resultados com o 
balanço do exercício e apurar se foram observadas as devidas 
discriminações na classificação da receita. 

Do exposto transparece claramente que a orbita da acção do 
Tribunal de Contas, quanto á receita, longe de restricta e limi-' 
tada, é, antes, ampla e vasta. O que, a nosso ver, fallece ao Trri
bunal de Contas para o cabal desempenho de sua profícua acção, 
não é maior amplitude na orbita de sua acção, mas a documen
tação necessaria que lhe não ve-io ás mãos, em tempo util, pela 
falta de cumprimento de disposições regulamentares, a ponto de 
tornar inefficiente a sua acção fiscalizadora. 

Do proprio relataria, tal se infere, quando dedara qile, dos 
decretos, regulamentos, instrucções e centrados, tendentes a re
gular a arrecadação da receita, objecto de t-xame e registro por 
parte do Tribunal de Contas, só lhe foram remettidos, com re-1 
gularidade, os contractos; os regulamentos e instrucções, não. Ao 
Tribunal só se offerecia occasião de delles tomar conhecimento, 
segundo as suas declarações, em casos concretos. Refere, ainda, 
o Tribunal que teria sido a regra a falta de communicRção das 
operações de credito ou emissões de titulas e de remessa dos ba
lancetes mensaes pelas repartições e estações arrecadadoras. 

Se é verdade que a falta de cumprimento de todos esses dis
positivos regulamentares difficulta, torna mesmo improfícua, a 
acção fiscalizadora do Tribunal de Contas, não o é J::l1enos que 
o proprio Tribunal tinha em ~uas mãos o remedio salutar para• 
resolver a questão: requisitar ao Ministro da Fazenda a. rem,essa 
dos documentos que achasse necessarios, de accordo, aliás, com 
os dispositivos regulamentares e com o sabia conselho dado, pelo 
Tribunal, ao Poder Legislativo, nas conclusões de seu parecer. 

Ponderações muito judiciosas fez o Tribunal de Contas, em 
seu relataria, sobre a divisão da receita publica em receita or
dinaria, extraordinaria e especial, estabelecida pelo Codigo de 
Contabilidade e modificada pelo Decreto n. 23 .150, de 15 de 
Setembro de 1933, com extincção da receita espeeial, passando 
toda a receita a ser ordinaria ou extraordinaria. Importou, isso, 
na abolição dos fundos especiaes. A Constituição reintegrou-os, 
competindo, pois, á Contabilidade Publica attender á inovação do 
restabelecimento dos fundos especiaes. 

Quanto á despesa realizada, o relatorio do Tribunal de Con
tas declara que as cifras das despesas do balanço apresentado 
pela Contadoria Central da Republica não coincidem com as do 
Tribunal, sendo estas ultimas superiores. Em seguida e de motu 
proprio, o Tribunal dá a explicação precisa. 

O Tribunal de Contas escriptura as despesas por distribuição 
de credito ou mediante registro prévio das ordens de pagamento. 
Quanto ás despesas escripturadas em consequencia de registro 
prévio das ordens de pagamento, não existem, nem podem exis
tir. divergencias. Quanto ás despesas escripturadas em conse
quencia de distribuição de credito. as divergencias surgem porque 
os credites distribuídos podem não ser applicados em sua tota
lidade. sem que o Tribunal tenha conhecimento do facto antes 
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do encerramento do exercício financeiro. Acha-se, pois, plena
mente explicada a divergencia entre as cifras da despesa verifi
cadas no balanço e as cifras registradas no Tribtmal. 

Nesse particular, o parecer do Tribunal de Contas faz uma 
revelação interessante. Assim, refere que, sobrevindo a revolução 
de 1930, a fiscalização financeira por parte do Tribunal úe Con
tas quasi que desappareceu, em virtude da suppressão de suas 
delegações e da adopção do regime de registro a posteriori para 
todas as despesas publicas. 

A substituição do systema do registro prévio pelo registro 
a posteriori foi uma consequencia natural e logica do período dis
cricionario; nem poderia ser de outra fórma. 

No Tribunal de Contas vigorava .até 1930, o systema do re-, 
gistro prévio com o veto limitado, systema em que qualquer obri
gação de pagamento pelo Thesouro Nacional, ou por conta deste, 
está sujeito ao registro prévio, com recurso para o Congresso, "m 
càso de recusa. 

A despesa da União era effectuada de accordo com as leis 
orçamentarias e especiaes, votadas pelo Congresso Nacional. 

Publicadas as leis, o Tribunal de Contas lançava em seus 
registros os creditas nellas contidos e os Ministerios organizavam 
as tabeHas de distribuição de creditas ás diversas repaTtições, in
dicando as estações pelas quaes se deviam realizar os pagamentos 
das despesas. As tabellas de distribuição de creditas ministeriaes 
eram remettida ao Tribunal de Contas, que, após exame minu
cioso, as registrava, se legalmente organizadas, ou devolvia ao 
respectivo ministerio as que não preenchessem os requisitos 
Jegaes. 

Toda a desprsa passava por tres estagias: empenho, liqui
dação e pag·arrtento. Em todos os tres o Tribunal de Contas ti
nha interferencia. 

O empenho consiste na deducção da importancia da despesa 
na respectiva dotação ou credito e se procedia na repartição a 
que pertencia, com communicação, na mesma data, ao Tribunal 
de Contas. 

Na liquidação, os credores apresentavam as contas ás repar
tições competentes para verificação de sua legitimidade e en
caminhamento á contabilidade ministerial, cujo director ou chefe 
visa a requisição de pagamento feita pela re]Jartição subordinada, 
submettendo-a á apreciação do Ministro, juntamente com a or
dem pagamento a emittir. 

As ordens de pag·amento eram remettidas directamente ao 
Tribunal de Contas ou ás suas delegações que, no caso de re
gistral-as, as enviava á Contabilidade Centml da Republica, e, 
no caso de recusa de registro, as devolvia ao Ministerio de 
origem. 

A Contabilidade Central da Republica, depois de annotal-as 
em sua escripturaçã.o, as encaminhava ás estações pelas quaes se 
deveriam realizar os pagamentos. 

A recusa de registro por parte do Tribunal de Contas, em 
qualquer uma destas phases, implicava em effeito suspensivo, 
com recurso para o CongTesso Nacional. 
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No período discricionario, não funccionando o Congresso, não 
era viavel este systema e a die;tadura instituiu, no Tribunal de 
Contas, o systema do registro das despesas a posterioTi, para a 
apuração de responsabilidades. 

Se este systema não consegue prevenir abusos e impedir des
pesas illegaes, elle as desvenda apurando rsponsabilidades, e o 
Tribunal de Contas, pElas suas attribuições judiciarias, pune os 
excessos e prevaricações commettidas. 

Não é o systema ideal, confessemos, pois, mais vale prevenir 
que remediar, mas, no período discricionario. na ausencia do 
Congresso, era o unico systema viavel. 

Exercicios findos 

E' do relataria do Tribunal de Contas o ;,eguinte topico: "E!1-
tre os que faltam - (refere-se aos quadros remettidos com o ba
lanço) - ha um de importancia. capital: o cas dividas de exer~ 
CIClOS findos uma indicação de sua natureza e elos exercícios 
a que pertencem. Sem o conhecimento exacto do valor dessas di
vidas, que se accumulam e avultam a cada dia que passa, estarão 
os poderes publicas na impossibilidade de providenciar para que 
seja de todo regularizada nossa divida fluctuante - pela amorti
zação ou consolidação". 

Ainda nesse ponto o parecer do Tribunal de Contas não pro~ 
cede. Dividas de exercícios findos são, como se sabe, dividas que 
provem de fornecimentos ou serviços feitos á União no decuc·slo 
do anno financeiro de exercício encerrado e são constituídas: 
1", de resíduos passivos de exercícios "nteriorEs; 2", de despe.~3.s 

das quaes o Thesouro Nacional não teve conhecimento duraEte 
o exercício. Os resíduos passivos de exercícios anteriores, com
promissos legalmente assumidos por conta de credito orçamen
tarios ou addicionaes, são conhecidos e constam do quadro: Res
tos a pagar de 1934 (folha n. 7 do relataria da C. C. R.) . As des
pesas das quaes o Thesouro Nacional não teve conhecimento du
rante o exercício são, por sua natureza, desconhecidos, até o mo
mento de sua apresentação a processo. Como as dividas da União 
só preséreverem no prazo de cinco annos, vemos a impossibilidade 
de fixar em dado momento o total, a vulto completo das div'
das de exercícios findos. O quadro das dividas de exercícios fin
dos não está, nunca estará, nem póde, jámais estar completo por
que, palavras do proprio texto citado, ellas se accumulam e avul
tam a cada dia que passa. 

A Constituição de 16 de Julho de 1934 rr:integrou o Tribunal 
de Contas na plenitude de sua dupla funcçãC) de fi;:;cal da admi
nistração financeira e de tribunal de justiçfl,. Dos proprios ter
mos do parecer do Tribunal tal se infere: 

"Dentro de taes moldes, é fóra de questão que o Tribunal de 
Contas estará em condições de desempenhaz, com real proveito, 
sua altíssima missão constitucional, se o Poder Legislativo não 
tornar sua existencia. precaria e ingloria, como acontecia outr'ora, 
quando, em regra, silenciava ~obre suas decisões e deixava de 
approval-as por motivos de ordem política ou de ;'ontestavel in
teresse publico". 
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Possuimos, pois, um Tribunal de Contas que, segundo suas 
proprias expressões, está em condições de desempenhar, com real 
proveito, a sua altissima missão constitucional e cujo parecer, de 
conformidade com a palavra autorizada do seu presidente, teria 
"aquelle cunho de elevação e proficuidade que caracterizam a 
sua acçãc, facilitando os trabaHw do Pod.er Legislativo". 

Infelizmente, entretanto, a palavra do Presidente do Tribu
nal de Contas foi desmentida: o Tribunal de Contas, desta vez· 
ainda, não quiz desempenhar cabalmente a sua altissima missão 
constitucional, apesar de, pela sua propria confissão, estar em 
condições de fazel-o. E, agora, não é o Poder Legislativo que 
torna a sua existencia precaria e ingioria. l?rocurando desempe
nhar, com sinceridade e á altura de suas responsabilidades, a 
funcção de dar a ultima palavra no exame do balarlço do exer
cicio financeiro, para propôr a sua approvação ou não, para o 
que se deveria basear no parecer do Tribunal de Contas o L8-
gislativo esbarra com um parecer sem conclusões ou em con
clusões da seguinte natureza: 

"O balanço tem falhas, nã,o ha contestal-o; mas em suas li
nhas geraes se amolda ás nossas leis de contabilidade". 

e mais adiante, 

"Penso que, com os elementos que o balanço contém, - ele
mentos que as commissões parlamentares poderão completar, se 
julgarem necessario, mediante pedido de esclarecimentos ao Mi
nistrio da Fazenda -, o Poder Legislativo sstá habilitado a re
solver sobre as contas da gestão apresentadas pelo Governo e 
correspondente ao exercicio financeiro de 1934" . 

Entretanto, o regulamento impõe ao Tribunal de Contas ta
xativamente, emittir parecer em que assignale se, na execução 
do orçamento, agiu o Poder Executivo, 11ão só conforme os 
preceitos da conta;bilidade publica, mas tambem com inteira ob
servancia das autorizações legislativas, fazendo menção das omis
sões e abusos praticados na execução das lei.s dG orçamento. 

E' do que prescinde o parecer. 
Tem inteiro cabimento as palavras de· Otto Prazeres, actual 

secretario do Presidente da Camara dos Deputados, em um ma
tutino dessa Capital: 

"Sem irreverencia alguma - porque o ftutor do estudo me
rece o nosso maior respeito por todos os titulas - o documento 
mandado á Camara parece-me o mesmo de um Conselho Fiscal 
que fizesse um longo e bem fundamentado relataria-critico dos 
methodos postos em pratica pela directol'ia administrativa da 
empresa e se esquecesse de dizer se as contas apresentadas de
veriam ser approvadas, ou não, pela assembléa geral. 

No caso em apreço, esta assembléa geral é a Camara". 
E', pois, devéras de lastimar que o Tribunal de Contas, do 

alto da posição autonoma e independente 8m que se acha cal
locado, não tivesse encerrado o seu parecer com conclusões em 
termo.s claros e precisos, de accordo com a.s disposições legaes, 
cumprindo, assim, formal e integralmente, as suas attribuições·, 
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sob pena de não correspondeer ao fim collimado com a sua crea
ção e á causa primordial de sua existencia, para se transforma~.· 
em uma superfectação dispendiosa e inutil e impedindo que es
piritos maliciosos queiram ler, como de facto se tem lido, no 
laconismo e nas entrelinhas do parecer, a existencia de factos a 
sonegar na administração financeira do Paiz. 

A cavalleiro que qualquer conjectura maliciosa, o governo não 
teme a devassa dos actos de sua gestão financeira. 

Não quero deixar passar a opportunidade que ora se me apre
senta, ao fazer este ligeiro estudo sobre as contas de gestão fi
nanceira, sem protestar contra uma tão grave, quão injusta ac
cusação que, do alto da tribuna parlamentar, fez, contra a pala-. 
vra do Presidente da Republica, o Deputado Baptista Lusardo, 
meu distincto companheiro de representação do Rio Grande do 
Sul, nesta Casa, e cujo nome peço venia para declinar com o 
respeito e a consideração que a todos nós inspira. Não fosse esse 
o conceito, que, de S. Ex., eu e todos nós fazemos, e não me 
daria, por certo, o trabalho de chamar a sua attenção para um 
juizo, não só immerecido, mas até injusto, qEe fez da palavra do 
Presidente da Republica. 

Diga-se, de passagem, que outras credenciaes não traga, ou
tros intuitos não me inspiram em e o amor acrisolado á verdade. 
E, como sei, como tenho a certeza, que, neste particular, outros 
não são os sEntimentos que animam o nobre Deputado, ouso fazer 
estas ligeiras observações. 

Dizia o Deputado Baptista Lusardo, em discurso do dia 14 
de Maio proximo passado: 

"Todos nós, pela Mensagem do Presidente da Repu
blica, ficámos sabendo que o dejicit orçamentario de 1934, 
foi de cento e tantos mil contos; mas o Tribunal de Con
tas acaba de annunciar que elle importa em cerca de 
800 mil contos, revelando a mystificação a que está re
duzida a palavra official, na expressão maxima do Pre
sidente da Republica, que, falando á Nação no seu Cor
po Legislativo, não se pejou de dizer uma inverdade·, que 
havia de ser, dias depois, contradictada, de maneira in
sophismavel, pelo mais alto Tribunal capaz de conhecer 
destes assumptcs" . 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não ha nem mystificação, 
nem inverdade, nem houve contradicta á palavra presidencial 
pelo Tribunal de Contas. 

O que houve foi um lamentavel equivoco na apreciação e 
ccntrastação de dados de tabellas da prestação de contas do 
Presidente da Republica, que levaram o Deputado Baptista Lu
sarda a uma accusação gravissima á credibilidade da palavra pre
sidencial e que, melhor informado, tenho essa convicção inaba
lavel, o sr. Deputado não mais sustentará. 

O Tribunal de Contas, annunciando qu·~ o dejicit orçamen
tario de 128.104:7228000 representa apenas uma parte à o dejicit 
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elo exerczcw, em que h a um descoberto de réis 728.295: 150$100, 
proveniente de operações de credito reali::~<tdas por intermedio 
do Banco do Brasil, não contradictou, de maneira alguma, a pa
lavra honrada do Presidente da Republica rmando, em sua men
sag·em, não occulta, mas declara categoricamente que, além do 
dejicit crçamentario de 128 .104:722$000, houve um dejicit do exer
cício financeiro, caracterizado na situação do Thesouro, por de
bitas exigíveis na importancia de 801.504:471$200. 

Se o Deputado Baptista Lusardo, não tivesse estacado a lei
tura da mensagem presidencial no C<tpitulo da Execução do Or
çamento, á pagina 243, mas tivesse proseguido, extendendo a 
leitura até ao Capitulo das Responsabilidades do Thesouro, á pa
gina 247, com certeza teria dado com o equivoco, para o qual 
tenho a honra de chamar a sua attenção. 

Além disso, ha na asserção do nobre Deputado um anachro-· 
nismo. O parecer do Tribunal de Contas, sendo de 30 de Abril 
é anterior á Mensagem do Presidente da Republica de 3 de Maio, 
logo não poderia desment!l-a. 

Não houve pois na palavra do Presidente da Republica, mys
tificação, nem siquer sonegação da realidade dos factos. Entre 
o parecer do Tribunal de Contas e a mensagem presidencial ha 
perfeita harmonia de vistas, perfeita concordancia nas asserções. 
Nem poderia deixar de ser assim porque ambos se inspiram nos 
mesmos dados, bebem na mesma fonte: na Contadoria Central 
da Republica. 

Julgo assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, carecer de 
fundamento e ruir por terra a pecha de mystificação imposta ao 
Chefe do Governo pelo Deputado sul-riograndense·, o qual, ma
nuseando attentamente a mensagem presidencial e o relatorio 
do Tribunal de Contas, confrontando .iados e datas, ha de convir 
commigo ter sido, pelo menos, rJrecipitada a sua gravíssima ac
cusação. 

0 SR. UBALDO RAMALHETE - V. Ex. reconhece, então, que O 
âejicit não é apenas de 128.000:000$000 ? 

O SR. FREDERICO WOLFENBUTTEL - Absolutamente; o 
dejicit a descoberto é de 801.000:000$000. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Da execução orçamentaria re
sulta o dejicit de 128.000:000$000; mas ha um descoberto de se
tecentos e tantos mil contos, para operações com o Banco do 
Brasil.-

O SR. FREDERICO WOLFENBUTTEL Lastimo que 
V. Ex. não tivesse assistido todo o meu discurso, porque, então, 
não teria necessidade de estar lembrando agora, aquillo que eu 
já havia referido em minha oração. 

Lamento tambem a ausencia de V. Ex. porque tive occasião 
de fazer ligeiras referencias ao seu voto em separado. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - O desprazer foi meu, por não ter 
ouvido a exposição de V. Ex . 

. O SR. FREDERICO WOLFENBUTTEL - Dizia eu que du
vidava assumisse o Sr. Presidente da Republica a paternidade do 
dejicit de um milhão de contos. 
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Antes, porém, de proseguir nas minhas considemcões dese
java pedir ao nobre Deputado Ubaldo Ramalhete, meu prezado 
collega da Commissão de Tomada de Contas, ligeiros reparos ao 
seu voto em separado, como uma prova inP.quivoca da alta im
portancia e consideração que liguei a seu trabalho. 

De inicio insiste o meu nobre collega na, já tão debatida e 
decantada questão das falhas e deficiencias das leis e regula
mentos de nossa contabilidade publica e na necessidade de habi
litar o Tribunal de Contas com recursos de pessoal e material. 
indispensaveis para exercer cabalmente as suas elevadas fun
cções. 

Quanto á primeira parte, sem querer discordar, em absoluto, 
dessa opinião. peço, entretantQ venia para não commungal-o in 
totum, e exprimir a minha humilde presumpção de que as leis e 
regulamentos existentes, bem e fielmente executados, dariam re
sultados satisfactorios. Haja vista o brilhante trabalho organi
zado, dentro do actual regimen, pela Contadoria Central da Re
publica, trabalho que constitue um verdadeiro paradigma e prova 
de operosidade. 

Quanto á segunda, devo adve·rtir que o pessoal da Contado
ria Central da Republica e do Tribunal de Contas constitue uma 
pleiade de funccionarios, deliberativos, technicos e auxiliares, 
mais que sufficiente para a boa marcha destas importantíssimas 
repartições da administração publica, aquin] 10adas, na lei de or
çamento, com bastos recursos materiaes. 

Tem se patenteado nesta Casa uma preoccupação manifesta 
de augmentar o nosso dejicit orçamentario, quando, ao contra
rio, a sua diminuição seria, a nosso ver, mais natural e pa
triotica. 

Tambem o Deputado Ubaldo Ramalhete incidiu neste con
demnavel proposito de incrementar o estado deficitario de nossas 
finanças. 

Affirma o nobre Deputado que, comparando-se a despesa 
orçamentaria realizada com a receita arrecadada, resulta um 
dejicit orçamentario de 128 .105 contos; que esta cifra representa 
apenas parte do deficit real do exercício, que foi encerrado com 
o descoberto de 728.295 contos, ao qual S. Ex. quer .accrescentar, 
ainda, a importancia de 222.349 contos, que figura no balanço. 
como despesa a classificar, sob a rubrica de Agentes Pagadores. 

Ha evidente e lastimavel equivoco da parte do nobre Depu
tado. A importancia de 222.349 contos, que S. Ex. quer accres
centar ao dejicit, já entrou na sua constituição, como parcella 
da cifra de 2. 099.250 contos, com que a despesa effectuada con
correu ao calculo, como a seguinte tabella. illiistrará: 

Despesa orçamentaria ..................... . 1.766.704:799$~00 



Despesa extra-orça
mentaria: 

P /C Creditas addicio-
naes .... 

P/c Agentes 
res . 

Despesa ..... 
Receita 

Dejicit . 

Pagado-
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110.195:371$400 

222.349:764$200 

Não procede, pois, o seu àejtcit. 

332.545:495$600 

2.099.250:295$200 
1.771.145:573$200 

128.104:727$000 

Ao finalizar a exposição do voto em separado, o meu nobre 
collega registrou a falta das contas do Departamento do Café, 
não se lembrando que, de accordo com o art. 101, § 3", da Con
stituição Federal, a. fiscalização financeira dos serviços autono
mos será feita pela fórma prevista nas leis que os estabeleceram, 
nada tendo que ver, pois, com a presente preHtação das contas do 
exeTcicio financeiro . 

Conversava ceTto dia no recinto com um nobre representante 
de Minas Geraes, de nossa particular sympathia desde os tem
pos da Constituinte, quando, em aT de· graça, lhe dizia que, da 
tribuna da Camara. eu ainda revelaria ao Paiz a existencia de 
um deficit de mais de um milhão de contos. "E eu, replicou. o 
nobre collega, me louvarei nesta abalisada opinião". 

Momentos após, ainda na mesma sessão, o Deputado João 
Cleophas pronunciava as seguintes palavras: 

"Logo em seguida, informa o Sr. Tavarer. de Lyra, que "du
rante o exercício foram abertos ou revigorados creditas na im
portancia de 1. 044.424:000$000, sendo: 

Supplementares ...... . ............. .. .... . 
Extracrdinarics . . . . . ...... . . .. ........... . 
Especiaes ............ . ...... . ..... . ....... . 
Revigorados . . . . .......................... . . 

58.782:847$500 
19.695:727$000 

701.740:693$200 
264.204:766$900 

A somma desses creditas com o dejicit orçamentario de réis 
128 .104:422$000 dá como "resultado geral do àejicit em 1934" a 
quantia de 1.172. 528:756$000. 

Não venho, Sr. Presidente, disputar ao nobre Deputado João 
Cleophas a primazia da descoberta. A minha asserção foi utopica, 
a de S. Ex. reveste todos os caracteristicos de uma convicção 
sincera. 

Confesso que profundo foi o abalo em mim produzido por 
estct relevação; tanto mais profunda, quanto tinha ~ amparai-a a 
autoridade insophismavel de seu autor, nome aureolado com 
uma tradição a zelar, superlat!.vada pela autoridade ministerial 
de Tavares de Lyra. 
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Apesar de minha quisilia, verdadeira idiosyncrasia, pelos r:e
jicit; de 1934 maiores de 128 mil contos, não tive, de momento, 
animo para protestar, porque, para contrapor á opinião abalisada 
do orador, revigorada pela citação do parecer do Ministro Ta
vares de Lyra, eu possuía, tão sómente, a minha desautorizada 
palavra, desautorizada e exautorada, posta E'm cheque pelo pro
prio Deputado João Cleophas e ameaçada de matte, matte do 
qual só consegui liberal-a, no dia seguinte, pela leitura, em ple
nario, de um trecho de mensagem presidencial. 

Obrigado, pois, a engulir, calado, tão ingesto manjar, puz-me 
a ruminar no recondito e na mansuetude <lo meu gabinete de 
trabalho, fóra da agitação do plenario. 

Aos poucos, as minhas apprehensões se foram dissipando, 
com a leitura do parecer do ministro Tavanr. de Lyra. 

Verificava, então, que, do trecho transl<ldado, só o primr,iro 
período era da autoria do Ministro Tavares de Lyra, que, real
mente, o escreveu, mas escreveu destacadamente, em capitulo es
pecial sobre "Creditas Addicionaes" sem lig·ação de espeeie 
alguma. 

O segundo periodo e a ligação entre ambos é da lavra exclu
siva do Deputado João Cleophas. 

Entretanto, espíritos pouco atilados, com~ o meu, pela leitu
ra ou audição do trecho em fóco, poderiam chegar, como eu che
guei, à convicção de que o raciocínio da formação do dejicit era 
do Ministro Tavares de Lyra, maximé, quando para isso concorre 
um lapso de rEvisão, constante da suppressão das aspas de en
cei:ramento do trecho citado, como se pode verificar no Diario do 
Poder Legislativo. 

Com a convicção em contrario, a fortale7.a, que se me figu
rava inexpugnavel, perdia um de seus mais fortes esteios, o Mi
nistro Tavares de Lyra, e, ipso jacto, o poder defensivo se redu
zia á metade. 

Ainda assim, não ha termo de comparação entre o poder da 
offensiva e da defensiva. Mas, mãos á obra: '·'Andaces fostuna 
juvat". 

Encerrada essa divagação, entro no estudo do dejiçit João 
Cleophas de 1.172. 528:756$000. 

Não posso, todavia, fazel-o sem pedir venh ao Deputado Octa
vio Mangabeira, porque iniciando uma questão doutrinaria de 
constituição de dejicit, soam ainda em meus ouvidos as palavras 
proferidas, com cunho dogmatico, de quem fala ex-r:athedra, cha
mando de pilheria a declaração do nobre leader da maioria, de 
que houve dejicit porque se arrecadou meno,o, e se gastou mais. 

O decorrer do tempo veio demonstrar que não foi tão su
perflua e até pilherica a definição cabal do que o nobre leader 
da maioria entende por dejicit. Ao que parece, as opiniões não 
são unanimes e concordes e que a constituição dos deficits é ainda 
assumpto controvertido. Ao mEnos, no seio da minoria, de que 
é figura de destaque o Deputado Octavio Mang·abeira, surge uma 
voz discordante, na palavra autorizada do Deputado João Cleo
phas, que opina que ha dejicit quando se deixa de gastar o que 
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se foi autorizado a dispender como se vê d::. declaração de que 
a somma dos creditas abertos e revigorados ao dejicit orçamen-' 
tario dá como resultado o dejicit geral. 

Nesta convicção, o Deputado João Cleophas somma a quantia 
de 1.044.424:000$000, que o Ministro Tavares de Lyra indicava 
como resultante da addição dos creditas supplementares, extra
ordinarios, especiaes e revigorados - creditas addicionaes, em 
su.mma, - ao dejicit orçamentario de 128.104:422$000, dando, 
como resultado geral do deficit em 1934, a quantia de réis 
1.172.528:756$000. 

O assumpto é tão complicado e emmaranhado que receio 
meus parcos recursos de exposição serem insufficientes e incapa
zes de me fazerem comprehender. Farei, entretanto, o possive-1. 

O dejicit financeiro do exercicio de 19~4, no valor de réis 
128 .104:722$000, provem de duas parcellas: uma, primeira, posi
tiva. que é o saldo orçamentario, grypho, saldo orça.menta
rio, de 204.440:773$600 e outra, segunda, negativa, no valor de 
332.545:495$600, proveniente de despesas extra-orçamentarias, 
autorizadas por creditas addicionaes abertos e revigorados. A 
parcella segunda, na importancia de réis 332.545:495$600, repre
senta uma parte do total dos creditas addicionaes, total compu·
tado, pelo ministro Tavares de Lyra, em 1.044.424:000$000, qut: 
o Governo foi autorizado a gastar e do qual só di:spendeu 
332.545:495$600. 

Illustram o caso as seguintes tabellas: 
Saldo orçamentario ................... _ .... . 
Despesas extra-ordinarias p/c de creditas 

addicionaes . . ...................... . 

Dejicit financeiro 

Creditas addicionaes ..................... . . . 
Despesas p/ c creditas addicionaes ......... . . 

Creditas não dispendidos .................. . 

204.440:7738600 

332.545:4958600 

128.104:722$000 

1.044.424:034$700 
332.545:495$600 

711.878:539$100 

Pois bem, o Deputado João Cleophas teve a malfadada ins
piração de, ao dejicit financeiro de 128.104:722$000, em cuja con
stituição, ut supra, já entre a parcella das despesas extraord.i
narias executadas por conta dos creditas addicionaes, juntar a 
somma total destes mesmos creditas addicionaes, parte gasta e 
não gasta, gerando o dejicit phantastico de- 1.172. 528:756$000, de 
accordo com o seguinte quadro: 

1. Dejicit financeiro: 

2. Saldo orçamentario. + 204.440: 773$600 
3. Despesas por conta 

creditas addiclo-
naes -- 332.545:495$600 128.104:722$000 



4. C r e d i t o s addicio
naes. 

5. Despesas por conta 
creditas addicio-
naes ............. . 

6. Parte não dispendida 
dos creditas addi-
cionaes 

7. D e f i c i t João Cleo-
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332.545:495$600 

711.878:539$100 

phas ................................. . 

1.044.424:034$700 

1.172.528:756$700 

Além da inovação de fazer entrar creditas addicionaes, gry
pho, creditas addicionaes, na formação do dejicit, o Deputado 
João Cleophas teve o cuidado de gravar o se.u dejicit duas veze .. 1 
com a mesma parcella das despesas feitas por conta de creditas 
addicionaes, como decorre clara.mente do que.d:ro acima. 

N. B. - A cifra de 1. 044 .424:034$700 do Ministro Tavares 
de Lyra não está de accordo com a Contadoria Central da Repu
blica. Para argumentar, conse2·vamol-a. 

O dejicit financeiro de 128.104:722$000 é de Getulio Vargas, 
o descoberto do Thesouro, no valor de réis 728.295:156$400, tam
bem é de Getulio Vargas, mas, duvido que o Sr. Presidente dR 
Republica assuma a paternidade do dejicit de 1.172. 528:756$700. 
creado e gerado por cabalística de contabilidade sui gene1·is. Se 
o pae da creança não pugnar por ella, o dejicit João Cleophas 
não se creará e morrerá engeii.ado. - Enterremos, em quanto 
é tempo, esse aborto deficitario. Não pintemos o diabo á parede. 
Bastam os dejicits viaveis que temos a crear. 

Ao terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queJ:o congra
tular-me com a Nação, não pelo estado financeiro do Paiz, so
bre cujo Thesouro pesam encargos enormes ao lado de recurscr; 
limitados, mas pelo facto auspicioso e altamente dignificante da 
mais alto magistrado da Nação, com a comprehensão nítida do 
dever, pela primeira vez nos annaes da historia financeira co 
Paiz, depois de 113 annos de existencia em independencia poli
tica e 45 annos de regimen c·epublicano, apresentar o Balanço 
Geral e as contas do exercício 1ecem-findo ao julgamento de um 
plenario em cujo seio sabe existir uma opposição, não digo syste
matica, mas implicavel e ferrenha. 

E' facto virgem e iouvavel. E' mais uma das victorias da 
Revolução. (Muito bem. Palmas). 

O Sr. Alberto Alvares - Sr. Presidente, já desde antes desta 
Legislatura, o problema do café vem dominando a attenção da 
Camara, pois que o assumpto começou a ser debatido pelo nobre 



-161-

deputado por São Paulo, Sr. Cincinato Braga, quando, em feve
reiro, apresentou um projecto de lei :relativo ás taxas de expor
tação. As actividades caféeiras no Brasil, ha meio seculo, vêm 
violando corajosamente os preceitos da economia sem se ter em 
conta que a condição de todo progresso é· a subordinaçáo á,s leis 
naturaes. 

Qualquer industrial ou empresa que produzam utilidades que, 
sem ser de primeira necessidade, vao concorrer com outras simi
lares nos mercados de consumo, terão que orientar-se por este 
princípio: produzir da melhor qualidade e pelo menor preço. En
tretanto, quanto á industria agrícola do café, no Brasil, os prin
cipias que vigoram são bem outros. 

Quasi ninguem se interessa por lhe melhorar as qualidades e 
todos, á porfia, num esforço sobrehumano, e com o sacrifício 
evidente da communhão brasileira, todos lutam por elevar os 
preços de consumo ás alturas vertiginosas. 

E' o immediatismo imprevidente e primario, gerando a co
biça immoderada, sem querer certificar-se do que irá acontecer 
amanhã. 

Não será, portanto, para admirar que, 8 o cabo de sete lus
tros de erros accumulados, nos achemos num becco sem sahida. 
E quando deparamos frente a frente com ~ realidade, na hora 
tragica do ajuste de contas com os nossos desacertos no passado, 
ainda pretendemos voltar as contas á evidencia dos acontecimen
tos, para somente responsabilizar o. presente. 

Desde 1903 se esboça na política brasileira do café a ten
dencia da elevação dos preços. Em 1906 se define nitidamente 
no programma de valorização do Convenio de Taubaté. A partir 
desse Convenio, as directrizes da acção dos poderes publicas, es
taduaes e federaes, no tocante á solução do problema do café, se 
caracterizam por este paradoxo economico: hls~:t:_:i:- impostos so
bre o café e contrahir emprestimos para valo,·izar o café. 

Daquella phase até 1930, os emprestimos externos de valori
zação montam a :E 72.700.000, assim discriminados, por ordem 
chronologica: 

1906 
1906 
1907 
1903 
1913 
1914 
1922 
1926 
1930 

Somma ............. . .............. . . 

:E 
:E 
:E 
:E 
:E 
:E 
:E 
:E 
:E 

.E 

3.000.000 
1. 000.000 
3.000.000 

15.000.COO 
7.500.000 
4.200.000 
9.000.000 
10.000.~00 

20.000.000 

72.700.000 
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Addicionando-se a essa somma os valores dos emprestimos iE
ternos, verifica-se que a politica de valorização nestes ultimas trin
ta annos, tem custado á economia nacional rnais de oito m!Jhões e 
setecentos mil contos de réis. 

Apesar de innumera.s advertencias, nada tem podido deter a 
allucinante intervenção dos Estados no sentido de· se manter a 
elevação artificial dos preços nos mercados estrangeiros. 

E ao enfrentarmos hoje o quadro angustioso dentro do qual 
se debate o Paiz, á procura de· uma solução para o tragico pro·
blema da superproducção é preciso confessar que os nossos esta
distas preferiram fechar os ouvidos ás vozes avisadas dos que 
nunca quizeram enganar-se e Yoltar as co.stas á realidade evi-' 
dente. , 

Ainda, em 1908, combatendo denodadamente, neste mesmo 
Parlamento, um emprestimo de :E 15.000. 000, para valorização do 
café, Pandiá Calogeras, termimwa por estas palavras evocativas: 

"Por amor ou por piedade aos fazendeiros e seus intermedia
rias, virão aggravadas as condições da vida, já de si tão dura e 
tão aspera, do proletariado todo de nossa terra. 

Por bem della, por bem do proprio Estado de São Palllo, 
cuja nitidez de visão dos phenomenos me parece toldada por uma 
miragem fallaz, é preciso que haja quem advirta que tal pro
gramma aggrava incalculavelme11te todos os rrros anteriores, sem 
resolver a crise inevitavel que se avizinha.,. 

"Quanto a mim, pessoalmente, movo-me nesta questão de ac
cordo com principias que julgo s.ãos e em que tenho fé, e por elles 
inspirado, só me cabe sinceramente repetir C~s palavras de Pedro: 
- Etiam si omnes, ego non". 

De como os factos vieram confirmar as suas previsões ahi. 
estão as provas, desgraçadamente. 

Em 1908, pedia-se ao Governo Federal o endosso para um 
emprestimo externo de :E 15.000.000, destinado á retenção de um 
"stock" de 7.000.000 saccas de café, de modo a se produzir 
o equilíbrio estatístico nos mercados de consumo. 

Vinte e dois annos após, em 1930, a situação se apresentava 
nos seguintes termos: 

Café disponível nos portos, em 30 de Junho 
Café retirado nos reguladores, em igual data 

Somma ........... . ...................... . 

De 1930 a 1934, a nossa producção foi a seguinte: 

1930 - 1931 
1931 - 1932 
1932 - 1933 
1933 - 1934 .......... ········· ........ ........... . 

Total ......... . ........ . ................. . 

Saccas 
1.579.000 

23.691.000 

25.270.000 

Saccas 

16.552.000 
17.933.000 
16.500.000 
29.610.000 

90.595.00(} 
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No decurso desses annos foram exportadas: 

1930 - 1931 
1931 - 1932 
1932 - 1933 
1933 - 1934 

Total ............................ · .. · .. · · · 

Resumo do quatriennio referido: 

Stock em 30 de unho de 1930 .................. . 
Safras de 1930 - 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Somma .................................. . 

E::xportação de 1930 - 1934 ........................ . 

Excesso da producção sobre a exportação ......... . 

Saccas 
17.523.600 
15.277.100 
12.148.900 
15.888.400 

60.838.000 

Saccas 
25.270.0(10 
90.195.COO 

115.865.000 

60.838.000 

55.027.000 

Eis, em numeras insophismaveis, a situação a que teriamos 
chegado, em 1934, se não fôra a intervenção do Governo Provi
sorio: um excesso de producção, retido nos portos e armazens:, 
superior a 55.000.000 de saccas de café ! 

Em tal emergencia, que o Governo Revolucionaria não creou, 
mas que foi a consequencia inevitavel de· uma situação que elle 
herdára forçadamente, de uma parte, resultar.te do augmento na
tural da nossa producção, e, de outra, derivada da restricção 
mundial do consumo, em virtude da diminuição do poder acquisi
tivo dos mercados exteriores, em tal emergencia, quem ha que 
sinceramente, honestamente, poderá responsabilizar a Revoluç:ão 
pela crise cafeeira por que vem atravessando o Brasil? 

E não se diga, como injusts.mente se tem proclamadc que a 
política cafeeira da Dictadura, tem sido a responsavel pela der
rota do nosso café nas praças estrangeiras. Não é verdade. 

O seguinte quadro da exportação dos outros paizes o de
monstra á evidencia: 

1930 - 1931 
1931 - 1932 
1932 - 1933 
1933 - 1934 

Saccas 
8.633.000 
8.287.000 
9.239.000 
8.931.000 

Comparando-se estes numeras, com os correspondentes á ex
portação brasileira, em igual período, anteriormente refe-ridos, ve
rifica-se: 

1" - crue o augmento da exportação estrangeira só corres
pendeu a uma diminuição da exportação brasileira, no periodo 
de 1932 - 1933, consequencia da revolução de São Paulo; 
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2" - que se houve accrescimo de exportação estrangeira, de 
1933 a 1934, comparada com a de 1931 a 1932, tambem houve o 
mesmo proporcional accrescimo da exportaçáo brasileira. 

Assim. tanto o Brasil como os paizes s2us concorrentes têm 
mantido a mesma posição relativa nos mercados de consumo, 
desde a victoria da Revolução. 

Não é, portanto, a Revolução que se deve responsabilizar pela 
crise do café. 

Esta é o corollario logico, não apenas ela superproducção re
sultante da politica de valorização que se vem accentuando ha 
mais de trinta annos, mas ainda de outros factores que opportu
namente iremos examinar, todos elles resultantes de uma men
talidade que precisamente o Governo da Revolução tem pro
curado corrigir entre os interessados da producção e do com
mercio do nos~>o café. 

Diante, Sr. Presidente, do quadro que apenas tentámos es
boçar, no qual .se desenha em largos traços c panorama da poli
tica do nosso principal producto de Eoxport8ção, em quasi meio 
seculo, pediremos venia ao eminente estadista, nosso preclaro 
amigo, vulto da maior projecção desta casa, o nobre Deputado 
Sr. Arthur Bernarcles, para não concordar com os conceitos de 
S. Ex., quando, em seu ultimo brilhante di3curso aqui proferido, 
proclama, com a autoridade de seu nome que "s. politica ca
féeira daquelle tempo era não só a mais opportuna como talvez 
a mais aconselhavel aos interesses da Nação", ao passo que "a 
de hoje, diz S. Ex., longe de servir de protecção aos lavradlJres, 
acarreta-lhes o empobrecimento e a ruina, sem uma esperança 
que a reanime". 

Para não antepormos á palavra prestig;_osa e, por todos os 
titulas, autorizada de S. Ex. a clesvalia dos nossos conceitos, pre
ferimos invocar desta tribuna õ. opinião insuspeita ele conhecido 
banqueiro estrangeiro que viveu no Brasil cerca de vinte annos, 
á frente de um dos mais importantes estabelecimentos de credito 
do nosso Paiz. 

O Sr. Paul Lavaquery escreve em uma conhecida revista 
agricola de França, J ournal d' Agricuzture Pratique: 

A questão da valorização do preço do café preoccupou o Bra
sil, desde o começo do vigesimo seculo" . 

E depois de abordar as varias combinações que chama arti
jiciaes, continúa o conhecido banqueiro: 

"Em Maio de 1922, o Governo contractou em Londres um 
emprestimo ele 9 milhões de libras para consolidar as operações 
realizadas pela compra ele 4. 500.000 saccas de café, que foram 
dadas em garantia. Em Junho de 22 o Governo começou a li
quidação dos cafés comprados. Os intermediarias, favorecidos 
pela perspectiva de colheitas :nuito pequenas, abusaram da si
tuação e provocaram uma alta excessiva dos preços. (A operação 
deixou ao Governo um beneficio superior a 200.000 contos) . 

Desse exag·g·ero, porém, resultaram cert~tmente inconvenien
tes gravissimos para o Brasil, c;ue, habituanr'to-se a preço.~ mui
to Elevados, não teve a prudencia ele recuar .1 tempo, isto é, antes 
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que seus concorrentes se tivessem atirado ao desenvolvimento vo
lumoso de suas plantações. 

Poderosamente suggestionado por esse resultado, o Paiz foi 
levado a adaptar a idéa de uma instituição para a defesa penna
nente da producção nacional". 

"Desde 1926, prosegue o illustre financista francez, a orga
nização actual se desenvolveu por meio de convenções" .r 

"Este systema foi seguido pelos outros Estados, que crearam 
institutos analogos Caos de São Paulo) . 

A retenção permittiu tornar rara uma mercadoria de facto 
abundante; essa suppressão forçada da offerta produziu momen
taneamente uma alta exaggerada e toda fictícia; os preços su
biram até 240 e 260 mil réis por sacca, ou sejam cerca de seis 
libras esterlinas, ao cambio de 6 d. 

Estavam patentes todos os phenomenos característicos ela in
flação, Srs. Deputados: - grave enc.arecimeDto de todos os pro
duetos de primeira necessidade, augmento do preço dos salarios, 
desenvolvimento do gosto pelo luxo, desenvolvimento das despe
sas sumptuarias dos particulares e dos EstadfJs, facilidade de cre
dito para o café e creação de empresas as mais arriscadas. . 

Do ponto de vista agrícola, enorme accrescimo das planta
ções, principalmente no Estado de São P:1ulo, desenvolvimento 
esse realizado graças a capitaes obtidos por meio de hypothecas 
das propriedades, que não poderiam ser am:~rtizadas senão man
tendo-se os preços da valorizaçã.o. 

Era evidente que tal situação não poderia manter-se senão 
emquanto se pudessem obter novos capitaes para sustentar todo 
o systema artificial. Ao primeiro signal de deflação (11 de Ou
tubro de· 1929), tudo desmoronou. 

Em menos de uma semana, diminuíram de 20$000 os preços 
de 10 kilos. Em Santos, alguns commissarios que, ainda ao dei
tar-se, eram riquíssimos, amanheceram em fallencia. 

Os agricultores estavam insolvaveis, poi:; tinham que fazer 
face a encargos elevados, com recursos recbzidos quasi á me
tade. O credito se restringiu de tal fôrma para elles e chegaram 
a tal penuria de dinheiro que, por occasi5o do Congresso de 
Agricultores, reunido em São Pa.ulo, verificou-se que muitos não 
puderam comparecer por falta de recursos para pagamento ela 
viagem por estrada de ferro. O mal estar attingiu aos paro
xismos. 

E emquanto o Paiz chegava a esse resultado, o resto do 
mundo - e aqui se desenha o aspecto mais grave da questão -



-166-

prosperava grandemente á sombra das intervenções artificiaes 
do Brasil". 

Este o quadro da derrocada da economia cafeeira, que é a 
propria economia nacional, oriunda da politica do nosso produ
cto principal de exportação, durante quasi meio seculo. 

O SR. SALLES FILHO - Essa opulencia 2.rtificial contrastava 
com a realidade de miseria dos Estados do Norte, com a secca, 
e tributação de todos os productos, de maneira que ainda ha
via o aspecto social da questão que V. Ex. está descrevendo 
tão bem. 

0 SR. OLIVEIRA COUTINHO - De quem era a opulencia a que 
se refere o illustre Deputado? 

O SR. SALLES FILHo - Alludo á quem o nobre orador descreve, 
creada com a inflacção. 

0 SR. OLIVEIRA COUTINHO - Essa opulencia, real OU supposta, 
derivada de encargos impostos ao proprio café, não é responsa
vel pela pobreza de outros Estados. 

o SR. SALLES FILHO - Mas quem disse semelhante coisa ? 
O SR. OLIVEIRA CouTINHO - Era o que !Jarecia se deprehen

der das palavras de V. Ex. 
O SR. ALBERTO ALVARES - São estas as razões, até aqui, 

da nossa discordancia com a opinião respeitavel do preclaro bra
sileiro. representante de Minas Geraes. 

Declara em seguida S. Ex. que o Governo deitara sobre o 
Departamento Nacional do Café as suas garras constitucionaes, 
impedindo que se supprimissem ou se modincassem as taxas d;e 
exportação canalizadas para o vacuo dos reservatorios do The
souro. 

Examinemos serenamente o assumpto. 
As taxas de exportação foram mantidas, não pelo Governo, 

mas pela Assembléa Constituinte (art. 6°, ~ 3°, das Disposiçõ-es 
Transitarias) . 

Vejamos agora quanto á sua applicação. 
Não vamos aqui entrar em novos detalhes, já amplamente for

necidos pelo Sr. Ministro da Fazenda, na sua brilhante e mi
nuciosa exposição feita desta tribuna. 

Apenas grosso modo. 

Segundo os dados amplamente divulgados e que constam até 
da ultima mensagem do Sr. Presidente da Republica, a renda 
proveniente da arrecadação da taxa de 10 shillings tem attingido 
á somma de 1. 599.670: OOOSOOO. 

Os cafés adquiridos por conta dessa taxa, para os fins de 
eliminação e propaganda, de accordo com as clausulas 4" e 5" 
do convenio cafeeiro, de 24 de Abril de 1931, se elevam a ...... . 
49.842.457 saccas e custaram ao Conselho Nacional do Café, hoje 
Departamento Nacional do Café, a importancia de réis ........ . 
2.823.661:000$000. 

Comparando-se esses dois numeras, o da receita proveniente 
da arrecadaç§,o da taxa, e o da despesa relativa á acquisição dos 
cafés referidos, verifica-se que h a um deficit de 1. 223.991:000$000, 
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que representam justamente o saldo devedcr do Departamento 
Nacional do Café ao Banco do Brasil. 

Assim, parodiando as acrimoniosas palavras do eminente es
tadista, Sr. Deputado Arthur Bernardes, poderíamos dizer que, 
longe de haver o Governo transfundido o sangue da lavoura para 
o vacuo dos reservatorios do Thesouro, o Banco do Brasil, d:e 
que o Governo é o maior accionista, é que tem canalizado os seus 
recursos para os reservatorios do Departamento Nacional do Café. 

De resto, todas as operações. quer de arrecadação das taxas, 
quer de sua applicação, são detalhadamente divulgadas, pelas pu
blicações semanaes, através das columnas da imprensa diaria, 
pelos seus orgãos de maior circulação. 

Quanto á taxa de 5 shillings, todos sabemos que· tem arreca
dação e applicação especiaes, que sempre foram rigorosamente 
observadas, segundo os termos do convenio de 30 de Novembro 
de 1931. 

E nem de outro modo poderia ser, porque, destinando--se ella 
ao resgate do emprestimo de :E 20.000.000, contrahido em 24 de 
Abril de 1930, pelo então Presidente de São Paulo, Sr. Julio 
Prestes, e as sobras annuaes de sua arrecadação, de accordo com 
a clausula 4" do alludido convenio, devendo ser annualmente 
restituídas aos Estados de Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Espí
rito Santo, Bahia, Pernambuco e Goyaz, é bem evidente que 
todos os Estados signatarios do convenio são os legitimamente 
interessados em que a referida taxa não seja desviada de seus 
fins contractuaes. 

Parece-nos, pois, Senhores Deputados, que assim ficam des
feitos os equivocas. 

Passemos adiante. 
Respondendo a criticas mais ou menos ligeiras que se têm 

feito á intervenção do Governo no problema da estabilização e 
retenção do café, o Sr. Ministro da Fazenda, justamente apoia~ 
do nos dados estatísticos forneddos pelas fontes internacionaes, 
poz em relevo que, de 1930 a esta parte, o Brasil não perdeu a 
sua posição nos mercados de consumo estrangeiro. 

Commentando esse asserto, o illustrado chefe da minoria par
lamentar assim se exprime: 

"Contesta o Sr. Ministro haja o Brasil perdido ter
reno nos mercados internacionaes de café, quando de
clara que desde 1930 se deteve a quérta da sua contribui
ção naquelles mercados. Para isso apoia-se em estatís
ticas e se esquece de que, de 1930 y;'ara cá, a baixa do 
cambio, estimulando a exportação do producto, determi
nou o commercio dos ~aizes importadores a augmentar 
as encommendas ao commercio exportador do Brasil". 

E S. Ex. conclue: 

''·Parece assim que á depressão cambial se deve at
tribu1r a maior exportação do nosso café, cabendo-lhe 



-168-

ter evitado o decrescimo da quota de contribuição do 
Brasil para os mercados mundiaes" . 

Para que o principio podesse ser acceito seria preliminar
mente preciso que se provasse que ha necessariamente uma re
lação inversa entre o consumo e o preço ouro da mercadoria. 

Ora, essa relação não existe. E a esse respeito, se infeliz
mente a nossa desvaliosa opinião está em desaccordo com o pres
tigioso conceito da reconhecida autoridade do nosso eminente 
amigo, temos a nosso favor o parecer não menos significativo do 
nobre Zeader da minoria, o Sr. Deputado João Neves da Fon
toura. 

Parece que estaremos todos de accordo em que, na concor
rencia do indice do consumo da mercadoria, il.OS mercados do seu 
ultimo destino, ha uma série de factores que· o determinam, sem 
que a p1'iori se possa avaliar a qual cabe a c.redominancia. 

O Sr. Ministro da Fazenda. ao dirigir-se a esta C amara, ?"s

sim fundamentou muito justamee.te os motivos de sua viagem aos 
Estados Unidos e á Inglaterra, para os accordos financeiros rea
lizados: 

"Os interesses de ordem e;ommercial, E; financeira, explicrt 
S. Ex., que nos ligam principalmente aos Estados Unidos e ii 
Inglaterra aconselhavam que se tivesse um entendimento claro 
e preciso sobre as difficuldades. Pfecisavamos demonstrar a nos
sa situação - consequencia principalmente da politica de isola
mento internacional, que vem sendo seguida no mundo ha já 
algum tempo. Dentro dessa politica, de cada pgjz pretender bas
tar-se a si mesmo, cream-se difficuldades insuperaveis aos pai
zes novos e devedores. E' evidente que só podem esses paizes ;Ja
gar as dividas internacionaes com o valo:r dos productos que 
vendem aos demais paizes. Era preciso esc'.arecer a opinião dos 
interessados, quanto a essa situação, menos culpa nossa do que 
da politica internacional, para que podesscm ser comprehendi
das, sem immerecido desabono dos nossos eruditos, as medidas 
que temos tomado, forçados a resolver por nós mesmos difficnl
dades que a politica internacional nos crêa" 

O nobre Deputado por Minas Geraes replica; 

"Não vejo em que a actual política de isolamento interna
cional, pela qual cada paiz procura úasta.r-se a si mesmo, e a 
que allude o Sr. Ministro, possa reflectir-se tão directame1:.te 
nas desgraças do Brasil. Os principaes paizes, 110ssos c!ientrs, 
como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Allemanha, 
a Italia, não produzem café, que é o ;,;rosso da nossa exportação, 
e alguns não produzem o algodão nem o cacáo. Por mais que 
se isolem esses paizes e procurem bastar-se a si mesmos, im,!.
gnificantes hão de ser no Bra.':'il, co:ntinúa S. Ex., os effeitos 
dessa sua política, visto que só elles se farão sentir em outros 
paizes de producções similares". 

Detenhamo-nos um instante, primeiro sobre a explicação do 
Sr. Ministro da Fazenda, e em seguida sobre a these c;ue lhe 
é contraposta. 
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O illustre banqueiro. s•· Souza Costa. refere-se á politica 
de autarchia, que de ha muito vem sendo adaptada, como medida 
de defesa das nações, e em consequencia do empobrecimento mun
dial, isto é, da diminuição do poder acquisitivo de todos os co::1-
sumidcres de todos os paizes civilizados. 

E' um phenomeno já constatado, t:e longo tempo, e ióra cio 
domínio das discussões theorlcas. 

o progresso das sciencias positivas, a technica do trabalho, 
a disciplina das activiàades humanas, o aproveitamento e [:. trans
formação das energias naturaes, o vertiginoso aperfeiçoamento 
da mecanica ao serviço das industrias, sob seus multiplos aspe
ctos, todo esse conjuncto de factores concorrentes transformou por 
completo a economia do mundo. 

Basta que citemos alguns exemplos concretos, para nos c<er
tificarmos do asserto. 

Um operario antigamente extrahia, por anno. uma media 
de 800 toneladas de mine rio. Hoje extra e 20.000. Um Itmdidar 
podia fabricar annualmente 25 toneladas; hoje, 30 fundido:·es 
produzem 300.000. 

Na industria das lampadas incandescentes o que, en~ 1914, 
um homem produzia em 9.000 horas, actualmente pro\iuz em 
uma hora. 

Ha apenas 10 annos, a Tcheco-Slcvaqula, e!Y'pregava 8. 000 
operarias para produzir annt<alment2 50 milhões de ga:>-rafas. 
Hoje, 1. 000 operarias fabricam 100 milhões. 

Um tecelão, outr'ora, occupava-se diaria.meCJ.te a dirigir Pm 
tear. Hoje, no Japão, elle dirige até 52 tean:s, e o tecido é 
mais perfeito. 

E assim por diante . 
Qual a primeira consequencia social e econo;nica? 
A desvalorização do trabalh0 individual, a falta do trabalho 

operario, o empobrecimento das massas, a diminulcão do poder 
de compra. 

O SR. FRANCisco PEREIRA - Justamente o contrario: valoriza 
o trabalho individual. Se augmenta a prodncLivid'lde do traba
lhador, como pôde desvalorizar o trabalho? 

O SR. ALBERTO ALVARES - Infeli?mente, V. E::. n2o 
pôz attenção no que eu disse. Augmenta o poder da macllina. 

0 SR. FRANCISCO PEREIRA - Portanto, augmenta O poder do 
trabalhador. A funcção social da machina é esta. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Dahi o apparente paradoxo, 
que faria o desespero da economia dos tempos de J. Baptista 
Say a superproducção ao lado da miseria. 

Calcula-se que haja actualmente mais de 40 milhões dos <>Pm 
trabalho, que, scmmados ás pessoas das familias, aue delles dP
pendem, elevam a mais de 120 milhÕ!"S o numero dos a.ue não 
possuem nenhum poder acquisitlvo e que vivem á custa do Es
tado. Dahi a necessidade do exaggerado aug"mento dos :mpostos 
e consequentemente o empobrecimento dos que produzem, dos que 
trabalham e a diminuição do consumo, as restricções das de:"-
pesas privadas. 
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O Sn. FRANcrsco PEREIRA - O nobre oraõor precisa comparar 
a situação dos operarias na America L\o Norte com essa produ
cção e a aquella antes do augmento do machinismo e verificará 
que, hoje, podem, pelo menos, ter o seu "Ford", cmquanto que 
outr'ora só um rico podia ter carruag-em. 

o SR. ALBERTO ALVARES - Dentro destas contingencias, 
os Estados, como medida de defesa da propria economia, tiveram 
que crear barreiras nas suas fronteiras, imDôr as mais severas 
limitações á importação estrangeira, redu?:indo-a ao estricta
mente, ao absolutamente indispensavel, e supprimindo-a em todos 
os outros casos. 

Eis o phenomeno a que m'.lito justamente allude o Sr. '!\1:i
nistro da Fazenda. 

Allega-se que a autarchia dos Estados Unidos, Inglaterra. 
França, Allemanha e Italia, não poderia attingir á exportação 
do nosso café, do algodão e do cacáo, por serem mc>rcadorias que 
esses paizes não produzem ou produzem insufficientemente. Mas 
é precisamente por esse motivo que a restricção ahi s<o opera. 
pois que só se importa o que não se produz ou o que é produzirlo 
em grão inferior ás necessidades do co11sumo. 

Passemos além. 
Uma das mais vehementes accusações, feitas pelo emihente 

político mineiro ao Governo, consiste na apreciação das taxas de 
30$000 e de 15$000, que S. Ex. acha çue c'l.evem ~-oer diminuídas 
"ao estrictamente indispensavel para desafogo da lavoura e baixa 
do preço do producto (são palavras de S. Ex.) ". 

A critica é evidentemente injusta. 
Em primeiro logar, cumpre esclarecer que a taxa de 15$000 

veiu apenas substituir a de 3 shillings creada :=xclusivamente 
para os cafés de São Paulo, pelo governo do Sr. Julio Prestes, 
e que posteriormente, a partir de Dezembro de 1931, foi exten
siva aos demais Estados eaféeiros, por iniciativa desses proprics 
Estados. 

Ella garante, como se sabe, o emprestimo paulista d'" .... . . 
:E 20.000.000. 

Quanto á de 30$000 00 shillings) foi UP1a consequencia fa
tal. inevitavel, irremovivel. da situação caféeira encontrada pela 
Revolução, em 1930, conforme ficou claramente demonstrado no 
inicio desta exposição. 

Qual seria hoje a sorte da lavoura se o Governo R-evolu
cionaria houvesse cruzado os braços ante a mass<J, de mais de 
50.000.000 de saccas de café que iriam constituir os stocks em 
retenção? E' possível que não se pense nisto? 

Reduzil-as neste momento seria inadmissível, pois que am
bas constituem garantias de resgate c1e duas oper::~,ções de cre
dito, para os fins da propria estabilização, e asseguradas por 
disposição constitucional. 

Com relação a essas duas taxas ha ainda um segundo as
pecto posto em fóco, pelos eminentes Srs. Deput8.dos Sampaio 
Corrêa e o festejado tribuno Sr. João Neves da Fontoura. 
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Os commentarios de S. Ex. a esse ass11mpto foram mesmo 
de indisfarçavel gravidade, pelas conclusões a que chegara, quer 
pelas suas consequencias de ordem pratica, quer pela ;ma ex
pressão jurídica. 

Para melhor &precial-os vamos reproduzir aqui os pontos 
principaes das accusações contidas no seu brilhante discurso. 

Diz S. Ex.: -"Tratando da existencia legal do D. N. C., 
o nobre titular das Finanças, ladeia flagrantemente a questão 
suscitada pela minoria. Restabeleçamos os termos da equação. 
O que discutimos fundamentalmente foi com que recursos o Go
verno estava sustentando o Departamento, rlesde 28 de Abril elo 
corrente anno". 

"Não creio que haja um só dos meus pares \cor:tinúa S. Ex.), 
notadamente os juristas que abrilhantam as bancadas da Ca
mara e se houver eu peço agora o seu pronunciamento, 2. come
çar pelo illustre leader da maioria, uma das glorias do direito 
brasileiro; sustento que não ha um só jurista nesta Cam>,ra que 
possa pôr em duvida a interpretação a ·ser dada á clausula con
tida no art. 6", § 3" das Disposições Transitarias. O texto não 
adnutte subtilezas e hermeneutica". 

E depois de commentar os pareceres dos Drs. Francisco Cam
pos e Affonso Penna Junior, conclue o nobre Deputado ))elo Rio 
Grande do Sul: 

"Vê assim a Camara que, embora fugindo ao ponto central 
do debate, o nobre Ministro está nas pontas de um dilemma - ou 
confessa que o Poder Executivo deu ás taxas um destino differente 
ao legal, e nesse caso incorre na censura do art. 57, letra g da Con
tituição da Republica, ou confessa que desde Abril está gastando 
sem verba, para sustentar as outras finalidades e attribuições 
do Departamento, num acto de dictadura financeira. Ainda ahi 
uma tal conducta é fulminada pela Constituição, DOis o credito 
especial ou supplementar depende de expreSSl! autorização da Ca
mara dos Deputados, e o credito extraordinario só póde ser vo
tado para despesas imprevistas em casos d·2 calamidade publica, 
guerra ou rebellião (art. 186, ~ 1"). Mas podia o Governo mu
dar o destino das taxas? Responda o art. 186 da Constituição 
que dispõe terminantemente: - "0 producto de impostos, taxas 
ou quaesqt:er tributos, creados r:ara ~ins determin:Jdos, 1~ão po
derá ter applicação differente". 

"Para onde quer que se volte o honrado Ministro, não encon
trará uma porta de sahida. Está prisioneiro num campo entrin
cheirado. Agora só lhe resta uma escapatoria - provar que desde 
o termo legal, o Governo manteve gratuitamente cs serviços do 
Departamento. Fóra d'ahi, todos os artifícios hão de ruir fra
gorosamente, até que effective ~ sancção penal". 

Como se vê, a imputação é das mais graves e as perspectivas, 
inquietadoras. 
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Examineh1os-lhes os fundamentos jurídicos, com a devida 
venia do eminente tribuno. 

o preceito constitucional que se invoca é o seguinte: art. 6", 
~ 3" das Disposições Transitarias: "As taxas sob!'e expcrtação, 
instituídas para a defesa de productos agrícolas, continuarão a 
ser cobradas, até que se liquidem os encargo> a quP. ellas sirvan4 
de garantia, Tespeitados os compTomissos decorTentes de conve
nios entre os Estados inteTessados, sem que a importancia éla 
arrecadação possa, no todo ou em parte, ter outra applicação; e 
serão reduzidas, logo que se solvam os debitas em moeda na
cional, a tanto quanto baste para o serviço de juros e ar.lortiza
ção dos emprestimos em moeda estrangeira" . 

Antes de examinar o texto, é preciso ter em vista o seu mo
tivo, pois nunca será demais salientar que está em jogo uma 
disposição transitaria. que se extinguirá, uma vez extincto a 
seu objectivo. 

Ha uma crise de superproducção do café, nas proporções a 
que ainda ha pouco nos temos referido. Era absolutamente ne
cessario defender o equilíbrio da offerta e da procnra, nos mer
cados exteriores de consumo, sob pena de uma derrocada do 
principal elemento da economia do Paiz. 

Reunem-se os Estados interessados e assignam um accordo, 
em que estabelecem, por clausulas expressa": 

a) o plano de acção conjuncta, para :-t consecução da de
fesa do producto, pela retenção dos "stocks" e eliminação gra-. 
dativa dos excessos da producçáo; 

b) a instituição de uma taxa de exportação qu~ fize.sse face 
ás despesas das operações de retenção e eliminação. 

Esse accordo é submettido ao Governo da Dictadura, que o 
approva em varlos e successlvos decretos. 

Esses decretos são todos e posteriormente approvados na pro
pria Constituição, excluída qual.quer apreciação judiciaria. 

Nas vesperas da promulgação da Carta Constitucional, o le
gislador constituinte verifica entretanto que pelo preceito per
manente da Constituição, já assentado, a taxa da defesa do café 
não poderia mais ser cobrada, do que resultaria: 

1") a paralysação immediata dessa defesa, e o consequen
te retorno á grave situação anterior, ao paEso que. seria abso
lut amente indispensavel continuar a execuçã.o do programma da 
estabilização. 

2'') seria além disso automaticamente eliminada, por força 
constitucional, uma garantia dada a anteriores operações de cre
dito, no Paiz e no estrangeiro. 

Em emergenca tal. a Assembléa Constituinte veta uma dis
posição transitaria, pa.ra remover a difficuldade: é a do art. 6°, 
§ 3", aqui já reproduzido. 

Deste summario retrospecto, Senhores Deputados, é possível 
concluir que essa mesma Assembléa mandasse pôr termo justa
mente ao que mais interessava á defesa do café, que é a conti-
nuação do plano de estabilização? . 
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Esta é entretanto a interpretação que advoga a illustre mi
noria, com um enthusiasmo realmente merecedor de uma these 
que mais se adapte aos grandes interesses da economia brasi
leira. 

Mas voltemos ao texto controvertido, clausula por clausula. 
Elle preceitua explicitamente: 
1°, que as taxas de exportação do café, dP 10 e de 5 shillings, 

continuarão a ser arrecadadas emquanto não forem liquidados 
o emprestimo externo de :t 20. OCO. 000 e a conta do D. N. C. no 
Banco do Brasil, relativa ao financiamento do plano de esta
bilização; 

2°, que devem ser observados os compromissos dos convenios 
entre os Estados caféeiros que os assignaram; 

3", que a ditas taxas não podem ter outra applicadio, no 
tod? ou em parte. 

Ora, quaes são os compromissos dos convenios dos Estados? 
Elles lá estão enumerados todos, nas :lausulas contractuaes, e os 
mais importantes, os fundamentaes, são evidentemente os que 
instituem o Conselho dos Estados Caféeiros, hoje Departamento 
Nacional do Café, os que defh~em as suas attribuições, os que 
instituem as taxas, os que lhes clão de.stino, o.s que fazem reverter 
annualmente aos Estados as sobras das annuidades do empres
timo externo. E' intuitivo, é um postulado que independe de de
monstração, é a propria evidencia, que o primeiro dos compro
missos é aquelle que abrange 2cS finalidades mesmas que le•Ja
ram os Estados caféeiros a assignarem as convenções de 24 de 
Abril e 5 de Dezembro de 1931. Ora, quaes são essas finalida
des? De uma parte, a execução do plano de estabilização (con
venio de 24 de Abril), e de outra parte, o resgate do emprestimo 
de :E 20.000.000 (convenio de 5 de Dezembro) . Não é isto uma 
verdade de meridiana clareza? 

Como agora pretender que o dispositivo constitucional do 
art. 6", ~ 3", introduzido nas Disposições Transitarias, precisa
mente para garantia daquellas duas finalidades, como preten
der que invalide uma e garanta a outra? Não, 3:·. Presidente, 
nossa intelligencia não póde t:·ansigir com a interpretação do 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. João Neves da 
Fontoura. 

Em uma unica hypothese poderá realizar-se o que decorre 
da these sustentada por S. Ex. : é se assim o convencionarem os 
Estados interessados. 

Examinemos em seguida um novo aspecto d.a analys8 incan
descente que durante varias dias fez a illustre minoria, á bri
lhante exposição do Sr. Ministre da Fazenda. 

Queremos referir-nos ao accordo de Londres. 

O exito invulgar (e porque não dizer - imprevisto, pelas cir
cumstancias de difficuldades financeiras mundiaes), o t2rmo al
tamente significativo d::~ missão Souz<J. Costa á Inglatena, não 
constituiu apenas uma victoria politica e uma exDressão visivel 
dos attributos de intelligencia e de technica do eminente embai
xador das nossas finanças ao e.3trangeiro. Todos os espíritos des-
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apaixonados comprehenderam ainda que elle se traduziu como a 
prova concrets, e insophismavel da integridade do bom nmne elo 
Brasil além das fronteiras, e do reconhecimento estrangeiro de 
quando o governo revolucionaria, com hon::a e patriotismo. e 
sobretudo ao influxo do sentimento da mai.s proftmda honesti
dade e dedicação á obra constructiva nacional, tem posto do 
seu esforço para que a Nação transponha victoriosamente e:sta 
phase que não é de difficuldaces e de apprehensões só para o 
nosso Paiz, senão para todos os continent8s, 

Ora, Sr. Presidente, como a bandeira da in trepida minoria 
nesta casa, com relação ao Governo do honrado Sr. Getulio Var
gas, tem até hoje conservado inscriptas em lEtras c:e fogo, como 
symbolo de acção parlamentar, aquellas palavras immortaes de 
Catão, o Antigo, é bem de ver que seria necessario tambem en
volver essa obra patriotica do mesmo Governo para que, mal in
terpretada pela opinião publica, não fosse addicionada ao credito 
da Revolução. 

Não é uma injustiça, senhores, esse julgamento da critica 
que desta tribuna se tem feito á missão financeira do Brasil e 
aos factos que a ella se tem pretendido articular, ás vezes, com a, 
violação da verdade mais transparente e até de principias cté 
vulgar conhecimento. 

O Sr, Ministro da Fazenda, falando a esta C amara, fez no
tar, despretenciosamente, as condições do p,ccordo de Londres, 
situando-o, com justiça, como o mais vantajoso emprestimo ex
terno até hoje realizado: typo rar, juros de 4%. A critica par
lamentar, variando quanto ao methodo, ni•) variou quanto ao 
fim, que é diminuir, ainda que apparentemente, a expressão da
quellas duas vantagens. 

O eminente financista e nobre Deputado Sr, Arthur Bernar
des, e o illustrado leader da minoria, depois de algumas vacilla
ções sobre se o accordo de Londres é ou não um emplestimo 
externo, chegaram a esta conclusão: é um emprestimo forçado, 
segundo a sua denominação, 

E raciocinou-se desta manelra. 
O Brasil foi conduzido á fallencia e ús cumiadas de um 

vertiginoso descredito, pela Revolução. Não podendo, por isto, 
pagar uma divida externa, forçou um emprestimc, impondo ao 
credor as condições mais vantajosas até hoje alcançadas: typo 
par e juros de 4 % ! 

Mas, Senhores, esta conclusão não é uma allucinante vio
lação do senso-cornmum'! 

Pois o devedor fallido, profundamente desacreditado, que 
bate ás portas do credor para lhe pedir dinheiro emprestado, 
esse devedor é quem impõe ao credor as condições, e precisa
mente as condições, as mais vantajosas para si? E o credor ac
ceíta? Não! Esta é demasiado forte! E não se d.iga, como se 
disse, que onde não ha El Rey perde. Se qs condições financei
ras do Brasil (que são afinal ns de todas <ts nações do mundo) 
não lhe permittiam pagar immediatamente nma divida de 10 ou 
15 milhões de libras, nada impediria, entretanto, ao seu Governo, 
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propor ao credor um termo de compromissos a juros de 6 ou 7 
por cento, typo abaixo de 80, <.: longo prazo, comtanto que lhe 
dessem a folga para sahir-se da::; aperturas do momento e deixar 
que quem viesse atraz que fechasse a porta, como se estava ha
bituado ~ governar em quasi todas as phases republicanas, e di
zemos quasi porque queremos rendEr _"!esta h0ra uma homenagem 
á memoria immortal de Campos Salles, que tambem, ao tempo 
do seu governo, foi mal julgado e até vaiado e apedrejado nas 
ruas desta Capital, ao retirar-sê- para a sua pobre fazenda, de
pois de haver salvado a honra do Brasil. 

Que fez, entretanto, o Sr. Getulio Vargas? Que fez o seu 
nobre Ministro da Fazenda? 

A essa solução de commoódade, preferiram uma attitucte 
corajosa e patriotica, assignando um compromisso, pelo qual te
rão elles proprios. dentro do actual ceriodo goverz:!amental, que 
procurar os recursos com que resgatar a quasi totalidade da obri
gaçã.o. Esse, um dos factores da victoria indisfarçavel da Missão 
Souza Costa, quer queira quer não queira a illustre minoriu.. Pas
semos á segunda critica, dentro da qual for::cm analysadas, para 
serem diminuídas, as vantagens do accordo de Londres. 

O laureado professor e autorizado economista, Sr. Deputado 
Sampaio Corrêa, foi mais radical. Por um methodo de exposi
ção. que f mia ciumes a Cricias ou Protagoras, S. Ex., com aquPlla 
sua pecuciente intelligencia, chega a esta conclusi1o heroica: o 
accordo de Londres não foi ao par, como está escripto: foi ao 
typo 44! 

E S. Ex. termina por esta apostrophe: "Que emprestimc, 
para tal fim realizado pelos governos anteriores a 1930, foi e·f
fectuado em tão onerosas condições?" Vamos par:t aqui trans
portar, nas suas proprias palavras, os argumentos do illustre 
scientista: 

"Observe a Camara, diz S. Ex ... que o typo de emissãn de um 
emprestimo não é mais do que a diffe!'ença entre o valor nomi
nal de um titulo de divida e o valor real, pago no acto da emis-< 
são. Representa elle, portanto, um onus para o tomador do em~ 
prestimo, o thesouro publico, no caso das dividas publica~. Para 
apreciarmos, por conseguinte, ~1 affirmação do Sr Ministro da 
Fazenda, de que a operação por elle effectu.ada se regnlou por 
um typo de emissão par, é preciso verificarmos se não houve 
para o Thesouro Nacional, com essa operação, o1ws que substi
tuísse nos seus effeitos o typo de emissão abaixo do par". 

"O decreto n. 20.451, de 23 de Setembro de lfl31", contim!a 
o nobre Deputado, "que concedeu ao Banc·J do Drasíl o privi
legio de acquisição de letras de exporhção au de vv .. •ores a trar~s

ferir ao estrangeiro, determinou, segundo r.eclaração do Minis
tro da Fazenda, que precedeu o actual, a operação do reajusta
mento economico, por isso que o Gove,·no se sentiu na obrigação 
de, por esse reajustamento, compensar a Javoma nacional dos 
prejuízos que para ella resultam da execução daquelle decreto. 
Por outro lado, ela execução daquelle decreto foi que resultaram 
os depositas congelados nos bancos. e, pois, a liquiditção l'O~terJCJr, 
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pelo accordo de Londres, da divida em que ficou o Governo, em 
face das praças estrangeiras". 

"Que concluir ddah?" - perg·tmta o Sr, Deputado Sampaio 
Corrêa. E responde elle proprio: "Que as d2spesa3 do reajusta
mento economico, importando num onus para o Thesovro Na
cional, e sendo consequente da formação dos congc>lados, subst:
tuem, no caso em apreço, o onus do typo da emissão de nm em
prestimo realizado abaixo do par". 

E daqui por deante S. Ex. raciocina da segu;nte, maneira: 
- "O accordo de Londres importou mais ,,u menos em ~00 mil 
contos. o reajustamento economico está avaliado em 500 mil 
contos. Logo. subtrahindo-se 500 mil de 900 mil, resulta apenas 
o saldo de 400 mil contos; pois que os 500 mil r12presentam os 
onus do emprestimo. E como 500 mil equivalem mais ou menos 
a 56 por cento de 900 mil, o typo do emprestimo foi de 100 me
nos 56, ou 44 ! Estava victoriosa a these da minoria: o Sr. Mi
nistro da Fazenda, voluntaría •1U involuntariamente, havia infor
mado mal á Camara e ao Paiz: o accordo de Lon~res se fez tto 
typo 44, e não ao par! Ora, Srs. Deputados, toda esta argumen-1 
tação é um castello de cartas. 

Está construída sobre dois falsos elementos, um loglco e ou
tro economico. 

Supponhamos. em primeiro lagar, fJUe as premlssas de S. Ex. 
sejam verdadeiras, isto é: que o reajustamento economico haja 
resultado do monopolio do Governo quanto ás letras de expor
tação, e que os congelados tambem se tenham originado do 
mesmo monopolio, e consequenremente o emorestimo de Londres. 
O que então se conclue ê que os o1ws do emprestimo resultaram 
dos onus do reajustamento? Ma<; isto é um absurdo. E' como se 
alguem dissesse: - Paulo é filho de Maria e Pedro tambem é 
filho de Maria: logo, Pedro é filho ,~._ Paulo! (RIJo). 

> ~-S!..: . NEGRíío DE LIMA.- Parec~, portanto: que V. Ex. con
. corêlã com o aparte com que, nesse mstante, tlVe a honra de in
terromper o discurso do Sr. Sampaio Corr~::>. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Estou de inteiro l1CCordo 
com o brilhante collega e eminente amigo, Sr. Deputado Negrão 
de Lima, quando, neste recinto, se não me tráe a memoria do 
que li nos Annaes do Congressv, dissera que ante as conclusoes 
do illustre Deputado Sampaio Corrêa, se sentia offuscP.do D'Jr 
aquellas luminarias, que lhe faziam lembrou· as noites de São 
Jcão no interior elo nosso Estad0. (Risos) . 

Examinemos agora os argumentos e as conclusões d::J nobre 
Deputado, sob o ponto ele vista da Economia Poli<:ca. 

Diz S. Ex. que, pelo decreto 20.451, c!? Setembro de 1931, 
havendo o Banco do Brasil monopolizado a acqms1ção das le
tras de exportação, por preço menor do que o seu valor, resultou 
dahi um prejuízo para os fazendeiros de café e qJ!e ]Jor isto o 
Governo foi levado ao reajusta:nento Pconomlco, para compensar 
os ditos fazendeiros. elo prejuízo soffrído. 

Isto não pode ser. 
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O acto do Governo, comprando compulsoriamente as letras 
de exportação de café, poT menos do S"U val:Jr, equivale, 1~os seus 
effeitos economicos, a um imposto sobre a exportação do café. 

Ora, o imposto de exportação de um producto não rccáe so
bre o productor, de um modo geral. E' muito facil de verifi
car-se. 

O lucro do productor é, em summa, a differença entre o 
preço de venda, em primeira mão, e o custo da pro:lucção. 

E como o imposto de exportação incide sobre a mercadoria 
no acto de sahir para o estrange1ro, elle não altera, em principio, 
nem nem o custo da producção, nem o preço em p1imeira mãa; 
e consequentemente, não altera o lucro do productor. O que elle 
pede determinar é a alta do preço no mercado de consumo, 
quando a tributação é exaggerada. 

Aliás, os factos estão demo:.1strando o nosso asserto. 
A ser verdadeira a these decorrent,e dos argumentos do aca

tado e eminente scientista, o nobre Deputado Sr. Sampaio Cor
rêa, desde que se instituíram a:: taxas de 10 a 5 shillings, sobre 
o café exportado, o preço de venda em primeira mão teria ca
hido naquella proporção, e então, em logar da valorização, ter
se-ia tido o aviltamento. Ora, o contrario foi o que aconteceu, 
felizmente. 

De tudo se conclue, pois que o reajustamento economi.co 
nada tem com o monopolio de compra das letras de exportação, 
e portanto, nada tem com os ccngelados, ainda suppondo-se que 
os congelados hajam resultado desse monopolio, o que tambem 
não é verdadeiro . 

Não é verdadeiro, pelo motivo insophismavel seguint<;: 

Se os congelados provieram da lnsufficiencia rlas 'etras de 
exportação para cobertura das C:ividas de importação, é claro que 
essa deficiencia existiria,' quer o monopolio houvesse ou não. O 
que houve, portanto, foi apens,;:; uma mudança de respensabili
dade, que passou toda para. o Governo em lagar de se subdividir 
entre os bancos da praça e os proprios importador e~. Eis os1 fa
ctos como são. Do exposto, Srs. Deputados, julgamos t8r dei
xado sufficientemente esclarecido que nenhuma l'elação existe 
entre congelados, e, consequentf'lncnt'", entre o accordo de Lon
dres e o reajustamento economl.co. 

Assim, o emprestimo de Londres foi realizado ao par e ju
ros de 4 %, o mais vantajoso para o Brasil, com0, com justo or
gulho, affirmou o eminente Sr. Ministro da Fazenda. 

E para finàlizar este assumpto, Sr. Presidente, devemos ac
crescentar: 1", que o reajustamento economico não benefictou 
sómente aos lavradores de café, nos termos do proprio decreto 
que o instituiu e sim a todos os agricultores do Brasil que em 
30 de Junho de 1933 tinham debitas bancari0S ou l1ypothecarios, 
nas condições especificadas; 2", que as despesas do E.ajusta
mento não se elevam a 500 mil contos, hflvcndo rrttingido, até 
este momento, apenas a 122.240 contos. O montante de 500 mil 
contos é o limite da autOl'ização. 
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0 SR. OLIVEIRA COUTINHO - E' informação preciosa que Vos.sa 
Ex. traz á Casa. 

O SR. ALBERTO ALVARES - E que me ~oi fornecida pela 
propr1a C amara de Reajustamento. 

o nobre Deputado, Sr. João Neves da Fontoura, em 'leu 
brilhante discurso, commentando a prestação c: e comas do Sr. Mi
nistro da Fazenda, declara que S. Ex. confesson que o Conselho 
Nacional do Café e o Departamento, que o succ·:deu, dispuze
ram da fabulosa somma de 4. 064 .444:773$628, c a-::crescenta que 
dessa importancia a Camara só veio a conhecer os totaes de cada 
parcella. Vejamos a discriminação dessa verba pelo que consta 
apenas do discurso do illustre titular da F,lzenda, para se con
clulr se seria possível haver maior detalhe além do que fpi tra
zido ao conhecimento da C amara. 

Declara o Sr. Ministro SouzfL Costa: "Foram arrecadados 
pela taxa de 5 shillings 631.165:601$295; pela taxa de 10 shillil1~·s 

1. 599.670:743$542; obtidos por meio de varias oper:o~ções de cre
dito 1. 028.630:886$900; foram obtidos por outras fontes de l'€

cursos 804.977:541$891. SommaC:.as estas parcellas. encontramr;s 
justamente aquelle total. Que mais 0eria rossivel discruninar? 
O que se arrecadar pela taxa de 10 shillings em cada um dos 
portos de exportação? Que vem a ser então a discrjminaçào de
talhada da arrecadação, se não é a indicação das fontes das 
duas taxas e das operações de credito? 

Mas o illustre Zeader da minoria •.oncrptiza logo em seguida 
a sua exigencia e diz que o Sr. Ministro da Fazenda referiu-se 
a 804.977 contos como •·outros credores do Depoü'tamento e fon
tes de recursos", nada discriminando :1 respeito. E S. E;:. entca 
em duvida sobre se nessa parcella estarão as importancias cor
respondentes ás operações mencionadas pelo Dr. José Maria 
Whitaker. 

Mas não pó de haver duvidas. Ella0 'têm que estar ali inclui
das. E uma conclusão por exclusão, pois que tonas as outras 
parcellas estão com as suas fontes expressamente indicaC~s. 

O illustre leader faz uma evidente confusão ::-utre a appli
cação do producto do emprestimo de :E 20. Of'O. 000, !eito ]Jelo Es
tado de São Paulo, na sua maior parte no financiamento de 
café, com as applicações do Departamento lO) isto rem nenhuma 
razão porquanto em seu discurse o Mi.nistro. da Fazenda expl_icn; 
com meridiana clareza qual foi o destino do producto do emprestimo 
- a compra effectiva de 3. 000.000 de saccas a 60$, 180.000 con
tos; o adeantamento aos lavradores de 40$ po!' saccs sobre 
13.500.000, 540.000 contos 

As operações realizadas pelo Dr. José Maria Whitacker, es-, 
tão tambem lealmente registradas no discurso do _Ministro e fo
ram: as operações com a firma Hard Rand & C!a., as opera
ções com a Grain Stabílization e um credito no Banco do Brasil 
de 150.000 contos. 

De resto, para deixar acima de qualquer sus;1eita a lisura 
com que o Conselho Nacional do Café e J Departamel]to têm 
administrado os serviços do emp:·estimo de :':: 20.000 000 basta pôr 
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em relevo este facto: o Estado de São Paulo, no conve1~io que 
acaba de realizar-se nesta Capital, retomou a si, voluntariamente, 
os serviços do referido emprestimo sem nenhuma reclamação. 

Parece-nos, senhores Deputados, que este facto é bem signifi
cativo e, por si só, constitue uma resposta cabal e eloquente ás 
accusações e conjecturas aqui formuladas sobre a gestão c,os di
nheiros da estabilização do café. A palavra dP clefe<a não foi. no 
caso, de nenhum membro da maioria. porém, daquelle ;:, quem 
lhe dó e a fazenda. Esta é de f.odas a mais expresstva, como no& 
ensinam as cotovias do padre Manoel Bernardes. 

A intrepida m~noria, num exhaustivo esforço Je im8.g:inac"ío, 
procurou fazer crer que o financiamento da estabH'zação não se 
tem realizado com os recursos do proprio café, e sim pelos con
gelados, de que resultou um emprestimo externo. 

Senhores! Se esta affirmação fosse sincera, e~ la exprim1na, 
não apenas uma candida ingenuidade, senão e principalmente o 
completo desconhecimento do que sej01m as operacões d" depo
sito na vida de um banco, sobreLudo as do maior banco de· Paiz. 

Mas para que entrar na explicação destas cousws de clemrn
tar conhecimento a qualquer seminarista de operacões commer
ciaes? 

Queremos apenas assignalar um éacto: o 3.ccordo nos con
gelados, em virtude do qual o Governo entrou na posse eto valor 
correspondente, em moeda bra.sileira, foi firmado em Junho de 
1933: as operações de financiamento do café, pelo Governo, ti
veram inicio em Fevereiro de 1 !931, pelo De~reto 19.688. Em Ju
nho de 1933 já o Governo havia fornecido :10 Conselho Nacional 
do Café quantia mais ou menos igual ao seu d2bito na data 
de hoje. 

Parece-nos que não é necessario dizer mais. 
E temos clito. (Palmas). 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, ouvi com a maior 
attenção o discurso que acaba de proferir o iUusire Deputado, 
Sr. Alberto Alvares, em resposta ás criticas aqui apresentadas, 
contra as actividades do Departamento Nacional do CMé, por 
m1m e pelos Srs. Arthur Bern:J.rdes e João Neves. 

Lamento estar pelas circum.stancia.~ obrigado a fatigar a at
tenção dos meus prezados colle:;as (náo apoiados), no final d-oB 
nossos trabalhos de hoje. 

O SR. ALBERTO ALVARES - O nobre Depatado, sobre ser uma 
das glorias da sciencia do Brasil. é tambem uma das mais bri
lhantes figuras desta Casa. 

O SR. SAMPAIO CORRÊA- Muito grat0 a V. Ex. pelo con
ceito que acaba de emittir, embora esteja eu forçado a mostrar, 
em breve, não se ajustar elle á analyse constante do discurso ha 
pouco aqui proferido por V. Ex. 

Esse discurso pó de ser disj'.mgido em tres parte:": a r;rime\ra 
refere-se ás considerações expostas pelo ,~minente Sr. Arthur 
Bernardes; a segunda analysa. a formidavel peça que foi a ora
ção do Sr. João Neves; a terceira, iinalm'"nte, destinou-a Sua 
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Ex. aos argumentos por mim expendidos sobre a mat.erla em 
debate. 

Não poderei hoje acompanhar o illustte collega em tocJa 
a sua longa exposição, apezar do esforço feito para guardar 1,a 
memoria o brilhante trabalho de S. Ex. De outro lado, não 
tenho procuração, nem do Sr. Arthur Bernardes, nem do meu 
querido leader, para defendel-o.s dos golpes vibrados contra as 
orações que pronunciaram. 

Observei, porém, Sr. Presidente, que foi preoc·õupação ma1or 
do r"obre Sr. Alberto Alvares estabelecer confronto ent!·c a cte
fesa do café posta em pratica na primeira Republica e aquella 
que ora vem sendo executada pelos homens da nova RPpublic.a. 
O confronto a que alludo, teve o fim exclusivo de depl'imir a 
nossa acção no passado e de exaltar a obra da, Revolução no par
ticular em debate. 

Ora, Sr. Presidente, já se jmpõe a necessidade de oppor em
bargos a tão injustas censuras ao passado. 

Analysemos, com patriotismo e serenidade, a acção c1os hc
mens que governaram a antiga Republica. 

O SR. PEDRO RACHE - De minha parte, :;encralizaria: dos 
homens do passado e do presente. 

O SR. SAMPAIO CORRÊA - Chegarei á analyse da aeção 
dos homens do presente, com a mesma serenidade '2 patrioti.s:no, 
pó de estar certo V. Ex. Agora, porém, não tenho rewedio se
não ir ao passado, fonte em que o Sr. Alberto AlvC~res foi bus
car inspirações para o seu dis~urso. 

0 SR. NILO DE ALVARENGA -- Convém notar que O nobre ora
dor é um dos grandes homens do presente. 

O SR. SAMPAIO CORRÊA - Bondade de V. Ex. 
O illustre Sr. Alberto Alvares, :;pnsurando os homens que 

fizeram a defesa do café antes de 1930, deixou Co aõtender á 
alta importancia do producto cl.efendido na vida rconomica do 
Paiz. Esqueceu que ao café 1'\evemos os p<;quenos saldo;, veri
ficados na nossa balança de commercio internacional. 'Não con
siderou a circumstancia de representar aquelle prodncto cerca de 
60 % do valor global das nossas exportações. 

Por isso, não attendeu a qcle a defesa do preço de venda do 
café no exterior era medida que se impunha, em favor da eco
nomia nacional ameaçada em seUIS fundamentos pela nociva 
acção das especulações estrangeiras, os quaes, para exercei-a, 
contavam com a falta de recursos dos nossos lavradores e eom 
a instabilidade dos nossos cambias e dos volumes das :::afras 
brasileiras. 

Assim, tanto hontem como hoje, a nenhum govr-rno seria ~i

cito abandonar o café áquella acção, prejudicial ~!os interesses 
do Brasil. Não o abandonaram os homens da primeira R"pU
blic3.. Eu os louvo, por isso. Não o abandonaram tambem, os 
homens da Revolução de 1930. Não lhes nego, em ron~eqnench, 
idei1ticos louvores. 

O meu collega Sr. Pedro Rache 30meça a ver que. em ve!'
dade. aprecio a materia com serenidade ... 
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No passado, a defesa do café, isto é, a defesa do Brasil (muito 
bem), impoz, por vezes varias, o levantamento de emprestimos 
externos; outra occasião forçon a uma emissão de ,•apel moPda; 
outra feita obrigou o recurso á Carteira de R.edesc01~to do BRnco 
do Brasil; e foi levada a termo uma vez, sem emp,:::stimo e sem 
emissão, do Thesouro ou do Banco do Brasil, grar;as i simples 
actuação nos armazens reguladores . 

E' possível discordar dos pormenores do;; planc.o, então pos
tos em pratica. Eu proprio entendo que a elles falta!:am algumas 

vezes duas condições: a prohibição de novos plantios e a limi
tação do preço em um maximo que !lão incentiva~'~'" a extensão 
da cultura cafeeira nos paizes concorrentes do B:·asil. O que 
não é possível, Sr. Presidente, é condemnar a organização da 
defesa da economia nacional, baseada então no café. 

Aliás, cumpre assignalar que o café resgatou. elle proprio, 
todos os compromissos que foram as:sl!midos em defesa do seu 
preço de venda no exterior. Não pesou, portanto, sobre a eco
nomia nacional, como aqui foi dito. Antes a amparou e ous
tentou. 

Além da condemnação geral á obra da Antiga R.epublica 
neste particular, o illustre Sr. Alberto Alvares sustsntou que, no 
caso, as actividades do Departamento Nacional do CafE' não se 
encontram limitadas pela regra imposta no artigo 6°, § 3° das 
"Disposições Transitarias" da Carta ds 16 de Julhc. Por outras 
palavras: S. Ex. quiz provar que a 1egra alludicio. não impede 
a applicação do producto das taxas, ora cobradas sobre o café, 
a fins diversos dos da simples satisfação de compromissos oriun
dos dos emprestimos vigente. Não pensamos como S. Ex., nem 
o Sr. João Neves nem eu. Não quero, porém, insistir agora em 
assumpto que nos levaria a longos debates, desnecessarios no 
caso. E desnecessario, porque o que todos redamamos foi apPnas 
a apresentação das contas do Departamento Nacional do Café. 
Só depois dessa apresentação, caberia ao nobre Deputado provar 
que ditas contas podem ser todas incluídas nas autorizações 
constantes do citado art. 6°, § 3" das "Disposições Transitarias", 
mesmo admittindo a extensão que a ellas ,<,ttribm• S. Ex. Mas 
a prestação de contas foi negada. Nada adeanta, :;Jois, a inter
pretação, agora dada pelo nobre Deputado ; regnt constiturio
nal a que alludo. 

Em seguida, o meu illustm contra,dictor, fazendo elegante 
analyse de considerações minhas anteriores, disse que ellas assim 
podem ser reunidas: Pedro e Paulo são filhos de Maria; logo 
Pedro é pae de Paulo. Não foi S. Ex. feliz na comparação. 

O que eu disse foi que a política cambial de :·pstri-::ções ge
rou, a um tempo, o reajustamento economico e os "congelados". 
A mãe foi uma só, para varies filhos de Daes diversos. Deixei 
a cargo de S. Ex. a qualificação de semelhante mãe, sempre par
tejada pela mesma pessôa ... 

E' certo que se procura e:<:plicar hoje a proliferação a que 
alludo, pela necessidade de fazer economia dirigida. Eu prefe
riria, no caso, dizer "economia mal dirigida", pois nos trouxe ás 
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portas da fallencia, obrigando o Brasil á vergonha dos convenios 
sobre os "congelados"; e aos "fJ~tnding"; e aos "schcmas", insus
tentaveis, de pagamento das dividas externas; e ás ~G,xas de cam
bio deprimentes; e ás emissões de papel moeda; e is emissões de 
apolices; e aos grandes "dejicits"; e á quasi encampação das di
vidas dos Estados; e ao quasi de~apparscimento de saldos no com
mercio externo; e á crise em qwo nos debatemos, afinal. 

0 SR. PAULO MARTINS - V. Ex. está dizendo ~udo com ab
soluta precisão. 

O SR. SAMPAIO CORR:itA - Não sei porque não se deixou 
a cargo dos proprios importadores a Iiquidação dos seus compro
missos em moeda estrangeira, Je modo a evitar a formação dos 
"congelados". Bastaria, a meu vêr, permittir fossl'm os respe
ctivos pagamentos distribuídos ]oor varios mezes, - 10, 12 ou 15, 
- de accordo com os saldos disponiveis no balal'ço do nosso 
commercio a termo. Teríamos, assim, afastado o d:'sastre a que 
fomos conduzidos. 

A forma suggerida traria como resultado a reducção neces
saria da importação, porque os compradores não se encontra
riam despreoccupados da quéda nas taxas cambü•.es, como se 
encontraram, em vista de liberdade, de que gozavam, de depo
sitar as importancias dos saques de importaçã.o a uma taxa offi
cial de cambio, muito inferior á real. Seria correcção natural, 
automatica ... 

o SR. NEGRÃO DE LIMA - V. Ex. acha que não devia ter ha
vido importação? 

O SR. SAMPAIO CORR:itA - O meu collega. vae longe. 
Vae logo "ás do cabo". Mas essa "noite de São .João" - sup
pressão total de importação - é de V. Ex. Mas noite escura, 
sem luar, illuminada apenas pela fogueira de páos fumarentes 
em que V. Ex. e o Sr. Alberto Alvares pretendem ossar os meus 
pobres argumentos, como se fossun mandioca. (Risos) ... 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre DeputadC' que faltam 
apenas cinco minutos para concluir. 

O SR. SAMPAIO CORR:itA - Concluirei den~ro dos cinco 
minutos, Sr. Presidente. 

O SR. NEGRÃo DE LIMA - Sr. Presidente, requeiro a proroga
ção da sessão por mais 15 minutos. 

O SR. SAMPAIO CORR:itA - Agradeço ao r"obre amigo; 
mas poderei concluir em cinco minutos. 

O SR. NEGRÃo DE LIMA - Nesse caso, desisto do pedido. 
O SR. PEDRO RACHE - O nobre Deputado estava na mandio

ca. . . (Risos) . 

O SR. SAMPAIO CORR:EA - Exactamente. PJr isso, como 
não a conseguiram "assar" na fogueira a que me~ referi, m1sso 
a transformai-a em farinha, para uso dos que a pre~enderam in
utilizar na brasa de argumentos inconsistentes. 

O SR. PEDRO RACHE - Pela çarte que me toca, agradeço ... 
O SR. SAMPAIO CORR:itA - Sr. Presíde11te. o illes:re 

Sr. Alberto Alvares declarou não haver relação de o:-dem alg'lma 
entre os congelados, o reajustamento economico e as restricções 
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cam.biaes. Fizera eu um artificio. ao apontar á Can.8.ra a reJar:ão 
alludida. 

0 SR. ALBERTO ALVATIES - Não disse, - e crei(} que V. Ex. 
não ouviu bem, - que não havia relação entre os conC!elnào8 e 
o accordo de Londres. 

O SR. SAMPAIO CORR:EA - Entre os cong:Plados, o 8C

cordo de Londres e o reajustamento economico. Cwdo rlns tre:o:. 
E V. Ex. negou ao reajustamento economico a mesma origem 
dos congelados: as restricções cambiaes. Eu, ao contrario de Sua 
Ex., affirmo a existencia dessa origem commum. A1iás, ella é de 
precisar, em vista do proprio decreto que institui\.: o reajl'sta
mento economlco. 

S. Ex. sustentou mais que a obrigação de venda de cam
biaes de exportação a um unico comprador, - o banco do Brasil, 
- que impõe um preço, se traz prejulzo ao productor, esse pxe
juizo é comparavel ao de um imposto de exportaçã0 ... 

O SR. ALBERTO ALVARES - Sustentei que o impn.<:to õ.e exnor
tação de uma mercadoria não recae, em principio, 2obre o pro
ductor. 

O SR. SAMPAIO CORR:EA - Esquece V. Ex. a thevrla ver
dadeira da repercussão do imposto, a qual os italianos melhor 
denominam: - translação do imposto. Desejaria ouv!1' a rPs
peito a opinião do nosso presa do collega, Sr. Oliveira Coutinho, 
representante da lavoura. S. Ex. por certo não concordará com 
a doutrina, ora expendida, de que o imposto de exportr..ção não 
recae sobre o productor. O prejuízo final é ou não do Javrad0r? 

0 SR. OLIVEIRA COUTINHO - Entendo que V. Exc tem toda a 
razão, neste particular. E' do lavrador, em primeiro lagar, e tam
-bem de economia brasileira, porque ~ cstrlnge nossq ex~Jortação, 

em beneficio do concorrente estrangeiro_ 
O SR. SAMPAIO CORR:EA - O prejuízo do exportador ... 
O SR. ALBERTO ALVARES - O nobre orador figuro:1 o lavra.dor, 

até este momento, e agora fala no exportador. 

O SR. SAMPAIO CORR:EA - ... mas ia conc'luir nssim: o 
prejuízo do exportador, ao vender a cambial de eKportação por 
preço inferior ao seu valor real,. em virtude do moncpolio de 
compra pelo governo concedido ao Banco do Brasil; esse prejuizo, 
repito, atira-o o mesmo exportador sobre os hombros do produ
ctcr. E' a translação infallivel em casos tae:::. 

0 SR. ALBERTO ALVARES - Posso admittir, e admitto, que O 
imposto de exportação é coparticipado pelo productor, quando é 
de caracter geral., com todas as mercadorias, porque, nesse caso, 
todo productor é tambem consumidor. .Essa é •:JPtra consic1e
ração. 

O SR. SAMPAIO CORR:EA - Mas, meu caro Pollega, como 
exportador só comprarei ao productoc· a mercado"·ia por preço 
que não se traduza em prejuízo, quando tiver de Vf~nder a cam
bial de exportação ... 

Mas o tempo está a correr. Por isso, passo ac;ora a antro 
ponto do discurso do nobre Deputado. 



-184-

S. Ex. trouxe a nós outros a informação official de que as 
despesas do reajustamento economico, até agora, apenas attingi
ram a 122 mil contos, ao passo que eu havia considerado os 500 
mil contos, de que trata o dec::::eto instituidor de inderr.nização, 
pelo governo, dos prejuizos que a stu propria politica cambial 
infligiu aos lavradores do Paiz. 

Se as operações de reajustamento .iá estão liquichdas e attin
giram apenas os 120 mil contos apontados por S. Ex., damos 
para bens ao Paiz, Sr. Presidente. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Parece-me que o meu nobre colle
ga não prestou bem attenção á.s minhas palavras. 

O SR. SAMPAIO CORRÊA - Prestei. Accuse V. Ex. de pre
ferencia a minha memoria de velho. Não, porém, a 1.ttenção, que 
foi maxima. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Disse que as operaçlies do reajus
tamento até esta data montam a 122.000 contos, mas ni'io affir~ 

mei que estão liquidadas. 
O SR. SAMPAIO CORRÊA - Logo, poderão ir aos 500 

mil contos do decreto. 
0 SR. ALBERTO ALVARES - De accordo. 
O SR. SAMPAIO CORR:f:A - Então, em que poderá des

t ruir o argumento que foi no discurso era respondido por V. Ex., 
a circumstancia de uma despesa actual de 122 mil centos, quando 
a despesa total irá aos 500 mil contos por mim admittidos? 

Quando cuidei do reajustamento economico, sernpre citei esses 
500 mil contos ... 

0 SR. ALBERTO ALVARES - IssO mesmo está cons1c;nado no meu 
discurso. 

O SR. SAMPAIO CORMA - Logo, não vinha ao caso a 
citação dos 122 mil contos. 

Salvo se V. Ex. admitte a exactidão do meu mcioeinio para 
a hypothese desses 122 mil contos, e a repelle no caso dos 500 
mil contos. 

Acontece mais, Sr. Presidente, que o reajuscamento eeo
nonúco foi instituído, tanto em favor do fazendeiro de café, 
como dos productores de borracha na Amazonia, ~le cacáo e de 
fumo na Bahia, de matte no Paraná, de arroz e de carne no 
Rio Grande do Sul, de carnaúba no Ceará, de algodão no nor
deste e em São Paulo ... 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a hora, vou submetter á con
sideração da Casa o requerimento apresentado á Mesa pelo 
Sr. Deputado Gastão de Brito, no sentido de ser prorogada a 
sessão por 30 minutos. Os Srs. Deputados que approvam o re
querimento, queiram conservar-se sentados. (Pausa; Approvado. 
Continua com a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O SR. SAMPAIO CORR:f:A - Agradeço ao Sr GastãO de 
Brito e aos demais collegas a honra da concessão ... 

O SR. PEDRO RACHE - A Camara faz questão de continuar 
ouvindo V. Ex. 

O SR. SAtVI:PAIO CORRll:A - ... mas, -- perdoem-me Suas 
EEx., - não quero a grata missão lle mostrar ao Sr, Alberto 
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Alvares quanta attenção me mereceu a resposta com que me 
honrou ... 

0 SR. ALBERTO ALVARES - Muito agradecido á bondade de 
V. Ex. 

O SR. SAMPAIO CORREA - ... seja transformada em sup
plicio para os que me ouvem neste findar de sessão trabalhosa. 
Voltarei ao assumpto, para minudar-lhe os aspecws, em outra 
occasião mais opportuna. (Palmas. O orador é cump1·imentado). 

O Sr. Presidente (interrompendo o orador) - Ha sobre a 
mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a prorogação da se::;são por 30 minutos 
Sala das Sessões, 23 de Julho de 1935. - Gastão de Brito. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Continua com a pala.vra o Sr. Sampaio 
Corrêa. 

O Sr. Presidente - Contjnua em discussán o projecto 
(Pausa) . Não havendo mais oradores, vou encerrar a discu~:são. 

(Pausa) . Está encerrada, e adi.ada a votação na fórma do Re
gimento. 

Esgotada a materia constante do <.tvulso, e restando ainda 15 
minutos de prorogação da Sessão, vou dar a, palavra ao orador 
inscripto para explicação pessoal. 

Tem a palavra o Sr. Abguar Bastos. (Pausa) . Ausente. 

Vou levantar a Sessão, designando para a Sessão de amanhã, 
24 de Julho, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 120, de 1935 (1• Legislat,ura). appro
vando o Balanço Geral e a Conta do exercicio de 1934, organizado 
pela Contadoria Central da Republica (2" discussão); 

Votação do projecto n. 146, de 1935 (1' Legislatura), revi
gorando o ultimo concurso para pretores no Districto Federal; 
com parecer contrario da Commissão de Justiça (::l' discussão); 

Votação do requerimento n. 81, de 1935 (1" Let;:lslatnra). do 
Sr. Adalberto Corrêa e outros, solicitando a inclusf:o em ordr;:m 
do dia do projecto n. 275, de 1935; 

Votação do requerimento n. 82, de 1935 (1" Legislatura), do 
Sr. Gomes Ferraz, de informações sobre os Estados atrazados nos 
serviços de juros das Obrigações do Thesouro qu-; lhe:: foram 
cedidas pela União, a titulo de empr2Jtimo; 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2810112015 12:43- Página I de 61 

-1S6-

z· discussão do projecto n. 148, de 1935 (1" Legislatura) , 
abnndo, pelo Mlnisterio da Agricultura, o credi~ especial de 
300:000$000, para occorrer ãs despesas com o cotnbat~ ã :raiva em 
varias zonas criadoras do Paiz; 

r• discussão do projecto n. 113-A, de 1935 (!> Lef;.í!:latura) , 
suspendendo a concessão de Jnspecção prévia a Wliversidade~ e 
mstitutos de ensino estaduaes e livres, e approvaçã.o de seus 
estatutos. emquanto não fõr approva.do o Plano Nacional àe 
Educação; tendo parecer com emenda da commlss5.o de Edu
cação; 

l" discussão do projecto n. 1.;.7, de 1935 (1• Legi:--latura), ..US
pondo sobre o direito de promoção dos funcciona.rio.s suhalternos 
üas Secretarias de Estado; tendo parecer com .:;ubstitutivc da 
Commissão Especial de Estatuto. 

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 20 minutos. 

68" Sessã.o, em 24 de Julho de t935 

i>RESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, I='~ESIDENTE 
E EUV ALDO LODI, 2" VICE-P!=tESIDENTE 

As 14 horas compareceram os Senhores: Antonlo Carlos, Eu
valdo Locli, Pereira Lyra, Agenor Rabe!lo, Caldeira Alvarenga, 
Edmar Carvalho, Claro de Godo1. Lauro Lopes, R;beil·o Junlor, 
Mario Chermont, Acylino de Leão, Abgua.r Bastos, Clementino 
Llsbóa, Genaro Ponte, Gerson Ma.rqu~. Henrique Coutc Or.rlas 
Reis, Eliezer Moreira, Godofredo Viallna, Hugo Nat>oleão, Adel
mar Rocha. Ferna.ndes Tavora, Pedr~ Firmeza, !\.fontl' Arrae~, 
José de Borba, Xavier de Oliveira, Martins Veras, José Augusto, 
Ricardo Barreto, José Gomes, Mathias Freire, Samuel Du:?.rtc. 
Botto de Menezes. Odon Bezerra, Ruy Carneiro. Souza Le!io, 
Rego Barros, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, Domiogcr V~e!ra, 
Reitor Maia, Teixeira. Leite, Oswaldo Lima, Sitl'óes Barbosa, 
Motta Lima. Emllio de Maya., Valente de Lima., Fernandes Lima, 
Deodato JY.ta.ia. Amando Fonte3, Prisco Parai.so, Pinto Dantas. 
Alfredo Mascarenhas, Arnold Silva, A' thur Silva, Arthur Nciv~. 
Attüa Amaral, Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, C~ldeira. dt> Al
varenga. Nogueira. ?enido. Henri~l:e Dodsworth, Salles Filho, &l.t:l
paio Corrêa, Levi Carneiro, Acurcio Torres, Prado Kelly. Cs.rdUlo 
.Filho, :Bandeira Vaughan, Nora!dino Lima, Bias ;<'ortP.s. Pedro 
Aleixo, Clemente Medrado, Augusto Viega.s, Arthttr Bernardes 
Filho, Furtado de Menezes, Ma.ca.rio de Almeida, Josó Bernardino, 
Pereira. Lima, Theotonio Monteiro de :Sarros, Waldcm.ar Ferreira, 
Alves Palma., Jorge .Guedes. Gomes Ferraz, Aurei1a~o LP.ite, :Fa
bio Aranha, José Cassio, Domingos Vellasco. Laudelioo Gomes, 
Vicente Miguel, Trigo de Loureiro, Corrêa. da Costa, Arthur 
Jorge, Arthur Santos, E'rancisco PereL-a. José Muil!:r, Díni?. Ju
nior, Carlos Gomes de Oliveira., João '1~rlos. BorgPS de Medei-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:43+ Pág ina 2 de 61 

-187-

ros, Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu, Renato '3arbosa, Fre
derico Wolfenbuttel, Ascanio Tubino, Barros Cassai, Dario Crespo 
Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas. Nicolau Vergueiro, Ani'!: B!iídra, 
Ernando Gomes, Sebastião Domingues, Abel dos Santos Austro 
de Oliveira, Silva Costa. Francl.sco Moura, Albertc Surek, José 
do Patrocinio, Ferreira Lima, Ricardo Machado, Oliveira Couti
nho. Vicente Galliez, Leoncio Araujo, Arlindo Pinto, Louren~o 
Ba.eta Neves, Barreto Pinto (125) . 

O Sr. Presidente - A tista de presença accusa o co'!lparf:'ci~ 
mento de 125 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (2" Secretario) procede á leitura da 
Acta da Sessão antecedente, a qual é, sem obsen·~ções, appro
vada'. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. :<:>eH.irq. Lyra (1• Secretario) declara que não ha Expe
diente I?'. se1 !iêo. 

O Sr. President~ - Tem a palav:-:1 o Sr. Arthur Bernardes 
Filho. 

O Sr. Arthur Bemardes Filho - Sr. Presidente, alguns jor
naes desta Capital extranhando o requerimento em que a mi
noria. parlamentar solicitou o comparecimento do Sr. Ministro 
de Justiça nesta Casa, para informar em que provas se baseou 
o Governo para. decretar o fechamento da Allíança Nacional Li
bertadora, interpretaram erradamente o nosso ponto de vista, 
descobrindo intenções occUltas onde só havia o proposito de ob~ 
ter esclarecimentos. 

De um lado estava o Governo aHirmando que a Alliança. Na~ 
cional Libertadora é uma organização extremista. e de outro a 
propria Alliança negando que o fosse. A minoria. que não ti~ 

nba motivos para acreditar nem para não acreditar na palavra 
da Alliança como na do Governo, a deste já tantas vezes desmen.: 
tida, sã poderia esclarecer a sua consciencia ou verificar de que 
lado estava a verdade, mediante a exbibição de provas q~e a. 
honrada maioria desta Casa lhe sonegou, rejeitando o seu re
querimento. 

o Jornal do Commercio foi o primeiro a antecipa't'~se nessa 
critica não aguardando sequer a exactidã.o do nosso pensamento, 
que. pela palavra do Sr. João Neves, viria. como velo, afastar to~ 
das as explorações em torno do requerimento. Taxando a ini
ciativa das opposições de "acto ,de politicagem", esse orgão da 
imprensa apontou~nos como politiqueiros vulgares, capazes de !a~ 
zer demagogia numa hora de "grave apprehensão" para o Brasil. 

Não é esta a primeira vez. que o brilhante orgão de public~-
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da.de <tge assim, com tamanha. irre:flexão, Quando os exilados 
politicos recem-chegados ao l3rasil referiram ao desc:redito 
:finan<!eito que lavrava nos paiz.es fui. Eu:ropa, em relação ao nos
so, o Jornal do Commercio, no seu enthusía.smo pelo Poder, fez~ 
lhes severa critica e exhortou o Sr. M:inl$tro da :Fa~enda a re
duzir nos «exaggeros" dos arautos de uma campanha que lhe pa
receu improcedente. Entretanto, um curto lapso de tempo bastou 
para confirnlar tuào quanto disseram os exilados e patenteou á 
Nação um estado de gravidade financeira, bem maior do que 
se suppunha. 

O proprio Ministro da Fazenda teve de ir, em pessoa e áS 
pressas procurar um entendiménto com os credores do Banco 
do Brasil por intermedic dos seus respectivos governos. por haver 
a Dictadura se apoderado dos seus depositas e não Ih'os haver 
restituído. 

Se o dlrector do Jornal do C()mmercio rele.s.se hoje a .sua "va
ria H, havia de capacitar-se da muíta razão que tinham os illu.s
tres brasileiros que, em cerca de dois annos de expatriação e de 
contacto com os povo.s que os acolheram, puderam observar o 
grau de ruína e de descredito em que por lá caira o nome do 
Bta.sU. Tudo T!Ct culpa. desse mesmo Governo q_ue o JornaL do 
ccmmercio vem apoiando. 

Onde v crime ou o espírito de "políti\!agem" na attitude em. 
minoria quP., por não confiar, como ninguem confia, na palavra 
do Gúverno, de ha muito desacreditada pede elementos que lhe 
permittam apreciar seus actos neste plenario, ou em sessão se-
creta? · 

A que titulo pode o Sr. FeliX Pacheco julgar-se mais credO!," 
de serviços á Patria ou de fidelidade ao regimen, do que os 
Srs. Borges de Medeiros e Arthur 'Bernaides, João Ne'li'!S e Octa
vio Mangabeira, Cincinato Braga e :ea.ptista Lusa.rdo, Roberto 
Moreira, Sampaio Corrêa e tantos outras, para pretender t~nar
lhes a vida publica, irrogando-lhes a injuria de um qualifica'.1vo 
que lhes não cabe col:!o se não passassem de vulgares politiquel
ros e de.-nagogos cont=-e.s? 

Os ares con.selheil'aes do matutino do ex-Ministro do ao~ 
verno Bernardes estão a exigir esta ob.servMio destinada a real
çar o açodamento e a parcialídade das suas criticas, que já. não 
parecem inspiradas nas suas gta.ndes tradições de serenidade nem 
no sentimento do bem publico, mas no do interesse ou no desejo 
de fazer barretadas ao Governo. 

Nã.o. Nem o e.spirito republicana do Jornal do Commercio. 
nem· o seu devotamento ao Brasil, podem ser maiores ou ma.J..s 
sinceros do que os dos brasileiros eminentes que nesta hora mi-· 
Utam na opposição. 

Apoiar governos, foi sempre coisa muito cornmoda. 
Nem a recente attitude do Sr. Pellx Pacheco ers necessaria. 

pa:ra ecm-provat s-.:~a. ~esã.o a~ Ca.ttete. 
Se isso succede em relação 'ao Jornal do Commercio, o mes

mo já. não poderei cüzer d'O Globo e d' A Vanguard.Q., que, em
bora sustentem ponto de vista opposto ao da miDoria. neste inr· 
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cidente o têm feito com restricção e serenidade, deixando bem 
claro que não · lhes move nenhum proposito de serem agradaveis 
ao Sr. Getulio Vargas ou ao seu Governo. 

Estas declarações me levam a acreditar na sinceridade dos 
dois vespertinos, embora considere do mesmo modo injustas as 
suas criticas á minoria. 

Attente-se para os termos em que q Sr. João Neves collocou 
a questão do requerimento. Disse S. Ex ., inicial e textualmente: 

"Delegados das opposições, que reclamamos_ nós do 
Govemo? Apenas isso: a presença do Sr. Ministro 
da Justiça no plenario da Oamara para. que S . E){. 
nos trouxesse as provas da affirmação. official. Nada 
mais. Não avançamos um julgamento, nem antecipa
mos um voto. Cumprimos serenamente o de•·er de fis
caes vigilantes dos actos governamentaes, como indis
cutivelmente nos cumpre. Dir-se-ia que o assumpto es
capa momentaneamente ao nosso pronunciamento. A 
~vasiva não põde ser mais pueril, pois no ca::.o se trata 
de materia essencialmente politica, diria eu, até mais 
politica do que qualquer outra. por isso que entende com 
o conjuncto de garantias asseguradas á livre manifesta
ção de Wdas as opiniões, de cujo jogo depende a per
feição ou a negação do regimen instituido na Carta de 
16 de Julho". 

Mais adeante S. Ex. declara, incisivamente: 

"0 nosso requerimento é obra honesta de homens 
que se collocam acima dos individuas e das facções para 
ficarem apenas dentro dos deveres do seu mandato e dos 
1nteresses indistínctos da sociedade brasileira . Se é o 
proprio Governo quem diz haver, na h:ypothese em de
bate, um :sentido claro e outro occulto na propaganda. 
allianctsta., os nossos proprios contradictores terão de re
conhecer que o nosso pronunciamento está subordinado ao 
exame das provas. para veriticannos onde teTmina a clan
destinidade dos intuitos e onde com~a a sinceridade dos 
programmas. Ninguem nos arrancará, a pretexto de de
fesa da ordem social, uma. sentença condemnator:.a. ba~ 

sead.a no ouvir dizer. Juizes politicos, no grande sentido 
do t ermo, só decidiremos pelo allegado e .provado. A' 
perfeita orthodoxia da nossa exlgencla, sobrepõe-se ainda 
a nossa e a. da Nação, profunda descrença na palavra 
of!!cial, tantas vezes desmentida pelos factos ... " "Se o 
Governo estivesse realmente a. braços com uma "poussé" 
eommunista, no sentido marxista da expressão, pondo em 
risco os sentimentos ancondos no fundo da consciencta 
brasileira, não nos interessava saber se á. frente se en
contrava. o Sr. GetUlio Vargas . Estaremos ao lado da 
ordem, sem vacillações nem reservas, co!ll tanto maior 
superioridade quanto de S. Ex .. nada exigiriam os em 
troca. de semelhante attitude". "De nós, S. Ex. terâ 
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tudo para o bem do Bra.sil, tanto quanto caiba no li
mite das nossas attribuições". 

Será. preciso mais para definir-se claramente, sem subterfu
g1os ou sophismas, a exactidão do seu pensamento? 

Devo acreditar que não, a não ser que a Republíca Nova te
nha mudado a significação das palavras. 

Fiz questão de reproduzir as proprias expressões do Sr. João 
Neves da Fontoura, com as opposições colligada.s estão de per
feito accordo, para acabar, de uma vez por todas, com a falsa 
1mputação <le ,que estejamos prestigiando extremismos de qual
quer natureza. Com estes nada temos de commum. 

Não procedem, tão pouco, os boatos forjados c adrede es
palhados pelo Governo, de divergencia entre as opposições e o 
seu eminente leader. A nossa união de vistas e o nosso espírito' 
de cohesão reflectem tão nitidamente o sentimento individual de 
cada um de nós, que não ha de ser o Governo quem logrará 
separar-nos por meio de seu habitual expediente da mystificação 
e da insidia. 

A minoria jámais contestou a existencia da propaganda ex
tremista no Brasil. Tambem não contestou a affirmaçâo do Go
verno quanto aos propositos alliancistas, como não a endossou 
apenas, a prova de que o Governo não estava mystificando. parn 
o que estava fundada em fortes razões. Que razões serão estas? 

O Sr. João Neves já se referiu em grande parte, mas e:üs
tem outras que S. Ex. propositadamente calou. S. Ex. mostrou 
que o Sr. Getulio Vargas incrementou de varias modos o surto 
ccmmunista no :Brasil; que nomeou para ·altos cargos na ad
ministração dos Estados, cidadãos de idéas extremistas conhe
cidas, como os Srs. Cascardo e Moreira Lima, de Interventores 
respectivamente no Rio Grande do Norte e no Ceará; que dei
xou a Alliança Nacional Libertadora formar-se, crescer e forta
lecer-se e que em documentos publicas não escondeu as sua..~ ten
dencias extremistas. Hoje, no emtanto, já as conveniencias po
líticas do Sr. Getulio Vargas, não se acham rnalS com os ex
tremistas, mas com a. necessidade de combatel-os. 

Todos esses factos, alliados a outros, patenteiam o descre
dito da palavra de um Governo que só dos despistamentos tem 
viVido. ll.ta.s, alêm das razões addU2ida:s pelo Sr. João Neves, ha 
as que S. Ex. reservava para a occasião em que o Sr. Ministro 
da Justiça comparecesse a esta Camara. 

Ha mezes, nada menos de tres ou quatro, que a Policia VemJ 
forjando dossiers para enredar em imagínarlas conspirações al
guns representantes da opposição. No proposito de envolvei-os 
em tramas dessa natureza. agentes interessados vivem a tele
'phonar para as residencias de chefes opposicionistas, ora man
dando-lhes recados phantasticos, combinando encontros ficticios, 
annunciando a chegada de emisSar1os suspeitos, o embarque ou 
desembarque de detern1illado material bellico, ora passando-lhes 
telegrammas enigmaticos, em nome de terceiros, com o fim de 
enleal-os e comprome~tel~os, senão com o de justüicar medidas ex-
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tremas contra as liberdades publicas . Emquanto isso. agentes do 
Govemo affirmam dispôr de provas da participação da minor1a 
numa vasta conspiração extremista . Entro nestas minucias para 
que a Camara se capacite de que tambem nós acompanhamos .os 
despista.mentos do Governo, com a nossa policia de amigos de
dicados. 

Nos Correios, a censura postal esteve e ainda se acha em 
actiV::dade, violando ou consumindo a corresponctencia da mino
ria. Varios dos seus membros l"ecebezn, ha muito, suas cartas 
com visíveis signaes de violação. 

O SR. JosÉ Atrcusro --Quando as recebem. 
O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Quando as re

cebem, diz V. Ex. muito bem. 
O SR. Jost: Aucusro - As minhas, por exemplo, só as recebo 

quando registradas. Tenho mais de quarenta sobre-cartas regis
tradas ... 

O SR. ARTHUR BERNARDES FIILHO - E assim mesmo 
violadas. 

O SR. JosÉ Aucus:ro - Perfeitamente violadas. 
O SR. LA.UDELlNO GoMEs - As de V. Ex.. >:~áo estarão sendo 

confundidas com as da "cadeia da prosperidade"? 

o SR. JoÃo NEVEs- Esta "cadeia" não é a da prosperidade ... 
O SR. FRANcrsco PEREIRA - Os nobres Deputados devem posi

tivar esse facto para promover a acção criminal competente. 
o SR. JosÉ AUül.1STO - Já o denunciei da Camara. mas até 

agora não tive resposta de quem quer que seja. 
0 SR. FRANC:XSCO PEREIRA - Ha tribunaes para :isso. 
O SR. JosÉ AuGusTo - A tribuna da Camara é o lagar de 

onde posso falar. Fui eleito pe1o.s meus conterraneos para usar 
della. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - As cartas estão 
nas mãos de alguns membros da oppo.sição, que poderão exhibil-as 
afim de pmvar como foram violadas. 

E ao que nos consta, essa censura é exercida por funcc,iona
río da Policia, ali destacado para esse fim. Não quero fatigar a 
attenção dos meus presados collegas, concretizando factos que 
confirmam a minha asserção. 

o SR. JoÃo NEVEs - V. Ex. está. elucidando com muita cla
reza a situação a.ctual do Brasil. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- Obrigado a V. Ex. 
Se, porém, contestado, serei obrigado a fazel-o. Quanto ás 

telephonema.s ellas têm sido innumeras e referir-me-ei apenas, a 
uma dellas: Uma figura da opposição recebeu um chamado tele
phonico da casa de certo General do Exercito. Era uma !Uha 
deste que perguntava se daquella residencía haviam procurado 
por seu pae . Alguem o chamara ao telephone e al:landonara o 
apparelho, deixando, apenas, um recado de que da casa do 
Sr. Deputado Fulano, desejavam falar ao General. Tantos têm 
sído oo casos semelhantes que esse politico ve1o pessoalmente ao 
telephone e preveniu á sua interlocutora contra esses abusos cons-
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tantes, solicitando-lhe que procurasse identüicar as pessoas que, 
em seu nome falassem para a sua casa. · 

Não serão agentes da propria Policia que. sabendo estarem 
censurados .os apparelhos telephonicos da residencia dos opposl
cionistas, assim procedem para mystificar o censor e comprornet
ter os adversarios? Parece-me nã.o haver duvidas a respeito, pois 
nenhum conspirador bem avisado íria praticar a estultice · d.e 
conspirar pelo telephone. Accusados de alliarem-se a comiJlunis
tas envolvidas em mystificações conspixatorías, os representantes 
da minoria, pelos motivos expostos pelo Sr. Joáo Neves, deviam 
insistir pela exhibição das provas ·quando o Governo declarava 
imminente um surto communista e fazia constar que as opposi. 
ções a elle nã.o eram cxtranhas. 

O que a minoria parlamentar tambem desejou, foi não só 
examinar e discutir as pretensas provas accumuladas contra os 
seus comuonentes, ::ema mostrar a inanidade da accusação que 
se lhes faZia, á. surdina, bem como a falsidade das provas. 

Se. realmente, o Governo dispunha de elementos que o au
torizavam a admittir a hypothese de uma imminente perturba
ção da ordem social, 'por que recusar os esclarecimentos pedidos? 

Se havia razões para temer que a. divulgação das provas pre
judiciaes a acção da Policia, nada impedia que, na reunião dos 
Presidentes· das Commissões Parlamentares, presente o Zeader 
das opposições, fosse exhibida a prova. em caracter confidencial. 

Essa prova era tanto mais necessaria, quanto ninguem, nem 
maioria nem opposição, acredita hoje na palavra do Governo. 

Todos sabem ser esta a verdade. 
De taJ modo o Sr. Getulio Vargas a desacreditou, que a pro

pria Nação faz hoje as restricções á palavra official. 
0 SR. JOÃO CARLOS - Não apoiado. 
O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO Na opinião 

de v. Ex. 

O SR. Jo~o CARLOS - E' a opinião do Povo Brasileiro. 
O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Absolutamente. E' 

opinião pessoal de v. Ex. 
0 SR. 0CTAV10 MANGABEIRA - 0 POVO Brasileiro não crê na 

palavra do Governo para nada. (Apoiados e não apoiados). 
O SR. Joíio CARLos - Direi ao nobre orador que, neste mo

mento, talvez como nunca, a palavra do Governo está sendo at
tentamente observada pela Nação, e só um cégo poderá negar 
que, neste instante, a Nacionalidade Brasileira., em profundas ap
prehensões acompanha. com sympathia a acção governamental 
que age severamente para a salvaguarda. dos interesses colle-
ctivos. · 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- V. Ex. interpre
tou mal o meu pensamento. Não affirmef, como não podia af
finnar, que a palavra do Governo, no incidente da. .Allia.nça. 1..\l
bertadora, não seja verdadeira.. Não tenho elementos para ls.<;o. 
Assevero, apenas, que, infelizmente, a. crença geral é a de que, 
de outras feitas, o Governo tem faltado á.S sua palavra. E Q~ 
na falta de provas, póde ainda estar faltando desta vez. 
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O Sa. JoÃo CaR:r.os - Cabe-me, agora, a vez de dizer que e 
opinião pessoal de V. Ex:. 

O SR . .AR.THUR BERNARDES FILHO- Mostrarei a V. Ex. 
·que não é opinião pessoal, mas da Nação Brasileira. 

O SR. JoÃo NEVEs - E' o consenso de todo o Povo Brasi
leiro. 

O SR. Jolí.o CARLos - E' outra opinião pessoal. 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - E' outra opinião da Nação Bra

·sileira. 
O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Vou mostrar ao 

nobre collega pelo Rio Grande do Sul que, de outras feitas, a 
Nação tem sido illudida pela palavra do Governo. 

O SR. BoTTo DE MEN!:ZES - Como se explica que, em mo
mento de gravidade nacional, o Chefe da Nação abandone a. sede 
do Governo e vá caçar porcos do matto, desinteressando-se dos 
destinos do Brasil? 

O SR. L.AUDEUNO GoMEs - Respondo aos nobres collegas: e 
porque acredita, como acreditamos todos, na dignidade nacional, 
que defenderemos a· todo transe. 

· O SR. JoÃo N~ - E' que nada ha. S. Ex. está vera
neando ... 

(Trocam-se n'llmerosos apartes) . 

O Sr. Presidente - Attenção! E!>tá com a palavra o Sr. Ar~ 
thur Bernardes Filho. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- Os factos que cor
roboram a asserçã.o de haver o Governo faltado á sua palav1•a, 
em outra occasião, estão na memoria dos contemporaneos. Ahi 
está o caso da Revolução de São Paulo. 

Quando deflagrou ali o movimento, o Governo deu á Nação 
a falsa noticia de que o grande Estado não pleiteava a con
stitucionalização do Paiz, mas apenas a sua separação. 

Aqui se acham eminentes filhos daquella gloriosa terra, que, 
embora apoiando hoje o inimigo de honteiJl, não me recusarão 
o testemunho de que jsso occorreu, com injuria ao grande PovQ' 
Paulista. 

Outro facto: quando a opinião publica clamava pela volta 
dos exilados ã Patria, o Governo, em nota á Im.prensa, procl..'"l'OU 
despistai-a com outra falsa declaração, a de que "as fronteiras 
do Brasil se achavam abertas aos que quizessem regressar para 
o exercicio das suas actividades pacificas". E quando o PubHco 
·percebeu que a nota official representava um truc, o Governo 
mandava. o seu Ministro Oswaldo Aranha declarar no seio da 
Constituinte, que ordens tinham sido dadas no sentido dos Con
.<;ules fornecerem passaportes aos exilados. Ao mesmo tempo, ins
trucções em contrario eram expedidas pelo Itamaraty! 

·o SR. JoÃo C.<utLos - Poderia. entrar neste debate, por me
no.s que desejasse interromper a brilhante oração de V. Ex .... 

O SR. ARTEUR BERNAR.DES FILHO - Obrigado. Ouço, 
.entretanto, V. Ex. com o maior prazer. 
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O SR. JoÃo CARLOS - •.• mas desejo declarar, desde logo, que 
não o faço e não o faria, em hypothese alguma. Devo dizer, com
tudo, que não felicito a V. Ex. por trazer á discussão, ainda nesta 
época, a.ssumpto doloroso para a Familia· Brasileira, visto que re
corda-r essa questão, · será, de novo, separar brasileiros que têm, 
neste instante, grave missão a cumprir, deante das difficuldades 
que assoberbam o Paiz. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Referi-me ao f e
chamento da "Alliança Nacional Libertadora" e ao caso de Sál:l 
Paulo. Sobre qual desses assumptos acha V. Ex. qu.e não -devo 
falar? 

O SR. AscANIO T'Cl!INO - Querem reabrir chagas. 
O SR. JoÃo CARLos - O orador allude, de novo, a .episodios 

desenrolados por occasião da Revolução Paulista. E eu apenas 
me referi a este ponto porque S. Ex. disse que o Governo tem 
faltado com a palavra. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - O nobre Depu
tado me obrigou a trazer· elementos de prova da minha aff.ir
mação. 

O SR. JoÃo CARLOS - v. Ex. estava lendo um discurso já 
escripto. _ 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Perfeitamente; 
IJl3.'; como estou, feliz ou infelizmente, de tudo ambientado nesta 
casa, contava antecipadamente, com o aparte de v. Ex.. e me 
preveni. {Palmas, '7Uis tribunas e galerias) . 

O SR. Joíio CAltl.Os - E' muita honra para mim que V. Ex. 
conheça meu pensamento por esta forma . 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- E V. Ex. a me
rece. 

O Sa. Joi\o NEVES - A rememoração do ·passado é um ponto 
de re!erencia p~ra o julgamento do presente. 

O SR. FRANCISco PElu:IRA. - V. Ex. não é dessa opinião, quan
do queremos trasladar o exame do passado um pouco maL:; 
para traz. 

O SR. JoÃo NEVEs - Podem trasladar como qutzerem porque 
meus actos passados são de perfeita coherenc!a com a minha at
titude presente. <Palmas. nas galerüu . O Sr. Presidente, fazendo 
soar os tympanos, pede attenção. Trocam-se novos afanes· entre 
os Srs. João Neves e Francisco Pereira). 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. Deputados que não inter
rompam o orador. Está. com a palavra o Sr. Arthur Bernardes. 
Filho. 

O SR. ARTHUR BERN.ARDES FILHO - Recommendava 
o Ministro do Exterior que· os exilados só poderiam regressar 
mediante prévio CQD.Sentimento do Governo e solicitação dos 
mesmos! E assim r oram conservados no exílio aquelles sobre (),!, 

quaes mais directamente recahia o odio dictatorial . 

Eis ahi, Sr. Presidente, os motivos que levaram a minoria. 
parlamentar a pedir a. presença do Sr. Ministro nesta casa, 
para eXhibir os comprovantes da af!irmação official. 
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Eila não procede como o Governo, que. em todos os momentos 
de apertur:a. e de fraque~. se soccorre do communismo para ame
drontar a Nação e levai-a a dar-lhe um apoio que, sem elle, 
não terá. · 

Molestado com a opposição que lhe tira o somno e lhe não 
permitte gozar impunemente a.s delicias do Poder, ã custa das 
desgraças da Nação, quer o Governo que a minoria adhira a 
elle ou passe com.o extretnísta. aos olb.os do Publico. 

o SR. ADALBERTO CoRRÊA - Quando entrei no recinto, ouvi 
V. Ex. dizer que o Chefe do Governo estava molestado com a 
acção da minoria, porque esta lhe tira o somno não lhe dando 
e.dhesáo contra os extremistas. Aifirmo, entretanto, a V. Ex. 
que ouvi da boeca do Presidente da Republica a declaração de 
que não se preoccupa com a a.ttitude da minoria., que já. está 
desacreditada na opinião publica. pelo apoio que deu aos ex
tretnístas . 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- E ' paixão de V. Ex. 
O SR. Jost AuGus-ro - Não nos interessa a opinião que a 

nosso respeito faça o Sr. Getulio Vargas. 

CHa numerosos apartes. O Sr. Presidente. tc:
zendo funccio7W.r os tympanos, reclama in$istente
mente, ctttençdo) . 

O Sl". Presidente - Attenção J Está com a palavra o Sr. Ar
thur Bernardes Filho. 

O SR. ARTHUR BE'&NARDES FlLHO- Respondo ao meu 
prezado collega, Sr . Adalberto Corrêa., affinnando que a 1)rova 
de que o Sr. Presidente da Republica se incommoda com a op
posição, está nos seus cabellos brancos. adquiridos ·em tres ou 
quatro a.nnos de Governo, e provenientes das preoccupações de 
S. Ex .• com os erros da sua adlninistração, e de que só boje estã. 
sendo accusado perante a Nação. 

O SR. LAUDEI.INO GoMES - Mas o Governo não põde sentir 
tanta preoccupação assim, quando V. Ex. acaba de declarar que 
a mino'Iia está a seu lado na repressão á "bagunça", ao bolshe
vismo, á Alliança Libertadora, ao extremismo. Para que, pois, oa 
de ter dôr de cabeça? 

O SR. Joí.o NEVJ:S - Não póde ter, porque o Paiz está mUito 
feliz, trnnquillo, risonho, farto e satisfeito. .. E' questão de in
sensibilidade com!) outra qualquer. 

O SR. ARTHUR BERN.ARDES FILHO - Mas, Sr. Presi
dente, como affirmou aqui o Sr. João Neves e eu o repito, ne
nhum oppo.sicionista concorreu com o Sr. Getulio Vargas para 
que o extremismo vicejasse tanto em nosso Pa!z. 

Pare<:e que nem mesmo agora. está o Governo sendo sincero; 
pois, emqua.nto a Policia do Rio annuncia que o communismo 
agia colligado com as opposiçóes, telegrammas de São PaUlo, 
aqui divulgados, am1unciam ter sido ali descoberto wn. comp!ot 
que visava. um golpe de Estado para entregar a. Presidencia. da 
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Republica ao Sr. Luiz Carlos Prestes e um dos Ministerios ao 
Sr. Pedro Ernesto ! 

Que contradicção é esta nas descobertas feitas pelas poli
cias do Rio e de São Paulo? 

O SR. AD11.r..:s~"J:O CoRRÊA - Creio que contradicção existe da 
parte de V. Ex., porquanto declarou que o leader da minoria 
affirma ser a despreoccupação do Sr. Getulio Vargas, que tinha 
dado logar á. expansão de correntes extremi.stas. Mas foi o pro
prio Zeczder da minoria quem tarnbem asseverou que não havia. 
perigo algum, que tudo estava na maior calma do Mundo. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Não contesto a 
propaganda de idéas extremistas entre nós, mas quero a prova . 
de que ella constitue perigo imminente; quero saber se da pro
paganda j:ã. se passou :ã. execução. 

(Trocam-se apartes entre os Srs. João Neves e 
Ad.alberto Corrêa) . 

O Sr. Presidente (Fa:::endo soar o.s tympanos) - Attenção! 
Peço aos nobres Deputados permittam ao orador que continue 
o seu discurso. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Haverá algum 
nescio que acredite, Sr. Presidente, ..• 

O SR. Ac.rnCio ToRREs - A prova que o Governo nos traz de 
que a Alliança Nacional Libertadora não é communista está. em 
que o commandante Hercolino Cascardo, chefe ostensivo d~quella 
aggremiação ... 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO . - Foi designado 
para uma. com.missão. 

O SR. AcURCIO ToRRES - •.• foi nomeado para cargo de con
fiança do Governo. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Haverá. algum nes
cio que acredite na possibilidade da união ideologica dos Srs. Ar
thur Bernardes, Borges de Medeiros e tantos outros com o Sr. Luiz 
Carlos Prestes? 

Não, Sr. Presidente, a opposição nada tem de commum com 
a Alliança Nacional Libertadora, nem com o Iritegralismo. Mas 
emquanto não provarem. que uma ou outra. dessas organizações 
esteja fóra da lei (Muito bem) ou do amparo que a nossa Carta 
Constitucional assegura a todas as organizações em actividade 
pacifica, não seremos nós que silenciaremos ante as arbitrarie
dades do Poder. (Palmas) . 

0 SR. DOMINGOS VELASCO - 0 contrario é tapeação. 
O SR. ADALBERTO CoRRÊA - Tapeação ê o que está fazendo a 

minoria. 

O SR. A&THUR BERNARDES FILHO- Isto é o que con
vem ao Governo dizer. 

O SR. JoÃo NEVEs - A minoria cumpre o dever dentro da 
attribuição constitucional. 

O SR. ARTHUR B:ERNARDES FILHO - O contrario seria 
eonsentirmos no precedente, para que, amanhã, a Policia fechasse 
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a séde das Opposiçõe.s Colligadas, pelo simp1e.s facto de ali não 
se falar bem do Governo ... 

Se ha, realmente, um alto interesse publico no nGSSo silen
cio ou no nosso apoio, convença-nos o Governo de que ha, de fa
cto, um perigo inUninente para a ordem social. Nesfe caso, nin
guem nos excederá. no devotamento ao regimen, nem na. defesa. 
das actuaes instituições . 

Mas, ao contrario, se taes provas não existirem ou nã,o bas
ta.l"em, aqui estaremos, vigilantes, no propoolto de impectir que 
através do pretexto de combater o ext remismo, se pretenda o 
anniquilamento das opposições, cuja combatividade e chismo, 
se tern em vista éonter e desvirtuar. 

0 SR. AilALBERTO CORI!.ÊA - Mas as provas que VV. EEx. ext
. gem, foram trazidas ao conhecimento publico pelo Chefe de 

Policia.. 
O SR. ~THUR BERNAROES FILHO - Se enas foram tra

zidas a.o conhecimento do Publico, por que não podem ser tra
zidas a este plenario? (Palma.s). 

O SR. Joi\o NEVES - Porque não ha provas: ba papeis pin
tados. 

0 SR. ADALBER'l'O CORRÊA - VV. EEx. pedem provas e, en
tretanto, têm certeza de que a. Alliança Nacional Libertadora 
mandou distribuir boletins no interior de São Paulo e outros 
Estados, aconselhando os trabalhadores a. assassinarem os pro
prletarioo das fazendas. 

O SR. ABauAR BASTOS - V. Ex. traga esses boletins ao pie
nano af:iln de justificar a sua accusação. <H a outros apartes. O 
Sr. Presidente, fazendo soar os tympanos, reclama. attençã.o). 

O SR. ARTBUR BERN.ARDES FILHO - E, no dia ezn que 
tivessemos de mudar de rumo, fal-o-ia.lnos desassombradamente, 
para. que a Nação não nos confundisse com os mystüicadores 
habituaes, tão a.ffeitos ás fiuctua.ções da. sua conven.i.encia. Nunca. 
danamos o incrivel espectaculo de um Governo, onde, á falta de 
orientação e de definição do seu Chefe, pudessem dois Ministros 
de Estado divergir em matetia de disciplina, que é a essencla. 
e a Vida das corporações arma!ias. 

Toda essa atoa.rda levantada em torno do extremismo, fOl 
apreciada numa reunião da. minoria. e magistralmente :resumida. 
pelo Sr. Roberto Moreira, em duas palavras: 

"Ou o Cattete ou o Cacête" ! (Trocam-se apartes entre os 
Srs. Souza Leão e Demetrio Xavier) . 

E é realmente nesse dilenuna que o Sr. Getulio Vargas quer 
nos collocar P€rante a. opinião publica; ou o Governo ou ex
tremismo! 

Mas, não se lliuda o Presidente da Republica.: para o Cat 
tete, com S. Ex. , nunca.! 

S. Ex. se esquece de que entre o seu racclonarismo de agora 
e os exotismos da esquerda, ha o logar da Democracia, que nesta. 
hora encarnamos ! <Palma.s. O orador é c1Lmpri.mentalio). 

O Sr. Presidl!lnte - Tem a palama o Sr. Deputado Baptista 
Luzardo. 
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Advirto, porem, previaii:~ente, ao nobre orador de que dispõe 
apenas de quinze minutos da hora do Expediente, afim de que 
s. Ex . não seja surprehendido com a chamada á ordem pelo 
termino da hora. 

o Sr. Baptista Luza.rdo - Sr. Presidente, sou forçado a le
vantar do tapete da discussão desta Casa o aparte ainda ha pou
co proferido pelo nobre Deputado Adalberto Corrêa, que exige 
réplica da m.i.noria. parlamentar e que, por certo, não teve e nã(l 
tem os applausos da maioria, 

Declarou S. Ex. que o Sr. Presidente da Republica. "nã.o está 
ligando á minoria parlamentar do Paíz". 

o SR. ADALBER'IO CoRRiA - Que S. Ex. não perde o somno 
com a attitude da minoria, porque tal attitude já está julgada 
pel2. Nação, quando a minoria apoia correntes extremistas. 

O SR. BAPT!STA LUZARDO- Sr. Presidente, é grave que 
um Deputado da maioria, justamente da bancada riograndense, 
a que pertence o Sr. Getulio Vargas ... 

o Sa.. ADALBERTO CoRRi:A - Venha. dizer á Camara que o Pre
sidente da Republica não perde o somno? l 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - ... e que priva na intimi
dade do Presidente da Republica. ... 

o SR. ADALBERTo CoRR~A - Não é bem verdade que eu prive 
da intimidade de S. Ex. Apenas, nas terças-feiras, costumamos 
ir conversar com S. Ex., á noite. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - ... venha dizer ao Paiz e 
á Camara que o Chefe da Nação não liga importancia, ou se 
preoccupa. com a minoria do Paiz. 

O SR. ADALBERTO CORRÊA - Repito: S. Ex. não perde o so
mno, como declarou o Sr. Bernardes Filho. 

o SR. AscANio TUBXNO - O orador :tlavia declarado que o 
Sr. Getulio Vargas estava manobrando para conseguir a adhesão 
da minoria, e o Sr. AdsJberto Corrêa affirmou que o Presi
dente da Republica não se preocçupava com essa. adbesã.o. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Não é exacto. O Presi
dente da Republica. se preoccupa com a minoria, tanto que já 
tentou duas vezes uma. approximação transacclonal com a. mi
noria. (Manifestações das galerias. Soam os tympanos). 

o SR. ADALBERTO CoRRÊA - Desconbecem.Os, em absoluto, esses 
factos apontados por V. Ex. 

O SR. AscANio TUBINO - Affirmo categoricamente que não 
á exacto. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Presidente, como é 
possivel Q.ue um chefe de Estado não ligue importancia á m.i .. 
no ria do Parlamento ... 

0 SR. ADALBEI!TO CoRRtA· - Minoria que !a.z opposlçâo SYS

tematica. 
o SR. Joí:o NE'f!ES - Tambem não é e:xacto. V. Ex. está. 

. equivocado. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO - ..• constituída de cerca. àe 

setenta Deputados, que aqui Vieram com o voto expresso dos 
seus correligionarlos e não pela. força de conchavos; que aqui 
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Vieram pela. vontade soberana elo povo e não pelas combinações 
machiaveliéas do Presidente da Republica; (palmas nas gale
rias) opposição de que, sem favor, não só se orgulha este Par
lamento como se orgulharia qualquer outro do mundo. 

o SR. ADALBERro CORRÊA - Não pela attitude de apolo ao 
extremismo. 

O SR. JoÃo NEVEs - A attitude da minoria é coherente, é 
digna de fazer cumprir a ConstituiÇão. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Presidente, na vida 
parlamentar do Paiz, na vida republicana, a histeria não re
gistra exemplo de um Governo que se iniciasse com- uma oppQ
sição tão numerosa na qual se ostentam das maiores individuali
dades do Paiz! (Palmas nas galerias). 

Senhores, estou qua.si acceitando a proposição do Deputado 
riograndense; estou quasi concordando em que o Presidente da 
Republica não ligue á minoria, porque, se effectlvamente S. Ex. 
despreza. desdenha, não se preoccupa coro a opposiçã.o, S. Ex. 
está desprezando, está desdenhando a propria Nação Brasileira. 
(Applausos nas galerias. Sõam os tympanos) . E tanto parece não 
ligar que numa hora destas, de angustia formidavel, em que v1ve 
o Paiz, como ainda ha pouco diZia o nobre Ieader da. bancada 
liberal, não deveria reviver mais episodios passados, para não 
exaltar a excitabilidade do Povo Brasileiro. Sr. Presidente, numa 
hora grave como esta, de serias apprehen.sões, em que o Gov-erno 
se vê obrigado a medidas violentas ... 

0 SR. ADALBER:OO CORRÊA - V. Ex. diz que a. hora é de ap
prehensões: mas o Sr. João Neves affirma que não! 

o SR. JoÃo NEVEs - E' grave: mas não pelo communiSmo. E 
vamos de uma Ve2i para sempre falar claro: a hora é grave po['l
que não ha governo, não ha finanças, não ha economia, ha pai
xão política apenas. Só por isso é grave. 

0 SR. ADALBERTO CORRE A - Paixão política da minoria. 
O SR. JoÃo NEVES - Ha incondicionalismo, ha tudo quanto 

o Governo quer; nada do que quer a Nação; por isso a hora é• 
grave. 

O SR. ADALBERTO CoRRÊA - Ha. opposição systematica. 
o SR. JoÃo NEVES - Não é exacto. A minoria é cheia de 

patriotismo. 
0 SR. ADIII.BERTO CORRÊA - Com O intuito de perturbar OS tra

balhas do Parlamento. (Sõam os tympanos). 
o SR. PRESIDENTE - Attenção. Peço aos nobres Deputados 

que não insistam nos apartes simultaneos, até porque o orador 
<lispõe de pouco tempo, e o serviço tachygraphico, no momento, 
cessou, de accordo com as instrucções da Mesa. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Presidente, dizia eu que, 
para argumentar, acceitava o aparte do nobre representante do 
Rio Grande do Sul, Sr. Adalberto Corrêa, no sentido de que o 
Sr. Getulio Vargas não ligava im.portancia. á minoria parlamen
tar. S. Ex. não liga importancia não é .sómente á minoria par-: 
lamentar. 

O SR. ADALBERTO CoRRÊA - Não se convença o orador de que 
o Presidente da Republica vae perder o somno em co:nsequencia. 
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da attitude de VV. EEx. Não o perderá, não tem causa para isso. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO -O Presidente da Republica 

não perde o somno nem diante da af!liccão em que se encontra. 
o Paiz, devido á inconsciencia .. . 

o SR. Bono i>E MENEZES - A ' insensibilidade de pedra. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO - ... á insen.sibilidade pro

funda que caracteriza sua personalidade. 
Ninguem. poderia comprehender que o Presidente da Repu

blica, numa. hora. destas, de gravidade sem par em todos os ra
mos da actividade econolllica e fina.nceua do ?aiz, quando S. Ex. 
manda fechar, em todos os quadrantes do territorio brasileiro, 
as sédes de um partido politico, por entender que ameaçava o 
m.esmo as instituições e· o regimen vigentes, o Presidente da 
Republicfl. daqui sa~e para a estanci.a de São Matheus, pouco 
ligando ou não ligando cousa alguma, á arrucção nacional . .. 

O SR. ADALBER'l'O CORRÊA - E' que tem confiança nas auto
ridades, no Chefe de Polici1'. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - ... dandQ prova insophis
mavel da sua impassibilidade ante o so!frimento do povo. 

Agora., depois de haver desviado a introducção do meu dis
curso, porque não era possivel silenciar diante do apa':"'e do 
Sr. Adalberto Corrêa, prosegulrei estas conslde-raçóes no rumo 
que havia traçado, ' qual o de dar conhecimento á Camara. e ao 
J?aiz de uma carta do Sr. Mauricio de Lacerda dirigida, hon
tem. ao leaàer da minoria . 

Sr. Presidente. com a autoridade, q,ue me as::iste, de membro 
da minoria parlamentar, com a autoridade do meu partido, que 
represento de f&cto nesta Casa., preciso repetir, de uma, vez por 
todas, que a minoria absolutamente nã.o emprestou, não empres
ta, nem emprestará - notae bem, senhores Deputados, - soli
dariedade a nenhum dos extremlsmos, quer da esquerda, quer 
da direita.. Estamos com a democracia e com ns princípios fun
damentaes consagrados na Carta de 16 de Julho do anno pas
sado. 

O Sa. AnALBERro CoRRÊA - Essa. declaração colloca VV. EEx. 
novamente na sympathia da Nacão. 

O Sa. SouzA LEÃO - Nunca sahimos desse pro·posito. O ora
dor está. reiterando as declarações feitas pelo nosso leacler. 

O SR. JoÃO NEVES - E ' que a maioria não quiz ouvir ou não 
leu o que eu disse. O sr. Baptista LuzardO está repetindo, em 
outras palavras, as mi.nhas declarações. 

O Sa. ADI\I.BERTO Coi!RÊA - Raciocinaram melhor e voltaram 
atraz. 

0 SR. BARROS CASSAL - A núnoria. jámais volta atra:~;. 
O SR. JoÃo NEVES - O aparteante antagonista está fa.zendo 

uma. pilheria. Não voltamos atraz. Vamos é para diante. 
, O SB. ADIILBER'tO CoRRÊA - Mas, agora recuaram. Deram <l 

dito por não dito. 
0 SR. AR'l'l:rtl'R BERRARDES Fn.l!o - A minoria nunca disse 

outra cousa, senão o que agora affirma o Sr. Luza.rdo. 
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O SR. BAPTISTA LUZARDO - A minoria parlamentar 
nunca se afastou, um millimetro, da directriz traçada através 
do programma enunciado pelo Sr. Deputado João Neves da Fon
toura. Ella aqui está, permanecerá e aqui travará todos os com
bates, dentro dos ideaes que s:lo os nossos - os da completa 
libertação da Nação Brasileira. (Palmas). 

O SR. Souza LEÃO - Dâ solidariedade absoluta ao seu leader. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO - O que a minoria parla

mentar declarou, reaffirmou hontem em nota dada á _ imprensa, 
e, ainda agora, pela minha palavra, ratifica, é que continúa 
no recinto da verdadeira democracia, reducto onde se reSpira li
berdade de acção e de pensamento. 

O SR. ADALBERl'O CoRRÊA - Reducto de verdadeira democra
cia! onde se acham os Srs. Arthur Bernardes e Borges de Me
deiros, os maiores despotas deste Paiz. <Não apoiados). 

O SR. Jolio NEVES - Com muita honra para todos nós. 
O SR. ARTErtrR BERNARDEs Fn.:ao - o nobre aparteante es

queceu de incluir como tyranno o Sr. G€tulio Vargas ... 
O SR. BARRos CASSAL - O Sr. Borges de Medeiros já che

fiou a actual maioria da bancada do Rio Grande do Sul. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Presidente, o tyranno 

que durante Vinte annos, governou o Rio Grande do Sul, como 
diz o Sr. Deputado Adalberto Corrêa ... 

O SR. ADAt.BERl'O CoRRÊA - Vinte e cinco ... 
O SR. BAPTISTA LUZARDO- . .. 25 ou 30 ... 
O SR. AoALBE:RTO CORRÊA - Não p:ecisa exaggerar. Vinte e 

cinco já são de mais. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO - ... durante esse lapso de 

tempo outra linguagem não ouviu, dia. e noite. do actual chefe 
do Sr. Adalberto Corrêa - Sr . General Flores da Cunha -
senão que estava, para a vida e para a morte. com o Sr. BorgeS. 
de Medeiros! 

· O Sa. ADAI.BERTO CoRRÊA - Fui contra o passado do Sr. Ge
neral Flores da Cunha. E V. Ex . mesmo já declarou que nem 
toda. a agua do AmaZonas daria para lavar o sangue dos ínno· 
centes, derramando no Rio Grande do Sul, pelo Sr. Antonio 
Augusto Borges de Medeiros. Fez esta a!!innação innumeras 
vezes. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Ainda mais, Sr. Presidente: 
durante vinte annos o dictador do Rio Grande do Sul recebeu a 
solidariedade integral do Sr. João Carlos Machado, que outra 
linguagem não tinha. para com o Sr. Borges de Medeiros, senãb 
a de "meu amado e extremecido chefe"! 

Que dizer do resto da bancada gaucha, com raras excepções?! 
O Sa. JoÃo CARLos - V. Ex. permitte um aparte? Não te

nho motivo algum para alterar nem o respeito, nem a conside;-' 
mçã.o que sempre me mereceu o Sr. Borges de Medeiros . Hoje, 
divergindo de S. Ex., mantenho para. com a sua pessoa a mesma 
att!tude respeitosa que sempre mantlve. CPalm<ts) • 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Presidente, como ad
versarto e como riograndense, eu me congratulo com o nobre 
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leader da bancada liberal, porque ainda uma vez, mostrando ser 
um homem de fina educação politica e de caracter, S. Ex. nãQ 
nega. as grandes virtudes e qualidades que ornam esse homem que 
é. sem duvida, a maior expressão moral da Republica., em nossos 
dias. <Apoiados. Palmas) . 

0 SR. ADAl.BER'l"O CORRÊA - Não era O que V. EX. dizia, 
em 23 .•. 

O SR. BAPTISTA LUZA.E.DO - A bancada liberal está no 
desejo de contradictar o Sr. Adalberto Corrêa. Estou disposto 
a. ouvir os apartes dos nobres Deputados, correndo nas aguas das 
palavras do nobre "leader" liberal. .. 

O SR. PRESlDEN'l:t - Attençã.o! Lembro ao nobre orador que 
estã finda a hora do Expediente. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO- Sr. Presidente, V. Ex. fará 
a fineza de xr:fe inscrever para explicação pessoal. O caminho 
que ainda tenho a percorrer é longo e preciso dar cumprimento 
á. minha. missão. (Palmas) . 

0 SR. ADALBERTO CORRÊA - V. Ex. está. se retratando do CIU·e 

disse sobre o Sr. Borges de Medeiros, do Rio Grande do Sul. 
O SR. BAPTISTA LUZARDO - Poderia. retratar-me, talvez 

com muita honra. para. mlm, mas na planície das opposições, onde 
ha superioridade nos ideaes; retratar-se, porém, no alto, quem 
foi contra o Sr. Flores da. Cunha toda a sua Vida e hoje o apoia, 
nã.o é para mim, só pode ser para o Deputado a.pa.rteante. 

0 SR. ADALBERXO CORRÊA - Quando V. Ex., depois de vinte 
e tres, abraçou o General Flores da Cunha, conservei~me afastado 
de S . Ex., apesar de anteriormente seu amigo, emquanto V. Ex. 
não o era. Ahi está a düferença. entre as nossas attitudes. Man· 
tive-me contra o Sr. Flores da CUnha, contra o Sr. Borges de 
Medeiros, contra o Sr. Oswaldo Aranha, contra todos os do Par~ 
tido Republicano, até que se fez a Frente Unica do Rio Grande 
do SUl, organiZada pelos srs. AssLs Brasil e Getulio Vargas, este 
na _presidencia do Estado. Só então ingressei pela- força. das de
cisões das chefias e dos partidos na nova organização politica. 
v. ·Ex., entretanto, não poderá dizer a mesma cousa. quanto á. 
sua adhesão. 

O SR. BAPl'ISTA LUZARDO - A minha. attitude é fac i! 
da resumir: fizemos a. nossa união com Borges de Mede1r0$ ntuna 
campanha em que ambos estavalltOS tangidos de um mesmo idea.· 
li.smo, emquanto Ada.lberto Corrêa, DO alto, estava. abraçado com 
o poder! <Palmas. O orador é cumvnmentado e abraçado> . 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a Mesa um requerimento que 
vae ser lilio. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

l\EQ"I1l'lUMENTO 

N . 183- 1935 

(Primeira Legtsla.tuta) 

Requeiro seja. posto em discussio. na Ordem do dla, o mêu 
projecto mandando imprimir e distribuir as IntrOducções aOG 
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Relatorios do :Ministro Murtinho, o qual, ha mais de 60 dias 
sem parecer, deve ser submettido á discussão, na forma regi
mental. 

Sala das Sessões, 24 de Julho de 1935. - P. Matta Ma
chado. 

Encerrada a discussão é adiada a votação. 

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

REQUERIMEN"IO 

Requeremos um voto de pesar, a ser lançado na Acta de hoje, 
de nossos trabalhos parlamentares, á memoria do engenheiro mi
-litar, primeiro de sua turma, Arthur Cesar de Araujo, outr'ora 
professor de mathematica no AmaZonas e Districto Federal. 

sala das Sessões, 24 de Julho de 1935. - Julio Novu.es _ ~ 
Nogueira Penido . - SaUes Filho. - Pereira Carneiro. - Ri
beiro Junior. - Adelmar Rocha . 

O Sr. Julio Novaes - Sr _ Presidente, o requerimento é de 
um voto de pesar para o engenheiro militar Arthur Cesar de 
Araujo, que pertenceu áquella pleiade de militares discípulos de 
Benjamin Constant, Trompowsky, José Eulalio, irmãos Moraes 
Rego e outros que fizeram a. Primeira. Republica, sob o signo 
magnífico de seu fundador. 

Arthur Cesar de Araujo, natural do Estado do Amazonas, em 
chegando ao Rio, matriculou-se na Escola Militar, conquistando 
entre os seus collegas sempre e sempre lagar de destaque, havendo 
sido o primeiro alumno do seu tempo. Entre os discípulos de 
Benjamin Constant. elle avultou como excellente mathematico, e 
mais magnüico philosopbo. 

Homem de altos requintes moraes e de grande cultura. na. 
sua. especialização, taes foram as solicitações das seus estudos 
e a sua a.ncia de progresso, que, bem cedo ainda, se retirou do 
Exercito, reformando-se no posto de Capitão e seguindo para. a. 
Allemanha, onde mais se aperfeiçoou, merecendo a admiração 
dos mathematicos do seu tempo. 

Era modesto, absolutamente calmo, com a frieza necessaria 
aos homens que contemplam e interpretam a Natureza, deter
minando as suas leis. Tive a infelicidade de acompanhai-o nos 
ultimas lances, seguil-o no seu leito de morte, resignado com a 
:fatalidade, sereno e digno, como sempre foi em toda a sua vida. 

Náo foi em vão que Anatole France, quando o Barão do :EWo 
Branco o convidou a que fosse fazer uma visita. a Teixeira Men
des, no seu Apostolado Positivista. da Rua Benjamin Constant, 
de retorno, no Palacio Itamaraty, dissera ao nosso Chanceller: 
"Que extraordinaria sorte a do Brasil, paiz de philosophos, e de 
philosophos de espada á cinta". 

Pois bem. a essa pleiade de philosophos de espada á. cinta, 
homens profundamente cultos; a esse pugillo de cidadãos, que 
fundaram a Primeira Republica., que então era sem macula, !o1 
QUe pertenceu Arthur Cesar de Araujo. 
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Peço, por conseguinte, aos conspicuos collegas, que consin
te.m, na. Acta de hoje, ser lançado um voto de pesar pelo des
apparecimento desse homem, que cumpriu o seu dever perante 
a Familia, a Patria e a Humanidade. (Muito bem) . 

Em seguida, é approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expe~ 
diente. 

Vae-se passar á Ordem. do dia. (Pau.sa) . 

Compareceram maiS, durante a hora do Expediente, os Senho
res: Generoso Ponce, Café Fnho, Fenelon Perdigão, Lino Macha. 
do, Magalhães de Almeida, Agenor Monte, Pires de Gayoso, Frei
re de Andrade, Plinio Pompeu, Democrito Rocha, Humberto de 
Andrade, Figueiredo Rodrigues, Alberto Roselli, Gratuliano Bri
to, Herectiano Zeruüde, João Cleophs.s, Ozorto Borba, Adolpho 
Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, Alde Sampaio, 
Humberto Moura, Orlando Araujo, Sampaio Costa, Melchisedeli; 
Monte, Altamirando Requião, Manoel Novaes, Clemente Mariani, 
LuiZ Vianna Filho, João Mangabeira, Arlindo Leoni. Francisco 
Rocha, Octavio Mangabeira. Wanderley Pinho, Pedro Calmon, 
Leoncio Ga.lrão, Rapha.el Cincurá, Edgard Sanches, Jair Tovar, 
Francisco Gonçalves, Pereira. Carneiro, Amaral Peixoto, Julio de 
Novaes, Henrique Lage, João Guimarães, P..aul Fernandes, Eduar~ 
do Duvivier, Bento Costa, Ce.sar Tinoco, Alipio Costa.llat, Lontra 
Costa, Nilo Alvarenga., Lemgruber Filho, Arthur Bernardes. Car
los Luz, José Braz, Theodomiro Santiago, João Beraldo, Wash
ington Pires, Juscelino Kubitschek, Daniel de carvalho, Chria
tiano Machado. Vieira Marques, Negrão de Lima, Matta Macha~ 
do, Simão da Cunha, Anthera Botelho, Bueno Brandão, Delphim 
Moreira, Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Cardoso de Mello 
Netto, Joaquim Sampaio Vidal, Cincinato Braga, Castro Prado, 
Macedo Bittencourt, Laerte Setubal, Bias Bueno, Roberto Mo
reira, Justo de Moraes, Miranda. Junior, Jairo Franco, Arthur 
Jorge, Plínio Tourinho, Octavio da Silveira, Paula Soares, Rupp 
Junior, Abelardo Luz, Dorval Melchlades, Demetrio Xavier, An
nes Dias, Pedro Vergara, João Sim.plicio, Victor Russom.ano, Raul 
Bittencaurt, João Neves, Oscar Fontoura, Pedro Jorge, Francisco 
di Fiori, Ant onio Ca.rvalhal, Arthur da. Rocha, Adalberto Ca
margo, Damas Ortjz, Ricardino Prado, Vjeira Macedo, Martinho 
Prado, Alberto Alvares, Lima Teixeira, Paulo Assurnpção, Pedro 
Rache, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Gastão Vidigal Fran~ 
ça Filho, Augusto Corsino, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Sal
gado Filho, Paulo Martins, Moraes Ps.iva., Thompson Flores (119). 

Deixaram de comparecer os SeDhores: Arruda Camara, Deo
doro de Mendonça, José Pingarilho, Agostinho Monteiro, Olavo 
Oliveira, Jehova.h Motta., . Mario Domingues, Severino Mariz, Mello 
Machado, Lauro Passos, Pedro Lago, J. J. Sea.bra Magalhães 
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Netto, Asdrubal Soares, Canàido Pessoa, Hermete Silva, Pinheiro 
Chagas, Marti~ Soares; Levindo Coelho, A.delio Maciel, Polycar
po Viottí, Carneiro de Rezende, José Alkmim, Celso Machado, 
João Penido, Rezende Tostes, João Henrique, Jacques Montandon, 
Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Santos Filho, Oscar Stevenson, Mo
raes Andrade, Vergueiro Cesar, Gama Cerqueira, Hyppolito do 
Rego, Teixeira Pinto, Felix Ribas, Meira Junior, Horacio Lafer, 
Eurico Ribeiro, Abilio de Assis, Martins e Silva, · Chrysostomo de 
Oliveira, Lima Teixeira, Moacyr Barbosa, Cardoso Ayres, Vicente 
Gouveia (48). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista, de presença accusa o compareci
mento de 244 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á votação da materia, que se acha sobre a 
Mesa. e· da constante da Ordem do Dia. 

Vou submetter á. votos uma redacção final, já publicada. 

Approvada a redacção final do projecto n. 112-B, 
de 1935 (l• Legislatura), prorogando, até 20 de Julho 
áe 1936, o pra.:ro fixado no art. 10, do Decreto nu
mero 24.642, de 1934 (Codigo de Minas). 

o Sr. Presidente - O projecto ••ae ser remettido ao Senado. 
Tenho sobre a Mesa e submetto a voto o seguinte 

REQUERIMENtO 

Requeiro a. dispensa de impressão para que seja immediata
mente di.<;cutlda e votada a redacção final do projecto n. 134-A, 
de 1935. 

Sala das Sessões, 24 de Julho de 1935. -Moraes Paiva. 

Approvado. 

E' lida. e, sem observações, approvada a seguinte 

RE!lii.CÇÃO 

N. 134-A - 1935 

(1• Legislatura) 

.Reclacção jinat do pro'}ecto n. 13~. de IS35, (1• Legislatura), que 
abre o credito de 395:647$098 (trezentos e noventa e cinco 
contos, seiscentos e quarenta e sete mil e noventa e oito, 
réis) , para pagar diarias ao pessoal maritimo da Saude do 
Porto do Rio de Janeiro. 

CProj • 288, de 1935 - Fin. 78, 1' Leg.) . 
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O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito 
especial, pelo Minlsterío da Educação e saude Publica, de réis 
395 :647$098 (trezentos e noventa e cinco contos e seiscentos e 
quarenta e sete mil e noventa e oito réis) , para. pagamento de 
d1arias de alimentação ao pessoal marttimo da Saude do Porto 
do Rio de Janeiro, á razão de 3$333 (t res 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 apresentarem as verbas do orça 
m ento do referido Ministerio . 

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

Sala da Commissão, 24: de Julho de 1935. - Valente de L i ma, 
Presidente. - Mathia.s Freire. - Heitor Maia. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á sancção. 
Passa-se á rnateria constante da Ordem do Dia. 

Votação do projecto n . 120, de 1935, ( 1' Legis
latura), approvando o Balanço Geral e a Conta do 
Exercido de 1934, organizado pela Contadoria Cen
tral da Re:l)Uõlica (2• discussão) . 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 
O Sr. Ubaldo Ratna.Jhete (Para encaminhar a votaçã.o) 

Sr. Presidente, fui voto divergente na Comm.issáo de Tomada de 
Contas sobre a verüicação das contas da gestão financeira do Go
verno no exercício passado. E neste sentido, Sr. Presidente. não 
me havendo conformado com as conclusões a. que chegou o enú
nente Relator da. commissão, apresentei voto em separado, no 
qual, depois de examinar á luz do proprio parecer do Tribunal 
de Contas e dos documentos enviados com a Mensagem do 
Sr. Presidente da Republica á. Camara - as contas de Receita 
e Despesa da administração e o.s actos de gestão do Governo 
neste período - concluo por . considerar esses elementos incom
pletos, de vez que, além de outras lacunas apontadas por mim, 
não foram enviadas á Camara a.s contas do Departamento Na
cional do Café, repartição publica suborclinada, clirectai!U!nte, ao 
Ministro da Fazenda, departamento que lida. com vultosas som
mas, provenientes da arrecadação de taxas especiaes e cujas des
pesas ainda não foram sufficientemente explicadas á Nação. 

Ora, sendo o Departamento do Café uma repartição publica, 
a . sua gestão não póde ser, de !órma alguma., separada daquelles 
actos do Governo que, pela Constituição, devem ser examinados 
e julgados pelo Poder Legislativo. 

E' bem de ver, Sr. Presidente, que, neste curto tempo, a mim 
prefixado pelo Regimento para encaminba.r a votação, não me 
é po.ssivel addtJ?iir maiores considera~ .sobre os fundamentos 
do meu voto em separado.· Limito-me, por isso, a pedir a atten-
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ção da Casa para o assumpto, r~ervando-me para, em terceira 
discussão. dar á Camarà. as razões e fundamentos o.ue tenho para 
divergir do parecer da Commissão de Tomada de Contas e. em 
virtude dos quaes. estou certo, o plenario ha de estar pela exl~ 
gencia de novos elementos e subsidies para o exame e julgamento 
definitivo das contas do Governo. 

Para antecipar um dos argumentos que terei de desenvolver 
em terceiro turno, demonstrando, desde logo, os fundamentos da 
insufficiencia de elementos, por falta das contas do Departamento 
Nacional do Café, basta considerar que o proprto Ministro da 
Fazenda, na exposição que fez á Camara. d,os Deputados sobre o 
assumpto, sustentou que esse Departamento constitue servtço a u
tonomo, entendendo S. Ex. que, por Isso mesmo, devem escapar 
as contas de sua gestão ao estudo e julgamento do Poder Legls
lativo. E, exemplificando, o Sr. Ministro da Fazenda alludlu, 
entre outros institutos nacionaes, á Conunissão de Tomada de 
Contas, quando do proprio balanço enviado á Camara consta, 
detalhadamente - não s6 dessa CommiSsão, mas, tambem, da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, outro instituto 2utonomo 
- os demonstrativos da arrecadação e da despesa, que vão se 
encontrar, em synthese, nas verbas e nos titulas do balanço le
vantado pela contadoria central da Republica. 

Vê-se, desta maneira, que não colhe o argumento de que as 
contas do Departamento Nacional do Café não estão sujeitas ao 
exame do Poder Legislativo, com as contas do Governo . 

O SR. AsCANIO TtrBlNo - O Departamento Nacional do Café 
,não é uma. entjdade autonoma? Se é, sua :fiscalização está su
jeita a lei especial. 

O SR. WANDERLEY PINHo - Autonomia não quer dizer irres
ponsabilidade. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Sinto não ter o nobre 
Deputado riograndense ouvido o argumento por mim expendido 
justamente nesse sentido. 

Comecei dizendo que o Sr. :Ministro da Fazenda, na expo
sição que fez perante a. Camara dos Deputados sobre o assum
pto, alludira á situaçáo do Departamento Nacional do Café como 
um serviço . autonomo, affirmando que, por isso mesmo, as .suas 
contas escapavam ao exame do Poder Legislativo, a exemplo do 
que se dava com a Commissã.o de Compras. Respondi que não 
colbe o argumento por comparação traZido pelo Sr. Ministro da 
Fazenda, porque a.<> contas dessa comm.i.ssáo, que é instituto au
tonomo, tambem constam do balanço e demonstrativos de receita. 
e despesa enviados á Camara pelo Poder Executivo . 

.Aliá.s, devo dizer ao nobre Deputado que não estou discutindo 
a materia completamente em sustentação de meu voto vencido, 
porque a angustia do tempo não me permitte, uma. vez que só lU 
minutos me concede o Regimento para encaminhar a votação. 

De principio, porém, decla.rei que me reservo para, em ter
ceira discussão, desenvolver todas as razões e fundamentos que 
tenho para estar convencido de que as contas da ge5tão ii.ml.n
ceira do Governo, enviadas ao Poder Legislativo, na fôrma da. 
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constituição, sem as contas do Departamento Nacional do Café, 
da Comnlls.são de Compras, que lá existem, da Estra.da de Ferro 
Central do Brasil, que lá ta.m.bem existem, não estão completas, 
e, por isso mesmo, cumpria á CoJll.XXlissáo de Tomada de Cont~U~ 
solicitar informações do Governo a _respeito das contas do De
partamento, afim de se pronunciar em definitivo sobre as contas 
enviadas ao Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, eram estas as ligeiras considerações que, en
caminhando a votação, ti.n.'la a fazer nesta opportunidade, re
servando-me para, em terceira discussão, tratar, mais ampla
mente da materia. dando á Ca.m.a.ra dos Srs. Deputados as ra
r;ões e fundamentos por que, nã.o por espirito demolidor de oppo
sicionista, mas pelo intuito do cumprimento de meu dever de 
Deputado, divergi da Commissão de Tomada de Contas e nã.o 
posso dar meu voto ao projecto pelo qual conclue o parecer de 
meu douto collega, Sr . B ueno Brandão. <Muito bem>. 

O Sr. Presidente - De accordo com o Regimento, vou sub
metter a votos, pelo processo de escrutinio secreto o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 120 - 1935 

(1" Legislatura) 

A Camara dos Deputados decreta : 

Artigo mlico. Ficam approvadas as contas apresentadas pelo 
Presidente da Republica á Camara dos Deputados, relativas ao 
exercicio de 1934; revogadas as disposições em contrario . 

Os .senhores que approvarem o projecto votarão - sim; e 
os que rejeitarem votarão - não. 

Vae se proceder á chamada . 

Os Srs. Agenor Rabello <2• Secretario, servindo àe 1 •) e 
Cluo de Godoy <Supplente de SecretaTio) procedem succes$iva
mente, á chamada dos Srs. Deputados, para a votação secreta . 

. Responderam á chamada os Senhores: Ribeiro Junior, Mario 
Chermont, Acylino de Leão, Fenelon Perdigão, Clementino Lis
boa, Genaro Ponte, Lino _Machado, Gerson Marques, Henrique 
Couto, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Eliezer Moreira, Go
dofredo Vianna, Agenor Monte, Hugo Napoleã.o, P.delmar Rocha, 
Pires de Gáyoso, Freire de Andrade, Pl.i.nio Pompeu, Democrito 
Rocha, Fernandes Tavora., Pedro Firmeza, Humberto de An
drade, Monte Arraes, José de Borba, Figueiredo Rodrigues. 

Responderam á chamada, em continuação, os SenhorC-': Xa
vier de Oliveira., Café Filho, Ma.rti.;ls Veras, José Augusto, Al· 
berto Roselli, Ricardo Barreto, Gratulia.no Brito, Pereira Lyra, 
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José Gomes, Ma.thias Freire, Herectiano Zenaide, Samuel Duarte, 
Botto de Menezes, Odon Bezerra., Ruy Carneiro, SOuza Leão, João 
Cleophas, Rego Banos, 02orio Borba, Arnaldo ~tos. Adolpho 
Celso, Barbosa Lima. Sobrinho, Antonio de Góes, Domingos Viei
ra, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Alde Sampaio, Teixeira 
Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura., Simões Barbosa. Motta 
Lima., Emílio de Maya, Orlando Araujo, Valente de Lima., Fer
nandes Lima, Sampaio Costa., Deodato Maia, Melcbisedeck Mon
te, Amando Fontes, Manoel Novaes, Clemente Martani, Luiz Via.li
na Pilho, João Mangabeira, Prisco Paraiso, Pinto Dantas, Al
fredo Mascarenhas, Arnold Silva, Arlindo Leoni, Francisco Ro
cha., Octa.vio Mangabeira, Wanderley Pinbo, Pedro Calmon, Leon
cio Galrão, Arthur Neiva, Ra.pbael Cí.D.curi., Edga.rd Sanches, At
tila Ama.ral, Homero Pires, Uba.Ido Ramalhete, Jair Tova.r, Fran
cisco Gonçalves, Nogueira Penido, Pereira Carneiro, Henrique 
Dodsworth, .A.maral Peixoto, Henrique Lage, Salles Filho, Sam
paio Corrêa, Joã.o Guimarães, Ra.ul Fernandes, Levi Carneiro, 
Eduardo Duvivier, Bento Costa, .Agenor Rabello, AcU!'cio Torres, 
Ce.sar Tinoco. Alipio CostaUat, Prado Kelly, Lontra Costa, Car
dillo Filho, Nilo Alva.renga, Lemgruber Filho, Bandeira Va.ugha.n, 
Arthur Berna.rd.es, Carlos Luz, Norald.mo Lima, Bias Fortes, Pe
dro Aleixo, José Braz, Theodomiro Santiago, Augusto Viegas, João 
Bera.ldo, Washington Pires, Arthur Bernal'Cies Filho, Juscelino 
Kubi~chek, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, Christia.no 
Machado, 'Ma.cario de Alllleida., Vieira Marques, Negrão de I..oitna, 
José Bemarcl.ino, Matta. Machado, Simão da CUDha, ADthero Bo
telho, Bueno Brandão, Delphi.m Moreira, Pereira. Lima, Theoto

_nio Monteiro de Barros, Waldemar Ferreira., Carlota de Queiroz, 
Barros Penteado. Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vi
dal, Cincinato Braga, Macedo Bittencourt, La.erte Setubal, Bias 
Bueno, Alves Pa.llna., Jorge Guooes, Gomes Ferraz, Roberto Mo
reira., Aureliano Leite, Justo de Moraes, Miranda Junior, Fabio 
Aranha, Jairo Franco, José Cassio, Domingos Vel.la.sco, Laudelino 
Gomes, Vicente Miguel, Claro Godoy, Trigo de Loureiro, Corrê& 
da. costa, Arthur Jorge, Plinlo TouriDl'lo, Arthur Santoo, Octt>.vio 
da. Silveira., Paula. Soares, La.uro Lopes, Francisco Pereira.. Rupp 
Junior, José Muller, Jo.belardo Luz, Dioiz Junior, Dorva.l Melchi&
des, Carlos Gomes de Oliveira., João Carlos, Borges de Medeiros. 
Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu, Rena.to Barbosa., Demetrlo 
Xa.vier, Annes Di.a.s, Pedro Vergara, João Slmpllcio, Frederico 
Wolfenbutell,. Victor Russoma.no, Raul Bittencourt, A.scanio Tu
hino, Barros Cassal, Dario Crespo, Adalberto Corrê&, João Neves, 
:Fa.nfa. Ribas, Nicolau Vergue!ro, Oscar Fontoura, An1z Badra., Er
ma.ndo Gomes, Sebastião Domingues, Abel dos Santos, Pedro 
Jorge, FrancisCo d1 Fiori. Antonio Ca.rvaJhal, Austro de Oliveira, 
.Arthur Rocha., Süva Costa, Francisco Moura, Adalberto Catnargo. 
Alberto Sureck, Damas Ortiz, Edmar Carvalho, José do Pàtroei
nio, Ricardino Pra.d.o, Vieira. de Macedo, Martinho Prado, Ferrei
ra. Lima, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, Alberto Alvares, 
Paulo ~umpção, Euvaldo Lodi. Pedro Rache, Ga.Gtão ele Brito, 
Roberto Slm.onsen, Vicente Ga.lllez, Leoncio Araujo, Gastão Vi-
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digal, França Filho, Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Lourenço 
Baeta Neves, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, 
Paulo Martins, Moraes Paiva, Barreto Pinto e Thompson Flq
re.s (236). 

Durante a chamada, o Sr. Antonio Carios, Presidente, deixa. 
a cadeira da Presidencia, que é occupada pelo Sr. Euva.ldo Lodi,_ 
2• Vice-presidente. 

O Sr. Pre!!idente- Responderam á chamada 236 Srs. Depu
tadoo. 

Vae-se proceder á contagem das cedulas. 

Procede-se á contagem das cedulas . 

O Sr. Presiaent-e - confere o numero de cedulas com o ~os 
Srs. Deputados que votaram. 

Vae-se proceder á apuração. 

São apuradas 236 cedulas, que dão o seguinte 
resultado: 

Votos 

Sim .. . . .. .. .... . ... .... .... ...... 174 
Não.. . .. .. .. . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . 61 
Em branco uma cedula. 

O Sr. Presidente - O projecto foi approvado, e passa á. 3a 
discussão. 

.votação do pr(ijecto n. 146, de 1935, <P Legis
latura), revigorándo o ulti-:-no concurso para Preto
res no Districto Federal; com parecer contrario da 
Commi8são de Justiça (2• discussão) . 

O Sr. Pnsiden.te - Vou submet.ter a votos o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto <Para encaminhar a votação> - Sr. Pre
sidente, deante do parecer do eminente representante do Pa-

. raná, Sr. Deputado Arthur Santos, estaria eu dispensado de ra
lar sobre o projecto n. 146, que revigora o ultimo concurso pa-ra 
Pretores no Dístrlcto Federal, mas como não posso ver defunto 
sem chorar (risos) aproveito a opportunidade para dizer que um 
dia é da caça. e outro do eaça.clor. . . <Risos) . 

O SL So172A LEÃO -v. Ex. é a caça ou o caçador? .. . 
O SR.. BARRETO PINTO - O que V. Ex. quizer <Risos) . 

Mas, prosegui:ndo, Sr. Presidente, a Commíssão de Coostituição 
e Justiça, ante-hontem, rejeitou emenda que apresentei, sob a. 
allegação de ser a mesma inconstitucionAl, mas acceitou as idêas 
ilor mim aventadas naquella. mesma emenda quanto á proro
gação do prazo do CkKügo de ~~-
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Poi.s bem; para compensar, essa mesma Commi.ssão, que aca
ba de emittir parecer contrario, sobre o concurso de Pretores, e 
anteriormente manifestou-se a favor da prorogação, acaba de 
apoiar-me, voltando atraz. 

O SR. AscANlO Tm!mo - H a equivoco de V. Ex. 
O SR. BARRETO PINTO - Provarei a V. E~. 
O sa. ASCANio Tusmo - Não é a mesma a. Comm.is.são. 
O SR. BARRETO PINTO - A Comm.issão não tem solução 

de continuidade, maximé quando se trata. desta materia . 
O SR. ASC!IN.IO Tullrno - Digo que ha equivoco na affirmativa 

de V. Ex. 
O SR. l3ARRETO PINTO - Vou ler o parecer do Sr. ArthUl· 

Santos, da Colll.lXlisaão de Constituição e Justiça, que resolve per
feitamente a questão. 

O SR. WANDl:RI.~ PmHo -Não ha motivo para censura, des-
de que variaram os membros da Commissã.o. 

O SR. CAFi: PnHo - O nobre orador deve fazer justiça aos 
membros da actual Conunissão. 

O SR. BARRETO PlNTO- Passo ã ·leitura do parecer que, 
como disse, elucida a questão, de modo inconfundivel: 

O Decreto n. 23.221, de L7 de Outubro de 1933 esta
beleceu o prazo de um anno para a validade dos con
cursos destinados á.s nomeações na Justiça do Districto 
Federal, dispondo "recahirem ellas - Pa.t"a os cargos 
e"'istentes ou as que occorrerem durante esse periodo -
em um dos tres primeiros candidatos classificados pela 
conuni.ssão especial, entre os ainda não approvados" . 

Nestas condições - o prazo de vigencia dessa lei se 
extinguiu, pelo seu decurso no tempo, em 17 de Outu
bro de 1934. 

O senhor Deputado J. Ferreira de Souza offereceu á. 
consideração da Camara um projecto de lei - "revigo
rando pelo pr.azo de dois annos o ultimo concurso 
psr& o provimento do cargo de Pretor na Justiça 
Local do Di.stricto Federal, realizado na vigencia do 
De<:reto n. 23.221, de 17 de outubro de 1933, só se pro
cedendo a novo concurso se, nesse prazo, ficar reduzida~ 
a menos de tres nomes a lista dos candidatos não apro.y 
veitados". 

Esse projecto teve parecer favo!avel da douta então 
Com.missáo de constituição e Justiça, em 28 de Março 
deste a.mJ.o. 

Quando o projecto. que tomou o n. 83~A,. de 1935, 
era. apreciado pelo plenario, o Sr. ~putado Barreto 
Pinto requereu e obteve a volta. do mesmo ao seio desta 
Commissão, sob a allegação "de conter materia in
constitucional" . 

De facto - o artigo 104 (a) da Constituição Federal 
prescreve que a investidura nos primeiros grãos de car
gos judiciarios, só se fárâ mediante con~:urso, organizado 
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pela Côrte de Appellação, pr&eeàendo-se a classificação, 
sempre que possivel, em. lista. triplice. 

Nestes termos, as vagas de cargos judiciarlos só se
rão providas, depois de concurso organizado pela. Cõrte 
de Appellação respectiva., e da classificação de candi
datos. 

Nem importaria para o caso a existencia de candi
datos habilitados e cla.ssifieados na vigencia. de lei ante
rior, eis que as leis con.stitucionaes e as que regulam o 
exercicio ou a. condição de aptidões para. os cargoo pu
blico.s, retroagem. e se applicam immedia.tam.ente aos fa
ctos actuaes, embora iniciados sob o doroin!o da. lei an
terior. 

Na espeeie, nem mesmo direitos adqumdos pooeria.m 
ser invocados porque o Decreto n. 23.221, de 17 de Ou
tubro de 1933, cuja vigencia era de um anno, se extin
guiu pelo decurso do prazo determinado de sua exis
tencia. 

Aqui, vou abrir um parenthesis, para. deL"<Ar bem claro que 
no dia 17 de Outubro de 1934, esse concurso caducou, perdeu a 
a sua validade. 

A Commissão de Constituição e Justiça, entretanto, no dia 
28 de Março de 1935, anno corrente ... 

O Sa. Joíio BERALDD - Peloo seus novos membros. 
O SR. BARRETO PINTO - Não, pelos antigos, declarou 

que o projecto podia ser approvado pela Cama.ra. Ahi_ não er.a. 
inconstitucionaL 

o Srt. Asc.uuo TUBINo - Ahi o críterio é de diversa 
interpretação. A Commissão anterior entendeu que a vi
gencla de um anno era para a data de realização ào concur.so. 
Quando o parecer foi dado, não estava caduco o prazo, de ac:~ 

cordo com o criterio da. Commissão anterior. 
O SR. BARRETO PINTO - V. Ex., não precisa ·ficar tris

te C.Ri:Jo) porque, vou no fim congratular-me com a. Commissão . 
<Riso). 

O SR. AscANio TuBINo - Tanto é assim que V. Ex. ha de 
ver meu voto. O parecer da Commissão anterior, da qual !ui 
relator, se justüica.va pl~namente naquella época. Posteriormente, 
como o projecto retardasse a. vir ao plenario, o concurso caducou, 
razão pela qual actualmente é inconstitucioillll a proposição. 
Nesse sentido votei, de accordo com a Co:mmis.são. 

O· SR. BARRETO PINTO - Inconstitucional, meu nobre 
eoUega, o projecto tornou-se inconstitucional desde a. promul
gação da. carta. constitucional, que estabeleceu novos moldes, novo 
regimen para o provimento dos cargos . 

o SR.. AscAmo T'oBmo - V. Ex. está fazendo tempestade 
nwn copo d'agua. 

O SR. BA.R.RETO PINTO.- Mas, proseguirei, Sr. Presiden
te. Termina o referido parecer com as seguintes palavras: 
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"Assim sendo - a Comillissão de Constituição e Jus
tiça. é de parecer que o Decreto n. 23.221, de 17 de Ou
tubro de 1933, já caducou, não sendo, por .isSo, aconse
lha.vel a. a.piJ-rovação do projecto n. . 83-A. de 1935, que 
pretende revigoral-o até mesmo por :5er inconstituciona l 
a. materia .que visa. regular, em face do disposto no ar
tigo 104, letra a, àa Constituição Federal" . 

Lido, Sr. Presidente, como se acha., o parecer, não preciso 
mais dizer pa-ra. responder aos apartes com que fui distinguido, 
e desde já., enVio as minhas promettidas congntulações (Risos>. 

O SR. AscANio Ttrnmo - Agradeço a V. Ex.. em nome, da 
Commissã.o. 

O SR. BARRETO PINTO - O que eu quiz, Sr. Presidente, 
foi mostrar á. Camara que :1ão houve impertinencia de minha 
parte quanto fiz volta.r o 'Projecto á Cotnmissão. 

O SR. .AscANio 'I'uBlNo - Com zelo muito Iouvavel. 
O SR. BAAR.ETO PINTO -Agradecido a. V. E.'l: . 
O SR. WAJIDERLEY PINllo - Nesse caso, V . Ex. deve c :>ngra

tuiar-se comsigo mesmo. 
O SR. BARRETO PINTO - A opposição, sim, é que deve 

estar sa.tis!eia., do trabalho que llle poupei. (Risos> , 
Feitas essa.> considerações, espero que o projecto seja rejei

tado. (Muito bem ; muito õeml . 

Em seguida, é rejeitado o projecto n . 146, de 
1935, (1• ~atura). 

O Sr. Presidente - O projecto vae para o Arcmvo. 

Votação do requerimento n. 81, àe 1935, (1• Le
gislatura). do Sr. Adalberto Corrêa,, e ou.tro3, soli
citando a inclusão em Ordem elo D ia, ào projecto 
n. 275, àe 1935. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a. votos o requerimento. 

O Sr. Barreto Pmto - Peço a. palavra., pela ordem . 

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

O SR. BARRETO PINTO <Pela ordem>- Sr. Presidente, V. Ex. 
acaba. de annunc!a.r a. votação do requerimento n. 81, de 1935, 
solicitando a. inclusão na Ordem do Dia do projecto n. 275. 

Antes de tudo, desejava. <tl.le a Mesa. me informasse sobre a. 
ma.tetia contida nesse projecto. (Pausa). 

O SR. BIAS Foan:s --- Tenho um a.vulso do 'Ptojecto. Forne
ço-o ao nobre collega. para que se oriente. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. Presidente, o nobre Depu
tado, Sr. Bias Fortes, vem em meu auxilio, fornecendo-me o 
avttlso do projecto. 
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Nã.o obstante, tenho a levantar a seguinte questão de ordem. 
A constituição estabelece que, decorrido o prazo de 60 dias 

sem que uma proposição tenha parecer, será. incluída na Ordem 
do Dia, mediante simples requerimento. 

A Mesa., ha dias, decidiu que ainda não estavam transcorri
dos os 60 dias e se fossemos adaptar outro criterio, teríamos de 
desarchivar cerca de 14 ou 15 mil projectos. Mas o projecto nu
mero 275 não está no archivo e, neste caso, deverá ficar pre
judicado o requerimento n. 81 que pede a sua inclusão em Or
dem do Dia. 

Desejava que a Mesa resolvesse esta questão de ordem, afim 
de firmar uma regra a respeito do assumpto. <Muito bem>. 

O Sr. Presidente - O .requerimento que é objecto da considera
ção da Casa, pedindo a inclusão em Ordem do Dia. do projecto 
n. 275, funda-se no disposto no art. 68 do Regimento, nestes 
termos: 

"As propos1çoes enviadas ás Com.ntissões, que não ti
ve:am parecer no prazo de trinta sessões consecutivas da 
Camara, poderão ser incluídas em Ordem do Dia, ind_e
pendentemente delle, ez-ofjicio, pelo Presidente, au por 
determinação da Camara, a requerimento de qualquer 
Deputado'' . 

E' o caso. Em virtude de haver decorrido o prazo de 30 ses
sões consecutivas sem que obtivesse parecer, foi requerida pelo 
nobre Deputado Adalberto Corrêa a inclusão do projecto n. 275, 
na Ordem do Dia. 

Na fôrma do Regimento, pois. o requerlmento deverá. ser con
slderado pelo plenario. Nesse sentido, vou consultar a Camara . 

O Sr. Barreto Pinto - Peço a palavra, pela ordem. 

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

O SR. BARRETO Q!NTO (Pela ordem> -Sr. Presidente duas 
palavras apenas, afim de insistir na questão de ordem que le
vantei. Antes do Regimento, trata-se de observar um disposi
tivo da Constituição, que manda incluir, independentemente de 
~equerimento votado pela Camara, um projecto que, durante 60 
dias, não tenha obtido parecer. 

Além do mais, Sr. Presidente, o projecto n. 275, não estava 
archivado, pois já tem parecer e, nessa conformidade, deve ser 
incluído r.a Ordem. do Dia, independentemente de consUlta á 
Camara . 

E' verdade que o nobre sígna.tario do requerimento funda 
o seu pedido no art. 68 do Regimento Interno a que vossa Ex._. 
Sr. Presidente, acaba de referir-se, mas a Mesa. a quem. cabe 
resolver, em ultima instancia, sobre o cumpr!mento da lei in
terna, não póde despresa.r o que prescreve o art. 42 da Const i
tuição, nestes termos: 
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"Transcorridos sessenta dias do recebimento de um 
projecto de lei pela. Camara., o Presidente desta, a. reque~ 
rimento de qualquer Deputado, manda.l-o-á. incluir na or~ 
dem do Dia, para ser discutido e votado, independente
mente de parecern. 

Ahi. temos a questão de ordem, Sr. Presidente, que suscito 
para firmar minha orientação, futuramente. CMuito bem). 

O Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem !ormu~ 
lada pelo nobre Deputado, Sr . B~neto Pinto, devo esclarecer que 
o projecto foi apresentada. na Legislatura passada, no periodo de 
prorogação da Assembléa Nacional Constituinte. Foi á Commls· 
sã.o de Finanças, em 26 de Maio, de modo que o prazo para !n~ 
terposição do parecer já havia sido esgotado. O rftluerlmento 
não collide com a Constituição que manda, decorridos sesacnto. 
dias da apresentação, seja incluido na Ordem do Dia qualquer 
projecto que não haja obtido parecer. 

Pelo contrario: o requerimento, iun<!E..lo no Regl.Jnento, vem 
promover que seja cumprido o preceito constitucional. 

Nada impede que a Camara se pronuncie a seu respeito. 

O SR. BARRETO PINTO <pela ordem.) - Sr. Presidente, 
Não estou confOI'IXUl.do e peço recoDSideração do acto de V. Ex. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr . Presidente, ouvi 
o que dJsse o Deputado Barreto Pinto. 

As proposições que, na fórma do Regimento, devem ser aub
mettidas á Camara mediante deliberação desta, quando, transl· 
tando nas Commissões res))ectivas, ~io tenham tido o devido nn· 
damento. são aquellas proposições sobre as quaes não se hllJ"m 
manifestado as Commis.sões a que essas mesmas propaslçOU te• 
nham sido enviadas pela Mesa àa Camara. (MUito bem> • 

Desde que se trate de uma proposição sobre a QUal j6. se mD.• 
nifestou a Commissáo, dando-lhe parecer, a Camara não tom quo 
deliberar acerca de nenhum requerimento pedindo a lnclua4o 
dessa. mesma proposição na Ordem do Dia, porque as PTQ\)011· 
ções, nesse caso, não serão bem aquellas de que cogita o ~rt. 08 
do R egimento · da. Camara. 

Vê V. Ex ., Sr. Presidente, que, ~e para cada proposlçdo 110· 
bre a qual se tivesse manifestado uma das comm!.ssões technlcaa 
da Camara, necessario se tornasse, para vir á Ordem do DIIL, 
um requerimento; vê V. Ex., Sr. Presídente, que, se a Me.<~~ da 
cama.ra nã.o pudesse, independentemente de requerimento, or
ganizar a Ordem do Dia. dos nossos trabalhos, quando o Regi· 
mento estabeleceu, fazendo~o sabiamente, que ao Cei)uta.do 6 
licito requerer que um projecto venha á Ordem do Dia. Indepen
dentemente de parecer, foi 'Porque o legislador do Regimento qutz 
.nã.o deixar apenas ao arbítrio da Mesa. e das. Conunissões e con
s_tituição das ordens do dia dos nossos trabalhos. 

O que o Regimento quiz, o que o Regimento quer, o que seria 
.absurdo a. qualquer de nos suppor que não qui.zesse, !oi que qual· 
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quer Co=issão pudesse procrastinar o conhecimento da Ca
mara sobre esta <>u aquella proposição apresentada ao seu exame 
e ao seu voto. 

Mas, Sr. Presidente, se o projecto de que cuida o requen
mento do Sr. Deputado Adalberto Corrêa já tez~e parecer da. 
ColllllÚSSâo, não se comprehende que, para que esse projecto, que 
já estava em segunda. discUSsão, venha á. Ordem do ·Dia, se queira. 
dar aquella mesma interpretação que ha dias dera o Sr. Presi
dente Antonio Carlos, do desarchlva.mento do projecto, por ter 
sido apresentado na outra Legislatura. e, no entender de s. Ex.!, 
ter havido a solução de continuidade que houve, pelo tempo entre 
a Legislatura em que se transrormou a Assembléa Nacional Con
stituinte e aquella que teve seu inicio em 3 de Maio do corrente 
anno. 

Chamo a attenção de V. Ex., Sr. Presidente, péço a V. Ex. 
me auxilie na interpretação do aegimento, neste instante, com 
sua intelligencia esclarecida, porque V. Ex., Sr. :Presidente, ha. 
de convir comnosco que, sendo o projecto em apreço apresen
tado, tendo sobre elle se pronuncl.a.do a Comm.issão technica res
pectiva, já. estando elle em segunda. discussão, tanto assim que 
recebeu emendas, não está esse proJecto, por certo, no caso da.
quell'outros de que cogita. o art. 68 da. nossa. lei interna. 

Esse projecto, Sr. Presidente, deverá .ser incluido na pri
meira Ordem do Dia dos nosso.> trabalhos, sem que, para. tanto, 
se torne preciso que a Camara. a respeito se pronuncie. porque. 
Sr. Presidente, repetindo, se no caso deste projecto a Camara t i
vesse necessidade de se prenunciar sobre a constituição da Ordem 
do Dia, o proprio Regimento não teria da.Q.o a. V. EX. . na qwtli
da.de de Presidente da Cama.ra, a autoridade de organizal~a. por
que estaria. V. Ex. sempre para fazer-o, na dependencla do voto 
da. Cama.ra. 

O SR. BARRETO. PINTo - V. Ex. está de pleno accordo com
migo. <Muito bem>. 

O SR. ACURCIO TORRES - Esperamos, portanto, que 
V. Ex., Sr. Presidente, que observa tudo táo esclareciclamente, 
mais uma vez veja ainda escla.recidamente o .Regimento e, sem 
ouvir a Cama.ra, sem nU> constranger, obrigando-:los a votar 
contra o Regimento, cumpra-o, colloca.ndo o projecto em. apreço 
na Ordem do Dia dos trabalhas de amanhã. 

O Sr. Presidente - O projecto realmente tem parecer da Com
!Uis.>iic; a. emenda. é que não. 

Na forma. do art. 68, póde o Presidente, ex-ojjicio, mandar 
incluir em Ordem do Dia., desde que haja. decorrido o prazo re
gimental, independente de consulta á. Cama.ra, as proposições . 

Assim, acceitando a InterPretação que acaba de ser alvitrada. 
pelo Sr. Acurcio Torres e ante.s reclamada. pelo Sr. Deputado 
Barreto Pinto, deixarei de ouVir a C amara. sobre· o requerimento 
e farei incluir o projecto em Ordem do Dia.· <Apoiado8; muita 
bem. Palmas) . · 
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Votação do requerimento n.. 82, de 1935 U" Le
gislatura), do Sr. Gomes Ferraz, de informações so
bre os Estados atrazados nos serviços de juros das 
Obrigações do Thesouro que lhes foram cedidas pela 
União, a titulo de emprestimo. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a camara sobre o requeri
mento. 

O Sr. Gomes Ferra2 <Para encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, o requerimento de minha autoria, cuja votação v. Ex. 
acaba de annunciar, não visa., de fórma. alguma, molestar o hon
rado e digno titular ela Pasta da Fazenda. com. um pedido de ,in
formações impertinente, descabido, fóra das normas ou praxes 
parlamentares. Pelo contrario, elle collima o esclarecimento de 
facto de summa releva.ncia, dado o commentario contido no re
latorio · apresentado ao· Sr. Ministro da Fazenda. pelo Sr. Oscar 
Bormann, relator da Com:IJUssão encarregada. de levantar o qua
dro de previsão c.a. receita publica. para o exercicio de 1936 . 

No relatorio alludido diz-se o seguinte: 

"Os debitas de diversos Estados á. União, provenien
tes de Obrigações do . Thesouro que lhes foram entregues 
por emprestimo, crescem de anno para anno, á falt-a de 
pagamento dos juro:s vencidos. Na proposta para 1936 
foi apurada, pela Contadoria. Geral da Republica, a. 
quantia de 111. '141: 000$000. 

Fa.z-.se necessa.rio, pols, providenciar sobre a liquida
ção dessa divida., a qual contribue para aggravar o de
ficit orçamentario. 

Accrescenta ainda. o rela.torio, Sr. Presidente, que ha Mi
nisterío que não recolhe ao Thesouro .suas rendas índustríaes. 
motivo por que não constam da. Despesa as dotações relativas ao 
emprego dessas verbas. 

Ora, a. Constituição Federal, no art. 50, é expressa, prescre
vendo que o orçamento será uno, mcorporando-se, oBrigatoria
mente, na Receita, todos os tributos, rendas e supprimento:s de 
fundos, e incluindo-se discriminadamente, na Despesa., todas as 
dotações necessarias a.o cll8teio dos serviços publicos. Como. pois. 
sonegar do Orçamento as rendas industriaes de um Minísterio, 
justamente no momento em que todas a.s vozes brasileiras cla
mam pelo equilibrio orçamentario, pela. exacta. e escrupulosa ap
plícaçã.o dos cllnheiros publícos, e em que se procura., graças aoo 
sabios preceitos do Estatuto Fundamental, imprimir uma cara
cterística de sinceridade, de moralidade e de honestidade na vida 
orçamenta.ria do Paiz ? 

Sr. Presidente, combater, por todos os meios e formas, sem 
dó nem piedade, a fraude, a sonegação e o contrabando, os tres 
terriveis flagellos geradores da evasão das rendas nacionae.s; re
stringir as despesas da União ao quantum satís para conservaçã<> 
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dos serviços publicos; evitar novos encargos ou compromissos 
adiar gastos sobre obras ou serviços sumptuarios; emprehender 
um regimen rigoroso de economias e incentivar o augmento e 
a producção das rendas por meio de uma fiscalização criteriosa. 
e uma. arrecadação honesta; tudo isto, Sr. Presidente, deve pre
occupar a attenção maxima dos legisladores, principalmente no 
inStante em que a Carnara é chamada a tomar conhecimento da 
proposta que orça a Receita e fixa a Des~a Geral da Repu
blica para o annQ de 1936. Se, na linguagem do Sr. Bormann> ~ 
que tem contribuído, em grande parte, para aggravar o àejictt 
do orçamento. é o atrazo. ·a mora., o retardamento de certos 
Estados na satisfação dos juros de seus debitos perante a Nação, 
é justo que saibamos quaes são esses Estados e qual a quota de 
cada um nesse debito. 

Já na Mensagem de Maio, o honrado Sr. Presidente da Repu
blica, chamando a attenção do Poder Legislativo para. este e ou
tros factos, solicitava providencias urgentes, em face das neces
sidades inadiaveis das despesas publicas. E eis porque penso, Se
nhor Presidente, que, em face do orçamento que vamos examinar, 
nossa actuação parlamentar deve ser a mesma contida no pro
gramma governamental elaborado pelo eminente estadista fran
cez Pierre La.val, a saber: 

"1° Ao mesmo tempo que se fará o reajustamento 
do orçamento do Estado, serão procedidas a revisão e 
depuração. 

2" Os abusos serão verificados e reprimidos com o 
maior rigor, em todos os postos de despesas publicas; 

3" O principio de estricta economia, com os seus co
rollarios e a regra da reducção maxima de todas as des".. 
pesas empenhadas, serão a.pplicados, sem excepção, a to
dos os departamentos m.inisteriaes, que ficarão adstri
cto.s, a uma contabilidade isenta de artificios. 

4.'' Os sacrifícios impostos a todas as consignações 
orçamentarias, serão repartidos, com equidade, tendo-se 
em consideração as subvenções e pensões destinadas ã 
p:::otecção da família. 

5.• Não serão levados em conta os interesses parti
culares, por mais respeitaveis que sejam, desde que cal
lidam com o interesse geral. 

6." O equilíbrio orça.mentario não será consignado 
de modo estatico, isto é, com a simples reducção de ver
bas, e sim dynamicamente, isto é, r eanimando e estimu
lando a actividade economica do Paiz, em todos os seus 
dominio.s". 

Fundam.entando este programma, disse o Sr. Ministro Laval : 
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"Teremos a coragem e, se preciso, até a audacia, 
de tudo promover para salvar o regime. Falaremos ao 
Paiz a linguagem leal e clara e lhe daremos as razões 
justificativas da nossa attitude. N:enhum obstacuio nos 
deterá. Mostraremos, pela calma e pelo sangue frio, que 
temos confiança no destino da França. Sanear as nossa..~ 

finanças, reanimar a economia, assegurar o futuro da. 
juventude, eis a nossa tarefa. Ha ainda esta outra ·mis
são: numa patria forte e leal, servir apaixonadamente· a. 
causa da paz". 

Sr. Presidente, sigamos a lição e o exem-plo que nos vem da 
F.rança, a patria da intelligencia e da civilização do mundo. 

Era o que tinha a dizer. <Muito bem). 

Em seguida, é approvado o requertmento numero 
82_. de 1935. (!' Legislatura). 

O :Sr. Presidente - Passa-se á materia em discussão. 

2• discussão do pro1ecto n. 148, de 1935 (1" Let;!ll
latura) , abrindo, pelo Ministerio da. AgricuLtura, o. 
credito especial de 300:000$000, para occorrer eis de.~

pesas como combate á raiva em varias zonas cria
doras do Paiz. 

O Sr . .Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto <Pela ordem) - Sr. Presidente, este 
pro.lecto não póde figurar na Ordem do Dia. porquanto in!11nge 
claramente o disposto no art. 141, § 2" do Regimento, que diz: 

"Nenhum projecto poderá ser incluido na Ordem ão 
Dla sem transcripção do texto legal ". 

Verifico, pelo avulso distribuído hoje, que, na abertura deste 
credito de 300:000$000, ha re!erencia á. Lei 21.266, de 8 de Abr.U 
de 1932, que, entretanto, não a tenho na memorla. 

A Camara não deve votar uma proposição em taes condições, 
sem estar devidamente esclarecida. 

Se V. Ex., de momento, tiver elementos para me informar o 
que dispõe o allud.ido decreto n. 21. 266, de 8 de Abril de 1932t 
mencionando no art. 3° do projecto enviado pela Commissão de 
Finanças, eu retiro a minha. reclamação. Do contrario, é prefer1-
vel adiar a discussão do project o, para que seja cumprido o pre
ceito regimental. 

O Sr. Presidente - Attendendo favoravelmente á questão de 
ordem levantada pelo illustre Deputado Sr. Barreto Pinto, !arei 
retirar o projecto da Ordem do Dia.. 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 
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REQUERIMENTO 

Requeiro áispensa de impressão da redacção final do projecto 
n. 34-B, de 1935, afim de ser immediatamente votado. 

sala das Sessões, 24 de Julho de 1935 - Homero Pires. 

Approvado. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, per
guntaria a. V. Ex. p or que motivo ainda não foram approvadas as 
redacções finaes de tres projectos, cujos numeras no momento 
não recordo, publicados no Diario do Poder Legislativo do dla 20 
-bem como do Codigo de Minas, ma.teria de alta relevancia, cuia 
redacção final consta do Diarió, de hoje 

Se essas redacçóes se encontrarem sobre a mesa, peço a. 
V. Ex. que as submetta ao voto da Camam. 

O Sr. Presidente - Não procede a reclamação do nobre 
Deputado, porquanto as redacções já foram approvadas, sendo 
que o Codigo de Minas foi enviado ao Senado. 

E' lida, e, sem observações. approvada a seguinte 

"REDACÇÃO 

:PROJECTO 

N. 34-B - 1935 

Redacção final do projecto n. 34-A, de 1935, que autoriza. a. 
abrir o credito especial de 7.350:000$000, para obras nas linhas 
ferreas e telegraphicas no Estado da Ba.hia, e outras, e revigora 
o credito de 15.561:617$394, para. cumprir o contracto relativo 
á Estrada de Ferro Pa.racatú. 

O Poder Leglslativo decreta: 

Art. 1.• E ' o Poder Executlco a.utor1zado a a.br1r os seguinteS 
credites, para cujo custeio poderâ .razer as necessarias operações 
de credito: 

1°), de cinco xn11 contos <5. 000 : 000$000), para obras nas li
nha.<; ferreas e do Telegrapho Nacional, bem como nos serviços á 
cargo do Depa.rta.mento de Portos e Navega.çAo, no Estado da 
Bahia, nos termos da exposição do Sr. Ministro da. Via.ção e 
Obras Publicas, de 12 de Ma.io deste anno; 

2•), de oitocentos contos de réis <800:000$000), para conclusã o 
da ferrovia tJmoelro-Bom Ja.rdim, no Estado de Pernambuco; 

3°) , de mll contos <ie rê15 (1. 000:000$000), para construcçã.o 
de Ulll.a ponte, ligando a Ilha de Itamaracá. a.o continente, no 
mais estreito do ca.nal. 
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4"), de duzentos contos de réis (200:000$000), para construcção 
de uma ponte sobre o Trucunhaem, na. Estrada. de Rodagem Li
moeiro-Imbuzetro; 

5•), de trezentos contos de réis (300:000$000), para cons
trucção de um açude no Município de Pedra e de duzentos contos 
de réis (200 :000$000), para construcção de outro açude no Muni
cípio de Afogados de Ingajeira, ambos no Estado de PP..r
nambuco; 

6•), de cincoenta. contos de réis (50: 000$000), para constru
cção do predio dos Correios e Telegraphos de Afogados de Inga
jeira, no Estado de Pernambuco, de accõrdo com a planta e orça
mento approvados pelo Ministerio da Viação. 

Art. 2. • Fica revigorado o saldo de 15. 561 : 617$394 (quinze mil 
quinhentos e sessenta e um contos seisCentos e· dezesete mil tre
zentos e noventa e quatro réis) , do credito aberto pelo Decreto 
n. 22 . 022, de 27 de Outubro de 1932, aíim de que o Qi)verno Fe
deral possa cumprir o contracto realizado com o Estado de Minas 
Geraes, relativamente á Estrada de Ferro Paracatú. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Cormnis.são, 24 de Julho de 1935. - Valente ãe Lima, 
Presidente. - Mathias Freire. - Heitor Maia. 

A Commissão de Redacção, ao recügir, em definitivo, o pre
sente projecto, constatou que, nas emendas approvadas no plena
rio. foi consignada. a mais a importancia de 300:000$000, para á 
qual nenhuma applicação se descriminou. 

Nestas condições, verüicando a somma das differentes par
cellas, a Conunissão resolveu corrigir o total dos creditas constan
tes do a.rt. 1•. que fica sendo de 7.350:000$000.- Valente de Lima, 
Presidente.- Mathias Freire. - Heitor Maia. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ser enviado á. saocção. 

1• discussão do projecto n. 113-A, de 1935 (1' Le
gislatura) , suspendendo a concessão de inspecção 
prévia a universidades e institutos de ensino esta
d.uaes e livres, e apprO'Vação de seus estatutos, 'em-. 
quanto não tôr app7ova.ào o Plano Nacional de Edu
cação; tendo parecer com emenda da Commissão de 
Educação. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

Tem a palavra o Sr. Baptista. Lusardo. 
o SR. BAPTISTA LUSARDO- Sr . Presidente, V. Ex. acaba de 

annunciar a discussão do projeeto n. 113-A, de 1935, suspendendo 
a concessão de iDspecção prévia a universidade e in.stitutos de 
ensino estaduaes e livres, e approvação de seus estatutos, em
quanto não fôr elaborado o ·Plano Nacional de Educação; tendo 
parecer como emenda da Commissão de Educação. 
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Não conhecesse a Cantara e já não estivesse o Paiz farto de 
saber o que caracteriza o actual Governo - a ana.rchia em todos 
os sectores da adm!nistra.çáo publica - por certo causaria. especie 
e, nesta hera provocaria larga agitação nesta Casa o projecto ora 
em discussão. 

Sr. Presidente, como surprehender·nos, como causar-nos eS
tranheza medidas como a.s que se pleiteiam no actual momento, 
quando ellas caracterizam, traduzem, constituem um padrão de 
desordem, da anarchia que va.e em todos os ramos da adminls
tração, especialmente naquelle que maior interesse deveria des
pertar - o da alphabetiza.çáo, instrucção e educação do povo 
brasileiro? (Muito õem.) 

A Constituição já. completou seu primeiro ann1 versa rio. Ella. 
Instituiu, em termos categoricos e express1voo, que seria creado 
o conselho Naclonal de Educação, para que, com as luzes d!t.l> 
grandes figuras, dos grandes professores, dos grandes especialistas, 
se elaborasse um plano definitivo de educação nacional. 

Pergunto, entretanto, á Camara e ao actual Ministro da. 
Educação: Que fe~ S . Ex. até agora? Quaes os seus passos, qual: 
a medida definitiva, onde o gesto, a. attitude do Sr. Gustavo Ca
panema, no cumprimento do texto constitucional? Se havia dis
positivo que merecesse execução immedia.ta, que despertasse malor 
interesse, que fosse preoccupação constante de todos nós. devia ser, 
precisamente, este da organização de um plano nactonal da 
educaç!!.c 

Doze mezes transcorreram, e até agora, que rez o Senhor 
Ministro? Que fez. tambem, a Conunissão de Educação e Cultur a, 
da camara? · 

O Sa. RAm. BIT'!ENCOURT - V. Ex. pennltte um aparte? 
O SR. PEDRO ALEIXO - Dá licença para um aparte? 
O SR. RAu::. B ITTENCOU'l!T - Não se! a quem deve caber a 

prioridade para o aparte. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- Eu a dou a. V. Ex. 
O Sa. R.o.uz. Bll"l'ENCO'ORT - Como relator do projecto que di<'! 

respeito á creação do Conselho, quero prestar um. esclarecimento, 
A Comml.s.sã.o de Educação tem trabalhado, tanto asstm que ela· 
borou dois pareceres - por J.s.so que huuve mudanÇa. de relator 
de uma. LegiSlatura. para. outra - em tomo de dols projectos 
que, em fins do anno passado, :foram apresentados creando o re
ferido Conselho. o Sr. Mlnl.stro da Educaçã-o foi solicitado pela 
Conurtissã.o a offerecer suggestões. s. E>:. aqui compareceu, expon
do suas idéas, que estão sendo estudadas. 

Após esse estudo, a Comrnissáo apresentará o projecto ao ple· 
nar:lo, em caracter definitivo. Os dols pareceres a que alludo ro-
r~ um do Sr. Deputado Prado Kelly, na Legislatura passada, e 
outro de minha autoria, na actual. 

O Sa. JoÃo NEVEs - v. Ex. poderia. me informar se ainda estA 
a.nno virá ao conheeilnento da Camara o plano educacional? 

O SR." Rllm. Bl'ITENCOUitT- Alnda não adquiri, apezar do con· 
v1V1o estreito com os vangua:rdeiros da minoria., esse dom acu.m· 
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do, prophetico, da antevisão chronologica dos factos da vida 
parlamentar. 

O SR .. Joii.o NEVES - Não se trata de antevisão, mas apenas de 
uma pergunta: virá este anno o plano? 

O SR. RAUL BITTENcOURT - Não posso affirmar. pois nao te
nho ainda. como accentuei, o dom de uma previsão exacta. Sup.. 
ponho eu - isto sim - ... 

O SR. JoÃo NEVES - Quero me orientar. 
O SR. RauJ.. BrrnmcoURT - • . . que a lei que reorganiza o 

Conselho com toda facilidade será votada e sanccionada este anno. 
O SR. Joii.o NEVES - A minha pergunta se explica., porque li 

em certo jornal que só para o anno o plano de educação seria· 
.discutido IJelo parlamento. 

0 SR. RAUL BITTENCOURT - Reputo POSSíVel. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- Vou ouvir agora o aparte do 

nobre leader da bancada mineira, Sr. Pedro Aleixo. 
O SR. PEDRo A.Lmxo - Começo dizendo a V. Ex. que o leader1 

<ia. ba.ncada mineira é o illustre Presidente do Partido Progressis
ta, Sr. Antonio Carlos. Feita esta rectificação, devo declarar que 
o Sr. Gustavo Capanema, illustre Ministro da Educação, já me
receu do nobre Deputado Sr. Raul Bittencourt, a defesa que cabia 
a. respeito da Materia. Permitta-me recordar apenas, para que 
figure no seu discurso, por generosidade de V. Ex., dois disposi
tivos constitucionaes: primeiro. o artigo 5'', que diz: "Compete 
privativamente á União: XIV - traçar as directrizes da educa
ção nacional"; segundo, o art. 39, da Secção II, Das attribuições 
do POder Legi3rativo: Compete privativamente ao Poder Legis
lativo, com a sancçáo do Presidente da Republica: 8) legislar 
sobre: e) todas as materias de competencia da União, constan
tes do art. 5°, ou dependentes de lei federal, por força. à a. Con
stituição." Nestes termos, verifica-se que a Camara dos Depu
tados poderia. legislar sobre o assumpto do plano nacional de edu
cação independentemente mesmo do ante-proj~to que tivesse de 
ser offerecido pelo Ministro da Educação. Entretanto, faz bem 
a Camara em aguardar nesse sentido a orientação ou as bàses 
que virão a ser enviadas por S. Ex., porque a C amara, como o 
povo, ha. de verificar que o Ministro da Educação, Sr. Gustavo 
Capanema, só tem. um pensamento: propor, embora retardando 
um pouco, progra.mma que seja definitivo, tanto quanto possivel 
em se tratando de assumpto desta natureza. Muito grato a V. Ex. 
pelo aparte que me perrr.ittiu. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, a Camara. 
ouviu os apartes dos nobres Deputados pelo Rio Grande do Sul 
e Minas Geraes . Ambos apenas excusaram a tardança 1iesse pro
jecto, por parte, não só ds. Commissão, como ainda do Sr. Ml
rustro da Educação . 

Meu reparo não visa, ~e modo algum, criticar o Sr. MinJs
tro da Educação nem a Commissão de Educação e Cultura. des
ta. Casa. 

Quero pedir apenas a.o Sr. 1\ofinistl'o e aos membros da Com
missão que conjuguem esforços no sentido de que, antes do 
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termino desta. Legislatura, o Brasil tenha o seu plano nacional 
de educação, não só attendendo a uma necessidade imperiosa, 
como, principalmente, a uma necessidade basica. da organização 
da nossa raça, da intellectualidade brasileira, como ainda para 
que a Constituição de 16 de Julho seja cumprida. integralmente, 
.sobretudo naquillo que diz tão de perto com o progresso e os 
verdadeiros rumos da. nossa nacionalidade-

O SR. Oswax.no LIMA - Para o fim da Legislatura ainda fal
tam dois a.nnos ! 

O SR. DINiz Jum:oR - O orador refere-se ao termo da pre
sente Sessão Legislativa. Quanto ao plano a ser organizado. o 
Sr. Ministro da. Educação não pode tomar itticiativa. alguma an
t es que a. cama.ra tenha legislado sobre a creação do plano. 

O Sn. BARI!.ETO Pnn:o - · Tudo isso t em sido muito demorado. 
O SR. DINiz JUNioR - Concordo. 
o SP.. Joi o NEVES - Já se perderam quatro annos de dl

ctadura para a confecção desse plano . 
O SR. BARl!E'to Pnn:o - O proprio parecer da. Commissão diz 

que está em v esperas! A situação do ensino é a seguinte: o pra
jecto visa acabar com a inspecção previa. nos institutos off1-
ciaes de ensino e universidades creadas pelo Estado. o proje
cto está em primeira discussão, com parecer favora.vel da Com
missão. A verdade verdadeira, entretanto, é que, actualmente, !oi 
creada uma. Faculdade de Direito na Esplanada do Castello, no 
edificio da Associação Chri.stã de Moços, constituida., na maioria, 
pelos mesmos membros do cotpo docente da. Faculdade de Di
reito do Rio de Janeiro, afim de a brigar alumnos que não te
nham sido aproveitados por falta de vagas na .Faculdade offi
cial! 

O SR. PREsmENTE _,.. Attenção! Está com a palavra. o Sr. Depu
tado Baptist a Lusardo. 

O SR. BARRETO PINTO - Estou dando um aparte com per
missão do orador- Neste momento, a Commjssão de Educação e 
CUltura manda para este plenario projecto augmentando o nu
mero de inspectores nos estabelecimentos que contarem mais de 
quinhentos alumnos. 

o SR. MONTE .AJuw:s - o projecto não é da. ·commissão. 
E' de um membro da minoria . 

O SR. BaRRETO PINTo - Nlo temos escolas. Somos um paiz 
de analphabetos. Não creamoo estabeleeimentos officia.es de en
sino, e, na mesma occasião, vamos prejudicar a inspecção! Eu 
bem comprehendo a bôa intenção do digno collega. e amigo 
Sr. Henrique Dodsworth. 

Mas, por emquanto, lhe nã.o posso apoiar, neste caso e o 
declaro com pezar. 

Ó SR. BAPTiSTA LUSARDO - Sr. Presidente, vou agora 
retomar as considerações do meu discurso itticiado na hora do 
Expediente. 

O SR. Dnm: JUNIOR - V. Ex abandona o as.sumpto interes
santíssimo que abordava neste momento? 
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O SR. BAPTISTA LUSARDO - A elle voltarei opportu

namente. Sou juiz dessa opportunidade. 
o S!t. DINiz JUNIOR - Pergunto com o grande carinho que 

V. Ex. me merece. 
O SR. BAPTI§TA LUSARDO - E estou respondendo a 

v. Ex. 
Sr. Presidente, retomando o fio da. minha oração, devo de

clarar, ainda uma vez, ã. Ca.mara. que a minoria parlamentar não 
recuou, não recua e não recuará um millimetro da. orientação 
que se traçou e que tem seguido, palmo a palmo, enfren
tando todas as dif!iculda.des, arrancando do seu caminho todos 
os embaraços para., no cumprimento do seu mandato legis]a.tivo, 
interpretar os sentimentos da. Nsção, dizendo as verdades que 
precisam ser ditas, multas vezes duras verdades, mas que a Na
ção reclama. e a nossa consciencia. nos dita divulguemos sem. 
rebuços. (Palmas) . 

Sr. Presidente, a minoria parlamentar não recua. um passo. 
Os discursos do Sr. João Neves, o discurso-programma de estréa. 
e a. sua ultima. oração, abordando o thema dos extremismos do 
Paiz, são de coherencia absoluta. 

Aqui estamos pa.ra, ainda uma vez. reaffirmar-lhe a nossa 
integral solidariedade, ratificando ainda desta vez tudo o que 
se disse ali e que ora sustentamos. Não somos extremistas, nem 
da direita, nem da esquerda,. SomQS da democracia. <Muito 
bem) . 

O SR. OsWALDO LIMA - Um membro da minoria disse que 
o communismo é democracia. Assim, VV. EEx. podem estar com 
o communismo. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - E' possivel que dentro da 
democracia. se possa azúnhar o communismo, segundo muitos 
dos seus adeptos. 

o SR. OsWALDo LIMA - o communismo prega., no a.pice de 
seu desenvolvimento, a ausencia de Governo e á democracia ·é 

· Governo do povo. 

O SR. BAPTISTA LUSAROO - Communi.snlo não é au
sencia de Governo. V. Ex. desconhece a doutrina. Communis
mc, como integralismo, são formas de reforçar o Governo. 

o Sa. OswALDo LIMA - o communlsmo visa. extinguir a!inal 
o Estado. A. democracia quer o Estado eterno. 

O SR. BA.PTISTA LUSARDO- Nestas condiç~. Sr. Pre
sidente, somos o reducto da. democracia.. A minoria. parlamen
tar porá sempre a sua palavra, a sua autoridade moral, o ãeU 
prestigio político em defesa. de todos aquelles que merecendo go. 
zar das regalias constltucionaes, dellas se veJam privados pot 
uma. violencia do Governo ou dos seus prepootos. 

Nestas condições, não estamos aqui filiados á. AlUança Na
cional Libertadora ou ao Integrallsmo. Agora, se a. Alliança Na
cional Libertadora ou o Integralismo tiverem. os seus membros 
-privados dos dl;reltos a.ssegm-ad.os pela. Constituição brasileira 
que venham até nós, que venham ao nosso reducto, pois lhes 
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emprestaremos a nossa palavra na defesa de direitos porventura: 
conspurcados. 

O SR. JoÃo NEVES - Direitos impessoaes, sejam e!les de 
quem !orem. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO Essa a nossa posição, 
Sr. Presidente, saibam !Jern a Camara e o Paiz inteiro. 

Desejo, agora, dirigir-me é. imprensa do Rio de Janeiro e· 
.do resto do Brasil, dirigindo-lhe um appello, a.fim de que n~o· 
faça. confusã.o, intencionalmente ... 

O SR. JoÃo NEVES - O orador diz bem: intencionalmente. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO ... pois ·definida está a· 

nossa attitude; e, como já. disse, falo, neste instante, em nome 
da, minoria parlamentar. 

O SR. OswAI.Do LIMA - E' bom que a minoria esclareça bem 
esse ponto, porque o Paiz anda desconfiado com e!la. 

O SR. Joíí.o NEVES - O PaiZ nã.o anda desconfiado com a mi
noria. Na maioria é que elle jámais confiou. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, a Nação es
tá desconfiada, aturdida, attonita, sabem os Srs. Deputados com 
que'? Com a tapeação constante do Sr. Getulio Vargas que, du-
1'::!-nte cinco annos, tem illudido o Povo brasileiro. (Apoiados e 
não apotaaos. Palmas nas galerias) . 

O SR. OswALDo LIMA - O nobre orador está. recebendo os 
applau.sos da Alliança Nacional Libertadora. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Senhores, o que a Camara 
está. assistindo não é a m~nifestação da Alliança Nacional Li
bertadora. E se o fosse- note bem a Casa - tinham os parti
darias da Alliança esse direito, porque são brasileiros como qual
quer um de nós, (palmas nas galerias), em cujos corações pul::~"a 

o mesmo sentimento, a mesma idéa, .l mesmo espirito em prol 
da grandeza do Brasil. A Camara está ouvindo, sim, a prcp':"ia 
Nação ... 

O SR. OswALDo LIMA - Qualquer um desses regimens é pre
judicial a VV. EEx., poiS, victorioso um delles, as opposições não . 
terão voz, de vez que têm por objectivo estados unipartidarios. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... que attonita, descon
fiada, procura sa.ber para onde vae, visto, como não tem governo, 
mas um phantasma que, numa hora como esta, caça porco do 
matto na Fazenda de São Matheus. 

O SR. OswALDO LIMA - E' bom V. Ex. não confundir. A 
Nação não é a Alliança Nacional Libertadora. 

O SR. AMMAL PErxoro - O Chefe do áoverno procurou a 
Fa.~enda de São Matheus afim de meditar sobre os destinos ·da 
Nação. 

Q Sa. ManA L:tMA- Vamos mudar, então, a Capital ela Repu
blica. para a Fazenda de São Matheus. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - O Paiz inteiro, a esta 
hora, jã sabe como o Presidente da Republica estuda os altos 
problemas da nacionalidade - montando num cavallo, entre me
ças, gozando das florestas de São Matheus, numa caçacla inter-
mina. de porco do matto. 
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Com isso o Sr. Getulio Vargas ainda demonstra a sua dis
plicencia pelo Palz ..• 

O SR. AMARAL PEI.xo'I:o - Talvez seja corúiança. nos destinos 
da Nação. 

O SR. JoÃo NEVES - Com o fechamento de partidos políticos?~ 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... clisplicencia Sim, e não 

ha um brasileiro, não ha. um Deputado neste recinto que, em :;á. 

consciencia, não pense assim. 
Talvez o primeiro delles seja V. · Ex. , que, na sua intimida:

de, com a responsabilidade que pesa sobre os hombros do Pre
sidente da Cama:ra politica do Paiz, sobretudo após haver pas~ 
$$-dO 20 dias na presidencia. da. Republica, em conta.cto com os 
altos problemas nacionaes, melhor que ninguem pode ·ajuizar, 
avaliar e comprebender - ou não comprehender - como é que 
um Chefe de Estado, em hora tão grave paxa o Paiz, tendo ve· 
raneado no mez de dezembro e ha menos de dois mezes pas~ 
sa.dos durante vinte dias, já. esteja outra vez cansado e vá 
para Minas Geraes dedicar-se a caçadas, deixando ao Iéo o Era• 
sil desesperado, desconfiado, sem saber quando o dia final para 
sua desgraça. definitiva. 

O SR. V:tCToa RussoMANo - V. Ex., entretanto, acompanha
va o Presidente nas outras e:-ccursóes . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Diz V. Ex. que eu acom
panho-o agora, por espirito. Pessoalmente, só o acompanhei du
rante se1s mezes . 

0 SR. VIC'IOR RUSSOMANO - Tanto que V. Ex. trouxe a de~ 
claraçáo de que estaria concedido o voto feminino. 

O SR. PRESIDENTE - Attençã.o! Estimaria que o nobre orador 
se recordasse da disposição regimental que o obriga a debater 
a assumpto do projecto. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Poi apena.s uma divagação. 
Continuo dentro do thema da. politica educacional. . . <Riso) . E 
é materia de q1.1e trata o projecto em discussão. 

O tbema ê por demais complexo, é vasto, e entre seus extre
mos eu me sinto á. vontade para trazer á tona todos esses prlt
blemas connexos com a educação do nosso povo, a qual, por de
ficiente, deixa-o nesse apathismo que caracteriza a Nação bra
sileira. 

O Sa. RAUl. BIT'l'ENCOUR'l: - Permitta V. Ex. um aparte. 
v. Ex. acha perturbador que o Sr. Presidente da Republica, em
bora. exercendo integralDlente suas funcções, vá andar a cavallo. 
como se nisso houvesse algum desdouro a qualquer homem de 
governo, e principalmente a um riograndense. Pediria licen~ 
para ponderar a V. Ex. que, se ha no Paiz alguma duvida ou al
guma. hesitação, eu a entendo justificada, porquanto eXiste um 
mandado de segurança impetrado pela. Alliança Nacional Liber
tadora, S'J.bmettido á Côrte Suprema. Assi.In em ve:t de V. Ex. 
concitar o povo a ter os oihos attentos na iigura maxima do Po-. 
der Executivo, de quem já não depende o julgamento das pro
videncias ordenadas, deve exhortar =e povo, no momento, a ter 
as attenções voltadas para a Cõrte Suprema, o orgão mais alta 
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da Justiça brasileira, que dirá se as providencias do Executivo 
!oram ou não constitucionaes, justas e cabivels . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Muito resumida .seria a 
!uncção do Chefe do Governo se elle apenas tivesse de preoccu-~, 
par-se com casos como o que está a canúnho de ser julgado pela 
Côrte Suprema . 

o que causa especie, o que ninguem comprehende é essa atti
tude displicente do Chefe do Governo justalllente quando telll 
diante de si problemas graves . 

Pergunto: que têm feito o actusl Chefe do Governo? 
Resolveu o problema do café? Não ! 
Resolveu a situação do Lloyd Brasileiro? Não! 
Resolveu a questão das dividas com o estrangeiro? Não! 
Os problemas, entretanto. ahi estão aguardando solução. O 

proprio Governo acaba de annunciar, como justificativa do seu 
acto de fechamento de todas as sédes da Alliança Nacional Lf
bertadora no Brasil, que o regUnen está. ameaçado. 

De duas uma : ou o regimen, de facto, estava ameaçado de 
perigo imminente, e S. Ex. Viu que se encontrava em situação 
de ir talvez parar no Forte de Copacabana, ou, então, não é ver
dade que exista semelhante perigo. O que houve foi o Governo 
valer-se desse expediente de mandar espalhar aos quatro ventos 
rumores sobre a possibilidade de um golpe communista da Al
liança Nacional Libertadora alliada, ás opposições desta Casa. 
<Não apoiados) . 

Que isto foi dito, foi asegurado, não ha duvida alguma . 
O Sa. A!iiARAL PEix.oro - Todos nós temos duvidas. 
O SR. BAPTISTA LUSA..~- Mas houve recuo. E a prova 

de que recuaram nas affirmações está em que, o Sr. Chefe de 
Policia, na sua entrevista de hontem, nos !ez justiça . E ' ta.mbem 
uma das razões se não acreditar nos alardeados perigos. E' o 
Sr. Chefe de Policia que declara que ao lado do Governo, estão 
firmes todos os elementos que o apeiam, inclusive o integralismo. 
E como as opposições não estão com o conununlslno, é o caso 
de perguntar-se: a que fica reduzido esse communtsmo? Onde 
o peri~o :nu!"Jr!en\:~ para as instituições, a ponto de levar o GP
verno a tornar medidas draconianas como o fechamento de ro
das as sédes da Alliança Nacional Libertadora?! 

Senhores, vamos dizer a verdade! Tudo isSo não passou de 
·Uilla farça! Sabe bem a Nação que estamos sob ui:n Governo des
acreditado na. conscíencia nacional <não apoiados>, Governo no 
qual já. não ha mais confiança, Governo que se desdiz a cada. 
mstante; Governo que destruiu, um a um, os seus melhores ami
gas; que pela manhã e.11tá. apoiado num, ao meio dia o despreza 
para apoiar-se noutro, e á noite já. se apoia no adversario da 
vespera. 

Senhores, esse é o Governo que desilludiu a Nação Brasl
le!ra, tapeou-a e a tem tapeado até hoje! Despistou e continuará 
despistando até o ultilno dia. do seu quatriennio, sl é que, para 
infelicidade do Bra.l!il, esse quatrlennio chegar ao fim com o 
Sr: Getulio Vargas no poder . • 
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O SR. VrctoR RvssOII!ANO - Terá- tapeado desde o começo? 
O SR.. B~TA LUSARDO Mas que aparte infeliz! 

"Terá tapeado desde o começo! • 
O SL OswALDo LIMA - V. Ex. fo1 "tapeado" tambem? 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - O nobre representante do 

Rio Grande do Sul, cuio nome faço questão de declinar, o 
Sr. Deputado Victor Russotnano, atirou-me um desafio. 

O SR. VICTOR RUSSOl!lANO - Pergunta, não desafio. Nunca 
privei das conciliabulos das altas autoridades do Governo. 

O SR. BAPTISTA LlJSARDO - S. Ex. faz~me essa per
gunta: "V. Ex. terá sido tambem "tapeado"? 

0 SR.. VICTOR RUSSOMANO -Não foi bem isto. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Irei aos dois apartes. Irei 

ao Rio Grande do Sul e a. Penw.mbuco . Não perderá meu nobre 
collega. Sr. 05\VQldo Lima por esperar um segundo. Peço ao 
Sr. Victor Russomano que reproduza o aparte . 

0 SR. VICTOR RUSSOMANO -Perguntei Se o Governo "i:a.peou" 
desde o começo, desde que subiu ao Poder? 

O SR. BARROS C~ssAL - Antes de começaa a. ser Governo já 
"tapeava". 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, a.ffirmo á 
Camara. respondendo, que o Sr. Getulio Vargas "tapeou" a Na.
;;ão B:ra.s:it:ira. antt>.:; de chegar ao Governo. 

O SR.. Jost AuGusto - E' "tapeador" de nascença. 
O SR. OsWALDO Lil'dA- Então o orador não devia ter e$ado 

com elle na Allia.nça Liberal. 
O SR. :FI\BIO AaANHtt - Se o Sr. Getulio Vargas "tapeou" a. 

Nação antes de ir ao Governo, o orador nã.o podia tel-o apoiado. 
S. Ex. esteve no Rio de Janeiro com seu Chefe de Policia. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Vou lá.. Pergunta V. Ex. 
como a. toda bancada paulista do P. C ., como é que VV. EExs. 
tendo sido "tapeado", tendo sido ludibriadas pelo Sr. Getulio 
Vargas ... <Palmas nas galerias). 

G Sr. Presidente (Fazendo soar os tympanos) - Attenção! 
E' prohibido o pronunciamento das galerias. · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... tendo sido aggredidos ... 
O SR . .AMARAL PEixo:ro - Não apoiado. Foi um acto de le

gitima. defesa. do Governo. 
O SR. BAPTISTA LlJSARDO - ... apunhalados -· notae 

bem - pelo Sr. GetuliO Vargas, llomem de quem ainda ha pouco 
uma illustre dama paulista, Deputada á Assembléa do Estado, 
D. Maria. Thereza de ·Azevedo, em ma.nifestação que reproduzia. 
o sentimento da.quelle grande povo, dizia: "Sou catholica. e não 
posso odiar, mas, como humana, detesto o Sr. Getulio Varga.s" ... 

O SR. VrCTOa RossoMANo - As mulheres são sempre e:rtre
mfstc.s ... 

O SR. BAPTISTA. LUSA.R.DO - ... apeiam. dão sua inte
gral solidariedade ao homem que assim procedeu com São Paulo?! 

O Sa. AKAIW. PErxoro - PorQue esse bomem. na verdade, 
não trahiu, nem a.pun..~alou São Paulo, como affirma V. Ex. 
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0 SR. BAIUIOS CASSAL - Que fez? Desorganizou São Paulo, 
desmantelou sua. administração e sua vida publica. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Estas interpellações não po
dem ser respondidas, porque no coração de cada paulista ainda 
está viva a recordação do ultrage soffrido p~r aquelle grande 
povo . 

O SR. FABIO ARANHA - São Paulo teve o Governo que ·deU~ 
berou; São Paulo tem plenamente respeitaóa sua. autonomia; São 
Paulo, por isso, espontaneamente, collabora na administração na
cional <TrO<:am-se apartes) . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, ainda ha 
pouco dizia eu que essa . manobra do Governo foi o instante 
que elle achou para approximar-se um pouquinho da Nação, . .. 

0 Stt.. BARROS CASSAL - Não se approximou. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... tão divorciado andava. 

tão afastado, dos applausos dos 45 milhões de brasileiros. Quando 
de seu regresso de Buenos Aires, onde representara o Brasil, -
- ali recebendo festas, honrarias dignas do nosso Paiz ... 

O SR. BARROS CASs~ - A r{::.ção disso não tomou conheci·
mento. 

O SR. BAPI'ISTA LUSARDO - Diz o nobre Deputado 
muito ·bem . 

. . . ao pasSar S . Ex. pela Avenida, de regresso ao lar, sabe
mos que o que caracterizou sua. recepção foi o silencio profun
do, tendo-se a imagem viva de um enterro de l' classe. Vimos a 
tristeza externada nos olhares c.....s poucos que ao seu desembat~ 
que compareceram. 

V. Ex., Sr. Presidente, que vinha ao lado do Sr. Getulio 
Vargas, pôde muito bem calcular - habil e ·sagaz. politico que 
é, com aquella intelligencia. aquella perspicacia. nropria dos An
clradas. que V. Ex. tão nobremente incarna - pôde multo bem 
comprehender o que significava o mutismo dos nossos · compa
tricios. 

O SR. Osw.u.oo LIMA - Era. a emoção da alegria. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, ninguem 
terá mais educação patriotica. do que eu, maior e!Jucação civioa,, 
para respeitar o Chefe da Nação, quando o mereça, quando esteja 
á altura do cargo quando interprete o sentimento geral da Pa
tria. Não poderá, porém, receber a mesma consideração o Prt"
sidente que se desvia dos seus deveres, que não accode ao 
chamamento do seu Povo. Quando a população está des
orientada, S. EX. ·se entrega a. festas, como aquella a que 
compareceu na noite de 3 de Junho, em Jacarépaguá, e de que 
os jomaes deram photographias; S. Ex. vae a banquetes com 
os magnatas do Paiz, entendendo-se com elles sobre o fecha
mento da Alliança Nacional Libertadora. 

Onde, Sr. Presidente, se presenciou um chefe de Estado numa. 
hora. cheia de apprehellSÕeS como esta, proceder de tal sorte ? . 

Qualquer homem, medianamente conscio da sua responsa
bilidade, não daria á Nação, o espectaculo de deixar o Povo 
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na agorúa, na angustia, entregando-se a prazeres, como o das ca~ 
çadas, que a imprensa ultimamente noticiou. 

Permitta-me V. Ex:., Sr. Presidente, ·que, no meu entender 
ainda dentro do projecto n. 113~A. encontre eu meio de ler uma. 
carta dil'igida ao Sr.· João Neves pelo Sr. Mauricio de Lacerda, 
referente ao episodio do fechamento da séde da. Alliança, sobre 
t rechos de uma entrevista onde apparece Q.Ue a opposição 'Par
lamentar estava acertada com aquella assocla.ção para um plano 
violento de deposição do actua.l regi.men e derrubada do Sr. Ge~ 
tulio Vargas. 

o SR. VICTOR RussoMANO - Quem citou este episodio foi o 
Sr. Mauricio de Lacerda, atttibuindo~o ao Chefe de Policia . 

"Rio, 22 de Julho de 1935. 
João Neves. 
Acabo d.e ler no "Diario da Noite", uma entrevi.o;ta. 

re1ativa á minha pessõa, á. Allia.nça e á opposição. 
Venho pedir a você que esclareça da tribuna ter sido 

o meu pensamento deturpado, na referenda á supposta 
ligação entre a A. N. L. e a opposição, para um goZpe 
de Estado. 

Isso, aliás, decone da propria entrevista, na qual 
não se pôde occultar que fôra eu quem · communicara. ao 
Deputado José Augusto a dupla manobra da policia, em 
torno daquellas duas entidades. Essa manobra., eu a. co~ 

llú da confissão do interventor do Estado do Rio, feita 
perante· mim, o tabellião Schueler, do Estado do·Rio, e os 
capitães castro Afilhado e Trüfino Corrêa" . 

Chamo ·a attençã.o da Ca.mara para este trecho: 

"Disse-nos o Interventor que o Capitão Muller aca
bava., deante do Capitão Castro Afilhado, de affirmar a 
existenci,a no inq_uerito sobre o qual se baseou o decreto 
contra a. A. N. L. : de documentoos comprovando a liga~ 
ção desta ultima com a opposição para um golpe de Es~ 
tado''. 

'/eja a. Cam.ara como era grave a. declaração do Chefe de Po~ 
Ucia ao Interventor do Estado do Rio, feita em presença de um 
Capttão do Exercito, o Sr. Castro Afilhado. 

Ó SR. VICTOR RtrSSOllltANO - Aliás, este trecho vem na en
t revista.. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - PreciSamente . 

"Pui eu o primeiro a protestar contra a bs.léla, mos~ 
trando ao Interventor que só se estivessem.os cretirúzados, 
1rlamas da.r prova. escrlpta de wn c(ime. 

O Interventor A:ry Parreiras respondeu então que os 
documentos se re!erl.am apenas a ligações· pessoaes entre 
elementos das dua.s correntes. . . · ' ' 
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Essa. ementüJ estrategrea de um facto, que não passava 
a. respeito, o nenhum fundamento da. llistoriêta ... 

O José Augusto, que ha dias ouviu isso mesmo da. 
minha bocca, está. autorizado a testemunhar perante a 
ca.ma.ra, a verdade do que aq_ui lhe·. affirmo, á. qual eu 
já o autorizara tambem a declarar da tribuna., no fito de 
desmascarar a manobra. que se estava fazendo entre os 
remanescentes da revolução de Outucro, contra a. Aman
ça, ou entre a oppo.sição, contra o extre!Illsmo da Al~ 
liança". 

o SP.. PIW:Io KEu. Y - Entre esses remanescentes, estou certo, 
o nobre orador não inclue a figura honesta, correcta e leal do 
Interventor no Estado do Rio. 

O SR. BAIUi.os CASSAL - O orador estã. lendo uma carta. 
O Sa. PRJ.no KELLY - Desde que o Sr. Baptista Lusardo evi

ta, de maneira formal, emprestar solidariedade a un:J conceito· 
de ta.l fórma injusto. não teria. mais razão para. insistir a respeito. 
Espero essa attitude da· justiça do illustre collega. 

O S.t. BAIUtos CASSAI.. - O orador nã.o está. emprestando soli
dariedade ao conceito. Lê a carta, simplesmente. 

O SR. PRADo KELLY - Não creio que esteja na intenção ào 
Sr. Mauricio de LaceJ:da. nem do nobre orador, trazendo esse do
cumento á Camara, fazer qualquer referencia desprilnorosa ao 
illu.stre patrício, que é o Sr . Comma.ndante Aiy Parreiras. 

O SR·. JoÃo NEVEs - O Interventor Ary Parreiras não está 
em causa: senão como ponto de referencia. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Não tenho semelhante in
tenção, o mesmo succedendo ao autor da carta. 

O SR. Ac'ORCIO ToRREs- O nobre Deputado Prado Kelly sabe 
que não ha alguem da. minoria ca~;~az de trazer qualquer exp::essão 
desprimoro.sa em referencia ao Interventor flÍ.uninense. 

O SR. PRADo KEl.Ly - 'Tratando-se ele pbr~es que permitti~ 
riam dupla. interpretação, dei f~ opportuni~de. ao Deputado Ba
ptista. Lusa.rdo pera. restabelecer seu exacto pensamento a respeito. 

O SR. BAPTISTA LUSAR.DO - Sr. Presidente, ainda vol~ 
tarei ao assumpto. 

O SR. P!u:smENTE - Attençáo! Estando a findar a hora. da 
Sessão, vou submetter ao voto da Casa wn requerilnento da au-: 
do Sr. Deputado José AugUSto que pede a. proroga.ção dos traba.;-
lhos por meia. bora.. · 

OS Senhores que a.pprovara o requer.!mento. queiram conser
var-se sentados. (Pa1LSa) • 

Foi approvatto. 

Continua com a palavra o Sr. Deputado Baptista. Lusa.rdo. 
O SR.. :BAPTISTA LUSARDO ~ Prosigo, Sr. Presidente, na. 

leitura. do documento; · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:43+ Página48 de 61 

-z33-

Estas foram as minhas declarações ao reporter d~ 
Diarios AssOCiados, na Casa Carvalho, na noite de sabbado 
ultimo. 

Domingo e segunda-feira, isto é, hontem e hoje, ten· 
do o mesmo me telephonado, para perguntas relativa~ 
ao ... complot de São Paulo e outras invenções e provoca
ções em voga, respondendo quanto á babozeira destas ul·· 
timas, aproveitei para pedir que me levasse a entrevista, 
ao que se negou, sob pretextó de que estava muito fiel. 
E foi assim que com surpresa pude ler hoje, 'POSta na mi
nha bocca, a denuncia de uma uconspiração" entre a Al
liança e a opposição, que desde o principio venho desdi
zendo, no seio dos proprios governantes . 

Você, aliás, foi, antes de mim, victima do mesmo 
tru.c; póde portanto avaliar perfeitamente do meu caso. 
Aproveito para diZer-lhe, aqui, á.s claras, que o momento 
brasileiro que atravessamos, de esmigalhamento de todas 
das as liberdades, podemos e devemos, liõeraes e Uberta
dores, :'l('S dar as mãos na defesa das mesmas. como Ja 
fizemos no passado das nossas lutas, e poderemos repetir 
neste negro presente nacional. 

:Mas isto sem. cõres si.nist~s. nem sombras C::Jnspi.:ra
torias e sim na plena luz da nossa consciencia de brasi
leiros. 

Aperta-lhe a. mão e pede a leitura desta, na tribuna 
que você tanto illustra, o seu attento collega, amigo e ad'... 
mirador. -Mauricio de Lacerda". 

0 SR. VICTOR RVSSOMANO - Mas não fiquei esclarecido sobre 
s accusação feita á minoria. Não encontro explicação na carta, 
de modo que não sei se é procedente ou improcedente. Isso, talve2 
devido aos apartes. 

O SR. AcURcto ToRREs - O proprio Sr • Mauricio de Lacer
da. hontem. rectifica v a sua entrevista . 

o SR. BAPTiSTA LUSARDO - Sr. Presidente, se sufficien
te não fosse o documento que acabo de ler, tinhamos ainda a en
trevista. concedida, hontem, an "O Globo", pelo pro}lrio Chefe de 
Policia, o illustre Sr. Capitão Filinto Muller. na qual S. Ex. del
c1a.ra., de maneira definitiva, que nenhuma ligação havia, nem po
daria. haver, entre a Alliança Nacional Libertadora e a opposição 
par:Jsmenta.r, nesta. Casa. 

Vou ler os trechos da entrevista., referentes ao assumpto por 
m.im versado. Diz o Sr. Capitão Fllinto ::Muller: 

"De J:DB,js, vocês precisam ver que não será. facil a 
Alliança. tomar conta. do lJoder, não só pela. Juta inevita
vel entre as . tres correntes que a. dividem, cada. qual que-
rendo dominar as duas restantes, como pela reacção 1nevi
tavel do Governo, que conta com maiores elementos. 

Isso por um lado. Por outro, o que vocês verão? Ve
rão o integralismo, um inimigo natural dBs esquerdas e 
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que se h.a de valer do ensejo pará tentar os maiores e 
mais desesperados esforços, pelo seu triumpl;o- .. "'. 

Chamo, agora, a attenção da Camara para este tNcho, que 
sublinho: 

" convido não esquecer que a oppos1çao, propria~ 

mente dita, não ficará inerte na collísão que 1iguro" . 

E' o chefe de Policia, figura insuspeita. que· responde aos 
que, levianamente, quizeram assacar contra nós a pecha de oppo
sicionistas alliados aos communistas: 

"Essa opposi_ção conta com grandes nomes, a !Jeitos à 
administração e á politica do Paiz, e haveria forçosamen~ 
te de entrar tambem na luta, para se apoderar do poder 

publico. não se conformando em que o EstadD ca.isse nas 
mãos do extremismo àa direita ou àa esquerda, ou vol~ 

vesse aos seus actuaes detentores". 

Nada, portanto, preciso accrescentsr, para defesa da opposição 
parlamentar, és declarações em termos inequívocos e insophisma~ 
veis do actual chefe de Policia do Dlstricto Federal. 

Já que me encontro na tribuna, aproveito o eru;elo para re-~ 
!uta.r tambem um trecho da entrevista que o Sr. Presidente da 
Republica, no seu repouso d.e São Matheus, concedeu ao "Diario 
ela Noite" de hontem. 

Perguntado pelo reda.ctor por que o Governo só tomara me~ 
didas repressivas contra a Alliança Nacional Libertadora, e não 
contra a extrema direita, o Integralismo S . Ex., em resposta 
meditada, publicada com o seu beneplacito, disse - e !oi intelll.: 
gentemente cornmentada pela "A Vanguarda", um dos orgãos da · 
imprensa liberal do Brasil. 

Chamo a. attenção especial do nosso eminente colleg;a,, figura 
sem duvida de verdadeiro estadista, o nobre leader da maioria, 
Sr. Raul Fernandes, cujo nome declino com a reverencia que me 
merece - e chamo a sua especial attenção porque terei de lnter
pellar a Camara na. pessoa de S. Ex . (Lê> : 

Sr. Presidente, meus nobres collegas da maioria.. o Presi
dente da Republica declara que não tem documentação, não pos
sue provas nem dados de que os integralistas estejam agindo· fóra 
da. lei. Mais ainda, nã.o tem conhecimento de que tenham trama"
do a subversão da ordem e do regime . E, portanto, se não tem 
documentos dessa natureza, documentos d~ tal valla que, á som
bra da Constituição e da Lei de Segurança Nacional o Executivo 
pudesse tomar medidas contra. essa. corrente extremista, como pe
dir-se, como entender-se, como deseja--r~se que o Govemo mandas
~e tambem fechar a séde do Integralismo? 

Pergunto aqui ao nobre leader da. maiória: tem ou não tem o 
Governo sciencia. ele documentos e provas de que o Integialismo é 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:43+ Pág ina 50 de 61 

-235-

corrent.e que pretende subverter a ordem e o regime da Carta 
de 16 de Julho? 

O SR. RAuL FERNANDEs - Respondo desde jã á. interpellação 
de V. Ex. A Camara 'VOtou, ha poucos dias, com o meu apoio. um 
requerimento de informações sobre se o Governo considera licita 
ou illicita a acçã.o do Partido Integralista. A palavra official será. 
ou.,-ida opportunamente. O que V. Ex. está fa~endo ê antecipar o 
debate, fundando-se numa reporta.gem a respeito de cuja authen
ticidade não temos nenhuma segurança. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Não precipito o debate, Vou 
responder com o Ministro da Justiça ao facto que V. Ex., o Go
verno e a maioria da cama.ra. parecem desconhecer . 

O Sa Rn.UL FE:aNANDEs - Então V. Ex. não foi sincero no seu 
pedido de informações. 

O :SR. BAPTISTA LUSARDO- Se não fui sincero, V. Ex. 
e a maioria da Camara deram manifestação de integral desco
nhecimento. e. sobretudo, de ignorancia da attitude do Governo 
da Republica, ao qual prestam irrestricto apoio nesta Casa. Tanto 
é assim que tenho documentos para proval-o. Sempre foi meu ha
bito nesta Casa dizer que mato a cobra e mostro logo o pão. 
(Risos). 

O SR. OswALDO LIMA- Mas. agora a cobra ficou viva. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - E' verdade que as cobras 

do Sr. Getulio Vargas são mais damninhas do que as do passado. 
0 SR. OSWALDO LIMA - Essa V. Ex. não mata. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- Essa é muito sinuosa, muito 

"tapeadora'', "tapeando" tanto que se torna difficil acertar-lhe 
uma pancada na cabeça. 

O SR. BoiTo DE MJ;::NEzEs- E' cobra muçum. 

O SR. BAPTIS'l'A LUSARDO - Sr. Presidente, V. Ex. vae 
ouvir como o Presidente da Republica agiu, ou por ignorancia, 
ou por não ligar a menor importancia aos actos da adnúnistra
ção, ou porque, como succede muitas vezes. S. Ex. assigna dt~ 

cruz os decretos dados á sua chancella. 
Se isso não succeàesse, não poderia. eu co~:.prehencter vlesse o 

Presidente da Republica, com sua. autoridade, dizer ao Palz que 
não tinha noticia, documentos ou provas, e. por isso, não tomara 
qualquer medida contra o rntegl'3lismo. ' 

O SR. OswALDO LIMA - o nobre orador está pedindo medidas 
repressivas contra o Integralismo? Nesse passo, parece que o li
beralismo de V. Ex. se divide. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Chegarei lã. 
Ouçam a Camara e o eminente collega, leader da xna1ona, 

como vou r~ponder com a palavra o!flcial; mais do que isso: pro~ 
varei que o Sr. Getulio Vargas, a.inda, agora, como é do ~eu cos
tume, tapear, tapear cada vez mais, alimentou a Alliança Nacio
nal Libertadora e a inSuflou contra o Integralismo; agora, preten~ 
de insuflar a outra, para aniquWa.l-a. Por isso. decla.ra que medida 
alguma :poder1a tomar contra. o Integralismo, viSto como não tinha 
documentação de qualquer especte. 
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Aqui está o documento ofiicial. Ouçam a C amara e V. Ex .• 
Sr. Presidente: 

"0 Sr. Capitão Filinto Muller, Chefe de Policia. en
viou esta tarde, ao Ministro da Justiça o seguinte officio: 

Urgente - Sr. Ministro da Justiça. 
Tendo chegado ao conhecimento desta repartição que 

a Acção Integralista. pretende realizar, amanhã, 14 do cor
rente, uma sessão no edifício do Instituto Nacional de Mu
slca, tenho a honra de. solicitar de V . Ex. as necessa.rtas 
providencies, junto ao Exmo . Sr. Ministro da. Educação, 
no sentido <te ser-lh.e negada. a. licença. para a.quelle fim. 
Visto tratar-se de um proprio nacional" - notem bem a 
Ca:mara e o honrado leader da maioria - e a doutrina que 
ali vae ser prégsda é contra o regime constitucionà.l vli
gente" . 

Doutrina, Srs . Deputados, que o Sr. Presidente da Republica 
declara desconhecer! 

O Stt. OSWALDO I..nlA - O Sr. Presidente da Republica. decta
rou que não persegue qualquer doutrina. 

o Sa. BAJutos CA.SsAL - Por que, então. persegue a Allia.nça? 
O SR. BAPTISTA LUSARDO -Não ha sophí.<;ma. Estamos· 

entre homens educados e de cultura. Não poâeremos nos prestar 
a sophismas tão grosseiras, ante texto incontestavel como o que 
acabo de ler. 

Qual foi c resultado do o!ficio do che!e de :Policia ao Sr. Mi~ 

nistro da Justiça? O Governo, :;ob o fundamento de que a doutri
na que ali ia ser prêgada era subversiva da ordem, prohibíu a rea-
lização da reunião. · · 

A simples pregação da doutrina bastou para que o Governo 
tomasse medidas draconianas. 

O SR. OsWALDO LIMA - O Governo prohibiu a pregação da 
doutrina num proprio nacional. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- A doutrina só é subversiva 
quando prêgada num proprio nacional? Deixa. de ser, quando prê
gada em outro qualquer logar?! 

Srs. Deputados, esta de que a doutrina. só é subversiva quan
do prégada. num e<tificio publico é de " cabo de esquadra •· e não 
me presto a responder. . . <Riso) • 

O SR. JoÃo NEVEs- Aliás, o Governo ahi tambem estava !óra 
da lei. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -Pergunto, porém, por que 
razão, sob que fundamento o Sr. Ministro da Guerra. acaba de 
:interpellar e prete.cde punir o Tenente-Coronel Newton Braga, por 
se ter incorporado ás fileiras Integralista.s. 

O SR. VICTOR Ru-ssoKANo - Questão de juramento militar . 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Não ha mais juramento. 

O Sr. PliDio Salgado .i& o aboliu. E' ceremonia dispensa.vel. Per
gunto, então: por que? Naturalmente porque o propri-o Ministro 
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üa Guerra considera o integralismo doutrina subversiva do regi
me actual. 

O nobre leader, como eu, terá lido esta manhã uma nota for~ 
necida á imprensa pelo governo rio-grandense, através do chefe 
ce ?::Jlic:a. pr3;;. qual são consentidos com1ClOS integralistas 
mediante pelido de licença prévio, de 24 horas. podendo essa auto~ 
ridade ajuizar da conveniencia ou inconveniencia de dar a necessa~ 
ria permis::.ão. Pois bem. no Río Grande do Sul já o integralismo foi 
considerado doutrina anarchica, aggremiação politica ameaçadora 
da ordem, tanto assim que ... 

o SR. OswALDo LIMa - Se o integralismo quer gover.no forte, 
não pôde ser aggremiação anarchica. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - . . . no mez de .Janeiro do 
·corrente anno, em S. Seba-stião do Cahy onde se realizou um co
micio integralista, íoí elle dissolvido a bala, sob o fundamento de 
que os adeptos dessa ideologia ameaçavam subverter a ordem pu~ 
blica. desrespeitando a lei. 

O nobre collega, Sr. Dario Crespo, era chefe de Policia nessa 
época, e ninguem com mais autoridade que S. Ex. para esclarel
cer o incidente. Os integralistas provocaram o conflicto. ou foi a 
policia que, sponte sua, dissolveu o comicio a bala'? 

o SR. DAltrO CRESPO - V. Ex. sabe perfeitamente que foram 
os integra listas que o provocaram. 

O SR. BARRos CassAL - Então, são elementos subversivas da 
ordem? 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Peço ao prezado coDega, Sr. 
Barros Cassai, que não interrompa, porque preciso apanhar a pa
lavra do ex-chefe de Policia, para tirar minhas conclusões. 

Vamos ouvir a exposição de S. Ex. 
O SR. DARIO CRESPO - V. Ex. deve conhecer o telegramma 

que passei. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Perfeitamente. Conheço 

esse telegramma e, de passagem, devo dizer ao nobre collega. que 
achei uma certa deselegancta. na attitude do Chefe do Executivo 
estadual. 

O SR. DARm CRESPO - O telegramm.a foi passado por mim. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- E' nisso mesmo que, no meu 

entender, consistiu a deselegancla do governador do Estado, 
O SR. D.uxo CRESPO - Em que a deselegancla? No dfzer a 

verdade? 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Responderei depoiS. Primei
ro, vamos ouvir a narrativa dos factos occorridos em São Sebas
tião do Cahy. I.sso é que interessa no momento. 

O SR. DARIO CRESPO - O telegramma foi publicado e teve até 
vasta. repercussão, inclusive, se não me engano, nesta propria Ca
mara.. 

O SR. CARLos REis- Quem aqu1 tratou do caso foi o Sr. Je
hovah Mott~. 

O SR .. SAPTISTA LUSARPO - E• verdade. O Deputado 
.Jehovah Meítta tratou do caso, lendo o telegramma do nobre col-
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lega. Pediria, entretanto, ao nobre Deputado que respondesse: fo
ram os integralistas que provocaram o incidente? 

o SR. DAKIO CRESPo - O caso ficou bem esclarecido at ravés 
de um inquerito. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -Não tenho de memorta os 
termos do inquerito; conheço vagamente o telegramma.. Por isso 
pediria, mais umo. vez, a. V. Ex. que esclarecesse: !oram os iute
gralistas que provocaram? 

0 SR . DARIO CRESPO- Não ha duvida, algmna. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Pres:idente, o aparte do 

nobre representante do Rio Grande do Sul culo nome declino com 
a estima que S. Ex. me merece, o Sr. Da.r1o. Crespo ... 

O SR. ARTl:IUR BEnNARDES Fluto - O aparte prova que o Sr. 
Presidente c!a. Republica anda muito alheio á.l> realidades bra
sileiras. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... prova que os integrali9-
tas, ma.n:u. militàri, no Rio Grande do Sul já tentaram perturbar 
a ordem, alvejando a policia do EStado. 

Veja bem a camara. Esse facto, que tanto impressionou o Rio 
Grande do Sul, o Sr. Presidente da Republlca mostra desconhecer. 

Agora, pergunto: foi esse o unico acto commettido pelos inte
gra.listas? E os incidentes de Petropolis. ha menos de dois mezes? 

O SR. OswALDo LIMA - Ahi a. responsabilidade não foi dEiles. 
Os jornaes caracterizaram bem isSo. 

O SR.. Bo\IU\os CASSAL - Então. foi da policia . 
O SR.. BAPTISTA LUSARDO - Vêem os nobres collegas. que 

o Presidente da Republica. está. alheio aos graves problemas do 
Paiz. Os seus auxiliares tomam medidas, os seus Minitros im
pedem reuniões, sob o fundamento de que nessas explanações 
theorica.s se faz a subversão da ordem e do regimen. As per;-:u-
bações se succedem em diversos Estados da Federação e, quanto 
ao integralismo, o Governo vem declarar que nã.o póde tomar IJro
videncias. 

O SR. OswALDO LIMA - O Governo tem certa razão, porqu.e 
o integralismo está. mais perto do nosso regime do que a Alliança: 
Nacional Libertadora. 

O SR. AMARAL PEixoTo - Quanto a essa parte, não apoiado. 
O SR. DoMINGOS VE:LLASCO - Está mais longe do que a Al

liança. Nacional Libertadora. 
O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador estar a findar o 

tempo de que dispõe. 

O SR. BAPTISTA LUSAR.DO - Vou concluir,. Sr. Presi
dente. 

Poderia levar mais longe - e esse era meu intento - minha 
oração, analysando actos como este que provam, de maneira in.so
phismavel, o desgoverno que impera em nosso PaiZ na hora pre
sente. Não temos governo; ha. descrença ·~ mal.b do q.ue isso,. 
como disse w:r: Deputado pernambucano - ha como que deses
pero, afflicção, inquerindo-se de todos os lados até quando have
mos de viver debaixo desse desgoverno; a.té quando a. d~gra.ça pe
sará. sobre nós, através esse Governo displicente, inexpressivo, gc-
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verno de caçadas, Governo que se entrega, na. hora da afflicção, 
aos prazeres da estancia de São :Matheus, reproduzindo falsamen
te uma. das scenas gauchescas de minha terra?! 

Sr. Presidente, a Nação ahi está. Não se tripudia impune
mente sobre 45 milhões de habitantes: e eu espero e confio em 
que, deante de tudo isso, a consciencia do Brasil desperte. tu
mando para. dias melhores, dias de gloria, em que se hão de 
affirmar o caracter, a força de vontade e as aspirações de todos 
os brasileiros. (Muito bem. Pal'OI.IU;. O orador é cumprimen
úuf,o). 

vem ã Mesa o seguinte 

Requeiro a prorogação da Sessão por mais meia hora. 

&la das Sessões, 24 de Julho de 1935. - Jose Augusto. 

Approva.do. 

Durante o díscurso do Sr. Baptista Lusardo, o 
Sr. Euvaldo Lodt 2• Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da. Presiàencia, que é occupada Pfi'lo Sr. Antonio 
Carlos, Presidente. 

O Sr. Pl"esidellte - Ha. ainda oradores lnscrmtos :;obre o pro
Jecto n. 113-A, de 1935. 

Tenho sobre a Mooa e vou submetter a votos o seguinte 

REQ'UEIIIMEN'IO 

Requeiro proroga.çáo da Sessão até o maY..iinO de ~ hora. 

Sala das Sessões, 24 de Julho de 1935. - Diniz Jun!or. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - A Sessão esta. prorogada. por mais mela. 
hora. 

Teln a palavra o Sr. João Carlos. 

O Sr. João Culos - Sr. Presidente, valendo-me do criterlo 
adaptadO pelo nobre Deputado, Sr. Baptista Lusa.rdo, venho á. 
tribuna entendendo que o eommentario largamente exposto. ha. 
momentos, se enquaclra na discussão do projecto faz pouco apre-
sentado á Camara.. 

Sob certo ponto de vista, concordo com S. ;Ex. Ha, de facto, 
que ligar o incldente parlamentar, que Vim<>s de assistir, aos ma.ls 
altos interesses, não ~6 de educação nacional, mas, particular-
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mente da. nossa educação parlamentâ.r quanto ás attitudes que 
cabem a uma Casa das responsabilidades da Cama.ra, na qual 
se vem presenciar o debate das mais graves questões que por
ventura interessem o espirito collectívo da Nação. 

Verd::..leiramente, é de se pergtW.tar: por que a a.toa.rda 
feita. pela minoria, ha momentos? Que grandes ·culpas cabem ao 
Governo da Republica. no instante em que se aprecia. o debate 
sobl'e as activida.des da Alliança Nacional Libertadora do · Com
munismo ou· do Integraüsmo? 

O Sr. Getulio Vargas ora é apontao:o como um esplrito ca
paz de truculencias, como se naquelle animo tranquillo e sereno 
pudesse haver germinado e fructüicado o exemplo de tanta vio
lencia ... 

O SI!. BARRos CASSAL - Displicencla ... 
O SR. JOAO CaRLOS - . . . commettida. na historia da 

nessa. vida. política! <Muito bem) . O Sr. Getulio Vargas, ora é 
apontado como displicente, conforme o aparte que acabo de 
ouvir neste momento, como indifferente á sorte do Paiz, ora é 
apontado por um Deputado como a dormlr, desligado de todos 
os problemas que a!Digem a Nação, ora ê apontado por outro 
apenas como um homem que se diverte .. . 

O SR. BAPTISTA LusARDO - V . Ex . dã licença para um apar
te ? Não foi a minoria que declarou na Sessão de hoje que o 
Sr. Getulio Vargas dormia tranquillamente. Não fomos nós. 

O SR. ADALBERxo CoR!dA - Devo declarar que V. Ex. não 
interpretou bem o aparte que dei ao discurso do Sr. Arthur 
Bernardes Filho. Disse, apenas. que o Sr. Getulio Vat"gas não 
p erdia o somno em relação ã. attitude da minoria, porque ella 
estava desprestigiada. V. Ex. não pode transformar o meu 
aparte á sua vontade. 

O SR. J ost AUGUSTO - Quanto ao nosso desprestigio e opinião 
pessoal de V. Ex. ; os factos dizem o contrario . 

0 SR. ADALBERTO CORRÊA - A minoria esté., COMO di$se, des
pre6tigiada. 

O SR. Jost AuGusxo - Nós da mlnorla temos tanta cultura, 
tanta. autoridade, como os que mais as tenham. <Trocam-se va
rias apartes>. 

O SR. JOAO CARLOS - Lamento profundamente que os 
nobres Deputados da minoria não saibam, atnda que por um 
momento, revestir-se da paciencia com que .ouvi. á espera. do 
momento em que pudesse responder, as crue1s e asperas objur
gatorl.as que aqui foram proferida.s. 

O SR. BAPTIS'1'A LvsARDO - V . Ex. e toda a Camara verifi
caram como fui crivado de apartes. Agora c2evo de~Iara.r a V. Ex. 
que estou disposto até o final de sua oraçAo a nAo mais in-
terrompel-o. · 

O SR. JOAO CARLOS - Respondo sempre com o maior 
prazer aos apartes dos meus distlnctos couegas,' · mas desejaria 
tivessem ao menos a pa.cienc:l.a- ele ouvir as razões que apresento 
para mostrar o absurdo, o illoglsmo, com que se discute a a.cçA.o 
do Sr . Presidente da Republica.. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 12:43+ Pág ina 56 de 61 

-241-

Verdadeiramente, dizia eu, Sr. Presidente, que fez o Sr. Ge
'tulio Vargas? E' o estadista displicente. pondo em segundo plano 
·os mais graveS interesses nacionaes, despreoccupado de salva
. guardar a ordem publica? Põe S. Ex. á. m.a.rgem o trabalho, 
a assistencia e a vigilancia., que lhe cabem como chefe supremo 
da Nação? Pois não é a propria minoria que neste momento se 

, alvoroça, se insurge, exactamente porque S. Ex:. toma medidas 
coercitivas de uma activida.de, que está .enchendo de preoccupa
ção a sociedade brasileira? ! 

0 SR. ARTlroR BERNAR.Ues FILHo - Se V. Ex, pretende, de 
·qualquer forma, referir-se á passagem do meu discurso, em que 
extra.nhei a ausencia do Presidente da Republica., devo dizer que 
meu pensamento foi este: se ha, realmente, uma grave e !mnú
nente ameaça. de perturbação da ordem social, não se comp:re
hende que, em hora. tão cheia de apprehensões para o Paiz, o 
Sr. Presidente da Republica, siga. para Juiz de Fóra, numa es
tação de turismo. 

O SR. JOAO CARLOS - E' preciso. Senhores, pOr as coi
sas em seus verdadenos termos; é preciso procurar encarar os 
assumptos sem levai-os ao extremo. Parece que os nobres Depu
tados da. minoria., em virtude de um certo eontacto com o ex
tremismo, contacto que não sei até que profundidade va.e. levam 
ao extremo as conclusões a que chegam . A verdade ê que o 
Sr. Getulio Vargas entendeu neeessaria~ as medidas tomad~. 
Isto não significa que S. Ex. esteja. vendo o Paiz ás portas do 
classico a.bysmo. 

O Governo tomou providencias acautelatoria.s da ordem pu. 
blica; suas autoridades estão agindo; ene está. vigil.a.nte. S. Ex. 
não foi para a China, nem para a Asia. A.cha.-se a dois passos 
iia. Capital da Republica. Sua a.t.J1;encia será apenas de alguns 
dias. Os honrados collega.s da minoria parece que, em logar de 
famigerados oppo.sitores do Sr. Getulio Vargas. teem o prazer de 
viver continuamente proximos de sua companhia.. . . (.R~o) . 

A verdade é que var.ia.s providencias foram adaptadas na· 
quelle sentido. Se o Sr. Presidente da Republica afastou-se daqui, 
o fez porque entendeu que o seu governo, cheio de homens qu,1:!1 
merecem sua confiança, tem zelosos guardas da segurança publica, 
a postos pelos rea.es interesses da. Famllia Bra.sneira. Não ha, por 
consequencia. inconveniente, graVidade alguma, nem se justi
fica o tumulto provocado por essa. simples viagem. 

Hoje, quem tivesse opportunidade de ouvir expressões aqui 
empregadas - e com que pezar o digo - pela minoria. tão sen• 
sitiva, tão chei.a de sensibilidades ... 

UM SR. DEPtrTADO - Tão melindrosa. 
O SR. JOAO CARLOS - ••. e. era quasi o termu - tão 

melindrosa. (riso) , vetüicaria. - não teoho a. menor duvida em o 
affirmar, que ellas recahiram. menos sobre o Pxesic1ente da Repu
_blica. do que sobre o decõro da Camara dos Deputados. <Muito 
-bem). 

Não posso comprehender, por exemplo, que se venha â 
·tribuna. desta Casa, como o fez o nobre Deputado Sr. Ba-
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ptista Lusa.rdo, chamar de fantoche o Chefe da Nação. Ao 
contrarto: vejo em S. Ex. uma !igura digna. de todo acatamen
to. já pela honradez inatacavel com que invartavelmente pro
cedeu, já. pelo espírito de tolerancia com que sempre pautou. to
dos os actos de sua vida publica, já. pelo espírito de concorclia 
com que tem procurado ' insinuar no a.Ilimo de todos os patrí
cios a necessidade de que a Nação enverede por um ramo m.a,js 

tranquillo, mais sereno, onde possam ser examinados, não sob o 
imperio das paixões que aqui explodem dia a dia, mas mediante 
exame bem orientado e inspirado. iodos os problemas que enten._ 
dem com a sorte da. Nacionalidade. 

O SR. OcTAVIo MANGABEIItA - Não apoiado. 
O SR. JOAO CARLOS -E' uma opinião digna de respeito; 

mas tenho o maior prazer de dizer a. V . Ex . que se a ma.ioria 
pensa. assim não estamos sôs, porque não somos apenas maioria. 
dentro da Camara.: somos a n-aíoria da Nação. (Apoiados e nãc;, 
apoiados. Palma:;) . 

Temos o direito de julgar o Sr. Presidente da Repf.lblica. S. 
Ex. aos nossos olhos a.pparece investido das preroga.tivas que enal
tecem os homens de caracter. 

O SR. RENATO . BARBOSA- Se não !assemos maiorta, não esta
riamos governando. 

0 SR. OcTAVIO MANGABEIRA - A Nação está farta. .. . 
O SR. JOAO CARLOS- Já que V. Ex .• meu nobre collega, 

embora o termo, repli<::o: fartos estamos nós de assistirmos, dia
riamente, a uma critica que se caracteriza por todos as violencias 
e onde não apparece a sincera preoccupaçáo dos estudos se rios: 
onde não a.pparece o desejo patriotico de examinar com sereni
dade os problemas trazidos ao debate e para os quaes volta os 
olhos a NaÇàO confiante, á espera de que os seus Tepresentantes 
venham aqui, não pa.ra la. vagem de roupa servida: não para dis
cu:ssões esterels, onde não ha um umco momento em que os altos 
interesses do Paiz sejam ventilados; não para o extravasamento 
de odios e rancores; náo para. estarmos rev1vendo a cada. instante 
scenas dolorosas ao coração do povo e que, se porventura pon
team a nossa histeria, como a. de outros povos, não devem. entre
tanto, ser motivo para. orientar o debate parlamentar . (Palmas) ; 
não para tudo isso, mas para cogitar a serio das q~tões que 
atormentam o Paiz. 

Esse contraste ha de apparecer, queira ou nã.o queira a m i:
norla . 

O SR. JosÉ AUGUSTO - Já está apparecendo .. . 
O SR. JOAO CARLOS - Elle apparece cada vez mais v1~ 

vo e ~mpolga o espírito da Nação . Neste momento, os proprios 
orgãos da opiníã.o publica, a propria imprensa da. Capital Fe
deral, mesmo a imprensa que tem hestllJzado o Governo, por 
varios de seus orgãos, embora ainda continuando a a.tacal~o, est á. 
completamente ·cHspar com as attitudes da. opposição, vindo ro
bustecer a acçáo governamental, o ambiente de confiança creado 
pela acção do Sr. Getulio Vargas, vindo dizer que a palavra 
do Poder Executivo está. sendo . ouvida por todos os brasileiros e 
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que, ao in\'és de ter decabiclo no espirito de quem qua- que seja, 
se reaffirma á certeza. de que elle cumprirá, até o fim. o .seu 
dever na defesa das liberdades publicas . (Apoiados; não apoiados). 

SR. AJ!THUR BE!!NARDES Fn.so - Se a imprensa está. em at~ 
titude díspar da minoria, é porque· tem interpretado errunea ~ 
mente nosso pensamento. V. Ex .. entretanto. não ha de ter 
mais qualquer duvida acerca. do pensamento da minoria, depois 
do Sr. Baptista Lusardo ter affirmado que ne:ohuma ligação ti~ 

vemos, temos ou teremos com o extremismo certeza de que elle 
cumprirá até o fim, o seu dever na defesa, de se ter capacitado 
do erro em que laborou. 

O SE. JOAO CARLOS - Nesse particular. devo observar 
ao meu nobre collega, Sr. Deputado Arthur Bemardes Filho que 
noto divergencia entre as declarações feitas pelo Sr. Baptista 
Lusardo, de que a minoria não tinha ligação de qualquef ord;ern 
com. a Alliança Nacional Libertadora, e a affil'maçã.o de V. Ex. 
dizendo que não tem, mas que se vierem a ter o demonstrarãd 
desassombradamente. 

O SR. AJt:nrnR BERNARDEs FILHo - V. Ex . não aponta no 
meu discurso essa passa.gt:I.<l . Ha, positivamente, um engano de 
v. Ex •. 

O SR. DEMETRIO XAVIER - O orador se refere ao discurso do 
Sr. Baptista Lusardo, no qual S . Ex. declarou 'que se a. N.'
líança viesse solicitar o a:mparo da minoria, na defesa de seus . 
direitos ..• 

0 SR. BARROS CASSAL - Direitos garantidos pela Constitui~ 
ção . . . 

O SR. CARtos REis - Registre-se. J>ortanto, a condicional -
"se vier". 

O SR. BAl'l'ISTA LrrsARDo - Se os Alliancistas se sentirem pri~ 
vados de seus direitos, por golpe do Governo, direitos consign~ 
dos na Constituição, e baterem ás portas da. opposição, nós esta~ 
remos a seu lado. Este o pensamento que aff.innei, em nome da 
mi.nor!a.. 

O SR. DEMETRIO X AVIER - Ahi está a condicional da. solida~ 
riedade. 

O SR. JOAO CARLOS - A resposta a essa affinnação está 
precisamente contida. :na contestação dada ao discurso de V. Ex. 
pelo nobre "leader" da maioria., Dr. Raul Fernandes . Approva
mos aqui um requerimento com o intUito de conhecer, em deta.
lbeS, o espirito, a.s tillalidades, a legitimidade da organização e, 
a. seu tempo, o Governo, respondendo, dará então margem a que 
os nobres Deputados, possam, com. perfeito eonheeimento de cau~ 
sa., apoiar ou criticar a acção desse mesmo Governo e de suas 
autoridades. 

O SR. BAPnSl'A LtlSAllDO - Respondi, precisamente a. o nobre 
lead.er da. maioria que o pensamento e a. orientação do Governo 
Já eram conhecidos, em face de um officio do Sr. Chefe de Po~ 
iicia, ao sr. Ml.nlstro da Justiça . O Governo, portanto, não va& 
responder em desaccordo colll. essa. informação. 1Ra outros 
apartes>. 
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O Sr. Presidente - Attenção ! Quem está com a palavra é o 
-sr. Deputado .João Ca.rlos. (Trocam-se nooos apartes) . 

Não adiante a troca de apartes sem permissão do orador, 
porque o serviço tacbygra.phico está. suspenso. Os Senhores De
putados que quizerem falar deverão inscrever-se devidamente. 
Estâ com a palavra o Sr. João Carlos. 

O SR. JOAO CARLOS - Sr . Presidente, o Governo tem ori
entação tomada. no assumpto, detenn.ina as providencias que lhe 
parecem necessarias. Está. reallzando os passos que co11vêm aos 
interesses impessoa.es do povo brasileiro; sent e-se forte, ampara
do pela forças armadas e pela opinião publica . (Apoiados e nád 
apoiados> que, no momento reallirma essa. confiança. através mes
mo, como disse ha. I)ouco, dos proprios orgãos de impre~ que 
até aqui o têm combinado. <Muito ôem) . 

Sente-se forte, e, nestas condições, não t em necessidade de 
procurar accordos com a. minoria. 

O Sa. JosÉ Avavsro - A minoria não precisa delles nem os 
quer. 

O SR. JOAO CARLOS - Devo declarar que um dos mo
tivos que me trouxeram á tribuna foi. exactamente, pedir ao no
bre Deputado Sr. Baptista Lusardo, que fez affirmação se
gundo a qual, por duas vezes, o Governo tinha procurado ac
cordos com a riúnoria, que precise os termos, as. pessoas, as situa
ções afim de que não pareça. que S . Ex. apenas quer apontar o 
Governo á Nação como em estado de fraqueza procurando o a.mi
paro da opposição. 

0 SR. BAPTISl'A Ll1SARDO - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
me considere inscripto para a primeira hora. do Expediente de 
amanhã, aiim de da.r resposta integral a._o nobre leader da banca
da situacionista. do Rio Grande do Sul . 

O SR. JOAO CARLOS - Lamento que essa resposta não 
possa. Vir jã , nt'Ste momento. 

O SR. DEMET!lzo XAVIER - E ' deveras lamentaveL 
O SR. VICTOR Rt7SSOlloii\NO - Podemos prorogar a sessão por 

mais uma hora. 
O SR. BAPTISTA LtJSAJ!DO - Não é lamentavel. porque não es

~u rugindo á. responsabilidade. Quem pede inscripção pa.ra a 
primeh'a hora do Expediente de amanhã, não foge á responsa
bilidade; antes, rea.ffirm&-a, e amanbti estará. na. tribuna para 
$atisfazer á curiosidade dos nobres coUegas. 

O SR. Asc.uno TDBmo. - E' la.mentavel, porque Vossa. Ex. 
que diz estar sempre armado com o cacete para. matar a cobra~ 
deveria. estar tambem agora preparado. . . (Risos) • 

0 SR. BAl'TlSTA LUSAJUio - VV . . EEx. amanhã verão. Não 
perderão por esperar. 

O SR. JOAO CARLOS- Enunctado o meu desejo, que, 1n
!elizm.eate, não pode ser agom satisfeito, pois para isso teremos 
de aguardar as horas de espera. que solicita o nobre collega, não 
quero continuar na tribUil& . Accen.tuaret tt.k!enas, antes de <lei~ 
xal-a, que sobram razões ao Sr. Baptista Lusardo quando diz que 
a Nação olha a.ttonita. esta actualidade. attonita porque vê que o:i 
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representantes do Paiz componentes da ~oria abrem mão com:~
pletamente dos sentimentoo de delicadeza pessoal para proferi~ 

rem termos que ferem vivamente, · a cUltura parlamentar, che
gando ao extremo de chamar de fantoche o Presidente da Repu-4 
blica; attonita. por ver como se teota vilipendiar o Govemo. 

o SR.. BAPTISTA LO"sAROO - Não é a. primeira. vez. Ainda h on
tem eu me deliciava na. leitura de um dos mais notaveis discur
sos de Ruy Barbosa, onde linguagem peor do que essa era em
pregada. na tribuna do Senado contra o então Presidente Hermes 
da. Fonseca.. 

O SR. JOAO CARLOS - Pois o precedente nã.o devia. levar 
V. Ex. a. adoptal-o. Se aquelle genio, em determinado momen
to das seus vôos oratorios, esqueceu a linguagem que passou como 
_paginas de cultura. paxa os Annaes do Parlamento Brasile-iro, só 
·posso attribuil-o ao momento de paixão, em que periclitou o equi
librio do seu espirito, porque do seu cerebro e do seu coração ape
nas partiam exemplos de amor á naciocalidade. <Muito bem . 
Palmas). 

O SR. AnM.BERTO t.:oRRtA - Lembro a v. Ex. que o Sr. Baptis
ta Lusa..rdo serviu com grande enthusiasmo, durante mais de dois 
annos, ao Governo do Sr. GetUlio Vargas, como Chefe de Po
licia.. 

O SR. JOAO CARLOS - A.ttonita vê a Nação a luta que 
nella se trava, no instante mesmo em que as autoridades do Go
verno estão cohibindo crimes que St' tramam cont ra a v]da e a 
propriedade dos cídadãos. 

O que a. Naçã.o vê attoníta é a Camara perdendo horas e ho
ras com debates estereis, contraproducentes, para reviver adias 
e paixões que não tem o menor interesse á nossa vida parlamen
tar, só prejudicam á nossa cultura política., debates em que se 
reacendem re.sentimentos que todos os homens de coração bem 
formados fazem por ver esquecidos, ao passo que tantos proble
mas ahi estão a pedir o estudo e o interesse dos Senhores Depu-
tados . · 

O SR. BAPriS1:A LUSARDo - Principalmente do Chefe da Na.. 
ção. Essa é que é a verdade. 

O SR. JOAO CARLOS - .Não tememos a verdade. Enca
ramol-a. de frente. E é ainda com a verdade que quero deixar a . 
tribuna, sr. Presidente, lembrando que o nobre Deputado Baptis· 
ta Lusardo falou em reducto da Democracia. 

Reducto da Democracia é aquelle onde se respeitam todo.s os· 
direitos, que aqui estamos para salva.gua.rda.r. Reducto da Demo~ 
cracia. é aqueUe oode a. educação politica, é praticada pelo modo 
com que tilnb.ramos em olhar os nossos ooversarios. Reducto da. 
Democracia é a.quelle onde se permitte que todos os interesses 
nacionae.s se desenvolvam, sem o perigo dessas doutrinas subversi
vas que ahi estão, a.meaçaodo :solapar a nacionalidadz, subver
ter~lbe os fundamentos. (Muito bem). 
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(Trocam-se vehementes apartes entre os Srs . Sal
gado Filho e José Augusto. Soam insistentemente os 
tympanos) . 

o Sr. Presidente - Attenção ! ,Faltam cinco minutos para es
gotar-se o tempo da prorogação - Peço aos nobres Deputados 

. pennittam a.o orador concluir. 

O SR. JOAO CARLOS - Sr. Pre.sidente. reducto àa. Demo
cracia nã.o é, segtlr&mente o ambiente em que o espírito dos po
lemistas se conturba para negar justiça aos adversarios; redu
cto da. Democracia. constituímos nós, os da maioria, que aqul nos 
encontramos legislando com perfeita consciencia dos nossos de
veres cívicos; e, passado este momento de conturbação, passado 
esse m.aremagnum de paixões, quando fôr escripta a Historia da 
época. que estamos vivendo, haveremos de._ vêr o que !oi a. obrn. 
deste governo, hoje atacado. villipendiado, diminuído, a cada mo
mento, pelos seus adversarios, como se lhe coubessem, exclusiva
mente as responsabilidades financeiras que est amos pagando, co
mo se delle se tivessem originado os e:.-ros de 40 annos de Vida 
republicana; reducto da. Democracia formamos nós, que, aqui, 
continuaremos à cumprb' nosso dever. queiram ou não queiram 
os membros da minoria, polS temos noção exacta das obrigações 
as.sumidll-'; perante o nosso eleitorado e que nos hão de permit
tir, chegados ao fim desta legislatura, voltar, altivamente, para 
junto dos nossos correligionartos: com a tranquilla consciencia 
do dever cumprido. (Muito bem; muito õem. Palmas. o orador 
ê vivamente cumprimentado) . 

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorogaçâo, fica 
adiada a discussão do pwjecto n. 113-A, de 1935. 

Vou levantar a Sessão, designando para. a de amanhã, a 

OIU>EM llO DIA 

Continuação da 1.• discussão do projecto n. ll3-A. de 1935 
(1.• legislaturn.) , suspendendo a concessão de inspecção prévia 
a universidade e institutos de ensino estaduaf!6 e livres, e appro
vaç&o de seus estatutos, emquanto nlo !Or approvado o Plano 
Nacional de Educação; tendo parecer com emenda da Commis
são de Educação; 

3.• discussão do projecto n. 97, de 1935 <l.• legislatura>, ins
t_ituindo as profissões de ad.vogado-academico e de advogado-pro
visionado, regulando o exercicio dessas· profissões e da de solici
tador e dando outras providencias; 

1.• discussão do projecto n. 87, de 1935 (1.• legislatura> .- crean
do cooperativas de consumo nas Caixas ou Institutos de Aposen-
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tadoria e PeiiSÕes; com pareceres contrarias das Conunissões . àe 
Legislação Social e de Finanças; 

1.• discussão do projecto n. 137, de 1935 (1.• legislatura), dis
pensando os estudantes dos cursos secundarias de exigencias le
gaes que menciona; tendo parecer com emendas da Coc:unissão 
de Educação; 

Discussão unica do projecto n . 89-A, de 1935 (L' legislatura). 
regulando o funccionamento do Tribunal de Contas; com pare
cer da Commissão de Finanças sobre as emendas em 2.' diS-· 
cussão; 

2.• discussão do projecto n . 275, de 1935, mandando incluir 
na divida passiva da União, com o credito de réis 250.000:000$000, 
as 'indei!lllÍ2açóes do Tra.ta.do de Pedras Altas; com substitutivo 
da Commissão de Finanças e Orçamento, e parecer da Commis
são de Justiça (com emenda) ; 

1.~ discussão do projecto n. 147, de 1935 (1.• legislatura.), dis
pondo sobre o direito ele promoção dos funccionarios subalter~ 

nos das Secretarias de Esta.do; tendo parecer com st.•.bstitutivo da 
Comm.issão Especial de Estatuto. 

Levanta-se a Sessão á.s 19 horas e 10 minutos. 

6!P Sessão, em 25 de Julho de 1935 

PRESIDmCIA DO SR. ANTONIO CARLOS. PRESIDENTE 

.A's 14 horas, compareceram os Srs.: Antonio Carlos, Pereira 
Lyra, Agenor Ra.bello, Eclmar Carvalho. Lauro Lopes, Ribeiro Ju
nior; Mario Chetmont, Acylino de Leão, Clementino Lisbôa, Ge
naro Ponte, Henrique Couto. Carlos Reis, Eliezer Moreira, Go
dofredo Vianna, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha, Freire de An
drade, Plínio Pompeu,' José de Borba, José Augusto, Ricardo ~r
reto, José Gomes. Samuel Duarte, Odon Bezerra., Souza. Leão, 
Rego Barros, Antonio de Góes, Reitor Maia, Teixeira Leite, Os
waldo Lima, Simões Barbosa, Fernandes Lima, Deodato Maia, 
Ama.ndo Fontes, Alta.mira.ndo Requião, Luiz Vianna Filho, Prisco 
Paraíso, Pinto Dantas. Edgard Sanches, Homero Pires, Nogueira 
Penido, Henrique Dodsworth, Sampaio Corrêa, Levi Carueiro, 
Acurcio Torres, Bandeira. Vaughan, Arthur Bernarde.s, Pedro 
Aleixo, Clemente Medrado, Augusto Viegas, João Beraldo, Furta.d.o . 
de Menezes, Daniel de carvalho, Christiano Machado, Macario 
de Almeida, Simão da Cunha. Theotonio Monteiro de Barros, 
Waldem.ar Ferreira, Barros Penteado, Bias Bueno, Gomes .Ferraz, 
Domingos Vellasco, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Corrêa da 
Costa, Arthur Jorge, Octavio da. Silveira, Paula Soares, Francisco 
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Pereira, RUpp Junior, José Muller, DiniZ Junior, João Ca.rlQS, . 
Borges de Medeiros, BaptiSta Luza.rdo, Vespucío de Abreu, Re
na.to Barbosa, Demetrio X:a.vier, Victor Russomano, Adalberto 
Corrêa, Nicola.u Vergueiro, Oscar Fontoura, Aniz Badra, Ermando · 
G<lmes, Sebastião DomiD.gUes, Abel dos Santos, Austro de Oli
veira., .Arth.ur da Rocha, Silva Costa., José do Pa.trocinio, Ferreira 
Lima, Ricardo Machado, Paulo Assumpção, Leoncio Araujo, Baeta . 
Neves. Salgado Filho (96) . 

O Sr. Presidente - A. lista de presença accusa o compareci- · 
mento de 96 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 
Convido, na falta das Srs. Secretaries. os Srs. Laudelino Go

mes, Corrêa da Casta e Domingos Veiiasco para servirem, interi
namente. na Mesa.. 

O Sr. La.udelino -!"..omes <Servindo de 2° Secretario), proceáe · 
á. leitura. da Acta da. Sessão antecedente, a qual é posta. em dis
cussão. 

O Sr. José Augusto <Soõre a. Acta.) - Sr. Presidente, hon
tem, quando nosso eminente collega Sr. Deputado João Cal-los 
MQ.chado pronunciava sua oração a respeito da; política. nacional, 
o nobre representante da classe dos advogados, cujo nome de
clino com a consideração que me merece, o Sr. Salgado Filho, . 
interrompeu o orador com um aparte, no qual declarava. que 
a legislação social do Brasil era. a mais avançada. e a mais per
feita . possivel. 

0 SR. SALG.ulO Fn.Ho - Perdão, não disse isso. Não pOde
ria declarar que a legislação do Brasil era perfeita, quando, ha 
poucos dias, na Commissão de Legisl.açáo Social, concitava meus 
coUegas a fazermos uma revisão, afim de corrigir os erros por 
acaso existentes nessa legisla.çâ.o. Nem poderia a.ffi.rmar que a. 
nossa legislação é a mais perfeita. e a mais avançada do mundo. 

O que eu disse foi que o Sr. Getulio Vargas, desejando a 
tranquillidade das massas de trabalhadores do Brasil, tinha feito 
uma legislação para esse fim, e por esse facto não poderia ser· 
acoimado de communista, como ouVi dizer-se· em aparte ao 
Sr. João Carlos. Esse foi o meu intuito. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Sr. Presidente, este o intuito 
do nobre Deputado, conforme acaba. s. Ex. de expôr. Não !o
ram estas, entretanto, suas palavras. 

O SR. SALGADO Fn.BO - Eu não disse que a. legislação era 
perfeita, nem a. mais avançadá. do mundo: Atfirmei que o Sr. 
Getulio Vargas tinha feito utrui legislação p!U'& os trabalha-· 

. dores. 
O SR. JOSE' AUGUSTO - Acceito a rectlficaçáo do illus

tre Deputado .. . 
o SR. SncADo FILHo - Rectifiêa.ção, Iiáo; mtificação. 
O SR. JOSE' A~GUSTO - ... ou ratificação, porque o que· 

venho reaffirmar· á Camara. é o que respond1 ·a S. Ex:. : o Sr. Ge
tulio Vll.l'ga.s, se havia decretado tal legislação, .tão harm.ohlca. 
com ·os interesses do Biasil, já. tinha recuado della. Foi isso que. 
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mereceu do Sr. Salgado Filho apartes vehementes, um pouco dis-· 
pares da sua tl'adiciona.l educação, S. Ex. que é sempre t~o · 
ama.vel para com seus collegas, referindo-se a um Deputado. como 
eu, que timbra. em ser, em todos os seus actos da vida publica. 
como da. vida privada o mais urbano possivel. 

O Sa. Pl!ESIDENTE - Advirto ao nobre orador de que, sobre 
a acta, S . ·Ex. deve limi.tar-se a. fundamentar a rectificação 
desejada. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - O que eu asseverei, Sr. PreSI
dente, foi que o Sr. Presidente da R.epublica havia recuado dessa 
legislação, o que mereceu do illustre collega., Sr. Salgado Filho, a 
mais formal contradicta . 

. o Sá. SALGADO FII.xo - o que V. Ex .. disse foi que essa le
gislação .· era errada. e a ü;so apresentei contestação. 

O SR.. JOsE' AUGUSTO - Declarei, Sr. Presidente, - e 
appello para as notas tachygrapbicas - foi, simplesmente, que o · 
Sr. Getul\o Vargas tinha achado errada. sua propria orientação, 
tanto que havia recuado della, e prometti trazer á Casa a con· 
firmaçã.o de m.i.nha assertiva de hontem. Faço-o com a declara
ção constante de wn orgã.o governista. "0 Jornal"; de 9 de Março, 
deste anno, no qual se Pttblicou a entrevista. concedida por Mr. 
sands, Presidente das Empresas Electricas Brasileiras, que têm 
um capital de 100 milhões de dollars invertido em 'nosso P:llz; 
nessa. entreviSta. aquelle repres~ntante da finança internacional 
contou ao Sr. Al'non Mello, jornalista brasileiro, de merecido . re~ 
levo, o seguinte : que tinha estado com o Sr. Getulio Vargas ~ · 
com S. Ex. havia conversado sobre a legislação social brasileira, 
tendo de S. Ex. ouvido a seguinte declaração - e esta a ratiri· 
cação que faço, confirmando o que hontem disse e prometti 
trazer ao conhecimento da Camara: 

"As leis a que o Sr. se refere - disse o Sr. Getulio Vargas 
Mr. -Sands - não elqlrimem o sentimento do Povo brasileiro .. 
São ephemeras e não tardarão a. ser modificadas". 

Este, Sr. Presidente, o conceito do Sr. Getulio Vargas a res
peito de sua propria legislação trabalhista, porque foi o respeito 
de sua propria legislação, trabalhista. 

Era o que tinha a. dizer, porque foi o que, hontem, me com· · 
prometti a fazel-o. 

Em seguida, é approvada a Acta da sessão ante- · 
cedente. 

O Sr. Salgado Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, o illus· 
tre representante do Rio Grande do Norte, o Sr. Deputado José 
Augusto. prometteu, hontem, respondendo a aparte meu, quando 
falava. o espirito brilhante· do nobre Deputado Sr. João Carlos, 
trazer esclarecimentos no sentido de demonstrar que a legislação 
social, a. que eu me referira, e5tava e:rrada. 

O Slt. Jos'i: Auausro - Se V. Ex. me permittir um aparte,. 
esclarecerei que não foi bem ü;so. 
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O SR. SALGADO FILHO - E ' possivel que não tenha sido 
bem comprehendido o que V- Ex. cUsse; devido á exaltação do 
momento, resultante dos successivos apartes proferidos neste re· 
cinto. de ataque ao Presidente da. Republica, contra os quaes eu, 
ctue prestei a minha. eolla.boração ao governo de S. Ex .. preciso 
exercer grande controle sobre mim mesmo para ouvil-os se1n 
me insurgir na medida. das indelicadézas e injustiç~ feitas a 
S . Ex. Devo dizer que me sinto orgulhoso de ter colla.bQra.do com 
o Sr. Getulio Vargas em sua administração, e estou certo de que 
prestei ao meu Paiz algum serviço, podendo dar testemunho do 
interesse que S. Ex.. sempre teve em dotar o trabalhador nacio
nal de uma legislação social efficiente. V. Ex. , Sr. Presidente, 
tem Dotado que nos Instantes de maior agitação, nesta. Casa, eu 
tenho procurado afastar-me até do recinto, para. que não seja 
levado, -pelos meus sentimentos patrioticos, e, mais do que isso, 
por ter sido testemunha presencial e desinteressada, da abDega
ção e do patriotismo desse brasileiro, e do quanto de benefica 
foi ao Paiz a sua administração, a assistir friamente a. todos 
os debates estereis aqui travados, em que as paixões politicas não 
poupam o!fensa.s e injustiças ao actual Governo, não obstante 
a evidencia de factos que demonstram ser S. Ex. um dos mais 
abnegados. um dos mais patrioticos gestores, durante mesmo o 
per1odo anoJr~1al que foram os quatro annos de Dictadura. sempre 
tolerante. sempre procurando corresponder aos grandes a lmejos 
do Povo Brasileiro . 

No correr da discussão, o nobre Deputado declarou que a 
nosaa leglslaçAo social era errada. 

O SR. Jost Atl'GUsTo - Que o Sr. GetÚlio Vargas a consi
dera v a errada. 

O SR. SALGADO FILHO - O que eu disse a S. Ex. foi 
que trouxesse esclarecimento.s, ou que demonstrasse onde estava 
errada essa legislação, afim de que pudessemos, não com o fim 
de destruir a obra revolucionaria, nã.o demolir o estatuto juridico 
por ella creado em bem do trabalhador brasileiro, mas, com esses 
esclatecimentos, indicar as falhas, os erros ei;n que incldimcs, 
afim de que os legisladores possam aperfeiçoa.l-a, se é que, effe
ctivamente, estamos errados, no sentido do aparte do nobre 
Deputado. 

O SR. J ost. AuGtTSTo - No sentido do Sr. Presidente da 
Republica. 

O SR. SALGADO FILHO - Eis, Sr- Presidente, a.s observa
ções que desejava trazer, a proposito dos a.pa.rtes hontem aqui 
proferidos, bem assi.rn para ratificar as minhas palavras, talvez, 
resultantes de má interpretaçãO do que dissera o nobre Depu
tado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura. do Expediente. 
O Sr. Agenor RabeUo {l),O Secretario, servindo de 1•) , procede 

á leitura do seguinte 
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EXPEDIENTE 

Do Ministerio da Fazenda, de 20 do corrente, remettendo 
doi.s dos a.utogra.phos da resolução legislativa, sancciona.da, de
terminando o pagamento de 22: 110$000 a Dona Leopolctina deo 
Mattos Porto, viuva do 2• tenente Ezequiel da Silva Porto. 
Ao Archivo, remettendo-se um dos autographo.S ao Senado . 

Do MiniSterio da. Educação e Saude Publica, de 20 e 23 do 
corrente, remettendo a.s seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1• ,secreta:1o: 
Tenho: a. honra. de accusar recebimento do officio numero 

795 •. de 24 de Junho ultimo, em que V. Ex. me transmitte o 
pedido de esclarecimento da. Ex:m.a. Senhora Carlota. de Queiroz. 
com referen.cia. á elabora.çáG do novo Regulamento de Saude 
Publlca.. 

Em respO&Sta, cumpre-me 1Dformar a V. Ex . que, simulta
neamente com a feitura. desse trabalho, a.ttentou o Governo ns. 
conveniencia de reot'ia.nl.zar os serviços sanitarios, cumprindo o 
que di.spõe o artigo 140 da Constituição. 

Esse trabalho de reorganização está adeantado, e será. tão 
logo se completem os· respectivo.s estudo.s, submettido ao esclare
ddo exame do Poder Legislativo, como antecipou, em Mensagem, 
o Exmo. Sr. Presidente da. Republica. 

Valho-me da opportunidade para testemunhar a V. Ex . cs 
meus sentimentos de subido apreço e di.stincta consideração. 
Gustavo Capa.ncna. 

- A' quem. fez a requisição. 
Sr. Secretario da Camara dos Deputados: 
Prestando as informações S<llicitada.s no officio numero 363. 

de 5 de Abril ultimo, tenho a honra. de transmittir á Ca.mara 
dos Deputados, por intermedio de V . Ex. os seguintes esclareci
mentos, sobre a. actual situação dos serviços sanita.rios federaes · 

1." Os serviços de sa.ude estão sendo executados de accordo 
com disposições não revogadas, do regulamento que baixou com o 
Decreto numero 16.300, de 31 de Dezembro de 1923. Para os caseis 
em que o Decreto 24.814, modificou as disposições anteriormente 
vigentes e emqua.nto não estiverem ultimados os estudos e ap
provação do regulamento previsto pelo § 2" do art . 7• do Decre
to n. 24.814, de Julho de 1934, !oram organizadas, por força do 
mesmo decreto, instrucções pela Secção Technica de Saude Pu
blica. Essas instrucç~. approvada.s pelo Director Geral de Saude 
e Assi.stencla. Medico-Social, foram mandadas executar pelo D1· 
rector da Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Repu .. 
bl1ca.. 

2• Apenas foi provido, com a nomeação de um hygienlsta 
de carreira, que preenchia o5 requisitos da lei, o cargo de Dire· 
ctor da. Secção Technica. de Saude Publica e isso 'tinha de ser 
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feito logo, porque a essa Secção cabem funcções de alta monta e · 
sem ella seria difficil a execução do programma estabelecido pela 
reforma. Tratando-se de cargo de natureza. technica, não ha 
senão va.nta.geDS em que se lhe tenha dado ca.racter de effectl
vidade - garantia. de continuidade de orientação - , desde que, 
na. direcção das repartições encarregadas da. execução dos ser
Viços, !ica livre o Governo de commissionar pessoas de sua in
teira confmnça. 

3.• Os serviços de Policia Sanitaria cabem a medicos. au- . 
xiliado por guardas, a.os qua.es incumbem, em. especia.l, alguns en
carg<i.s que, segundo a moderna. administração sa.nitaria, prescin
dem de ser executadoo por medicas, embora sempre sob sua !is
ca.lizaçáo . 

4.• Dos dez Centros de Saude já. existentes, nenhum dos 
qua.es está sob direcção de sub-illspector, nove são chefiados por 
delegados de saude e mspectores sanitarios e um por medico 
assistente da Inspectorta do Exercicio Profissional, de categoria 
superior á de delegados de saude. Todos essa'> funccionartos fo
ram apenas designados, e não nomeàdos, para as funcções de 
chefia, com a simples remuneração de seus cargos respectivos, 
em attenção á capacidade já revelada anteriormente. A desi
gnação do medico assistente da Inspectoria. do Exercido Proris
sional, perfeitamente regulamentar foi baseada. na capacidade de 
administrar, por elle demonstrada em commissões já desempe
nhadas com relevo. 

5.• Os serviços de Saude Publica do Distrlcto Federal estã o 
sendo regidos por disposições não revogadas do regulamento qur:. 
baixou com o Decreto n. 15.300, de 31 de Dezembro de 1923. o 
commettimento de funcções transit arias. nos serviços terrestr-es, 
a serventuarios de serviços ma rítimos foi acto do Director da 
Defesa Sanitaria, de accordo com o it em XV do artigo 1.149 do 
Regulamenw Sanitario. 

6.• Nos varias districtos da Capital, funccionam actualmente 
dez Centros de Saude, alguns dos qua.es já existiam na Dírecto
ria. de Saneamento RuraL Outros são constituídos pelas Dele.
ga.cias de Sa.ude e alguns, finalmente, são novos. Todos se re
gem pelos dispositivos referentes ás antigas Delegacias de Sauae 
e Inspectorias especializaAas, accrescidos de instrucções organi
zadas pela Secção Technica de Saude Publica. e a.pprovadaS pelo 
Director Geral de Saude e Assistencia. Medico Social. 

7.• Os Centros de Saude funceiona.m, por turnos, que se 
succedem. de 8 a. 18 horas. Pelo regimen legal em vigor, todos 
os funccionarios são obrigados a 5 horas de trabalho diario. 
Dentro desse horario, e excedendo sempre esse regimen de tra
balho, .o Inspector dos Centros de Saude, com funcções de orien
tação, fiscBlização e direcção, acompanha todas as activida.des, 
de accordo com as necessidades do serviço. 

S.• O Dr. Ra.ul de Almeida Magslhães deixou de ser Dire
ctor Geral de Saude Publica. em data anterior á. da. publicação 

·do decreto que reorganizou os serviços de sa.ude e Assistencia 
Medico-Soci-al. 
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9.• Quanto ao su.rto epidemico de grippe, verificado nest.a 
·Capital, nada ha que informar, pois é do conhecimento publico 
que !oi elle promptamente debellado pela actual organização sa
nita.ria.. 

lO.• Finalmente, devo informar a V. Ex. que toda a. org~
nização .sanitaria federal está sendo cuidadosamente estudada, para 
que se lhe dê a. regulamentação que a. experiencia tem acon
selllado, expurgados os defeitos actualmente existentes. 

Apresento a. V. Ex., neste ensejo, protestos de elevado apreço 
e distincta. consideraço. - · Gustavo Ca.panema . 

- A quem fez a requisição. · 
Do mesmo Ministerio, de 23 do corrente, enviando dois dos 

a utographos da resolução legislativa., sa.nccionada , concedendo um 
credito de 50:000$000 á. Faculdade de Medicina da Bahia. 

- Ao Archivo, remettendo-se um dos autographos ao Se- . 
nado. 

Requerimento: 
Da. Socieda.de União Commercial dos Varejistas de Seccos ::! 

Molhados, solicitando amnistia. fiscal . 
- A's Commissões de Constituição e Justiça. e de Finanças 

·e Orçamento. 
Telegra:m.ma.s: 
Urbano - Presidente Camara. Deputados - Ruego a Vuestra 

Excellencia aceptar mis profundos agradecimientos por vuestra.<: 
cordiales congra.tulaciones con motivo aniversatio ind~pendencta 
mi PaJs. Atento saludo. - Unõe Eclteverri, Ministro Colombi;, . 

- Inteirada. 
Urbano - Presidente Camara Deputados - Commissão or

·ganizadora homenagens serão realizadas commemoração passa
gem primeiro anniversario gestão Dr. Marques dos Reis. carg'J 
Ministro Via..çáo, tem honra convidar V. Ex. assistir missa seção 
graças, amanhã, 25, 10 horas, Matriz Ca.ndelaria.. 

- Inteirada o 

De São Paulo - Presidente Camara. Deputados - Rio -
Queira. V . Ex. e nobres Srs. Deputados a.ccettar as expressões de 
nosso profundo reconhecim.ento pelo voto de pesar que a Camare 
f ez constar sua Acta de 12 do corrente, fa.llecimento nosso pae, 
ex-Deputado São Paulo, Dr. Manoel Jacintho Vieira de M!oraes . 
.Cordiaes saudações. - João Manoel Vieira de Moraes e Irmãos. 

Inteirada. 

E' lido e va.e a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 152 :__ 1935 

C1• Legislatura) 

.Seguia, de accordo com G Constituição, a concessão de aposen
taãori4 aos magi:rtradm e tunceitmarios jederaes; com sub
stitu.t!vo dtt Commisséio Especial do Estatuto. 

CVide proj. 205, de 1934 - ~tatuto 26 - 1• Legislatura) 
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Constitue materia de alta releva.ncia a aposentadoria que é 
um inconte.stavel ·dever de a.ss;stencia do Estado aos seus ser
vidores. 

"Em todos os povos cultos o Governo vae pela aposentadoria 
em auxilio dos !unccionarios que lhe deram o melhor do seu tra
balho, de sua actividade e sacrificaram-lhe sua saude, no mo
mento em que elles se hão tornado imprestaveis para a continua
ção no serviço, nem mais podendo fóra delle ganhar por outro 
lado a vida" C João Barbalho, Commênta.rios á Coostit-uição Fe
deral, pa.g. 342) . 

Entre nós, pela CoDStituição de 1891, art. '15, a a posenta
doria. só poderia ser dada aos !unccionario.s publicas em caso de 
invalidez DO serviço da. Nação . 

A Constituição _de 16 de Julho ultimo, porém, obedecendo a 
uma orientação nitidamente socía.l, ampliou o conceito desse ins
tituto, estabelecendo as seguintes especies de aposentadoria: 

I) orciinana, a de que trata o n. 4, do art. 1'10, .e dependentl' 
do tempo de serviço e da verificação de invalidez; 

li) facultativa, em razão dos serviços prestados por mais de 
30 annos, nos termos do a.rt. 64, letra. a; 

III> compulsoria, para os juizes :t:ederae5 aos '75 annos ae 
idade e para. . os funccionarios publicos aos 68. de accordo com os 
arts. 64, letra a, e 170, n. 3 ; 

IV) extraordinaria., a que se refere o inciso 6• do art. l'iG, 
e que attende aos seguintes casos especia~ de inhabilitaçw para 
o exercicio do cargo, pelo funccíonario que; 

a> tenha soffrido accidente no desempenho da. funcção do 
seu cargo, sufficientemente grave pa.ra produzir a inhabilitação; 

b> esteja atacado de doença. contagiosa. ou incuravel que, 
Jgualmente, o inbabillte para. o exercício do cargo. 

A nova Constittúção ainda a.dm.itte que possa ser reduzido 
até 60 annos o limite de idade para a aposentadoria compulsor ía. 
dos juizes dos Estado.s, e dos da. Justiça. local do Districto Federal, 
e do Territorio do Acre (arts. 104, paragrapho 5 e 105) _ 

Na applicação dos dispositivos cOIJStitucionaes concernentes 
ás aposentadoriaS, têm surgido duvidas, as mais ~rias, pela. falta 
de uma lei reguladora. da. materia., uma vez que se acha. derrogada. 
a Lel n. 2.924, de 5 de J~eiro de 1915, art. 121: E . assim ha nu
merosos funccionarios já aposentados, ha mezes e t;~Ue até agora 
não puderam receber as suas pensões de inactividade. 

com o objectivo de reguls.riza.t- semelhante situação, foi aprc~ 
sentado na Cama.ra em que.. se . converteu a Assembléa. Nacional 
Constituinte, o projecto àe n . 205, aqn.i: tl-a.tlseripto . 

A esse projecto o!ferece a Commissão do Estatuto dos Func
clonario.s Publicas o substitutivo abaixo, no qual são dirimidas 
tqdas as duvidas e feita. a. · devida applicaçãc:l dos textos constitu
cionae.s, abrangendo em seus dispositivos, não só a aposentadoria 

. dos funccionarios administrativos, propriamente ditos, senão ta.m
bem a dos do Corpo Consular e Dipiomatico, a. jubUaçã.o dos pro
fessores da.s universidades e, ainda, incluindo. nos t'ermos da Con-
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stituiçá.o <art. 170, ·n. 4). os militares nos casos especiaes de in~ 
ha.bi11tação pclos motivos de accidentt! occorrido no serviço ou 
àe doença contagiosa. ·ou incuravel. 

Convertido em lei esse substitutivo com a necessaria. brevl
~de. ad instar, do que foi feito com a proposição que restabeler.eu 
a licença especial, proseguirá esta. Commissão os s eus trabaillos 
para codificação dos direitos e deveres doS servidores do Es
tado, demonstrando, assim, o quanto lhe merece uma classe em 
que assenta. a propria. a.dnúnistra.çã.o publica, que nem · poderia 
lograr existenci& sem a contribuição do funccionalismo civil, il.IJS 
diversos postos de trabalho, desde as mais elevadas ás mais hu• 
mildes posições, para a consecução de um mesmo ideal. que é a 
grandeza. da Patri&. 

De accordo com o exposto, a Commissão submette á consid~ 
ração da camara. o seguinte substitutivo: 

SUBSTITll'IIVO AO PROJECTO N. 205, DE 1934 

A Camara dos Deputados decreta: 

Art. l.G Aos juizes e funccionarios publicas será concedJda 
a aposentadoria quando provada. a invalidez em inspecção M 
saude e com as seguintes vantagetJS: 

a) com os vencttnentos integraes se contarem mais de 30 
annos de serviço publico ef!ectivo; 

b) se contarem meno:; de trinta annos de serviço publico, 
com tantas trigesimas partes dos vencimentos quantos forem cs 
annos de serviço. ·· 

§1.• Por serviço publico entende-se o que tiver sido prestado 
no exercício da funcçã.o publica, federal, estadual ou do Districto 
Federal. mesmo aquelle em que os funccionarios percebiam pelos 
cofres dos estabeleclmentos em que serviam. 

§ 2. • Aos funcclonarios que serviram em repartições indtts
triaes da União, posteriormente arrendadas a particulares, será 
contado como serviçCI federal, para. os effeitos de aposentadoria, 
o tempo de serv:iço por elles ali prestado durante o arrendamento. 

§ 3.• Quando a União encampar serviços munlcipaes, os !UDC• 
cionari05 que forem aproveitados contarão, para aposentadoria, 
todo o tempo de serviço municipal. 

Art. 2.0 A aposentadoria poder& ser volunta.ria. dispensada a 
prova de invalidez, e com os vencllnentos integraes, quando o juiz 
ou o Ministro do Tribunal de Contas, tiver mais de trinta annos 
de serviços publicas e quando o funcciona.rio tiver idade maJor 
de 60 annos e contar mais de trinta e cinco annos de .serviço pu
blico effectivo. 

Art. 3.• O !unccionario que a.ttingir 68 annos será aposen
tado compulsoriamente e com as seguintes· vantagens: 

a> se contar mais de vinte ânnos, com os vencimentos in~ 
graes do cargo ou comm.issão que estiver exercendo; 

b) se contar menos de vinte annos de serviço com tantas v1-
gesimas partes dos vencimentos quantoo forem os annos de ser-
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-viço, não podendo, porém, essa vantagem ser inferior a. um terço 
dos venchn~tos. 

Art. 4.• Os juizes aposentados compulsoriamente, por motivo 
de idade, terão direito aos vencimentos integra.es de seus cargos. 

Pa.ragrapho unieo. O limite da idade para a a.posentadori:l. 
dos Juizes Fed:rees é de 75 annos, sendo de 72 o da dos Juizes 

· da Justiça. Local do Dístrtcto Federal e do Terrltorio do Acre . 
Art. 5.• A apoSentadoria dos Ministros da. Cõrte Suprema. e 

do Tribunal de Contas, por invalidez comprovada., será concedida 
mediante as seguintes vantagens: 

a> se contarem mais de vinte e cinco a.nnos de serviço, in
-tegra.es; 

b) se contarem menos de vinte e cinco annos, com tantas 
vigesimas quintas partes dos vencimentos quantos forem os a.nnos 
de serviço. 

Art. 6.• A jubilação dos professores cathedraticos e assis
tentes dos institutos congregados na Universidade do Rio de Ja
neiro e nos demais institutos de ensino secundaria e superiGr 
da. Republica., será concedida. com as seguintes vantagens: 

a) se contarem mais de vinte e cinco annos de magisterlo, 
com os vencimentos integraes; 

b) se contarem menos de vinte e cinco a.nnos. com tantas 
vtgesimas quintas partes dos vencimentos, quantos forem· os annos 
de ma.gisterio. 

Art . 7 .• Os funccionarios das inspectorias da Guarda Civil 
e de Transito, e os d& antiga. Delegacia Aux111ar da Policia. Civit 
do DiStricto Federal, quando aposentados nos termos do art. 170, 
n. 5, da Constituição, terão direito ás seguintes vantagens: 

a> se contarem mais de vinte e cinco annos de serviço, com 
vencimentos hltegra.es. 

b) se contarem menos de vinte e cinco annos, com tantas 
Tigesimas quintas partes dos vencimentos, quantos forem os ao
nos de serviço, não devendo ser inferior á terça. parte dos mes
mos vencimentos. 

Art . a. o Terão um accrescimo de seis dias por mez, para 
o fim exclusivo de contagem de tempo, pa.r& aposentadoria., os 
!unccionarlos que: 

4) exercerem serviços externos sujeitos ás .lntemperles, taes 
como os carteiros, gua:rd&-fios, etc . ; 

b) exercerem funcções cujos serviços ponham tnais facilmen
te risco a. saude e a. viela, taes como os medicos do Instituto 
:Medico Legal, enfermeiros e guardas do Hospital dos Alienados, 
funccionarios das PoUetas M&ritima, Sa.nitaria, Aduaneira, de
legados, commtssarios-inspectores e COlllmisse.rios da. Polcia Ci
vil do Districto Lederal; 

c) servirem em transportes maritimos, nuviaes, terrestres e 
aereos, taes como conductores de malas postaes, funceionarios do 

· Correio Ambulante, ferroviarios em geral, etc. ; 

d) trabalharem habitualmente em serviço nocturno, taes 
.como vigia.s, guardas e 1n.spectores das Casas de Correcção e De
:tenção, e do Manicomio Judicia.rio, funccionarios do trafego pos-
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tal e telegrapho, encarregados do serviço de pharc.iagem, pessoal 
àas Patromorias dos Arsenaes de Guerra. e de Marinha. e empre
gados da Imprensa Nacional e Di.ario Ofjicial. etc.; 

e) não gozarem de descanso semanal. 
Para.grapho unlco. Dentro de 60 dias, a pás a. publicação des

ta lei, deverão os .Mimstros de Estado baixar portarias. mencio
nando, discriminadamente, quaes a.s funcções cujo exercício dá 
direito a. con~em do tempo addicional, de accordo com o dis
posto no presente artigo. 

Art. 9" Qualquer funccionario poderá. requerer averbação em 
seu tempo de serviço do perlodo addicional àe que trata o artigo 
precedente pelo exercieio, antes de entrar em vigor a pres~te 
lei, de funcçã.o que lhe dê tal direito icstruindo "eu pedido com 
certidão fornecida pelos respectivos chefes de serviço . 

A:rt. 10. -Os juizes e funccionarios civis ou militares que in
'l3lldarezr. em consequencia. de accidente occorrido no serviço, na 
pratica de acto humanitario ou na. da defesa. da. ordem e das 
instituições. serão aposentados ou re:fonn.ados com os vencimentcs 
integraes, qualquer que seja o seu tempo de serviço. 

Para.grapho unico. Serão ta.mbem a.posentados os reformados 
com. vencimentos integraes qualquer que seja. o seu tempo de ser
viço, nas termos do artigo 170, n. 6, da. Constituição, os ata.cQ.dcs 
de alienação mental, cancro, cegueira, lepra. e tuberculose pulmo
nar aberta e, em ca.sos especiaes os affecta.dos de epilepsia e pa~ 
ralysia. 

Art . 11. Os laudos de inspecção de sa.ude deverão mencio
nar a. natureza. e a. séde do mal que invalidou o !unccionario ou 
juiz declarando se se trata de doença. contagiosa ou incuravel que 
o inha.bilite definitivamente a exercer sua. funcção. 

Art. 12. OS funccionatios publicos, cujos vencimentos do 
cargo effectivo não foram constituidos por ordenado e gratificação 
fixa, para o effeito da presente lei, terão os vencimentos da res
pectiva aposentadoria formados pela média cios vencimentos va
riaveis do seu cargo effectivo, durante os trinta e seis mezes an
teriores ã data do decreto da. sua aposentadoria.. 

Art . 13. O funcciona.rio nomeado em virtude de concurso. 
que tiver perconido toda a escala de promoção, .será. aposentada 
se o requerer e fór julgado invalido, no cargo im.media.tamente su· 
perior que estiver exercendo ou tiver exercido em commlssão, por 
nomeação do Gove·rno, durante m.a.1s de dois annos, seguidamente. 
desde que conte Dl&ls de 30 annos de serviço publico federal, sem 
qualquer penalidade. 

Art . 14. Os vencimentos correspondentes á aposenta.dorta 
dos funccionarios do Corpo D1plomatico e Consular serão calcu
lados sobre a remuneração que esses funccionarios perceberem 
no BrasU. 

Art. 15. Para. ~ aposentadoria em. qualquer cargo publico, 
não haverã. interstício Por promoção, nomeat;ão ou. augmento de 
vencimentos. 

Art. 16. Na. ·contagem do tempo ã.e serviço pa.ra effeito de 
a.pose~tadoria., jubilação ou reforma, será computado o periodo 
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nã.o excedente de duas Legislaturas em que o !unccíonario civil 
ou militar, tiver interrompido o exercício do cargo para poder 
desempenhar funcçáo decorrente do mandato de membro do Po
der LegiSlativo Federal, da.s Assem.bléas. Legislativas dos Estados 
e da Cama:ra Mumcipal . Federal. 

Art. 17. Será contado integralmente, para. a aposentadoria 
o serviço prestado ás interventorias por. juizes . e funccionarios fe
deraes, desde 3 de Novembro de 1930, até á. constitucionalizacão 
de cada Estado, do Districto Federal e do TerritoriG do Acre. · 

Paragrapho unico. .Será tambem contado integralmente, para 
o eífeito da aposentadoria, como se estivesse no exercício effe
ctivo do cargo o tempo de sérviço prestado no desempenho de 
commi.ssões remuneradas ou não, por juizes ou !unccionarios e, 
em. virtude de ordem do Governo da União. 

Art. 18. Os preceitos da presente lei terão applica.ção ás apo
sentadorias decretadas após a promulgação da Constituição. 

Art . 19. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Comntissão do Estatuto dos Funccionarios Publicos, 

- Nogueira Penido, relator. - Henrique Dodsworth. - Barreto 
Pi?tto, de accordo com o projecto, nesta phase de discussão, re
servando-me, porém, o direito de voltar a . tratar da. materia. no 
turno final, trazendo suggestões a respeito, nas diversas modali
da.a.es da. aposentadoria <ordinaria ou extraordinaria e "ex-offl
cio"), inclusive os casos de reversão dos aposentados, e quanto 
ao limite de idade pal'a a com-pulsaria dos ll$gistrados. - Prisco 
Para.iso. - Pllulo Martins. - ThompsÕn Flores Netto, mantido 
o meu ponto de vista. quanto ás minhas emendas, cuja apreciação
foi deixada para terceira discu.ssã.o. - Norolàino Lima. - Nilo 
de Alvarenga. reservando-me para apresentar emendas em 3• dis
cussão afim de não embaraçar a marcha do projecto. 

PROU:CTo N. 205, DE 1934, Q-u<: RECEBEU SUBSTlTU'l:lVO 

A C amara do.s Deputados decreta: 

Art. 1.0 O magistrado. quando aposentado compulsoriamente,. 
ou, quando, antes de attiniir o limite da idade fixada para a 
aposentadoria; compulsoria, tiver- prestado serviços por mais de· 
trinta annos, nos termos do art . 64, letra a. da Ccnstituição. terá. 
direito aos vencimento& lntegraes. 

Art. ~.~ Por invaUdez comprovada. e antes de attingir á idade 
para a compulsoriB., ou não tiver os trinta annos de serviços 
prestados, será o magistrado aposentado: 

a) se contar mais de Vinte a.nnos de serviço e menos de 
trinta. com o respectivo ordenado e mais tantas vtgesimas partes 
deste, quantos forem os annos de serviço, superiores a. vinte; 

·b) se contar menos de vinte e mais de dez annos de serviço, 
com dois terços do ordenado e m.a.is tantas vtges-ilna.s partes deste-
quantos !orem os excedentes de dez; · 

c> se contar menos de dez annos de serviços, com tantas vi
gesimas partes do ordenado quantos forem os annos dos mesmos·. 
serviços. 
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Art:. 3.• o :funccionarto publico que attíngir aos 68 annos de 
·idade, será aposentado compulsoriamente: 

aJ com os vencimentos integra.e.s do cargo que estiver exer
cendo, se tiver mais de vinte annos de serviços; 

b}. com o respectivo ordenado, se tiver mais de dez annos 
de serviços. 

c) com tantas vigesima.s partes do ordenado se tiver menos 
de dez annas de serviço; 

Art. 4.• O funccionario publico que se invalidar, nos tennos 
do art. 170, n. 4, da Co!:Stituição, será aposentado: 

a) com os vencimentos integra.es, se tiver mais de trinta 
annos de serviços; 

o) os que tiverem mais de vinte e menos de trinta. a.nnos de 
serviços, com o ordenado e mais tantas vigesimas partes d~te, 
quantos forem os annos excedentes de vinte; 

C) oS que tiverem menos de vinte annos de serviços, perce
berão t2Jlta.s vigesimas partes do ordenado quantos forem os 
annos de serviços, contando-se por um anno a. fracção excedente 
de seis mezes . 

Art. 5.• O magistrado ou funccionarlo, civil ou militar, que 
se invalidar para. o serviço. nos termos do art. 170, n. 6, da. Con
stituição, será. aposentado ou reformado com os vencimentos in
tegraes. 

Art. 6.• Por serviço publico prestado, de accordo com o ar
tigo 64, letra a, da Constituição, entende-se o que o tiver sido n" 
exercido de funcçã.o publica, inclusive electiva, remunerada, fe
detal, estadual ou do Districto Federal. 

Art. 7.• Os preceitos da presente lei terão applicação ás apo
sentadorias decretadas após a promulgação da. Constituição. 

Art. 8.0 Revogam~se as disposições em contra.rio. 

Sala das Sessões, 3 de Dezembro de 1934. - Norru.eira Penido. 
- Moraes Pa.iva:. - Bía • .c: Fortes. - ChTistiano Machado. - Luiz 
Suc:upir.a. 

Justificação 

Promulgada a Constituição de 16 de Julho ultimo, e tendo 
esta. alterado a legislação referente á aposentadoria dos magis
trados e funccionarios publicas. torna-se urgente necessidade que 
o Poder Legislativo, como é de sua. competencia e por não estar 
a iniciativa do projecto incluída na restricção do art . 41, § 2• 
providencie de fórma a ser regularizada, de accordo com os pre
ceitos "da. mesma Constituição, a concessão das aposentadorias. o 
nosso· novo Estatuto Político decretou, no art. 64, letra a, a. a~ 
sentadoria compulsorta dos magistrados a:oo 75 annos de idade. 
ou por invalidez comprovada. ou ainda. independentemente desta 
e :facultativamente em. razão de serviços prestados por mais de 
trinta. annos. serviços definidos em lei e a dos funccionarios pu.:. 
blicos, por compulsoria aos 68 annos de idade ou que contenha. 
mais de trinta. annos de serviço publlco ef!ectlvo, nos termos. 
da. lei. 
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Para. a aposentadoria compulsoria. dos magistrados e 
funccionarios publicas, a. Constituição não estabeleceu condições 
e nem fez exigencias quanto ao tempo de serviços para assegu
rar-lhes o direito aos vencimentos integra.es; . forçados a. apo
sentar-se em idade avançada, quando não mais poderão empre
gar sua a.ctividade em outro serviço, não seria razoa.vel prival-os 
de taes vantagens, maximé tendo os magistrados a seu favor o 
princlpio constitucional de irreductibilidade de seus vencimentos; 
mas, para. a aposentadoria facultativa dos magistrados e para a 
dos magistrados e funccionarios que se invalidarem, antes de com
pletos os trinta allilQS de serviços, a. Constituição alterou as re
gras da legislação anterior, principalmente as do art. 121 da Lei 
n. 2 . 924, de 5 de Janeiro de· 1915. 

Assim, para que sejam observados os preceitos constitucio· 
naes. impõe-se a approvação do projecto supra. 

Transcripção dos dispositivos constitucionaes citados: 
Art. 64, letra a - Salvas as restrieções expressas na Consti

tuição, os juizes gota.rão das garantias seguintes: 
a) vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão em vir~ 

tude de sentença judiciaria., exonera.çã.o a pedido, ou aposenta
doria, a qual será compulsoria aos 75 annos de idade, ou por 
motivo de invalidez comprovada, e facultativa, em razão de ser
viços publicas prestados por mais de trinta annos. e definid<1'i 
em lei. 

Art. 170, ns. 4 e 6: 
4", a invalidez para o exercício do cargo ou posto determi

nará a. aposentadoria ou reforma,. que, nesse caso, se contar ,, 
funceionario mais de trinta a.nnos de serviço publico effectivo. 
nos termos da. lei, será concedida. com oo vencimentos integraes; 

6n. o funcciona.río que se invalidar em consequencía de a.cci~ 
dente occorrtdo ·no serviçO, sem aposentado com vencimentos 1n
tegrae.s, qualquer que seja o seu tempo de serviço; serão tambem 
.aposentados os ataca.dos de doença contagiosa ou incura.vel, qu.e 
os inhabilite para o serviço do cargo. 

E ' lida e vae a imprimir a seguinte 

INDI CAÇÃO 

N . 3-A- 1935 

<1• Legislatura) 

Su.ggere ao Pot!er Executivo que, na Ccm.Jerencia que se vae re
unir em. Buenos Aires pa.ra. tratar da questão Boliviano-Para:
guaya, se trate do des~mento szú-o.m.erfca.no; com parecer 
Javoravel ela Commissão de Diplomact4. 

t:-Dlploma.cla 15 - 1• Legislatura) 

A conferencia. de Buenos Aires, levada. a. ef!e1to com o a1t•> 
propoaito de dlrim.ir a sangrenta peleja. entre a BOllvia e o Pa
raguay, a. qual, nada obstante os protestos universaes, se eternt-
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za'\la sem solução a.preciavel e humana. - deu margem a uma 
reflexão lntelligente e util ao nosso illustre collega Deputado 
Salles Filho: - qual a de a Camara dos Deputados do Brasil 
suggertr áquella. grande .A.ssemblêa. a questão do desannamento 
sul-americano. Não vejo inconveniente na suggestão. A guerra 
e, igualmente, a paz são obra. dos estadistas. A estes incumbe 
o preparo de uma ou de outra.. · 

Estamos assistindo, no lllO.tnento angustioso que vivemos. um 
quadro deveras impressionante: de um lado, as massas, guiadas 
:pelos soffrtmentos imprevjsto de após-guerra,, clamando por uma 
solução sangrenta.. que, segundo lhes par ece, t rará. melhoras ao 
mwtdo; de oui;ro lado, os homens de govemo, que, comprehen~ 
dendo perfeitamente a sua alta. tnissão, tudo fazem e tudo em
penham no sentido da paz. A Sociedade das Nações é um exem
plo d~ rara. Sgnificaçã.o. Comquanto a sua influencia tenha fra
cassado aqui e a.lli, nesse ou D&QUelle passo. os estadistas ainda 
não a relegaram corno coisa. imprt!Stavel. Ao contrario disso: pro
curam dar-lhe a maior autoridade e efficiencili.. 

O serviço telegrapbico de Buenos Aires nos t ra.z a noticia de 
que o programma. da comerencia. ê muito mais amplo do que 
a principio se !azia. crêr: os embaixadores não se limitarão so
mente a ajustar as divergencias entre os dois pa.lzes até hon
tem em luta.; m.a.s aproveitando a opportunidade, estudarão tarn
bem os meios de eVitar quaesquer outras em territorio sul
ant~rlcano . 

Descendo a ligeiro exame da indicação, estudando o problema 
universal do desarmamento, telDOS a. considerar varias aspectos . 

Em primeiro lagar. cumpre salientar que, dada a circumstan
cia. de não lla.ver índustrla. pesada. nos paizes da. Am.erica do Sul. 
soxnos todos obrigados a adquirir material bellico nos pa!zes al
tamente mdu.striallzados da. Europa. ou nos Estados Unidos ou 
no Japão. Assim, a manutenção dos arma.mentos em escala con
si~emvel representa para. os paizes sul"americanos uma perda. 
pura. e simples. Na. Europa, nos Estados Unidos e no Japio a 
indu.stria do material bellico proporciona rendimentos a vastos 
capitaes e otferece emprego ás a.etiVida.des de uma. legião de te
cllnicoo e de operarias. Naquelles pa.lzes os males do armamen
tísm.o são até certo ponto compensadO& por- indiscutiveis vanta.~ 
gens econom1cas decorrentes do !abrko de materfa.l bel.lico em 
la.t"gG. escala. Na. Amerlca. do Sul, a acquJsição desse ma.terial 
ilnporta, pura. e simplesmente, na sabida do nosso ouro. sem 
equlvalenda alguma, para. o estnulgeiro. 

Sob o ponto de vista politico, os armamentos representam na 
Alnerica do SUl um factor estlmula.nte, de todo em todo male
f1eo. de rlvallda.dea lnternaclonaea. Nio ba.vendo entre os pawes 
cftste continente questões poUttcas ou economicas que justüi~ 
QUem attrictos e disic:Uoa illternac1onaes, a unica causa. possivel 
ae perturbar;io da. bOa ba.r1notl1a nas relações diplomaticas, é o 
receio que uma. nação ~ ter de exces.!o de armamentos das 
oQtras. A historia diploma.tica da. America. do Sul, durante os 
ultimes 50 annos, prova meredia.oamente que as rivalidades a.r -
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mamentistas têm sido as unícas causas de antagonismos interna
cionaes. Assim aconteceu entre a Argentina. e o Chile . no pe
ríodo de 1892 a 1903. A disputa sobre fronteiras · entre · aquelles 
dois paizes, tendo chegado :a. provocar quasi uma guerra devido 
á rivalidade a.nnamentista., foi solucionada pelo laudo arbitral de 
Eduardo VII e Q accordo para. limitação de armamentos navaes 
em seguida realizado estabeleceu absoluta concordia entre as duas 
Nações separadas pelos Andes. A mesma coisa se verificou em 
relação ao Brasil de 1904 a 1912. O que pleiteia o deputado ca
rioca, pois, está. na. tradição diplomatica da America do Sul. 

Uma paz estavel e absolutamente segura depende, consoantt> 
demonstram os anteeedentes· historicos, do afastamento de riva
lidades armamentistas. A conclusão da paz no Chaco e o am
biente actua.I sul-americano são evidentemente condiçóes alta
mente propicias a negociações sobre esse assumpto. Accresce ain
da. que as actua.es condições financeiras dos alludidos pa.izes e a 
necessidade de rea.ni.ma.r :a. economia de cada um delles represen
tam outros tantos motivos p= que se olhe com toda sym.pa.thia 
a iniciativa opportuna, opportunissima, do Deputado Salles Filho. 

Sou, pois, á vista. das razões enci.madas, pela approvaç§.o da 
indicação. 

Sala. da Commissão, 24 de Julho de 1935. - Renato Barbosa, 
Presidente. - Eurico de S~ Leão, Relator. - Leoncio Galrão. 
- Hugo Napoleão. - Negrão àe Lima. - Trigo de Loureiro. 
Salles Filho. - Oliveira Coutinho. 

INDICAÇÃO A QW SI: REFERE O PARECEI! 

Indico que a Cama.ra dos Deputados suggira. ao Poder Exe
cutivo a conveniencia de ser a.proveltada a Conferencia que se vae 
reunir em Buenos Aires, afim de resolver defínitiva.m.nte a pen
dencía. Bolivía.no-Pa.ra.gua.ya, pa.ra. e..borda.r a questão do desar
mamento Sul-.Amer1cano. 

Lembro, como formula. pratica de ·alcançar immediatos r~

sulta.dos, nesse sentido, um a.ccordo, em virtude do qual sejam, 
det;de logo, !eitas reducções nos orçamentos militares e navaes 
de todas as Nações Sul-Americanas, ou, pelo menos; a limitaçllo 
desses orça.m.entos, - nelles comprehendidos todos os dispendios 
de caracter militar - ao seu nível actual, durante um peri.odo 
minilno de dez annos. 

A cessação da luta. que, ha tanto tempo, vinl'>..a deva.staneio 
duas nações Sul-Americanas, vae ter· seu coroamento ni Con!e
renct.a. que se effectua.Tá. em Buenos .Aires. para a.Justar ce!initi
vamente as dlvergencias entre os dois paizes. Esse acontecimento 
não se completará., entretanto, sómente regulandQ uma. situação 
de interesses restrictos a dois povos e registrando un1camente um 
:Cacto que se enca.mtnha.va, por si mesmo, para. o epllogo precipi
tado pela mediação em que. o Brasil representou papel· de" tão 
~gnal.ada importa.ncia. 

Para que a Conferenei8. corresponda. integra.J.m.ente á asPira
ção universafda paz, mi.stér se :faz que, das suas deliberações, sur-
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jam para este continente as primeiras e decisivas providencias 
para· o desarmamento de todos os povos Sul~Americanos. 

Se esse problema é, hoje, objecto de cogitação das Nações 
em que a industria do material bellico apresenta, como compen
sação dos seus . males, a circumstancia de !}roporcionar trabalho 
a uma grande · multidáo operaria, na America do Sul, onde os 
armamentos constituem um pesado onus, sem lucro algum, muito 
mais fortes são, ainda, as razões para serem combatidos, pois o 
ferro, que importamos para o nosso morticinio. é pago com o 
ouro que produzimos com o nosso trabalho e cujo exodo noS 
empobrece e sacrifica o nosso progresso. 

Para que a Con!erencia da Paz seja, realmente, util e pre
encha toda a sua. ímmensa e benefica finalidade é que submetto 
A Camara a presente indicação. 

saia das Se.s:;;ões, 26 de Junho de 1935. - Salles Filho. 

PR.o.n::cro 

N. 85-A - 1935 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

JU:DI\CÇ~O 

R.edacçáo final do projecto numero 85, de 1935, que dispõe sob1'e 
preenchimentos das vagas de cirurgiões dentistas do Corpo 
de Saude do Exercito, por sargentos diplomaàos em odon
tologia. 

(Segurança. 17, de 1935, 1• Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 As vagas existentes de segundos tenentes cirurgiões~ 
dentistas do Corpo de Sa.ude do Exercito activo deverão ser pre
enchides pelos a.ctuaes sargentos e see-.xndos tenentes dentistas 
reservas da 1.• ll.nba, diplomados em odontologia pelas escolas of
fjcia.es ou officía.lmente reconheciàas pelo Governo Pederal. 

Os tenentes-dentistas para. se beneficiarem. da presente lá 
deverão contar mais de dois annos de nomeação para este posto 
e os sargentôs mais de cinco de servic;o milits.r s.ctivo, é estarem, 
na dats. desta. lei, prestando serviçoS profissionaes em gabinete 
odontologico do Exercito e bem. assim apresentar attesta.do de de
dicação ao servis;o profissional e de optlma conduct& civil e mi
litar, passado pelas autoridades sob cujas ordens estejam servindo 
e tel' seus diplomas devidamente registrados no Departanl.ento Na
cional de sa.ude Publica. 

Art. 2." Revogalll.-se as disposições em contrario. 

Sala da Commil3são, 24 de Julho de 1935. - Valente de Lima, 
Presidente. - Matàitu Freire. - JI~tor M"ia. 

O Sr. Presidente - Está :finda a. lelt>..tra. do Expediente. 
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O Sr. Fernandes Tavora. <Pela ordem) - Sr. Pre-sldent!', 
a. Camara. dos Deputados vae se occupar. dentro de J>Oucos dias. 
de um projecto, que apresentei, visando a industria da carna.í!
ba, que é uma das que melhor amparo merecem dos poderes 
ptzblicos. Creio que a C amara terá. interesse em conhecer al
gumas considerações que fiz perante a Commissá.o de Agricul
tura sobre o referido projecto, que brevemente figurará na or
dem do dia, dos nossos trabalhos. 

(Lê): 

Autor do projecto n. 133, que obteve pareceres favoraveis 
das Com.missões de Agricultura e Finanças, na Legislatura pas
sada, nã.o poderia quedar-me silencioso ante as . criticas a elle 
irrogadas pelo novo relator. Deputado Humberto de And.l'ade, 
e sou levado a formular, perante esta iUustre Com!llissão, al~ 
gtunas considerações que rne parecem ple.usiveis e necessarias. 

Para não tomar tempo aos meus diStinctos collegas. pro
curarei ser breve e conciso, referindo-me apenas aos pontos ca
pitaes, que incorreram na. critica do illustre relator. 

A.7ullyse do S'IJ.bstitutivo 

Art. 1.0 Pela simples leitura desse artigo, logo se verifica 
que o relator visa crear um novo serviço publico dt= grande en
vergadura. e vastas p-roporções, que a situação financeira do 
Paiz, positivamente, não comporta. 

Seria, realmente, uma. incongruencia. cogitar-se de semelhante 
creação, quando o Governo acaba de autorizar a "Commissão 
Wxta. de Reajustamento do Funccionalismo" a reduzir e a té 
mesmo suppri.mir repartições e serviços j~ em pleno funccio
mento. 

Art . 2.• Aconselhando a creação, na propria Capital Federal, 
de uma. "Secção de Pesquizas Scientificas e Technicas - Agri
colas e Indu.striaes" o substitutivo _importaria numa. perfeita dua
lidade de serviços, com absoluto parallelismo de !uncções, pois os 
Institutos de Technologia e de Chimica. estão completamente ap
parelhados para o desempenho de taes attribuições. 

E seria lrrisorio que essa. dualidade se verificassem no proprio 
tunbito dos serviços federaes, exactamente quando, mUi judicio
S2mente, o Sr. Presidente. d8. Republica. autoriza. o Ministro da 
Agricultura. a. supprimir o para.llellsm.o de funcçóes entre serviços 
da. União dos Estados! 

6-CCresce ainda que, em substituição a seis modestissima.:; 
Commtssões de Padronização e um Posto Experimental do pro
jecto 133, que não crea siquer . um cargo de chefe de secção, se
Tia.Dl creados e mantidos numerosos laboratorios e outros tantos · 
estabelecimentos agrícolas o!ficiaes. espalhados pelos Estados, com 
um ~ corpo de butOCl'atas e technieos, directoria, chefes de 
secção, etc., obrigados a. Viajar, vez por outra, até a bibliotheca 
espeeiallzaàa. e central, destinada. a. illustral-os, e dirigida por um 
diplomado no Cur$0 de Bfbliatheconomia . •. 
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Pol" outro lado; no Ministerio da Agricultura., já. existe, cread~ 
pela reforma de dois annos atraz, uma secção technica de plan
tas sacharinas e óleaginosas, com dois estabelecimentos de expe
rimentação e de multiplicação de sementes de vegetaes exclusi-
,,.amente oleaginosas. 

Um é o Campo de Sementes de Itaocá.ra. que se pretende 
transformar, logo que haja verba, em Estação Experimental. ~ 

onde estão em franco andamento interessantissimos trabalhos, 
principalmente .sobre a selecção, cultura, ·irrigação e benefici.a
:rnento da mamona, numa ares. de mais de 80 hectares. Outro é 
o Campo de Sementes de Coqueiros, de Sergipe, <tUe está dis
tribuindo, agora. mesmo, 25 mil mudas, jã. tnelboradas. de ÇOC'.LS 

-n.uci.jera, e onde se processam experiencia.s da maior importan
cla pratica, foniecendo apesar de sua curta. enstencia, obserVa
ções originaes e valiosas, a respeito dessa. tão importante e util 
pa.lmeir&. O projecto 133, visando particularmente a carnaúba, 
çom um Posto Experimental e seis Commissões de Padronização 
rea.lizará a. segunda. etapa elo plano da.quella Secção do Ministerio 
da Agricultura, que será., depois, estendido aos producto& oleagl
no.sos, no tempo opportuno. 

Art. 5.• Procurando fontes de receitas capaz ele enfrentar 
os pesados encargos que acarretaria o substitutivo, o l'elator acon
selha. medida antipa.thica. e inopportuna, como seja a creação 
dos impostos novos e pesados a que se refere o artigo s.n -
100$000 por tonelada de qualquer substancla. gordurosa vegetal 
itnportada; 200$000 por tonelada. importada de oleos vegetaes ali
mentares; 15{}$000 por tonelada importada de cêra, resinas e sub~ 
productos, etc . Como ainda não ha industria nacional para a pro~ 
ducçio su!fidente ele vartos desses artigos, no Paiz, esses impos
tos viriam augmentar as dif!iculda.des do consumidor, encarecen
do a vida.. 

Art . . 6.• Retirar 'h % da. verba, ta.xa.tlvam.ente destinada pela. 
Constituição ás "Obras contra as Seccas", não é somente incon
stitucional, é quasi incrivel que coubesse na cabeça. de alguem! 
Para. acceitarmos semelhante alvitre. seria preciso que primeil"o 
nos provassem como poderia o plantio do amendoim. da Jll11.1:ll.ona 
ou da proprta. ca.rna.úba. i~luir Da distribuição das chuvas ou 
modificar o curso das ca.Iemidades climatericas. . . O relator coro
bate a projects.da. acç§.o offlcial limitada á carnaúba., que o pro
prio producto encontrará recursos para beneficiar-se; mas ,acon
selha que se Ja.nce mão de uma verba, por assim dizer, sagra~ 
em favor de 3 ou 4 plantas. com exclusão de todas as demais! 
se o intuito· é proteger a economJa. noróestiDa, deveria co~ar 
pelo algodão, j& não !alando na canna de assucar e outras plan
tas, igualmente merecedoras de amparo official. convenhamos que 
a. lembrança não poderia ser mais infeliZ! · 

Art. 8.• A isenção de direitos e taxas de importação, por 
5 e 10 a.nnos, sobre substanciaõ cbimica.s, ma.teriaes diversos, ma.
ehinisznos agricolas e industriaes, de qualquer forma. rela.ciona
des com a mdustna de oleos, cêra.s e seus derivadÓS, bem como 
tra.nsp<:arte gratuito de tudo isso em linhas de navegação e es-
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trada.s de ferro não poderiam ser effectivados sem crear difii
culdades orçamentaria.s e encontrariam, certam:ente, uma barreira. 
in.stransponivel na Commissã.o de Finanças. Sob o mesmo pre
texto, outras industrias reclamariam iguaes concessões, o que se
ria a. porta aberta a todos os abusos . 

Art. 18. No Ministerio da Agricultura, ha um serviço per
feito sobre cooperativas que se estende não somente a esta ou 
aquella. planta, mas a. todas a s a.ctividades agricolas, com os 
mais promissores resultados . Com que verba iria o serviço pro
jeetado pelo substitutivo do relator fazer face á. installação de 
usinas de benemicia.mento cujo capital seria resgatado no prazo de 
10 annos? 

Art. 21. Não havia. n ecessidade de chegar a. este artigo para 
se verificar · que o substitutivo, em grande pa.rte; é copia fiel de 
um antigo ante-projecto do Director do extincto "Institut o de 
Oleos", que procura fazel-o resurgir, a penas com a. mudança c:!e 
nome para "ServiÇo de Carnaúba e Plantas Oleagi.,osas"; com 
os mesmos objectivos e attribuiçóes, e, naturalmente, com os mes
mos proventos individuaes .. . 

Como novidade, appareceria um "St;rviço de informações", en
feitado :POr um museu, aqui nas proximidades da Avenida Ri.:> 
Branco, senão nella mesma, cuja clirecçã.o, certamente. já tem 
dono ... 

Sobre o substitutivo, muito teria ainda a. dizer, mas fico por 
aqui. 

O parecer 

Concluindo pela rejeição do projecto 133, o relator demon.s 
trou que tinha firme proposito de prejudical~o. tão fracos e des
arrazoados são os argumentos contra elle invocados. 

Do contrario, seria a ttribUir a. s . Ex. falta. de conhecimentos 
do assum.pto, do producto e até da. regiãO em que durante C1:!rca. 
de 1~ annos serviu como Inspector agrícola do ~I) ~ 
Agricultura, sem, aliás, nunca haver apresentado ou suggerido ã 
sua Directoria, qualquer projecto sobre a ma.teria. 

Os typos pad.róes 

o projecto n. 133 nã.o crea nem inventa. coisa· alguma. quanto 
to aos typos estabelecidos para a. padroniZação d& cêra de car
naúba, uma vez que os adopta. e os toma como elles existem na 
pratica. commercial do Nordéste . 

o art. 24- <e tambem outros> , é o resultado das modifica
ções suggeridas sobre o primitivo a.nte-projecto, por uma. idonea 
commlSSaO do proprio Centro dos Exportadores do Cesrá.. q•.1e 
tem, como ningUem, autoridade para defender seus proprios in
teresses. 

Tem-se a impressão de que o relator nunca viu cêra. dos de· 
ina.is Estados productores, pois de outra fôrma não se explica 
que con:;idere inadapta.veis a estes, os typos commerciaes do 
Ceará. 
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Qualquer pes.sóa que vâ ao Ministerio da Agricultura vera 
.que são praticamente despreziveis as ttifferenÇS.'õ entre um mesmo 
'tYJ)o de cêra mas de procedencias differentes. 

Far; excepçã.o unicamente o typo Cauhipe que é previlegio ·de 
certa zona cearense. Mas por isto deveria ser el<Cluido da pa
dronização? Absolutamente. O que acontecerá é a sua ausencia 
nos certificados das demais praças exportadoras, sem preju1zo 
para ninguem e sem a "verdadeira ttiffículdade" que suppõe o 
relator. 

Justamente na. pouca. di!ferencíação de um mesmo typo, de 
Estado para Estado. é que a padronização do producto em apre~ 
ço offe:-ece uma incompa.ravel condição de facilidade perante 
qualquer outro. 

A fixidez aproveitada de seus caracteres naturaes é que d:l 
a respectiva clas.süicação, para quem não conhece bem o assum
;pto. uma supposta irreductibilida.de ... 

A confusão 

Incon!undivel é o typo "primeira" com o "arenosa", por 
exemplo, como o "gordurosa." ou "gorda" com o "mediana". etc., 
.sejam quaes forem suas procedencias. 

E entre amostras de um mesmo typo, mas de va.rios Estado.;, 
as differença.s da colloração e do aspecto basicos da classifica~ 

ção cornmercial, que o projecto IIUUltém, não podem gerar con
fusão alguma, tão insignificante ellas são. 

Qualquer leigo no assumpto convencer-se-á. disto perante as 
collecções eXistentes no Ministerio da Agricultura, - mesmo que 
seja muito atacado de myopia. 

A caracterização proposta não é, pois, absolutamente, falha. 
Falho é o argumento do relator, principalmente quando entra 

a descobrir que a cêra proveniente da palma. nova. da. ca.ma.úbeira 
''apresenta. côr ora mais clara ora. mais escura''. E' por demais 
sabido que os typo.s "flor", "primeira'' e "mediana" são, todos, 
provenientes da palma nova, e de cõr gradativamente mais escura. 

Mas não são a mesma qualidade, nem têm o mesr:no "valor 
industrial e com.rnercial ", - como diz o relator. Além de falhe. 
isto está. completamente errado. A prova appa.rece nas dü!eren~ 
ça.s da.s cotações entre si, dos preços que se distanciam. para a,s 
cêras provenientes do "olho", de 5$ a 10$ por 15 kilos! 

Paragrapào silenciado 

Com sinceridade, não póde ser encontrada bõa fé na parte 
do relatorio que interpreta os caracteres cbimicos constantes do 
art. 24, como elementos indispensaveis á padronização, dada R 

evidencia do proposito com que !ai silenciado o paragra.pho uníco 
do art. 23 que diz: 

uoutros ca.racteristicos, os de ordem chiznica. logo que fo
rem completamente estudadas e postos ao alcance da pratica. de 
padronizar sob bases scientüicas, poderão ser desde então utili~ 
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2ados, mediante as normas· que futuramente se esta.bele.::erem" . 
Com este claríssimo dispositivo quer o legislador deí.Xar a elas~ 

sificação baseada, inicialmente, só nos caracteres orga.noleptlco.s, 
e perde em absoluto a originalidade, a idéa. do relator sobre wuma 
regulamentação posterior susceptivel de modificações dictada.. 
pela. experiencia" . 

Os paragraphos do art. 24, sendo a descripção daquillo que 
se vae classificar, podem conter a origem, o aspecto e outros ca
racteristicos do prOducto, - sem a. supposta incompatibilidade 
com os interesses da indu.strla. e do commercio e sobretudo, se-m 
prejui:l:o do que estatue o a.rt. 23 com seu paragrapho unlco . 

Está. dito já. o bastante para provar a improcedencia da jus
tificação n esta parte, porém. ba ainda o seguinte: 

Ind.ice de iod.o - Ponto de tusão 

E' mesmo o relator quem manda notar que (:Ste indice va
ria com o methodo ana1yt1co empregado, a origem do productr;; 
ou amostra examinada, etc ., e é dado, pelos autore.s com um~ 
"certa elasticidade ou varta.çã.o de alguns numeros". para utna 
mesma substancia. 

E em seguida nao v1u que, daS oito analyses de céra de car
na-úba extrahidas de oito autores di!ferentes, apenas em duas o 
indice de iodo apparece com a oscillação de 10,1 ou 10 Para 13,5 . 

Das autoridades invocadas, cinco dão uma oscillação apena~ 
de 0.5, ou seja. de 13 para 13,5, - notando-se que Allen é fixo 
em 13,5. 

A:; citações feitas, consequentemente, so servem para de~ 
monstrar não ser o indice t!e iodo de cera tão variavel como 
pensa o relator que, logo em seguida, parece querer duvidar da 
exactidá.o das analySes do Instituto Nacional de Technologia, 
quando declara não ter encontrado nos tratados "índices t ão ele~ 
vados quanto os mencionados no projecto". 

Que valor tem uma duvida de tal ordem perante o desconhe· 
ci.Inento dos methodos usados !'elos analystas que se pretende 
comparar? 

A proposito da importancia deste indice perante o assun1pto 
em discussão vem muito a proposi.to as seguintes palavras de 
Holde: · 

"0 indice de iodo é um dos caracteres mais importante.s da 
pureza. das substancias graxas, etc. , mesmo quando as outras 
constantes, não dão indicações precisas. E' igualmente um àado 
fundamental para a clo.ssificGçlio d4s materias graxa.s". 

Por outro lado, o ponto de tusão. varlando com os di!fe
rentes typos e eom 1!. idade do producto, só póde ser cmparavel 
quando detertnina.do em igualdade de condições, - o que eviden
temente no caso não se verifica. 

Esta a. verdade. O mais não interessa porq-ue e.stes indices 
estão exclutdos da. pratlca de . padronizar, no proprio projecto 
n . 133. 
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Intenção dolosa 

A necessidaáe de garantir as qualidades do producto. logo que 
outros caracteres, come os de ordem cbimica, possam ser utlli
sados com .segurança. na classificação (paragrapho unico do 
at't. 23 do projecto n. 133), torna-se patente perante as fraudes 
que se têm verificado no commercio da céra, e que escapam a.o 
simples exame visual. 

Neste particUlar o relator commette uma ·verdadeira gaf/~. 

quando considera. "fraude offical" o poder publico fazer tenta
tivas sobre processos de fabrico ou de industrializa.ção, com vistas 
á. eliminação dos baixos typos de céra e respectiva incorporação· 
destes aos typos superiores . 

Chama. isto ele "intenção dolosa", ignorando lamentavelmente 
-que se trata de uma pratica industrial em pleno uso em. todos 
os paizes do mundo e na. qual, neste particular tem a chimic:a 
appli<;ada, realizado trabalhos economicos admiraveis. 

Para. e:x:emplo tomemos uma industria tambem nossa, como 
seja a. do assucar: 

Até ha pouco tempo, as usinas fabricavam e lançavam nos 
mercados quatro typos de assucar, partindo do crystal de 1' até 
:ao 3•' jacto que era. o mais baixo producto. 

Hoje, a technica das modernos processos permitte a fabri
cação do typo unico de 1•. sem os typas secundarios que. por 
meio de retornos, mistura, r efusão e recosimento, etc.. são in
corporados ao de melhor qualidade e mais valorizado . 

Não ha, no caso, prejuízo para o consumidor e ha grande 
vantagem economica para o industrial. 

Será isto uma fraude? 
Absolutamente nã.o. DólQ sõ poderia haver se essa melhoria 

de aspecto physico implicasse em modificação d~i. estructura chi
mica do producto . 

No domínio da cêra de carnaúba no dia em que conseguir
mos incorporar ao "primeiro" e ao "mediana.", que sã.o semp.re 
muito m.ais cotados, os typos mais baixos como a arenosa e a 
gordurosa, teremos _augmentado, consideravelmente, para um mes
mo peso, o valor da exportação do privilegiado producto nor
destino. 

E' opportuno adeantar que, procurando attingir esse tleside_ 
ratum. ha quem já esteja. tratando do registro de um processô 
pelo qual os typos em apreço ficarão reduzidos a. tres ou o,ua.tro 
no maximo, - graças á. eliminação de todas as impurezas dos 
bai-xos typos. 

Aqui termino as considerações que me julguei na oi>rigação 
Q.e !azer, em relação ao substitutivo e em defesa do projec:to nu
mero 133, que ti~ a honra. de apresentar á Carnara. 

Apesar do meu sincero . desejo de ser breve e conciso, tive de 
alongar-me. bem mais do que esperava, embora muito houvesse 
ainda. a. respigar sobre a ma teria. 

Creio, entretanto. havf!r dito o bastante para o reguw es
clarecimento dos Ulustres mP.lllbrÓs desta ComnUssão, muitos dos 
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quaes pouco familiarizados com o assumpto, e agora com eleoen
tcs sufficientes para um seguro julgamento. 

Sala das Sessões da Commissáo de Agricultura, 24 de Julho· 
de 1935. - Fernandes Tc.vora. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submetter a 
votos, relativos ao mesmo assumpto, os seguintes 

REQUERIMENTOS 

Requeremos seja. consignado em a.cta um voto de grande ju
bilo pela comm.emoraçã.o que~ hoje, se realiza, nos Estados do· 
Rio Grande do Sul, Santa Ca.tha.rina. e Para.ná., em homenagem 
ao "colono", como !actor valioso da formação nacional. 

Sala. das Sessões, 25 de Julho de 1935. - Diniz Junior. 
Victor Russomano. - Eu:valào Lodi. - Negrão ãe Lima. - Cal
deira de Alvarenga. - Demetrfu Mercio Xavier. - Thompson 
Flores Neto. - Francisco P~:reira. 

Requeremos, que a <.:amara dos Deputados l::mce, hoje_ na 
Acta, um voto de profunda sympathia cívica pela cooperaçãv- que 
os inunigrantes allemáes trouxeram ao progresso e bem estar da. 
nossa Patria. 

A presente indicação tem a sua legitimidade assegurada em 
sentimentos da maior amplitude: fraternidad~ internacional e 
gratidão nacional. 

De facto, não serã. demais que a nação brasileira. na oppor
tunidade em que s~ festeja o 111• anniversario da colonização al
Iemã, reitere as suas tradicíonaes affirmações de collaboração 
com os homens de todos os climas, em prol dos interesses su
premos aa humanidade, entre os quaes aàquire relevo de vigo
rosa belleza. a. fartura economica na terra pacüicada. Ahi, avulta., 
por excellencia, o concurso do colono, sem esquecimento do que 
representa o seu lar, com.o factor ideal de approximação dos po
vos, em sangue e espírito. Em face do drama contemporaneo, 
que atflige as nações, postas, hoje sob a fatalidade de forças. 
inimigas da.s suas mais nobres conquistas, traduza o voto da 
camara dos Deputados, fa'Voravel a esta indicação, a nossa. fé 
noo inunortaes principies da ciVilizaÇão christã. 

De outra. parte, a nossa gratidão nacional não póde ficar 
indü!erente aos mestimaveis beneficios que, á. sombra das nossas 
leis liberaes e ao calor da nossa. hospitalidade, trouxeram á nossa 
Pátria os operosos estrangeiros, secularmente radicados em nosso 
Ps.iz, como os allemães, hombro a. hombro com a. numerosa, pu
jante, tambem antiga coloni& italiana, ~a citar apenas, entre 
as correntes itnmigra.toria.« mais densas, duas procedencia.s ra
ciaes irmanadas na nossa. ordem moral, no nosso progresso ma
terial, nos nossos costumes dÓmesticos. 
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E' sob esta dupla invbcação, aqui simplesmente apontada, rlca 
em suggestões de toda a. sortê, que firmamos a presente \ndica
ção, trazendo-a ao exame e deliberação da Casa. 

Sala das Sessões, 25 de Julho de 1935. - Borges ã.e Medetros. 
Baptista Lusarda. - João Neves. Oscar Fontov.ra. - N:-

colau Vergueiro. - Barros Ca.ssal. 

O Sr. Victor Russomano (Pela orilem) Sr. Presidente, Sr;. 
Deputados. E' conhecido o seguinte epi.sodio narrado por JoaquUD 
Na.buco, num disCurso pronunciado na. Universidade de Wisco.o
sin: "Uma. vez, passando da Europa ao Brasil. ouvi, á mesa do 
jantar, um escript.or inglez, grande viajante oriental. perguntar ac 
commandante do vapor: que vantagem pensava ter resnltado 
para o. mundo do deScobrimento da Ametica? Da sua oart~. o 
escriptor inglez não via. outra, senão o tabaco. E' que lhe esca
pá.ra a significação do acontecimento de. Colombo". A descoberta 
da. America. haveria de influir poderosamente na marcha da ct
vilização. O grande presidente americano, Ellot. resumla as con
sequencias desse descobrimento IIJ.aritt.ru.o em cinco : a> I"Ubsti
tuição da gt4erra. pela discussão e arbitramento. como meios dt 
resolver litígios entre nações; b) a mais larga tolerancia. religio
sa.; c) o suffragio popular; d ) a demonstração àa. capacidade à~;; 

uma: gran4e variedade fle raça.s para a liberdade politica; eJ ~ 

düfusã.o do bem estar material entre as populações. 
Na verdade, a America foi a ga.rantta d& civilização pela aber

tura de novos campos para a actividade humana. Joaquim Na
buco desenhou essa significação: "Colombo abriu largas portas c 
janellas no outão do poente da. velha casa senhorial da Euro~ 
pa, que só recebia a ventilação de Léste". 

Parte integrante do grande todo, o Brasti cedo se tornou um 
dos elementos preponderantet da. civili:z.ação american a, conse
guindo manter uma formosa unidade geogra.phica, emquanto se 
processp.m, em seu seio gigantesN, os phenomenos de uma ela
boração ethnica, ainda em franca. evolução, para uma. finalidade 
que escapa ás previsõeS dos tnalS argutos sociologos do mundo 

"Em nenhum povo - observa Oliveira Vianna - a. origem 
ethnica ha provindo da mistura. de raças tão radicalmente dif!e· · 
rentes ". E accrescenta.: "os ca.ldeamentos ethnicos têm aqui uma 
intensidade, uma generalidade e uma complexidade aue os nossos 
irmãos latinos do continente não conhecem" . 

Não é este o momento de expor os problemas de a.nthropolo· 
gia. e ethnologia brasileir~. pois que não estão os seus estudos 
feitos aqui. Podemos, no entanto, acceitar a. fonnula de Oliveira 
Vianna.: "o coef!iciente da. raça branca. eleva-se cada vez ma.ís 
em nossa. população". 

E' a. ten~ci4 ctrianizante, para cuja permanencia concorrem 
multiplos factore.s. Dentre esses factotes do augmento do ele' 
mento branco, deve-se salientar o da immigração no norte e 
no sul. 
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Por todo o Paiz esse a!fluxo immigratorio do branco europ~u 
tem sido consideravel . No quinquenio 1908-1912, oo immigrantes 
europeus estão nas seguintes proporções: 

Portuguezes .. . .... . . .. .... .. ..... .. ... . ..... . ...... . . . 
Hespanhoes ..... ... ... ... ... .. .... . ... . . .... .. .... .. . . 
Italianos ... ... ..... . .. . . ... .... ... ..... .. .•... . ....... 
Allemã.es . .... . ... . ........ . .... . ...... . ..... . .. .. .... . 

223.08~ 

114 .557 
96.403 
22.230 

Finalmente, citando ainda Oliveira. Vianna, tres são os !ôcos 
de convergencia. ariana., ao norte: Belém, Recüe e Babia ; e cinco 
ao sul: Rio, santos, Pa~anagu.á., Florianopolis e Rio Grande 

O aspecto ào probléma em.!gratorio actual não é o mesmo dos 
outros tempos. Entre as guerras napoleonicas e a. de 1914, houve 
o chamado período de red.istnõuiçáo politic4 dos tenitorios. AS 
emigrações, segundo Delgado d.e Carvalho passaram de conecti
vas (como a de aldeias inteiras> a individ.v.aes. 

A Grande Guerra. veiu crear novo aspecto ao problema emi
gratorio, em vista dos interesses nacionaes. A entrada. de pobre$; 
a concurrenci.a. do trabalhador; o augmento da cmminalfàade e 
do analph.abetismo, ao lado das 1ntluencias bioiogtéas, como as 
dos defeit os physicos e molestia.s, são os princlpaes inconvenien
tes, citados por Delgado de Carvalho, aos quaes sobreleva o da 
integridade nacioncr.l, quando não houver wn.a ra.zoavel localizaçã" 
e ciistri l:mição desses elementos extranhos. com o fim de fa.dlitar 
a. sua assimilação pelo organismo nacional. 

Foi, sob o influxo dessas idéa.s altamente patriotica.s e eu
genica.s, que o legislador constituinte brasileiro adoptou o crt
terio de uma restricção defensiva . Este dispositivo constitucional 
não deve ser considerado conw expressão de um velho preco!l
ceito racial. mas o de uma. necessidade de defesa legitim4 dos 
interesses cto Paiz. Adaptamos o criterio norte-americano das 
percentagens de cada nacionalidade. 

Como accentua Delgado de Carvalho, essas questões já entra
ram na phase internacional. que está exigindo um orgão especial 
de estudo e concillaçio dos interesses oppostos dos paizes de emi
gração e immigraçã.o. 

Sr. Presidente, as considerações que expendl vém a. talho 
de foice, para. a justificação do requerimento que está sobre 1t 

me.sa.. Trata-se de homengea.r, num registro merecido na. Acta 
dos nossos traballlos o dia do colono, que, hoje, se festeje no Rio 
Grande do Sul e em outros Estados do Brasil. 

Não ba quem desconheça. o valor desses elementos estran· 
ge!ros na collaboraçã.o do nosso progresso. 

O Rio Grande, pela sua fatalidade geogra.phica, viveu, por 
largo periOd.o da nossa existencia, isolado. Ll.m.itado, ao Sul, pela 
COlonla. do Sa.cra.mento, que ha.vetia. de desa.ppatecer, e La.guna. 
ao Norte, coube-lhe, como disse Aurelio Porto. ao estudar, precisa
mente, o "Trabalho Allemão no Rio Grande do Sul", uma desti
nação especial. 
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Aos lagunistas se attribuem ~ primeir~ penetrações no ter
ritorio riograndense, no seculo XVIII. Em. 1748 se inicia a colo
niZação açoriana, . que a maioria dos historiadores considera :1. 

corrente preponderante no povoamento daquella região, se bem 
que haja quem lhe negue essa influencia. Já, naquelle tempo. 
conseg-ole o Rio Grande "gozar das prerogativas de ct>Ueiro, no
tac1ame-.~te de trigo, cultura que :;e desenvolve de modo notavel 
ate na região dos campos". 

O braÇo do colono allemão viria, mais tarde, fecundar o ter
.reno sá!aro, desmentindo os relatarias . officiaes dos inspectores 
que procuravam justificar os desastres cU 3 te~:::.t:vas do go
verno. 

Quando E'I" 1725, o governo da metropole começou a se · pre
occupar e<>m a funda!:.á.o do Rio Grande do Sul, o Conselh.o U!
trctmarlno suggerlu a el-rel a remessa. 11e açorianos, para aquella.'l 
terJ:a.S .. como hon•esse difficuldade no recrutamento desses colo
nos açoritas, o Conselho, em 22 de Julho de 1729, achou conve
nie.J.te que, quando fossem insuf!icientes os ilhéos, se podiam 
conseg-.lir casaes estrangeiros allemães, italianos e de outras na
ções,· "que não sejam castelhanos, inylezes, hollandezes e tran
ce<:es". Pcrtugal queria. :O:echa.r a sua colonia aos povos com os 
qua.e<: estava em guerra. 

O inicio da colonização estrangeira se deu, em 1818, com a 
tentativa de Nova-Frtburgo, na fazenda do Morro Queimado. At
tribue-se ainda âo casamento de D. Pedro com a. princeza Leo
poltuna, de origem germanica. a intensificação da corrente im
migra.toria. 

E é em homenagem a S. M. Imperial D. Leopoldina que, 
a 22 de Setembro de 1824, o imperador dá. a designação de Colo
nia. Allemã de S. Leopoldo áquelle nucleo de população. Fernan
des Pinheiro, que haveria. de receber o titulo de VIsconde de São 
Leopoldo, por ter prestado inest.imaveis serviços na sua funda
ção, presagiava, com aquelle acto do Imperador. "a prosperidad~ 
futura da. nascente colonia". 

Fóco de uma. irradiação intensa, aquelle nucleo primitivo ha
veria de contribuir, poderosamente, na gra.nde obra de formaçào 
do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que se instaurava o re
gime do trabalho, pelo braço livre, era. combatida. a acceitação 
do elemento servil que, em outros pontos do paiz, era considerado 
como indispensavel ás necessidades locaeS. 

Esse elemento allemão, ao se estabelecer no Rio Grandé <lo 
S1.ll, soffreu todas as amarguras de uma. incipiente organização 
administrativa, tOl'Ila.Ildo-se aquelles primeiros annos de coloniZa
ção uma verdadeira odysséa.. 

Cedo, porém, se norm.alizaram. as cousas e, passados pouc011 
annos, vemol-os integradoS na. · expansão material e· moral da 
nossa. Pa.tria.. 

E' sabido que o trabalho riogra.nd.ei'.se tem soffrido sempre 
com as agitações das guenas. As que mantivem,os com as prov1n
{.'las ào Prata exigiam reclll'SOS de homens e os colon~ .allemáea 
!armaram fortes contingentes do nosso exercito. 
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Esses contingentes tomaram parte na batalha do Passo a: a 
Rosario, de tão decísiva influencia na política platina. 

Quando o Rio Grande do Sul se arremessa, com impeto herot
co, contra o imperio, escrevendo óU' paginas immortaes do cycio 
farroupilha, vamos encontrar nos liberaes allemães uma forte 
contribuição, em favor dos republicanos. Vemol-os ainda inter
vindo nas lutas :partidaria.s que caracterizam a politlca imperial, 
oscillando entre conservadores e liberaes. Chefe conservador de 
prestigio era o Dr. J. Daniel Hlllebrand, o inunorta1 grande bem~ 
feitor de S. Leopoldo. Formando ao lado dos· liberaes, estava 
Ca:rlos von Koseritz, cuja JJenna formidavel se tornou "Uma ver~ 
dadeira ckr:txz". 

Quando o Brasil entra na guerra contra o dictador Solano 
Lopes, os elementos anemães, aos quaes já se irmanam os ita~ 

lianos, que foi'IlllliD. nova corrente immigratoria, no Sul. contri~ 
buem para a defesa do Brasil, formando corpos de voluntarios 
da Pa.tria. 

Não me posso furtar ao dever de recordar, neste momento. 
uma. pagina de heroismo, na qual fulgura o nome de um colono. 
o sapateiro Chlistovam Baum, filho de outro colono, natural de 
Santa. Cruz. 

Na guerra dos farrapos, servira elle ã.s orden.s de Andrade Ne~ 
"Ves. Nesta nova guerra, apresentou-se para servir. No ataque á 
villa. do Plllar (1877) recebeu dois ferimentos por bala. Uma bala 
penetrara no ventre sahindo pelas costas. 

Um mez depois, no combate do Potreiro ouvelha.. se apre
sentou, convalescentes, cheio de ligaduras, á írente do seu esqua
drão. O marquez de CaXIas ordenou-lhe se recolhesse ao hospi
tal, au~.eaça'ndo~o com a: pr'ísão. Christovam Baum respondeu: 
"Sinto desobedecer .a. V. ·Ex., mas o meu ~quadrá.o ataca e ... 
eu vou com elle" (cit. Aurelio Porto) . 

Outro aspecto singular é o da religião . A maior liberdade de 
·crenças pennittiu; até hoje, a coeXistencia de elementos catho~ 
licas e prot-estantes na região colonial. As colonias mais recentes, 
que se estabeleceram, no Rio Grande, formadas de descendentes 
de allemães e italianos, apresentam aos olhos do observador as 
suas encantadoras "Villas e cidades, onde os campanarios dos tem
pl05 catholicos e protestantes se erguem, para o. céo, numa har
monia de crenças que é a. mais bella conquista do espirito livre 
d& America. 

Sr. Presidente. 

Mals tarcte, c1ncoenta annos depois do colono allemão, a cor
·rente immigratcrla italiana a!flue para as· terras rio-grandenses 
e constroem os noves colonos verdadeiros monumentos de traba
lho e progresso. 

Já em 1835, na "Guerra dos Farrapos", appareceram elemen
too :intellectuaes da Italia. que procuravam ililplant.ar, neste tre
cho da· :America, a· arvore da Republica. A ac:ção do governo nesse 
aspecto do problema da população brasileira, nãu foi completa, 
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por tolerar um certo isolamento dos . nucleos ·coloniaes . estrangei
ros ·o.ue se formavam naquelle · Estado. Facilitou-se ·a !armação 
<ios chamados "kistos", de que tanto se· falou, na -guerra de 1914, 
pondo á mostra. a gravidade ·do ·problema, para. a: cohesão na-
cional . . · · 

.Hoje. passado . mais de ui:n seculo, tem o Rio·' Grande M 
SUl incorporado a.o seu territorio e- .povo. esses elementos immi· · 
gratorios, que tanto têm cooperado para a sua elevada e pro
missora missão .de· paz e de traballl() . 

.Ainda ha. poucos dias era lido, nesta. casa, o manifesto do 
Sr. Luiz Carlos Prestes, chefe ostensivo do communismo, no Bra
sil. Nesses· documentos, ·são· concitados ã. acção os arrendatarios 
e profetarios ruraes. Po.ls bem. Não nego .. que não haja, no Bra
sil, uma questão social. No caso riograndense, a politica repu
blicana conseguiu afastar da. região agriccla esse1 perigo, por· um 
c.riterio sociologico que demonstra ser possível, no governo de for
ma. democratic~social, resolver . tal problema; sem recurso aos exo
tismos. ~ violencias extremistas . .. . 

A' região colonial' riograndense · rião conhece arrendatarios, 
nem proletarios . O colono é o proprietar1o do lote de· terra. Tem 
sobre elle o seu lar, a sua. famÍlia e vive, · feliz, no · seu pacWsmo 
constructor-~ .. · ·· 

Sr. Presidente. 

·O ·dia." 25 de Julho é ' Íeiiado estadual, ·no R1o Grande do ·Sul. 
Em 1924, o Sr. Gritz Rotermund, de S . Leopoldo, iniciou uma 
campanha. para se dedicar uni dia do anno ·em homenagem ao 
colono. Alguns municipios daquella região o'· decreta.ram. Mas, 
SÓ, no amlO passSdo ·!oi que O genera.l ·Flores 'da. Cuilha.. então in
terventor federal, resolveu coris&grar o dia: 25 de Julho · feriado 
estadual, int1tula.ndo-o · •·o· :di4 · do colono". · Essa 'feSta de 'tra· 
balho não se limita. ·ao meu Estado. OUtras támbern a realizam. 
E, por fim, nesta data, 'se glortfica a acção do colono em geral, 
numa demonstração de fraternidade que· não exclue, ·antes exal· 
ça, os sentimentos cónstructores da naclonalidâde .. · 

o Rio Grande do Sul, pela ·sua. rePresen,tação liberal, nesta 
casa, se associa a.o regosijl> ci'Vico dos ·seus ·colonos, · con!iando na 
sua. acçfio pacifica e utilissÍID11. e r.econhEl(:endo nessas popullições 
laboriosas um elemento de !orma.çã.o do seu povo, incutindo--lhe. 
com o seu sangue, . as qualldades: ae r~ .vota.das á realização 
dos grandes destinos da. civilização OCl<l!;ientaJ._,_que, em. :vez; de 
.~lúr •. como ,quer ~pengler, se.;el!i!YS.. ~. terte,s .am!';ricanas,. . ã.!. 
.lna.is . altas ce~ncepções h~. confil;mando . ~ p~vras .. chei~ 
4e té e ideal de Simão Bolivar, na-procl~ aos se~ .solda.-. 
!las: "A. E!U'Opa llbei-al. v~,,:conteÍnpla, . porque a . ijberdad,~ de. 
Novo M~do é ,~. e!lperallça dQ T,Tniverso~. <Mui~J,e,m. Palm& . 
Q oractor é . Clkm.~rnentaão) •.. · , . ... · 

O ·Sr. Diniz JIOÜOI' <Pef4.· ordem) ·· - Somos dos ·que podem 
falar. · Conhecem.ol-os: · ·Passãmos .. grande , parte . d& vida · a• seu 
lado;· ·E; por tssô; adiniramol-os;·-Mmos·lhes .. gratGS·:·· 
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O colono é a. imagem àa crença. no trabalho. 
Mas, d'aqUi, logo resa!ta.m. questões, multiplas, difficeis, com

plexas, que obrigam a pensar . demoradamente . . No Brasil; va.e-se 
perdendo, DO:Cém, cada vez mais, . jâ não direi o habito - o que 
era. muito - m.a.s o proprio desejo de fixar os problemas . . Vive
mos de perseguir formulas vagas, dispersas, quando não phantas
mas, crea.dos pelas imaginações ociosas. 

Vive-se como se pensa.. 
Os que acordam com a. idéa.· do arado, saltam da. cama, 

com as derradeiras meias tintas luminosas da a.nte-ma.n.bã., aVidoe; 
pela faina. dos- campos. Outros ... 

E. neste passo, quem não recorda aQuelle trecho da epistol~ 
de Seneca, quando o philosopho adverte, que a natureza provê ns 
medida do que se lbe exige'( 

o Brasu ama ga.bar suas riquezas, olvidando-se de suas dif. 
Iiculdades. 

Terra formosa. porêm aspera; vastidão de recursos, sem mãos 
que os apanhem; largueza de gleba, raridade de braços: deserto, 
que mais assombra pela extensão .deshabitada, do que pelos the· 
souros que reune. 

Nesse quadro, como que se del;enrola. o drama synthetiza.do 
na. interrogação do Horatio: "De que me servem os bens. se eu 
os não possa usar?" 

Precisamos de gente! Venham-nos braços! 
Essa, a. política, intelligencia-, curia.l, salvadora . 
Nó.s, entretanto, subvertemos o problema e o. enquadrámos 

num truc: · 
. - O estrangeiro .... eis o per!io! 

E os que &:>Sim &geiilteiii sabido utilizar o espectro. do im
perialismo, ~aindá. mesinCJ, nas reacçõe.s menos disfarçadas de xe
nophobia, no que, aliás, sacri!1cam as compan.has que devLamos 
orientar contra os verdadeiros ·exploradores da. nossa terra. que 
os tem.us, dos mais· despudorados, agasalhando-se nas holdings

compagnies, nos bancos . de capitaes fictícios, na judiaria dos em
prestimos escra.ytza.dores. 

Povoar é civilizar, proeredir. E Alberdi . resume, alumiada
mente, o papel dos gov~ americanos .nesse fundamen~l dever 
de transformar as florestas em povoados. 

·o homem é um v!lllor · economico, ·que se calcula artthmeti
eam.ente. 

- Nenhum povo~ que cuide de sobreviver; desle]xs. sU?. poiitica 
demograpbica.. Os proprios palzes que se debaúm. na crise dos 
sem-trabalho zelam pelo -augmentO da população. ·Onde. outro•ra. 
os caes se enchiam, para o eXodo,' --cerram os Estados previãentes 
as sabidas de emigrantes. A Ita.lla/ que deu filhos a~ quatro 
cantos do i-J.obo, nã.o pensa em derralnil-os dáS sua;~ CO!'clilheira.s, 
para. o escoadouro dos portos : 'Retem-nos. Le&1sla. c~ntra. ·b ma.I
thusia.!USmo, premia. os casaes prolltleÓs, eom a. m~a clE.rtvi
dencia com que taxa o . cellbatarismD. :e multipliet. , .os meios de 
protecçã.o- á. iD!ancia. Coll)Jnentando a :decla,raçáQ. :'!e· M~lin1. 
de que o destino das nações está -ligado .á .sua pot.encia demo-
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graphica, Richard· Horherr assigna.Ia. .que o fascismo ao ·contrario 
de outros regimens, collocou, sabiamente, em ·.sua. battaglia deTle 
nascite o problema do povo; acima do da. economia. tMuito bem>. 

Devo eXtranhar, aqui, o assegurar Del Vecchio, em suas famo
~ prelecções, sobre :Mecanica Economica. que o augmento da. 
população é doutrina desta era capitaiistica. A oonfusão entre 
rubanismo e -potencia demographica, parece entrar na conclu~ão
do grande mestre ... 

A lição é velha, de sem-pre . 

Babylonia já nol~a dava, numa lei da 3• dynmastia do 
Ur. <Não rememoro pretenciosamente; exhumo para avisar) . No 
Egypto, juntaram...se muitas disposições desse t eõr. A Tndia sa
grada. previu segundo enlace pa.ra conjuges de cuh união fal
tassem filhos. Na .superlotada China., ahi mesmo, f'ICS~;.rgem do 
con.Juncto de doutrinas de Con!ucio postulados sobl'.<'! a materia . 
Athenas e Sparta legislam sobre o celibato. sobre os matrunonios 
estereis. Em Roma., a da. grande sabedoria politica, multiplicam
se as leis, favorecendo os casa.es com :Ulhos, combatc!:.clo o celi
bato. Augusto extrema....se n~ rumos. Ti.berio, Nerva e Tra
jano esmeram-se na. creação de institutos de protecção á crian-. 
ça. E Dão são -poucas . as noticias que nos dão de que os proprios 
ara.bes, aztecas c tezcunanes se não _descuidaram d.e<:Se ~a.ve as~ 
sumpto - vital par& os IXWOS - quando legisiara~ sobre ma~· 
tri.monio e escravos ... Por que citar xna.is, se, hoje_ c.'cmo Ceci! 
Rhodes, Mussolini, Lenine nenhum estadista que ::e oreze se, 
em nenhum Estado, que se diga culto, nota.dan;l~nte a França, 
a Italia. e a Allemanha onde os paes de sete filhos \lesfructa.vsm. 
o privilegio de compadres do Imperador, se, onde auer que a. 
ameaça de decrescixno da. população ou de diminuição dos seus 
saldos de natalidade se apresente, já não é some-r:ce o clamor 
instinctivo de um Zola, em Feconàité, ma-" a sagac!c!ade dos go
vernos a dispôr, a legislar, a despender, a prover, fix'l~c!o-se. num 
systema, cada vez mais custoso e mais detalhado de providen
cias, uma. attitude politica. que podia rotular~se ~o-:n a maxima. 
de Hegel: 

"Quem não é .Pae não é Homem" ... 

Montaigne allude .a que os sablos falam e d~·tndam suas: 
phantasias, mais especificada.mente e por meúdo, ao. passo que 
elle trata os assuniptos á maneira e á. feição que elle. se lhe apre
sentam: sem regra., descos1damente, ainda que nam•ella.s coi.c;as· 
que não deviam ser tratadas senão em bJóco, de um~ só vez. 

Pobre de mim, que, nem ~e um geito, nem de ou~co. ~ponho. 

De qualquer modo, aos saltos, aosa.ã.as .. no só desejo de con-· 
!undir os a.pedeutas desse grande thema, sempre tão .emprega-· 
dos no tratal.-o desna.tura.damente, ergo minha voo oara o lou
vor do homem em czuem se traduzi.raln, · mais gloriosamente as. 
virtudes e o triumpbante sonho da. . col~o - Benr.ann von. 
Blum.enau. _. 
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Quem pronW}cie esse nome ha de meditar sobre quarenta 
annos de luta.s . crueis, mas ha . de sentir, por sobre o preço de 
todos os sacrificias, o · valor de um genio que se apostolizou na 
obra de formação do Brasil.· .. · 

Amigo de Humboldt, de Martins, d.e Frih ·Mu1ler de Haerkel, 
von Blumena.u era,.· como esses. fundamentalmente. um apaiXo
nado da ru~.tureza. um enamorado das plantas, um pesquizador 
dos mysterios physico-chimicos do reino vegetal, um r,lassificador 
mineralogista, possuindo, comtudo, sobre aquell~, o pendor de 
encantar-se, com a. belleza, os mimos, o eSplendor. os coloridos 
de Flora . 

Essa. inclinação, mais esthesiaca, do que scíentifica, ê que o 
teria. a.rrra.stado o Brasil. O quadro natura~ da terra Virgem o 
attrahiu, subjugou-o, . transfig-Urou-o~ Não ha outra explicação 
para a sua teimosia, os males soffridos, as rÊ!iterad~s investidas. 
Tudo conspirando contra eue· ~ governos de cá e de lá, pois 
se ajuntava que não sómente difficuldades do Br?.~:l, mas da 
Prussia, tambem, lhe tolhiam o afan ; tudo· se voltando por lhe 
esboroar bens, reputação, resistenciàs moraes e phy<sic;,s, ao pon:to 
de só a recordação da mãe velhinha o não ter l~v-:tdo ·ao· ·sui
cídio; t udo se erguendo em obsta.culos aos seus passos : a flo
resta. inextricavel, o furor do indio, o assedio das féras. as aguas 
trahidoras dos 1ios, que, solevantando:..se, nas encn.;>ntes perple
xantes, se não cansavam de arrazar quanto construLo;se; tudo, 
annos a fio, se perdendo. se desfazendo, se enleiando nas intri
gas; tudo urn drama. contra à intelllgéncia, o ~rabalho,' a fé. 
tudo contra o homem e o seu idealismo, a tudo o v\mos enfren
tar. resistindo ao· seu proprio desconforto prqu e r.onvillba para 
alevantar no renascimento das crenças alheias as forças de que 
(:arecia. 

Hermann von Blumenau xesume o espirlto e a proje<:ção ma
terial da colonização deste um seculo, no Brasil. 

O doutor de Erlangen e o chimico de Trornsdorff. CUjOS dias 
podiam ter decorrido. no isolamento deis laboratorios ou na po:a.
tica dos philosophos, de que elle era um e a que sempre .se 
mostrou favoravel o ambiente gennanico, vê que se lhe accende, 
imperiosamente, o sentimento das a'-:enturw;. O sP-r.h<~ das dis
tancias. O enigma das túras ainda mal conquistadas. O p ro
blema social, já se precipitando nas attitudeS de Marx e Engels, 
inspira-lhe o at:re:vido ideal de buscar, na America o valle de 
felicidade; que Deus não promet teu ao hom~m · nP<-(a vida As 
p~Iestras com Humboldt e Maitíu.S, a leitura da.s l}bl ;JS àoS via
jantes sabiO.s, com as melhoreS · noticias .. da.S. possibilidades do 
Brasil, cartas lidas de São Leopóldo, Tres Forquilh:>..<~, São PE'dio 
de Alcanta.ra e Vargem Grande: as·· 'duis :primeiras 'r\(l JUo Grande 
.do Sul e as derradeiras as · mais recentes das colonias. fundadas 
em Santa. Ca.tha.rina.; a a.pproxima.çã.o de Stun, nO"..so consul na 
Prussia, levam-no . a. .um entendimento · com a . w Socied!'de de: Pro
tecç.ã.o aos -Emj.grados .Allemãe.s!', fixando-se-lhe o pro(!T-lUnma· de 
vir ao nosso Paiz .e , .confanne o ctlr.so ·dos aconteciJrP.nt.os, -nlei
tear uma cadcira de professor da Escola Polytectl.I"h a. uma di:. 
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recção àe 1aboratorio chimico, ou concretizar a S1>1Jrema a.spi. 
ração de seus pendores de philosopho e politico: ·•abrir ca'lli
.nhos na.s matta.s amer]ca.na.s_ coloniZar o sólo ferti! do mundo 
novo, com homens de bôa estirpe, que riã.o teriam s~'1hores, ":n~ 
seriam escravos da lei e da virtude, saudaveis PhY"-'~a e moral
I:D.ente". 

Nã.o vou ao Brasil - diz elle - para ga11har dh>heiro, m.a.a 
nara cumprir uma missão. 

E Hennann von Blumenau atravessa o mar, ap.l!"':"a ao r.to. 
Traz cartas de Humboldt, de Martius. de Joã.o Sturtz. ~ optima
mente acolhido, pelas autoridades do seu Paiz, pe!c-~ ·allemãe:;, 
residentes no Rio, por sctentista.s e professores br2Jilf'iro.s. De
mora-se oito mezes na. Côrte. No Brasil, nunca se teve pres.<;a. 
Em abril de 47, acompanhado do Ba.rão von der Golt,~. segue para 
o Desterro, capital de Santa Catharina. Visita a Colania Sã:~ 

Pedro de A.lcantara. E!fectua observações climatei';::as. Abril é 
um tempo de setim nos céos e de ca.ricias na terra. 0 tl:J.ermome
tro vae marcando: 8 da manhã, s~; meio dia, zo··: 6 da tacle, 
121Aro, Rea!l].ur. Temperatura de paraiso. Aqu~lle a.:::ul macio do 
iirmamento. aquella.s tardes de finas nevoa.s côr C.:.<: peroh. o 
tom sempre fresco das verduras, o clima. de amor, que Sigaud 
disse só haver egual na Italia. firmaram, no espirito de Hermann 
von :Blume.nau, que era ali o terreno, dadiva da Providencia, 
nara corrigir as lutas de classe, para proscrever dos turnos hist.Q
ricos a escra vizaçáo do homem ao homem . 

A cololliZação do Valle do Itajahy é a via.-c-rncis cie HermEUm 
von Blumenau. 

Quem córte, hoje, as estradas daquelle rica trecho de Santa. 
C a tharina, onde tudo convida a retardar os passos na admira
ção do que o ltomem criou e realiza, oem longe estará de com
Drehender estas palavras, dirigidas. pelo grande civilizador, a. 
um amigo: 

"Eem ingrata e · azna.rga tarefa é colonizar. se o 
senhor qUizer expiar algum peccado grande, experi
mente esse meio. Para o senhor, qu.e e ca.tholico, um 
s.nno, nestas mattas virgens, valeria bem vinte e cin
co annos de purgatario". 

Elle teve de- empenhar-se numa tremenda luta, contra a in
differença dos administradores brasileíro:s e contra a gÚerra te
naz, promovida, na Allemanha, pelos estipendiados que dirigiam 
a. emigração para a America do Norte e a .A.ustra.lia. Notabili
zou-se, nessa empreitada, àe verdadeiro desprestigio do Brasil, o 
capitão B~che, ant]go off]cial do 3'' Regimento de Granadei~ 
tos da Praia Vermelha, o qual af!irmava, num Uvro, que, "na
quella terra", o que a natureza armou é sempre imponente e 
bello, ao passo que nada vale tudo quanto o homem fez". Bal
dóes dessa ordem, tra.n.sfusos em todo.o; os recantos em que se 
pensasse emigrar; intngs.c;, espalhadas dentro de todo os lares 
humilde; inverdades, diffundida.s no seio do governo - Uln& 
campanha, impiedosa, tresbordando ·em publicações e em agentes 
multiplicados por toda parte, o dinheiro amertc:a.no a derramar-
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se no animal-a e no attrahir os braços de que os Estados Uni
dos necessitavam; o transfugio de João Sturtz, que. diSpensado· 
do cargo de nosso consul, arrumou legar entre os di!t'amadores 
do Brasil; todo um horror de obstaculos, culminando pelos decre
tos de probibição da sahida de emigrantes para o nosso Paiz. 
esclarece o terreno em que Hermann von Blumenau pisava na.. 
sua. Patria. Mas, deste lado. o transe não era menos penoso. 
AJ; barreiras se ergueram ás pretenções do colonizador. Já ha-· 
v1a. o medo ao allemão e nlnguem - a. não ser depois que o· 
proprio Imperador o agasalhou - queria amparar um lndiVi-· 
duo, que, tendo esgotado o ultimo vintem numa tentativa. gr2.n'-· 

diosa, nada. vira. fructificar, antes se cobria de lamento:;; pela 
constante ine!ficacia. · do.s meto.s empregados. 

Hermann von Blumenau narra esses factos: 
"Escrevi memorandos volumosos que tenninei ha oito dias. 

:Nelles expliquei o.s meus pontos de vista na íunãação de uma co
lonia. sob o regimen da pequena propriedade e fiz um relatorlo· 
mtnucioso de quanto eu já fizera e conseguira com os meus at
tribulados trabalhos e insufflclentes recursos; pedi um auxilio,. 
não uma. esmola, de um a dez contos. Fiz, tambem, a proposta 
de que o Governo me adiantasse, em sete annos consecutivos, 
uma determinada somma que garantisse a execução dos meus 
planos. Esse era, a meu ver, o unico meio de poder proseguir na 
obra que eu emprehendera. Não conseguindo isso. eu venderia 
o que fosse meu, e íria para a. Africa Portugueza, para as Phi
lipptnas, ou para as Indias, desenvolver a minha actividade em. 
campo que me tosse mais tavoraveL 

A não poder, como eu pretendia, crear, no Itajahy, uma co
lonia. que honrasse o meu nome e que . se fundasse em planos 
ll"beraes e crttertosos, eu me afastaria pesaroso sim, mas defini
tivamente, do BrasiL :Propuz essa alternativa ao Governo. Seria 
doloroso, para m1m, abandonar. assim. uma terra que já rece. 
bera. a minha affeição e o meu amor. 

Insisti inultimente no que pretendia alcançar; sacrifiquei os 
meus melhores annos e torças no proposlto de ser util á minha 
tei:ra e aos meus patrlctos para os quaes a America offerece um 
campo de activldade como em nenhuma out~ parte do mundo. 

Não tive a.uxillo de parte nenhuma e obra do vulto da . que 
eu ·quero reallzar não póde ser executada por um sô homem. 

Se fracassar, pois, ntnguem me CUlpe. Fiz ma1s que podia. 
e do que devta e, a.inda. estou disposto a sacrüica:r tudo se vir 
resultado no meu esforço. 

A sorte não me !o! até aqu1 fa.voravel e eu não posso mafs. 
lutar contra. ella. 

Tudo eu sacrtttquel -pelos outros; ~ justo, pois, que eu aban. 
done O& meus ldeaes e procure ·angarla.l: novos metos para sua
vtsar os dias da IIl1nha vellllCe. 

Verei. em breve. se as coisas forem de mal a peor; tenho, 
porêm, esperança. de bom. exito, pois, já não sou um desconhe
cido na · Cõrte e conto com amigos em destacadas posições junto: 
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ao Governo. Elles reconhecem que os meus trabalhas trariam 
grandes vantagens ao Brasil. 

Até o Imperador me conheCe; mandou-:ne chamar diversas 
vezes para a audlencta e estudou ml"auciosamente os meus planos. 

Vivemos, porém, nwn patz constitucional, onde os minis>
tros têm suas idéas proprtas e, infelizmente, os meus amtgos não 
fazem parte dos m!.nisterlos e, sl.m, do Conselho do Estado, que 
tambem é chamado para dar o seu parecer. 

São muitos os que sollcltam empresttmos· em dinheiro e cada 
um delles tem o seu protector. Accresce notar que já varias ten
tativas de colonizaç§.o fracassaram. dando prejuizos aos corres 
publicas. 

Tenho esperanças, embora bem poucas. o que peço é uma 
quantia · avultada, cem contos pelo me.."los, no prazo de cinco a 
sete an.nos. Não sel se o Governo me concedera. somma tão alta. 

Eis a millha hlstor1a, meu amtgo, desde que nos despedimos 
um do outro. 

$ótn.ente a duas, ou tres pessOas, eu a tenho contado, a. ami
gos a quem eu devo favores e mu1ta gratidão. 

O meu tempo, sempre t§.o escasso, na.o me permitte escrever 
cartas volumosas. 

Eis a razão do meu longo silencio e, parece-me. mereço bem 
o seu perdão; não houve, de mlnha parte mã vontade, negligen
cta, ou preguiça. Pelo contrario senti sempre remorso àa !alta 
que commettia, involuntariamente embora. 

Ha. já qUinZe mezes que na.o respondo as cartas de meus 
trmã.os. Vivo ha otto annos, como presa àe um turbilhão, uma 
verdadeira vida nomade. Permitta Deus aue o meu tuturo seja 
de mais descamo e mais socego. 

Em Santa. Catharina. cresce de tudo que se planta com uma 
exhuberancia, um viço, que é uma alegria se ver. O Brasil é uma 
terra magniflca, especialmente na parte sul. E' uma pena. que 
n emigração allemã se encamlnhe antes pa.ra. os Estados Unidos 
elo que para cá, pois os colonos nunca alcançam o que poderiam 
obter aqui, uma natureza que os favorecia. mu!.to. Muita gente 
corre cegamente atrás do pr1melro conversaflor que apparece e 
deixa-se facilmente illud!r por um pllra.seado phanta.siOSQ que á 
gente de juizo causaria. nso. 

Apesar de parecer que o Governo Brasileiro tem medo dos 
colonos allemães, esttma-oo como bons trabalhadores. 

se o nosso Governo me ajudar de alguma manetra. e eu con
tinuar com força e saude, eu hei de mostrar e:rn Santa Catha
rina . que o allemâo, por seu proprlo esforço, póde conseguir al
gum:;. coisa. que não seja ensinada pelos "ya.nkees:': hei. de mos
trar que o Brasil é um PaJz para os colonos como não ha outro. 

Em poucas semanas. o meu caso serã resolvido, e, sendo-o 
favoravelmente, escreveret um livrinho dando conselhos e avisos 
aos emigrantes, comDatente com energta as lntrlgas e as con
ceitos desfaYoravel.s que mutta gente faz sobre esta terra. 

Defira. o Governo o meu requerimento e ·em pouco tempo 
eu mud8.re1 o aspecto do va.lle do Itajahy. Eu mesmo t rat.ària 
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da lavoura para dar bom exemplo; haveria de !nstallar enge
nhos de serra que dariam vida á colonia e renda. a muita gente . 
praticaria a horticultura. e orga.n1za.rla um pomar modelo que se
ria. entregue aos cuidados ci:e um homem entendido. o que traria 
vantagens sem numero a toda a gente. 

Possuo, para isso, um terreno magnífico, com terra· solta e 
fertil , numa ponta aguda rormada por uma volta do rio, de
fronte á futura cidade. 

Reallzanào-se tudo lsso, então eu saberia unir o util ao agra
da vel, fazendo-lhe, . de vez em quando, umas remessas de plantas em 
troca de outras que o senhor mandaria. Esta é uma das minhas 
predilecções pela qual tenho gasto ·dinheiro. asslm como na. com
pra de liVros. 

Eu não bebo, n ão jogo e não sou dado a conquista amorosas. 
pols quero dar aos meus colonos um bom exemplo. 

o xneu modo de viver é mais do que slmploo, é quasi mil.. 
seravel, pois não quero servlr de alvo a criticas e mostrar que. 
com tenacidade e persistencta. consegue-se sempre alguma coisa . 

Não podendo p assar sem distrações, eu encontro a minha 
alegria nas plantas e nas flores. No convlvlo dellas, eu esque<:o 
a mlser1a, as ingratidões e os aborrecimentos que tenho tido nos 
ultimas quatro annos. 

· O senhor. na velha Europa, com a Vlda methodica que leva. 
não póde sequer imaginar tudo o que soffrL Aquelles mesmc.q 
que ma1ores ·beneficios receberam, pagaram-me de uma maneira 
es tuplda . 

Preciso, porém, esquecer tudo em prol das realizações em que 
estou empenh::;.do. 

Sem dinheiro e braços a melhor bOa vontade e a mais ama
durecida experlencla nada conseguirão. Sem a entrada continua 
de novos 1mm1grantes, as co1on1as não podem progredir. NAO 
HA COLONIZAÇAO EM PEQUENA ESCALA; se asslrn fosse. 
eu niLo pedirla coisa. alguma aos outros. 

No circulo de suas relações, o senhor aJude com o seu nres
tiglo a c;;c!arecer os meus pontos de viSta; presl ará assim um 
grande servtço a multas pobres que, na Amer1ca do ~arte e na 
Australia, passariam pedaços maiS amargos do que aqui . 

Se o Governo me ajudar, voltarei tambem aos meus es
tudos, aproveitanllo os meus instrumentos de chlmica e as col
lecções que ainda estão nas caixas em vieram em 1850, assim coma 
os apparelhos astronomicos e meteorologicos. 

Não tive, até agora, legar onrie collocal-os. nem tempo para 
maneJai-os. Quero, entretanto, installar um observatorio e man
dar busear a mtnha collecção de mlneraes e os livros mal.li· 
modernos. 

Peço-lhe que me indique as obr:as mais lmportantes ultima
m ente apparecidas. Estou em grande atrazo, no que diz res
peito ·ao movimento .literano e sclentlfico da . nossa terra . 
· Antes de mais na.da., precisava algumas obras · sobre a arte 
de jardinagem, modernas e e!!iclentes, em ànemão, ou em fran
~ez, e. t'ãmbem, uma revista desse genero que tra~ ~tigos so-
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bre a cultura das plantas nos vartos pa!zes; uma revista scien
tifica · tranceza parece que me conviria., pois, em geral, publica 
estudos sobre as colonla.s africanas, que multo me serviriam. 

Talvez que eu nella encontrasse multa coisa que me con
viesse para. applical-a aquL M:ande-me tambem alguns catalo
gos com. indicação de preços. Finalmente, desejaria todas 2S obras 
que tratassem cta nora c:1o Brasil meridional. Não sei se existem; 
ê bem possivel que o.s artlgoo que eu procuro estejam esparsos em 
varias revista. Interessam-me murto as obras de Saint Hilaire. 
~as quaes eu possuo apenas a que trata da viagem a São. Paulo 

e santa Catharlna. 
Os dois volumes contem pouco daquillo que eu procuro mas 

o autor aponta-o nos seus outros trabalhos e nos ae Martius. Não 
sei se este Ultimo jã editou o seu livro "Plantes aque!les des Bra-
silíenes". · 

Faça-me o obsequio de informar o que de novo tem appa
rectdo nas letras. 

Tambem tenho mUito interesse por tudo quanto disser res
peito sobre Java, onde se cultiva muita coisa q~e eu poderia in. 
traduzir na minha colon1a. 

Peço, ainda, livros sobre ser!cultura e a plantação ·da ama. 
relra e ainda sementes de plantas exoticas, uteis e bellas. Se o 
senhor receber sementes de plantas de outros palzes. não se es
queça de o cominuntcar ao meu correspondente em Hamburii:;o 
para providenciar uma remessa para mlm.. 

N'áo quero mais Importar plantas vivas, pols, já fiz pessimas 
experiencia.s... · 

Para que se nos flrme uma idéa exa.cta desse homem, e do 
emprehendimento a. que se confiou e das desditas a que o vimos 
submettido, considerem-se estas passagens · ae um dos seus rela
torlos ao Dlrector de Terras a Colonlzaç!lo: 

"E' uma. triste, porém tnnegavel verdade que a plebe do 
Paiz não quer colonização livre e independente, que persegUe 
aberta, ou occultamente a quem a promove. 

O Governo Imperial deve tomar a colonização por .sua pro
pria conta, se qulzer que ella progrida e prospere. Náo podem 
ou não querem comprehender que um homem .possa ter outros 
mottvos para as suas acções além da cobiça, que possa astJirar · a 
outra causa que não seja amontoar rlquezas. 

Fica além do horizonte. não só d.oota. mas até de muita ou• 
tra boa gente, que tem a pretenção de pertencer á. classe intel
ügente e Jnstruida, que um· nomem que está. no pleno goso 
do seu jui~:t> posSa arriscar, sacrl!lcar e empregar tudo que pOS· 
suia e possue de fortuna, de vtgor physlco e intell~ctual para 
conduzir ao fim uma cibra, ou um systema que c.hama seu. e pro
yar as vantagens e exequjbilidade àelle; que tal bomeru se possa 
çonte;ntar com a consctencia de ta~r uma. obra boa e bella e com 
pràzer .e ·,sàtisfacção a vê prosperar e progredir taes idéas nã.o en
tram· no cerebro de tal gente que atê. se assenta na representação 
provin.cui.l· e ~quanto uns me chamam Íl.m :Unorlo que se arranja 
e amontoa. dinheiro ás escondidaS, . _outros m~ . qÚalifica.m de tolo 
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que nio sabe a.proveltar a occaslão e !azer ·a. tempo a sua pe
cl:rlncha. A intrl~a. a. estuplda e mal entendida 1nveja lavram_ . -
Quando, porém, a surda. guerra que me razem sobe e m.e p repa
ram chicanas em toda. a. parte: quando me criam difficuldades 
gratuitas; quando associam ê. calumnla.. insultos, desabrimentos 
e injurias em pleno publico e quando a1n4a. entAo !icam directa 
ou lndirectamente protegidos por peaaoa,s que eu devo cor.slderal' 
como meus s-uperiores; quando, em!lm. reclamo, de mlnha parte, 
debalde, não dlgo a. protecçlo, maa mêra justiça e observação 
das lels - em tal situação até a m1nll& perseverança e paclencia 
se esgotam e, nem physica. nem moralmente, acho forças bastan
tes para r esistir a. taes contrarledMes e desgostos. 

E isso é o que me acontece desde mais de anno e melo. 
O actual Sr. Presidente de Santa Catharlna. contrario á im

migração allemã, em geral e especialmente quando protestante, 
nã.o parece muito gostar da minha empresa e ainda menos da 
m1nha pessoa e dos meus esforços. Tendo-me comportado para 
com S . Ex. com aquelle acatamento que sua. elevada posição 
me Impõe e a educação que recebi me recommenda, desde mais 
de quatro annos estou pelo mesmo senhor tratado com notavel 
aspereza e ás vezes nem com a.Quella. t!ívilidade que é de costume 
no Paiz é concedida por um cavalheiro ou homem de educação a 
um outro. Nã.o passo u!anar-me de ter s1do !avorec!do com uma 
pa l:a.vra arfavel ou an!Jnadora ClU&.ndo, opprlmldo e a.tmcto pelas 
difficuldades, pedia conselhos, ou dtrecçõea a respeito dos ne
goetos da. minha empresa_ A ind!spOISiçlo de S . Ex. para com•
mlgo influe nas autoridades subalternas. Vendo estas autori
dades, em cuJo lmmedic.to contacto me a.cho, que nl!.o estou nas 
bOas graças da. presldencta, negam-me lust1ça até nos mais fla
grantes casos, não !azendo atê grande c~o das advertenclas do 
Juizo de Direito e desmoralizam asslm o povo e o acostumam ao 
quet>rantamento das leis, julgando-ae em seguida tambem parte 
dos colonos com o direito de chlca.nar e lograr-me . Tenho bas
tante provas dessa indiSposlçllo de S . Ex. para commlgo. 

Nos primeiros dias de Ma.rço proXlmo passa.do, S. Ex. acom
panhado do ma jor de engenheiros Souza Mello e Alvim. delegado 
do Exmo. Sr. Director Geral das Terras :Fublicas, em S:}nta 
Catbarina., foi em um vaso <1e guerra visitar o I tajahy, o qual 
subiu até á. ·altura da terça parte. e deiXando-o. veiu tambem 
b.onrar a minha colonta. com uma visita. 

Apesar, porém, das minhas 1Dstanc1a.s, demorou-se apenas. 
uma hora e meia e, lnslstindo eu para que, pelo menos, exami
nasse um lado da colonla e que, com isso, não deSpenderia mals 
de duas, ou, quando mUlto, duas horas e meia., nem sequer para. 
ISSo lhe sobrou tempo e, multo menos, para ttcar um dia. inteiro. 
para ouvir as minhas in!ormai;ões e exa.m1na.r, de vtsu, o estado 
da colonia e depois sentenciar entre m1m. -·e os meUs inlmigos e1 

detra.ctores. Desde muito eu anhela.va. por tal v1.Stta. pois havla 
muito que referli' e expUca.r a s. Ex. o meu desapontamento foi 
grande e pouco agradavel, ·vendo frusta<!as as minhas esperanças 
pela apressada retirada de -S. Ex. ·Na colon1a D. Francisca de-
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morara-se mrus de dois dias e a m.inl não concedeu nem outras 
tantas horas. ·Não lhe podia. offerecer, é verdade, lautos janta
res, bailes e marchas luminosas com arcos de flores, etc., pois 
não fui de nada prevenido; mas sempre poderia offerecer a 
S. Ex. ceia e almoço decentes e comquanto não o pudesse acom
modar senão nos propr:los quarto e cama, .sempre não lhe te
riam faltado commodos se passasse a ~oite na colonia. Não po
dia apresentar sociedade de casaca e luvas de pelica, que nãa 
existe na minha colonia e que eu tambem não procuro que para 
cá venh2., mas nos meus e nos olhos dos colonos S . Ex. po
àeria ter tido o prazer e reconhecimento que nos causava a sua 
visita. Além disso, não sendo nós de nada prevenidos e tendo eu 
.sido surprehendido no meu jantar de carne secca e feijão ã bra
sileira e em traje de roça, entretanto que os colonos estavam oc
eupados com os seus trabalhos, offereceu-se-lhe a melhor occa
siãd de julgar os diver:;os boatos . detra.ctores e conhecer a funào 
o estado da colonia, que não sendo prevenida não se poderia 
.apresentar vestida de festa mas como o é na realidade. . . Men
ciono ainda que tendo-me eu no meu contracto obrigado a con
serv:.u a estrada da Barra, S. Ex. interpreta essa obrigação de 
maneira. tal que os mais moradores até não têm que observar a•1 
leis P. posturas municipaes existentes a tal respeito e fique unica
mente a meu cargo conservar a estrada llmpa devendo eu, e 
não os respectivos moradores, remover os páos que elles derru
bem ou deixem cahir e roçar o arvoredo que deixam crescer nas 
suas testadas. Assim, eu não teria· mals que fazer senão con
certar e pagar o que os outros moradores estragaram e toda a 
minha receita. não haveria de chegar para tal trabalho. S. Ex. 
declarou-me mesmo, com espantosa sinceridade, que eu em dez 
annos não posso nem devo contar com lucros da minha empresa. 

como combinar-se tal interpretação com os principias da 
justiça e da equidade? 

O SR. PREsiDENTE - Advirto ao nobre orador estar esgotado o 
tempo de que dispunha. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Nestas condições, Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. que me inscreva para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado será attendido. 
O SR. DINIZ JUNIOR -Agradecido a V. Ex. 

O Sr. Oscar Fontoura. (Pela ordem) - Sr. Presidente,. des
tacado pelo illustre leaàer da minoria, aqui estou para justüicar 
o requerimento .em que a bancada da Frente Unica pede um voto 
congratulatorio da Camara pela passagem do anniversario da Co
lonização Allemã no Rio Grande do Sul. 

Ha 111 annos, em 25 de Julho de 1824, chegava ao porto da. 
Feitoria, no actual municipÍo de s. Leopoldo, a primeira. leva 
de colonos allemães. Era o inicio da jornada que o Goveml1 Im
perial se propunha realizar, no senti4o do desenvolvimento da 
agricultura na provincia de São Pedro. Dahi até nossos dias, 
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num crescendo admiravel de estoicismo, de trabalhO e de pro
gresso, a semente lançada em terras riograndenses pelos homens 
de Jorge Antonio Shaeffer, transformou-se nessa arvore de fron
des m...gnificas e exuberantes que tanto eleva o trabalho alle
mão no Brasil. Conquistados em sua propria patria por promes
sas que não foram cumpridas, o seu primeiro· movimento no 
Pafz que recem-!nfciava seus passos no seio dos povos livres, f<:li 
de revolta e desengano: levados ao seu destino, s.li são entre
gues ã propria. sorte. O meio estranho e inculto, quasi barbaro, 
elles não desanimaram. Lutaram . com a energia. . varonil de sua 
raça forte e perse~rante que. talvez, a doçura· tropicai d..<t terra 
virgem excitava e acalentava ... E ficaram.! E venceram! Ou
tros e outros vieram, trazidos pela iniciativa . de governantes bem 
inspirados ou attrahidos pela miragem da terra bõa e dadivosa 
cuja noticia até elles tinha chegado, através o oceano. E lu
tando ao lado dos brasileiros pela grandeza do Brasil, sentiram 
as suas alegrias, palpitaràm nas suas dôres. ansiaram pelo mesmo 
futuro e brilharam nas mesmas Victortas. 

Nada. de util e bom se fez no Rio Grande do Sul que não 
tivesse a solidariedade dos colonos allemães ou de seus decen
dentes. 

Na paz ou na guerra, nas lutas civtca.:s ou nos "entrevêros" 
em que a gente M pampa tão frequentemente se atirou, elles já
mais negaram a efficiencia da sua collaboraçã.O, e o apoio do 
seu enthusiasmo. Nas guerras· do Prata, eram as companhias de 
veteranos contractados pelo Imperlo . 

E todos elles, cessada a guerra. e expirados os contractos, 
permaneciam na terra encantadora. ·e fecunda que a sua expe,.. 
riencia e sua energia haViam· de fazer prospera e feliz. 

Eil-os, logo depois, no decenio farroupilha, entrando espon
taneamente na luta .e orientados pelo conservantismo patriotlco de 
um João Daniel Hillebrand na defesa .do Imperio, ou impulsio
nados pelo espírito irrequieto de um Herman Salisch desfraldan
do a bandeira farroupilha, elles são sempre, aqui ou ali, os mes
mos comparsas decididos e heroico.s, tenazes e leaes, da gente 
riograndense_ 

E quando a Nação Brasileira, lançada na guerra contra o 
Paraguay, conclama seus filhos ás armas pela integridade da 
Patria, diz Aurelio Porto: "ahl apparecem, como sempre, ao lado 
dos riograndenses náo · mais estrangêiros · .assalai.iados, mas os 
velhos remanescentes dessas tropas, para ·defender o solo em 
que se haviam radicado, a Patria de seus filhos .. E jUll.to a .es
tes, admiraveis pelo seu .valor e · <llsciplina, enfileira-se a pri
meira geração de riograndenses .. dessa. origem., escrevendo. nos 
campos inhospitos do . Para.guay,. paginas -.surprehendentes de 
bravura e de cívico arrebatamento". E depois quando, no ~io 
Grande, a luta cívica: resvalou para o terreno cruento; nos re. 
contrcis fratricidas, em que Os homens ·lutaram . peito a peito na 
defesa. de seus ideaes·· partidarios, num·· e· noutro acampamento, 

· com enthusiasmo · egual e abnegação idêntica, elles estiveram sem
pre, irmanados . a as. rompa triótas . doutras origens . 
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Mas, Sr. Presidente, nesse largo período de guerras e revo. 
luções, de transformações politicas e agitações partidarias, elle~ 

jámais descuidaram da grande:;:a material da terra riograndense: 
do nucleo inicial da Feitoria irradiou -se para toda - a parte, 
para o Norte, para o Sul, ao longo dos nossos rios ou 
pela immensidade das nossas serranias, a pleiade brilhante 
de homens decididos que de cada "picada" fez uma. villa e 
em cada "reducto", plantou uma cidade. Desenvolveram a agri
cultura, acompanhando a evolução de seus methodos ou creando 
processos novos para o amanho da terra; e da primitiva e UlYi
ca "Cultura do linho canhamo" de cem annos atra:;:, chegaram 
ao esplendor da policultura de hoje, de quem tanto nos orgu. 
lhamos. 

Fomentaram o conunercio, crearam a industria. Luiz Rau, 
fundando seu minusculo corturne, em · 1925, e Guilherme Harz, 
ensaiando os seus trabalhos de tecelagem - por mais Visionarios 
que fossem, nunca poderiam ter imaginado a grandeza que aguar
dava a obra de seus continuadores e descendentes. Iniciadores 
da agricultura e da industria no Rio Grande. os homens de ori
gem germanica. podem orgulhar-se do maravilhoso parque indus
trial que a terra gaucha ostenta como maior padrão do seu pro'
gresso act-ual. (Muito bem) . Ainda ha pouco tempo, commemo
rando o Centenario da Colonização Allemã. no Rio Grande do 
Sul, a exposição de São Leopoldo maravilhou o Brasil pela perw 
feição e pela variedade dos productos ali apresentados 
pelos riograndenses de origem teutonica . A zona colonial allemã 
do Rio Grande é urna verdadeira colmeia de trabalho proficuo 
e incessante que hollra. o Brasil e faz-nos ter confiança no futuro 
da nacionalidade. No comrnercio, nas artes, na sciencia, na admi
nistração - em todos os sectores da actiVidade riograndense -
a contribuição dos teuto-brasileiros é notavel. 

E na politica, um Hillebrand, um Carlos von Koseritz, um 
Frederico Haensel, um Germano Hasslocher, para sómente citar 
os expoentes dentre os que se foram, são vultos que vlvem até 
hoje, como exemplo de abnegação, lealdade, valor pessoal, in
transigencia de principlos, fulgor de intelligencla, nobreza de 
caracter. Nos cursos secunda rios de Porto Alegre e nas suas 
academias, é expressiva a percentagem, entre os primeiros cla·s
siiicados, de jovens de ortgem estrangeira, predominando entre 
eiies os teu to: é ainda um índice e bem valioso para apreclàrmos 
o valor dos homen.S desSa origem. Nos desportos, nas pugnas 
athleticas '-- observa-se' tambem a enorme e expressiva contri
buição dos nomes germanlcos. 

E essa notavel acttiação, Sr. Pre.Sidente, em todos os ramos 
da activida~e riograndense, reveste-se, para orgulho nosso e para 
honra desses homens a.dmirave!s, de um profundo sentimento de 
nacionalismo e de ·\lD.la ·sadia ·convicção. de brasilidade. 

Descendendo _de uma. grande Na.ção; elles cultuam as tradi
ções d~. seus . maiores, ma.<; amam e idolatram a terra !!m qui! 
nasceram. 
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E se algum tempo houve em que certos nucleos desses brasi.4 

leiros se insularam no meio em que viviam., foi porque se os 
deixou á mercê de sua. propria sorte, sem escolas, sem vias de 
communicações, sem praticas civicas. Mas quando os governos, 
comprehendendo o valor dos homens que assjm eram abandon~ 
dos, resolveram chamalMos ao convivio dos demais brasileiros nos 
collegios, nos quarteis, nas sociedades de tiro, nas commemora
ções civícas, nas competições pbysicas - niDguem os superou 
no amor pelo BrasU. A elles o Rio · Grande muito deve. Unidos 
aos hOmens de outras origens, elles ajudaram a construir o ma
jestoso monumento da grandeza material e moral do Rio Grande 
e contribuem, mais ainda, com o seu sangue forte e sadio para 
plasmar no futuro, o typo ethnico dos homens do Brasil me~ 
ridional . 

E' por todos esses motivos, Sr. Presidente, que a bancada da 
Frente Unica do Rio Grande do Sul espera a a.pprovação da. ca.
mars. para a homenagem que aca.ba de requerer. <Muito bem.l 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

Em seguida, são approvados, conjuncta.mente, os 
dois Requerimentos. 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa um Requerimento de 
informações que vae ser lido. 

E' lido e posto em discussão o seguinte 

REQUERIMEN:fO 

N. 64 - 1935 

(1 !\ Legislatura) 

Requeremos que, ouvida. a Cama.ra., sejam solicitadas urgen
tes informações do Sr. Mlnlstro da Guerra. sobre o seguinte: 

1° Se o lo Ba.talhà.o Fe.rroviario, em commissã.o de estradas 
de ferro no Rio Grande do Sul, obedeceu, para a construcção 
õ..ss pontes sobre o rio "Curuçu'" e outras no trecho de Jague;
ry-Sã.o Thiago do Boqueirão-São Borja. . e bem assim para a. 
construcção de estações, ao § 3.• do art. 3.• do Deereto n. 19.549. 
de 30-12-1930, uma vez que não . estava.JI?. em vigor, na época 
das obras, as i.IIStrucções publicadas no Boletim do Exercito nu:M 
mero 72, de 31M12Ml934 . 

Em caso a!firma.tivo, se foram obedecidas as normas pres
criptas pelo art. '1'15, do Codigo de cOntabilidade ~bpca. para 
os respectivos contractos, quaes as firmas que . concorre~. 
convidadas por :memorandum do Batalhão, onde foram deposi
tadas as importa.ncias das • cauções previstas pel2. letra cl do mesM 
mo art. '1'15, e em q_ue "Dia.rio O!ficial~ ou jornal foram publi
cadas as competentes exposições de que trata o Decreto numero 
19.549, já citado. 
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·Em caso negativo, por que motivo não foi obedecido nesse 
particular o decreto mencionado, uma vez que a. construcção das 
estradas a.ffectas a.o Batalhão não está enquadrada nos casos 
que isentam; de taes formalidades, a.s obras publicas, não tendo, 
sequer, prazo pelo § 5.0 do art. 3.0 do Decreto n. 19.549 acima. 
referido. 

2.0 Se a firma ou firmas constructora.s valeram-se da. boni
ficação de 50 % nos fretes para materiaes transporta.doo na Via
ção Ferrea do R. G. do SUl e se taes requisições de transporte 
fora.m feitas pelo Batalhão, embora destinadas âs firmas. 

3.0 Se os referidos materiaes foram transporta.dos para os lo
caes das pontes pela. linha entregue ao Batalhão Ferroviario. 
:No caso affirmativo, se as firmas pagaram os respectivos fretes 
e onde foram estes escripturados. 

4,.o Se a firma ou firmas constructoras das :pontes mencro-
nadas entregaram as obras nos prazos estipulados nos contratos. 

5.0 Se as firmas constructoras pagaram o respec"t.ivo sello pro
porcional referente aos contractos, conforme estipulam os arti
gos 767 e '780 do Codigo de Contabilidade e se fol"anl obedecidas 
u normas previstas nos a.rts. 775, 777 e 77& do referido Codigto, 
pa.ra os mesmos contractos. 

6.• Se as pontes pt'oVisorias construidas pelas firmas foram de 
madeira, fornecida pelo Batalhão. No c-aso affirmativo, qual a. 
clausula. do contracto que assim mandava proceder e como foi 
escripturada. a. despesa . 

7.• Se o cargo de Thesourelro das estradas a cargo do 1." Ba
talhão Ferroviario é exercido por civil. No caso affirmativo, por 
onde corre a despesa. de tal cargo e se não ha no mesmo co,rpo 
officiaes de ad!ninistraç[o para o exercicio do cargo de Thescu
reiro das Estradas. 

8.• Se o actual thesourelro, civil, e.steve envolvido em pro
cesso no Rio de Janeiro e qual a finna onde exerceu a sua acti
vida.de. 

9." Se o actual commandante do Batalhão occupa algum pro
prio nacional. No caso affirmativo, se paga os alugueres de ac
cordo com a legislação vtgente e se os mesmos são remettidos á. 
repartição conforme exige o Decreto n. 22.005, de 24-10-1932. 

Justijica.çào 

Ha, a.ctualmente, no Rio Grande do SuL varias estr~das de 
ferro em construcçâo, algumas a cargo do 1.0 Batalhão Ferro
vlario. Desse modo, é de justiça que haja a maior divulgação pos·
sivel de taes construcções para. que as firmas especialistas em 
pontes possam concorrer ás vantagens dellas decorrentes. O De
creto n. 19.549, de 30-12-1930 e Codigo de Contabilidade da 
União s[o permanentes defensores . dos dinheiros publicas, pois a 
perfeita applicação de ambos dá. lagar a benefícios e:w favor do 
Paiz e evita o favoritismo em ta.es obras, accrescendo que, quantó 
maior o numero de· concorrentes á.s construc~ tanto maio
res as pro·oab111daães ãe uma oora economica. Ainda mais: sendo 
af!lictiva a. situação financeira do Paiz, mistér se faz que se de"-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 12:45 - Pêgina44 ae 86 

-290-

fenda o erario publico em todos ~ sectores da admi!llstraçã.o, 
augmentando-se-lhe as fontes de receita ou fiscalizando-as. 

Ora, o 1.0 Batalhão Ferroviarto tem a seu cargo a :tesponsá.bi
lidade do bom emprego de algumas dezenas de milhares de con'
tos da. Nação, motivo por que a sua administração deve empe• 
nhar-se para que, com a maior economla possivel, obtenha. os 
maiores beneficios para a sua obra e para os cofres publicos. 

Em consequencia, julgamos que os cargos creados nos corpoS 
de Engenharia, em commissão de estradas e occupados por ci
vis, caso existam, devem ser abolidas, pois as unidades do Exer
cito possuem um numero sufficiente de officiaes de administra
ção, aptos para as funcções decorrentes da sua especialidade ou, 
pelo menos, que as cargos que impliquem em. gestão de dinheiroS 
publicos sejam affectos aos referidos officiaes. 

Sala das Sessões, 25 de Julho ·de 1935 . - Oscar Fontciu.ra. 
- João Neves. - Baptista LtLSardo . - Barros Cassal. - octa.-· 
vio Mangabeira. - Octavio da · Silvefra. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - N'eDhum dos Srs . Peputados tem duvi
das quanto ao meu constante proposíto de ser agradavel a. cada 
qual, pessoalmente: E' meu dever, entretanto, ser agradavel, em 
primeiro legar, a. toda a. Camara, que votou o Regimento para; 
sua lei interna, lei que tenho de ser o primeiro Deputado a obe!~ 
decer. 

Sinto-me, por isso, na contingencia de solicitar a attenção 
dos prezados collegas para um texto regimental muito . impor
tante e cuja violação desorganizará completamente os trabalhos 
da. Casa. Refiro-me á disposição que véda ao Deputado, a pro;. 
posito de um projecto, tratar de assumpto differente desse mes
mo projecto. 

Desejo vivamente manter. no exerclcio deste cargo, a maior: 
tolerancia possível ; mas se essa. tolerancia eu devo, sobretudo, aos 
membros da. opposiçã.o, é claro que não posso levai-a. até o ponto 
de ser intolerante com a. maioria da Camara.. 

ora, é evidente que o liberaliSmo extrEmado, além das pres.
cripções regimentaes, me faria incorrer nessa intolerancia de que 
devo fugir . 

Concito, portanto. os meus prezados collegas a me ajudarem 
a executar o Regimento. Não é possivel, a propOSito de determi
nado projecto, dissertar sobre assumpto de que elle nã.o cogita. 

Solicito tambem a attençlio de SS. EExas . para o uso das 
palavras "pela ordem". Essa ordem o. ,que se retere o Regimen
to não é a ordem publica - é a ordem dos trabalhos parlamen-. 
tares. 

O Regimento é claro: as questões de ordem são aquellas que 
se suscitam em tomo da. applicaçã.o de dispositivos regimeritaes. 
Fóra. disso, não é questão de ordem·. Se · o Presidente · da ca&. 
m.a.ra transigir com um orador ·ql,le· pede indevidamente a pala.; 
vra "pela ordem", outrO-s se· considerarão com e~ direito e & 

sessão inteira paS.sará a ser constituida. de discursos' . "pela . or-
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dem". E, nessas condições, em ve:z; de "ordem", o que se ~rã. 
implantando é, verdadeiramente, a "desordem". (Risos). 

Aos Deputados que · tiverem de versar assumptos estranhos 
ã.s materias da ordem do cUa, resta, em primeiro Iogar, a hora 
do expediente. E', na verdade, hora restricta., a proposito· da. 
qual se verifica sempre o "encombrement". Mas, além della, ha 
tambem a "explicação pessoal", que é ampla. Em regra, o ex
pediente e as dlscussôes e votações das ma terias da. -ordein do 
dia, não excedem de tres horas. Assim, resta sempre uma hora. 
para explieaçóe.s pessoaes. hora, aliás, prorogavel, conforme toda. 
a Camara sabe. 

Peço, pois, aos meus nobres collegas, aos quaes cumpre. tan
to quanto a mim. observar e promover a observancta do Regi..: 
mente, que me auxiliem, porque dessa observancia decorre, em 
primeiro logar, a minha autoridade, autoridade que me é essen
cial no exereicio da presidencia. da Ca.mara; · e, depois, a autori-1 
dade da propria Camara. cujo decôro está muito adstricto ao res
peito da sua lei interna. 

Espero que me relevem haver concorrido para. tomar o tempo
dos Srs. Deputados com as palavras que acabo de pronunciar. 
<Muito bem) • 

Está finda a hora destinada. ao Expediente. 
Vae-se passar á. Ordem. do Dia. (Pausa) . 

Compareceram mais, durante a hora do Elcpediente, os Srs. ~ 

Euvaldo Lodi - Generoso Ponce - Caldeira Alvarenga -
Claro de Godoy - Café Filho - Abguar Bastos - Fenelon 
Perdigão - LiDo Machado - Magalhãe::; de Almeida. - Gerson 
Marques - Pires de Gayoso - Democrito Rocha - Fernandes 
Tavora. - Humberto de Andrade - Monte Arraes - Fjgueired.o 
Rodrigues - Xavier de . Qliveira. - Martins V eras . - Alberto .Ro
selli - Gratuliano -Brito - Mathia.s Freire - Herectiano Ze~ 
na.ide .- Botto de Menezes - Ruy Carneiro - João Cleophas -
Ozorio Borba. - Arnaldo Bastos - Aclolpho Celso - Barbosá 
Lima Sobrinho - Domingos Vieira --: Art.hur Cavalcanti 7 Alde 
Sampaio - Humberto Moura - Motta. Lima - Emllio de Maya 
- Orlando Araujo - Valente de LiDia. - Sampaio Costa. 
Melchisedek Monte - Manoel Novàes - Clemente Mariani 
João Mangabeira - Alfredo Mascarenhas - Arnold Silva
Arlindo Leoni - Francisco Rocha - Oc+..aVio. Mangabeira. 
Wanderley Pinho - Pedro Calmon - Leoncio GalrAo - Arthur 
Neiva - Raphael Cincurá. - AttUa Ama.l'll.l - Ubaldo Ramalhete 
Jair Tovar - Francisco Gonçalves· - Pereira Carneiro - Ama
ral Peixoto - Julio de Nova.es - Henrique Lage - Salles Fi
lho - João Guimarães ....:... Raul Fernandes - · Bento Costa -
Cesar Tinoco - Alipio Costa.llat - Prado Kelly - Lontra Costa. 
·- cardillo Filho - Lemgruber ·PU'ho - Carlos Luz - Noral
dino Lima. - José Braz - Theodomiro Santiago - Washinitoon 
Pires - Arthur Bemardes Filho - Juscelino Kubitschek - Viei
ra Marques - Negrao de Lima - José Bernardino - Anthero 
Botelho - Bueno Brandão --'- Pelphirn Moreira - Pereira Lima. 
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- Oscar Stevenson - Ca.rlota de Queiroz - Moraes Andrade 
- Cardoso de Mello Netto - Joaquim ·Sampaio Vidal - Cinci-
nato Braga - Castro Prado - Macedo Bittencourt - Laerte Se
tubal - Alves Palma - Jorge Guedes - Roberto Moreira. -
Aureliano Leite - Justo de Moraes - Miranda Junior - Fa
bio Aranha - Jairo Franco - José Cassio - Trigo de Loureiro 
- Plinio Tourinho - Arthur Santos - Dorva.I Melchiades -
Carlos Gomes de Oliveira - Annes Dias - Pedro Vergara -
Joáo Simplicio - Frederico Wolfenbuttel - Raul Bittencourt -
Ascanio Tubino - Barros Cassa! - Dario Crespo - João Neves 
- Fanfa. Ribas - Pedro Jorge - Francisco di Fiori - Antot 
nio Carva.lhal - Francisco Moura. - Adalberto Camargo - Al
berto Surek - Damas Ortlz - Ricardino Prado - Vieira. MA
cedo - Martinho Prado - Oliveira. Coutlllh.o - Pedro Rache 
- Gsstão de Brito - Vicente Galliez - Gastão Vidígai - Fran
ça Filho - Arlindo Pinto - Augusto Corsino - Abelardo Ma
rinho - Sylvio Leitão - Paulo Ma.rtiD!; - Moraes Paiva -
Barreto Pinto - Thompson Flores - (142J . 

Deixaram de comparectlr os srs. : 

Arruda Ca.rnal'a - Deodoro de Mendonça - José Plngarn
lho - AgoStinho Monteiro - Agenor Monte - Pedro Firmeza 
- Olavo Oliveira- Jehovah Motta.- Mario Dom!ngues -Seve
rino Mariz - Mello Machado - Lauro Passos - Pedro Lago -
J. J. Seabra - Magalhães Netto .- AsdrUbal Soares - Candido 
Pessoa -'- Eduardo DuviVier - Hermeto SUva - Nilo Alvarenga 
~ Biii.'S Fortes - Pinhelro Chagas - Martins Soares - LeVindo 
Coelho - Adelio Maciel - Polyca.rpo Viotti - Ca.meiro de Re
zende - José Alkmim - Celso Machado - João Penído - Ee~ 
zende Tostes - João HenriqUe - Ja.cques Montandon - Abreu 
Sodré - Paulo Nogueira - Santos Filho - Vergueiro Cesar -, 
Gama Cerquelra - Byppolito do Rego .:.._ Teixeira Pinto - F
lix Ribas - Meira Junior - Horacio Lafer - Eurico Ribeiro -
Abilio de Assis - Martins e Silva. - Chrysostomo de Oliveira -
Alberto Alvares - Lima Teixe!ra. - Roberto S!.monsen - Moa.
cyr Barbosa - Cardoso Ayres - Vicente Gouveia - (54) . 

ORDEM DO DIA 

Continuação da. 1.• discussão do prO'jecto n. 113-A, 
de 1935 (1.• Zegisl4tura), suspendendo· a concessão ele ins
pecçciO prévia a · uníversiàJldes e institu.tos ele ens!no es-. 
tacluaes e livres, e approvação de seus estatutos, emquan
to não fôr approva.do o Plano Nacional de Ed1LC4Ção; 
tendo parecer: com emenda da ccnnmfssão de Ed:uc~ãa-:, 

Ellcerrada a. discussão. ficando adiada. a. votação. ~a 
fórma do Regimento. 

3.• dj.gcussâo .·do prO'fecto n. 97, de 1935 (1.• legisl.ahL
ra ) , tnstituintio · as profissões de aãvogado-academico e 
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ad.vogado-pr~icmaão, regulando o exerczcw dessas pro
jissões e ãa. de solicitador e dando outras providencias. 

O Sr. Presidente - Entra. em discussão o projecto 
Ha sobre a mesa var!as emendas que vão ser lidas. 

São, succe.ssiva.mente, lidas, apoiadas e enviadas às 
commissões de Constituição e Justiça. e de Educação e 
Cultura, as seguinte$ 

EMENDAS AO PROJECTO N. 97. DE 1935, (1"' LEGISLATUR.'\} 

C3.• discussão) 

N. 1 

. 
Ao substitutivo da. Commlssão de Justiça.: 

Ao art. 1•· 

Onde se diz: "a lei l1e organi<:ação juàiciaria lccal determi
nar". dlga.-se: "a lei M organização 1uàiciaria federal àetermi
narn. 

Justificação 

A letra k do n. XIX do art. 5.•, da CoDStituição da Republl
ca pa.Tece justificar que as condições de capacidade para o exer~ 
cicio da profissão de solicitador sejam reguladas em lei federal. 

Sala das Sessões, 25 de Julho de 1935 . - Pereira Lyra. 

N. 2 

Sub-emenda. á emenda da Commissão de Ju:stiça ao projecto 
n. 97,. de 1935 (!.• legislatura) : 

Supprima.-se da emenda o periodo final que estã assim con
cebido: 

"As cartas de .solicitador, conferidas a a.lumnos de Fa'cwda
de.s de Direito, vigorarão pelo prazo maximo de tres annos". 

Justificação 
Deixar, egualmente, o prazo de vigilancia das cartas de soli

citadores-academicos para ser regulado, como no art. 1", pela. lei 
de organização judíciari..a. 

Por outro la.do, em muitos Estados, onde não ha. Faculdades 
e onde moram academicas, - as condições de . vtda não pennit
tem que estes façam, sem interrupção, o seu cuTso. 

Mesmo neste Districto Federal, são !requentes os casos em 
que estudantes cursam a. UDiversidade um anno e outro não. 
Sobretudo, agora, com a . frequencia obrigatoria. 
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E ' de justiça, para a classe estudantina, não crear a deca
dencia automatica das provisões, . que ao estudantes são concedi
das, pelo só decurso do prazo de tres annos. 

Difficuldades correntes da vida podem obstar . que elles con
cluam o curso dentro de tempo tão exiguo .. 

Deshumanidade será arrebatar a um estudante pobre o exer
cido legal de rima profissão licita da quSJ porventura elle es
tará tirando ·a ·sua subsistencia, quando só lhe faltem um ou dois 
annos para receber o titulo de bacharel em direito, cuja obten
ção haja, muita vez, sido procra.'itinada por motivos de ordem 
financeira. · 

As illustres Commissões de Educação e Justiça, dirão o que 
justo lhes pareça. 

Sala das Sessões, em Julho de 1935. - Pereira Lyra. 

N. 3 
Onde convier: 

Art. Os advÓgados admittidos nos quadros da Ordem de 
accordo com o disposto nos arts. 2• e 3" do Decreto n. 21.592, 
de 14 de Julho de 1932, poderão exercer sua. profissão em ctual
quer parte do territorio nacional, expedindo-se-lhes nova car
teira, sem qualquer restricção, nos termos do art . 20, do · De
creto n. 22.478, de 20 de Fevereiro de 1935. 

Paragrapho unico. Aos funccionarios da Fazenda, exactores 
ou iiscaes, em geral, ficam oppostos os mesmos impedimentos para 
procurarem em juizo constantes do artigo 11; inciso V, do De
creto n. 22.478, de 20 de Fevereiro de 1933, . revogada a prohi
bição ipstituida no art. 10, inciso V, do mesmo decreto. 

Sala. das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Thompson Flores 
Neto. - Moraes Paiva. - Nogueira Penido. - Barreto Pinto. 

Justificação 

A emenda, em sua. primeira parte, · visa permittir aos advo~ 
gados que tenham sua acção profissional restriÍlgidil. aos limi~ 
tes territoriaes dos Estados em cujos Tribunaes Superiores este~ 
jam inscrtptos, a possibilidade de exercer a advocacia em todo 
Pa.iz. 

Não é a emenda. uma. porta aberta á. charlatanice, pois at
tinge tão sómente aos já inscriptos nos Tribunaes Superiores dos 
Estados na data em que entrou em vigor o Regulamento da Or· 
dem dos Advogados Brasileiros . 

Trata-se de profissões que e1tl!izera.m à todos os requisitos 
de. idoneidade necessarlos para o registro na Ordem e que rece
beram carteira. de iden~dade de que trata o artigo 20 do De
creto n. 22.478, de 20 de Fev.erelrO de 1933, apenas com a restri
cçA.o de que s6mente lhes é- facultado advogar dentro do térrt-
torio de deteruil.nado Estado. · · · · 

· A emenda .justl!ica..;se pela -observação· de que a habWtaç.~o 

que deve ser exigtc!a. .para o .exercieio . da profissão de: advog-ado 
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dentro do territorio de um Estado, serve, sem duvida; para outro 
qualquer Estado, e, afinal, para. todo territorio nacional. 

A objecção possível de que a diverSidade de codlgos pro
cessuaes . tornasse aquelles profissionaes, talvez, verdadeiros pra
ticas de processo, de formalistica. desapparec:e deante do precejto 
constitucional q,ue uniformiZou o Direito Processual, nos termos 
.do artigo 5•, inciso XIX, letra c da ConstitUição. 

Quanto ao paragrapho unico da emenda, pretende-se esta
belecer, com elle. para todo funccionalismo publico excepto juizes 
e serventuarios da justic;a - apen.a.s o impedimento de procurar 
em juizo como "procuradores de empresa concessionaria de ser
-viço publico, subvencionada. pelo.s cofres publico.s ou. da qual a 
Fazenda publica seja accionista. ou associada., e, wnda., em toda 
e qualquer causa contra a Fazenda publica ou que tenha inte
resse principal e directo o ramo da Fazenda publica a que por 
seus encargos se aehem ligado" Ca.rtigo 11, inciso 5•, do Decreto 
n. 22.47B, de 20 de Fevereiro de 1933). 

A prohibiçã.o constante do artigo 10, inciso 5•. do Decreto 
n. 22.478 citado, estabelece uma. prohibição por demais rigo
rosa., uma vez que vêda, sem qualquer resalva, a po.ssibílidade de 
procurar em juizo ao exa.ctor ou fiscal, funccionatio da Fazenda. 

A clrcum.stancia de serem taes funccionarios fiscaes dkectos 
do contribuinte não pode ser o motivo determinante da pro
hibição uma vez que fiscaes de outros serviços publicas, de at
trtbuições amplas para. examinar e controlar a actividade -do ci
dadão nenhuma restricção soffrew no exercício da advocacia, a 
não ser os impedimento-s constantes do artigo 11, inciso 5", acima 
transcrípto. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Thompson Flores 
Neto. 

Legislação citada 

Decreto n. 21.592, de 1 de JUlho de 1932. 
Art. 2• Os advogados inscriptos de accordo com o art. 101, 

do Regulamento approvado pelo Decreto n. 20.784, de 14 de De
zembro de 1931, que não preencham o art. 13, n. 1, do mesmo 
Regulamento, combinado com o art. 1• desde decreto, serão 
tambem adm.ittidos nos quadros da Ordem. expedindo-se-lhes a 
carteira <le que trata o art. 20, apenas para o exercicio da pro
fissão no territorio do Estado respectivo. 

Art. 3" Os tribunaes superiores do Estado. até a data. do 
inicio da vigenc!a do citado Regulamento, admittirã.o a inscri
pção, para o ef!e.tto do artigo 2" deste decreto, os prof!ssionaes 
que, na. conformidade da. legisle.ção estadual, estejam· exercendo 
advocacia.. 

Decreto n. 22.478, de 20 de Fevereiro de 1933. 
Art. lO. São prohibldos de procurar em juizo mesmo em 

causa. propria: 
.......... ~ .. ~ .... ~ ....................... -.. .. - .... -............. -.............. ~ .............. ' 

V. Os funccionarios da Fazenda, exactores ou fiScaes, em 
geral, nã.o incluidos os incumbidos simplesmente da esctiptura~ 
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ção de r enda, sem encargo de fiscalização directa do contribuinte, 
e os que só eventual ou secundariamente exerçam tal fiscali
zação. 

Art. 11. São impedidos de procurar em juizo, mesmo em 
causa proprta: 

V. Os funcciona.rios publicas e administrativos e bem assim 
os membros do Poder Legislativo iederal, estadual ou munici
pal - ·todos, como procuradores de empresa concessionarla de 
serviÇO publico, subvencionada. pelos cofres publicas ou da oual 
a Fazenda Publica seja accionista ou associada e, ainda, em 
tOda. e qualquer causa contra a Fazenda t>ublica, ou que tenha. 
tnteresse principil e directo ou ramo da Fazenda Publica a que 
por seus encargos se achem ligados. 

N. 4 

Ao art. 2• do substitutivo da Commissão de Justiça a c
crescente-se: 

§ 2• O parecer do Conselho da Ordem dos Advogados, quan
do favoravel á concessão, não poderá ser contariado pela Côrte 
de Appellação do Estado, que terá o pr~ de trlnta dias para 
expedir a. carta. de provisionado ou solicitador. 

' . 
Sala. das sessões, 23 de Julho de 1935. - Luiz Vianna. 

N. 5 
Ao art. 2•: 

Accrescente-se: resalvado o disposto no art, H , .1., d o D~ 
ereto n . 22.478, de 20 de Fevereiro de 1933. As cartas de soli
citador conferidas a alumnos de faculdades de Direito vigora
rão pelo prazo maxil:no de tres annos . 

Ju.stifica.çã.o 

Ao ot!erecer o substitutivo approv~do, em 2• discussão, a 
Commissã.o de Constituição e Justiça a.ccentuou as vantagens de
correntes do dispositivo acima referido, que permitte expedir 
carta de solicitador, mediante simples requerimento, aos "alu
innos das faculdades de Direito reconhecidas pelo Governo Fe
deral, depois de concluido o 3• anno do curso juridico". 

Esse dispositivo ficaria, no entanto, derogado, pelos termos 
do art. 2..•, do mesmo substitutivo. E é o que a. emenda procura: 
eVitar, ·na sua. primeira parte. 

A segunda parte da emenda restringe a tres annos a vigen
c1a das cartas de solicitador, conferidas, nessa conformidade. a 
alumnos das faculdades de Direito, acima referidos, afim de evi
tar abusos que se poderiam praticar á sombra dessa concessão, 
em si m.esma. bem justificada. 
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Sala. das Sessões, 11 de Julho de 1935. - Waldemar Ferreira. 
- Levi Carneiro. -Pedro Aleú:o. - Arth.ur SantOOj, - HomeTo 
Pir~. - Godo/Tedo Vianna. Carlos Gomes de Oliveira. - As
canio Tubino. 

Legislação citada 

Art. 14. 
I - ter a provlSao respectiva, com prazo legal, passada pela 

autoridade judiciaria federal, ou local, competente, e registrada 
na Secretaria da Ordem . 

Os alumnos das Faculdades de Direito reconhecidas pelo Go~ 
vemo Federal, depois de concluirem o terceiro ann() do curso ju'
rldico, pooerio, mediante simples requertmento, obter carta de 
solicitador. 

Encerrada a discussão do projecto n. 97, de 1935, fi
cando adiada a votação até que as referidas Commis.sóes 
dêem parecer sobre as emendas offerecidas. 

I.• discussl!o do projecto 1z. 87, de 1935 (1.• Legisla
tura), creand.c cooperativas de consumo nas Caixas ou Ins~ 
tftutos de Aposentadoria e Pensões; com pareceres contra
rios das Commissões de Legislação Social e de Finanças; 

Encerrada. a discussão, ficando adiada a votação, na 
forma. do Regimento. 

1.• discussão do protecto n. 137, de 1935 (1." Legisla
oura), ctispensanâo os estudantes d.cs cursos secunda. rios do 
ezfgencias lega.es que menciona.; tendo parecer com emen
das da. Commissáo de Educação; 

Encerrada a discussão, ficando adiada. a votação, na 
forma. do Regimento. 

Díscusstio unica. ào Fojecto n. 89-A. de 1935 (1." Le· 
(1fslatura (, regulando o fUncionamento do Tribunal ele 
Contas; com parecer de. Commi.ssão de Finanças sobre a.s 
emendas em 2.• discussão; 

o Sr. Presidente - Eatra em discussão o projecto. 

o Sr. Henrique Doclsworth - Sr. Presidente, desejo apenas. 
oeste momento, reafftrmar o voto que proferi no seio da Com· 
missão de Finanças, e que tive a. honra de ver subscrtpto pelo meu 
eminente collega. de representação na.quelle orgão technico, o il
lustre Deputado por Minas, Sr. Daniel de Carvalho. 

A questão em si, Sr. Presidente, é da. maior simplicidade: 
t.rata-se de regular o func:clonamento do Tri:bunal de Contas. Na 
votação da. sua lei organica, estabeleceu-se controversla, procurao-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:45 · Página 52 ae 86 

-298-

do-se saber se a nomeação dos funccionarios da Secretaria. . do: Tri· 
,bunai, de accordo com o art. 100 da Constituição, devia ser. ooo~ 
,siderada pr~rogativa exclusiva. do Presidente do TribtUla.l ou ... se a 
constitutiçã.o determinava. expressamente, que esSa P.rerogativa po~ 
dería decorrer de legislação especial, onde seria licito conferir ou 
não ao Presidente do Tribunal de Contas as nomeações dos func
cionarios de sua Secretaria. · 

Quando apresentei emenda, sustentando que ao President_e do 
Tribunal de Contas, de accordo com o art. 100 da Conustitui
ção, cabia, exclusivamente, a prerogativa da nomeação de funccio
narios de sua Secretaria, nâQ tive a fortuna de ver este ponto de 
vi.l;ta. suffra.gado pelo eminente relator do projecto, 1J illustre. 
Deputado por São Paulo, Sr. Cardoso de Mello Netto. Na.quelle 
momento, muitQ embora escuda conseguiu caw;ar no esplrito do 
·eminente relitor a impressão que se me afigura decorrente da 
clareza. do texto constitucional, texto que, a meu ver, nâo era pas
sivel da controversia. suscitada no se~o da Comnüssão de r\nan
ças. 

Acontece, Porém, que po•.:co tempo ci.epois a Côrte Suprema , 
em accordão unanime, decidiu que as nomeaÇÕes do..c; !uncciona
rlos da Secretaria do Tribunal de Contas constitulam prerogativa 
exclusiva do PrêSidente do Tribunal. 
. O Sa. M'l'l{lffi SAmos - Na reunião conjuncta das Commls
~ões de Constituição e Justiça e de Fazenda, convocada para se 
pronunciar sobre o assumpto, tive opportunidade de me manifes
tar de accordo com o ponto de vista. de V. Ex. E' com satis!acção 
que verüico, agora, ter sido o mesmo esposado por um accord.!im 
unanitne da Côrte Suprema.. 

O SR. LEn CAtufEillO - Eu, egualmente, adoptei o ·mesmo pon
to de ·vista, invocando, até o elemento historico; colhido no:. An
n.aes da Constituinte, a proposit'o de emenda em pareceres de al
tas personalidades do nosso meio juridico, como o Sr. Carlos Ma
xlmilia.no, micha emenda não da autoria. do nobre orador e do 
Sr. J . J . Sea.bra. Delles, consta haver a Commissão- julgado pre
Juctlcada a emenda, de vez que a Constitüinte já. admittira que a 
lei ordinaria r egularia a nomeação dos va.ríos funccionarios . 

0 .SR. THOMPSON F'LOP.ES -Acho que deviamoo ouvir a Com-
missão de Justiça, que ainda não se ma.nifestou a. resPeito. · 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Obrigado aos nobres 
collegas pelos esclarecimentos prestados. Sr. Presidente, decidin
do sobre o mandado de segurança n . 97, verificamos o seguinte: 
"Tribunal. de Contas - Organização de .sua Secretaria - Noinea:
ção e Demissão de Funccionarios - Competencia do Presidente 
do Tribunal. De accardo com o artigo 100. paragrapho tiiúco da 
Constituição Federal, cabe ao Presidente <lo Tribunal . de contas 
nomear, demittlr e promover os funceioWl.I'ios da Secretaria. desse 
Tribunal. 

E' decisão unanllne que, com surpresa - repito textualmente 
o que disse no selo da Comm.issio . de Justiça - verifico não ter 
impressionado o espiríto do eminente rela.tor, que inSistindo" na 
sua opinião anterior, redigiu o projecto _ cuja discussão. estamos 
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fazendo, attribuindo as nomeações dos funccionarios da Secreta
ria do Tribunal de Contas ao Poder Executivo, isto é, ao Sr. Pre7 
sidente da. Republica. 

O SR. ARTHUR SAN1'0S - Não obstante o accordão unarumc 
da. Côrte Suprema. 

E eu só poderia encontrar explicação para insistencla dessa 
natureza numa susceptibilidade ds. Commissão de Finanças em 
face do pn;nPnciamento da Cõrte Suprema, dada a ine>dstencia 
de um projec~o de lei que pudesse ser apreciado .sob o seu as
pecto constitucional. Essa susceptibilidade, foi invocada para . se 
a.llegar que as decisões do Supremo não poderiam constituir uma 
suggestão ou uma inSpiração para as directrizes que porventur~o. 

eutendese c.e . assumir o Pooer LegiSlativo. 
Notem bem V. Ex., Sr. President e, e tambem a Cama..a, 

.que a Commissã.o de Finan~as resolveu ouvir, sobre a ma.te-:-ia 
constitucional, o orgá.o technico da casa., a Commissã.o de Consti
tuição e Justiça. Para esse effeito, nos termo do Regimento, 
reuniram-se as Commissões de Orçamento e Justiça., e, de tlC

cordo com o parecer desta, ficou deliberado que a legislação es
pecial poderia conferir ao Presidente do Tribunõ>l ,._ !!'.culda.de de 
nomear os funccionarios de sua secreí:aria. Enfrentando, o orgãt' 
dos orgãos para. interpretaÇão da ma teria constitucionaL .. 

O SR. JoÃo NEVEs - Já se pronunciou a respeito. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... incidentemente pro

vocado através de um mandado de segurança, apreciou, sob ~e 
aspecto. o art. 100 da Constituição ; e a sua opinião não é aca
tada pela. Commissão de Fmança.s, que insiste em invocar a opi
nião da Colll.IIlissão de Justiça., a qual em nada foi contraria. a 
que tal attribuição fosse conferida ao Presidente do Tribunal de 
Contas ! 

O Sn. JoÃo Nsw:s - Seria. excepçáo a todos os outroo tri
bunaes, que não se- comp:.-ehenderia.. 

O SR. LEvr C!tRNEXRo - Até em relação ao Tribunal de Con
tas, como bem accentuou o Sr. Cardoso de Mello Netto. é :nais 
importante, mais relevante a natureza das funcções dos empre
gados da secretaria do que as das. fUDccionarios dos tribunaes ju
diciarios que, de facto não interveem, nos processos, ao passo que 
QS empregados do Tribunal de Contas têm funcções mais consi
dera.veis e influem até directamente na i.nstrucçã.o dtlS papeis. 

O SR. AJtTHt1R SANTOS - Isso mesmo foi allegado pelo Sr. Car
doso de Mello Netto. 

O Sn. Lm1I CARNEIRo - E' justamente o que estou· dizendo, 
mostrando, assim, que essa ponderação é contraproducente. 

O SR. JoÃo NEVU - Tanto mais razão, portanto, para. que 
as nomeaçóes caibam ao tribuna.es. · 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, a pri
meira coi!lllli.ssáo da Ca.mara a acceitar, de bom grado, como lhe 
cumpria; nos tennos do· pacto fundamental, a interpretação so
bre a m.ateria. constitucional feita pela Côrte Suprema, havia. de 
.ser, necessariamente, a. de constituição e Justiça. Como. por 
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conseguinte - perguntei ao nobre Relator, no seio da Commis
são de. Finanças - redígir~se projecto que amanhã., inevitavel
mente, ha de ser fulminado por inconstitucional e, consciente
mente, deliberadamente. eival-o de vicio que nã.o pode deiKar de 
escapar á apreciação da C!rte Suprema? Sim, Porque o nobre 
Deputado por São Paulo, Sr. Cardoso de Mello Netto, pode al
terar na. redacçáo do projecto tudo quanto a S. Ex. approuver; 
só uma. ccisa não conseguirão modificar - o art. 100 da Consti
tuição, artigo que já foi ampla. e exhaustrunente apreciado no 
accordam da Côrte Suprema a que acabo de me referir. (Milito 
õem). 

Nestas condições, Sr. Presidente, repito o que declarei na 
Conunissã.o de Finanças. Regime de maioria, a mim, no seio da 
Commissão, C()mo no plenario da Camara, não me incommoda
ria que a minha emenda fosse rejeitada e tivesse, unicamente, 
o meu voto a seu favor. o que, no emtanto, não poderia deixar 
de resaltar era a incoherencia da Commi.ssáo, a insistencia des
cabida, e a extranheza, que só posso explicar por má comprehen
são da obra constitucional da Côrte Suprema, que decidiu clara
mente o assumpto, não permittindo, de forma alguma, q•.te o 
plenario erradamente suffrague o projecto relatado pelo eminente 
Deputado por São Paulo. 

Terminando, Sr. Presidente, vou enviar ã. Mesa requeri
mento peclindo audiencia da Com.Dlissão de Constituição e Jus
tiça sobre o projecto em geral. (Muito bem). 

Vem ã Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a audiencia da. commissii.o de Constituição e Jus
tiça sobye o projecto n. 89-A, de 1935; sem prejuízo da dis~ussão. · 

Sala da Sessões, 25 de Julho de 1935. -Henrique DodsWotth. 

O Sr. Presidente - O requerimento será -votado opporttu
mente. 

O Sr. Daniel de Carvalho - Sl'. Presidente, tive occasião de 
subscrever a emenda. do nobre Deputado pelo Districto Fede!'al, 
Sr. Henrique Dodsworth, e de defendei-a perante a Commissão 
de Finanças. 

Acho de inteira opportunidade o requerilnento que s. Ex. 
acaba de formUlar. porquanto ha uma circumstancia decisiva: a 
Commissão de Constituição e Justiça, quando se pronunciou so
bre a materia., não conhecia. pnr não existir aínda., a decisão da. 
Córte Suprema. E nessa Commissão um. dos mais eminentes col
laboradores da obra constitucional, um dos nomes que fic<l,rã.o 
em nossa. historia, pelo trabalho proficuo que desenvolveu ns. c!a
boração constitucional, o Sr. Levi Carneiro (apoiados) , nome de 
que se orgulba, o corpo de advogados brasileiros (muito bem), 
porqUe é emerlto jurlsta, ah1 se manifestou de forma. inilludiYel, 
trazendo, além do seu depoimento, além dos esclarecimentos so-
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bre os tramites porque passou uma emenda relativa ã materia. 
no seio de Constituinte, tambem o seu parecer juridico sobre a 
exegese do proprio texto da Carta Magna, parecer que é de uma. 
dareza que chega a ferir os olhos. 

O SR. LEvl: CA!!NEIRo - Agradeço as referencias com que me 
honra o nobre collega; queria, porém: accentua.r que á reunião 
conjuncta das duas Commi.ssões compareceram apena.s sei.'> ou. 
sete membros da Commissão de Constituição, d06 quaes dois ou 
tres fomos vencidos. Por eonsequencia, não se formoú opinião 
da maioria absoluta da Comntissáo de Constituição, contra a 
oon.stitucionalldade da. emenda. que v. Ex. pleitea. Ainda mais, 
no ptojecto ha. outros ~ctoo legaes e constitucionaes do maior 
interesse. 

O SR. DANIEL DE CARV.IU.HO- Sou muito grato á coi
la.boração que me traz o nobre collega.. 

O SR. AsCAmo T1íBIHo - Devo lembrar C!Ue a Commissão de 
Constituíçã.o decidiu que não havia. questão constitucional a. re
solver, porque em lei {)rdinaria poderiam ser dadas ou não ao 
Tribunal de Oontas as perspectivas necessarias para nomear 
funccionarios. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Na Commissão declarei que a ma
teria era. inconstitucional. :Fui o unico que me pronunciei ne~se 
sentido. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estou certo de qut:, le
vado novamente o assumpto ao seio da Cornmissãó, e tomando 
esta conhecunento• dos votos proferidos no mandado de segu
rança decidido pela. Suprema Cõrte. inteirando--se dos fundamen
tos desse accordo, terá de mudar a .sua decisão e declarar incon
stitucional essa parte do projecto relativo ao Tribunal de Contas. 

Preciso accentuar, Sr. Pre::;idente, que estamos numa ph.ase 
àe adaptação da vida do Pa.iz á nova. organização ~tabeleçida. 

pela Con.stit,liçáo de 16 de Julho; e, muitas vezes, argumentamos 
como e &inda. subsistisse a ordem de causas do antigo regimen 
de 1891. Houve o deliberado proposlto, na. Constituição de 16 de 
Julho de 1934, de dar a. necessa.rla lndependencia ao Tt'i.bunal 
de Contas . , . 

O S~t. JoÃO N~ - Isso resalta. do momento historico'. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO ... de ll.SSegurar-lhe o 

desempenho de sua funcç.ã.o precipua. de tomada de contas dQ 
Poder Executivo. 

Acaba. de ser trazida. ao n~sso conhecimento, pela primeirr... 
vez na Republica. a. tomada de contas, com o parecer do Tribunal 
4e Contas. Afim de que es~e disponha de todos os eleme::1tos 
de segurança e independenci.B. para. o exame perfeito de contas do 
Poder Executivo, é p.re<::-Lso que o Tribunal tenha as prerogatlvas 
dos orgios iudiciarios, entre a.s quaes destaco a da constituição 
de sua secretaria. CoZl!onne lembrou, ainda ba pouco, o nobre 
Deputado, Sr. Lev:i C11.rneiro, muito mais importantea são a.s !un
e~~ desempenhadas pelos funccionatios da. secretaria do Trl
b'tlllal de Contas do ttue a& eonferidBS a.os serventua1'ioo dos Trt
bunaes judiciarios. 
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O SR. AscANro TuBmo - E ' um· corpo intructivo. 

O SR. DANlEL DE CARVALHO- E' um corpo de funccio
narios instructivos, como muito bem lembra o nosso collega pelo
Rio Grande do SUl, pois lhes cumpre informar os processos; por~ 
tanto, irão, com o seu . trabalho, influir nas decisões . se ha. um. 
motivo pP..ra que os Tribunaes judiciarios nomeiem os seus em
pregados, com maioria de razã.o, ti tortiori, .deve caber tal pre-· 
roga.tiva ao Tribunal de Contas. Sem essa prerogativa, não po~· 

derá elle desemJ)ellhar a funcçóes constitUcionaes que lhe são. 
attribuidas pela Carta de .16 de Julho de 1934. 

N~ condições, Sr. Presidente, estou certo de que a ca.~ 
mara. acceitará. o requerimento do nobl"e Deputado pelo Dist:"icto· 
Federal, Sr. Henrique Dodsworth, afim de q"!.le a ma teria seja 
novamente submettida á consideração da Commissáo de Justiça, 
e esta. .se pronuncie de accordo com a decisão proferida pela su
prema Côrte . Se o mais alto tribunal do ·Pa.iz. ao qual incumbe, 
em ultima illstancia, decidir da inconstitucionalidade das leis, já 
resolveu o assumpto, para que continuarmos neste proposito, de 
vez que teremos, amanhã, de ver a lei fullni.nada de inconst itu
cional quanto a. esse ponto? 

Se existe o pronunciamento da. Suprema Cõrte, creio que só 
nos cumpre acatar. 

Era. o que tinha a dizer. (Muito bem) . 

Em seguida, é encerrada a discussão do proje
cto n. 89-A, de 1935, fica.ndo adil!-da a votação. 

2• discussão diJ projecto n. 275, mandando in
cluir na divida passiva álL União, com o credito d.e 
250 . 000:000$000, as inàemnizaçôes do Tratado de Pe
dras Altas; com substitutivo da Commissão de Fi
nanças e Orçamento, e parecer da Commissão de 
Justiça (com emenda) . 

Encerrada a discussão . dos a.ru;;. 1 • a. 4•, . ficando 
awada. a. votação, na . forma do Regimento. 

1.• discussão do projecto n. 147, de VTcE, ú.• le
gislatura), dispondo sobre o direito de promoção dr>S 
tunccicmarios subalternos das Secretarias àe Estado; 
tendo parecer .com suõstitu.tivo da Commissão Espe~ 
cial de Es~to. 

Encerrada · a di.scussã_o, ficando adiada a votação, 
na. forma .do Regimento. 

O Sr. Pr~dente - Esgotada. .a · ma. teria constante. da. ordem 
do. dia., dou· a. paJa.vra, para explicação pessoaJ, ao fh". Diniz Ju
nior. 
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O Sr. Diniz Junior (Para explicação pessoal) - Senhor P;re;.. 

sidente, perdoae-me, se prolongo minha presença, nesta tribuna, 
bem mais alta que meus dotes, com abrir e recitar uma ou outra 
pagina, deste livrinho em que uma intelligencia sympathica - a 
de_.Ferreira da. Silva - recolheu, nas cartas e relatorios de von. 
Blumenau, os traços de um caracter, que logo se no$ descobr9 
nas desavenças de um animo á prova de todos os sacrifícios com 
o espUito desconfiado das bravuras de uma empresa, cheia de ris
cos, e ampli.ssi.ma em suas consequencia.s politicas, socia.es e eco
nomicas. 

Ha, nestes lances, o choque de duas psychologtas, que me não 
furto de exprimir, muito especialDlente porque, se os tempos são 
outros, o problema espiritual da Ii.ozsa. politica permanece - nes
te &Specto de iniciativa e comprehensão - num diagramma em 
que a elasticidade das duas curvas sustenta o mesmo traço· rte 
rigidez. Nada mudamos- Se Hennann von Blumenau, qunado as 
considerações e o dinheiro já lhe eram poucas, ainda alçava o 
coração, ainda batia á porta dos governos, ainda. varava o oceano, 
para combater as insidias, que eram endereçadas nialS ao Brasil, 
do que aos seus projectos; se elle, ·cada vez que ta· ao seu Paiz, 
deixava. um livro escripto para nos defender e chegou a escrevel
os, até mesmo, depois de sahir definitivamente do Brasil, como, 
por exemplo, ao ser ·resuscita.do o famoso Heydtsche Reskript, em 
que se vedava a emigração para· cá; se elle teve de amargurar ·a: 
intimidade obscura de uma burocracia desapparelhada para dis
tinguir entre gastar para ampliar a.s receitas e despender sem lu
cro; se elle não deixou de conhecer que a protelação e as nega..: 
ça.s deparavam o melhor dos climas no ambiente do Estado; se, 
ao praticar com governantes, que nunca se abriram com uma idé~ 
pelo desenvolvimento da sociedade, se lhe confrangeram eni dece
pções as melhores resistencias da alma; se teve de viver maiS re
ceioso do desamparo, do de..<:credito, que, mesmo. da lerdeza de de
cisão dos que preferiam confrontar theoria.s sobre a.s liberdades 
publicas, ao invez de regular, pela distribuicão das terras, o qul

·nhão de justiça e o fundamento economico da grei; se Herrnann 
·von Blumenau houve de tresgastar saude e razões com d~ater a.s
sumptos reallsticos, encerrados no cyclo dynamico da economia", 
com entes vagarosos, que se compraziam em namorar a silhueta:, 
fallaeiosa de uma politica enraizada no humanismo; se essa ener
gia alumiada. só nã.o sobresteve o empenho de chegar à.o !im por 
ter encontrado no Imperador, ainda joven, uma vontade que, afi;.. 
nal, serviu de denominador aos seus calculas, ninguem dirá pude
ra, hoje, tantas gerações decorridas sobre as dos primeiro.s dias 
da.· independencia, achar mentalidade que mais lhe ali gerasse o 
desfecho · dos luminosos intentos . 

Basta ler-se· a Constituição' de Julho. Repare-Se o que ahi 
trasluz como politica. demogra.phica, attendendo;..se a que somos uin 
povo cujos naturaes ãe:Pereéem no· recontro fatal com as enile

. mias e na filtragem e fusão de tres raças tràbantadas por t~ 
a.s fa'digas ·de quatro seculas e · que -no5 ·proporCionaram aqueUe 
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typo de rachti.sma exha.ustivo, de que nos :fala. Euclydes, e pre1 
sinta-se o erro de offerecer a um Paiz, cujo problema. .ma.xilno é o 
do deserto e o de um complexo racico, a. respeito do qual o mesmo 
Euclydes àiz que o aperfeiçoamento tem de ser mais obra. da. civi
lização, do que da. biologia, e presinta.-se, repito, o erro de se lhE! 
abrir na vida. um parenthesis a.nti-immigra.ntlsta. 

Von Blumenau trazia em prompto- como se diz no bom fa
lar quinhentista dos diStrictos da. minha. Ilha - detalhes de uma. 
obra completa. 

Resumo: 

a) colono saudavel, moral e physicameote, mas a que se man
teria escola e campos de educação physica e culto religioso com o 
objectivo de tornar possivelmente melhor o descendente do eu
ropeu; 

b) pequena propriedade; 
c) prohibição de serviço por braço escravo; 
c!) cooperação economica.; 
e) titulo de cidadania brasileira; 
/) autonomia communaL. 

Jã. uma simples cboupana lhe era bastante abrigo, contra as 
1ntemperie.<>, os sobresa.ltos da floresta, o ataque do incola., as sur
presas das féras. Muita.s 1oram ~ vezes em que os eeus olhos 
contemplaram, com lagrimas, a ru1na que o rio amontoava e au
gmentava. Horas, essas. de tremenda. ansiedade, passadas com 
assaz pavor de quantos viam o alagamento das casas, o arrastar, 
na correnteza, das cUlturas, hontem florindo, a morte dos reba
nhos a perda. de vida.s moças e, sobre esses destroços, dea.nte de 
um espectaculo em que toda !a.ina. se anniquillava, em que oem ~i!
cto restava. debaixo o qual pudessem occultar o de.<>e.<>pero de suas 
a1m.a.s - elle, assim mestno, ao soffrer de tanta:; iniquidades, ~ 
temia.. que o sobresalteasse a incerteza., a deser.perança.. 

Podemos, agora., no emta.nto, cantar o kirle eleison, em honrn 
dessa. natureza sonhadora. e audaz, que fixou; entre os jacaran~ 
dás, as imbuias, os pa.lm.itaes, e os cipós millenarios da terra bra
silica, a ridente perspectiva de tanta.s cidades, formosas como joias 
e palpitantes como colmeias. 

Mal se quiéta quem perde e vê que perde outra vez - rezai 
um dictaclo, colhido, entre netos de açorianos, na Pescaria Brava, 
em Laguna. 

De Hermann von Blum.enau, poder -Se-á dizer que as vicis<.ti
tudes lhe installamm na alma o segredo de todas as reslstenc:ias, 
sendo o seu trabalho e o resultado dm seus esforços quasi des
_medido. Quando o labor favorece a. sociedade e a. pa.tria, o lucr~> 
é da .sociedade e da. patrla aquinhoada.. mas, nem por isso, en
controu elle senão oblces, transtornos e quezillas. 

Perdeu lll.~~~ vezes, arruinou-se, mas perseverou, excedendo.. 
se ao que o homem pode esperar de si mesmo. Em quarenta a.nncs, 
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juntou dez mil seres, fundiu uma socieqade exemplar, alicerçou ':!. 

organização de um municipio, como outro não ha. 
No meu Estado, fizeram morada colonos de muitas origens. 

De certo modo, só nos não procurou o hespanhol, que, noutras re
giões do Paiz, exhibiu qualidades parelhá.s das das que mais se. 
nos recommenda.m. O italiano, que, em Piratininga, nesta uitimP. 
arremetida, de cerca de meio seculo, (quando se convertem a.s ves
tes de provincia de São Paulo nas galas de uma verdadeira na
ção>. é o magnífico irmão gemeo do bandeirante, occupa, tamiÍeut, 
lagar insubstituivel, na preparação economica de Santa cathari
na., e, por tal sorte se contunde com a minha gente nos sentimen
tos e na sociablllda.de, que lhe não faltam, nem mesmo, os termcs 
caipiras e o peculiarissimo falar-cantado, que os ilhéus atlanticos 
·nos transmittiram. 

O SR. AURELIANo Lnn:- Já. em São Paulo existiam allemãs, 
talvez com cincoenta a.nnos de a.deanta.mento, trazidos pelo Se
nador Nicolau Vergueiro nos tempos primeiros da monarchia. bra
sileira. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Nas searas, mandiocaes, Tinhedos, 
ou no apascentar os rebanhos, na lide das minas, ou, aincia, nas 
:abricas de lacticinios, o bergamasco. o veneziano, o trentí.no e, 
num e outro nucleo, os na.polezes e lucanos, compõem algumas dss 
.scenas mais radiosas no vasto palco de trabalho e flÓre.scimento 
da grei barriga-verde. 

Já que falamos de colonos e louvamos sua empresa não que-' 
ro esquecer os que os navios de Oldenberg trouxeram da Madeira< 
e dos Açores ao tempo de João V e que são os de que se forj'll1 
o povo, que, em Santa Catharina e Rio Grande do Sul. ena.Itece os 
brazões da nacionalidade e assume, nas horas maximas da patrla, 
o papel cavalheiresco de seu guarda e seu escudo. Não é possivel 
obscurecer a acção desenrolada, desde Laguna, por pioneiros in
trepido.s, que, .fundando Viamão e Porto dos Casaes - hoje, a 
esplendida Porto Alegre, - apertaram, por todo o sempre, os la.
ço.s que Uniram gauchos e barrigas-verdes, na Capitania :i'El-Rey, 
imagem remota da alliança de 35. ' 

Essas memorias, eu as invoco, sem idéa de vaidade. Neste 
dia de jubUo, quando- a saudade estã. a dispôr, aos nossos olhos~ 
com a nitidez das coí.sa.s que nunca se olvidaram, o quadro colori
do das nossas colomas em festa, a recordação dos nossc.s Casses, 
dos archipelagos afríco-lusos, onde as creaturns veem ao mundo 
com a. vista. apurada para devassar as ímmensas distancias do 
mar-oceano, essa remitiscencia. - Srs. Deputados - vale, unica
mente, para rea!firmar, no orgulho em que vivemos de ser bra-_ 
sileiros, os sentimentos que nortearam os lidadores das Republicas 
Juli.ana e de Piratinins, que foram só de amor militante, pela 
grande patria commum. 

Tenhamos bem vivos ess~ sentimentos ! 
Pód.e dizer-se que o Brasil é uma energia, ã espera de ~ 

opportunidade. Mas, essa. opportumà2de ~ou, já mujtas ve
zes, sem que d'ella nos aproveitaramos. Esquecemol-a, nas ho-
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ras felizes. Praza a Deus que, nas de penuria, ás vezes tão conse
lheiras, o sentido das nÕSSas responsabilidades se desvele, e lC"· 
gremoo repôr, onde o perdemos - que não serã. pouco - o object·:> 
dos nossos desperdicios . Temos gastado o que não era nosso e em 
desproveito do que nos :foi legado. Sabendo utilizar o que a.indR 
não consumimos - e é tudo o em que o tempo nos não sobrou 
para. lhe pormos os olhos e as mãos - poderemos viver, libert~u:
nos e, até, seguramente, enriquecer. E<;se tudo é muito, que, na 
Brasil, o que falta é só do.sar o sonho de a ventura allucinar.te de 
Fernão Dias com o sonho utilltario de Von Blumenau. Eis. uma. 
vida nov~, que se nos offerece: um programma, desafiando a in
telligencia, o cuidado e o amor, que todos os povos têm ao qu~ 
é seu. 

Mas, não hade ser com palavras, é com a fé, a pertinacia. 
Mas, não hade ser com sobnegaçóes, recriminações. Had.e ser, 
muito pelo contrario, pela superação de todos os dissídios ou falsa:> 
divergencias. Hade ser com uma transrusão de sangue novo, em 
nossas arterias e, se me coiJSentem, capitulo a these essencial: 
com a reeducação das nessas elites. 

O padrão temol-o nós . 
No meu Estado, em tantos outros, o exemplo não devia ser, 

apenas, delícia para os olhos ou inveja. da alheia fortuna, mas., 
sim, estimulo, prova de que vale a pena metter hombros á em
presa. 

Já lá se vae mais de um seculo. Em São Leopoldo no Rio 
Grande, fixanm..se as primeiras familias teutonicas. 25 de Ju
lho. Dois mezes decorridos, outras famílias, em Santa catha
rinas, fundam a COlonia São Pelro de Alcantara ... Lutas com 
a floresta. bravia, com a onça, com o indio. Mas, é dessa mesm::1; 
disputa, com os elementos hostis da terra, ainda virgem, pa.ra a 
fixação no quadro novo, que resulta a adaptação, a assimi!aç~. o 
enra.iza.mento apaixonado, a transformação, em homem amerlc:~.

no, do immigrante europeu. A these é interessante, mas não é este 
o iiJSta.nte de discutil-a. As colonia.s se multiplicaram. E' um dec;
abrocha.r esplendido. As colonia.s ttansmudam-se ein cidades, fl.,_ 
rescentes, ricas, dynamica.s, exemplos de labor, de ordem crea.
dOTa, de disciplina invejavel. outras colonias nascem, progridem, 
ainda agora, nos sertões do ex-contestado, e assumem, logo. o 
aspecto de Villas confortaveis ?romettendo para dias prox1mos, o 
mais vivo e radioso surto de cultura. Onde imperava o espirit:l> 
broncamente aventuroso, que gerou a revolta dos fanati~os de Zé 
Maria, propagam-se nucleos productores de riqueza. O valle do 
Rio do Peixe, uma das maravilbas naturaes do Brasil, enche-s~ 
de povoados. Os tentos ahi se fiXam, unem..se a caboclos, ru
thenos, polonos, italianos, renovam o mUagre do Valle do Itaja.hy 
e do norte-catha.ri.nense. Dentro de alguns annos na eJCUberanta. 
prodigiosa zona. dos pinhaes e das imbuyas, ne.s.o;e 1Inponente ter
:ritorio das Mlssões, outras Blumenaus, outras Joi.nvilles, outms 
Brusques, outros centros de progresso intenso, em que o Brasil .;e 
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remoce e engrandeça exhibiráo os frutos magníficos da coloni
zação. 

E' o panorama. social do Brasil que se ernbelleza e se r ectifica.. 
SOmos, naquella terra, a que Von Blumenau chamou, em um 

de seus livros, de mais linda provincia da America, sob o imperio 
de uma vontade posta. nas mais arduas e purificadoras tarefas 
de sol, uma raça Joven, -emotiva, mas vivaz, porfiante em melho
rar sempre e de sempre accrescer o tamanho dos seus paiões;: 
uma :raça que se costumou a achar formosura nas leiras dos seus 
campos, no ondular dos seus trigaes. no frem.ito das suas fabricas, 
no pastoreio dos seus rebanhos, no negror das jazidas carbOnife
ras, nas comportas das suas usinas, no especta.culo da sua civi
lização agricola e industrial. uma raça altiva, mas acolhedora, em 
cujas communas orchestradas pelo sotaque de homens de tcdas 
as origens, felizes na ordem, creadores na dlsciplina. fra.ternos 
na. alegria dos penares e victorias por nós honrados, os seres 
como que se empregam. numa labuta de gigantes, em reVigorar 
as forças moraes, economicas e cívicas do Brasil - amando a 
Patria., na sua unidade, e crendo, pela p ropria experiencia do seu 
trabalho, na m.agnificencia dos seus destinos l <Muito bem . Pal
mas. o orador é cumprimentado) . 

O Sr. Laudelino Gomes <Para explicação pessoal) - Sr. Pre
sidente, quando V. Ex . me advertiu, hontem, do termino da horrt 
do Expediente, ia eu referir-me á. questão dCE dejicits. dizendo 
que, conforme em discurso anterior já. eu accentuá.ra, não é uma. 
questão muito clara, pols já. Nuno de Andrade a.ffirmára que pela 
nossa escripturação é impossivel saber a verdadeira receita e de.s. 
pesa do Paiz. 

Certo é que, adoptado aquelle padrão pelo Governo, eu des
afio a Camara a me dizer qual fol a !ala. do throno no l." e 2.0 

Imperio, qual foi a mensagem dos Presidentes da Republica que, 
na parte !ina.nceira, d.eiX&sSe de accusar d.ejicit, mais ou menoo 
·ro.Itoso. Nestas condições não ha a. fugir: ou todos os governos 
que tem tido o Brasil são ineptos, ou o equilibrio orçamentario 
se não existe, é imposs1vel . 

E, ainda. a favor do Sr.· Getulio Vargas, militam todas as ter
riveis circumstancias da actualidade, essa ·profunda e grave crise 
universal, ·com todo o seu cortejo de desequilibrto completo do 
trabalho . 

Duas accusações 

Acobertada.s neste argumento dos àejicits, duas accusações 
surgiram e que não podem ficar de pé. 

Não cabe aqui dizer toda. a profunda emoção que trouxeram 
á nossa Patria. as visitas dos Presidentes da Argentina e do Uru~ 
guay. ·. 

A primeira, antes de tudo, era. a coroação de · uma. obra de 
approxiJnaçáo e de fraternidade das 'duas maiores nações do con-
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tinente. que a intriga torná.ra suspeitas, obra de approxim&ção 
que vinha desde o grande patriarcha da Republica, Quintino Bo
cayuva. 

Pois nem um a.ssumpto, como este, tão grato e tão delicado 
põde escapar õ opposição systezna:;iea Que apoiado no dejicit, 
queria o adiamento ou descia a detalhes, dos mais improprios ! 

Em geral, a organização das visitas offieia.es é toda. com
mettida aos Ministeriu-> do Exterior. 

Apesar disso o .Presidente é que foi atacado sem piedade, tal 
qual Bey de Tunis, de nova especie, na chroni.ca admiravel de 
Eça de Queiroz ... 

A outra foi o veto do reajustamento dos funccionarios pu-· 
blicos. 

Di.sse.....se á. bocca cheia que o Governo sanccioná.ra o augmen
to dos vencimentos militares, de medo das suas bayonetas. 

Francamente, é de nos encher de vergonha poder imagi
nar que haja bra.sileiros que possam pensar quanto mais dizer 
que o nQ5So Exercito brilhante, digno, nobre, como os que :mais 
o sejam, pudesse pleitear pela força a melhoxia dos seus sol
dosE! 

O SR. SouzA LEÃo - Foi o MiniStro da. Justiça que. em pes
soa, veiu dizer ao Poder Legislativo que teriam os a . re·..-olução na 
rua se não .se augmentasse os vencimentos dos militares. Não 
foi obra da opposição. O proprio Governo, por intermedio do 
Ministro da Justiça, o disse. 

O SR.. LAUDELINO GOMES - Não affirmei que foi obra 
ela opposiçã.o.. Declarei que coiJStou, que se propalou isso. 

o SR. SoUZA LEÃo - Não se propalou apenas. O :Ministro 
da. Justiça, offi.cia.llnen.te, assegurou que teria.mos a revolução na 
rua e se não fassem a.ugmenta.dos os vencimentos do Exercito. 

O SR. LAUDELINO GOMES - E' de nos encher de ver
gonha poder imaginar gue haja braslleiros que possam pensar 
quanto ma.is dizer que o supremo magistrado da. Nação pll21esse 
a sua autoridade na dependench de transa.ções monetarias ! 

E eu pergunto agora á. bri.lha.nte opposição desta Casa., es · 
peci.a.lmellte aQS Deputados riograndeiJ.Ses, se algum delles que 
foram dos ma.1s bravos compa.nheizos na Revolução de Outu
bro, considera o Sr. Getulio Vargas capltZ de tal ignominia. e ~ 
o nosso Pa.iz, a nossa patria desceu a tal dissolução que pucie-;se 
toda a sensação de dignidade, toda a sua consciencia. de Nação ! 

Ninguem poderia negar que os vencimentos dos militare.;;, 
q,ue desde muito tempo não foram a.ugmentados, ao contrario dos 
civis, não mais basta.va.m a uma. eJtisteneia. siquer mediocre. 

Demais, tratava-se de um quadro. perfeitamente delim.itadn 
e pequeno, que pela. natureza. da.s suas funcçoes tinba na sua 
1s.rda. gloriosa. a proprta representação da Patria e não podia. 
buscar proventos materiaes em outras fontes. . 

com o funccionslismo civil não se poderia. calcular, ao :tem
po que foi apresentada a. .émetld&. em quanto ilnportaria a. Ges
pesa da. Nação, tanto mais que· fôra. recusado i1t Zimine um a.u-
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g.tDento de receita através de impostos. 
Quero aqui clecla.ra.r aos meus nobres collegas da C amara. . 

que, quando os funcclona.rios dos Correios fizeram greve, pleite
ando a.ugmento de seus vencimentos, tomei parte na mesma. 

O SR. WANDERLEY DE P:Imro - V. Ex. foi grevista, então? 
O SR. LAUDELm'O GOMES -Nessa occa.siã.o, tive oppor

tunidade de dizer que o sr. Getul1o Valbas não podia d~ixar da 
attender ao pedi. do dos greVistas .. . 

O SR. SotiZA LEio - Mas não attendeu. 
O SR. lrAUDELINO GOMES - ... porque S . . Ex. era o gre

vista n. 1, desde a. Revolução de 1930. 
O SR. Jost Aucusl'o - Entretanto, até agora os grevistas 

não !oram a.ttenàidos. 
O SR. SoUZA LEÃO- E foi uma greve egual á do Sr. Getulio 

Vargas em 1930 que o orador dirigiu agora nos Correios. 
O SR. LAUDELlNO GOMES - A minha greve vem desde 

á 1n!ancia. 
O SR. WANDERLEY DI: PlNBo - V. Ex. é grevista nato. 
O SR. LAUDELINQ GOMES - Sou grevista nato, quando se 

trata. de defender os interesses da conectividade. Por :isso, fiz
me medico, enfrentando, todas as epidemias para salvar a na... 
cionalidade. 

O SR. CARLOS REis - v. Ex. tem feito a greve dos ideaes r 
O SR. LAUDELINO GOMFS - Tenho feito a greve ao d~

votamento aos idéa.es, conforme diz o nobre Deputado, e da. qual 
tem sido brilhante participe c Sr. Deputado Souza Leão. 

Explico, por fsso, o ius esperneandi. .. 
O SR. SOuu LEÃo - Não estou esperando. Acho·me em si

tuação egual á. de V. Ex., apenas com a differença de V. Ex. 
estár na tribuna. e eu a. ter o prazer de ouvil-o. 

o SR. LAUDELmo GOMES - Como dizia. aos meus nobr..s 
collegas, fui ouvir pessoa.lmente o Sr. OeuWo Vargas. 

Nessa palestra, exPUZ a S. Ex. a verd.adeira situação C<' 
funccionallsmo publico, porque, conhecendo grande parte do meu 
Paiz, sei que ha., Iocallda.des onde esses servidores não recebem 
nem o sufflciente á manutenção de suas faiDillaá. ·Ha, por exem
plo, telegraphistas que percebem 70, 80, 100 e 120 mil réis e que 
vivem em Jogares os maJs faltosos àe recursos, completamente 
isolados do mundo. 

O SR. SouZA LEÃO - E nada. V. Ex. obteve do Sr. Getulio · 
Vargas? ... 

o SR. LAUDELINO GOMES - V. Ex. quer que se plante· 
e no mesmo di& se colha I V. Ex, seria capaz de repetir o mi- · 
Iagre da. muitiplicação dos pães ? V. Ex., collocado no Governo, 
sentiria. as mesmas difticuldades. . 

· o SR. MonA Lú.u - Pelo menos, · se V. Ex. plantou, o ter
reno era. sáfaro ... 

o SR. SOtl'ZA LEiio· - o nobre orador pó<le me informar ~e: 

votou pelo véto ? 
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O SR. JosÉ AuGusTo - Teria interesse em saber o que o Sr. 
Giltulio Vargas prometteu ao nobre orador ... 

O SR. LAUDELINO GOMES - O que V. Ex. prometteria, 
se .estivesse no Governo ... <Riso>. 

O SR. CAIU.os REis - Aliás, o nobre collega, Sr. José Au
gusto já foi Governo, no Rio Grande do ·Norte. e, sem duvida, 
prometteu muita causa que não poude realizar. 

O SR. LAUDELINO GOMES- S. Ex., que já foi Governo 
pôde responder ao seu proprio aparte. 

O SR. JosÉ AuGusTo -:- Parece que V. Ex. está. aprendendo 
muita causa. bôa com o Sr . Getulio Vargas . .. 

o SR. LAUDELINO GOMES - Foi possivelmente esta a 
consideração que mais fez; recuar o Governo do seu proposito de 
conceder aquelles abonos. 

A ella se accrescentou por certo a circwnstancia. de que o au~ 
gmento dos vencimentos do funccionalismo a.ttendia., ao contra
rio do que devia. ser, mais aos altos funccionarios de que áquelles 
que amargam as maiores dif!iculdades, dando por exemplo 1:500$ 
.aos Ministros e apenas 100$ aos que tinham os vencimentos mais 
miseraveis ! 

As realizações 

Emqua.nto neste sector unico lla. os ataques systellla.ticos, com 
a feição de procurar, cada vez mais, diminuir a autoridade do 
Governo. nenhuma palavra, nenhum gesto de applauso QU c:l.e 
collaboração ás realizações que J?.O . terreno juridico e no terreuo 
material vae elle fazendo ! 

O SR . Josi: AuGUSTO- V. Ex. está sendo injusto. Combate~ 
mos o Governo, para que elle tome o bom caminho e se for"..a .. 
leça . Só se :fortalece um Governo, quando toma o bom caminho. 

O SR. WANDERLEY Pmao .- Elle que aproveite os nossoS con~ 
selhos e proceda . acertadamente . , 

o sn . SouzA ~o -O nosso combate signífica callaboração. 
O SR. LAVJ)ELINO .GOMES -:- Estou procurando cons

truir a. ponte para. a passagem_ de VV. EExs .. que poderão nos 
a.jud,a.r com seus exemplos, com· a. experiencia desse ~em gigac~ 
te que no .. Rio G~e do Norte fez tantas realizações, no de~ 
curso de trinta annos de vida. publica . . . 

. o sn. JOSÉ . A.uousro ,- Pobre . de mim ! Não sou tio v~ho 
quanto V. Ex. pensa ! .. , 

O SR. LAUDELINO GOMES- Nem parec6 que· a direcçã,p 
das opposi~ foi entregue á. politica rtograruie:ris~· qtJ~ ta.n.to se 
tem .batido sempre" pela fói'Diula. ·suprema. da democracfa.: nem 
apoio incondicional, nem. opposi~ systematica. ... . . · · · . 

Que importam á.s nossas ~s partid.arias os ... ~émJ;!~OS· cUá~ 
rios entre outros da grande republica norte-amerlc;ana, que mo~ 
del~ as nossas institui~ ·e .o~. apesar de 'ha.v~;,ii~rtidos ·5e. 
parados por idéas, em. tantos actos administrativos o Governo 
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é derrotado, ou ao contrario, apoiado até a unanimidade, o in
teresse da Patria estando acima. do8 interesses das facções ? 

No Parlamento brasileiro os homeos são preparadcs peles 
homens e toda a sua acÇão busca as inspirações no odio, nos re-f 
sentimentos, nas queixas e com isso sopram as tempestades na 
opinião publica. 

Legisladores, membro.s de um poder da Naçãt:>, devíamos no 
seu exercício despir todas as no.ssas paixões e apenas velar pelo 
proil"esso e pela grandeza. da Patri3. ! · 

Em vez dlsso, assiStimos o espectaculo triste e doloroso de 
duas divisões estanques, maioria e minoria, tangidos, num e nou
tro lado, pelos interesses dos seus grupos ! 

O SR. WAm>ERLEY PINHo- A unanimidade nunca foi ideal da 
polít ica. . 

. O Sa. JosÉ Aucusro - Isso é de todas as democracias. In
felizes os paizes em que predomina a unanimidade . 

O Sa. CARLOS ·REIS - Não era propriamente unanimidade, 
mas o trabalho de conjuncto, para solucionar problemas. 

O SR. LAUDELINO GOMES - Emquanto uma deturpa fa
ctos. envenena attitudes, reduz a. frangalhos a autoridade do Qo_ 

verno, em que deve assentar a. estabilidade da ordem, a outra 
se vê forçada ás questões fechadas, para que não possa parec.;:r 
que se del.l a ruptura. do equilibrio entre o.s poderes coustitu-. 
ciona.es! 

com isso ha. em toda a parte um fermento de desorderr., 
um mal-estar ansioso. uma. incertesa do futuro que trazem o 
desas.socego e as mais profundas perturbações do trabalho. 

E' tempv 

E' tempo de que se amorteçam as pa.JXoes, os resentimen
tos sejam esquecidos, _os interesses se calem. . . . 

A anarchia. moderna, que ·Augusto Comte descreveu em pa
ginas m.a.gistraes, chega ao seu apogeu e abala em todos os s~US:. 
fundamentos a. ordem social . • 

Parece que uma iDsania conectiva, por toda. a. parte, se ag
grava e se exalta, ameaçando subverter a.s mais bellas conquistas 
da. civilização e da. humanidade. 

S6mente as reservas mora.es poderão pôr um dique á onda 
ava.ssaladora.. 

Estendamo-nos, pois, as mAos, esquecidos de tudo. tendo 
dea.nte de nós, bem alta a ·imagem sagrada da P atria l 

A nossa separação, fóra do terreno doutrinaria, preparará. 
cada vez mais, a· enxurrada que tudo subverterá. 

0 SR. BAilROS CASSAL ;..._ E' a ISsO que V. Ex. chama ponte ? 

O SR. LAWELINO GOMES - E' o que quero evitar. 

M.oço como V. Ex. é, deve olhar para o cruzeiro que marca 
a. nossa nacionalidade; moço como é, deve ver que lá no cume eis. 
montanha está plantada a imagem de ChriSto, de braços. abert._-s 
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invocando o "Vinde a míin os de bôa vontade". E' para essa. 
nacionalidade que todos trabalhamo.s e cooperamos. 

Ainda hoje os co-esta.doanos de V. Ex. com.memoram aqm, 
festivamente, a data da. colonização allemã. v. Ex.. portanto, 
patriota, deve, independente de suas doutrinas estender as mãos 
para o trabalho collectjvo e constructor da nacionalidade. 

O SR. WANDc:RU:Y PINB.o - Venha V. Ex. para o nosso lado 
a ponte está feita. 

O SR. LAUDELINO GOMES - A nossa. colla.boraçã.o unid-a. 
e solidaria, na espbera. a.dministrativa será a represa que creará. 
a força fecunda que ha de accionar os dynamos da nossa evo-! 
lução para o Futuro ! 

Sr. Presidente, terminando esta oração em defesa da perso
nalidade do illustre brasileiro, Sr. Getulio Vargas, homem qua 
previ, em 1930, seria o director dos destl.nos da Patria, faço cor~ 
dial e caloroso appello a. todos os collegas da mtnoria no sentido 
de que dentro de seus pontos doutrinarias, aliás por mim acatados. 
com muita sYmpathia, tendo sempre os olhos fitos no :futuro, co
operem com o Chefe do Governo para. ma.lor grandeza do Brasil .. 
(Pa:lmas. O orador é cumprimentado) . 

O Sr. Carlos Gomes de Oliveira. - Sr. Presidente.. o Estado· 
de Santa Ca.tharina nã.o podia deixar, nesta hora, de se asso
ciar ás homenagens á. da ta commemorativa da colonização es
trangeira no sul, com um disCurso que me dispenso de· ler, 1)0rqu~ 
já. se fez ouvir a palavra brilhantissima do meu collega de ban
cada, Sr. Diniz Junior. 

Mando o discurso á Mesa, afim de ser publicado. 
O Sr. Carlos Gomes de Oliveira (discurso envia<lo ã. Mesa) 

Filho da zona onde o colono allemã.o se alojou em Santa Catha-· 
tina, tendo crescido com. os descendentes delle no entre-choque dH 
raças differentes que se defrontavam, lutando á vezes, contra a .sua. 
a.versio, ou pelo seu bem, ~tamos- enl. condições de trazer aqui, 
um depoimento insuspeito. E tanto mais insuspeito nos sentimos 
quanto ás explorações politicas nos tem aQui e ali, apontado aos 
descendentes de allemães, como nacionalista. á outranae. Mal 
comprehendido, porêm, o meu na.cionalislllO, não tem sido mais 
do que uma attitude de fraqueza. e sympatbia, quando preten.cle 
que entre lusos e teutos não haja dissemelha.nça. de espíritos, e 
põe o seu esforço no sentido de aoimar, nesse sentido nacional, 
a. educação dos filhos de estrangeiros. Tenho procurado fa~er sen-
tir que os quero pela ~cola, pela. educação, emfim, identificados. 
commigo na sentimento da nacionalidade, sem sresta.s nem des
confianças que em vez de unir, separam. E mso porque, de inicil), 
ao invés tle cuidarmos de ~r. Que é a. íuncçá.o primordial do 
Estado, no d1Zer de sergt, e de naciana.llza.r, que num paiz de emi
gração não pode ser !uncçã.o secundaria, abandonamos uma coi~. 
e oum. 

Tão cUlpado é o desccendente de allemáo, por exew.plo, pel!\. 
sua condição de estrá.ngeiro, dentro da propria pa.tria, como é o 
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a.nalphabeto, por não saber ler, aquelle apenas visto para ser 
censurado e este, para ser motejado no seu a.trazo. 

O brasileiro inculto, sem orientação nenhuma na vida cone
ctiva, se deiXou ficar inerte na. sua. ignorancia, sem procurar 
adea.nta.r o alcance d& sua intelligencia. 

O allemão, ao contrario, reagiu contra a indifferença de meio 
e, com o espírito de iniciativa. que a educação lhe deu, abre logo, 
no primeiro povoado que funda ao lado da igreja, a escola. E 
como o pastor que o acompanhou na. emigração, o professor é 
ta.mbem da mesma raça, porque outro não se lhe dá e outro 
mesmo que procurasse não teria. 

Habituado a ler, procura logo o jornal que o informe do que 
vs.e pelo mundo, e o instrua. Funda o jornal e assim se foi elie 
ás VezeS mant-:!ndo estrangeiro e prolongando o mesmo E'Spirito 
através de gerações, des&percebido do mundo em que vivia, como 
o caboclo na. sua casinha de palha, sem nada que o detivesse na 
orientação educativa que adaptava.. 

A nacionalidade pode fixarNse pela influencia da religião, 
das tradições historica.s, das tendencias raciaes de um povo, mas 
a. lingua é o elemento que lhe dá cohesã.o, que, formando a litera
tura. nacional e estabelecendo a comprehensão mutua entre os 
indivíduo-s, crês. entre elles essa sympa.thia de que nos fa.llava 
Stuart Mill. 

Foi porque tinham uma só língua e uma só literatura, de 
política, porque na literatura e na língua tinham os traços da 
physionomia nacional. 

Se ha. povos que :falam dialectos como o italiano, o hespa. 
nhol, o belga, e outros que falam não apenas dialectos, mas lin4 
gu.a.s varias, como o suisso, é pDl'que naquelles os dialectos não 
passam de variantes da lingua de que todos são affins e nestes. 
a communhã.o de tradições historica.s, de interesses poüticos, são 
élo.s bastante fortes a ;manter integro o esplrito da nacion.alidade. 

E afinal, casos como estes, são excepçôes que não destróem 
a verdade enunciada. 

Ora, no Brasil, como já succedera com Portugal, cuja forma
ção ethnica é um a.ma.lgama dos mhls variados elementos raciaes, 
no Brasil é a língua que têm mantido o espírito da nacionalida
de brasileira e fundir nella os nucleos de populações est\ran-' 
geiras, que a immigração tem carreado para o nosso territorio. 

Nesse intento, consiste o nacionalismo que nunca me arre
ceiei de proclamar, como ainda o anno passado fiz aqui desta trl
buna., apoiando a emenda ã Constituição contra as escolas es
trangeiras. 

E' que, vendo o apego com que o colono allemão se fixou M 
nosso .sólo, e a facilidade com que se deixa assi.milar, creio no 
exito. da educação. e encaro o esforço nacionalizado como um mo
vimento de sym.pathia desde que feito pela escola e pelos pro
cessos doe eis da persuasão. 
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E nem podia ser senão de sympathia o nosso sentimento pelo 
colono allemão e seus filhos. 

Veio no meu Estado, nos nucleos em que elles se concentra
ram, o mais empolgante exemplo de cordura, e de actividade pro
veitosa, de ordem e de asseio. 

Brusque, Blümena.u, S. Bento. Joinville, Jaraguã, alteiam 
chaminés, -movimentam teares, desenvolvem negocios num af<>.n 
industrial que é um orgulho para o meu pequeno Estado. 

M3.5, se nas cidades ou villas o progresso tem · um sentido 
vivo, ao impulso do seu esforço industrial, nos campos a cultura 
ampla e variada. 

E o que sobretudo os caracteriza é a persistencia, o metbodo 
com que desenvolvem a sua. a.ctividade, avançando sempre, pro
gredindo ... 

E assim é que os Lepers, os Coüns, os Stocks, os Steins, oo 
Urbans, os Schmidlins, os Triks, os Federsons, os Herings, os Re
naux, os Bauers, os SChmalz, os Jahins, os Rupps, os SChlems. 
os Paruckers, os Richlins, os Uretzels, os Metzs, os Hoepkes, os 
Mullers, e tantos outros impossivel de ennumerar aqui, e que por 
esforço proprio elevando-se alto, enriqueceram a. nossa economi!l, 
com emprehendimentos apreciaveis e á. conectividade brasileira, 
com gerações que são padrões de homens e de cidadãos. 

E a nossa ethnica se fortaleceu com predicados moraes ex
celsos. 

Quando, pois, se reserva um dia. para. solennlsa.r a vida d~ 
colono auemão, é justo que bemdigamos a sua colaboração 2.'J 

nosso esforço em bem da grandeza. do Paiz, e entoemos louvo-.. 
res á immigração que trouxe para o nosso meio contribuição tãc.;; 
valiosa.. 

O Sr. Domingos. VeDasco <Para e:rplicação pessoal) - Sr. 
Presidente, tenho em mãos as informações do Chefe do Departa. 
menta Nacional de Portos e Na vegaçáo, enviadas a V. E.-<. por 
interrnedio do Sr. Ministro da Viação. 

Essas informações r espondem a. requerimento por mim !o~.

mulado, a respeito da Commissão que foi estudar a navegabili
dade dos rios Tocantins e Araguaya . · 

Naque.lle requerimento tive occasião de formular tres pergun
tas. A primeira dellas se referia. aos trabalhos realizados pela. 
Commissão, na sua viagem ao Araguaya. A segunda. inda.gava se 
havia a mesma Commissão prestado contas das despesas ef!ectua.
das com o adiantamento de 400 contos, que lhe foi feito pelo Mi
nisterlo da VIação. A terceira, afinaL alludia ás conclusões a que 
havia. chegado a Commissão, rela.tivamente quanto ás condiçóe~ 
de na.vegabilldade . dos rios Tocantins e Aragua.ya. 

Justificando, Sr. Presidente, a.quelle requerimento. tive OC

casião ·de trazer ao conhecimento da C amara varias informações 
publicadas pela imprensa do Maranhão, especialmente pelo joranl 
"A Tarde", de Carolina. . 
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O Sa. CARLos R~IS - E que obedece á brilhante orientação 
de Catão Maranhão, jornalista dos mais distinctos do Brasil. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO -As noticias daquelle jor
nal diziam respeito a irregularidades commettidas pela Commi.s
são chefiada pelo engenheiro Gaffrée. 

A resposta que o Sr. director do Departamento de Portos, 
e Navegação deu ao meu requerimento como que confirma as 
a.ccusações public:-- r' 'lo'> pela imprensa do Maranhão. 

O SR. CARLos REIS - Até porque seria muito difficil esse 
jornal fizesse accusação a não ser fundada em factos. Elle não 
accusaria só com palavras. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Obrigado pelo aparte 
de v. Ex. 

Diz o Sr. engenheiro Frederico Burlamaqui: 

"Para poder informar o requerimento" di~ 
S. Ex. ao Sr. Ministro da Viação - "houve necess1-
dade de ouvir o engenheiro Candido Lucas Gaffrée, que 
foi o chefe da a!ludida Commissão, e que prestou as in
formações que, com a devida venia, submetto, por copia, 
ã apreciação de V. Ex. 

"Sobre este assumpto" - peço a attenção dos no
bres collegas para esta parte das inf armações do clire .. 
ctor do Departamento de Portos e Navageção - "CiõlmO 

V. Ex. verá das copias que vão em annexo, não tendo 
o engenheiro Candido Lucas Gaffrée me apresentado, 
até o dia 1 de Abril ultimo. a sua prestaçãr> de C<Jntas. 
relativa ao adiantamento que lhe foi feito, da impor
tancla de 400:000$, para os serviços da. Commissáo, en
viei-lhe o officio n. 1.602. convidando-o a effectuaçáo. 
immediata.mente, a prestação de contas, na forma do Co
digo de Contabilidade. Essa prestação de contas, porém. 
que havia sido entregue em 30 de Março proximo findo. 
no Protocollo desta Repartição, conforme verifiquei pos
teriormente, uma vez apresentada, lhe foi restituída, 
para corrigir falhas apontadas pela Contadoria deste De
partamento. 

Essa cmTecção até 10..-de Junho ... " - posteriormen
te, portanto, ao meu pedido de informações. 

" ... nã.o tinha sido feita, o. que determinou a provi~ 

dencia constante do ofHcio G-111, que deu ao engenhei
ro Gaffrée, o prazo de oito . dias, não só para attender 
á.s exigencias da Contadoria, como para apresentar o 
seu relatorio, de modo que este Departamento ficasse 
habilitado a conhecer e transmittir a V. Ex. os resuL 
tados da. Commissã4. 

Scl~ntificadO da deliberação desta Directoria, pediu 
o engenheiro Gaffrée prorogaçáo_ de prazo, tanto para. a. 
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apre~~entaçáo do relatorío, como para a prestação dto con-· 
tas. A.ttendi, no que dizia respeito ao relatori.o, conceden
do-lhe a prorogação até 30 de Junho. Não o fiz, porém, 
quanto á prestação de contas, por me !allecer competen
cia para tanto pois o a:;ssumpto é regUlado pelo Codigo 
de Contabilidade. que determina prazo para tal presta
ção e multa de 1 o/o ao mez, por excesso d~ pr~. 

E como até a.o dia. 30 de Junho ultimo, o engenhei
ro Gaifrée dcixou de apresentar o seu rela.torto, e bem 
assim de restí.tuir a sua prestação de contas, considerei 
os dois offici.Os acima. citados como simples advenen
cia e baixei a portaria de 1 tio corrente, appllcando-!h'
a pena. de ·reprehellSão de que tratava. o Regulamento deste 
Departamento". 

Com.o vê V_ Ex., Sr _ Presidente, as iníormações prestadas 
pelo engenheiro Burlamaqui tiram de S- Ex . , toda a responsa
bilidade sobre as accusações que pesam sobre a actuação da Com
miSsão, chefiada pelo engenheiro Gaftrée, nos estudos feitos :~.::~ 
longo do curso dos rios Araguay e Tocantim; . 

O Sa. CPJU.Os REis - O facto é que o Governo :Federal gas
tou cerca de 4.00 contos, sem que o Estado de v. Ex. nem <JS E~

tados do Maranhão e Matto Grosso tivessem qualquer proveito. 
O SR. DOMINGOS VELI..ASCO - Tendo em Vista essas con

sid~ões. foi que apresentei o requerllnento de informações, tan
to mais quanto sa.bemc'S como é difficil, principalmente aos peque~ 
nos Estadas, conseguir uma. verba. tão grande para estudo de 
uma questão que é fundamental á economia, não só de Goyaz, 
mas tambem, de Matto Grosso, Maranhão e Parã. 

O SR. Lmo MAcHADo - A iniciativa de V. Ex. foi oppo:·
tuna. 

o SR. ABELARDo MARnm-o - Aliás, como sempre. 
O SR. DOMINGOS VEI..Lâ.SCO - As manifestações dos nO· 

bres collegas muito me lisonjeiam. 
Não é estranha á Canuu-a - .repito - a difficuldade para con

seguir....se quantia avultada para se proceder ao estudo de uma. 
questão que interessa., visceralmente, á. economia ào hinterlo.nd 
brasileiro. 

O SR. Morra Liw. - Não interessa. apenas alguns Estados, 
mas á. Nação. 

O SR, DO:MINGOS VELLASCO - Interessa, sem du11ida i 
Nação, mas, em particular, aos E::;tados cortados por aquelles rios. 

De sorte que, Sr. Presidente, é verdadeiramente contristados 
que verificamos as resultadó.s quasi negativas do emprego de 
quantia assim vultosa. 

O · iniciador do trab!llho desta Conunissão · foi; Srs. Deputa
dos, o humilde orador que toma. a attençã.o da Ca.mara n~te mo
mento e que, em 1932, teve occasião de pedir· ao então Directort 
de Portos, Rios e Canses, nosso ex-collega Sr _ Dr. Oscar Weins
çhenck que estudas;e a questão da navega.bilidade do Tocantins-
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..A.raguaya, porque a respeito havia numerosos relatorios de techni
·cos. mas não possuia ainda aquelle Departamento opinião exa
cta sobre a possibilidade de tornar navegaveis aquelles rios. 

Após alguns mezes de estudos, dirigiu-se aquelle Director :::.n 
Sr. Ministro da Viação, que era, então, o mustre brasileiro Sr. 
José Americo, e este, comprehendendo a importancia da mu
teria ... 

0 SR. CARLOS REIS -A necessidade mesmo. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO ... 1nteressou..:se viva-

mente junto ao Sr. Chefe do Governo Provisorio; dahi, a creação 
daquella comm.issão, cuja :finalidade, de aceordo com o relatorio 
apresentado pelo Director de Portos, Rios e Canaes. era a de ve-1 
·l'ificar a exactidão dos dados existentes nos archivos do Depar
tamento e colher novos dados que autorizassem esse mesmo De
partamento technlco a dar a palavra definitiva sobre a ques
·tão. 

Na organl.zação dessa commlssão, entretanto, já. não se obe
deceu ao mesmo cri te rio que norteou a. sua creação. Escolheu-s~ 
á lct diabZe um engenheiro e a commissão partiu daqui em tempo 
1mproprio para taes estudos. 

Realmente, os que connecem o reg1me de aguas do Araguaya 
e do Tocantins sabem que, de Maio até Outubro, devido á ausen
cia completa de chuvas, a.quelles rios e seus affluentes baixam a 
seu nivel minimo. E'· Justamente a época mais indicada ao estudo 
das canaes de navegação. 

A commissão partiu daqui em Agosto do anno passado, j~. 

por consequencia, no meio do Periodo da secca, como é, conhecido 
no interior do sertão brasileiro. Seus trabalhos, portanto, inicia .. 
l'am-se em época. impropr!a. 

Além desse erro inicial, a comm.is.são entregou-se apenas ao 
estudo de um trecho daquelles rios que já teve até navegação re
gular, feita ao tempo de Couto de Magalhães, trecho sobre o qual 
não se tem a menor duvida. quanto á navegabilidade. 

O SR. CARLos REis - Eldste até, nesse sentido, carta hydro
graphica de Couto de Magalhães, ... 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Assim como de Call
dido do Lago, e uma série de tra.balh~ nesse sentido. que enH
merei na minha justificação. 

o SR. CAltLOS Rns - ... que estuda perfeitamente todos os 
os accidentes do rio, em sua physionomia. movei, em toda a sua 
.extensão. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Como sabemos, no tre
cho cornprehendido entre Leopoldina, no ,A.raguaya, até Couto 
Magalhães, já houve navegação regular, de sorte que o trech,::~ 

e perfeitamente conhecido. Pois foi justamente nesse trecho 
que a commissão resolveu fazer seus estudos. 

O SR. CARLos REXS - E nisso foi a verba de 400 contos. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO - Mais ainda: até em 

livros estrangeiros, como o do Rev. Padre domiciano Ta pie, que 
descreve a viagem que elle fez através do Brallll desconhec~do, 
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se fala na estrada que a commlssão, ta.mbem como no•;idade, 
incluiu em seus estudos - de Couto Magalhães a Piabanha.. no 
Tocantins . 

O SR. CARLos REis - Caminhamento que já. está demarca~ 
do desde ha muito. 

O SR- DO:MINGOS VELLABCO - Assim, Sr . Presidente, a 
finalidade da ida da Commlssão a Araguaya. foi inteiramente 
frustrada. E é lamentavel QUe tal aconteça, porque a Nação d.is
pendeu 400 contos, sem que tenham sido ainda prestadas con
tas, no tempo habil. como in!onnou o Chefe do Departamento. 
de Portos e. sem que até a~tora. fe&se apresentado relatorio dos 
seus serviços. 

O SI! . CARLos P..EIS - Bem querer interromper o meu nobre 
collega, accrescento que necessitamos muito dessa navegação, 
uma vez que a outra ferrea, que e de magna importancia, represen
tada pela Tocantins, nós não a teremos absolutamente. 

O SR. Lmo MAcHADO - Ha um projecto da bancada mara:
nherue, sobre a Tocantina., que dorme, ha t res mezes. nas Com
missões. 

O SR. CARLOS Ras - E os nossos productos. por falta de 
transporte, ficam lá., intelramente abandonados . 

O SR. DO~GOS VELLASCO - Têm razão, VV. EExs . . 
D epois disso tudo, de haver falhado aos selis objectivos, o que 
mais nos entristece. a. nós, que conhecemos aquella zona. ê a. 
propaganda impatrlottca feitn nOil !ornaes do Rio de Janeiro, 
pelos rapazes que compuzeram llqUella Comrilissão. 

Realmente, após sua chepdil o. esta cidade, esses rapazes 
exhibiram aos jomaes photOif'llPhiiL'I tiradas á margem do Ara
guaya, onde se vêm 1nd101l CnrnJó.B mal vestidos, tartan1 gas e 
papagaios que habitam a zona. como se quizessem dar a entell
der que estavam descobrindo o BruU ! . 

Ora, Isso nos entristece, prlnclpa.lmeDte a nós, goygnos, por
quanto, aos lagares onde llt' photographa.ram esses r apazes as 
familias goyanas v lo veranear COJUitantemente . Não ha famUia. 
em Goyaz Que nos mezcs calmo•oe não se transporte á Leopold:
na do Ara.guaya: Paaaam ai\ o veria ca.ça.ndo e deliciando-s~ 

com as bellezas incomparaveiB dll reglAo. 
o SR. LINo MACH"'DO - Ellle protesto vehemente de v. Ex., 

j á ecõou nos jomaes de minha terra. Os rapazes nada desco-· 
briram; apenas tentaram. num geato a.nti-patriotico, como V. 
Ex. assignalou, desvirtuar essa questão vital de que V. Ex. tevl' 
a iniciativa. 

O SR. MO'l"l'A I..lMA - Antes elles se déssem mais pressa eru. 
prestar contas. 

O SR. CARLOS Rcs - Ag'lram mais como se fossem explora
dores daquella. região, do que mem'Qros de uma .Commissão te~1 
chnica. · 

O :,sE. DOMINGOS VELLASCO - Como bem disse V. E~. 
o meu xequeril;nento foi baseado nas apreciações feitas pe!a 
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"Tarde" de Carolina, cidade progressista do Estado aqui repre
sentado pelos nobres collegas que me apaJ;team. 

O SR. Lrno Mcs:AtJo - Folgo em auvir de v. Ex. essa af
!irmativa, porque me toca muito de parte a "Tarde", jornal qU:e 
fala pelo Maranhão. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO -Além de haver a Com
lnissáo deixado de apresentar, em tempo habi1; o relatorio de 
seus trabalhos e, o que é mais grave. de ter sido o seu cheí'e 
reprehendido pela não prestação de contas da quantia de qua-· 
trocentos contos que lhe foi entregue, ha para nós, repl·esen
tantes daquelle Estado, esse sentimento de revolta. ao prese::-.
ciarmo.s que alguns brasileiros, que pensam conhecer o Bra.sH 
porque já. correram seu litoral, vieram trazer ã grande imprensa 
do Paiz photographia.s de indios sem .. i-:nus, como se elles fosser:l 
os novos bandeirantes que estivessem integrando o hintertand. 
brasileiro na civilização. 

O SR.. C .. -mLos REis - Como se indios devessem andar v,es
tidos ... 

O SR. DOMlNGOS VELLASCO - V é-se logo. Sr. Presi
dente, que esses moci.nhos-, arrebanhados sem attenção ao seu 
preparo technico e desconhecedores da zona a percorrer, para. 
constituirem aquella Commissão, quizeram apena.'> fazer uma fita 
cinema.tographica. para. os brasileiros do litoral, como se hou
vessem descoberto novas coisas. 

A zona por elles percorrida, entretanto, é sobejamente co~ 
nhecida. e os levantamentos expeditos feitos pela Comroissão, 
existiam anter3ormente. Em alguns desses trechos levantados 
agora pela Commlssão, já. houve até navegação regular. Ainda 
hoje QlJ lanchas saem de Belém e vão até Balisa, no Alto Uru
guay, nos mezes das chuvas, fazendo o transporte de merca
dorias. 

O SR. C~RLOS REIS - E já. se está estudando até a navega-· 
çáo aerea com o aereo-porto em Carolina. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - O objectivo,- que era de 
colher dados technicos que pudessem autori:,~ar o departamento 
a formular defínitivamente um juizo -sobre a possibilidade ele 
tornar o leito do Araguaya navegavel, falhou inteiramente. 

E, diante ãas informações do director do Departamento ele 
Portos e Navegação, que confirmam as publicadas pela impren
sa do Maranhão, quero lançar daqui. Sr. Presidente, - e tenho 
a certeza de que neste protesto serei acompanhado por todos os: 
representantes dos Estados servidos por aquelle rio -

O SR. LXNO MAcHADo - O Maranhão já protestou por sua, 
imprensa. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - ... o meu vehemente 
protesto contra. o esbanjamento de 400 ·contos e o modo peio 
qual foi constituida a Commissão e realizado o trabalho de que 
se a incumbiu. 

o Si!. CARLOS R:ss - O protesto do Maranhão, como (\isse 
o meu collega, se fez por sua imprensa, dignissima, nobilissima, 
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que só cogita de nossos problemas. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO - Eram estas, Sr. Presi

dente, as considerações que me senti obrigado a fazer, diante c:tas 
informações que me foram enviadas. (Muit() beon> • 

O Sr. Botto de Menezes (Para expliCação pessoaZ) - sr. 
Presidente, assisti hontem. á. discussão que aqui se travou sobre 
o problema educacional e lembrei-me da somma dos deveres ç 

das respcmsabilldades do Governo actual desde o momento em 
que assumiu a. direcção dictatorial do Paiz at'é nossos dias, em 
face da necessicUl.de do ensino publico. 

Descural-o importa negar funcção a. um dos imperativos de
veres do Estado. E a negligencia dp eminente Sr. Getulio Va:
gas, nesse particu4r, constitue um delicto contra a Nação.· 

O plano educacional, até agora concreto, deverá abra.ng€r 
todas as etapas do ensino, desde o prima.rio até o technico-pro-. 
fissional. Refiro-me, por ex:cellencia. a este. 

Dou, neste sentido, un:t depoimento de quem, de certo tempo 
a esta parte, aprecia, estuda detidamente a. questão do ensino 
profissional nos Estados podendo dizer da sua. efficiencia, em
bora circumscripta, no da Pa.rahyba. As escolas de artifices, as 
escolas de artes e officios, crea.das pelo gemo político e profundo 
senso· administrativo, desse homem fa.scinador e adr:lira.vel que 
foi Nilo Peça.nha, obraram verdadeiros milagres no levantamen-
to cultural da mocidade proleta.ria. · 

Infelizmente, Sr. Presidente, apenas existe na Para.hyb~>
uma. escola de artífices, de ensino J)Tofissional. A menínada da.s 
ruas não póde ser convocada, por ostensiva direcção do poder 
publico, para. uma uniea. escola de ensino profissional. Dabi, a 
necessidade de ser ampliado convenientemente esse ensino no::; 
E;tados, por um methodo de cooperação entre o Governo Fe-
deral, o do Estado e o do Municipio. 

camprehende-se. de lago, a efficiencia dessa. medida. A•a
lie, Sr. Presidente, quantD seria util ao meu Estado esse me1tbP
do orientado pelo poder publico e corn a sua. cooperação formai!~ 
e decisiva. 

Localizo a xninha; argumentação dentro nas fronteiras para-
hYbanas. 

campina Grande, a cidade leaàer, a cidade movimento a. ç1-

dade expressão de commercio e mtelligencia, não conta, não 
possue uma unica. escola de ensino profissional; e os meniDPs 
pobres, abandmlados. são jogados, a.tira.Q.os ao despr~ publico, 
relegados. os melindres da. infancia para o plano das inferiori
dades soeia.es. Em Ca.ja.Zeiras, outros centros de !n'adiação serta
neja. da. Para.byba, séde de um. oisp&do, de uma escola notmal,: 
não ha. ta.mbem uma de ensino prof:l.s.sianaJ.. Na. capital da. P'il-1 
rahyba, a de Artüices, servida por u!Jl corpo de professores ~ 
pazes e por um director á altura. da. sua fi.nalida.de, ha realiza.dO,. 
como ha pouco accentuei, uma. obra. interessante de desana.lpba.-
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beti.zaçã.o, apparelhando, com conhecimento de officios de mar~ 
cenaria, alfaiataria e outros, uma bôa parte da juventude, que 
se destinaria se não fôra jsto, a comprometter a economia SO·· 

cial do Estado. Mas essa escola jã. nát:> <X:Jmporta o numero de 
candidatos á matricula que a procuta.m. E o Governo Federal 
mobiliza as suas forças noutros sectores . 

.Ao invés, porém, de preparar s. in!ancia, infundindo~Ihe o 
conhecimento technico do o:ffieio; ao invés de guial~a por metho
dos racionaes, os governos se preoccupam exclusivamente em er~ 
guer edi!icios altos, em construir arranha-céos, para se mostra
rem integrados a seu modo, nas responsabilidades de funcçõe:> 
a.dmin1strativas. Infelizmente, no Brasil, o governo que nã:> 
constróe wn editieio boniw, de magnificas proporções, não faz 
obra de administração pub~ca. Para elles, administrar é construir 
edificios, afim de melhor gastar os dinheit-os publícos; o ensin':l 
publico e m.a.teria secundaria, é materia para debate dout~inario 
das opposiçóes. 

O SR. BARRos CASSAI. - Dá. margem a favorecer os amigos. 
O SR. BOTI'O DE MENEZES - Dá margem ao favoritismo. 

cliZ muito bem o nobre collega. Sr. Barros Cassal; por esse processo 
:;e nomeam os afilhados das situações dominantes. 

Imprimamos caracter duradouro no combate aos males que 
affligem o nosso Povo; ergamos todos os materiaes de resistencia, 
sem vacillações pessoaes, no sentido de demover os governos desse 
descaso pecca.mtnooo ante os problemas fundamentaes do re
g!me. 

Já Ruy Barbosa, aquella. sabedoria, affirmava que o mal brn. 
slleiro consistia em que o nosso homem publico não possuía pro~ 
gramm.a nem directrizes," senão quando candidato a. gove~o. E 
apontava o remeclio destinado a. curar a enfermidade queima.ndo-:J. 
assim: 

"0 ensino superior não póde resistir a este meio: 
deve declinar e fenecer. O Brasil of!icial está litteralmen
te reduzido á universalidade do sophisma, ã. privilegia: 
taLsifica.çã.o de tudo, a. um grande mecanismo d~tinadJ 
estrictamente a fabricar o Chefe do Estado e os suzeranos 
pro'Vinciaes." 

Nada mais doloroso do que contemplar o abandono dos me
nores, dos menores pauperrimos, sem paes e sem pão que. nas 
cidades do interior, no Norte, se assemelham a mulambos huma. 
nos a traços de mjseria. e de fome. 

No meu Estado, sempre me interessei pela. sorte desses infeli
zes, e lamentava. profundamente não se preoccupa.r o governo com 
a funcção sociologica de elevar o nível mental das massas, das 
cidades e do.s campos, ortentand~as para um futuro melhor, e 
colhendo, na. infa.ncia, o melhor fruto. 

O S!t. PEnao CALMON - V. Ex. tem toda razão. A falta do sen
tido rural no Brasil é causa da decadeneia. do Paiz. 

o SR. BOTI'O DE MENEZES - Ex:actamente. A falta de sen~ 
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tido rural, de sentido profll>sional. E essa falta mareia o brilho
das administrações. 

O SR. PEDRO CALMON - São governos urbanos, circumscriptos. 
a questões locae.s. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - De pleno accordo com V. E::. 
São governos urbanos, governos de cidade, governos de fachada, 
preoccupados, exclusivamente, em trazer do interior para as cida
des o homem que vive no campo, trabalhando a prosperidade na-
cional, embora de.sajud.ado das providencias do poder publico. 

Esse deslocamento da massa, Sr. Presidente, já fôra assigna~· 
lacto por Oliveira Vianna, o nosso maior sociologo. 

Devemos, ao contrario, fixar o homem no seu habitat não con
siderai-o como um animal; não observai-o como um atrazado, mas. 
conduzil-o pelos processos educativos, á n:.eta civilizadora. 

O Sa. BARROS CASsAL - Dando-lhe independencia cultural 
economica, afim de que consiga independencia política. 

O SR. BOTI'O DE MENEZES - Tenho, Sr. Presidente, em. 
minha profissão de advogado, acompanhado os passos da dPsorg:l
nização administrativa no Brasil, em materia de ensino. 

Hei a.ss:ignalado - e quantas vezes assisti a essas situações. 
dolorosas! - a situação do homem criminoso, analphabeto, bronco, 
maltrapilho,· roi do pelas doenças, e sentado na cadeira de rérl. 
Ali eu não observara o réo observara o Estado, na sua defeituosa. 
orgailiZa.çáo. 

Não instruía o homem, não o educava, não lhe cura v a as 
doenças do corpo; deixava-o ao relento, ao pé das arvores ou á. 
sombra dos mattagaes, e ia, depoi:s, julgal~o. e condem.na.l~o a 
30 annos! 

Az.<iisti a. desventuras sociaes. 
Esse homem biologicamente, sociologicamente, physiologica

mente, representa os defeitos do Estado. O Estado, desgraçada
mente, transforma. os homens em cousas despreziveis, em bichol!. 
afinal... 

o SR. BARROS CASs.u. - Sobre esses infelizes apenas Tecaheli.l. 
as penalidades, as leis de repressão, nunca, po~. as de pro
tecção. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - . . • quando a missão do 
Estado seria transformai-o em utilida.de real, e não num crimino-· 
so, num peso morto na. economia social. 

A's vezes, interrogo aos julgadores do povo se o rêo, assim,. 
producto dessas desharmonias do poder publico, merece ou nil.o. 
as clemencias da. sociedade contemporanea? 

Sr. Presidente, quasi não ha dif!erença entre o analphabeto, 
o miseravel da urbs ou do matto que vasa, para nós, as creaçõeS!· 
de seu i.D!ortunio, e a féra que Vive na sua tóca selvagem. ~ 
homem do interior, nestas condições, com direito de receber assis
tencia completa e constante, se vê abandonado desgraçadameDtc 
pelo Estado; tendo direito a assistencia social, não a recebe do. 
Estado, e este o arrasta. ao crime ou á morte. Ao crime, porque 
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não o instrue, não o educa sufficientemente; á morte, porque não· 
lhe cuida a saude, abandona-o sobre o ponto de vista. physiologico; 
deixa-o entregue á sanha das doenças, desaproveitando-lhe lt. 

energia e a intelligencia, a sua capacidad,e rea.li2adora. 
Ha. quem escarneça de taes condições: 
Parece até, Sr. Presidente, que taes idéas não devem consti

tuir objecto de nossa cogitação de brasileiros ou que isto não 
deve ser a. prectpua obrigação dos governos; parece que aos goo
vernos só interessa o phenomeno politico estrictamente partida
rio e nã.o o phenomeno politico social. Pensemos, entretanto, com 
Alberto Torres: "o nosso problema vital é o problema da nossa 
organização, e a primeira coragem, de que nos cumpre dar provas; 
é a da longa, mascula, e paciente tenacidade necessari.a para em-

. prehender e sustentar, com vigor e intelligencia, o esforço multiplO· 
e vagaroso da construcção da nossa sociedade,.. 

E, Sr. Presidente, quem ausculta a realidade univer.saJ, quem. 
acompanha o rythmo da civilização, não pôde parar, ceder ao im
pulso violento do tempo e das idades; não se pode amortecer sob· 
a influencia do passado; ha. de alicerçar o futuro, e esse preparG 
só póde ser exercido educando as massas, educando o povo. 
(Muito bem). 

Não podemos admittir, em face da. Religião e do Estado, 
separações fundamentaes entre um homem e outro homem; que· 
os afortunados e felizes passeiem sobre a fartura. e, lá adeante, 
no catre, na chaça, na pequena moradia, uma população espreite 
I!Weria. e fome abandonada pelo poder publico. 

o SR. MOTTA LIMA - Emquanto elles se limitam a ser mera
mente palacia.nos. 

O SR. BOTTO DE :MENEZES- Para illustrar minhas obser
vaçõell, vou contar um facto occorrido no Norte. A' minha porta 
esmolavam homens do povo. No mesmo dia, no mesmo instante, 
sobre a cabeça. de um politico, e talvez contra a sua vontade. se· 
derramaram confettis, em profusão, contos de réis de confettis ... 

0 SR. J'EnRO CALMON - Quem foi esse Rei? ... 
o SR. BOTI'O DE MENEZES - Enchera-se a. cidade de con

fetti, para receber um polltico illustre, que pisava aqueDa. terra. 
emquanto na Avenida Torres, no alto de santa Rosa., em Cruz das. 
Almas nos recantos suburbanos de Parahyba, milhares de boccas 
pedia.m trabalho e pediam pão. 

Falo assiol da minha. terra, porque está. molhada de sacrifícios 
e angustias: é terra do Norte! Terra de glorias tambem.! 
(Muito bem.) . 

0 SR. PE:DRO CALMON - Séde da nacionalidade, COração do 
Bra.si.l! 

o SR. BOT'l'O DE MENEZES - .!\.proveito o momento par!t. 
clamar .contra. esse estado de coisas, talve2: em hora inoppcrtuno, 
pouco, importa. 

O SR. FRANCISCO PEREIRA - Com esta brilhante exposição, 
v. Ex. está fazendo formidavel libello contra os governos que ha. 
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longos annos vêm dirigindo a administração publica. Não é pos
sível que V. Ex. desconheça. a .solidariedade desses governos passa
dos com o estado calamitoso apontado. 

O Sa. DoMINGos VELLASCo - O orador tambem combateu 
aquelles governos. Não lhe fa.llece, pois. autoridade moral para 
combater o actual. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Embora houvesse apoiad:> 
a.quelle governo máo, isso impediria, acaso que meu espirito fosse 
su.sceptivel de retratação? Então o espirito humano não é susce
ptivel de retrata.r...se 

O Sa. LI:No MAc.BAI>O - Não somos irracionae.s. A retratação 
é até uma. ll()breza. (Apoiados> . 

o SR. BO'ITO MENEZES - Dizia Pedro Lessa que a retrata
ção é uma. necessidade humana. O espirito nã.o pára e o ql.ie fic;>j 
estagnado definha., torna-se rachitico, debilitado. 

0 SR. PEDRO CALMON - Retrograda.. 
o SR. BOTI'O DE MENEZES - Temos de evoluir. 
o SR. DoMINGOS VI:LLASCO - A tbese que o orador sustenta. ê 

nobre e perfeitamente defensa.vel. 
o SR. Acctntcio ToMES - Nenhum dos governos passados ~

firmou á. Nação que salvaria o Brasil. Os salvadores vieram em 
30, de outro modo. 

(Trocam-se apartes>. 
O SR. BOTTO DE MENEZES- Sr. Presidente, abrindo llm 

parenthesis na serie das minhas considerações, direi que tenho ou
vido, nesta Casa dizer-se que os homens do passado anteriores a 
1930, são cmga.das moralmente, e, portanto, não têm autoridad'.! 
para clamar pela perfeição do Brasil. ·Nada mais errado, nada. mais 
injusto! 

o Sa. .AllEI.AllDo MAJIINHo - v. Ex. ouviu isso nesta. Casa.. 
O SR. BOTTO DE MENEZES - Ouvi, certa. vez. 
o SR. Fa.uromco PE1u:mA - Quanto a mim, nunca. ouvi r.al 

coisa. 
0 SR. P~RO CALMON - 0 Orador está. falando em these. 

o SR. BOTTO DE MENEZES - F&ie modo de entender é 
caduco nocivo, em desaccordo com a evoluç§.o dos sentimentos e 
da cultura politica dos homens. 

Veiu a Etevolução. Pergunto á Casa.: já. se resolveu, acaso, o 
problema quasi secular do ensino prilnario obrigatorio? 

O Sa. BARROs CASSAL - Atlé no Pa.ragua.y, exlste ensino prl.
mario obriga.torio. 

O SR. FRANCISCO PEREIRA - Existe, na lei. 
O SR. BOTTO DE MENEZES - A antiga Constituição áo 

meu Estado, da lavra de eminente jurisconsulto estabelecia. o. en
sino primario obrigatodo. 

O illustre. Sr. GetUlio Vargas, tomando conta. do poder, em 
momento de excepcional gravidade, não resolveu esse e outros 
problemas fundamentaes do Paiz ... 

O SR.· Wlll-<"»ERLEY PINHo - Aggra.vou muitas. 
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O SR. :BOTTO DE MENEZES - . . . nem o do ensino prima~ 
rio obrigatorio nem o da unidade da magistratura; não levou ~ 
efteito uma. s6 realização que interessasse o amago da nacionali~ 
dade. Começou cedendo aos pontos de vista partidarios, destruin
do situações e implantando a desordem e a anarchía. no Paiz. 

O SR. ABELAIUIO MARimro - V. Ex. acaba de dizer que a Consti
tuição da primeira Republica na Parallyba. determinava o ensino 
pr1ma110 obrigatorio. Esta Constituição vigorou, talvez .. . 

O SR. BO'ITO DE MENEZES - Poucos dias. 
O SR. ABI:LARDO :MAlUN:ao - Foi a que acabou com a primeira 

intervenção? 
O SR. BO'ITO DE MENEZES - Vigorou 4 ou 5 dias, porque 

sobrevieram o moVimento revolucionaria e a quéda do GQverno. 
O SR. ABt:LA!UlO MARINHo - V. Ex. acha que se o governo pro

visorio houvesse decretado a obrigatoriedade do ensino priznarío 
teria. adiantado muita coisa.? 

O SR. BO'ITO DE MENEZES - Teria adiantado muito. 
O SR. ABELARDO MARINHo - O nobre orador sabe que nem na. 

Capital da Republica se póde realizar o ensino obrigatorio. vi.~to 
como não temos apparelhamento material nem pessoal pa.ra isso. 
Muito facil é decretar, mas düficU realizar. A obrigatoriedade no 
ensino primaria sem os recursos para executal-o nada. a.dian.t,a. 

0 SR. PEDRo CALMON - Mas não ha recurso para. a instrucçáo 
publica? 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Ba recursos, entretanto, pa~ 
ra. passeios ao Norte; ha recursos pa.ra gastos excessivos a todp 
o pretexto, inclusive de combate ao chamado extremismo. 

O que é preciso saber é se o Governo pauta os seus actos num 
regime de restricçã.o de despesas ou se o Governo vae á Argentina. 
e a outros pontos, com o intuito de economizar, ou se est á. wm
bando da intellcidade dos brasileiros. 

O Sr. Getulio Vargas visitou o nordeste, a titulo de cutnq>i
dade. Tratou, apenas, dos preparativos da sua candidatl.lra ao 
Governo. ' 

O SR. LAUllO LoPES - V. Ex. acha que a Parahyba não reca.. 
beu beneficio algum. do Governo? 

O SR. :BOTTO DE MENEZES- Lá vem V. Ex. com a histo
ria ttas obras elas seceas na Parahyba! . .. 

A Pa.rallyba. recebe favores administrativos, desde D. Pedro n. 
O SR. LAno LoPES - Mas recebeu ou não beneficios do go_ 

vemo do Sr. Getulio Vargas ? 
O SR. BOTTO DE MENEZES - Recebeu. 
o S11.. !Ano LoPEs - Então, V. :Ex. não é grato. 
O Sa. DoMINGOS VEU.ASco - Se recebeu, não foi favO'r" ® 

Governo. 
o SR. :BOTTO DE MENEZES - E porque o Governo reall

zou essas obras contra. as secea.s, o nordeste, devemos approv4"" 
todas as medidas, toda.s as violencia.s. praticadas por S. Ex. o 
sr. Getulio Vargas. 
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O SR. PEDRo CALMON - Nesse caso, seria a ·acqUisição· de con
:;ciencias pelo preço das obras que se executam. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Se!ia, portanto, a oblitera
ção de nosso sentido de homens publico.s. 

O que, porém., e.;tá provado é que o governo não se preoccupou 
fundamentalmente com os problemas que interessam á communi·
dade brasileira. 

Lamento estar roubando o precioso tempo dos Senhorei 
Deputados. 

O SR. PEDRO CALMON - Aliãs, V. Ex. está sendo ouvida cbm 
grande attenção, pela ~asa, tal a importancia. dos problemas que 
tem es~udado com a autoridade que lhe advem de conhecedor da 
tema -parahybana. e da.quelle norde:;te que necessita, mais que 
qualquer região do ~rssil, do a.ttento e patriotico cuidado d-o 
legíslador. 

O Slt. F'RII.NCISCo PEREIRA - Que, ali>l_.s, não tem sido negado. 
O SR. BOTTO DE MENEZES - F\..IJ.a-se apenas nos serviços 

pre.;tados á Para.hyba, romo se não fosse dever imperativo do 
.governo. 

O SR. FRANciSCo PE:REmA - V. Ex., então, está. reconhecendo 
Que elle cumpriu com seu dever. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Pelo menos. um dos seus 
devere.;. 

Mas. porque cumpriu esse dever, havendo commettido, 
desacertos; os brasileiros devem se ajoelhar deante delle?! 

O Sa. LAuao LoPES - rv. Ex. conhece esses crimes? 
O SR. BO'ITO DE MENEZES - Tenho já declarado a outros 

<:ollega.s que o Sr. Getulio Va.tia.s realizou obras notaveis na. Pa
rahyba mas accrescento que elle tem violentado a conscienci'l. 
brasileira. 

O SR. FRANCISCO PE:REIRA - Extranho que V. Ex. tenb3 dit-a 
que elle não resolve nenhum problema. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Encaminhar não é resolver. 
Quando o Sr. Washington Luis esteve no interior da Para.hy

ba, eu ouVi de S. Ex. a seguinte declaração: "OS problemas do 
nordeste estão perfeitamente enca.ntinhados". Mas e!lcaminhar não 
é resolver. 

O SR. FRANCISCO PE!u:mA - Depende do tempo. 
O SR. BO'ITO DE MENEZES - E, sobretudo.. dos adminis.. 

tradores. A acção do tempo é acção natural. 

0 SR. FRANCISCO .PER.E1RA - Mas inevitavel. 
O SR. BOTTO DE MENEZES - A maioria. Sr. President-e, 

chegou a esta conclusão interessante: deve-se acompanhar, sem
pre e .sempre, o governo da. Republica. porque levou a effeito este 
ou a.quelle acto de beneficio publico. 

o SR. DoMINGOS Y~co - Aliás, não ha governo, por ~em· 
que seja, que não tenha. um acto de beneficto. 

O SR. BO'ITO DE MENEZES - Não podemos condemnar o 
· passado integralmente. 
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O SR. ABELARDO MARJN.Ho - Veja V. Ex..: o norte que, na sua. 
:qmioria, já.tilais conseguiu vêr reconhecidos os Deputados que as 
oJPQsições elegiam, ~ora tem aqui ·oppooição pujante. 

O SR. BOTI'O DE MENEZES - Graças ao Cocligo Eleitoral. 
CTrocam-t>e apartes entre os Srs. Abelardo \Mari1tito, Wan~ 

derley Pi'nno e Pedro Calm01t) . 
o SR. PRESmEmE - Attençã.o! :E:stá com a palavra. o Sr. Botto 

de Menezes. 
O SR. BOTTO DE MENEZES - Vamos discutir . ..1m por um, 

os bene!icios do Sr. Getulio Vargas e comparai-os coni os $eUS 

grandes malefícios ao regime. F.<;tou certo de que, si se collocasse 
em balança o monte de seus beneficios e malefícios, os beneficios 
desappa.receriam diante ào que elle ha feito contra o regime f.'l 

contra o Paiz. 
O que devo accentuar, entretanto, como representante do povo. 

é que o governo da Republica. não 1·esolveu um só problema. mti
dall:lente nacional. os problemas do ensino e da. siderurgia por 
exemplo. não foraJ:Xl. solucionados. 

O Stt. AMARAL PEixoTO - Resolveu alguns. Outros estáo pr.ra 
.ser resolvidos. 

O SR. BOTI'O DE MENEZES - Perguntaria ao nobre Depu
tado quaes os resolvidos. 

O Sa. AMARAL PErxoro - Resolveu o mais importante de todos: 
o problema. da democracia. . 

. O SR. BO'ITO DE MENEZES - Quando, em que tempo? 
O Stt. JosÉ Aucus'fo - Quer o orador saber como resolveu o 

problema da. democracia no Brasil? Da seguinte maneira.: elegen
do-se Presidente da. Republica. 

O SR. AMARAL PEixOTO - Elegendo-Se não; sendo eleito pel:l 
Assernbléa Nacional Constituinte. 

O SR. BOTI'O DE MENEZES - Desse crime nio se póde pe
nitenciar o Congr~ Brasllelro. 

Ma.~_ o povo não deve continuar de braços c.ruza.dos, indif!e
rente ao seu destino, á sua. sorte, porque então, não seria. digno 
desse immenso Palz e do regime que adaptou. 

Urge, portanto, modi!icação completa. em beneficio da ~ran
quillidade de todos nós, em beneficio da. tra.nqulllldade da Patria. 

Comecemos tornando obrJ.gatorto o enslno primar1o e faça
mos, depois, obra. completa, cllf!und1ndo, em todo o Pa!Z, escola.s 
technicos profissíonaes, em cooperação com os municipios e com 
os Estados. 

o Slt. Al:lwtAI. PEI:x.oro - O • ensino primaria obriga.torio n.áa 
póde ser feitn por uma lel. 

O SR. BOTI'O DE MENEZES - Por que? A Constitutçáa 
Federal não o prohibe. 

o S!l. AMARAL PEixoro - E' o desen"'olvimento progressivo do 
paiz que irá pernrlttir a. decretação do ensino Qbrigatorio. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - A antiga Constituição pa.-
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rahybana foi obra de um jurisconsulto e lá estava instituído o 
ensino primaria obrigatorio. 

O SR. CoRRÊA llA CoSTA - A Constituição Federal prevê que os 
Estados devem empregar pelo menos 20 % de sua receita na 
instrucçã.o primaria e o munkipio, 10 %. 

o SR. BOTI'O DE MENEZES - Não obriga, entretanto, os 
paes, os responsaveis legaes, a encaminba.rem seus filhos ou tu
telados para a escola. Sem isso, não se resolverá o !problema do 
ensino. 

O SR. CoRRÊA DA CoSTA - Lei orclinaria de seu Estado previa a 
obrigatoriedade do ensino primaria. 

o SR. BOTI'O DE MENEZES - Convoquemos todas as reser
vas na.cionaes, todas as forças vivas da Nação, em beneficio dos 
problemas que desafiam nossa intelligencia, a nossa. cultura E' a 
nossa. acçã.o pa.triotica. 

Diffundindo o ensino profissional em todas as communas, em 
todos munícipics do Paiz, numa reunião de verbas do Governo 
Federal; dos Estados e Municipios, teremos feito obra patriotica., 
teremos servido o Brasil. <Muito bem. Palmas) • ' 

O Sr. Fr.mcisco Pereira (Para explicação pessoal) - Sr . Pre
sidente. a Camara. acaba de approva.r, na. presente sessão, o re. 
querimento em que o nobre Deputado por Santa Catharina, Sr. 
Diniz Junior e outros propõem manifestações de regosijo pela. 
commemora.ção do dia. do colono, que hoje se celebra em todo o 
Brasil. 

Quiz o nobre Zeader de minha bancada. fosse eu o interprete 
do sentimento do Paraná, associando-me a esta ju.::-ta homem~~ 
gem. 

Sr. Presidente . Depois das eloquentes e brilhantes palavras 
dos oradores que sobre o a.ssumpto me .precederam, nesta trt .• 
buna pouco me resta. dizer, sobre os motivos que tornam alta
mente opportuno e inteiramente justo, este movimento que se 
esboça, no sentido de se proclamar bem alto, o conceito em qu:ll 
o Povo Brasileiro tem a contribuição do est rangeiro em ·seu pro
gresso. 

E' uma m.a.nifestaçli.o nobre e bem inspirada, a que se asso
cia, (com abundancia de alma, o povo do Paraná, essa que tra7~ 
na. confusão da. hora presente, o testemunho do apreço bra.sile!
ro pelo colono estrangeiro; porque ella demonstra perfeitamente 
as restricçlíes que a eollectiv!da.de brasileira oppõe, ao sentido 
de ja.cobtrusmo extremQdo, caracterlstico de algumas manitestà~ 
ções que, embora 1aola.das, são, infelizmente, muito mais !re
quentes do que :seria para desejar . 

Nós do Paraná, já tive opportunidade de o frisar desta tn
buna, negamos soUãa.rtedade a essas tnanifestações "sol dísant". 
nacionalistas, fundadas no abscluto l desconhecimento das rea-
lidades brasileiras. · 

Nós, não cremos nesses decantados perigos de infiltl'açãcr ~ 
absorpção estrangeiras. 
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E não cremos porque nos habituamos a conViver com o psen
do-inimigo e, desse convivia, traz-nas a convicção, segura, de 
que as suas preaccupações se orientam, pelo trabalho, para urr. 
enthusia.smo cada vez maior . pela terra adoptiva a que sempr::: 
terminam por se radicar inteiramente . 

o nobre e digno representante de Santa Catharina, o illuS
tre Deputado Dr. Diniz Junior, jã se :r~feriu, com enthusiasmo e 
veneração, ao exemplo da.quelle allemão nato que. em Blumenall, 
repudiava propostas incompatíveis com o seu extremado amor 
ao Brasil e que, na hora. de expirar, manifestava esse amor, de 
forma eloquente e commovedora. 

:rnnumeros exemplos poderiam ser citados. 
Basta-me, porém, senhor presidente, relatar, aqui, o que se 

passou com o pastor da com.munidade evangelica de Curityba, 
o veneranda Bechner, figura que durante 30 annos guiou com 
o seu devotamento honrou com as suas virtudes e educou com 
o seu exemplo, os allemã~ e teuto-brasileiros da capital do meu 
Estado. 

Accommettido de grave enfermidade, foi coagido a buscar em 
sua Patria, a velha Germania, os recursos medicaS-cirurgicos que 
seu estado exigia. 

Lá chegando, verificou-se, porém, que a enfermidade tomã
ra proporções que tornavam inefficazes os recursos a que pode
ria appella.r. Morre o bondooo pastor. Mas, Senhores Deputa.doo, 
antes de expirar, pede que seu corpo seja dado á sepultura na 
terra curitybana. 

E, cumprida a determinação do agonizante, o corpo do pa.o;
tor Bechner atravessou as aguas revoltas do Atlantico e galgou 
as escarpas da serra do Mar, para ir repousar no solo curitybano, 
que .era. ha muito o seu proprio solo, a. terra de seus filhos, de . 
.seus amigos e de seus discípulos. 

Vêde bem, Senhores Deputados, como é extraordinario e 
empolgante esse exemplo que define o sentido \real e verdacleiro 
cbs sentimentos daquelles que buscam o nosso conVívio e !UJ.Ui s~ 
transformam em cidadãos uteis á nossa Patria. 

A citação que vos faço, senhores Deputados, não é a expres
são de um caso especial, unico, isolado; é, sim, um expoente de 
um sentimento generalizado, como é logico e humano que assim 
seja. 

Espirltos menos, avisados, pretendem contestar mUitas ve
zes essas affirmativas, pelo exame superficial dos habitas, dos 
costumes e da propria Jingua falada pelos immigrantes, para t.l-' 
rarem da.hl, dessa. diversidade, conclusões apressadas de uma re
sistencia invencivel á adaptação. 

Mas, Senhores Deputados, esse culto pelos seus antepassa
dos não póde nem precisa desapparecer de subito, para que o 
estrangeiro se tome amigo da. terra que adaptou. 

o SR. DINIZ .romoR - Não importa que desappareça. E' de 
lamentar que não mantenhamos o mesmo culto. 
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O SR. FRANCISCO PEREffiA- Seria antes um sympto
. ma alarmante de inferioridade de caracter e de cultura se a sim
ples transplantação occasionasse o immediato repudio das pa... 
trias e das tradições de além-mar. 

No meu entender, é pessimo e indesejavel o elemento amor
pho que não traz características fortes e utei.s para o amalgama 
que ha de formar, mais cedo ou mais tarde a raça. brasileira. 

Seria. alarmante se o allemã.o o polonez ou o italiano, aqul 
chegando, perdessem immediatamente o culto da Patria. distan
te; desconhecessem ou repudiassem os seus herões, os se·JS sabi~. 
os seus artitas; olvidassem os motivos de gloria de seus maio-; 
res; não sentissem a nostalgia de paizagens voeticas das cam
panhas nevadas, dos penhascos dos Alpes, das brumas do Norte', 
do azul do 'Mediterra.neo. (Muito bem). 

Esses entes sem alma. não conviriam á. nossa formação ra
cial. 

Queremos, certamente, a adaptação. 
Mas a que resulte da communhã.o de interesses, da {sollcla

riedade nas horas de tristezas ou de alegrias da. conectividade; 
e, essa, se processa, naturalmente, entre homens que cultivam. o 
mesmo sõlo e que por isso mesmo, vão synchronizando as suas 
aspirações, coordenando os seus desejos, experimentando os mes. 
mos ' triumphos e as mesmas derrotas. 

Essa· communhão, filha da fraternidade que só medra den
tro de um tratamento equanime, nos limites da egualdade - &.to

sa não se desenvolve sob os guantes de disposições legl'.as, d.~-. 
conianas e ineptas. <Muito bem). 

Draconianas e ineptas são todas as disposições que suomx
mam, ~ dentro da. communidade a .semeL'lança de di,.eit.o e áe 
deveres. 

E, não será. por meio dellas, que alcançaremc: "'" objectivos 
da formação nacional. 

Draconianas e ineptas são as leis que pretenderem fiXar "a 
fortiori" o colono á terra, transformando o.s homens llvres da. 
Europa em novos e sui-generis escravos da gleba., nas terras ame
ricanas . 

E porque são draconianas e ineptas ellas Dli.O devem ser vo
tadas; mas, se o forem, . não fixarão o 'colono, antes tomarãO 
indeseja.veis estas paragens. 

Convençamos-nos de que os entraves á tmmigração, as res
tricções oppostas pelas nossas leis, só resultarâo no desvio pa.ra 

· outros paizes, menos exigentes, elas formida.veis reservas emign.
torias. 

Infelizmente, senhoreS Deputados, já a Constituição fiXo~ 
regras restricÚvas que nos cumpre observar, embora diSCordan
do e lamentando. 

Mas, não aggravemos o mal, por uma legislação ainda ma.is 
dura; . anttls, procuremos cumprir extrictamente o que já ficou 
ezta.belecido. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:45+ Pág ina 85 de 86 

-331-

Certo, quando, amanhã, sob pressão das düficuldades nasci-· 
<ias dos actuaes dispositivos constitucionaes, germinarem e flo
rescerem as sementes que hoje se lançam na consciencia nacio
nal com festividades como esta que conunemoramos. do "Dia 
do Colono", comprehendermos o erro em que incidimos preten
dendo forçaJ: uma assimilação, que se deve processar sem arti
ficialisxnos e se: "l pressa, - certo, dizia, amanhã. ruirão essas 
barreiras indeseja, ds e o Brasil restabelecerá a liberdade im_ 
migrat<Jria que lhe permittiu um tão grande e auspicioso· cl,esan
volvimento nos ultimas 50 annos. 

Nesse dia, a Nação comprehenderá bem melhor o valor da . 
iniciativa que ora se festeja, e renderá aos seus fundadores as 
homenagens de seu reconhecimento. 

Se a bancada paranaense me indicou para trazer sua solida
riedade a essa manifestação da Camara, o fez porque conhece meu 
enthusiasmo pela liberdade de iromigração que considero fecun
da e util como todas as liberdades. 

E', portanto, Sr. Presidente, com o maior ardor, que eu me 
associo ás homenagens propostas pelo illustre Deputado Dr. 
Diniz Junior. 

Vou terminar Sr. Presidente; mas, antes de descer desta 
tribuna, seja-me permittido transportar-me na.s aza.s da saudade. 
até aquella.s campinas ondulantes, da minha terra natal; lá, on
de, como num hymno de .fraternidade universal, ergue-se a _mi
nha cidade sorriso onde ella cresce e se deser_. ulve ao influxo 
do trabalho de brasileiros, allemáes, italianos, polonezes, syyrios, 
etc . : lá onde todos se irmanam, quando se não porfiam nas de
monstrações de amor a este grande Brasil; lá onde europeus ot' 
asiaticos brasileiros do Norte ou do Sul, mineiros ou paulistas 
ou gauchos, não se sentem extranhos, dizia, me transportar para 
lá, afim de, congratulando-me com a população de meu Estado, 
I-oelo brilho que está. emprestando á commemoração de hoje, com
munga.r com ella os mesmos sentidos de fraternidade e lançar 
a todos o meu appello: 

Paranaense, vós que tendes irmãos vindos do Norte ~u do 
Sul, descendentes de todas os povos do mundo; vós que não cai 
nheceis o virus da xenophobia não vos deixeis empolgar peln. 
onda que ameaça quebrar as tradições de vossa. hospitalidade; 
amae a vossa grande Patria, mas comprehendei que ella é !ru~ 
c to de todas as actividades boas, vindas de toda.s as origens; não 
perm.ittaes que medre, em vosso espírito, o odio jacobino cl.e ou:
tros que não aprenderam como vós a ·amar e admirar o concur., 
so do estrangeiro. 

Sêde, para.naenses, o baluarte dessa campanha sublime que 
ha. de ·conduzir o Brasil a dias mais grandiosas e sublimes .. 
<Muito bem. Palmas). 

O Sr. João Neves (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para explicação pessoal. 
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O Sr. Presidente Antes de V. Ex., acha-se inscripto o 
St. Del)utado Abguat Bastos, a quem devo conceder a p21avra. 

O Sr. Abguar Ba.stos (Pela ordem) - Desisto da palavra, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Uma vez que o Sr. Deputado Abgua.r 
Bastos desiste da palavra, concedo-a ao Sr. Deputado João Ne· 
ves. 

O Sr. João Neves (Para explicação pessoal) - Sr. Presiden
te, V. Ex. e a C amara. assistiram hontem aos acalorados deba
tes travados, neste recinto, em tomo de acontecimentos succes
sivos ao acto do Governo da Republica, fechando a Alliança 
Nacional Libertadora. 

Após a definição de attitudes que aqui fiz, em nome da mi
noria parlamentar, dois dos meus illustres companheiros de re
presentação, os Srs. Bernardes Filho e Baptista Lusardo trata·· 
ram, na sessão passada, de materi& ~onnexa.. 

Durante o discurso proferido pelo sr. Baptista Lusardo, 
S. Ex. affirznou que as opposições, representadas na Camara. pc
la minoria parlamentar, se conservavam na attitude intraru;igen
te em face do Governo Federal exclusivamente no cumprimento 
de altos deveres moraes e politicos e na decorrencia de comprc.
missos com as massas politicas que as mandaram a esta Casa. 

Não ê meu proposito, Sr. Presidente, pedindo a palavra. nest.;! 
fim de .sessão, discutir as affirma.tivas .feiti!S pelo prezado com ... 
})anheil'o de representação àa corrente opposicioni.sta do Rio 
Grande . Outra fôra a opportunidade, para a qual estou sempre 
ás ordens e justüicaria com abundancia de factos e referenciaS 
pessoaes, as razóeE que as.sistirar. ao nobre collega Sr. Baptista 
Lusardo em avançar a proposição que a.va.n.çou- Não é meu in~ 
tuito fazel-o porque o Sr. Baptista Lusardo estava. inSCripto para 
hoje m~mo acudir ao repto que lhe lançotl o eminente compa
nheiro da. bancada sul-riograndense, Sr. C~rlos Machado. 

Tenho certeza, pelo conhecimento dos. factos, pela. profunda. 
relação que existe entre as palavras do Sr. Baptista Lusaroo e 
vs acontecimentos recent~ e de ampla notoriedade publica que 
S./Elí.. responderia e responderá, á. perfeição, ao repto que lhe 
foi lançado pelo illustre adver.sario. 

Mas succede um facto, Sr. Presidente, ctue impede o Sr. Ba
ptista Lusardo de comparecer a. este resto de sessão, acudindo: 
2SSim, ao prégão que lhe foi dirigido pelo digno Deputado. Tan.: 
to estava o Sr. Baptista. Lu.sa.rdo preparado para r~ponder ca
balmente á 'interpellaçã.o do Sr. João Carlos Machado que o se :I 
diScurso a esta. hora circula num. dos vespertinos desta Capital. 
Não pôde S. Ex. reproduzil-o neste recinto por motivos inde
pendentes de sua. vontade . E isso desejo testemunhar, como tri
buto de homenagem aos julgadQl:es aqui da nossa conducta poli.-
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tica e sobretudo o Pai.Z, que sabe que o Sr. Baptista Lusardo e 
seus companheiros de opposir;;ão járnais deixam de acudir aos 
prégões, venham de onde vierem. 

Se se fizer mistér ainda esclarecer mais esta materia, nós o 
faremos, - o Sr. Baptista Lusardo e· eu, da tribuna da C amara·. 
em sessões subsequentes. (PC1.lmas) . 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando parit 
a de amanhã a seguinte 

ORDEM 00 DIA 

2.• cii!3cussão do projecto n. 148, de 1935 (1.• legislatura), 
abrindo, pelo Ministerio da AgriculturP, o credito especial de 
300;00Q$000, para occorrer ás despesas com o combate á raiva. em 
varias zonas criadoras do Paiz; 

2.• discussão do projecto n. 139, de 1935 ( 1. • legislatura), 
organizando a Assistencia Judiciaria. 

Discussão unica do parecer n. 9, de 1935, (1.• legislatura), 
mandando archivar a circular õa União Hlsps.no Americana, 
suggerindo a adopção de uma bandeira :oars commemorar a data 
de 12 de Outubro; com pareceres das Commissóes de Diplomacia, 
e Educação: 

Discussão unica do parecer n. 10. de 1935 (1.• legislatura), 
mandando archivar a representa.ção da Associação Commercial 
Suburbana pedindo amn.istia por 90 dias para o pagamento dm 
impostos em atrazo, sem multa. 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 30 minutos. 

70."' SESSAO, EM 26 DE .JULHO DE 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 
E EUVALDO LODI, 2.• VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Euvaldo Lodi, Pereira Lira, Edmar carva
lho, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Café Filho, Pedro Aleixo, Jooé 
Bernardino, Ribeiro Junior, Acylino de Leão, Clementino Lis
boa, Genaro Ponte, Carlos Reis, :Eliezer :Moreira, Hugo Napo
leão, Freire de Andrade, Plin.io Pompeu, Fernandes Ta.vor~. 

Monte Atraes, Figueirêdo Rodrigues, Xavier de Oliveira, José 
Augusto, Ricardo Barreto, José Gomes, M.athia.S Freire, Herectia
no Zena.yde, Samuel Duarte, Botto de Menezes, Souza. Leã.o, Re
go ·Barros. Arnaldo Bastos. Antonio de Góes, Donrlngos Vieira, 
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Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Alde sampaio, Teixeira Leit e, 
Oswaldo Lima, Simões Barbosa, Fernandes Lima, Amando Fon
tes, Altamirando Requiã.o, Prisco Paraiso Pinto Dantas, Attila . 
Amaral, Homero Pires, Jair Tovar, Francisco Gonçalves, Henxl
que Dodsworth, Sampaio Corrêa, Bento Costa, Prado Kelly, ·Ar
thur Bernardes, · Pinheiro Chag~. Clemente Medrado, Augusto. 
V.ieg~. Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, Christiano Ma
chado, Matta Machado, Theotonio Monteiro de Barras, Walde
mar Ferreira, Barros Penteado, Cardoso de Mello Netto, Cinci
nato , Braga, Alves Palma, Gomes Ferraz, Fabio Aranha, Jairo 
Franco, José Cassio, DQmingos Vellasco, Vicente Miguel, Arthur 
Jorge, Arthur Santos, Octavio da Silveira, Paula Soares. Rupp· 
Junior, Diniz Junior, Dorval Melchlades, Borges de Medeiros, Ba
ptista. Lusardo, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Ascanio Tu
bino, Barros Cassai, Dario Crespo, Adalberto Corrêa, Fanfa . Ri
bas, Nicolau vergueiro, Abel dos Santos, Pedro Jorge, AntOniO· 
Carva.lhal, Austro de Oliveira, Silva Costa, Alberto Surek, Chr~'
sostomo de Oliveira, José do Patrocinio, Rica.rdino Prado, Fer
reira Lima, Ricardo Machado, Leoncio Araujo, Baeta Neves -
(102) • 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci-· 
mento de 102 Srs . Deputados. 

Está. aberta a. Sessão. 
Convido os Srs. Pedro Aleixo e José Bernardino para servi

rem de Secretarios interinos. 

O Sr. Pedro Aleixo (Servindo de 2.• Secretario), procede á 
leitura. da Acta. da Sessão antecedente, a qual é posta em dis
cussão. 

O Sr. Matta Machado <Sobre a Acta) - Sr. Presidente, a 
Acta, sem razão, omittiu o meu nome, pois estive presente ~ 
Sessão de h ontem. 

Peço, portanto, a. V. Ex. o favor de mandar fazer a devida. 
rectificaçio . 

O Sr. Pesidente - Será. feita a rectifica.ção. 

O Sr. Gomes Ferraz <Sobre a Acta) - Sr. Presidente, ba. 
uma omissão na Acta impressa, que eu desejava. vêr rectificad.a, 
se V. Ex., assim o permittir. 

Hontem. quando o nobre representante de Santa. Cathari
na, Sr. Deputado Diniz Junior, proferia a sua brilhante e nota
vel oração, congratuiatoria. sobre a. data. con.saiP'tlda. ao colono. 
no seu Estado ' e nos do Paraná. e Rio Grande do Sul, tive oppor'
tlmldade de aparteai-o para. dizer que S. Paulo se associava 
com jubilo e com prazer a essa. commemoraçáo, por isso que 
jã.m.ais deixaria de i"econhecer, como reconhece, que ao elemen-



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2810112015 12:46- Página 3 de 84 

-335-

to immigratorio estrangeiro acolhido em seu seio, desde 1820, 
elle deve em grande parte a gigantesca elevação de sua riqueza 
economica, esse painel maravilhoso de progresso e de cultura 
que só traz brilho e orgulho á Nação :Srasileira. 

Meu aparte, entretanto, ou porque não estivesse funccionan
do o serviço tachygraphico, ou porque minha voz não tivesse o 
timbre stentor, não foi incluído no discurso pronunciado pelo H
lustre Deputado cathariDense. 

Faça questão, Sr. Presidente, de que esse aparte conste da 
Acta., para que se não diga, mais tarde, que o dia do colono não 
foi commemorado por São Paulo, Estado cuja obra de coloniza
ção e de expansão agrleola. e industrial St!mpre teve uma colla
boradora efficiente magnífica e fecunda na immigração de qua
si todas as raças recebidas em seu seio, principalmente a portu~ 
gueza, a hespanhola, a italiana e a allemã, ás quaes, identifica
das com o destino do nosso Povo e perfeitamente integradas nas 
nossas multiplas actiVidades productoras, se afinam pelo mesmo 
diapasão bra.sileiro para cantarem comnosco os hymnos que exal
tam as glor~. as tntdições e as esperanças da nossa querida 
PatT!a. 

Esta, Sr. Presidente, a rectiflcação que solicito a V. Ex . .' 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado será attendido. 

Em seguida e approvada a Acta da Sessão an
tecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Luaro Lopes <Supplente, servindo de 1.• Secretario) 
precede á. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

0FFICIOS : 

Do Ministerio da Educação e Saude Publica, d·} 
rente remettendo as seguintes 

INFORMAÇÕES 

1.• Secretario: 

do COi'-

Em resposta ao pedido de informações coDStante do officio 
n. 193, de 24: de Julho expirante:, tenho a. honra de levar ao co-< 
nhecimento de V. Ex. o ~te: 

1.0 ) O Governo do Estado de Minas deseja a transferencia. 
para a. sua. responsabilidade, dos serviços do Instituto Ezequiel 
Dias, filial do Instituto Oswaldo Cruz, em Bello Horizonte, e 
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mesmo a. solicitou ao então Chefe do Governo Provisorio, em 
1934, nos seguintes termos: 

"Exmo. Sr. Chefe do Governo Provisorio - Tenho a 
honra de passar ã.<; mãos de V. Ex., o projecto de esta.~ 
dualização e remodelação do Instituto "Ezequiel Dias'', 
desta. Capital, filial do Instituto Oswaldo Cruz". 

Peço venia. para solicitar o esclarecido exame de V. 
Ex., a respeito da presente reforma daquelle estabeleci
mento de pesquisa scientüica, de accordo com os moti~ 
vos que julguei dignos de influirem na determinação des
ta. iniciativa. e que estão, aqui, apontados. 

Esperando que taes razóes mereçam a approvaçã.o cb 
V. Ex., tomo a. liberdade de enviar-lbe, juntamente com 
a copia. do Tegulamento do Instituto "Ezequiel Dias", â 
minuta. do respectivo decreto. solicitando para. o mesmo a 
sua esclarecida. attençã.o. 

Com a. sua vastidão territorial, com uma. população 
de oito milhões de habitantes, possuindo serviços de Saude 
Publica cuja 1mportancia. e extensão os collocam entre os 
primeiros do Paiz; uma. pecuaria. que é, talvez a maion 
do Brasil; culturas intensivas de varias especies vegetaes 
e industriaes fermentativas (queijo, alcool, etc.) , que 
constituem um dos esteios da sua econoí:nia, o Estado de 
Minas Geraes está a reclamar a creação de um modelr 
estabelecimento de pesquisas, onde se satisfaçam. os legi
times anseios de cultura do povo mineiro e de onde irra
diem os conhecimentos de biologia applicada, indispensa· 
veis ao aperfeiçoamento do homem, dos rebanhos e idas 
industrias do Estado. ' 

Todo este immenso patrimonio, até o presente mo
mento, vive na dependencia de estabelecimentos federae.s 
ou estaduaes, aos qua.es se encommenda.m ou se solicitam 
exames, pesquisas, productos biologicos e chimicos nece:;
sarios para a sua conservação ou pw~a o seu melhora-I 
m.ento. 

Ra.:ões de ordem f inanceira 

O Instituto "Ezequiel Dias", actualmente, é, do pon
to de vista financeiro, um estabelecimento mais estadual 
do que federal: 

O Governo Federal não possue bens immovei.s na fi .. 
lia! do Instituto Oswaldo Cruz, de BE.llo Horizonte; ~ 

A' União ~encem apenas o material para consumo, 
o material de expediente e de laboratorlo, os livros e os 
anil:naes, de accordo com a l1st& e preços fornecidos á 
administração dos bens da União, em Bello HoriZonte, em 
Outubro de 1933, no total de réis 165: 522$000, o ~vern>J 
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Federal paga sete {7) funccionarios do Instituto "Ezequiel 
Dias", num total de 62:000$000 a.nnuaes, não consignand:~ 
verba para o material destinado aos trabalhos do Insti
tuto; 

O G{)verno do Estado de Minas paga vinte (20) func
cionarios, concorre com 265 :0~$000 a.nnuaes para custeio 
do Instituto. 

Pelo pro.lecto que ora passo às mãos de V. Ex .. a. 
reorganização que tenho em vista se !ará. sem onus par~t 
a. União que manterá., apenas, a titulo de subvenção para. 
o. Instituto "EzeqUiel Dia:>", a mesma verba de 62~000& 
a.nnua.e:s. 

Orga.ntzaçtlo do 1WVO Instituto 

CoDStará. ene de (5) c!nco seccoes: 
· 1 - Secção de hygiene; 
2 - Secção de De!esa Animai; 
3 - Secção de Defesa. Vegetal; 
4 - Secção de Microbiologia applicada ás 1ndustrias; 
5 - Secção de Chimlca Applica.da. 

o Instituto, assim constituído, com os cursos espe~ 
ci~s que nelle se realizarão, será. um nota.vel centro de 
cultura, uma escola modelar de sciencJa pura. e a.pplicada, 
que honram, estou certo, as tradições luminosas da Cits!l. 
ftindada por Oswaldo CrUZ, de que continuará. a ser um 
prolongamento em Minas Geraes. - Benedícto Valla~ 

ãares". 

2.0 ) E' este o parecer do Instituto Oswaldo Cruz sobre a 
transferencla em apreço: 

"Exmo. Sr. Mlnlstro de Estado Ch Educa.çllo e 8aude 
Publica. Tendo recebido, para. emittir parecer, o project() 
de traDSferencla. do Instituto "EZequiel Dias" ao Estado 
de MinaS Gemes, cabe-me trazer a. V. Ex. as seghlntes 
in!ortna.çOes: 

Na. orga.ntzação, em Bello Horlzonte, de uriJ.a filial 
de Ma.nguinhos, Oswaldo Cruz attendeu ao objectivo pri
mordial de levar a. outras regiões do Paiz os bene!i~ 
e ·a prestigio de sua. Escola. de lledicina. Experimental. 
Pensava elle que o Governo Federal bem acertaria or
g&DiZando nos Estados, nos moldes de Ma.nguinhos e e. 
elle filiados, institutos de pesqtllsas nos quaes foSsem aprO:·· 
veitados, em larga diffusá.o, os elementos tecllill.cos e as 
ca.pacldades de um grande instituto central de biologl.:!.. 
qual é hoJe o Instituto OSWaldo Cruz. 

Des5e conceito não . posso divergtr, e, n~o me cabendo 
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opinar no caso concreto, devo inSistir em que a maior 
vantagem para. qualquer dos Estados do Brasil seria m,an
ter, em cooperação com a União, institutos de pesquisas 
experimenta.es sob a orientação tecbn1ca. e administrati
va do Instituto Oswaldo Cruz, e a. este ligados pelas mes
mas normas de trabalho e pelos mesmos íntUitbs de a. per
fe1çoamento technico. 

Como informação complementar, devo levar aq. co
nhecimento de V. Ex. que tOdo o material de pesqu!tsas 
existente no Instituto "Ezequiel Dias" pertence s.o "Ins
tituto Oswaldo cruz. Serã, portanto, umá boa parte ao 
patrlm.onio di!Sta. instituição que, pelo proJecto, passara. 
ao Estatlo. 

Finalmente, Exmo. Sr. Ministro, e com a deViaa V<:!

nia de V. Ex., permltto-me aprec1a.r com o ma.tor apre
ço e altos encomiOG a. iniciativa do Governo de Minas 
Gemes, quando pretende, no projecto orga.nl.zado, am
pllar medidas opportunas, vt.saru1o a defesa humana, v..:. 
getal e animal daquelle E<;tado. 

Aproveito a. opportunidac1e para apresentar a V. Ex., 
os meus protestOG de elevado apreço .. -. Carlos Chag~. 
director". 

3.0) A dotação orçamentaria destinada ao Instituto "Eze
quiel Dias", nos ultimos s~ annOG, esta. expressa nos segw~es 
numeros: 

1929: 

Pessoal .. __ . ... . ___ ......•. . • . ...•...... . • ... . ... .. . 
Material •..•.•..• · . • . . - .••. . ·- ..• ·---.- .. . ... . . ...•.. 

1930: 

Pessoal .... _ .......... .. . , .. . .. .. .. . . •.. .. ........•. 
Material . , ............... .. ... . .... ... . ............ . 

1931: 

Pessoal ... .. .' .. .. . . . ........ ; . .. .... . .. ....... .... . . 

1932: 

Pessoal 

37:920$000 
50:800$000 

88:720$000 

3'1:920$000 
50:800$000 

88:720$00Q 

37:920$000 

37 :920$()00 
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1933: 

Pessoal ......... . .... . .......... . . .... . . ..........•. 37:920$000 

1934: 

Pessoal .. . ................... . ... . .. . ... . .......... . 37:920$000 

Não !oram. consignadas dotações p ara o custeio de mate
rial, nos exercícios de 1931 a 1934. 

4.•) Dados fornecidos a este Mintsterio perm.ittem fixa r nos 
segul.lltes algarismos os auxilias, subvenções e fornecimentos fel
tos em identico pertodo, pelo Governo do Estado de Mina:;, ao 
Instituto "Ezequiel Dias". 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

.. . ... .... ....... ... .. .... ............................. .. . . . 143:960$000 
157:980$000 
128: 756$000 
156: 523$0ú0 
193:936$000 
265:825$000 

5. •) De accordo com a relação e os preços fornecidos á &dm.i
nlstração dos bens da União, Bello Horizonte, em OUtubro ele 
1933, o valor approximado do Instituto "Ezequiel Dias" é de réis 
165:522$000 (material para consumo, material de expediente e tle 
Iaboratorio, livros e animae.sJ . 

6.•) A renda. do Instituto "Ezequiel Dia.s" nos ultimas seis 
mezes (excluidos os awálios do Estado de Minas) , importou em. 
4:058$600. 

Aproveito a opportunidade para. significar a V. Ex ., a.tten
ciosamente, a segurança do meu apreço e estima. - Gustavo 
Capanema . 

- A ,quem fez a requisição. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PRo.TEcro 

N . 115A- 1935 

Reàacção, para, 3.• discussão, ào projecto n. 115, de 1935, que 
e:z:tenàe aos fieis ãa; DelegaCia Fiscal de S. Paulo e cta 
Alfandega de Santos e cu,tros de beneficios do Decreto nu
mero 4, de 1935. 

(Proj . 95, de 1935 -Finanças e orç . 12, de 1935 - 1.• Leg.) . 

o Poder Legislativo decreta : 
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Art. 1." São applica.veis aos fieis do thesoureiro do Thesou~ 
:xo Nacional, aos dos da Caixa de Amortização, Casa da M:oeda, 
das Alfaodega.s, das thesouraria.s de todas as repartições dos 
Correios e Telegraphos, na. Capital e nos Estados, e bem assim 
aos dos tbesoureiros, thesoureiros pagadores e pagadores das De
legacias F~caes do Thesouro Nacional, as disposições do De~ 
ereto n. 4, de 23 de Janeiro de 1935. 

Art. 2.~ O dil'ector geral de Fazenda Nacional fixará a im-· 
portancia das fianças dos fieis, a que se retere o artigo anterior. 
dentro dos limites de 2 :OIJO$, (dois· contos de réis), a 5:000$ (cinCICI 
contos de réis) , tendo em Vista a fiança. prestada. pelo responsa
vel a que estiverem directa.mente subordinados. 

Art. 3." Revogam~se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 25 de Julho de 1935. - João Símf)tfcio~ 
·Presidente. - João Guimarães, Vice-Presidente. - Amaral PeL. 
:coto. - Carlos Lu<!. - Arnaldo Bastos. - Henrique Dod.swort~ 
- Gratuliano ele Brito. - França. Filão. · 

E' lida. e vae a imprtm.ir a segumte 

l\EDACÇÃO 

<1. • Legi.sla.tura) 

N. 39B- 1935 

..Reclacçáo final do projecto n. 39-A, ele 1935, qu.e autori~ a con~ 
ceder o au.=Uio annuca de 200:000$000, á Missão Salelriana. 
para a catech.ese àos inciios Chavantes. 

<Fín. e Orç. 81, de 1935 - 1. • Legislatura) 

o Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• Fica. o Poder Executivo autorizado a conceder pelo 
:Mínisterio da Educação e Saude Publica, a subver..ção annual de 
duzentos contos de réis (200:000$), á Missão Salliiana, dirigid:l 
pelo padre Hyppolito Chovelon, para a ca.techese dos inclios Cba.
-v3.ntes. 

Art. 2.• A Missão _Sales1ana apresentará. annualtoente, rela
torio dos respectivos trabalhos, acompanhado dos comprovantes 

• -das despesas pagas com o producto do aUXilio constante elo ar
tigo 1.•; dependendo de approvaçã.o dessas despesas pelo Poder 
Bxecutlvo, a. concessão do referido auxilio no exercic1a imme
<ii.a.to . 

.Alt. 3.• No corrente exercleio, a subvenção será apenas Cl~ 

cem contos de réis (100:000$), correndo a despesa por conta. da. 
sub-consignação 2'7, da verba 1.•, ·do a.rt. 7.•, da Lei n. 5, de 12' 
4e Novembro de 1934. 
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Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da COlll.llllssão, 25 de Julho de 1935. -Valente de Lima •. 

Presidente. - Heitor Maia. - Vicente Miguel. 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir os 
seguintes 

N. 11- 1935 

Approva o ,acto do Tnõu.nal de Contas, qu.e recusou. registro ao· 
·termo de accordo, pelo Banco de Credito Commercial e 
Canstructor S. A., assumindo compromissos pela extinctiZ 
firma A. M. La Porta & Cfa. 

(Tomada de contas, 20) 

Em. o!flcio n. 3.291, de 9 de Julho de 1935, o Tribunal de· 
Contas communica á Camara dos Deputados a •recusa de reg:is
tro ao termo do a.ccordo assignado pelo Banco de Credito Com
mercia.l e Constructor, S. A., na. Procuradoria. \Geral da Fazen
da Publica. 

O Banco de Credito Commercial e Constructor, S. A. com 
séà.e nesta Capital, á rua do Rosario n. 109, successor da extin-:, 
cta Casa Bancaria Economiza.dora do Lar, requereu e obteve a 
transferencia da carta patente n. 102, expedida, em data de ~ 
de Novembro de 1934, a favor da extincta e, a. 19 de Março Cte 
1935 assignou, na Procuradoria Geral da Fazenda Publica, o ter
mo declaratorio de assumir todas a.s responsabilidades e compre
misses <ia extincta. firma "Casa Bancaria Economizadora do Lar" 
responsabilidades e compromissos expressos no termo assignado, 
na mesma. Procuradoria. Geral da Fazenda. Publica, no dia. 30 de 
outubro de 1934. 

O Tribunal de Contas negou registro ao termo do accordo 
em questão porque o termo anterior, lavrado em 30 de Outub;:-a · 
de 1934, objecto do actual termo de accordo, nã.o havia sido re... 
gi$trado pelo Tribuna.! de Contas. Na. falta de registro do termo 
inicial, ;não poclla., de facto, o Tribunal registrar novo termo de 
accordo, baseado em termo inicial não registrado. 

As partes interessadas não apresentaram pedido de reconsi-
deração dentro do prazo regimental. · 

Nestas condições, opinamos pela confirmação da. decisão do 
Tribunal de Contas. · 

Sala. da Commissão de Tomada de Contas, Julho de 1935. -
Vieira Marques, Presidente. - Frederico Woltfenbuttel, P..elator •. 
- Jasé Cassio de Macedo Soares. - Moraes Paiva. ,...... FranciscQo> 
GonçaltJe$. - Ma.noel Da.m.as Ortiz. -Bueno Branltão. - Ubal.
do Ramalhete. 
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TERMO J>E CON'l'RACTO 

MJ.nisterio da Fazenda, Procuradoria Géral da Fa~ 
Publica. 

Aos 19 dias do mez de Março do anno de mil novecentos 
e trinta e cinco nesta. Procuradoria. Geral da. Fazenda Publica, 
presente o Sr. Dr- José .Antonio Gonçalves Mello, procurad<:'::
gera.l, compareceu o Banco de Credito Commercial e Constru
ctJor, S . A ., com séde nesta capital, á Rua do Rosario n . 10!1, 
Successor da. " Ca,sa Bancaria Economkculcra. dtJ Lar", represen
tada pelo seu director-presidente .senhor 'Angelo Malaguarnera 
La Porta, e declarou que em virtude do despacho do .senh>r di
rector geral da Fazenda Nacional, interino, de vinte e sete de 
Janeiro deste anno, exarado no processo protocollado no The
souro Nacional, sob numero 86.957 de 1934, origi,nado pelo seu 
requerimento de dois de Novembro do anno proximo pa.<sSado, em 
que solicita a transferencta. da ca rta-patente numero 102, expedi
dá. em data de cinco de Novembro do mesmo anno, em vista de 
achar-se extincta. a firma citada, vem. assigna.r o presente termo, 
na forma do art. 13 do Regulamento baixado com o Decreto 
n. 12.475, de 23 de. Maio de 1917, em que declara assumir todas 
as responsabilidades e comprorrussos pela extincta. firma A. M. 
La. Porta. & Com'p., "Casa Ba.noo.ria Economizadora do Lar", no 
termo assignado nesta. Procuradoria, no dia 30 de OUtubro de 
1934, ás fQlhas numeras 73 a 73 v ., do livro numero dolS, de ter
mos de contt-actos. E pelo Senhor Doutor José Antonio GQnçal
ves Mello, procurador geral da Fazenda. Publica, foi dito que por 
parte e em nome da Fazenda. Nacional dos Estados Unidos do 
Brasil, acceita.va. o presente termo e todas as obrigações que 
nelle se contem e que a Directoria Geral da Fazenda. Nacional 
sa reserva. o direito de cassar a. carta-patente transferida, no 
caso do Banco de Crecllto Commerclal Const ructor, S. A., apro_ 
veitar-se della para. exploração de jogos prohibidos, do que, para 
constar, mandou lavrar-se este que, lido e achado C<Jnforme, vac 
devidamente assigna.do pelas partes interessadas e duas teste-
munhas. E eu, Rosalvo Gomes da Re.surreição, 2.0 escriptura

rio da Recebedoria do Districto Federal, com exerciCi'> na Pro

curadoria Geral da Fazenda, o escrevi. Sobre estam'pilhas fe

dera.es no va.Ior de 9$200, devidamente inuti.liZa.das, estava e.s

cripto o seguinte: Procuradoria Geral da Fazenda, 19 de Março, 

de 1935. - José Anton.io Gonçalves Mello. - Angelo Malaguar

nera La Porta. Testeinunbas: Severino Taeia.no da Costa Barros 

e · C~ Ferreira. dos Santos. Confere . Em 19 de Março de 

1935. - Rosa.Zvo Gomes da .Resurreiçã.o, 2.• Escriptura.rio. ·visto 

- T . Rios Filho. Secretario. 
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(1.• Legislatura) 

l'IIRECER 

N. 12- 1935 

Approva o a.cto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao 
contra.eto com a Polyclinica. de Copa.ca.Cana, para locação 
àe um preàfo. 110 Districto Federal. 

(Toma.da de Contas 17) 

O Tribunal de Contas, em ofticio n. 3 .276, datado de 5 do 
corrente, communica. que, negou, amparado no art. 789, do Re
gulamento Geral de Oonta.bilidade Publica, o registro do con _ 
tracto celebrado entre a Directoria de Protecçã.o á Maternida
de e Infancia e a Polyclinica de Copacabana, para a locação de 
tres salas e um gabinete sa.nitario existentes no predio n. 521, 
da rua· Copacabana e que se encontra publicado á ns. 6.525, 
do Diario Officil1l, de 2 de Abril do corrente anno. 

Exa.min&ndo-se a. escriptura deste contracto verifica-se, des
de logo, a inteira procedencia. da recusa commUDicada, sendo cer
to que a. lavratura. do docum~nto em apreço se deu no dia 14 
de Março e sua publicação em 27 do mesmo mez e anno, exce
dendo, dest'arte o .Prazo fixado pelo citado art. 789 do Regula
mento Geral de Contabilidade Publica. 

Assim, em face do exposto, é a Com.missão de Tomada. d~ 
Contas de parecer que seja mantida a decisão do Tribunal de 
contas. 

Sala. das Conunissões, 25 de Julho de 1935. Vieira Mar-
ques, Presidente. ..:.... Bueno Brandão, Relator. - José Cassio de 
Mac~ Soares. - Moraes Paiva.. - Francisco Gonçalves . .....:. · 
Manoel Da11Uts Ortiz. - Ubalão .Ramalhete. - Frederico Wolf
fen,b7J,ttel. 

~O DE CONlRACTO 

:Mini.sterio da Educação e Sau.de Publica - Directoria de 
Protecçã.o á Maternidade e á. In!ancia 

Termo de contracio" celebrado entre a Dlrectorta. de Protecç§.o á 
·Maternidade e á. Infancia e a. Polycllnica. de Copacabana 
para locação de tres salas e um: gabinete sanitarlo do pre
dio numero (521), quinhentos e vinte e lml. da rua Copa
cabana, onde funcciona um coru;ultorio da citada. Directo. 
ria. 

No dia. quatorze (14) 'do mez de Março 'de mil novecentos 
e trinta e cinco (1935) coml)a.receu na· séde · <:t:a. Directoria de 
Protecção á Matem.ldade e á Infancia, o Dr: Isa.ac Brown, di_; 
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rector da. Polyclinica de Copacabana, domiciliado nesta Capi
tal, á rua Camaragibe numero tres (3), proprietario do predio· 
numero quinhent05 e vlnte e um (521) da rua. Copacabana, e 
:perante o Doutor Olympio Olinto de Oliveira, dlrector de Pro
tecção á Matermda.de e á Infancia, declarou que alugava as men
cionadas dependencias para nas mesmas continuar in.stalla.do um 
consultoria da referida. directoria mediante as condições se-· 
guíntes: 

Primeira - O aluguel será de quatrocentos mil réis (400$000)· 
m~. pago no Thesouro Nacional. 

Segunda - Todos os reparos e obras de que carecerem as re~ 
feridas dependencias serão feitos pelo proprietario, competindo
a· Directoria de Protecção á. Maternidade e á Infa.ocia sómente 
a parte referente ao asseio e conservação. 

Terceira· - O presente contracto vigorará até trinta. e um 
(31) de ~bro de mil novecentos e trinta. e cinco (1935), e 
será renovado nos dois (2) a.nnos subsequente.s uma. vez votado 
ou aberto o credito para. o custeio da referida. despesa e se isso· 
fôr conveninte aos trabalhos da Directoria de Protecção á Ma
ternidade e á Infancia, sendo rescindido immediata.mellte se não· 
forem votados ou abertos o.s quantitativos precisos,. sem que dBlU 
resulte onus de qualquer especie para a. União. Findo o contra_ 
cto poderá a. Directoria de Protecção á Maternidade e á. Infan
cia. occupar até mais seis (6) · m:ezes as mencionadas dependen
cias, ficando livre á mesma o direito ..ie retirar as apparelhos e 
as installações que no mesmo tenha collocado. 

Quarta. - O presente contracto cuja minuta. foi definitiva~ 
mente approvada pelo director geral de Contabilidade do Minis
teria da Educação e Saude Publica, de a.ccordo com a · delegação· 
que lbe foi outorgada. só entrará em vigor depois de registrado· 
pelo Tribum.l de Contas, não se responsabilizando a . União por 
qualquer indemn!zação se aquelle Instituto denegar o respectivo. 
registro. 

Quinta - A despesa. resultante da. asstgna.tura, deste contra.. 
cto correrá por conta da sub-cowlgnação numero sete ('7) da. 
verba quatorze (14) do artigo set1mo <7.0

), do orçamento da des-· 
pesa para o corrente exerctcio e da qual foi preViamente dedu-· 
zida. 

Sexta - O FOro Federal desta Capital, anele o contractante 
tem domicilio legal, será o co~etent;e para dirimir qualquer· 
questão. que se ~tte ·na. execuçãO do presente contncto. 

Set~ - o sello_ proporcional <io valor do presente con~ 
cto será cobrado no a.cto de sua assigDa.tura. E por estarem ac
cOroes, lavrou-se o presente contracto qu~ vae a.s.slgnado pelas. 
partes contractantes, pelas testemunhas e por mim. Sobre es-
1:am.P~ . !~ .· ·no val()l' de q~ · mil e ~uze11tos ré~ 
(15$200), está escripto: Rio de Janeiro, 14 ~: MarÇ9 de 1935. 
isa.a.C BI'Ótoii.- ~· DT. · · Ol~P.~ Oli~to de . Oliveira. Director. -
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Testemunhas: Sebastião Honorato ãa Silva. - Jarbas Machado· 
Alves. 

Nada mais consta sobre o alludido termo, cuja copia foi :fiel
mente extrahida do livro de contractos desta d.irectoria, á foi~ 
68 verso e 69. · 

Secretaria da. Directoria de Protecção á. Maternidade e á 
Infancia., 15 de Março de 1935. - Comere. Sebastião Honorata 

. da Silva., pelo escripturario. Visto. - Olinto de Oliveira cor.) , 
Director. 

Ficam sobre a. m~ dois prolectos, respectivamente 
dos Srs. Caldeira de Alvarenga e Edma.r Carvalho. 

O Sr. Presidente - Está. findai a leitura do Expediente. 
Vou submetter a votos, simultaneamente, por se tratar do· 

mesmo assum.pto, os seguintes. 

Requeremos que, na Acta da Sessão de hoje, 26 de Julho ~ 
data em que transcorre mais um anniversario do passamento do· 
Dr. João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, a.ssa.ssinado em 

1930, quando Presidente do Estado da Parahyba, - seja. const~ 
gna.do llillt voto de respeito e admiração á. memoria desse inclito· 
brasileiro que Qa. sua vida publica deu innumeraveis exemplos 
de !idel1da.de ao ideal democratico e de amor ao regime repubU
ca.no. 

SaJa das Sessões, 26 de Julho de 19:!5. -:- J...f!Sé Pereira Lira.,. 
- Mathias Freire. - Ruy Carneiro. - José Cfomes. - H er~ 
ctiano Zen.aiàe. - Samuel Duarte. - Odon Be~erra Cavalcanti. 
- Gratuliano de Brito. 

Em homenagem á memorta. do Presidente do Estado da Pa
rahyba., João Pessoa, requeremos que seja. illserto na. Acta. da. 
sessão de hoje um voto de saudade. 

sala. daS Bessões, 26 de Julho de 1935. - Clemente Med.rp.
do. - Lourenço Baeta Neve8. - Juseelino Kubitchek. - P. 
Matt4 Machado. - AtLgUSto Viegas. - Nora.ld.ino Lima. - Pe
dro Aleü:o. - Antero Botelho. - Delfim. Moreira.. 

O Sr. Pereira. Lira. (Pela ordem) -. Sr. Presidente, os vo_ 
tos da maioria e da. minoria. pa.rls.menta.r, venho pedil-os para o· 
requerimento ·que acabastes de ouvir. 

Sobriamente formulado, sobre uma justificação calcada com. 
palavra. stquer destoante dessa a.tmospbera de respeitosa corte
zia que estão a merecer todos OS mla.tizes partidario, toda.s as CO'!l

vicçée8 polittcas com representação neSta. Casa Legislativa. 
A invocação 9-o. nosso amor ao regime republicano e da nossa. 

fidelidad~ ao ideal. democrattco, - ella, só bastará para funda
mentar, consoante a.· mais exigente ethica parlamentar, o pro
nupciamento da ~idade_ dos Srs .. representantes da Nação, 
de vez que dentre totios nós não haverá. quem recuse um voto de> 
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reSpeito, de ·admiração á IIlllllloria. de um jurista eminente, de um 
magistrado que honrou e illustrou a sua. classe de um :cidadão 
exorna.do de virtudes peregrinas, de um poliÚc~ de Iargb i'essóo 
DO seio das massas populares, e, sobretudo, de Um administr!;!.dOr 
apaixonado, a. extremos, pelo bem da. conectividade. 

Tenho por finda., dess'a.-rte, a parte primeira. da missão que 
me trouxe á culminancia. desta. tribuna de eleição, por que a or~ 

dem me wpede, na a.:ngusture. do tempo, de fazer, neste momento 
regimental, considerações mais demoradas, pelo que me inscrevo 
para uzna explicação P~-

Antes, porém, de descer á n:il.llha. bancada - a. do Partidu 
Progressista da Parahyba - annuncio nesta opportuilidade em 
que mereço a. honra da. vossa. attenção, algumas a.ffirmações de 
naturem puramente doutrl.nar1a. e respeitlw.tes a factos do pas
sado, nesta. hora em que a. Ch!'onica começa de transmudar-se 
na. Histeria, no proce.ssus de fixaçli.o de acontecimentos capitaes. 
para. a. vida do regime. Promettendo retornar â. tribuna, ainda 
na essão de hoje, ent~o ;o requerimento de homenagem á me
m.oria de João Pessôa. à justiç& da deliberação da maioria. e da. 
minoria., conjugadas em torno dessa. grande figura. nacional. (Mui
to bem; muito_ bem) • 

O Sr. Clemente Medrado (Pera ordem) - Sr. Presidente, ao 
justificar o requerimento que temos a. honra. de passar ás mãos 
de V. Ex., e . em virtude do qual a voz da bancada. progressl.ste. 
de MinaS Geraes. mais uma. vez, se faz ouvir nesta Casa, em re
verencia. ã m.emoria do ínolvidavel Presidente .João .Pessõa, devo 
com Alves Men~. confessal: a. V. Ex. e á Ca:m:ara., q-ue "sei)la. 
precisO, Sr. Presidente ter uma ·aJma de bronze para desempe
nhar a sangue frio a dolorosa missão de que fui encarregado": -
tão gra.:nde se eleva ao meu espirito o vulto incon!undivel Q.aquel
le raro exemplar humano, a. quem se pode tambem ajustar a 
phra.se de Henrique m ao Duque . de Guise, e que Ruy Barbosa 
relembrou ante José BoDi!acio: ":Morto, parece ainda. maior d::~ 
que vivo". 

Sim, Sr. Presidente, porque 1\ proporção que nos distancia
mos do dia. infausto· em que o gÓlpe traiçoeiro e barba.ro nos rou
bou aquella. nobre vida, toda ella cheia de relevantes serviços á 
Patria., sentimo-nos cada vez mais no dever de alimentar, em 
nossos corações, o culto de nossa. saudade p-rocurando, assim. . per
petual' a. memorta daqueUe insigne chefe da Alliança Libel'Sl, 
cujo nt:'Dle está. v1nculado para. sem'Pre á grandeza da. verd8de1ra 
Republica. a que aspl.ra.tnoo. <Mutto bem>. 

E ·Minas Gemes, que apesar do primeiro lustro do seu pas
samento, que hoje transcorre, a1Dda se sente profundamente fe
rida. com. a morte do seu intl'epld.o s.llia.do, ao qual o povo mi-. 
neiro, tão estreitamente se achava. ligado pela nobreza dos ·· mes
mos sentimentos ·e pelo culto a.os mesmos 1deaee de sã cleinoer~ 
Cia.; .Minas Geraes, como na. evocação de um exemplo aqui se en~ 
contra., Sr~ Presidente, cotimlovida'lnente, -riio só para ·se asso-
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ciar ao pesar da Nação Brasileira, que perdeu na excepcional per_ 
sonalidade de João Pessôa um dos seus mais caros e eminentes 
filhos, como tambem para compartilhar, no mesmo grá.o de sin
ceridade e de sentimento, a dôr sempre profunda., justa. e respeita
da do nobre povo parabybano, ao relembrar~se mais vivamente. 
e com legitimo orgulha, do seu homem-symbolo, que tendo sabidÓ 
viver pelo Brasil e pa.ra o Brasil, representava em toda plenitude 
as suas qualidades de alma o de caracter de tenacidade e de ene~
gia, de intelligencia e de bravura de nobreza de coração e1 alto es-. 
pirita de justiça; do seu homem-symbolo que, tendo sabido em
moldurar as instituiçõe.s dem.ocrattcas da Republica com normas 
fundani.entaes de governo e com exemplos civicos que só sóem 
legar o.s •super-homens, soube tam.bem aquelle excelso varão cul .. 
minar na estima e na. veneração dos seus oompatriotas. 

E' bexn verdade que o nome de João Pessôa, como accentuou 
o seu eminente companheiro de chapa da. Alllança IJberal, o Sr. 
Pt"e>idente ~tulio Vargas- "tomou-se hoje objecto de culto ci
vico nacional, culto que, como bem. diz o honrado Chefe· da Na-i 
ção, encerra o reconhecimento da mais pura. gloria, porque xnos
trãra que, para o trtumpho de um ideal nem sempre é preciso ma
tar; basta, ás vezes, que se saiba morrer". 

E, ai de nós e da Nação Brasileira., Sr. Presidente se depois 
de uma. campanha civica como aquella da Alliança. LÍ.beral, que 
revolveu as reservas moraes mais reconditas da nacionalidade e 
que V. EX., com tanta galhardia, elega.ncia, sabedoria e patrio
tismo manteve a.té á victoria; e no decUII'SO da qual o Presidente 
João Pessôa. imperterrito e inexcedível na defesa. da sua autori
dade legal e da. autonomia. constitucional do seu Estado; agindo ao 
influxo de um idealismo salutar, salvaguardou os mais elementa
res principies da democracia. e escreveu as paginas mais elllocio. 
nantes de bravura e de ardor patriotico, - a.i de nós e da Nação 
Brasileira, se, passada a onda de barbaría que culminou n() seu 
mi..Semndo attentado, nodoa imperecível da nossa civilização, a 
figura. de João Pessõa, não ficasse sempre de pé, ãs geraçé~ pre
sentes e porvindoiras, como um. exemplo frisante de coragem ci.
vica, bi1lhando na immortalidade da sua glorificação. 

Bem comprehendemos, Sr. Presidente que, para a justifica
ção do requerimento que temos em vista, são de5necessarios qua.es
quer elogio ao Presidente .João Pessõa. cujo nClltlle, _por si mesmo, 
enfeixa. a acção heroica e gloriOsa. de um povo lutando pelo di
reito de viver ·livremente em uma. patria livre", porém, não me 
quero furtar ao dever destas ligeiras considerações, sobre quem, 
v. Ex. o illustrado Chefe da Alll&nça Liberal, em phase memo
ravel &. nossa historia, profligand.o as clrcumstancias que prece
deram ao seu desapparecimento, proferia. a. luminosa sentença.: 
- "de que lhe tillham erguido a figura até o plano em que tul-= 
ge:m oa 1 heroes que, na defesa da honra. affrontam a morte, e no 
cumprimento do dever, sacrificam a. vida". 

Sr. Presidente, é para. um vulto dessa vigorosa. estirpe que a: 
bancada progressista, de Minas Ge~aes, por meu intermedio e :de-
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legação de v. ~ ., o seu illustre zea.der, vem requerer á. illustre dL
recção dos ~ trabalhos se digne consultar á. ~ dos Srs. 
Deputados sobre se consente seja inserto na Acta de hoJe um voto· 
de saudade como nossa. homenagem a tão grande brasileiro (Muito 

bem . Palm4$) .• 

O Sr. Botto de Menezes <Pela ordem) - Pro1eri, de2l!!Sei.s 
dias após a morte do Presidente João Pessõa., no Instituto H"tsi'C

rico e Geographico do Estado, uma oração .de justiça, que subsiste· 
integralmente. 

Aqui esta.IWlS nessa. doloiUa e justa missão adstrictos, exclu
sivamente ao culto do homem forte, que hoje pertence ao escrlnio 
e ao gasophilacio dos . bons vultos, das authenticas figuras <..:a 
Patria. 

A sua. morte, em pleno conta.cto com a virilidade do seu peru;a
mento e a. estructura. da sua. obra, que se biparte em obra de Ui-· 
tensa projecção material e obra de funda. ·.repercussã.o e acUidade 
sociologica, feriu as nossas entranhas, o céme de u:n grande mo. 
vímento político, cortou, em m.eio, um labor vivo, o carvalho das 
funda:; raizes, que se fincavam no sólo, àpagou, (quem sabe), 
talvez a chama, a accesa scentelba de uma fogu;eira. de insubmis. 
são e de rebeldia. contra processos e praticas da Republica. Sem 

. favor, João Pessôa. póde servir de thema. para estudos que se rela
cionem com um caracter illa.rnolgavel, \UJl8. perscm.alidade cerrada. 
inaccessivel á.s suggestóes de poder, como definiu Tobias Barreto. 

Elle não se transfigurou na. actua.ção politico-adminlstra.tiva.. 
Manteve as linha.s rijas, duras, inflexivels - linluls de a.ço 

ou de feno que lhe engastavam os ~:~;tructura.vam a pers<>nalida.de 
moral, a.ntes de homem de govemo. 

Não se afeiçoou ao Povo pa-ra lhe ser agradavel ou lhe con..; 
quistar as sympathias. Não. Nem essa nota lhe afinaria a su.
perlortdade com que nascera e que era uma ·predisposição Par-.~o 
06 surtos de comma.ndo e de força. 

Diz Emmerson, n' "Os Super-Homens", "que cada homem 
na..sce com uma. predispQsiçáo para. um ou outro la.d.o da. natur~; 
(: acontecen\ facllmente acharem-se homens decUcados a um ·OU 

ao outro lado. Uma classe tem a percepção da cUUerenc;a, e é ver
Sada nos factos e lla8 superficies; nas cidades e 'nas pessoas e no 
qlié' leva pr«iuzirem-.se certas coisas; esses são os homens de ta.-
Jento e de acçi.o". · 

João Pessôa. e:stava. ca.tegorlzado entre estes. 
A sua acção coD$UUct1va operaril., numa terra julgada morta.. 

o milagre de resuscitar a energia, de àesaccordar a plebe, des
adprmecer a. multidão. 

E esse SYlllPboma de virilizaçáo collecti\'8.. de <b'namismo, não· 
. conseguiu elle pela therapeutica. d06 agrados, gentilezàs ou sala-
maleques. -

o seu typo de governadOr ou de chéfe, não se cáldeara ao
tjpo commuxn. 
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Não lhe queremos emprestar dons diV!natorios, mas o· analy
:za.renws friamente, com o fim. intimo de observai-o nos seus tra..; 
ços pa.rticula;res, aqui e aeolá., fundos e mesmo bizarros - nóS 
que. tão perto delle não esta.va.Illos e pod.eria.In.<ls até discrepar 
de certos pontos de vista e de orientação,. sem quebra de ·um altp 
:apreço á virtude. 

O que é verdade é :_que, antes de João Pessõa, isto ~. dentr\J 
nos 40 annos de regime republicano, ganhou o nosso Povo - o 
Povo parahybano - uma fama desnobrecedora e ingrata.: de 
povo timorato, alimentado só e só de crustaceos, pobre em san~ 
gue e em fibra de reslstencia. 

A Parahyba paráora. na gloria. e na vida do antepassado; ador
m1!cera ao tropel guerreiro de Peregrino e Vfdal. 

João Pessõa., porém, desaccordara.-lhe a energia. latente e le
v~ta.ra La.zaro do chão. 

Confirmara-se, assim, o pensamento do purista padre Barreto 
que a natureza para produzir gigantes .e heróes faz, entre elles, 
o intervallo de seculos. 

Senhores: Nós somos as testelnunhas dessa obra. nova desse 
fulcro de trabalho, d!.ssa forte irra.dia.çã.ó constructora, realizado
ra no governo, do centro á peripherla.. 

O ':serviço de contabilidade no Thesouro Publico determina e 
define as intenções honestas do administrador, que quer a escri
pta o!!icia.l submettida. aos m.ethOd.os modernos e ra.cianaes de 
pa.rt.idas dobradas. E' ainda o Governo que crdena a publicidade 
dial'ia do quadro de sua receita e despesa no orgãb do Estado. 
Mas esse surto de renovação, de differenciação de ::.~.ethodos ada
ptados não se circllillSCI"everam a esse raio; clistendeu-se pelas 
prefeituras do interior e um sopro de sadio mUDicipalismo aviven
tou os rumos e directriZes da nascent.e admlnistraçãq. 

O Sr. João Pt>ssôa. crezra..se o desejo de transformar a capi
tal, completando a obra. de antecessores, .-s o seu sonho de re-, 
forma. não implica.va. só em destruir edificios e levantar outros. 
:rsto seria. obra mediocre ou para mediocres. 

No seculo actual de insta.neidade eiv111zadora., como a radio
telepboDia, ra.diO-electrieldade, em . que da Italia se póde illnmi
na.r o mundo, pelo genio de Marconl. o governo, para se 1ntegnn: 
nos seus mandamentos com:titucionaes e até. a.vança.r mais ainda 
nesta época de civilização de base scientifica., rumar...o;e-8 fatal
mente pa.m os problemas do~ de .cUltura.: p~cs, hygiemca, 
profissional, ~tal, politica e dvica. 

Quem chama. problemas de cultura. quer chamar problemas 
essenciae.s á. vida do Estado ou do Paiz, que nos cumpre adaptar 
.áB novas tendenci&s pedagogicas ou culturaes. 

Dentro nessas linhas gera.es, de formaE;i.o, de orgS.n1z8ção, do 
adaptação da naclonaliàade, o sr. Jolio Pessõa agiu· eomo soeio
logo á medida das torças economicas e fi.na.titrefms do EStado. 

Ágiu s6slnho- Mas, no. seu :Isolamento, agiu sob . aS reservas 
centripetas da. vontadE!, com. eSse accl.onamento dyna:àiico que era. 
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um milagre bíblico na sua. natureza physica. e no ambiente pro
vinciano em que exercitara essa. mesma. acção. 

Amparou as caixas Luzzatti, o Banco Central, reorganizou ou 
creou o Banco da Parahyba, apercebendo-se de que ·desse- pheno· 
meno àe credito haveria de brotar o rena.scímento economico, com 
o ;fomento das r elações commerctaes, àa. úidustria., da lavoura, e 
assentou, como rota. de governo que o influxo do credito no com
mercio é com;pa.ravel a.o da el~tricld.ade ou do vapor naS indus
trias. "0 credito está para o commercio como as estradas de ferro 
para a civilização" . 

Relanceou as vistas sobre a propriedade a.gricola., absorvida ou 
entorpecida pelo grande lati!undiario e ajudou e lembrou a Crell

ção do bmlosto territorial. que se corporüicou em lei sob a sua 
directa. e ·ootensiva. coilaboraçio. ' 

!Reformou a. instrucção secundaria da. Escola Normal. Refor
mou, não. Distribuiu, melhor, o ensino das respectivas disci
plinas. 

Creou a escola. para menores e delinquente.s, uma obra excel
sa, que as gerações de hoje appla.udem e as de amanhã. abençoa.· 
rio. Obra. huma.na, social, esculpida. no manp.ore da. melhor re·ve
l:açáo moral dos tempOs hodiernos. 

Só essa. escola - uma Pobre escola. profissional de matt o, es
condida ··nos platós de Pf.ndoba.l, para educar a infancia., preser
vando-a elo vicio das ruas e da. criminalida.de. é um tomo de ad
ministrador, e um sainete· fascinante que descobre a seiva do CO

ração. 
O fundo de utilldade social do seu governo cresce muito a João 

PesSOa . . 
Cresce-o para o tamanho e medida daquelles super-homens de 

EIIimerson. 
a bitolâ hWIIIana pode ser menor, mas o JSangue, o tmpulso; 

o poder cree.dor e animador é o mesmo. 
As sua~S palavras vaseulares e vivas sangravam. o accen to do 

seu empenho em servir á terra era. grave e pensado, 
Lembra-nos Monta:igne, o scepttco, . pintado ; por Emmerson: 

"Recto e f:ra.DCo, e certo em negocios, tendo hOrror de engana.r e 
ser mga.nado, era estUÍaada em todo o pa.1z pelo' seti senso e pel!4 
sua probidade". 

Em todos os campos d&· -ad.tnln1stração f~ sentir 1o seu tom 
individwü1sia, ·a marca. do bomem, a densidade dos tendões, 'O 
ryt.bmo descOmpassado :das suas multíplas actiVidades. 

Mas era de notar -que o furor da. ultima campanha, os melin 
dres -do· a.utonomlsta nã.o lhe alteraram os seus planos de reforms. 
material da ctda.cle, a · .construcção das pontes de Batalha e Mu
lungú, o a.rranha-céQ das secretarias, a linda i, flor da nossa. pra· 
ça conunendador Feliza:l:do,. que hoje tem o seu nome, - um mun
do "de cousas que a •súa.. visão de_ .amoroso c:rea.ra' para. deleite ~ 
reialo dA terra tlatal. 

No ~oncerto dos seuS a.ctos no confronto de attitude6 p ód'e 
o . . analYSta eXigente ou severo ~ncontra.r pequená.S sombi'ad . esba.-
. . . . . .. 
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tida3, clisoordar de um ou outro pensamento ou referencia. isolad2, 
não lhe encontrar na plasti.ca indiVidualista ou no «processus., 
administrativo a proporção do democrata, exacta calculada mi 
nuciosa., integraL · ' ' ' 

João Pessôa. amou serenamente as mUltidões, o povo, o homem 
distiw:to da ·rua, o a.nonymo operaria da officina como o desgra
çado das prisões - amou-os não por luxo ou affectação democra,_ 
tica, mas por tendencW; espirituaes de justiça. Não por sentmien
tos inferiores nem por sentimentos de piedade mas pelo desejo dé 
rehabilital-os pelo trabalho e de aproveitai-~ na economia; so
cial. 

Conta-se que, certa. vez, uma mulher do povo lhe pedira em
prego para o filho e allegara afflicção e miseria., numa época 
e~ que os cofres publicos soffriam. a evasão das rendas. Elle re,c;_ 
pondeu: "Não vim governar com o coração; vim governar com a 
consciencia" . 

Evata nos, desta. profunda razão de governar o morto lllustre. 
a phrase do autor dos Super-Homens que estyÍisára Bonapa.rte: 
"Napoleão ·rentmciou, uma vez por toGa.s, ao sentimento e ás aí
feições e quiz servir....se só das suas mãos e da cabeça e exchl.mou.. 
certa vez: "A minha mão de ferro não estava no íi.n:l do meu bra
ço, estava ligada immediatamente á. minha cabeça~ . 

João Pessôa. dentro no seu objectlvo político ou administra~ 
tivo, ora. na. gu~ tributaria, ou na. campanha politica., já.mtüs 
perdeu o caminho para. a. frente, mesmo no desluml>ramento e no 
niido da circumstancla presente. 

Fôra, em vida, um sonhador, um idealista, ou um pragmatis
ta dentro no verdadeiro conceito pra.gmatico da. liberdade politica? 

' A obra. do ex-presidente compendia~se, a meu vêr, no ponto ti.e 
vista do moderno idea.llsmo pragmatico: liberdade, que não de~ 
genere em a.narchia trabalho nas repartições · oUiciaes, e1ficienc1a 
constatada desse t;a,balho, utilidade dos operarias nos serviços 
publicos, moralidade administrativa, seranidade, respeito á auto
ridade quando a autoridade se mantiver dentro na lei, cuidados 
pela hygiene das cidades e villas e nucleos outros de habitação . 

Não sei uresmo se um presidente de Estado, sob o regime f.le
deratlvo, democratico, republicano, poderia. integrs.liza.r esse pen
samento de governo, no Brasil, ou se um llictador executaria a: 
seu molde, á sua perfeição. 

O Piresldente Joio Pes.sõa. nascera talvez para encarnar, num 
·momento, a chave da. dicta.dura. 

O ·que é verdade indiscutível é Q.Ue o seu laivo a.merica.n:> de 
pragma.tista. trouxera ao Estado o regime de saldos reaes; a jus
tiça do interior não se ateve mais a.o regime dos' chefes; as pre!ei
t'lli'B.S mntiicipaes · avoca.Ta.m, na quota das suas responsabilidades, 
serviços de sua exclusiva competencia. 

Conta-nos, a proposito de. planos a.dministratiyos, Ollvej.ra 
Vianna, nos "Problemas de Polltica Objectiva.", o exemplo do 
Haiti, sahido do "libera.llsmo" da. velha escoi.S para Q pragma.tis
·mo dos ultimos . tempos. 
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O Ha.iti "da liberdade", com a dissolução dos costumes, sem 
lei, sem juizes, sem finanças, sem administração, o H.aiti, dela.pi
dado, êorrompido, sem propriedades sem liberdade, sem proprie
dade para o Haiti cha:ma.do "escraviZado", com a .sUa evolução ra
dical e vigorosa; "o que passou a ser com eseol&S technlcas; fun
dandC) hospitaes modelos; como governo, como administração e 
como povo". 

E diz o soéiologo eminente: "Os liberaes da. velha escola d%10 
soberania do povo e· os da m<lderna escola. da self-determlno.tion 
encontrariam na histeria contemporanea do Haiti lll8.teria parn 
.fundas cogltaçõe.s". E accreseenta que o professor Ulysses Wea. 
therley, da Universidade de Indiana., um espirito perfeitamente 
americanb, pragma.tista bom cllscipulo de seu compatriota. Wll
liam Jaines se permitte' a responder a. these: é justo ou lr..juato o 
domi.nio ex~rcido pelos norte-americanos no Haiti ? 

Responde-nos Oliveira Vianna, valendo-se da descripçl.o elo 
prof~ssor estadunidense: "No Ha.lti do Tempo da Liberdade nA.o 
ba.via. propriamente governo, porque o governo fazia. tudo ali, me .. 
nos exercer as funcções elem.entare.: que incumbem ao governo em 
qu,&J.quer Estado organizado. Em primeiro logar. nio haVia. poli
ciá neiil exercito; não havia defesa patronal, nem ordem publica. 
Nas :regiães do norte do Paiz, doininava. um regime de banditWmo 
eildetnico iilcomparavelmente mais bem organizaào do que 011 nM
sos sertões. Não ~a.via justiça. ..:... porque os apparelhos judlc1ar108 
estavam s.va.ssalados inteiramente á politicalha das facções. Nlo 
havia. ensino nem escolas. 

Nã.o havia meias de communicaçóes - porque liA.o exJattun 
estradas nellli rodovi.as, nem ferroviarias; Qa.da. 

Não havia hygiene publica, nem hospitaes, nem organizaçOea 
nem prophYJ.a.xia. Não haVia. finanças orga.niza.clas. 

O professor Weaterley, diz Oliveira. Vianna, resume o Hattl 
"soberano'' nesta phrase: "a cultural debacle". 

Meus ·senhoreS:· eli me não posso rurt:a.r ao prazer de contlnuar 
a leitura desta. pasma Julgurante. "O Haiti da "escra.vidio" apl'll· 
,senta outro aspecto. os americanos entram aJ1 e põem pa~ torn 
do governo, summaria. e drasticamente, os politiquelrOII que e:x
plorava.m, sob ci rotulo de .democracia do Paiz. Feito o que come. 
Çam a :refu:ri.dir, a. reformar, a. reorganizar tudo, isto é, a ;ovemar, 

R.eformiiU:n as finanças publicas, reformam o absurdo IYitema 
de imposto, instituindo-se por outro racional e justo. D'o ao. d.l
nheiros a.rreca.daüos applicação rigorosa e honesta., gaatando•.IIC 
em serviços pubiicoo. · 

Enchem o Haiti de escolas. de todo ·O genero: primarias, pro
fissiona.es e~; fundatn hospitaes modelos, dreina.m pa.nt.a... 
nos e, com isto, extinguem a malaria, e. a.ntiloGtom~". 
. . . ; 
•• "' ... a •••••• I • • A • I • ••••••••••• ~ • • • .. • • • • • • ..... • ••• O •••• o 1 O ••• I • I •••• 

JoãO PessOa realizou parte deste prog;ràrnma.: lutóu. contra. o 
govemó federal, def~ndendo, como um leão, a. aut~omi&. sacrif1-
cada da Parahyba.; levantou-se contra a:"selvageu:i insurreição de 
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Princem, que é um crime sem precedentes, na Vida do Paiz, grande 
chefe, grande commandante I 

Ajudaremos a tua obra intra.na.lgentl;l de defesa do nosso ~
tado, dentro dos postulados verc1ade1ros da. justiça applloada, ou o 
Brasil . se desaggregará. 

Appellemos para. as torças moraes da nacionalidade . .. Di.z Gus
tavo Le Bon na. "Psychologia. . dos novos tempos", que "a guerra. 
revelou J:Wl.ii uma vez o papel das forças mora.es ha., Vida dos po:. 
vos . . o descontentamento universal resultante de repetidos insuc
cessós, devidos á." incapac!da.de e ás traiÇÕeS de chetes venaes, caos-

. tituis. um terreno. de ~tura, ao qual gen:niD.a.ram. facilmente as 
doutrinas revoluciona.ria.s propagadas pelos innumeros agentes. 

O mo_vimento assim ·provocado foi favorecido pelas pr:Jmessa.s 
de t erras aos ca.mponezes e de off.icinas aos opera.rios". 

A Revolução está-sé rea.Uza.ndo por um contagio mental, af
firma-nos o psyehologo francez . 

Outra ná<> é a opl.nl.ão dos que amam o Bl'a.sU, ns. hora pre
sente, em que nos agonia a. morte ele. Joio PeseOa., col&o um abalo 
scilmlico para as proprias instituiç&ls . 

. Choremos a. perda, meus senhores, com os olhos fitos no Bra- . 
sil ·,que preparou a. abolição elos neeroa, doe capt1v011, e possue ain
da. · <que vergonha. !) tantoo escra.voa I Choremos sem restrlcções 
politica.s; sem. que se apegue ao masta.réo da nosaa dor a bandeira. . 
dos partidos que porfiaram e se deilacUa.ram. no campo, clioremos · 
na. tum'ba. dos beróes pa.rahybanos de 17 e 24, esse outro sacriifi~ 
cad.o, numa. época · de maior civillzação,. mas em que os ideae.s e a . 
espiritua.lidade a.inóa. não venceram o instinc".o rude do homem, 
adooiquemoo o nÜsso travo e amargor com a. esperatÍça de melllO-
res dias·. • 

Na lavra do sem~or lncornpreh.endido, busquemos a f ibra 

da resisténcia. p~ outros c~tes e outras lutas ma.iores, <l 

alento para .o ideal e para. o Bra:;ü,' o amparo pa.ra. ~ ltra.balllo. 

Sirvam estas. palavras de hontem e de hoje como. preito de ' 

homenagem ao invicto Presidente morto. <Muito bem,. Pal11Uls) • 

O Sr. Aséa.Dio bbíno (Pela arckm). - Sr. Presidente! .Srs. 

Deputados ! Neste ~te recebo designação honrosa: para., em 

.?Óme da baOOada. libe~ do Rio Grande do Sul, a:;aoc~~m.e. coma . 

me soUda.rizo, com a · . . homenagem gJ.oriftcad.ora· ao · Impei-ect:vel __ · 

João P~. 
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Recordar a. :figura singela. do parahybano egregio. tomba

do no esplendor 'da. matuxida.de e na plena expa.i:sã.o de sua: 
personalidade vigorosa, é, por certo, retraçar o perfil de . um _lu
ctador indomito; é, p<~r certo, evocar um exemplar da raça grande
na . sua generosidade e no seu Civi.«mO, lmmenso . no seJl ' esp.irito-· 
de sacriflcio e de heroicidade. (Muito bem.) · 

MagiStra.do e estadista, admini.Strador e politico o então 
Presidente da ben:. amada terra pa..rahyba.na dignificoU'' o preto..>io 
e impulsiono~ vertiginosamente o progr~o de seu Estado, e al-· 
candorou-se cçmo lidimo defensor da democracia. <Muito bem.)· 

Tenho, para Dlim, que não cabe a nós, eontemporaneos e. 
actores no grande drama. da evolução politico-social da actual!-· 
dacie brasileira, erigirmo-nos em juiu-; e á.vocar ·o julgamento de
uma quadra tormentosa da nossa. vida. politica, de que a. revo
lução de 30 :foi etapa. culminante. 

Creio bem que só por um desvio do juizo imparcial, que só· 
per ~ clamorosa injustiça, o historiador futuro poderá negar 
que, em cerj;o momento da vida naciocal, João Pessõa. encarn()ll. 
os ansei(!S do Brasil e toi a v6z de um grande povo que ·clama.Vl\. 
por liberdade e justiça, sem o que democracia: é palavra vã . 

E nos dias que correm, quando se pretende solapa:r os ali-· 
cerces da. social democracia, que a Carta de 16 de julho instituiu 
no BTasil - diploma que honra nossa. cultura. e que s6 aguarda. 
o juizo sereno e autorizado dos criticas, dos sabedores do Direito· 
e dos· sociologos- - ne.sta hora. · Senhor Presidente, em que uma 

·campanha impatriotica -e dilacerante pretende nos redUZir á. con.. 
dição de- servos, vamos evocar a memorta. augusta. de João Pessêa. 
com.o exemplo como symboio, oomo estimulo, e, CGndemnando os.. 
extremismos da esquerda e da direita lembremo-nos .da. advertezl
cia. de um grande soclologo italiano, de que a liberdade é a unica. 
e eterna.. força renovàdora. <Palmas.) 

'o Sr. Domingos Vieira <Pela Oràem) Sr. President e,. o-
~ado c:ie Pernambuco, representado pela bancada do Partido De
mocrata, não pôde deixar de se assclciar áS justas homenagens qu.e.·. 
se 'prestam neste momento á memoria do grande Presidente João · 
~- ' 

Poi em· Pernambuco, na Capital do Estado, num. salão publico
onde se rimiüa. a. famills. pemambucana, que o braço de um sics.~ · 
rlo, !ez abater o grande d~ln~:a· 

Ainda guardo na retina,. e nunca esquecerá núnha. memoria;. 
aquelle . sa.bbad,o· triste em que . aconpanhãmos . o corpo inanimado- . 
. do ~e Presidente' até . a morgzie; :guardo n:a reti:ria., e nunCa. . 
desa.pp~recer&- ·de minha. mem~, aquella manhii cheia ~e sol., · 
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etn que carregava.mos nos braços o corpo do . grande !'residente
para depositai-o na Matriz de Santo Antonio; guardo na retina., 
e nunca sabirá de minha. memoria, Sr. Presidente aquella. madrn
gada · merencoria em que, pelos nossos braços, restitllimos á Pa
za.hy'oa. o corpo iDa.Dimado de seu grande filho. E os gritos que se· 
faziam ouvi!: l;].lloqUelle instante partidos da mulher pernambucana, , 
representavam' os da alma de Pernambuco, chorando seu irmão. 
O nosso canto de guerra eram as estrophes do Hymn.o Nacional, . 
conclamando a redempçã.o ·da. Patria ~ 

Mas, a.s gotta.s aequelle sangue p;recioso de que se embebeu a . 
terra de Pemambuco, não ficaram perdidas. 

E tOtlaS as vezes que os · pernambucanos dignos passavam Glo
ria, - vêde bem, senhores, foi realmente na. Gloria que morreu 
o inovida.vel pa.ráhyba.no - tiravam o cbapéo, convictos de qus · 
um. dia a. bra.vura. pernambuca.na resuscit3.ria. para. vingar a morte 
do grande irmão parallybano. 

E dias depois, ajoelhado perante o altar catbolico resando as 
. exequia.s por alma . do grande brasileiro, teve Perna.m'buco de es
crever uma das suas grandes epopéas, repellindo a força publiCa 
que queria. dissipar, naquelle instante, a alma, do l?.stado, que, 
ajoelhada., rogava ·a Deus pelo grande morto. ' 

E a 4 de Outubro era ainda. a alma. Pernambucana. que, evo
cando o grande Presidente João Pessôa, se Ieva.nta.va como um . 
só hop~m pat:a.' expungir aquelles que não dignificavam a. Pa.tria . 

com urna palavra João Pessôa escreveu um monumento; com 
a sua morte fez ~ revolução. A palavra foi "nego" e a revoluçii.tt· 
é a que triumphou em 24 de outubro a.bi está redimindo a. Patria . 
Brasileira. 

Pernambuco não esquece. o grande pa.rabybano e, neste in'S:.. · 
tante homena~a a memoria imperecivel. · (Palmas.) 

O Sr. Fabio Ara.nha (Pela. oraem> -:- Sr. Presidente a ba!l-
. cada paUlista associa-se, tocada ·dos maiS fundos sentim.entoli de · 
admiração e respeito, ás homenagens prestadas pela Camara dos ' 
Deputados ao nosso ~ix-ande patncio João Pessôa : 

Jesus, um dia, falando s:os homens diSse: "Dei-:-vos o exemplo, 

para .. que, como eu fiz, vóS façaes.". João P~a. deu -~ Paiz ~ 
exemplo de coragem cívica, de bravura pessoa.!, na hora. impr~ : 

sionante do - "nego" i CUstou-lhe 8. vida, mas a .lição ' edificante : , ., - . 
flcotr: Carecia della o Brasil, por 1sso que estas homenagens hão

de se reproduzir em devotamento á ·· democracia, ·em amor á. so
ôeraiÍia da Naçãó, attrlbutoS ma.tcantes das consdericias elnaDC1-

. padaS·. Foi ~ hÓmem. DJgnlfico~J um mome~to ~rico do .. Br~~ 
~ <Muito bem . . Pal'!nM.) . ..'>: 

~ -

/ 
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Em seguida, sã.r;, approva.dos, conjunctamente os 
req~erimentos. 

O Sr. Presidente- Tem. a. palavra o Sr. Baptista. Lu.sardo. 
O Sr. Baptista Lusardo- Sr. Presidente, a Frente Unica do 

Rio Grande do' Sul se associa ás justas homenagens que esta. Casa 
do Pa:rla.mento houve por bem prestar, na data d~ 5o anniversa
rio da morte de João Pessõa ao inolVida.vel estadista da cruzada 
da Alllança Liberal. ' ' · 

Poderia. dizer umas tantas coisas sobre aquella. illustre perso
nalidade, narrando, por exemplo, á .Camara a :minha longa en
trevista com João Pessôa Da. capital da Parahyba, quando. da pas
sagem, ali, da caravana da AD.i.anl;a Liberal. 

E' uma pagina histories, é a psychologia da politica brasi
leira, através da palavra da.<~.uelle homem-:ene~gia.. Eu de!iniris 
João Pessôa como uma. individua.lldade que tinha por base a tri
logia: caracter, acÇão e honestidade, ao serviço da gyandeza. da 
Patria. 
· Quardo de memoria, Sr. Presidente o que disse João Pessôa, 

podendo invocar, a respeito, o te$emunho de alguns coestadoa.nos 
meus, rlognmdenses, e do ex-Ministro da. Viação, então Secretario 
da Pa:rahYba, Sr. José Americo de Almeida. 

o momento, porém, não é opportuno. Apena.s em nome da 
Frente UDica. .do meu Estado- e. a.gora. em nome do. Rio Grande 
do Sul inteiro por isso que a. bancada .liberal já. externou tambem 
seus sentimentos - associo-me ao preito que se rende á. memoria 
do grandé vulto que desappa.receu para se immoits.llzar ·nz glo-· 

. ria., dando um rumo definido á nacionalidade. 
O Sr. Presidente, aqui estou para. acudir a.o appello, ao cha

mamento, ao repto cio em1nente le:aàer da bancada. liberal do Rio 
Grande do Sul, Sr. João Carlos Machado. 

Porfiei, hontem, por vir a esta tribuna, mas a hora do expe
diente, consagrada. ao eolono, não m'o permittiu. Porfiei aind:1 
em !azt>l-o, á margem da. discussão de um dos projectos ~ or· 
dem do dia, mas v. Ex;. me ameaçou com o rigorlsmo do Regi· 
mento. Obediente á lei e, sobretudo, á ama.bllidad<! tão captivan. 
te de V . Ex., não tentei Violar a lei. interna. 

Eis porque, tão só:mente, a. l1l.Ílll'.a resposta foi retardada de 
24 horas. . 

Aqui estou, entretanto, Sr. Presidente, para dal-a integral, 
relatando o quehouve, sem rebuços, ·sem paixão, tra.zelido apenas 
ao conhecimento da.· Cama.ra a rea.lldade do5 acontecimentos . 
.Aqu! . estou, repito, para dizer, em JJngua.gem. serena, que ha em 
torno deste magno assumpt:o e responder, · se porventura necessa.
}'ió, aos apa.rtes dos honrados collega.s da maioria desta. caSa.. 

A eama.ra tem certamente v1vos na ~ os· .debates aqui 
ante-hontem. travados. Tanto o meu brilhante comp·a.nbeiro Sr.· Ber
nardés Filho quanto eu occupámos esta tribuna,· para rebater as 
criticias apaixoDad&s ·e inJustM que elementos governistas vêm mo
vendo· i .· mmoria. pa.r~entar devido á attitude por ella tomada. 
na. qUestão do feebam:ento -da. AllianÇ& Nacional. Ltbertadora. 
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A vehemencia, com que !alei, nasceu da minha inclignaçãu 
contra. os processos bastardos, dos que conscientemente preten
dem deturpar as noosas mais puras intenções, e cresceu no justo. 
revide de int~pções aggressivas, que a Camara toda presen
ciou certamente edificada. Mas em m.1m os estos de revolta nun
ca extinguem o culto da justiça e da verdade. 

Não é para renovar accusações que volto b. esta tribuna. 
Aqui estou acudindo ao repto, que no fim da s~ me lançcQ 
o nobre leader ·da bancada situacionista. do meu &ta do. · 

Dis:.e eu hontem que continuamos ·a. formar nas fileiras da 
opposição, por entendermos que o Governo do Sr. Getulio Var
gas está. divorciado dos boDS caminhos e sacrificando os interes
ses yitaes da. Nação BrMileira. Affirmei e rea.ffirmo que não nos 
encoptra.mos nas delicias do poder exclusivamente porque não c 

. quet:emos. A nossa. fidelidade ao cumprimento dos nossos deve
res é Que nos conserva, através de todos ·os riscos e .sacrificios, no 
ostracismo, que enobrece os fortes e enaltece 'os homens sinceros. 
Jâ por duas vezes tivemos de rejeitar propostas para voltarmos 
ao aprisco official . 

. O illustre Sr·. João Carlos . Machado pede prOVa.'> da m.inl'lll. 
asserção. Mas Senhores Deputados, só quem não as podia recla•: 
mar era. S. Ex., pois, precisamente deve ser S. Ex. o mais in· 
formado da banal realidade, que hontem aqui exprimi. 

Já, porém, que S. Ex. a.s requer com um tom de repto, apenas 
para impressionar os ingenuos, aqui estou para relacionar os 
fi;I.Ctos com. a sua 'indesmentivel clareza.. 

· si.":l. Sr . Presidente, nos foram offerecida.s com.. 
posições em torno do governo do Sr. Getulio Vargas. ; 

Quem as offereceu, indaga. o Sr. João Carlos Machado? 
Precisamente o chefe do partido a que S . Ex. pertence. 
Antes de mais, façamos uma raplda digressão a.o passado. 

Em :Ma..rço de 1932, a Frente Unica do Rio Grande rompeu poli
ticamente com o Sr. Getulio Vargas, em memoraveis documen
tos publicos resultantes de conferencias, ás quaes o Sr. João 
Carlos esteve l!resente e ·nas quaes os desmandos da dicta.ciUra 
foram vasta e pro~undtunente ana.Jysados por todos nós, pelo 
General Flores da Cunha inclusive. 

Essa. era. a nossa posição nos. primeiros dias de Julho de 193a 
quando se . desencadeou a revolução constitucionalista.. Na.quelle 
tl'ag1co ·eplsodio, scindiram.-se os partidos da nossa ·terra, O en
tão mterventor ficou ao lado da dictadura. Nós outros, c~rlt os 
srs.. Borges · de Medeiros e Raul Pil1a á frente, ficamos com os 
revolucionarias e tudo demos pelo triumpho material . da causa, a 
que estavainos vinculados por um compromisso de Jlonra.. 

Vencidos · pelM armas, soffremos todas as consequencias ela 
derrota. Nenhum de nós - notem o Paiz e a. Camara - nenhum 
de n6s pediu miSericordia.. .Pertencemos áquella 1àlange dos que 
soffrem tOdas' as iuoarguras, mas não se rendem pelas commo
didades do poder. separados uns dos outros, perseguidos, diffa
mados, conservamoS mta.cta a. nossa fé. A velha. alma gauch.a 
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'habituada ás lutas e aos revezes, mais uma vez demonstrou de 
que aço é feita a sua couraça- Através de todas as ·difficuidades, 

--eoncorremos as eleições constituintes. sem chefes presentes, as
sistiril.os a um espectaculo maravilhoso . Eram os .moços que to
mavam o commando das nossas legiões. Se os velhos commandan
tes estavam privados do exerclcio, novos leaders brotâ.vam da fé 
mquebra.nta.vel e ·dirigiam as legiões insubmissas. Depois, veio o 
regi.ine constitucional. Tornamos aos lares, empenhamo-nos em 
nova campanha eleitoral e o Brasil viu que em menos de um 
·mez oitenta. mil frenteunistas affinnavam nas umas, a despeito 
de tudo, a sua inamolgavel força de persistir na mesma recta &>

-trada. de dever moral. Mas a. tudo isso continuavamos tão longe 
·do Governo como a 9 de Julho de 1932. (Muito "bem) • 

Inesperadamente para. nós em Março deste anno, o sành.o: 
General Flores da Cunha se dirigia aos pa...-tidos da Frente Unica.. 
solicitando um encpntro. Depois de démarches conhecidas, avis
t aram--se na casa do Dr . . Vicente Santiago, em Porto Alegre, o 

· ~ntão interventor no Rio Grande e os Srs. Raul Fllla e Qswa.Ido 
Vergara. Nessa conferencia. o Sr. Flores da CU.lllia descreveu a 
-gravidade da. situação do Paiz, as ameaças que pesavam sobre 
o seu futuro, e propoz que de novo se unissem os ·riograndenses 
que a politica. separara h.a. tres annos: o .. sr . Flores da cunha e.;
tava disposto a organizar · um governo de concentração no ~a.-
1io, abria-nos todas as !ranqulas possiveis. Esquecidos dos dissi
Qios · passadós, volta.ria.mo a cooperar nG mesmo · campo politico. 
Sabe a Naçã.G o que foram aquella.s démarches processadas em pu
blico e tambem sabe a Nação qual 1'oi a nossa. ·recusa !onns.l a 
qualquer cambalacho, a quaesquer recompensas ~teria.es, a . quaes. 
quer composições com os nossos adversarlos. 

0 SR. JOÃO CAlU.OS - V. Ex:. pennitte· uin aparte? 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- Pois Uã.o. 
O Sll • . JoÃo CARLOS - O s1lencio com· que estou ouvindo sua 

brllhs.nte oração, de fónna. alguma. pôde representar qual(luer 
parcella de solidariedade ou de assentimento a varias das af!ir~ 
mações que v. Ex. está. fazendo. Eu me reservarei para. oppor
tunamente, responctel-as. Mas. quanto li palavra. neste momento 
tncluida no discurso i:le V. Ex., é necessario que l&ccentue desde já 
que não foi proposto ca.inbalacho algum pelo General Flores da 
Cunha. . 

\O SR. JoÃo NEVES- Nem o ·orador o dlMe. v. Ex. não atten· 
tou bem. 

O SR. JoÃo CA!Il.os...,.. S. Ex. o atfirmou e eu estou desde logc 
esclarecendo .. q!le não acceciertamos ·a quálquer cambalacho. 

O .SR. RAVL Brr.rmcomt'r - ·o orador decl~ou que não a.c:.. 
eeitavam camba.lacho • 

. ·o SÍ!.· -Joio NBVES - . Não disse. que foi propo.Sto, mas, sim. 
que não acceitari~ 

·O .sa. Aui\IJIEIO:O . CO!U!EA - Deu a _. entender que podia ser 
proposto. 

' . 
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O Sr. Presidente - Attenção! A hora do expediente está 
jjnda.. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- Sr. Presidente, V. Ex. cum
Jlre o Regimento e a mim só me cabe acatal-o. Desejaria que 
"V. Ex. me ccuced~e a palavra para explicação p=ssoal, tão logo 
.seja possivel. 

O Sr. Presidente- lJ_ Ex. ficará. inscripto. 
O SR. :BAPTisTA LUSARDO - Agradecido a V. Ex. <Muito 

JJem; palmas> . 

O Sr. Presidente --Está. finda a hora destinada. ao Expe-
~diente. · 

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

Comparecem mais, durante a hora do Expediente, 
os Srs.: 

Agenor Rabello, Generooo Ponce, Caldeira de Alvarenga, Mario 
. Chermount, Abguar Bastos, Fenelo~ Perdigão, Lino Machado, 
Magalháes de Almeida, Henrique Couto, Godo!redo Vianna, Age· 
nor Monte, Adelmar -Rocha, Pires de Gayoso, Democrito Rocha, 
J'osé de Borba, Martins Veras, Alberto Roselli, Gratuliano Brit
to, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, João Cleophas, Ozorio Borba, 
Barbosa. Lima. Sobrinho, Motta Lima, Emillo de Maya., Orlando 
Araujo, ·valente de Lima, Sampaio Costa, Deodato Maia, Melchi
sedek Monte, Manoel Novaes, Clemente Marlani, Luiz Via.nna Fi
lho, Joã.o Mangabeira, Alfredo Mascarenhas, Arnold SUva, Arlindo 
Leoni, Francisco Rocha, cictavio Ma.nga.beira., Wanderley PinhO. 
Pedro Calmon, Leoncio Galrão, Arthu'r Neiva., Rapha.el Clncurá, 
Edgard Sancbes, Ubaldo Ramalhetes,. Pereira Carneiro, Amaral Pei
xoto, Julio de Novaes, Henrique Lage, Salles Filho, João Guima
rães Raul Fernandes, Levi Carneiro, Edua.rdo · Duvivier, Acurcio 
Torres, Cesar Ttnoco. Allpio Costallat, Lontra Costa, Lemgrub~r 
Filha. Bandeirs. Vaughan, Carlos Luz, Noraldlno Lima, José Braz, 
'I'heodomiro Santlago, João Beraldo, Arthur Bernardes Filho, JUJi• 
celino Kubitschek, V1e1ra. Marques, Anthero Botelho, Bueno •Bran
dAo, Delphtm Moreira, Pereira. Uma, santos Filho, Oscar Ste
venson Carlota Queiroz, Moraes Andrade. Joaquim Ba.nlpãlo VI· 
dal, Ma.cedo Bittencourt, Laerte Setubal, Jorge. Guedes, Roberio 
Moreira, Aureliano Leite, Miranda. Junior, José Cassio, La.udellna 
Gomes, Corrêa. da. Costa, Pllhlo Tourinho, Francisco Pereira, José 
Muller, Abelardo Luz, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, De
metrio XaVier, Annes Dias, Pedro Vergarà, João Simplicio, Rat.:l 
Bitteneourt, João Neves, Oscar Fontoura, Aniz Badra, Erm.ando 
Gomes, Sebastião Domingues, Francisco. di FiQri, Arthur da Rocha, 
Francisco Moura, Adalberto Camargo, Damas oitiz, Vieira. Ma
~edo, Martinho Prado,. Oliveira Coutinho, PaUlo A..,<;s~Wlpção, Pe
dro Rache, Vicente Ga.lliez,_ França Pilho, .Moa.cyr BarDo5a, Au
gusto Corsino, Abelardo Ma.rínho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, 

! -
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. :Paulo Martins, Moraes Paiva., Barreto P.into, Tbompson Flores 
(124) . 

DeiXam de comparecer os Srs.: 

Al'ruda. Camara., Deodoro de · M~dança., .Jbsé · P:ingan'illlo, 
Agostinho Monteiro, Gerson Marques, Pedro Firmeza., Olavo Oli
veira., Humberto de Andrade, Jehovah Motta, Adolpho Celso, Ma~ 
rio Domingues, Humberto Moura, Severino Mariz, Mello Macha
do Lauro Passos, Pedro Lago, J. · J ., Seabra., Maga.lhã.es Nett_o, 
AsdrUbal Soares, Nogueira Pemdo, Candido Pessoa, Berm~to Sll
va. Ca.rlillo Filho, Nfio Alvarenga, Bias Fortes, Martins Soares, 
Levindo Coelho, Adello Maciel, Washington Pires, Polycar}Jo Víot
ti, Carneiro de Rezende, Macario de Almeida, Negrão de Lima, 
Jooé Alk:mim, CelsO Machado, João PeDido, Simão da. Cunha., Re
zende Tostes, João Henrique; Jacques Monta.ndon, Abreu Sodré, 
Paulo Nogueira, VergÚeiro Cesar. Gama Cerqueira, Castro Prado, 
Bíat" Bueno, Ryppolito do Rego, Teixeira Pinto, Felix Ribas, Meira 
Junior, Justo .de Moraes, Hora.cio La.fer, Trigo de Loureiro, Fre
derico · Wolfenbuttel, Victor Ru.ssoma.no, Eurico Ribeiro, Abilio de 
Assis, Martins e Silva., ..!Dberto Alvares, Lima Teixeira., Gtlstão de 
Britto, Roberto Simonsen. ç.>astão Vicligal, Arlindo Pinto, Cardoso 
Ayres, Vicente Gouveia. . - (66) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr'. Presidente .._ A lista de presença, accusa o comparecl
mento de 226 Srs. Deputados. 

2.a discussão do projecto n. 148, de 193~ (1.• Le
gislatura) , abrindo, pelo Mini.sterio da Agricultura, c 
credito especial de 300:000$000, pa.ra. occorrer ás des
pesas com o combate i raiva. em varias zonas cria
doras do Paiz. · 

Encerrada a. discusslo dos arts . ] ,0 a. 5.0
, flca.ndo 

ad1ada. a. votaçl.o, na fonna do Regimento. 

- 2.• discussão do projecto n. 139, de 1935 (1." Le
gi81a.tura,), orpn!zando a. .As81stellc1a Judlciarla. 

o Sr. Presidente - E:ltra. em discussão o projecto. 

Ha sobre a Dles& uma emencta que va.e ser lida.. 

E' lida, apoiada e enviada á Commtssão de Con.s~ 
tltuição e Justiça a · seguinte 

EMENDA AO PROJEC'I'O N. 139, DE 1935 ( 1.& ~GIS!.ATURA) 

(2.• discussão) 

Substitua-se o .. texto do art. 13 pelo seguinte: 
"CaSo o assistido obtenha ganho · de causa., serão ·pagos pela 
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parte adversa todos os sellos, taxas, emolumentos e custas cio 
processo. _ 

Paragrapho unico. Neste caso, · a.lém das custas que lhe !orem 
contadas nos autos, caberá ao patrono um honorarto de dez po::." 
cento do valor daquillo que o assistido haja de receber". 

Sala das Sessões, em 26 de Julho de 1935. - Tll.eotonio Mon
teiro de Barros Filho. 

Encerrada a discussão dos a.rt.s. 1.• a 21, ficando 
adiada. a. votação até que a referida, Con:unissão de 
parecer sobre a emenda. offerecida. 

Discussão unica. do parecer n. 9, de 1935 <1! Lc 
gislatura> , mc:ndando arch.ivar a. circular da Unido 
Hispa:no Americana, suggerindo a adopção de uma 
bandeira para commemorar a data de 12 de Outubro; 
cam parer:eres das. Commiss"ões àe Diplomacia e Edu
cação. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a votação, 
na forma do Regimento. 

Discussão unica do parecer n. 10, de 1935 (1. • 

Legisla.tura) , manãa:nào arch-iva,r a representação 
da Associação Commercial Suburbana pedincU) 
amnistia por 90 dias para o pagamento dos im~ 
pt:Jstos em a.ira2!}, sem multa. 

Encerrada a discussão, ficando adiada. a vo· 
tação, na. forma. do Regimento. 

O Sr. Presidente - Esgotada a materia da Ordem do Dia 
dou a. palavra, para explicação pessoal, ao Sr. Pereira Lira. 

O Sr. Pereira Lka (Para explicação pes~oal) - Senhor Pre~ 
. sidente, f\rs. Deputados: - As considerações que agora vou ex

pender - não. quiz enca.rta.l-a.s dentro do discurso que a. Ca.mara. 
ha pouco ouviu da. minha. bocca. em jw;tificativa das homenagens 
que requeri para. o dia. de hoje - da.ta do passamento do Presi
dente João Pessôa -. porque, certamente, para. ellM não contaria 
com a. •ma.ntmidSde das opiniões, e era. devel' de rigorssa. delica
deza, para com a minoria desta. casa., que eu apresentasse e de~ 
fendesse a. minha moção em termos de merecer o apoio, o voto 
e a solida.riedade de todos. . 

Fão deveria eu provocar uma. manifestação pa.rtidaria., ce 
facção, tangida. pelas sYmpatbia.s de uma. corrente parlamenta:c, 
mas' sim. que retratasse o sentir de toda a Camara, de toda. a de• 
p~ bl'8.5ileirt.. 

Conservei-me, assim, inscripto para. uma explicação pessoal. 
E ~ n~ conformidade que invocó a attençã.o dcs meus pares. 
Se, no correr da. argumentação qtie me vae sahir dos labias, pro-, -
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1~>rir algum conceito que porventura melindre as susceptibilida.:. 
des de quem ciuu que seja, - decl~ro desde_,já que o tenho como 
:retirado, pois o meu pensamento o intuito que me traz á. tribuna., 

-é o de focali~r questões e oppor embargos a phrases empregadas, 
por -vezes, por membroS da minoria, e referentes ao meu Estado 
·natal e á sua historia poütica . 

Sr. Presidente: 

Ao bosquejar o quadro da evolução das nossas institUiçées po-
-liticas, na época contemporaneo, e, notadamente; para realizar a 
decantação dos acontecimentos mais recentes, extra.hindo de1les 
o seu contendo social, - urge que nos alcemos, antes de mai.s 
nada., áquella "a.t.mosphera goethiana de perfeita. suenidade", re-
1erida, não ha. muitos dias, desta. mesma tribuna, pela eloquencia. 
apa.uconada e apa.lXonante dessà. grande figUra. intellectual que 
.aqUi representa o P . R. P., de S~o Paulo - o Sr. Roberto Mo
reira . 

Convenhamos, preliminarmente, em que ãs palavras de ran
cor, não é só precisO suffocal-as na garganta, cessando de uma. 
vez para semp-re o biblico -ranger dos dentes. E' mistér extlrpcr 
o odio do coração para da.t corpo e realidade· á mais· bella, á 
mais brasileira, á mals hum.a.na. das conquistas da Constituiçã!:l 
de 1934; a amnista reciproca e generalizada·. 

Refugindo · aos aspectos pessoa.es vividos no C1:1l'SO . da cam
panha da .Allia.nça Liberal e exacerbados na. phase dictatorial -
eu a.dhiro de publico ao con-vite do nobre leader da. minoria, Sr. 
~oão Neves, para que sejamos 1935! 

Pols sejamos ! 

Fa.t!.end.o historia 

N""ao declinemos nomes proprios, não acudamos á. apuração de 
TsponsabUida.des prescriptas, não nos percamos nos 'surtos de 
~cções !!" reconvençée.s cuj!U> insta.ncla.s estão mesmo extl.netas, -
para, assim, bem recolher da. chronica o que, ella. tem de utll e 
proveitoso, o materiBJ. imprescindivel á definição dos rumos da. 
formação bistorica. de nossa. democracia. 

A ninguem - pessoas ou bandeiras part1darla.s - cuido in~ 
juriar, accentuando que a. vlctorJ.a da· revoluçli.o de 1930 foi en
volvida "numa onda -de espraiada. pop$ridade". 

A pbrase não é minha. Pronunciou-a o grande tribuno pa.u
lista.no a . quem tenho a. honra de contradlctar. 

E por que essa ·~onda de esprs.iada. popularidade"? 
Zm a iilsatis!acção que se apossS.ra da Nação Brasileira. e rei .. 

lltlvã. de Norte a . Sul do Paiz, decorrente do falseamento do re
giine republicaDo, mercê da ini'idelidade ao ideal · deinocratico. 
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· Fructos da Revolução àe 1930 

Terão sido attendidas todas as nossas esperanças? 
Provavelmente não. Ou, ainda.. As situações revolucionarias 

:são parenthesis na historia dos povos e se deS'fulam á substituição 
ou ao refazimento das suas instituições. Revolver e construir são 
acções não simultaneas. A segunda _;_ espera que o revolviment!> 
passe, e que o Estado· reentre a. vida le~alitaria., ajustando-se ~ 
.novas normas jurídicas, creadas ou retocadas. 

A despeito dessa verdade sociologica., quando V . Ex., Sr. ·Pre
sidente, na.quella tarde historica, promulgou, com tão marcante 
sentido da ·dignidade cívica, - proprio de um Andrada, a Carta 
·de Julho de 1934, mUita.s conquistas eram já. de enflleirar no acti
'VO da iRevolução de ·1930. 

O ifacto a assignala.r, de preferencia., é que, pela primeira. vez, 
a Nação Brasileira projectou, discutiu e elaborou · o seu Estatuto 
'Politico. Pela. primeira. vez! 

A Carta Monarchica, oriunda do arbítrio do Príncipe oppres
~or, divorciado desta. grande pa.tria desde a. dissolução da Assam
ôléa de 1823, - padeceu do peccado original da. outorga dynas
tica que deu ás ga.rantia.s constitucionaes, menos a. definição dos 
direi~ do cidadão, do que o matiz humilhante do favor da Co
Tôa. do beneplacito real .. ~ 

A Constituição de 1891, gerada de um liecreto do prim~iro 
Governo Provisorio . republicano, transitou no seio da primeira 
ConstitUinte, guardando as linhas !undamentaes da manifestação 
d.ictatorial . . . · 

Compara.e agora a elaboração constitucional do ·Pacto vi
gente. 
, Organizadora do Ante-Projecto, a Sub-Commtssão do Itama

raty rião se subtrahiu ao ascendente de qua.si todo o MiDisterio 
creado pela, Revoluçãp de OUtubro . O Governo nelle influiu, plas
mando-lhe a. estructura., e retocando-o afinal segundo o· alto sen
tido de sua comprehensão pa.triotica.. 

A .Assembléa Nacional Constituinte de 1933-1934, recebendo o 
Ante-Projecto, m&nifestou-se, livremente, na. supremacia do sen 
poder polltico, substituindo-o por um . tT~balho totalmente novo. 

No cu:so das votações, innumera.ye1s !oram as derrotas ·d03 
..Ministros da Revolução! Delles, vieram. algUDS, defende:-, pera.n
te a Assem.bléa, as suas ideologias renovadoras, attendidas qui! 
!oram emquanto as ortentaçces pleiteadas coincidiam com a. so
berana. decls§.o <lo venera.vel corpo deliberativo. 

O voto dos sa.rgentos e das mulhere1;, a. pluralidade syndical. 
a qUestão dlu> riquezas do sub-solo, da. eaçg. e d& pesca, o pro
bleina. trlbutario, e creaçlo dos fundos especlaes, a organização 
do Tribunál de Contas, a form.e.ção do Senado, o modo de regular 
a representação ele classe. as gratificações a.cldicionaes, a questão 
<lith~phica, - tudo foram derrotas das post;ulações m1n1Ste
ríaE:S, 
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· Qua.si toda a legislação do Governo Provisorlo, ainda, a mais 
recente, longe de receber a chancella. homologatoria., como se tem, 
simplistamente aiflrmado, recebeu da. independencia. da Asse~bléa. 
Nacional Constituinte, por força do art. 187 da Carta, os corre- . 
ct1vo.s e o reajustamento do legislador do Estado Novo. 

A Constituição de 1934, nella não logrou ingresso a faculdade 
provisoria. de, no a.pós-promulga.ção, se expedirem os decretos
leis que a Dictadura en~ndia. necessarios ·para o pom desempe
nho das funcções presidericiaes do primeiro . magjstrado a ser 
eleito .. 

Todas essas circumstanci.as, eu as refiro, Sr. Presidente, como 
obra de justiça. aos homens dignos entre os mais dignos que com
puzeram a ultima A.ssembléa Nacional COnstit~inte da Nação 
:Braslleira.. 

se esta sagrou primeiro Presidente da Repu!>llca ao ·Chefe da 
Revoluç.ã.o de Outubro é que assim o quiz, na. plenitude da. sua so-
berania, fazendo a escolha dentre as candidaturas expllcita. ·OU 

implicitamente postas. 
Foi liVYe, liberrimo, o voto da Assembléa, na eleição presi

dencial, como se revestiu de pureza .suffragraria a votaçãO da 
Co:llo&tituição de 1934, que (em. honra. da. Revolução de Outubro, 
seja. assignalado) - foi a primeira das CaJ1;as Constituciooaes 
que os representantes da Nação Brasileira projectara.m, discu
tiram. e adoptaram. 

Esse o primeiro :fructo da Revolução de 1930. 

Elogio da Constituição 

Não é disso, porém, que eu quero tratar: não me reservei, 
nesta. hora.. o elogio da obra constitucional. 

Dentre as rea.lizaçóes da chamada Republica Nova, podemos, 
comtudo, de passagem, enumerar exempllficativa.mente: 

a) a instituição do voto livre; · 
õ) o apparelhamento de l1lJUI, legislação social, ineXistente 

atê então no Pa1z; 
c) a solução do problema daS seccas; e . 
d) a amnlstla, de ha. muito, reclamada pela Nação. 

Verdaàe eleitonü 

Se nAo ba democracia. sem corpo eleitoral, sem voto livre e 
honestamente apurado, - as instituições · democraticas brasflei
ras não têm passado de uma. palavra. vã, sem. correspondencia com 
os factoS, repre;entando nada. mais nada menos do que um mons
truoso e colleetivo estelllonado político, para usar a expressão· do 
grande Saldanha Marlnho. 

Tal o compa&SO no primeiro imperlo, e ainda essa, a pseudo 
democracia coroada de Pedro de Alcantara, como tambem dessa. 
bUrla não differiu. o regime eleitoral instituído em 1891 . 

Razão, assim, não assiste. ao eminente parlámenta.r Senhor 
Roberto ·Moreira quando •. em seu discurso de 23 de Junho,· éan-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:46+ Pág ina 33 de 84 

-365-

tou louvores ao regime mona.Tchico sossobrado em 89. A monar
cbia. não pode ser justamente chorada dos cidadãos verdadeira
mente possuidos do espírito democratico e, mUito menos, de uma 
peregrina .intelligencia que alça, no sei9 do parlamento b1-asileiro, 
a. sua voz, em nome e renectindo as tradições daquelle l?artid:J 
Republicano Paulista dos tempos da propaganda, herdeiro dire-• 

/ cto do ideario do Manifesto de 1870 e que se levantou çorno un1 
protesto contra. a corrupção politica. da. época., na. memora.vel 
Convenção de Itu'. 

Alguns membros da minoria desta Casa - não é desrespeito 
dizer porque o faço dentro dos limites da maxima cortezia 
estão contagiados da mentalidade da mulher de LOt, que eu 
defini, na da.ta de hoje, em 1931, em discurso pronunciado no 
tum.Ulo de Joio Pessôa., e que vejo agora, numa contradicçã.o mar
cante, relegada na forma, mas a.cceita. na substanei~. na oração 
que estou tendo a. honra. de cont!'ariar. 

o symbolo õiblico está sendo jmitado por uma ala. da minoria. 
Será que estã contaminada daquelle espi.rito saudosista de um 
intenso negativismo contra as i.Dstituiçées republicanas? Não! 
Mil vezes não! 

A ala da miD.orla. contraria á Revolução de 1930 não poderá, 
não deverá.: não quererá repetir para os erros do passado aquella. 
attitude que Ruy Barbosa condemnava nos remanescentes da mo
na.rchia e aos quaes fazia o remoque contundente: pretendem ser
vir ao Rei com a mentira, não tendo ousado servil-o com a vida ... 
Não! Mil vezes não! 

A. mona.rchia. floresceu no regaço da. mentira eleitoral; a Rt!
publica. de 1891 continuou a monarchia.. 

De Tobias Barieto é conhecido o julgamento: o Brasll valia 
uma especie de corporação de mão morta, de que era unico agen

. te o poder pessoal do mona.rcha.. 
Nabuco de Araujo exclamava, após a sua. longa experiencia 

nas coisas publicas, estas palavras celebres: - "Ora, dizei-me, 
não é isso uma fa.rça? Não é isso um verdadeiro absoltitW!lo no 
e.stado em que .se acham as eleições no nosso Paiz? Vêde este so
rites fatal, este sorites que acaba com a existencla. do .systema 
representativo: o pOder moderador pode chamar a. quem quizer 
para organizar ministerio; esta. pessoa ·faz a. eleição porque ha de 
fazel-a.; esta eleição fa.z a maioria. E ahi está. o systema repre
sentativo ·do nosso Paiz"! 

E Silveira. da Motta clamava no Senado: "No Brasil o que 
ha somente é a. forma do governo representativo: a substanci:~o 
desa.ppareceu" . 

Eis ab1 o que er~~: o chorado regime monal'chico. 

VeJamos agora. a. ver~e eleitoral Da. Republica. de 1891. 
O SR. SALLES F:rr.Ho - Na. parte relativa. á. monarchia, pareoo 

que V. Ex. está sendo injusto, porque esse balanço é da monar· 
chia. já na decrepitude. :a:ouve, no temp~ do Imperio, govemos 
derrotados pelas lejs eleitoraes feitas por elles proprios. 
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o SR. PEREmA LIRA - Houve um caso: o caso Sa.raj.va., ~~ 
a.ssiin mesmo, parcialm:ente . 

O elogio da. monarchia., feito por V. Ex., que é republicano ... 
o SR. SALLES Fn.Ro - Não é o elogio da mona.rcbia, é o elo

gio da justiça, porque, de accordo com as palavras de V . E:-:.,. 
parece que sempre vivemos num regime de fraudes eleitora.es. 
Não foi tanto assim, nem mesmo no ·período republicano. 

o SR. PEREIRA. LmA - A monarchia. instaurou-se, no· 
Brasll, dissolvendo a Constituinte de 23 e outorgando uma Carta 
pelo arbit rio do principe. As eleições que se realizaram depois 
foram, todas ellas; manchadas pela violencia e pela fraude. 

O SR. SAU.ES Fn.ll:o - Ntm1 todas. 
o SR. PEREIR.A LIRA- Houve uma excepçã.o: quando to

do o Paiz clamava contrâ. a mentira, a. burla, a. violencia. e a.· 
!ra.ude, fez..se a tentativa. da lei. Saraiva. Saraiva. era figura ex
cepcional, qu'e jámaís quiz pôr a . sua autoridade miD.ísteriill a ser
viÇO <la sua organização partidaria.. Nesse governo, dois _MJ.njs

tros foram derrotados; mas a segunda. experiencia. da lei Sa
raiva foi o ma.is estrepitoso desastre. 

o sa. SALLES Fzr.Ho - Eu apenas queria provocar de V. Ex. 
essa. exceJ)ção. 

O ·SR. PEREIRA LIRA - Fica feita justiça a Saraiva.. 
O SR. OsWALDO LIMA - Os partidOs, ao tempo da monarcbia, 

se revezavam no poder . 
O SR. PER.EIRA LIRA - ,o unico poder que existia e;ra a 

vontade pessoal do lmperador. 
Esse assumpto, aliás, está. completamente estudado. A vida. 

dos partidos era. ap~nas llusoria. porque, na realidade, uma uni~ 
coisa existia, reJ)ito: o poder pessoal do monareha .. 

O SR. SALLES Fn.Bo - Vê V. Ex.: dois regimes di!ferent E'.-;;,. 
e, no emtanto, os mesmos processos. 'Aliás, com. o p:roprio RÚy 
Barbosa houve' uma. excepçã.o: á Bahia, certa vez, deu uma elei
ção que constituiu grande hónra. para Ruy, e que elle celebrou ~e 
maneira mUito eloquente . 

O SR. PEREIRA LIRA - Foi uma excepção. A excepçi o · 
confirma a regra. 

o Sa. S.u.LBS FILHo - A ma.rcba do systema eleitoral, no. 
BrasU, é invariavelmente a. mesma: ao começo os zelos pha.rlsai
cos; em seguida, as violen.cia.s, e, depois, a fraude . Tem sido sem-
pre assim. 

O SR. PEREIRA LIRA- OUçamos a palavra. de Ruy Barbo
sa, - o grande a.rtiflce da Constit uição de 1891; tomemos o _seu 
depoimento Jrrefutavel na demonstração abaixo: 

· " . . . á vespera da. eleição a.nnÍmciOOa., sub~rahem-se os li
vros de actas, alliclando...se, éin seguida, os .mesarios, para. t~e não · 
reumrem. Onde enes;em cocsequenda, nlo comparecem, lavram... 
se as ac"..as a. bico de pena. onde, ao contrario, as mesas se cons
tiLuem, e se proCessa com reguiártda.cie a. eleição, accommettem..se"' . 
as -secçrJes. e roubam-se a.s ~ .substituindo-se, mediante actas::. 
Sd-~oc. a. ~elçlo real por oatra.; ou, quando se não logra esta su~ 
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stituição, manipula-se, por meio de outras acta.s, uma eleição 1~
teral, absolutamente suppositicia, contraposta. á verdadeira. Em. 
:não ha.Vendo escrutinio, as actas fraudulentas o supprem. Em e> 
havendo, lidimo e escorreito, as duplicatas o contestam. 

Mas não bastaria. Pela melhor rêde ainda se trasmalha muito 
petxe. A despe'ito desse ·vasto systema. de ardis, muitas eleiÇões 
validas e muitas actas irrefragavels escapariam. A malicia., po
rém, não des~a.. O pescado fugido ao manzuâ., cerca_se na. 
cambôa. ... Desta derradeira colheita se incumbe o serviço postal. 
As actas legaes, de que se não conseguiu dar ~bo por outro.s ar
~los, retêm-n'as as agencias do correio, para se coilSUIIiirem ou 
substituirem. 

Ainda. assim, comtudo, a existir justiça na pollt1ca, a expres
são da.: vontade nacional teria uma contingencia. de lograr a. sua. 
desforra na assembléa apuril.dora, no Congresso Nacional, perscru
tando-se ali os escaninhos da fraude desmascarando-se com os 
protestos as eleições imaginarias, recti!icando-se pelos boletins. 
ás invenções das setas mentirosas, rejeitando-se com a evidencta 
da prova. circumstancial, concludente e inelutavel, o contrabando 
em grooso da moeda. falsa eleitoral. Essa. bacchanal publica, ver
gonha de uma época e deshonra de um palz, não resistiria, talvez. 
á 1uz: projectada sobre ella em jorros, num debate consciencioso·' . 

E os recoilheclmentos? · 
Ah!, Sr. representantes da Nação, não é dos meus proposltcs 

articular um libello fulminante contra. os homens e as institui
ções (lUe a Revolução de Outubro derrubou, com os applausos da· 
PBtria Brasileira. . 

. será que haja alguem com bastante desembaraço para de
fender as inqua.llf!caveis e5J)à11a.çõeS praticadas nos ultimes reco-. 
nhecimentas da Republica Velba? 

Quem é que se animaria? 
Quem? 

Quem, liberto da. tyrannia. e do caciquismo, nesta hora viria.. 
appla.udlr a degolla da. bancada parlamentar que··o povo parahy
b&no maridá.ra ao ultimo Congresso dissolvido, facto ignominiooo 
que já teve a mais dramatica das condemna.ções. Sr. Prestdente, 
do verbo inflammado do eminente lea.der da. Alliança. Liberal? 

· Aliás, Sr. 'Pre.sldente, eu peço venia a. V. Ex. para traspassar· 
a. pala,vra · a um dos nossos mais ~tes companheiros nesta 
CIPolllal"a. Quero referir-me ao meu muito prezado runigo e mes
tre S. Ci.ncina.to Brà.ga ..:._ uin grande brasileiro e dos mais au
torizados- subscrlptores do chamado Manifesto do Partido R a
publicano Dissidente, d.a.tado de 5 de Novembro de 1901, ~o qual 
extraio o subsequente toptco que vale como . inflammada objurga
t:orta i Republlca de 1889, na sua. pratica _de personalismo funesto· 
e absorvente: 

"Os desvios do regime "decabido haviam CQ.mbalidÔ o orga... 
Jll.smo m.ciooal; e era <te prevér, por làso, que suàs efnorescencias
se manl!esta.ssem no (uncc1onainenío . das nov~ · instituições: ao, 
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partido republicano, que deVia seguir. as tra.dições impoll~tas da 
propaganda, cumpria, vigilante e attento, velar por ellas. 

Infelizmente nem sempre assim succedeu. Augmentado por 
elementos novos e dedicados que lealmente acceitars.m. a Repu
blica, foi-se aos poucos desorganizando, chegandÓ qua.si a dissol
ver-se. Afastou-se, assim, das velhas noimas partidarta.s, profun
damente dem.ocratica.s, que faziam repousar a grande autoridade 
da sua suprema. direcçãO, sempre acatada, jámais desobedecida, 
na vontade da · collectividade e N'AO NO QUERER PESSOAL DE 
ALGUEM". 

Vez por outra, dos arraiaes da minoria parlamentar surgem 
parallelos entre os regi.lne.s decorrentes das Cartas de 1891 e 1934. 
O processo comparativo é altamente eloquente. 

Aos que insistem em applical-o aos tres regimes que hão vi
gorado no Brasil, eu suggiro, em materia de veracidade e garan
tias eleitoraes, um cotejo entre o pleito de 3 de Maio que creou 
a. Constituinte da Segunda Republica e os dois ultimoo pleitos 
processados na agonia de 'dois regimes em decomposição: a.qui 
quero :referir-me á:s ultimas eleiçõe-s, tristemente celebres, da mo
narchia; e, ali, âquell.as a que concorreu a. Alliança Liberal. 

São tres· padrões; são tres symbolos; são tres épocas onde im
peraram, successivamente, a força, a fraude, a ~verdade. 

Sim, meus senhores: a. verdade eleitoral é a Repu'blica. Novar 

Legislação sqcia.Z 

.Já. vae adiantado o tempo, mas haveis de permlttir-me que 
eu indague como os tres regimes encararam a. questã.o social: a 
da. organização do trsbalho. 

A monarcbia ignorava, na. sua. comm.ovente simplicidade, e.::
se magno problema, pois que o ignora.va. o Imperador, e o regJ.
me de' então era a pessoa delle. Não soube resolver, a seu tempo, 
:a. li.bEirta.çã.o .. a i.n&-.orPo~ do elemento oorvil. 

Eis a respeito o depoimento de uma das grandes figuras da 
monarchia, colhida. ~ obra "D. Pedro n", desse já. illustre publi·· 
cista joven que é Ca.rlos Sussekind de Mendonça: 

"Nabuco disse: "A historia ha de diffícilm.ente con
ciliar a intelligencia. esclarcida, a sciencia- do homem, 
com a indiffe:rença. moral do Chefe do Estado pela con.
dição dos escravos no seu paiz". ("0 erro do Imperador"," 
pag. 13) - "0 incll!ferentismo do Imperador pela ~cra
vidão não podia. ser maior. Elle habituou-se a ella: per
deu de vista o fd.eal de uma nação livre" (ib. pag. 14)·. 
- "Esse. problema, que é de dlgnidaãe para. a nação, 
mas de vergotllla pa.m o throno - essa ta;refa. divina e 
h1llll8.Il8. ·que os dois grandes libertadores - o do A.bsolu
tismo e ,o da Republlca. - Alexandre e Lincoln . ..:._,. resolve
r~ em ·3' horas, "o Imperador dº Bra.sn não lhe deu 
um minuto de. SUBS preoccupações, não cor.reu por eua 
o· menor risco, e· passou· 45 annos sem pronúnciS;r· sequer 

\ ' 
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do tron9 uma palavra" em que a histeria pudesse ver 
uma condemna.ção. formal da escmvidáo, pela mooarchln, 
um sacrificio da d~t:ia pela. liberdil.de, . um a.ppello do 
monarcba ao povo a favor dos escravos" <ib. pag. 15). 

Isso era o Imperio. 
A Primeira Republica fez a.Q.uillo que Da tecbnica das lutas 

<de classe, se chama a. politica do avestruz: teimou em não -con~ 
siderar a ·borrasca imminente,~ e afundqu no rescaldo das areias 
·do deserto das suas i<iéas a Cli!lbeça temerosa. á. espera de que pas
:sa.sse o siror.o desenfreado e que. . . o _trabalho nacional ·se orga~ 
nlzasse por si J;D.esmo. 

Para o espirito retrospectivo, na. sua. primeira concepção dos 
phenomenos sociaes, a. qu~-tã.o operaria. . é um . caso de poli~ .... 
a?esar dos comproliÚSSÓS que assumimos a. :respeito, como signa.ta· 
· rios do Tratado de Versalhes, e das responsabilidades . que resu...~ 

tam da nossa situação de membro do "Bureau' ·rnttmiacfon4l da 
Trabafho". 

A 5egunda. Republica póde e deve ter errado, como póde e 
deve de estar commettendo erros, ·ainda hoje, mas a. ella. se nãCJ 
póde irrogar a mesma CriJninosa. indifferen~ em !ace do proble.. 

. ma dos · pt'oblemas. 
A Dictadura. encarou aspeé'tos b!'asileiros de palpitantes as

.sumptos como a nacionalização do trabalho, o horario do trabalho, 
o trabalho das mulheres, concessão de fértas aos empregados na. 
:industria e syncllcalizadoo, a creaçãD ne mstitutos de amparo para 
os trli.balhadores, etc., etc. -

E oo Constituintes de 1934 . plasmaram a Ordem Econoznica 
e Social, num titulo constitucional, onde, em verdade, mUito ,ba 
que retocaT, mas que significa um grande esforço, um immenso, 

· .sincero e generoso esforço no sentidO de assegurar á. Nação e ãs 
suas clasl;es trabalhadoras a justiça e. o bem estar social e econo
lliico .sem os quaes não existirão a segurança e a continuidade 
da paz publica. 

Ei.s a.hi ma.iS um dos !ructos da Revolução de outubro: tomar 
conhecimento e perder ' o pavor da questão social. 

um dos aspectos lllais commovedores da m.iseria. no Bra.sU 
pela .sUa fatalidade cyelica e pela brava reslstencia do Bom~ 
contra a inJustiça. .. da. Terra. .;.._ é aquelle coDsequente da. , Visita 

. periodica. do flagello das seeeas. . -
Divida -de maiS de. quatrocentos annos, na phrase de Euclydes 

da. c~ essa necesSidade Pllblfe& foi. relegada pelo ·linpe,rio, es
terilizando-se, na ausenci&· de um plano system.attco e na d.eSc:on
tinuidade administrativa., e.s patrloticas l.nieiativas da primeil~ 

. Republica.: 
· · Acceitam.oS; tsmbell'l, nesse terreno, o · Paranelo de: que antes 

' 'se falou. A segunda 'Republlca., ha. .<ie le-var. a. c~ ·o plano com 

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

. -... ~ _:~-: ~~--~~ :>-) ::.f?~~~~--·~i:::~~~:·<-;~~:-:~:~~~z~é;.~~~~if:<-:.i;· .:-; .. , 
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que se ,impõem á gratidão. publica do Nordeste flage_llado e do 
Brasil - esse aspecto da. política economica. da Revolução; e tam
bem o Chefe do Governo P:"oV:isorio, cóino, em piÚtictilar, ·o seu 
Ministro da Viação - · Dr. José Americo de Almeida~ : 

Um das que pleitearam a s~ça. con.Sfitucional eis. exe~
çao eompulsoria do .plano systematico de obras cont-ra. as secca,s 
pela inserção das providencias CODSignadas_ na. Constituiç§.o noo 
artigos 5, 177 e 178, - prtncipal advogago quanto ao pr~1pio 
estabelecido. no . 'Qltimo dos artigos citados, .,...... eu tenho a. convicção 
de que a. redempção econemica. de "Nordeste não ta.rda.rá., começan
do de indicial-a., no immenso lençol dos seus . algó<klaes, a safra. 
de 1935. E' á crescente vicejar desse ouro bl'allCo que está. desfi- -
nado, na solída.ri~e de u~ .vida. economica. fraterrilll e com
mum, com os nossos irmi.os <lo Sul, a refazer, num. futuro proxi
mo, a a.ba..lada sa.ude eeonomica. . do nosso· Paiz. 

Eis outra collSequencia .da fla.mma revolucionaria: a. vitali
za.Çfi.o e· resurgb]1ento do Nordeste brasileiro . . 

Sr.. Presidente : 

E' ~tér · encerrar essa enumeração exemplificativa dos i>e-
neficioS da Revolução. .r • •· • 

Prestando contas 

_ Preciso Dão é sa,Uenta~ (porque a Camara. Ó sabe> que, pele. 
primeira · vez, , na lúStor1a 'da . nossa '(ida f!.na.ncei.ra., depois de 113 
annos de independencia e· 45 de regime republlca.no, - pela. 
primeira vez - insisto - , a.. Presidencla. da Republlca, pelas :mãos 
hOnradas do Sr. Getulio \ràrgas, env1otr ao Povo pel~ seus repre
sentantes, o Balanço Geral. e as contas · de um eY.'!ll'Clcio !l..nsn
ceiro, instaurado, assim, o . cum.prl.IÔentõ . de um principio . repu
blicano; .relepclo em todo 'o c'Urso da nossa. Bistoria. 

Esplendor de! . Ita:m.arat11 . . 

Nunca Ío1 maior, maJs efticiente, mais pragmatico, mais con
soante com. o espirito pacltista. da hora. presente, o prestigio do 
Brasil m. orblta 1ntérnactonal. 

ae; na or~ interna.,· uma "onda de espraiada popularidade" 
saudou' a destrut~o .da Primetr& Repuhuca,.- D,!!.. t;e>mítiu genttum 
houve · o .reconbecim.ento iriunecúato, fulminante dÓ Governo · Pro
visorto, o que representou a. condemnaÇão d6 pàssado e . as . espe-
ranças que despertâmos nos povos· irmãos. · 

~vemos ' a :torta de· ver o Gbeie ·do Governo Provisorio 
pres1~ á lavr:atura · do acto cÍiplomatt.Co . do reatmnellto das · rela-
ções .'entre _ as ·· cha~ellatia.s · de Lim.a e . lllonteVidéo. . . -
· · PosterlclnJ:lent~, .. os)lorõe:>. de· . ~ticia. e .ao ·.Çbaco Bore'al em- . 

· moldu.r~U"a~D duas· i boi-as immmTédouras para as. trii.díc;ões· co 
• nosSc:l · I~~tr_ ... :~ ~ : . ~ . · .. :. . . . ·· · :,.. · : 

:· ··.- ··"' . ' ·.·· -
.:.',· '"'";··. ··.·. . ...... ... ·r·- ·-- .. ~ -. ,. . . __ ; __ _ 

~.'S:,;.-':: :~:;::·.-· -; '-~:- : .. ~s:-;; ;:::' ~·~i{.~·.: .... : ;:::: :·::_; :~>. . -... " ,,.. . ~·-
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·Eis como a Segunda Republica não desoontinua o muito que 
havia de grande, 'de brilhante, de epobrecedor nos passados re
gimes. 

Mal julgà:n.do o Povo 

Injusta, portanto, está sendo a minaria no diapasão de UlD.3 

ala. dos seus atacantes. 
Essa injustiça não é só para. com a Revpiução, os seus homens 

e as ~mas conqujstas. 
E' injustiça. por vezes, contra o Povo Brasileiro. 
o SR. JoSÉ Aucusxo- Neste ponto, não apoiado .. v. Ex. não 

nos póde atirar uma accusação desta ordem. 
O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. não ouViu o- resto de 

; minha phrase. 
, · O SR. Jast Aucusro - Vamos ouvll-a. SoJnos tão patriotas 
1 quanto V. Ex . · 
• O SR. PEREIRA LIRA - Um deis seus ora.clores - a que 

respondo - justificando a popularidade do apÓS-evolução, num 
arroubo tribuoicio que a. sua' cultura formossissimà. e aguda per~ 
cepçã.o dos factos .certamente hão de retirar, - avançou este con
ceito de uma rara infelicidade: 

"Desencadeou-se, pois a . rebelüão de 193Q, quasi de 
improviso. 

Envolveu-a, não ha.duvida., após a vtctoria, uma ond~t. 
de espraiada popularidade. 

Mas, desde Roma, Sr. Presidente, seguem as mul
tidões a quadriga do vencedor. Desde Roma, applaudem 
as turbas com · frenesi os capitães mais ou menos impro
visados que conduzem ao Capitolio as legiões amotina-
das •... " 

o SR. JosE AUGUS'IO - Dahi, V. Ex. não poderá. concluir que 
A oppos.ição se 'atire contra o povo brasileiro. · Somos tãp brasilei
ros qua.ilto V_ Ex. Amamos ·a ·nossa Patna quanto .v. E~. pode 
ama.I-a .•• 

O SR. ·PEREIRA LIRA - Applaudo as palaVras de V. Ex . . 
O SR. JosÉ Auc:usro - Que são as 'da 'oppOOi~ • 
• . ·. e procuramos servil-a., do nosso sector, com· o mesmo do

votamento civico com que vv:. EEx. procuram servll;;.a. 
o- SR. P~ LIRA- · ... graças á cai'ta de alfo:rrla do 

Povo brasileiro · que a. Revo1ução de OUtubro. nos presenteou: a 
lçi e' eleitoral. . . . ' 
· O Sa. WJOOlllll.i:Y DE Pnmo - ·Mas nós nunca. fomos ~ra-

vos! 
. . . - . ·, 

0 SR. Joot AUGUSTO - Não. faÇa o orador esta m.Justiça. ·ao 
· passado, porque . no passado t ivemoS Rio. Branco; .Prudente- .. de 
Moraes, . campos sane.s, Affonso :r;>~. e ~es de braslleir.cs 
que dignificaram ·_a nossa Pa.tria, tanto qu~to puderam:. .. · 

..... 
·.. . ..· -'/~·· ' 

·.•.··· :, ; ·. ~-: :.:: .. ;. .-... :~-~- · .. ~ . _ .. .. ,, . ,..,·~ ·. ·~ ..... · \ . · .... . 

·. f· 

·. :--. 
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o SR. PEREIRA LIRA - Eu faço, jus~tça ao ,passado e aos 
nomens publicas do Brasil,. no que têm de. 'éstima.vel. 

O Sa. JOSÉ AtrGtl'S"IO - •O passado não envergonha. o Brasil, 
·que delle deve orgulhar-se. A histeria attesta. que o Povo Bra.silel.
ro e oa seus dirigentes souberam collocar-se á. altura das ne'ces
sidades da Patria. . 

O SR. RAUL BrrrENcomrr- O passado que V . Ex. invoca é 
.aquelle da polltica. que V. Ex. apoiou, do massacre de Natal, onde 
os cara.vaneiros da Alllança. Li~ quasi foram asss"'nados como 
declarou o Sr. Baptista. Lusa.rdo; onde crianças de 8 annos morre
ram na praça publica.. 

o Sn. JosÉ AucusTO - Não apoiado. Qus.si massa.crados fo
'lllas nós agora. v. Ex. bem conhece os factos reeentes ali verifi
.cados. <Soam os tympanos) . 

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, por uma attenção 
·toda éspecial, pelo muito que me mereCe o Deputado da minoria 
que ainda. ba pouco me aparteou e cujo nome dcllna com atdmi- . 
u.ção e respeito, Sr. José AugUSto ... 

O SR. JosÉ A'O'CuS'l:O - E aparteei-o tambem pelo muito que 
.me merece V . Ex. · , · ' 

O SR. PEREIRA LIRA- •. . vou repetir a leitura do topico 
em questão, para que S. Ex. mesmo verifique <o que certamente 
o autor dessa. expressão tam.bem ha. de verificar) , iSto é , que nell:1 
hR. uma phrase infeliz, uma phrase que, até certo ponto, impor. 
tarta. em 1nJuria. contra o ·Povo Biaslleiro, se dita coD.SC!entemente 
pensadamente, no .sentido de offensa. 

V. Ex. jurista 'que é, s3.be perfeitamente que a injuria, .na 
linguagem commum, nAó é injuria para os effeitos juridicos. Fal
tando o antm.us otJen4endi, a. injuria. ca.e ~or te=ra. Fica a phre. 
se vazia.. 

Na especie, não corresponde A veràade o conceito do orador 
. da. mlnorta que estou contestando- Aiiás, em plena consclen~la e 

setn o calor da tribuna, - a expressão será retirada por quém :o 
proferiu, assim o espero. 

o· sa! Jàst A~GlJSTO - Protestei contra o facto de· v. Ex. 
·dizer que essa. era. t.. phmse da minorta.. POdia ter sido a de um 
dos membros ds. minoria.~ e V. Ex. conciWu que esta. se atirava. 
contra o Povo Brasileiro. 

' . 
o · SR. PERmR.A LIRA - Nâo me !lz, talvez. entender por 

v_ Ex. . . · 
O S!t. C4l!L08 REm - EstA encerrado o incidente, porque não 

houve animus i:n.jurlandt . •• 

o SR. PERÉIRA LIRA - o incidente n!lO poderia. aca.bar d<: 
.outro modo, figurá.ndo, de um ·la.do, o orador que neste momenti:l 
occupa a attenção da oamam, e do outro, o mustre membro õa 
riiliiórla que gosa ·de merecida .sympathiá peiaS' suás altas quall- . 
dades de . verdadeiro pariamentar. . . . . ' . ' 

o Sri ; Jost' AUGÜSTO - Multo' me honro em ser admiradm. "de -
v . Ex.·: < .· . 

. . - . ...... 
~ . ''. 
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o SR. PEREIRA LIRA - Obrigado . continuemos. Excusao: 
repetir o trecho que provocou os apartes. 

SustentAr a. comparação com as mercena.rias legi"res romarias, 
é violar a historia ele· um povo, intelligentlssimo como o bra.si~ 
leiro, de ranl m.alicia civicà e que dispõe, como poucqs outros, de: 
um agudo wnso divina.torio para. distinguir os verdadeiros c:!OJ· 
~alsos id.olos. · 

Martyria da Párah.yba 

O mesmo orador da n:linoria. num lance <!e improvisação, 
aventurou..:se a vadear um pelago profundo: ou seja. o negar as 
responsabilidades, no martyrio da Parabyba, da situação domi-· 
nante em 1930 . e em pE.rtlcular do Presidente da Republica, d! -
posto, e encerrado na FortaJ.eza. de Copacabana. 

Fiz Un.mediata objecção, e S. Ex. refugou os documentos exhlbt~ 
dos e as pQ)avra.s proferidas, com nota.vel accento de indignaçãc. 
perante a Camara clisSOlvida, por João Neves, Lindolpho Collor, . 
Baptista . Lu.sardo e ta.ntos outros nomes que nós temos no cora· 

· ção, - ali mesmo invocados, - para citar, em contrario, o teste
munho do escrlptOr Barbosa Lima. Sobrinho. no seu ·livro "A ver
dade sobre. a Revolução de Outubro". 

Eu pod~, de ·pre.ferencia, invocar o notavel ,trabblbo de-· 
documentação, constante do 'Diario da. Assembli.a, Nackma.l, de 2s· 
de Março de 1934, no qual são primorosamente arra.zoada.s Sol! res~ 
ponsabllidades do Sr. Washington Luis no caso de Princeza, 
mostrando como o Governo Federal manteve e auxiliou a. luta. 
hlstoris.ndo a depuração da ba.nellda e a recusa de munições ao · 
Governà parahybane>. · 

Pre!lro contestando em parte a orient_aç§.o desse livro pre- · 
t!ioso, recolher o àepoimento dessa 1llustre testemunha referida -
o Sr. Barbosa Lima Sobrinho - brllhanthisime> ornamente> da. 
bancada pernambucana - que deu iinmediata e cabal resposta: 
pelo JqrruzJ, do Braril, de 25 de Junho de 1935, em peJavras que · 
desautorizam a testemunha referente. 

E1s o artfc\lladc.: 

".A.' Margem dQ historia da Beroluçtio .. 
Quando :fala.va., na sessão de · sabbado da óamara dÔ&

Deputados, o brllha.nte Sr. Roberto M~reirs., ·houve um:.. 
refeTencüÍ. ao meu livro sobre a. R,evolução de OUtubro. 
Pelo que se poderia traduzir da · citação, ó livro negava a. . 
lnter!erencta do Sr. Washington LuJs no ca.so·. da Pa-· 
rab.Yba- . • . 

· Tenho 'horror de occupaz- a. tribuna ela ·eamara., pam'. 
:·fàlar ·de caiàs. pessoaes. :Entretanto." não' sem··d.é mais . 
que'·eu ine vania da 1Iilprensa, para reeorda.r o que está: .· 

.- ·,_ , ·· .. : ..... 
•' : . >~ ·- ' .. :·~·. > .. _, .• .. ~ ;; ;;.. ,. ..... . ; ·. . .... i . ~ ~ . 
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esCripto no livro, relativamente ao assumpto suscitad'J 
em torno do discurSo do Sr. Roberto Moreira . 

Eis aqui o que se póde lêr á pagma 15i: - "Succe~ 
~ porém, que o . Governo F~ere.l não · tinha bastante 
perspicacia, ou plasticidade, pa.ra tira.r partido da situa
ção, aUXiliando o esforço das correntes pacifistas. Ac 
contrario, todas as- medidas parece que Vinham apena.~ 
com o desejo de pres"tigür.r os esquerdistas, o!!erecendo 
argumentes á cam.pa.nba. da opposição. 

O reconhecimento de poderes, por exemplo fOi ~1.m 
desastre, a que se . appllcar.ia bem a pbra.se celebre d-e 
Foucbé, a proposito do fnznamento do duque d']1lngbien: 

· C'est plu.s . qu'un crime, c:;'est une ta.ute". Invocava-se, 
é certo, o criterio dos diplomas. Mas o que-"'ffava sign.i!i 
caçlí.o aos diplomas era. o facto de que elles provinlutm de 
um exame das eleições, exame a cargo de juizes protegi
dos cOm as garantias que a Constituiçio outorga á ma
glstmtura em geral. M.as. se, em vez de ·juizes ef!ectívos 
e garantidas, funcdona.vam supplentes de ultima hOra., 
magistrados por acaso, escolbidos a ·dedo para semellJ,a.n
te funeção, pelo afastamento dos effectivos, .que se re
cusAvam a servir a interesses p&l'tlclarios sub'sJ.fernos, ha
vemos de oonv1r que nio restava aos diplODl.SS nenhuma 
signi!icação. Ora, os famos:JS· diplomas de 1930 vl.nham 
ele supplentes daquella or~.~ usa.dos especialmente para 
a · funcção- partldaria .• A these do re.Speito sagrado a.os 
diplomas convertJ.a...Se, com taes antecedentes, numa ba
b1lida.de d.e pelotiqulçe". 

"Que vantagem <perguntava o livro, li. pag . 159} · -ba
veria. tambem em . dar entrãda, pela Para.byba, a quatro 
ou . cinco f11UJ'1LS, sem maior-expressão, vedando-,se o re
ccin.")ecimerito de todos os CB.D.dida.tos do situacioniSmo. 
quando se confessava que duas terças p3.l"taS do elcltorado 
do Estado haviam votado a favor d8. ca.ndiQs.tura do Sr. 
Getulio Vargas? Não ·seria manter fócos de irritaçií.o, DG 

Jnstante éJn ciue tudo · aconselhava. apaziguamento. para 
ctile se fortalecessem os arautos da. reconci.liaçã.o, dentro 
.de cada um dos partidos ·dúisldent:e$?" . . . . 

· · · · Na pagina li!U escrevi: - . 0 A doutrine. con:stituclooal 
autorlzav& a interv~ do governo c1a. UDião ·a favor 
da a.utoridad.0 constitutda, e nunca. o soccorro. mesmo in-· 
direeto," áS forças .rebellad.a.s dantro do Estado. Os prece-

: dentes. tão numerosoa, que podérÍaln ser invocild98 a favor . · 
.. de. lliD& intervenção: ra.ciosa., não. Constituíam di:feito, n em . 
· evi~.a reacção .d& .opini.ãO publica e, .~udo, o le .. ~ . 

. . . vante_ da.1l ~pulações: locaes: o . int~esse supremo dS. po-

. ·· .. . i · · . 
. . . .. " 
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litiça federal estartá eni abandcma.r a. revolta de Princeza 
ao seu proprio _dest1z?.o,, favorecendo o Governo do Estado 
e obedecendo aos ditames COD:!titucionaes. Ou entãO (den
tro ele um raclocinio de força.) interviesse de unia vez, 

· deliberadamente, embora essa atUtude, além • d& injustifi
cada, estivesSe cheia ·de perigos e de contra-indicações. 
Péor ·do que tudo era, por~ ameaçar e não cumprir, em
baraçando a. defesa . do Govern~ estadual, sem auxiliar 

. direetamente os sublevados, merecendo as censuras de 
parcialidade e ',recebendo todos os . seus mconvenient1ls, . 
sem nenhuma das vantagens da intervenção. Avolumava
se a reprovação da. opinião, augmenta.ndo-se o . prestigio 
do Sr. João Pessôa sém bà."ver· nada ·que' levar ao ac;t;ivo 
tie. semelllallte situação. . . AsSim, · entretanto, se condu
ziu effectivamen~e o Governo da União". 

"A mensagem presidencial de 9 de Maio era um do
~ento de ameaça clara, insophismavel". 

E mais adiante: - "Peor ainda. foi o reconhecimento 
de .poderes; . em que, se exclula toda a representação -do 
situacionismo pa.rabybano. Registraram-se no pleito pre
sidencial. 31 inll votos a favor ·do· Sr. ~tulio Vargas e 10 
mil a favor do· Sr. Julio Prestes, isto é, uma terça. parte 
do eleitoradÓ. ' Entretanto, pela. a.rttbin:ettca. do reeonlle~· 
cimento, ~ a el1ml.rui.ção de todos o.s ~didatos ~ver
nistas ao 0Jngresso, impla.nta.va.-se esse absurÇio: - só 
a terça parte do eleitorado que . vota.ra no Br. Prestes, · 
tinha direito a representar-se nas ç:ama.ràs legislativas do 
PaiZ. Tu. do ·isso irritava. pro!undamente, por ser a Para~ 
hybe. um Esta.do pequeno· e ms1s debU do que os outrasi 
mais ou menos poupados". · O:'a.g. 181> • 

rie resto, que . me seja perÍnittido a.ccrescenta.r o :3e~ 
guinte: as oradorés da. minoria reconhecem que o livro ê 
imparcial. Mas se o livro estivesse sempre a favor de um 
~ partidos~ nio é . evidente QUe não níerecena. · aquella. 
cla.ssiflcação;'" - Barbosa Lima Sobrinho" • . 

Fol.alnda. dolora;amente desconforme com a verdacle e injus· 
to com ·a: outra. ala. da.. m1nor1a., o mesmo grande trtbuno, qua.ncio, 

.a .propos!to das suas duvidas SQbre a revOlução de 1930, atirOu sobre 
esta Camara. os seg:iuntes · · êonceitos: · 

·" 
' .. 

~ .. · .. 

" ... • é mevita.Vel· que, s~re . Os :ma.iS. Capazes., os .mais 
a~(J6. os:. liiaJs. ~~d~~' '~ ··Dlais· ~PrudeDtes, pi-e- · 

+ •• • ~ ·· 

; \."' 

. ·· .. . .-· . ·.' . 
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ponderem aquelles que trazem na lapela, bem vivas e ru

tilantes, como veneras dé benemel:'encia, as iDSigni.as ~ 

ousadia, do. fanatismo, da ~tação, ila intolerancia. do

desa.poderado espiri~o de aventura". 

Teriam. sido vulgares ambiciosos movidos pelo "desapoderado
espirito de aventura", o Sr. Getullo Vargas e os que defla.gra-" 
ram" a. Revolução de 1930, incluidoo muitos dos que ora formam. 
em uma. ~ alas da minoria? 

Procederá essa accusação? 

Todo o pa.iz conhece, no tocante ao Sr. Getulio Vargas, a :oua.. 
desa.m.bição, prop~do aos .domindores de . então a sua. ~enuncia~ 
definitiva da s.citividade politica, em troca da amnistli ê da re
forma. eleitoral. 

\ 

E' o prcprla Chefe da. Revolução que depõe, :fixando esse· 
facto· na sua mensagem lida. no dia. 3 de_ Outubro de 1931, no· 
Thea.tro Municipai: 

.. . ,., 

"A occasi.ão é para novamente relembrar qbe a ca~
panha politica. originada . no dissidio da successão· á mn.
gistratur'a ·suprema ·da Republlca, de onde resultou a Al-

. liança. Liberal, :foi a ultima tentativa pa.ia rea.llzar, den
tro das noi1nas lega.es, i.un pleito livre, com força de· 
criar um Governo de opinião capaz de executar- a.s re- · 
fo~as · reclamadas pelos altos interesses da nacionalida- ' 
de. Repetia-se e; reacÇão- salutar das memoraveJs campa
nhas de Ruy Barbosa e NU o Peçanh&. Como candidato,. 
diz-me a consclen~la. tudo ter feito para que a liberdade
das Ul'IlaS fosse assegura.da., no· 1ntUito de .proporcio'll!U'· 
ao_ paiz o ensejo de pa.rticipar de uma honesta pugilal 
eleitoral.. Desenca.ãea$. a compressão e as perseguições, 
sempre estive · prompto á. renuncia. e ao a.t'astamento de
finitivo da. vida publica em tToca da concessão da aumis
tia e. ·da reforma eleitoral, legitimas asptrac;ées da opiniD.o· 
publica e. promessas element·:Jies da minha. plataforma c!e 
candidato. 

Em -resposta, a . Violencta redobrou. O ludibrio e a. 
brutallds.de camJ)ea.lam, · bl8.aonando justiça. · A machina.. 
eleitoral .~tava. montadl!. e !'.mccl.onou como de costume. 
aptirando falso.s resUlta.dos. Não bastando _isso, aOOen.deu-

. se no- NOrte um fóco de desordem legal. o cangaço ofit
. ciallzado armou o ·.seu qus.rtel~general" em Princeza, pà~s

a.nnullsr: o Governo Co~cionSJ c:JS Pâia.byba, já es-
. pollada dos SeuS legitlmos repreSentantes, · no Congresso", · 
, por : um·; -goipe ~uditQ· de: perfi dia;- politica, como .Minas; 

tàmbem ·o fôra~ ·.Não .se- coritava., · J)o:rem; com a _res!Stencia.: · 
··, 1 . 

-- .. ·, . . -· . · ·.-~- . -: . 
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do valoroso -povo nordestino, symboliza.da no Presidente 
João Pessõa, contra quem se desfechou o golpe de vindi
cta que a Nação recebeu como affrontoso desafio. o sa
crlficio do grande brasileiro, abalando a alma popUlar, 
teve a. força. de condensar as resistencias civicas da N:.
ção, integrando~as na corrente revolucionaria, cujo curs(} 

. subte.rra.neo se avolumou e adquiriu maior impetuosidatlc,. 
precipitando os acontecimentos". 

Servidor do · Bra.s?.1 

Na. lY --;ma seDSacional oração que ora Tecebe meus embargoS~ 
- ha. um ·fa.Iso retrato da situação da maioria parlamentar. 

Não, é Dionisio ou Baccho a nossa divindade protectora, como· 
descortinou, no ea.Ior ·da sua peroração, o tribuno da ala direita 
da. milloria. Nem estamos no acampamento de Marco-Antonio. 
ás portas de Alexandria. 

A "vida ineomparavel"' - tão bem desCl'ipta _por Oliveira 
Martins, lláo assenta na pessoa do Chefe da Nação B~ileira. 0-
siba.rltll!mo não o seduz, a ·iill.e que é um infatigavel servidor do 
Bra.sll. 

'!'em. servido á nossa. ·Patria. na, hora. da. paz, como nos des~ 
. graçados .insta.ntes •. da· guerra civil, quando não ficou com os fi~ 

lhos, no Palacio de Porto Alegre ou entre as tapeçarias dD G-ua.~ 
na.bara, ma.s foi correr o comri:lodo e o incomm.odo da sorte das 
armas. 

Não saia.Inos, porém, do invocado drama para onde !omos. 
levadoS, nem nos despeçamos do triumviro. romano. 

Fica, .Marco Antonio ! 

A .gloria do heroe 

Faz hoje cinco annos que tombou um homem semenuw~ 
áquelle ele queJn disseste: 

u A. BUa. ·vida. é pura. e os diversos elementos que con.-._ 

· tituem o seu ser encontram-se de tal fonna. combinad.QS' 

neUe,· que a natureza inteira podia levantar-Se e, dlZer ao. 

universo: Aq__Uí esW. um hfYmern. I 

Foi aJnda sob a ~iraÇão. do teu cliscurso celebre, ante o ca
dsver de Julio Cesar, que· .Getulio Vargas, tendo nas . braços o cor
po 1naiximado do. Presidente da Parahyba, convocou o Brasil con ... · 
tra. o pocJ.er pessoa.!. de quem, pela sua; haVia. substituído a vorltade
da Naçã.o~-- riostaiglca i:lós · Sen.tinlentos de Bonda.de. · 

Hoje, a 'maioria. pa:rlÍl.Dlentar; em nome da Carta Politica de-
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1934, vem dizer ao Bra.sil que a ·autonomia estadual não maiS ser.á · 
ferida . 

Vem dizer aos partidarios dos reconhecimentos do terceiro es
crutínio: O voto será livre e a apuração terá o seno da verdade 
eleitoral ! · · 

- Aos saudosi.!ltas, aos acorren.tados ao espírito retrospectivo, a.!
firma, resolutamente: as aguas passadas na . cachoeira· de. Paulo 
Affonso não refluem ás suas origens ! 

Ao povo bra&Ieiro que não é C:fi>Dõtituido de_ legiões mercen!l.· 
r ias mas de consciencias livres, assegura: não terás o destino da 
~ulher de Loth ! 

E, com o peDSamento ná. · a.nm1stia que a Revoluç~ outorgou 
- deante do esq:.ille de João Pessôa nós te copiamos, oh Marco 
Antonio, nos funeraes de cesar, com a exclama~ shakspeareana: 

"Vingança ? Não, meus amigos, não ! Choremos, can-
..... temos apenas a. gloria do · heroe" . · 

(Muito- bem; muito bem. Pal17UZS. O orador é CtLmpTimen~ 
tado). 

O Sr. Baptista Losardo <Pa.ra aplicação pessoal) - ~r. Pre
sidente, retomo o fio da. minha. ·oração, intérrq_mpida.·.pela adver- , 
tencia de estar finda. a hora. destinada ao Expediente, justamen
te no ponto em que me aparteou o ·nobre leader da bancada libe
ral do meu Estado. Declarara. eu, então, que o Paiz sabia · quaes 
as c:lem.arclLes processadas em publico e tambem q~ a. .nossa re
cusa. formal a qualquer .cambalacho, a . quaesqÚ.er recompensas mA

teria.es, a qualqÚer composição com os nossos adversa.rios./ 

Tomei parte na. reunião do Directo_rio Central do meu Parti
do, especialmente .convoc~do para. o exame 'da situação crea.da. 

Mas a proposta. do General Flor~ _da. CUilha não se recolheu 
com a. noSsa. recusa. Veio no me.z; de Junho a segunda tentativa., 
por uma. nova. conferencia pedida pelo ·general goverriadot · ao 
mesmo Sr. Raul Pilla. E não foi differente· o resultado. 

Ahi estão, senhores, as duas tentàtivas ·de cOlnpOsiçáo !eit&s 
pela situação dominante ás opPosições para. que voltassem a. col
Iabo;ar ~ obra. de apoio ao Governo. 

· Serâ capaz de nega.l.a,<; o nobre Depu~o Sr . . João Carlos 
Machado ? Estou · certo de que não. s. Ex. conh~ o caso tm 
tOdaS as suas cireumsta.ncias e talvez menior . do que eu. 

O · SR. Jo~o CARLOs - Pelo menos, conheço-o em todos os de-
talhes. . . . 

O SR. BAPrrsTA LlJSARDO . -~ Talvez: algUns desseS .deta-
~es e~ desco~ ,e V. Ex~ .-.POderá _exPlicai-os á . camara: . .. 

.· 
.~. · ·~· 
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o SR. João CARLos - Evidentemente, podemos não conhecer 
uns, que o outro conheça . -

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Agora., examinemos os fa. 
ctos. · O Sr. Flores da Cunba · é de todos os !eaders situacionistas, 
sem duvida, o mais autorizado. Estou em affirlnar que é o Sl.IS

tentaculo principal do Sr. Getulio Vargas. Logo depois da n>
volução de 1932, o dictador ·' g-radecl.a. publicamente a. cooperação 
do Sr. Flores da CUnha. á. repressão do movimento .armado, exal
tando a contribUição sine qua non do então interventor ga.ucho. 
O Sr. Fl~res da Cunha é chefe de um partido. A esse partido o 
Sr. Getulio Vargas se filiou publicamente em um telegra.mma elt.~ 

pressivo, em Dezembro de 1932 . Poderá alguem de consciencia. 
imparcial affirmar que o Sr. Flores da Cunha tenha planeado uma 
recomposição política. em torno do Governo, mas contra o Sr. Ge· 
tullo Var~? De certo que n§.o. 

Ora, · sr: Presidente, se o chefe do partido, em que forma o 
actual Presidente aa Republica, tem por duas vezes tentado com
por-se comnosco, haverá. alguem que possa pOr em duvida. que a 
nossa coUaboração entre as fileiras da maioria seja preciosa? .Hll... 
verá quem possa. contestar que rej>resentamos uma. força formida.
vel de opinião, cujo apoio se julga. indispensa.vel pa.re. a. obra go
verna.mimtal? 

Agiu o Sr. Plore.s da. Cunha sem ouvir o Sr. Getulio Va.rgas ? · 
Agiu á revelia. do Sr. Getulio Vargas ? Agiu a despeito do Sr. Ge
tulio Vargas ? Não ê a .nós que compete o exame dessas interroga
ções. 

O SR. RENATO BARBOSA - Agiu com O apoio do Paiz. por
que tentava a. conciliação da tamilia brasilei!'a. <Apoiados) . 

0 SR. BARROS CASSAI. - E' O que está. dizendo O orador. 
o SR. JoMl NEVES - o aparte do nobre Deputado Renat~ 

.Barbosi é a con!irmação plena. do discurso do orador, e muito 
a agradecemos. · 

0 SR. RENATO BARBOSA - Não parece.:. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO- Tanto parece, meu caro col

lega, ' que quero crer que, se, realmente, ·o Sr. Flores da Cunha 
interpretava. o sentimento unanhne da Na.çlio, não seria o Sr. Ge
tulio Va.rgas que iria. contesta-r essa l.niclativa. Ou, então, o nobl'e 
Deputado terá que concluir que o Sr. Getulio Vargas está. divot
ciado ~ opinião nacional. 

Prosigo. Não é a n6s que compete o exame dessas interroga_ 
Ções .. • 

A nós cabe só affirmar, como o faço solemnemente, a m.inlJa 
. deela.ra.c;ã.o de b6ntem com os dois :ractos notorios, que a.ca.bo de 
· examinar. 

o· que me espanta é que o nobre Sr. João Carlo.s Machado te
nha se dado a.o trabalho de pedir prova.'?, quando estas ji não 
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pertencem sequer ao domínio. do confidencial, mas se ostentam-. 
á luz da propria publicidade. 

o SR. JoÃo CARLOS - Ainda agora me felicito por bavel-a 
pedido. 

O SR. :BAPTISTA LUSARDO .L 'Mas não é tudo. Ainda ha 
tres dias o Sr. Flores da Cunha, falando na caserna do 3.0 .Ba
talhão da. Brigada Militar, reaffinnava o seu actual desejo de 
nos ver entre os seus correligionarios. Tanto vale dizer entre os· 
do sr. Getulio Vargas . · 

0 811.. JOÃo NEVES -Muito bem. 
O SR. "BAPTISTA. Ll7S.ARDO- Isso, porém, Sr. Presidente,. 

foi ante-hontem, mas hontem - e dia a dia, o Sr. General Flo
res da Cunha faz a mesma tentativa. Logo, algum valpnento, al 
guma importancia deveremo.s ter, sem o que o illustre Governador· 
do Rio Grande do Sul não perderia. o seu tempo ... 

o SR. JoÃo NEVES -Nem o somno, como em :relação ao Sr. 
Getulio Vargas,' affirmou o Sr. Ada.lberto Corrêa. 

O SR. BAPTisTA LUSARDO- ... nem Ó .sODlllO, como ac
crescenta o· nobre Zeader da minoria. 

Ainda hontem, o Governador do Rio Grande do Sul, falando ·. 
na solemnidade - notem bem a. Camara e o Pa.iz - inaugural 
da "Radio Farroupillla", usou destas expressões que reproduze
no meu discurso. 

Disse o General Flores da. Cunha, como numa perseguição te-. 
naz ao ponto de vista em que S. Ex. se collocou ... 

O SR. JoÃo CARLos - Ponto de vista, aliás, nobre. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO -Não estOu analysando. a in-· 
tenção. 

DiSSe o Governador do meu Estado: 

"Lanço da.qui mais uma vez um appell'o aos brasJ.-· 

Ieiros e em.· particUlar aos Tiogranden.ses para. que êes.Sem 

as contendas inuteis em que vêm se dilacerando e, con

fraternizados, :sinceramente se voltem todos p~ a,gran

deza. do Brasil,· sob a base inca.Iculavel e !Jlex:ced!vel da. 

paz e da conoordl.a, A06 hODlens de boa vontade e, .;i

bretudo, á. digna mulher pa.trlcia, dirijo u.ma exhortação· 

que é ao mesmo tempo um brado nascido no fundo ·da 

eonsciencia.. Não nos devemos esquecer, eu não me esqueço

nunca, de que de verdade no mundo não eXiste outra cou 
sa. se'nft.o essa: - "Amae-vo.s uns aoo outros". 

. \ 

O ~. ADALBERro CoRdA - V. Ex:. tiA licença para um ape:rte? 
o·sa. BAPTISTA LUSARDO- Pois nãe. 
o Slt. AnALBERTo CollRtA - ESsa . declaração do General Flo-

_.\. 
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:res da Cunha foi tambem feita por mim, no mesmo sentido, aos 
membros da. niinoria, - e a.ppello para oo Srs. João Neves da. 
Fo11toura., Althllr Berna.rdes e outros membros da. opposioão -
concitando-os a. apoiarem a a.cção governamental contra as de
masias do extremiSmo ·no Brasil, para garantia da ord~. ss. 
EEx . me responderam que a. unica razão que os impedia de apoia
rem o Govemo constituído da Republica era a. pel'lXlanencia do 
Dr. Getulio Vargas na. direcção do Paiz. 

O . SR. AT:a:tl'R Bl:RBARDES - -P~que com o Sr. Getulio Vargas 
~o é possível coDStrucÇã.o de espeeie alguma.. 

O SR. ADALBmtTO CoRRt.a. - De maneira que ante esta. a.ttftu
_<le deliberada da minoria. contra os sentimentos do General F\o:. 
::res da. Cunha., foi o Sr. Presidente da. Republica. levado a me 
declarar; quan.do eu, numa. reunião da bancada liberal, lhe :;;>e-

. <lia par~ que .se concitasse a minoria. a. apoiar ·o Govern(), a!im 
de garantir a ordem, que se não preoecupava com a. minoria ctue 
se desinteressa. pela. ordem no Brasil e só procura satisfazer ;..os 
seus odios, á custa da tranquillidade da. propria nacionalidade. 
Esta. á declaração do Sr. Getulio Vargas, que confl.nno, plena
mente. 

o SR. AltmUR Bl:RNARDES - Devo dizer que só uma. pessoa. está. 
tmplania.ndo a. desordem, no Brasil - o Sr. Getulio Vargas. 
(Apoiados e: não apoiados) • 

O SR. BAPTISTA LUSAROO- Sr. Presidente, a. interven
ção do nobre Depu\aão, Sr. Ada.lberto Corrêa, neste episodio, é 
capita.l, unpo~ante mesmo. Por isso, peço a S . Ex . a fineza d~ 
repetir as expressões do Sr. Getulio Vargas, afim. de que ·a ca.
mara e o Pa!z as . gre.veni bem. 

· O Sx. RAUL BA'l"l'ENcomtT - Afinal de éontas, V. Ex. quer 
que assistamos a dois discursos ! · 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Perdão ! Não interessa a· 
V. Ex. se façam. dois ou tres diseursos. 

O SR. ADALBERTO CoadA - Vou repetir meu aparte, afi}n de 
que S. Ex. tenha ía.cllida.de completa de expõr seus argumentos . 
O Sr . Presidente · da. Republica, a um convite meu . . . 

O SR. BAPTISTA LUSAR.OO - Note bem a Camara.: ya. 
mos ouvir a. pa.la.vm do· Sr. Presidente da. Republica. 

o Sa . ADALB2Rl'O CORJ!tA- . .. a. um convite meu .pa.ra. qu'e t ra
balhaSse a minorta a.fi:n de Oriental-a. em tomo do Govei-no com 
() !im de · ga.ra.ntir a. crdem., respondeu: 

.O SR. ll.APTISTA LUSARDO - Attenção. 

o SJt. ADALBERTO COaatA ~ " . •• N""ao vale a pena. Não me 
. preow1p0 com a. minOria., porque ella, cheia. de adias. . não .se 
preoccupa. com e. garantia. da Ordem ·no Brasil e s6 quer sa.tlsfa.
zer o5 seus caprichos pessoaes" . . Este !oi, mais ou menos, o pen
samento ê:lo Chefe do Governo. Se v. Ex. aínda. não comprehell-
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deu, !aça a gentlleza. de pedir a. um, dos tachygraphos que repita 
meu aparte. I' 

o SR. BAPTISTA LUSARDO- Sr. Presidente, comprehen
di muito bem. Mas é que achei de meu dever pedlr, da tribuna, . 
a repetiÇão do aparte. devido ao tu:m.Ultó reinante, afim de que 
a Ca.mara ficasse sabendo qual o pensamento do Sr. Getulio Var
gas oom relacão â m1nor1á parlamentar. 

o SR. ADALBERTO CoRRÊA ~ E' porque o General Flores da 
Cunha náó a conhece tão bdi como· o _Fr. Getulio Vargas, que 
está mais proximo e bem ao par dos sentimentos, da minoria.. o 
General Flores da Ctmha. está. afastado do ambiente. Mas nós, 
tal como o Sr. Presidente da Republica, não nos preoccupa.mcs 
com a minoria., porque ella só tem odios e não Visa attendar aos 
inte.resseG e necessidades do Brasil. 

0 SR. OCTAVIO MANGABCIRA -:- Odios, não: dignidade. 

O SR. AMARAL PEI:xoro - E ' o que temos assistido. 
O SR. Joio N~ - O QUe temos assistido é o cumprimento 

élo dever. 

. • O SR . ADALBERto CoRRtA - A minoria Dão é reducto de de
mocrat:ia, é reducto de. odios e. de interesses pessoaes. A Cama.ra 
mt;eira. sa.be disso. · 

· O SR. ARTHUR BERNARDES FILHo - Tanto Y. Ex. se preocC11-
. pa com a. mmoria, que conversou com ella. ·. 

<Trocam-se a:jxzrtes entre os Srs: Adal'berto CtYTTêa e Arthur 
Bernarãi:s Filho) • 

O._Sr. Presidente (Faz~ soar os tympanc.~) - Attenção! 
Se persistir o tumulto, terei de suspender a. sessão. Está com 

a. palavra o Sr. Deputado Baptista Lusardo. 
' o SR. liENRIQ'CJ'i: Do11swoara: - o nobre ·orador permltte um· 

aparte? 
O SR. BAPTISTA LUSARDO.- Pois nl!.o . 

o Slt. liENRIQVP! Do11swoam- Se· a. opinião do Sr. GetUlio 
Vargas em rela.çãÓ á minoria . • . 

O SR. ADALBI!:l!To CoRRÊA - V. Ei. ~az· muito bem, ·vindo em 
auxilio do illustre orador·~ 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTR - •.• e a que acaba de eXprimir 
o· Sr. Deputado Adalberto Corrêa, o Sr. 'aetulio _Va.rgà.s lhe !az in
jtlstiça, porque della tém parlido, no seio das· Commissões, inicia
tivas as mais uteis á a(lministra.ção publica.': · · 

.' o SR. ADALBEÍiro_ eoaàh - N'oo ru. regra sem _excepção .. v. 
· _Ex:., dentro .. da minoria., é uma. excepçáo. . . . 

.. o · SR •. HmnuQUB DoDSWPRTB. - · comp~etto-me a .l:lemons
trar, da. trlbuna da -éama:i:il., qtie todas as SolicltâÇões do G~verno, 

.. "tem sido -a.ttendida.s e;' mais que iSso, 'medidas outras, qiie elle 

. .. , j . . '· . : ; . 
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não pede, e que são' do mais alto interesSe conectivo têm sido ob-
·jecto de iniciativa da minoria. da 'casa. · · 

· A minoria., na. realidade, tem leito da tribuna. conunentarics 
pollticos;· mas no seio das Conunissões ninguem a. supera. em &.cti. 
vidade e em eollabors.ç.ã.o com ô Governo do -..Paiz. .(Palmas> • 

o SR. ADALBERro CoRJúl:A - De pleno a.ccordo com as declara
ções de v. Ex;. que é um exemplo, que é modelar. 

0 SR. H!:mt:IQUE DcmsWORZR- Consultem VV. EEx. o Sr. :Mi
ni§tro da. Fazenda, um rtogra.nden.se, que poderá esclarecer se não_ 
é no seio da. m.in.oria que teJn encontrado a.poio para o desenvol
vimento do seu progra.mms. admin istrativo. Tanto ella. nã.o faz 
opposição systematica., . que, pela núDha. palavra, teceu gra.n~es 
elogios é. a.etuação do Sr. Mace4D Sos.res. Ministro do Exterior . 

. O ·Sa. RAUL Bl'l.'TENcotTRT- A' Vista da. ultima decla.ração do 
S8. Dep1,1mdo Henrique Dodsworth, quer m:e parecer qpe as decle.
:rações. do Deputado Adalberto Corr-êa. suscitaram um certo equi-
voco. 

o· SR.: :BAPTISTA LUSARPQ - E' bom que V. Ex. escla
reça a. Camara., vindo em auxilio do Sr. Adalberto Corrêa . 

. O -sR. RAUL BrrrENcouttr....:.. Se V. Ex. pensa que vou em au·
xilio do Sr. Deputado Adalberto ·torrêa, abro mão da licença. que 
me concedeu e deixQ de dar meu aparte. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Aeceito o que V. Ext. ciiz 
e não dou ncençS. para. a.partea.r-lile . 

O Sa. PREsiDENTE- Attenção! o Sr. Deputado Baptista Lu-
sa.rdo a.ca.ba de declarar que nã.~ -permitte apartes. .., 

o SR.· PEDRo R.Acm: ~ Não perm.ltte este. 
o Sx. RAUL B.n".rEN~O'Dll'l' .- Abri iiião antes. Em consequen

eia, !oi Inutu a licença. que s. Ex. cassou . 
. O Sll. PREsmENTE - O Peput1!4o quando está. na tribuna ou 

bem deliberá não pciomJttir qualquer aparte. ou então, permitte 
~- . .. 

O SR. BAPI'ISTA LUSARDO- Perdão! 

O SR. PREsiDENTE - E' o espirito do Regfm~to. 

O SR. · BAPTISTA LUSARDO - ~G.o posso comprehender 
seJa es~e o e:;pirito do· Reiimento, Sr. · Presidente, porque o De
putado que_ está na tribuna é que concede,' ou não, licença par~ 
os apartes • 

· .o S!l-. PRI:siD!:In-z·- Direi a v. Ex., que o facto de Ul!I'Depu
tadO estar ~ tnbuna. e pezm1tt1r' apenas apartes de cietermlna.dos 
çoUegas, importa em. Dl&,l:lift;Jt.e.c;OO de descoltema para eom os 
ontros. · · 

O SR. BAP'l'ISTA LUSA.RDO - Podem ter esse ca.racter de· 
tteaeórtezla. mas, .aqui, . mesmo, o Sr: . DeputadQ. :I , · J. Sea.bra tem· 

. negaAó permlssão. pará. ·apál'tear a ·um seu II$rlgo_ pessoal •. 

. . . o SJk·Flwiio~u;,.:_ Á:~~etaçáo que me cabe~ tW. R~ 
. . . - .. \ 

. l . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:46+ Pág ina 52 de 84 

-384-

gimento foi a que expuz. c~ntinua. com a. palavra o Sr. Depu-
tado Baptista Lusardo. . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, por que 
então, a.qui estamos S1JPporta.ndo a adversidade e combatendo pe· 
las nossas idéas? Por que o Governo nos despreza? Seria ridículo 
aff1nnal-o. Aqui estamos porque esse é o nosso grande dever 
e a elle devotaremos as nossas melhmes energias. Nada. mais. 

Nem se diga que, com a nossa conducta, obedecemos a subal
ternos sentimentos de rancor. 

o- SR. ADAI.ilERro Coada - Não fazem outra. coisa. 
O SR.. BAPTISTA LUSARDO- Não, Sr. Presidente. A nos

sa a.ttituae IW~ce da convicção sincera e ina.balavel de que o Sr. 
Getulio Vargas, não tein progra.mma.. de Governo, não satisfaZ aos 
anseios da. Nação, não attende' ás n~ds.des do Paiz, desde as 
mais rudimentares á.s mais importantes, tudo descurando na V:l.er-
cia, na insinCeridade, n~ adlam~to. . 

O SR. Ocu:no MiiNGABEmA - Tem arruinado o Paiz. 
o SB.~ AMARAL Pnxoro- Já o encontrou arruinado e niín era 

possivel arruinal..o maiS do que estava..· 
O Sa. RoBEllTO · MoREli!A - Então deve ceder o poder a quem 

possa concertai-o. · 
0 SR. AMARAL PEixOTO - Foi O que VV. EEx. n.áo consegui-

ram. no passado. . 
<Trocam-se a.pa.rle3 entre o:t Srs. Rbberto llloreira e 

Amaral Peixoto) . 

.._ O Sr. Presidente (Fa;f,en.do soar os t1J'11ZI1)CUI,OS) - Atj:enção !l 
Peço aos Srs. Deputados !llle ma auxiliem na manutenção da or-
dem. Está com a paJ.avrã o Sr. Baptista. Luáardo. , 

O SR. BAPTISTA LUSABDO - Ficamos assim, Sr. Presi
dente, fieis ao nosso passado. e fieis, sobretudo, ao imperativa 
ca.tegorico do povo brasileiro. · · 

As opposições, Sr. Presidente, ·sabem o que ·querem e ·sabem 
o que deseja o Brasil. Somos, sobretudo, nesta. altura dos aconte
ct;nentos, um bloco granitico, . que ninguem dissolverá nem com 
ameaça.â, nem com promessas ! (Muito bem. Pa.l:mas) ; 

o Sr. Arthur Bemardes - Sr. Pr~idente, peçO a. paD.avra 
para uma explicação pessoal .. 

' 
O Sr. Presidente - Está inscripto antes,. o ar. Deputado 

Jooo ~los'. V; Ex . . poderá ficar !D.scripto para.' :fSJlar logo após • . 
O SR. ARTB:OR. BERNARDES - Agre.dec1do a V. Elt •. 

O Sr. Presidente - Tem a p~avra o. Sr .:Oepubt.do João 
Carlos. · · · 

/ ·· ·O Sr. 3~ Carlos ·<Pant exPlicação ,pessoal) .. ~ Sr. · PreSiden- · 
. te, .não preciso recordar á. Ca.inara. às niot1v0.S que m:e :'trazem ·-a es--.. 
-ta tribtllla: e oriundos de uma..at~irmação aqui· feita;,..ha ires -dias, 

I . . . . • 
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pelo Deputado Baptista Lusardo, Visto que, as suas declaraçõc.<;· 
amplamente. vehiculadas nos commentarios politicos e da impren
sa, estão perfeitamente no conhecimento de toda. a Nação. 

S. Ex., na corrente vertiginosa. de suas criticas políticas, m
tendeu opportuno, a. certa. altura, fa.:er uma. grave declaração, 
que não encontra. fundamento em facto a1gum. que não podia. 
ser provada, como não o foi; e, ao annuncio tambem, de hargj<l. 
repercussão, de que S. Ex. attenderia. ao appello que aqui lhe 
fiz, vindo á tribuna. da Camara dar as justificativas do seu mo::l.o 
de pensar e de julgar, creou, no pensamento· de todos, a convicç.:lo 
de que aqui viria deixar abundantemente esclarecida a procedenüa 
da affirmativa. 

Por uma l:Uriosa. coincidencia, que ainda agora bemdigo, pos
so depor, com perfeito conhecimento de causa, sobre o inicio da.s 
cléma.rches ff!itas no Rio Grande do Sul e que tiveram como con
sequencia o primeiro entendimento do General Flores da cunha 
com os Srs. Raul Pilla. e Oswaldo Vergara., após a larga separação 
oriunda do dissídio político cau.sado pela revolução paulista . 

· Por menos agradavel que seja falar de mim proprio, pela pri
meira vez perante o Parlamento; sou obrigado a incluir minha po
bre personalidade (Não apoiado) nessas ãé77UUches. 

Um dia, em Porto Alegre, fui procurado por brilhante jorna
-lista, do Norte, que trabalhou longo tempo na imprensa desta 
Capital, Sr. Frederico Barata, dos "Diarios Associados" , que-, 
creio já ha :anno E.'l tanto dirige o ])iario de Noticias, de Porto 
Alegre. O Sr. Frederico Bárata, bom amigo meu, depois de me 
relatar varias conversações havidas entre elle e o Sr. Mem de Sá, 
meu digno adversario politieo, disse-me que o conunentarto feit:) 
por este ultimo, os seus juizos criticos, os pontos de vista em que 
se collocava. revelavam, uma tão sincera. a.spl.l'ação, uma opÚliáo 
tão sensata, tão digna. de acatamento por qualquer patriota bem 
intencionado, que julgava interessante um entendimento do Dr. 
Mem de Sá commigo. Evidentemente, o facto de awroximal-o dP. 
mim não decorria. da significação que pessoalmente eu pudesse 
representar na política do meu Estado; é que, naquelle momento. 
além da mi.nha. intima vinculação de amiZade e de po1ttca com o 
Getieral Flores da Cunha, · que é um dos meus melhores amigos, 
eu occupava. o cargo de Secretario do Interior, posto político por 
excellencia, . como tOdos sabem. Dahi, s. núnha intel'ferencia in
evita.vel ns negocios da administração e da vida partidaria' do 
Estado. · 

Já porque tinha na. mAis alta. conta o Dr. Mem de Sã, já por
que as referencias feitas ao criterio em que .se colloca.va só pode
rtam conduzir -me ~ encarar agradavelmente a hypothese, desde 
logo me promptifiquei ao encontro proposto · pelo Dr. Frederico 
Barata. 

Até esse momento, nem o General Flores da. cunba. netn qual
quer outra. pessoa tinha conheCimento algum de tal facto. 

Não' quiz ir· a semelhante entrevista sem antes in!ormar o 
chefe do meu partido e meu grande amigo. Assim o fiZ, sem que 
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elle me desse autoriZação para assumir qualquer compromisso, nem 
para estabelecer modos de conducta. futura: Fui, atten.dendo t;X

clusivamente a uma solicitação pessoal do Dr. Frederico Barata. 
o nosso encontro realizou-se na. residencia. particular desse jor
nalista. Ahi conversámos cerca de duas horas. 

O Dr. Mem.de Sã achava-se na. mesma pooição que me lev~ra 
até lá: o Dr. Raul Pllla. tinha. sciencia. do encontro, .!iem que, 
entretanto, o Dr. Mem de Sá fosse seu emissario ou representa::~te. 

A m.inha. palestra com o Dr. Mem de Sá., num ambiente dai 
mais perfeita cordialidade, abrangeu uma quant~dade de theses 
ligadas aos interesses politicos, partidaríos e administrativos ao 
Estado e, accidentalmente, da Republica. 

Em certa altura, perguntel ao Dr. Mem de Sá. qual, a seu ver, 
o modo de promover-se uma. situação de reconCiliação dos espl
ritos, de apaziguamento de animos, afim de, num ambiente de 
.:ompleta tranqulllidade, podermos cogitar dos reaes interesses do 
povo riograndense. O Dr. Mem de Sá. me declarou que dífficil
mente poderia indicar os rumos a. seguir nesse sentido. Insisti 
por que me desse a. cor hecer seu modo de pensar. Como primetr~ 
hypothese,' alludiu, então, á. possibilidade de não ser o Genel11l 
Flores da Cllllha. - pois ainda não havia sido feita a. eleição para. 
Governador do meu Estado, - a posSibilidade de não ser S. Ex. o 
candidato á suprema governamentaçã.o do Rio Grande do Sul. 

Affirmei-lhe, desde logo e francamente, que esse ponto de per
tida era completamente insLhnissivei; que o General Flores da 
Cunha havia sido indicado candidato num congresso do Partido 
Republicano Liberal; que tod<>l' nós, "lnanimemente, tinhamoo vo
.ta.do em seu nome. Tratava-se de uma. candidatura. da maioria 
do povo riograndense, de unanimidade do Partido Republicano Li
beral do Rio Grande do Sul - e não uma éa.ndidatura do pro
prto cbe!e - estabelecida pelas formas regulares do Regimento 
Interno do nosso partido. 

· Dec~ei, portanto, desde. logo, que não tivesse o doutor Metu 
de Sá a menor illusão sobre a possibilidade de ser accetta por 
nós semelhante suggestão, se, por acaso, viesse a ser apresentada. 
Disse-lhe, mesmo, mais. que o proprio General Flores da Cunha. 
seria capaz de sacrificar e. sua. candidatura nós, porém. não o 
permittirlamos, precisamente pelo !acto de terem as opposições 
feito de seu nome o alvo predilecto; !unda.mentãl, d~ seus .ata.
ques. 

Isso asseverei ao Dr. Mem de Sá na presença . do jornalista 
Frederico Barata, que. aJiás. ass1st1u a. toda a conversação. A 
candidatura. do General Flores da. CUnha - accentuei - ba- -
via sido consolidada par aquelle motivo. E o apego a. intimida
de; o : devotamento, a. sollda.rtedad.e, se possivê)., se ha.viam. rea.t
:firmado em condições mais vivas e decisivas, exa.ctam.ente em 
eonsequencis. da luta que cOntra. elia fõra travada. 

o ..,_ ·Mem· de Sé. a.indà fez nov(\'S cO'mmentarios, a~ttin
do ou •• ....s hypotheses. A conversação, como disse, prolongou-se 

' 
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por mais de duws horas. Inteirei, posteriormente, dessa. pal~tM. 
o General Flores c:\a. cunha. Simultaneamente, outro digno pa
tricio nosso, o or. Gabriel Pedro Moa.cyr, íntimo amigo do Dr. 
Raul Pilla., tinha, com !requencia, entendimentos, com esse il
lustre medico e polit1co do Rio Grande do Sul . · DP. taes en,ten.
dimentos - como tambem &Ao intimas a.s relações do Dr. Gabriel 
Pedro Moacyr com o General Flores da Ctmha. - deu igua.lmen. 
te conhecimento a S. Ex. o Dr. Gabriel . Pedro Moacyr. Rece
bendo o General Flores da CUnha. - como é tão de seu i eiUo, 
tão de seu tempcmmcnto - recebendo ~erfeitamente bem,. coc
dialissim.amente bem, todaa as suggestões que pudessem represen
tar posslbUldactes para urn entendlni.ento entre .seus patricios, 
delle dese.v1náos em consequencia. das ultimas lutas polit.icas, 
hcuve um instante em que, quer o doutor Frederico Barata, quer 
o Dr. Gabriel Pedro Moa.cyr, imiagaram do General Flores da 
Cunha como encararia eUe a. liypothese de um encontro com 
c; D:t. Raul Pilla. ou qualquer outro autorizado representante da. 
Frente Unica. O oenera.I Flores da Cunha. respondeu que estava 
Inteiramente á diaJ)Oiliçlo delles, para qualquer encontro, em 
qualquer lagar . Declarou que a.o seu espirito seria. sempre Pll.l'
ticularmente a&TadaVel conversar com quãésquer dos seus adver
sarios polltlcos, n4o paro. cambalachos, não para accordos qua 
pudessem dl.m1nulr de qualquer fórma este ou aquelle, mas para, 
num ambiente cte nobro preoceupa.çã.o patriotlca, entenderem.se 
os hom.ena, com f1nallc1Ac1oa superiores, visando o bem do Estado 
e da Republlca, procurando, emflm, agir no sentido de amainro.' 
paixões, de perrn1tt1r o trabalho constructor, attendendo, assim, 
aos reaes 1ntereuea c1a coUeetlvtdade. 

Esse modo etc ver fot transmitttdo ao Dr. Raul Pilla. Poste
rior.tneote - um. ou c1oll dias depois, não me recordo bem -
voltou á. presença do General f'lores· da CUilha. o Dr. Predet'ico 
Barata, - talalldo·lhe tambem de novo o Dr. Gabriel Pedro Moa
cyr - e pel'guntou ·Onde ae poderia realizar esse encontro. o Ge
neral Flores 4a Ounha eeeolheu pàra. local a r esidenels de um seu 
cunhado e adveraarlo polltsco, correligi.onarto do Dr. Raul PWa: 
C! Dr . Vicente l''aro Bant1aso. Abi se encOntraram o General Flo• 
res da Cunha, o Dr. :RaUl Pllla, representando o Partido Li~ 
dor, e. o Dr. Oawa\clo Versara, representanclo o Partido RepubÚ
ca.no, creio que por dele;açlo c1e seu eminente ·ch.e!e, Dr. Borges 
de Medell'~ 

Foram trocadas .entlo aa prtmefras !Jnpre.sSões sobre o asswn... 
pto. o Dr. Raul PUla, no decurso da conversação, que tambe~ 
se revestiu de um eunho t1e perfeita cordialltlade, referiu-se ao 
cUscurso por s: Ex. proferido tem.PQs antes no Col~u, em Por
to Alegre. e que e&tabeleeia, como norma. para. a. pacl.ficaçã.o doo 
espíri~ no Rio G:ande do SUl, o afastamento da. candicfatura. 
do General Flores da. O unha, A isso respondeu o Sr. P'lores da. 
CUDha. que já dett. ta.mbem de publlco contestação ao dJ.scurso do 
sr. Raul Pilla, e mafs, que farta., com o máXtlno praza-, o en...t 
tendimento com os seus correl1stona.r:los, vtsto que, presidente do 
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Directorio central do Partido Republicano Liberal a elle não cabil'l. 
agir discricionariamente, senão com aucüencia de todos .os seus 
coQpanheiros pol1tleos. 

Posteriormente outros encontros se realizaram. já então au
sente eu de Porto Alegre. 

Devo alludir aqui ao facto de ter o General Flores da CunJ:"I.a 
declarado a sua disposição de nomear adversarios politicos seus 
para cargos publicas no meu Estado. Era sua intençã.o, caso as 
negociações se encaminhassem de outra ma.neJra, nomear um 
membro da Frente Unica para a Secretaria de Obras Publicas, ou
tro para a de Educação e Saude Publica, um terceiro ainda para 
a Procuradoria Geral do Estado. · 

A Frente Unica do Rio Grande do Sul, porém, não concordou. 
Nesta altura devo ao General Flores da C'unha o commJenta.

rio sobre s informações que o levaram a fazer ts.es offerecim2:n
tos. S. Ex., não tentava, no momento. como disse ha pouco, se
cardos nem cambalacho a.J.gwn. 

0 SR. BARROS CASSAL - Ninguem pôz em dUVida a. intenção 
nobre do General Flores da Cunha. 

O SR. JOAO CARLOS - Ao contrario; S. Ex., na int imi
dade dos seus amigos, largamente discorreu sobre o facto. En
tendia que, sem o menor compromisso partidario, poderiam per
feitamente os seus adversa.!'ios politicos collaborar no Goven1o, 
não só para fiscalizar-lhe a acção, para ver como agia a. adminis.
traÇão do Rio Grande do Sul, para observar acurada.m.ente o em
prego dos dinheiros publicas coino para levar suggestões ao Gover
no, as quaes seriam devidamente apreciadas, de vez que não ral·· 
+.am. na opposiçã.o, espjr.itos cultos capazes de cooperar com brl
lho na acção governamental. Isso, entretanto, não reprf!!?enta.va 
sacrifício algum de convicções partidarias ou doutrinarias e, ao 
contrario, pàra dentro do Governo vir1a.m personalidades que, 
pela. sua inteireza. de caracter, estariam acima de qualquer suspei
ção. Supponhamos o Dr. Raul Pilla. Ninguem poderia imagi
nar fosse elle capaz de abrir mio, idealista sincero que é, das suas 
convicções pollticas, para vir se converter em correligiona.rio do 
Sr. Flores da Ounba. 

O que se visava no momento era uma nobre colla.boraç~ . 
.f!:videntemente, todoS estão comprehendendo que isso seria um 
primeiro passo, para. que as paixões amainassem, para. que o &.m

biente p<>litico se desanuviasse, para que o Rio Grande ao Sul que. 
como tOdo o Pa.iz e como todas as nações, tem problemas tã.o 
sériOs ·a resolver. pudesse entrar numa phase de ·febril actividade 
constructora, realizando velllàs aspirações dos meus cOêstadu&nos 
e podendo, assim, resistir melhor ás agruras da crise economica 
que estamos atravessando · 

O Sl!.. ADAI.BER"l'O CoRRÉA - Permitta V. Ex. um aparte. De 
começo nos parecia que essa harmonia era en~ inevitavel, por
que não -havia, como não ha, entre nós, di:Uerença.s i<leologicas. 
Surprehende. s.go~ 9ue essa minoria continue irritada contra o 
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Chefe do Governo, quando delle apenas a separa o odio, por ter 
s1do S. Ex. elejto Presidente da Republica.. 

O Sa. JoÃo NEVES- Sr. Presidente, após o Sr. Arthur Ber
nardes, peço a V. Ex. ·me conceda a palavra para explicação pes-
~-

O SR PREsmENn: - Fica inscripto o nobre Deputado. 
O SR. ADhLliERTO CoRRtA - Se náo existem differenças ideolo-

gica.s, não ha motivo -para essa opposição ao Governo. 
O Sa. BARRos CASSJ\L - Ha profundas. 
O SR. ADALBERTO CoRiiÊA - Pessoaes . 
o· SR. JOAO CARLOS - Devo, agora, llgar o facto á affir

maçáo do Sr. Deputado Baptista Lusardo. Quando se !'ealisou o 
meu primeiro encontro com o Dr. Mem de Sá.,. não t:i.nJ:ia, absolu
tamente, disso conhecimento o Sr. Getulio Vargâs. Posteriormen
te, r-or um rudimentar dever de lealdade, o General Flores <Ia: 
Cunha deu scienda. ao S;.·. Presidente da Republica das démar
ches que ali se processavam. 

0 SR. BARROS CASSAL - Mas o General Flores da Cunha t1e
clarou qUe ag1a por inspiração, tambem, do Chefe da Nação, o 
Sr. Getulio Vargas. 

O SR. JOAO CARLOS - Peço perdão a V. Ex. Não V1 essg. 
declaração, della. não tenho memol'la. ... 

·o SR. RA.m. Brrrl:NCOURT - Ninguem a Vlu. 
O SR. JOAO CARLOS - ... e, ao contrario, posso affirmar, 

deVidamente autorizado, que as iniciativas do General Folres da 
Cunha nesse sentido, a.s suas res-Jluções para esse fim, as palavras 
que trocou, correm sob sua exclUsiva responsabilidade, não tendo 
S. Ex. pedido inspiração ao Sr. Getulio Vargas, nem tendo rece
bido de S. Ex. a menor ordem ... 

O SR. B.Arutos CASSI\L - Eu não disse .ordem . 
O SR. JOAO CARLOS - ... 1D.stnuaçã.o, pedido, ou coisa que 

o valha, de qualquer natureza e em qualquer época. 
O SR. BARRos CASSI\I. - o Sr. Flores da Cunha, em entreVIs

ta a jornaes, declara;u que esse tambem era. o pensamento do Che-
fe da Nação. · 

O SR. JOAO CARLOS - O nobre collega está alludind.o a. 
noticia. de jornaes. Nl!.c.o va.cillo em pôr em duvida o que porven• 
tura tenham dito os jornaes, mas não sei a maneira como fora:tt 
obtidas essas noticias. Estou fazendo a V. EK. e á Camara de
clarações devidamente, autorizadas; não teço aqui commenta.rips 
por ouvir dizer, mas alludo a factos de que tenho conhecimento 
pessoal, l'eproduzindo informações a mim dadas pelo proprio Ge
neral Folres da Cunha, com quem, .aliês, me mantenho em com.:.. 
munlcação constante, necessaria ao cumprimento do meu dever 
e ã inteira satisfacçio da minha lealdade parti daria. 

O SR BARRos Cl\ssAL - Mas o Sr. Getulio Vargas estava ele 
accordo. · 

O SR. JOAO CARLOS - o Sr. Getulio Vargas evident-emen
te, não podia. proferir palavras contrarias a isSo. Não podia. 
S. E:l: ; em vez de louvar as iniciativas pa.l'B a concordia dos seus 
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concidadãos, dizer ao Sr. Flores da Cunha.: Faça o favor de atear 
e. fogueira por a.hi além. 

O Sr. Getulio Va.rgas não poderia, de maneira alguma., expe
dir ordens daqui, no sentido de que fosse perturbado um. traba
lho que só pode nobilitar o Sr. General Flores da CUnha, Iri.aD:
dando ínstrucçóes em contra1io, afim de continuarem os homens 
a. divergir, cada vez mais separados uns dos outros, abrindo abys
mos que a nós todos horrorizam, porque separ,a.m os irmãos, por
que vêm entravar o progresso do Paiz, porque, emfim, são a negn.
ção completa. do espírito de bondade e fraternidade do nosso 
povo. 

0 SR. BARROS CASSAL - Logo, não é tão insigni!icante a op• 
posição para. que S .. Ex. não dê attenção á. minoria. 

O SR. AllALBER"IO CoRRÊA - Naquella época., talvez, o Sr. Ge
tulio Va':'gas desejasse a a.pproximac;ã.o da minoria.; mas, depois do 
procedimento que tem tido. S. Ex ., se· tinba essa idéa, della se 
despreoccupou, porque "gato escaldado tem medo de agua. fria". 

O Sa. BARROS CASSAL - A minoria, sim, depois do procedi
mento que tem tido o Governo, não quer saber de approximações . 

O Sa. JOÃO NEVm - Nós, da minoria, é que de hs. muito ..;;o
mos os escaldados . Vou explicar como. 

O SR. ADALBERTO CORRÊA - VV. EEx. não são escaldados, são 
esquentados. . . (lUsos) . 

O SR. JoÃo N<:VES- Somos o que somos, com a temperatura 
que queremos. 

O SR. JOAO CARLOS - Sr. Presidente, eu desejaria aut
os animas não se exaltassem . 

. O Sa. JoÃo NEVES- Estou ouvindo o orador com toàa atten
ção e não lhe dei aparte algum, porque pretendo respigar, uma; 
po'l" uma, as considerações que faz, <litas num tom de urbanS.dade 
e de respeito á. soberania d& camara e com a delicsdeza. qqe lhe 
devem merecer os seus collegas. 

o SR. ADALBEilTO CoRRtA - se interferi no debate ... 
O SR. JoÃo NEVES - Não me referi a V. Ex. 
O SR. ADALBER'rO CoR.RtA - • •• foi pa.ra. responder aos aparte..'\ 

do nobre Deputado, Sr. Barros Cassa.l. 
O Sa.. Joio NEVES - Pedl, entretanto, aos meus collegas de 

minoria que não apa.rtea.ssam o orador, afim de que o debate. 
transcorresse em ambiente sereno . 

O SR. ADALBERTO CoRRb. - Não ha. falta. de respeito ao Par
lamento, dizendo que "gato escaldado de agua. fria tem medo". 

O SR. JOAO CARLOS - Pediria que os animas nãc se exal
tassem tanto e permi.ttissem os collega.s que continuasse as. expli- . 
cações a que sou levado pela. oração do nobre Deputado, Sr. Ba-
ptista Lw;a.rdo. · · • 

O e.Ssencial é o seguinte. O Sr. Baptista. Lusardo affii:mou da 
tribuna. que o Sr. GetUlio Va.rgas, por duas vezes procurã.m:. : . 

O SR. BAPTISTA Lu~ARllO- Perdão. Não citei o nome do sr. c:;e;.. 
tulio Vargas.· Referi-me ao Governo. 
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O SR. BAPTISTA. LuSARDO - Não preciso mais mustrar a Cama- . 
ra com out~ expressões. Meu discurso foi muito claro. 

O SR. JOAO CARLOS - Não poderã ser maJs claro que ~ 
declaração. que estou ra~nelo. - · 

0 SR. BAPTISTA LUSARDO - Facto irrespondivel, e essencial ê :l 

responsabilidade do General Flõres da CUnha., a quem V . Ex., 
por certo, reconhece autoridade ..• 

O SR.. JOAO CARLOS - Não existe a menor duVida. 

O SR. BAPTISfA LusARliO - . . . que- procurou a opposição rio
grandense afim· de fazer uma recomposição e obter seu apolo quer 
ao governo estadual,- quer ao governo da. Repub11ca. 

O SR. JOAO CARLOS -Em prtmelro lagar, VaD"os pôr as · 
coisas em seu verdadeiro logàr. 

O S'a. BAPriSTA LUSARDO - O argumento é irrespondlvel. 

O Sa. RAuL BI'I"rtNCOtl'R'l' - Mas nl.nguem negou que houve en- . 
tendimento. 

O SR. BATISTA LUSARDO - OU, então. o Sr. Flõres da Cunha., 
procurou entendimento contra. o Sr. Getalio Vargas. Aliás, não 
seria de estranhar, porque já o rez uma. vez .. . 

O .SR. JOAO CARLOS - Peço a .V. Ex; que esclareça. seu 
aparte. 

0 SR. BAPnSTA LUSAliDO - Digo: então. tinbamós· de admlttir 
que o Sr. ;FlOres da Cunha. procurava a approxima.ç§.o ou a união 
da Frente Unica. do Rio Grande do Sul. conjuncta.mente, ser con· 
t ra o Sr. GetUlio Vargas- o que V. Ex. não póde acce!tar. 

O SR. JOAO CARLOS - Não accelto. 

O SR. BAPTISTA LusARDO - Agol'a, se o interesse do Sr. FlOres 
da Cunha era. unir a opposlção para combater o Sr. Getulio V ar. 

· gas, não .serla. de estranhar, porque Ji o havia. feito uma vez, sabe 
V . Ex. muito bem. 

O SR. JOAO CARLOS- AbSOlutamente! Estou inteiramente 
B disPOSição de V. Ex .. pa.m discutir este assumpto, que desej~ 
fOE.Se posto ~lll termos claros e deCisivos. Não tenho !!livtda. algu. 
ma. e1ll tratar de qualquer assumpto ligado its attitudes do Ge
neral Flores da Cunha; não tenho o menor receto em o esclarecer 
pemnte o Parlamento e perante o Pa.lz. E' preclsÓ, poi'ém, que não 
con!undanios as coisas e não procuremos a.dulteta.r perfis que estão 

· moldadas e deUneados definitivamente no ·conceito da NaÇão e que 
nllo poderão ser diminUi dos numa liDha sequer. . 

Estou, repito, lnteiram.ente._a1 disposição do nobre collega ·para 
debater os assumptos que forem de seu agrado, na certeza. de que, 
da tribUDa. . ·pela minha palavra , hão de ser sempre encontradós 
tOd.Ós os mot1vos que a digmdade impõe e . que de.va.m ser. trazidos 
para esclarecúnento das attitudes do General : Flõres da C$ha. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:46· Página 60 ae B4 

-391-

O SR AMARAL PEixoro - O Chefe do Governo é o Sr. Get-.r
lio Vargas. 

O SR. JOAO CARLOS - E' Ull1a escapatoria que o nobre 
collega., Sr. BaptJsta Lw;a.rdo procura no momento. 

O Stt. Rmzmo JUNioR - Muito bem 

0 SR BAPl'ISTA LUSARDO - Referi-me á acção de pessoas liga
das ao Governo. Não citei o nome do Sr. Getulio Vargas. 

o SR. DEMEnUo XAVIER - Mas, quem desempenha o Governo 
da Republica é o Sr. Getulio Vargas. 

· O SR. BAPrrsrA LusARDO - Não sabia... Affinnei que o Se
nhor Flores da Cunha. interpretava os sentiinentos do Governo. 
Não mencionei o nome do Sr. Getulio Vargas. 

O SR. JOAO CARLOS- Na hora em que V. Ex. disse que o 
Governo da Republica. procurou accordo com a minoria, a que 
ch~fe a.lludiu o nobre collega? 

Quem é o chefe do Governo? Quem occupa o ®vemo do 
Paiz? Quem é o s~premo mandatario da Nação? 

0 SR. BAPl'ISTA LUSAIIDO - E ' o Sr. Getulio Vargas . 

O SR. JOAO CARLOS- Logo .• • 

O SR. BAPTISTA LusAl\llO -Logo: é verdadeira a minha a!!ir
mação de que o Governo tinha pr~urado a.pproximação com a 
minoria. 

O SR. JOAO CARLOs- Não é tal, meu nobre collega. 
Numa situação destas, em assumpto como este, é necessa!'lo 

que fique pe~eltamente esclarecido que V. Ex. fez w:na af!irma.
ção que não pode ré. provar. hoJe, nem amanhã . .. 

O SR. BARRos CASSAL - Já provou, exuberantemente. 

O SR. JOAO CARLOS - . . • a menos que em breve, outras 
attitud.es caracterizem. os homens. Então, nio sei qual será a atti
tucle do Sr. Getulio Vargas. 

· Desejo declarar - af!irmo que estou fazendo uma exposição 
leal e slneera desta materia - que o Sr. Getulio Vargas Dlo deu 
um passo para essa approxlmaçio. 

Vamos estabelecer os dellneamentos da questão. como c1eVe eer 
observada. • 

à Sr. Getulio Vargas nAo deu um passo, rião mandou daqut a 
.menor lns!liraçã.o, não fez sollcttaçAo alguma. Sua. Excellencla teve 
conheCimento do que se passava. 'Pela lealdade, pela perfeita oor
recção com que inva.riavebÍ:lente proCede o Sr. Flôres d& curilü!.·. 
Mas S. Ex. não. pediu couSa. alguma, não promoveu qualquer ae
cõrdo, nem fez tentativa. de accordo~ Isto v.. Ex~ ··não .~ert\ pro
nr, porque os factos se inSurgem contra a!!irma.tivas qué venham 
em contrario · ao .senso a.o que aqul eatou dizendo. Não ha dWicul· 
dade: alguma em· comprehender. 
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O General Flores da Cunha procedeu com perfeita lealdade, 
dando conhecim'ento desses factos ao Sr. GetUlio Vargas. Elle não 
recebeu deste insinuaçãa alguma, nem tampouco solicitação de 
qualquer especie . 

O Sr. Getulio Vargas não se oppoz a. :sso porque é ho~ 
bom, patriota e porque em hypothese alguma : ~ia collocar a pedra 
no caminho em que se estivesse t ratando da reconciliação dos cs
piritos e da. harmonia de seus correligionã.rios . S. Ex. , por conse~ 
quencia. não procurou accordo algum, em época alguma, e a qui 
fica. de pé a affirmação que fiz no sentido de contestar as decla~ 
rações do nobre Deputado Sr. Baptista Lusardo. 

Os a.ppellos do General Flôres .da. Cunha., como aquelle que 
ainda agora. foi lido por· S. Ex. (lUando da inauguração da. Redio
Farroupilha, no Rio Grande do Sul, reflectem claramente os sen
timentos que orientam o esperito desse grande homem publico, ho-

. mem que se agiganta na. peleja, que é capaz de reacçóes tremen
das, que é um lutador, e por Isso mesmo tem sido alvo de tantas 
ag~essões e de tantos ataques. Manda a justiça que se diga., sabe-!> 
a Camara, sabe-o o Pa!.z inteiro, que, passado o momento da re
frega, não ha coração que o exce<ia em lances de generosidade e 
de bondade. <Palmas> • Do seu espirito não partem outras su~
gestões ou inSpirações que não sejam os impulsos da fraternidade. 

Dentro do Rio Grande do Sul temos a felicidade de verifica1.·, 
hoje, que reina um ambiente de tTanquillidade, posso mesmo di
zer. de concordla polltica, principalmente devido aos actos de S. 
Ex . terem todos os motivas todaS as razões, e são actos que ape
IJJlS ·podem ele val-o no con~eito dos seus concidadã és. 

E' um homem que Já está. em plena eda.de provecta, DA qual, 
do exterior para o Interior, apenas são absorvidas bOas 1n.spira.
ç6es christls, que sempre orientam suas resoluções, inclinadas á. 
pratica do bem. 

Não ha um momento em que, passada a. luta, eu não o tivesse 
encontrado ~posto a. tudo que significasse apenas o ardente de~ 
sejo de que, no menor praZo possivel, pudessam bem entender-Se 
todos os riograndenses. 

E agora havia ainda um motivo a mais: é que vamõs "em se
t embro, dentro de dois mezes, assistir á cõmmemoração do cente
narto da revolução farroupilha. S . Ex. vem acariciando, .ele longo 
tempo, o desejo de, nesses dias de tanto recolhimento civico, poder 
a....o;slstir ao . espeetaeulo imponente de todos os riograndenses se ex
tendendo ·as mãos fraternalmente, os olhos voltados para os ho
mens que assignalaram. as pS,gmas admiraveis à.a epopéa farrou~ 
P~·. 

~tou certo de que s. Ex. nio terá opportuniélade de se arre
pender dQS a.ctoo .generosos que está praticando . Não acredito haja 
homem de coração· ~m .forma.iio, de espirito •. justo, de consciencia . 
recta, que possa. deixar de se commover ante a actividade desse 
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Bayard, como já o chamaram, sans peur et sans reproche, que in-. 
·variavelmente procura, em seu proprio coração todas as inspiraçõss 
~ara os actos da vida publica. Se algumas vezes tem tido, infe
lizmente, necessida.de de lutar contra seus irmãos, passada a luta, 
cessados os clangores da guerra, estancado o sangue, vemol-o bus
cando sempre, e-xtender hoje a mão ao adversario, amanhã auxi
liando a.quelles que lhe !oram adversos nos dias de amargu~, mas 
dando, sem hYPOCrisia, com a maior sinceridade, demonstrações 
evidentes de que, em seu espirito, predomina aquella maxima ·chris
tã, tão nobre, que elle citava, ainda ante-hontem, no studio da. 
Radio Farroupllha: "Amae-vos uns aos outros". <PaltTULS. Muito 
bem. O orador é cumprimentado>. 

Durante o dlscurso do Sr. João Carlos, o senhor An
tomo Carlos, Presidente, deixa a cadeira. da presidencia., 
que é occupada pelo Sr. Euváldo Lodl, 2Q Vice-Presidente . 

........ ~· 
O Sr. Pl:eside::1te - Tem a pauavra. o Sr. Arthur Bema;des: 
O Sr. Arthur Berna.rdes (Para explic~o pessoal) - <Pal

mas) - Sr. Presidente, a Camara acaba de testemunhar o meu 
chamamento nominal a este debate, e aqUi estou, para a elle nã.o 
me esquivar . 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Adalberto 
Corrêa, disse effecti.vamente á. Casa a.quillo que entre nós se pas-
sâra. por duas ou tres vezes. · 

O S!t ADALl3ERTO CORRÍ:A - Apenas fiz uma synthese. 

O SR. ARTHUR BERNARDES- Por duas ou tres vezes, S. 
Ex. trocá.ra commigo impressões, procurando-me, no lógar que cos
tumo occupar neste recinto, para. c!izer~me da. situaçã.o a.fflictiva 
de Pa1z e da. necessidade em que estavam.os, todos, de prestigiar 
o Governo, afim de evital' males maiGres á noosa terra. 

O SR. ADALBERTO COWA- Para. garantia da ordem. 

O SR. ABTHUR BERNARDES- S. Ex. falou-me, realmen
tt<, que o ponto '!)rtnc1pal erl a IleCi!SSidade de garantia da ordem. 

o SR ADALBERTO CoRRh - Como ponto unico. 

O SR. ARTROR BERNARDES- V. Ex. pedia. apoio para o 
Governo. 

o S!l. ADALllmlTO CORRÊA - Para. garantia da orp.em. 
O SR. ARTHUR BERNARDES- V. Ex. falou de modo ge

ral, no Brasil e era natural que o fizesse. Louvo-o até por isso. 

0 SR. ADALBEaTO COWl\. - FGi ·uina, attitude toda patriotica.. 
O SR. AR'I':B:UR BERNARDES - Sou o primeiro a reconhe

cei-o; faço justiça. a. V. Ex. 

V. Ex:. appellou para o nosso -patriotismo, para. a. consciencia 
das nossas -responsabilidades, etc., e depois de tudo isso eu affir
mei a v. Ex. que não pensa. vamos diversamente; que a minoria: 
tambem. via. com o mesmo interesse a necessidade garantir a or-
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dem, tinha o m esmo zelo pelo bem do Brasil, estava. disposta a 
dar sua. coopera.ção pa.ra a melhoria da situaçÃ.o em que Vivemos. 
Invoquei a collaboraçãÓ que a minOria tem dado neste recinto e 
prestava no seio das Commissões. 

o SR. ADALBER'I:o CoRRÊA - V. Ex. está. fazendo wna expOSi
ção fiel. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Não desejo .senão isso: ser 
í iel . E' o meu dever . 

o SR. Ai>AI.Bmt'Io CoRRÊA - Tenho o prazer de constatal·o. . 

o SR SouZA. LEÃo - E corresoonde á. tradição politica do 

O SR. ARTBUR BERNARDES- Depois de abordarmos nes
tas considerações, a respeito das quaes era completo o nosso accor
do, eu lhe disse, parém que a minoria, apes$l.r de disposta a t udo 
faier para esse resultado; não acreditava. fosse isso possivel_com 
o Sr. Getulio Vargas no aovemo, porque e1la não depositava 
a mtnima. con!iança no actual Chefe do Estado, e a Nação se 
havia desilludido acerca das. esPeranças que tambem nelle depo
sitara . 

O SR. ADwu:âw CoRRÊA - Exactamente, foi. esta a declaração 
de V. E,.:. 

o SR. SouzA LEÃo - Cinco annos de decepções! 

O SR. ARTBUR BERNARDES - As a.llegações feitas pelo 
nobre collega .. . 

o SR. .ADAi.BERTo Co.RRÊA - Procedem perfeitamente dentro do 
discurso de V . Ex .. · E' que a campanll.a. é de oàio, porque o Sr. 
Presidente da. Republica foi eleito por quem tinha c:üreit o de o 
fazer, que era a Constituinte. O governo que temos é legal. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Eu pediria ·a V • . Ex. que 
· não abordasse esse assumpto agora, porque teriamos de ir muito 
longe. Para V. Ex. o Sr. Getulio Vargas é o Presidente eleito 
d~ Republlca., m~ para mim, pa:ra. a. mm01'18. e ps.ra a Naçio 
é um usurpadorl (Apoiados e ;wotestos. Soam os tympanos). 

Sr. Presidente, nâo é assumpto que esteja em debate e ·não 
quero, por isso, discut1l.o. S . Ex. dJs&e que o Sr. Getulio VIU'JIIB 
havia sido eleito legitimamente e eu respondi o apa.rte de S. Ex. 

Penso. porém, que o momento n!o é opportuno para essa cUs~ 
cussfio . <Trocam·se apartes) . 

o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul attrtbue-nos · um 
sentimento inferior que a lninoria nio alimenta. 

O Sll. • Al>ALBER'l't ColUWA - Mas que demonstra. todo dia, da. 
tribuna . O unico sentimento da minoila é o odlo . ao Ôbete do Go· 
verno. Não. ha differene& ideolog:ica, como . acce-ntuei em aparte. A 
opposição ao Governo é ~fica. · · 

0 SR. Oc!:AVIO ÚJ.NaAI!l::mA - lia incomPatibilidade moral . 

· .. · '-'• .. ;-· 
.... ___ . ... ..~ 

' .... , , , . ' '• 
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O Stt. AMARAL PEixoro - .Da. ga.rte de certos elementos da mi

noria, exíste, de facto, incompatibilidade moral. 
O SR. ARTBUR BERNARDES - Acceito os apartes de VV. 

EEx. ; aperulS peço que me ouçB.IIl com alguma a.ttenção nas res
posta.<; que vou dar-llle.s. 

· O Sa. .ADALBEII'tO CORliÊA - E' o que estou fazendo: ouvindo 
V. Ex. com o maior a.ca.tamento. 
. O SR. ARTHU RBERNA:ft:DES- Como dizia, a minaria. nã.o 

alimenta odios contra o sr. Getulio Vargas, cOm.o não os aUmenta 
contra :binguem. Seriamo6 un8 lnseDSatos se visassemos pessoas 
nessas lutas que nos empolgam. Encaramos apenas os actos do 
Governo . Não nos interessa. a pessoa da Sr. Getulio Vargas neste· 
recinto . A opposição não trouxe para aqui um só acto da sua vida 
particular. · 

O SR, RIBEIRo J'Ol'tlOR - V. Ex . não acabou de dizer que o 
Sr. Getulio Vargas era um 1lSUI'Pador? 

VoZES - Oh! oh! . 
O SiL R.mEmo Jumoa- V. Ex . acabou (te proferir uma phra.se 

c agor~ &e deSdiZ. · 
O SR. A..'q.THUR BERNARDES -V. Ex. não attent<lu bem 

para o assUDlpto; .do contrario, não daria este aparte. (Trocam-se 
apartes. soam ós tympa.nos) . 

o Sr. Getulio Vargas não podia, indiv1dualmente, pessoal
me,ptc, ser um usurpa.dor, se não enfeixasse nas mãos o poder á 
custa do· qual se fez eleger. Sem o poder, náo se elegeria. .Quando 
digo que o Presidente é um usurpador não faço ataque pessoal ao 
Sr. Ge-tulio Varga8 mas ao cidadão i~vestido no poder. E' a. di!
ferença que o nobre Deputado precl.sa. fazer. 

O SR~ RAm. BIT'.l'lmc011RT - O chefe do-Governo foi eleito pela. 
CoDStituinte. . 

O sR. AR'I'BUR BERNARDES - D.lscutir individualidades -
ou: pessoas é examlhá.T acios pessoe.es, intimós, familiares. Aqui, 
e.Sttamos debatendo· a.ctos funccionaes, actos publicas. Foi como 
Ohe!e do Governo Provisorio que S. Ex. se elegeu Presidente con
stltuoloilaJ.. Não h& ataque á pessoa do Sr. Getulio Vargas. 

O 8Jh RA111. Bl'l"l'2NCOURT - Fol a Constituinte que o elegeu, 
por voto secreto. 

O SR. AR'l"Bl:Ja BERNARDEB - O assumpto, porém, nã:> 
esta em discliBdo. 

O SR. ADWII!!Il'l'O ColU!h - O . orador está apenas dizendo que 
o Sr. Getulio Vargas aproveitúu-se da situaçAo de estar no go
verno pa.n. fa.Zer-se eleger ... 

· O SR. BAniSTA LusARDO .;__ E esta é a verdade. 
· O SR. ARTHUR BE:a.NARDES - Eu o disse, -responào ao 

aparte do nobre Depiftado. Para. mim o Sr. G1!tulio Vargas não · é 
pre.sl.dente legitimamente eleito. o caso pode ser debatidO em 
qualquer ·~po que o ·citzelra.m os nobres Deputados. Mas, volte
mos ao assumpto que me traZ 'á 1âi'óüila. 
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Deante do appello feito pelo Sr. Deputado Adalberto Corré:J. 
ao meu patriotiSmo, aos meus sentünentoo de brasileiro ... 

O SR. AntU.BEI\'IO CoRRÊA- As suas responsabilidades. 
O SR. ARTHUR BERNARDES - ... e ás minhas responsa

bilidades, eu disse a S. Ex. as palavras que acabei de referir: 
que a minoria não confiava no Sr. Uetullo Vargas, como tambem 
a Nação nã.o confiava, e todos achavam que, com o Sr. Get~o 
Vargas no Governo, não seria possh•el construcção alguma pt'o

veitosa ao Paiz. 
o s~. Joíío NEVEs - E' direito do orador, como da minoria., 

julgar assim. 
O SR. ARTHUR BERNARDES- Dizia eu, neste pontó fui 

interrompido, que a minoria não tinha odio ao Senhor Getulio 
Vargas, e não o tem. A nlinoria tenfpelo Chefe da Nação piedad~. 
e vou dizel-o porque. (Protestos da maiOria.> 

o SR. AMAaAL PEixoTO - Naturalmente, porque não vive en
. clausurado no cattete. 

O SR'. ARTHOR BERNARDES - E' possivel. . . E vou dizer 
a razão porque. Não estou 1nfringindo o .Regimento; a maioria 
não póde impedir-me o uso da palavra. Estou no exercício do meu 
<lireito. 

A mine>ria ten1 pelo Sr. Getulio Vargas· piedade, senhores 
Deputados, porque, tendo elle tido diante de si possibilidade.;, 
como nenhum outro cidadão as t'éve: ... 

O SR. RmEIRo JUNfoR - Inclusive V. Ex.? 
O S.R. ARTHUR BERNARDES . . . tendo tido a Nação bra

sileira. a seu lado, depois da revolUção, para fazer uma construc
çã.o nova, que preparasse ~ futuro melhor para todos nós; o Sr, 
GEtulio Vargas não soube fazel-o. Ten& tido a possibilidade d<3 
transformar o Brasil. daquelle estado máo em que a. revolução o 
encontrou, para um .estado melhor, o Sr. Getulio Vargas rião sóu
be fazel-o. Tendo podido accrescer o apreço nacional pelo .R.iio 
Grande do Sul e augmentar seú prestigio na vida brasileira, atra
vés do tempo, com os beneficios feitos ao Brasil, como se <tevi~ 

esperar, o Sr. Getulio Vatgas não o comprehendeu assim. Tendo 
po<lido, com e.ssas duas coiSas, engrandecer-se pesosa.llnente na 
no.ssa histeria politica, neste periodo, S. Ex. não SO'.Jbe fazel-o. 

E' por essas razões, senhon>.s, que a minoria. tem pelo Sr.· Ge
tulio Varga.s piedade. E tem tambem dó do ·:s·ràsil, porque tendo 
este feito o sacrlficio de sangue numa revoluçã.o que se tornou vi
ctoriosa para regenerar cootumes e melhorar sua vida politica ê 
administrativa, o Br2.su, em vez de lucrar, sahiu perdendo. Como 
não havemos de ter piedade por-.um e dó de outro? 

São estás as considerações, senhores Deputados, que tinha. a 
fazer, ante o a.ppeUo nominal do nobre collega senhor .Adalberto 
Corrêa.. Confirmo o que S. Ex. disse. S . Ex. me procu.rou para 
!azer o appello a. que se referiu. E' verdadeiro o aparte da.do por 
S. Ex. ao Sr. BaptiSta Lusardo. 

Preciso, a~. <iizer á Camara. que, em attenção pessoal a 
S. Ex., a nilliUeDl referi a conversa que tivemós. 
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O SR. ADALBERTo CORRÉA - Declaro tambem a . V. Ex. que não 
alludi á nossa conversação. Apenas affirmei que o fundamento 
da recusa era o odio. Não esmiucei o a.ssumpto. 

o SR. ARTHUR :SERNARDES - Quero reportar-me á fi
delidade, á. discrltção que guaruel da nossa conversa. 

o sa. AD.u.BERTo CoRRÊA - Tambem. guardei discreção. 
O 'SR. ARTHUR BERNAlÜJES - Creio que aqui se pediu á 

minoria que dissesse quem pata e1la. appellara pedindo a paz. Eu 
silenciei. Levei minha discreção a esse ponto, pelo apreço que dis
peJJSo á peSS()3. de V. Ex. 

o SR. ADALBERTo CoRRÊA - O que se pediu aqUi foi a prova da 
intervenção do Chefe do Governo num pedido de paz. 

O SR. ARTRU'R BERNARDES - Quero repetir que se vim 
2. tribuna tràtar dó assumpto, foi por ter sido cha.ma.d(), nomi
nalmente, ao debate pelo nobre collega •.• 

O SR. ADALliERTO CoRRÊA - E' verdade. 
O SR. ARTHUR BERNARDES - . . . sem o que estaria si

lencioso como até então. <Muito bem; palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Artbur Bernardes, o Sr. 
Euvaldo Lodi, 2.0 Vive-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidencia, que e occupada. pelo Senhor Antonio Carlos, 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr . João Neves, pr.ra ex
plicação pessoal. 

O Sr. João Neves <Para exptfcação pessoal> - Senhor 'Pre
Sidente, longe estava eu de cuidar que neste fim de sessão devesse 
intervir nos debates que a.qui se travaram entre o meu prezado com
panheiro de representação Sr. Baptista Luzardo ·e o illustre leader 
da bancada situacionist'll do meu Estado, cujo nome declino cóm a 
deVida licença - o Sr. João Carlos Machado .• 

Não quero, porém, que se encerrem esSes debates, sem qu:e 
a elles que o imposto da minha palavra esclarecedora e do meq 
testemunhe, sempre irrecusavel nos dominios da Vida · prtvada, 
como nas convulsões da vida polltica. · em. que me tenho envol-
vido. · 

Parece estranho que desta e daquella tribuna se haja tra
travado um duello em torno de uma rusga. Srs. Deputados, se 
tivessemos em Byzancio, não . ter !.amos encontrado thema menos 
interessante e mais academico para prolongar os trabalhos da 
Ca.mara. 

· Que disse aqui, ba tres dias, o Sr . Deputado-Baptista. Lu .. 
· zardo, na. sua ardente improvisação - ardente como seu proprlo 
tempera.merita. - e aillda deSviado do seu curso pelo tumulto dos 
apartes? que disse S. Ex. , serl.ão que-& minoria. parlamentar es
pelhe, na Camara, das opposiçóes brll.'lileiras, nAo é aquella q~an- . 
tidade desprezivel, como a 1!-PPÍ:Ouve qualificar o meu nobre col-
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lega àe representação pelo Rio Grande do Sul, Sr . Adalberto 
Corrêa. 

Não quero, e não estaria dentro do pensamento que me trouxe 
a esta. tribuna, encarecer o valimento pessoal de cada uní. de nós 
nem a significação política dos nossos mandatos. O elogio dos 
meus companheiros na minha bocca, certo não soaria bem. Sup
punha eu ingenu~ente que a mais interessada em ·dar dlustres 

. ás nossas pessoas e aos nossos mandatos a honrada maioria dest-a 
Casa. Porque, senhores, para a propria. fulguração de sua acçib 
parlamentar, ella teria. empenho em elevar e não em rebai>.:à.r os 
seus contendores. (Apoiados.) 

o SR. ADALEERTO CoRRÊA- V. Ex. àá licença para um aparte? 
O SR. JOAO NEVES - V. Ex. a teni": estou ás suas ordens. 
o· SR. A.DA.L!!ER'ro CoRRtA - v. Ex. declarou que eu fizera .a. 

a!firmação de que a minoria era uma partícula desprezivel. Creio 
que não usei tal adjectivaçáo; não tenho memoria de a hav~r 
pronunciado. 

o SR. JOAO NEVES - Quantidade desprezivel, disse eu. 
ma.s não no sentido ... 

O SR. A.DAI.BERTO CoRRÊA - Teria dito insignificante, ante a 
immensidade nacional, porque VV. EEx. representam nesta 
Casa. muito pouca coisa. 

O SR. JOAO NEVES - Trata-se de uma expressão feita. -
"quantidade despresivel": 

Prosigo, Srs. Deputados. 
Nà:o me· cabia a mim fazer o elogio dos meus companheir:-:s 

nem realçar a significação politica de nossa. presença nesta Casa. 
Quero sómente accentuar que nós mesmos sabemos quão pouco 
valemos; sabemos bem que nenhum de nós se alça. acima dos 
seus pares que formam no la.dó da. maioria . Somos apenas clda.
dãos brasileiros que desejam .contribuir para a grandeza do seu 
paiz. Nã:o laboramos nos campoS da maioria. Fazemos obra ue 
coopersção á grandeza da. Patria. num sector differente mas isto 
não pode privar do identico apreço que dos noSsos cÓncid.adáOG 
decorra para os nossos honrados adversa.rios. O que somos e o que 
valemos, ha. de julgai-o a. Nação, pelo recto êúmprimentt; que 
dermos ao nosso mandato. . . · 

O SR. AliALBERTo CoRRiA - Já está julgando, neste momento. 
O SR. JOAO NEVES - •.. e pera.s obras que aqui prati

carmos. Não. vamos pedir attestado aos nossos a.dversa.rios, que 
como nós,· homens publicas, formados numa das correntes de 
opinião do PaiZ . . . 

O SR. ADAL"BERTO Coaata -:- Dari&m máo attestado . .• 
O SR. JOAO NEVES - .•• estão animaiio.s das mesmas 

paixões que porventura nos animam e que, seguramente, não 
teem um millmetro a mais de sentimento patrlotieo que n6s ou
tros <muito bem>; que não serão capazes de, nos recessos de suas 
consciencia.s, deixar de decretar,- elles mesmos a estima que lhes 
merecemos pela tenacidade do nosso esforço, pelo nosso protim
do espírito de sa.crlficio ... 

··:- -::. · 
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O SR. A.DALBEaTo CORRÊA - Em torno da desordem. 
o SR. JOÃO NEVES- ... em todas as lutas e. sobretudo, 

senhores, por este pennacho de conservar indeleveis as suas idéas 
no pélago em que se afundam os fracos e se elevam oS fortes, 
que é o ostracismo, clima a que nem todos podem se submetter. 
<Palmas. ) 

Que importa, Sr. Presidente que os desejoo de composição 
tenha.Dl brotado desta <lU <iaquella vertente do situacionismo bra
sileiro? Não quero descer á procura donde partiu o desejo da. 
nossa cooperação . Pa.ra. mim, que tenha saldo do Palacio do Cat
tete, emanado dos labioo do Sr. Getulio Vargas ou decorrido das 
inspirações do General Flôres da Cunha., pouco importa e, de 
certo, pouco importará aos meus honrados adversarlos. A Naçã?, 
entretanto, ficará sabendo que, de onde quer que tenha partid" 
esse appello, daqui ou dali, eúe existiu pteciSO, formal, incon
!undivel, e se nós, hoje, não estamos sentado.; nas bancadas da. 
maioria, se supportamos o ostracismo, se companheiros nossos 
ainda vivem privados do pão de cada dia pelas demissões accln
tosas por motivos politicos, é, senhores, porque nos anlma esta 
nobre persistencia no sacrificio sem a qual os P<lVOS mergulham 
no pantano das unanlm.1dade5!' <Palmas). 

Pouco importa, Senhores, de onde haja descido a palavra. da 
concillação. O essencial é sabermos que o General Flores da. 
CUnha, meu a.dversario politico, tomou a iniciativa, por .diver- _ 
sas :vezes, de conclama.r o.s seus adversa.rlas_...pa.ra que, a . bem da. 
salvação do Paiz, coordenassem <lS seus esforços. 

O SR. A-uRELIANo L:ttrE - Essa tentativa. de accordo é muito 
nobre para o Sr. Generàl· Flores da CUnha.. 

O Sn. JoÃo CARLoS - DeseJo declarar ainda, além dos con
ceitos já. por mim elllittidos da tribuna, que a inic~tiva do Ge~ 
neral Flores da Cunha, tivera ortgem exactamente no ambiente·· 
e situação que descrevi. Não nego as attitudes que os jorna.es 
teem commentado;- a.o contrario, ellas ecoam gratamente no meu 
coração. E' preciso, porém, que o nobre orador não procure da!: 
ao General Flores da. Cunha o aspecto de ·um bomem que, vendo 
opposiçã.o hostil a S. Ex., tenha ião pedir a sua. solidariedade. 
O General Flore,s da CUnha., ao ter conhecimento de certo.s ppn
tos de vista. de um eriterio sereno e equilibrado em que ·se cono

. cavam alguns de seus adversartcs abriu as poitas da suà. pollti-
ca, do seu partido, do seu governo, para promover ampla re-
conc~. · 

O SR. JOAO NEVES - Penso não na ver adjectivado a lDS
piraçlo que a.ttrlbui a.o Sr. G~meral Flores da. CUnha. Reteri-me 
apenas a ella. · 

· O SR. Joio CARLOS - Tudo estã na. in!c1atJva. 
O SR. JOAO ·NEVES - O nObre eollega . pelo Rio Grande Õ!) 

Sul, Sr. João Ca:rlos ~cbado, julgou do seu dever, por sua. -.iez. 
~ubir á tribuna r explicar, com methodo e c1iCumst.ãnc.1a., as élé- · 
marches próce&-.. ..4&5 recentementé na _ Capital do nosso Estado,. 
em tarno da C.ba.mada paclfica.çáo · do Rio Grande. · 

. . . .. . .. ~ ' ~ .; 
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Vou aprofundar a histeria. Sr. Presidente. Vou as nascen
tes da questão, e, já agora, desde que me distinguiu com um 
aparte o honrado representante de São Paulo, Sr. Aureliano 
Leite ... 

0 SR. AUREUANO LEITE - Muito obrigado a V. Ex. 
o SR. JOAO NEVES - ... vae s.· Ex. acomp9:_nhar, pa:rt 

pa.ssu, as razões que nos levaram a. persistir, além das ideologi
gicas, na. mesma posição em que nos encontramos- na. noite de 
9 de julho de 32. 

o SR. Souv. LEÃo - Gostaria de saber se a opinião do Sr. 
Aureliano Leite, a 9 de julho, era egual á de hoje, a respeito da 
Sr. Flores da Cunha. 

O SR. JOAO NEVES - Regressemos um momento ao pas
sado, e, sob o controle directo do meu eminente adversario, Sr. 
João Carlos Machado, que, espero, rectificarã. ou ratificará., com 
o seu silencio, as narrações que se distanciarem da verdade. 

o SR. Joíio CARLos - Estou ouvinao o diScurso de v. Ex. 
com a. Dia.ior attençã.o. 

O SR. JOAO NEVES - Toda gente sabe que até 8 de julho 
de 1932 o Rio Grande inteiro era um sõ homem, e o general Flo
res da Cunha synthetisava, no governo, aquella sol<hl. de ouro, 
entre os dois tradic:ionaes partidos riograndenses. 

Nenhum de nós entrou na pugna de 9 de jÚlho por moti
vos regionaes. O Rio Grande não tinha razões locaes para. ;;e 
lançar num moVimento armado contra o Sr. Getulio Vargas. Se 
ha. alguma. coisa. que póde enaltecer a nossa conducta naquella 
assentada é termos ido ao prélio das arma$ para servir a outrem 
e não para nos servirmos a nós mesmos. (Palmas) . 

O SR.· SouZA LEÃO - E ficaram falando sósinhos. 
O SR. JOAO NEvES -:- Não nas Sf!,crificamos por este ou: 

por aquelle, mas, por uma tradição de uruda.de, que se a.ffirmára, 
num bielllÚo inteiro, porque nós. Senhor~. somos daquelles que. 
quando promettem, não faltam, e, quãndo cumprem, sabem cum
prir sem se afastar do terreno em que promettersm. (Parmas.): 

O SR. Roi!EB.'lo MoREIRA - Posso d1ze1' a V. Ex. que São 
Paulo aprecia devidamente a dignidade do procedimento que 
VV. EEx. tiveram, e não esquece o saêrificio que por elle pra
ticaram. (Pa.l71W.3.) 

.Q SR. OswALDO LIMA- Não parece. 
O SR. Actll!CIO TORRES - Por que '? 
O SR. OswALDO LIMA - Porque. ainda agora. a Assembléa 

C~tuinte de São Paulo votou dispositivo prohibindo fossem 
nomeados funccionarios publieos, ali, cidadãos brasileiros que não 
tivessem dez annos de permanencia no Estado. 

O SR. Acmtcxo Toruu:s - Mas, isso Dada tem com o c!lSO. 
O SR. OSWALDO LIMA - Isso é que estraga. o Bra.sll. O pro

nunciamento da Assembléa. fo'ttma.nim.e. o gesto equivale 8.. col· 
locar-se são Paulo como -~ estrangeiro dentro do BrasiL 

· o sR. DoJdNGOS VELLASOO ~ E' um ata.que que v, Ex:. faz á
ma.torla da. As.sembléa. .paulista. 
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o SR. SouZA LEÃO - Aos coordenadores dessa Assem.bléa. 
0 SR. ACURCIO TORilES - Ao Partido Constitucionalista.. 
o SR. PRESIDENTE (fazendo soa.r os tym,panos) - Attençáo! 

Está com a palavra o Sr. João Neves. 
o SR. JOAO NEVES - Tambem não discuti esse ponto. 

Estou colloeando as pedras· no xadrez, para ganhar a pa.rtidn. 
com o xeque-matte. (Palmas.) 

O SR. JoÃo CARLOS - Devo asseverar a. V. Ex. gu,'e tambem 
os meus compallheiros pollticos podem fazer identica declaração, 
tendo todos mantido a mesma 1!ltura no cumprtm.ento dos seus 
deveres, sem Jamais fugirem á responsabilidade alguma a come
çar pelo eml.nente chefe do meu Partido, general Flores da 
CUnha.. 

o SR. JOAO NEVES - Não e.ccusel meus conterraneos. 
Não é isso que estou 'fazenao. 

O SR. JoÃo CARLos - V. ·Ex: declarou que o meu silencio se. 
r1a o assentimento a todas a.s affi.rmações que fizesse. Como 
estou prestando religiooa. attenção ao discurso de V. Ex., devo 
cllzer que, nesse particular. os meus comp:mlleiros politicos se 
encontram na. mesma posição: nenhum faltou a. compromisso de 
qualquer natureza. Todos se mantiveram, com o chefe do meu 
Partido, dentro dos princilliOS de honra e de di.gnidade que os 
caracterizam. 

o SR. JOAO NEVES - Volto •. Srs. Deputados, ao ponto de 
-partida. 

Em 1932, não havia. dentro . do Rio Grande do Sul, questões 
pessoaes ou partidaria.s. se nós, uma parte dos riograndense.'\, 
tomamos armas contra o Sr. Getulio Vargas, apenas o :fizemOs 
no cumprimento de deveres que nos incumbia cumprir, em vir· 
tu de de compromisSOS assumidos . 

0 SR. ADALBERTO ColU!t:A - t>~ Q.Ue V : Ex. mesmo er;~ 
contrario á Revolução. 

O SR. JOAO NEVES - Não desejo distrair minha attenção 
discutindo cada caso la.teral, para não perder a estmda. real a 
que se destina o meu díscurso. 

0 SR. ADALBERTO .COIIREA - Apenas affirmei que V . Ex. era 
contra a. Revolução e. hoje. a defende com tanto enthu.slasmo. 

O SR. JOAO NEVES- Tenho em Vista. a:ccentuar que ser
viamos a. um dever, ou aquillo que nos parecla ura dever. 

O SR. SouzA· LEÃo A a.ttitude do orador é muito 
digna porque assume a responsabilidade dà Revolução, o que 
muito's agora, não têm a coragem de fazer. 

o SR. · JOAO NEVES - Depo.ls que o ruo Grande do Sul se 
scindiu. em consequenc1a dos acontecimentos de 9 de Julho de 
1932, en.eerra.da a pagina Dlllitar pela derrota dos revoluciooa.rtos 
daq,uella. época., o Sr. General Flores da CUnba não havia ainda. 
organizado um ~rtido. Encontravs.ino-nos um gra.t1de nume:-o 
de riogra:ndenses emigrados nas Republicas do Uruguay é Ar
géntina. A certa áltura., recebi ·de Porto Alegre telegra;inma. do 
prezado amigo e correligiona.rto, Sr. Ma.urtcio Cardoso, em que 
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concitava a encontrar-me com elle - recordo-me, até da data 
- no dijl.. 9 de Novembro de 1932, na cidade d,e Rivera, da Repu
blica. Oriental do Urugua.y. Lá fomos - os Srs. Raul Pilla, Lin
dolfo Collor e outros companheiros que se encontravam na Re
publica. Argentina - ouvtr o Sr·. Mauricio Cardoso, que empu
nhára, por inspirada designação do Sr. Borges de Medeiros, a 
direcção do Partido Republicano Riograndense. O Sr. Mauricio 
Cardoso, naquella co:rúerencia, expoz.-nos o facto que motivava a 
sua viagem. S. Ex. ali ia, depois de largo entendimento COm c 
sr. General l"lores da Cunha. . . , 

O SR. JoÃo CARI.Qs -A que assisti. 
O SR. · JOAO NEVES - . . . a que o nobre Deputado, Sr. 

,João Carlos assistiu, podendo, consequentemente, dizer se as :~of
firmativas que vou ver5ar são. ou não, prefeitamente exacta:;. 
Eu as retiro da bocca. do Sr. Mr-,uricio Cardo:Sõ, homem 'de pro
b1dade e de dignidade moral incontrastaveis . C Muito bem. ) 

Disse-nos o Sr. Ma.uricio Cardoso que o Sr. General Flores 
da Cunha considerava encerrado o incidente militar de 1932; que 
não desejava. a. disPersão dos riograndenses; que estava. disposto 
a não fundar nenhuma. agremiação partidaria e recompôr, de 
nove, os seus conterraneos da. Frente Unica, sem quebra dos 
quadros doo velhos Partidos existentes ~m nossa terra.. Para isso. 
o Sr. Ge-neral Flores da Cunha reclamava do Sr. Mauricio Car
doso, a ascensão á Secretaria do Interior, a pasta. politica do 
Estado. o Sr. Mauricio Cardoso serta, no governo, o fiador da 
lisura das eleições, constituintes, dando-lhe o interventor plenc.s 
poderes para que exercesse um ministerio de apaziguamento, con
centrando-se todos, como a 8 de Julho. em torno dos magnos in
teresses do Rio Grande do Stü e do BTasu. 

O SR. JoÃo Ct\RLos - A narração está perfeitamente exacta.. 
O SR. JOAO NEVES -.Quanto folgo que o aparte do meu 

nobre adversarlo e illus'tre collega, Sr. J'oão Carlos, pontilhe com 
sua approva.ção, a. narrativa que acabo de fazer. 

Se regressarmos, portanto, a.os dias lugubres de 1932, sere
mos forçados a reconhecer que, já. ·naqueDa. época, o .sr. F!lores 
da Cunha nos estendia a mão, fazendo com que entre nós e s. 
Ex. se projecta:;se uma ponte de passagem cômmum, para. os 
objectivos anteriores. Se qutzessemos, se amassemos mais ao po
der do que ao de-ver, jã. em 1932, teriam.os sido eis precursores dos 
que voltaram a.o aprlsco official. 

O SR.. Jolío CJ\I!LOS - O nobre collega. me permitte iun aparie? 
O SR- JOAO NEVES - Com muitõ prazer. 
O SJ!. JOÃo Ct\RLOS - Estou ouvindo a V. Ex. com religiosa. 

attenção. Não desejava interromper o seu brilhante discurSo ... 
o SR. JOAO NEVES - As interrupções de V. Ex. muito 

me hon,ram. 
O SR. JOÃo CARLOS - . . . mas, como estamos depondo para. 

a Histeria., é necessario que certos episodios sejam bem esclare
cidos, para. que não. haja, posteriormente, falseamento algum da 
verdade historica. Esta parte a que S. i:x. alludiu é exacta. De-
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sejaria. accrescentar, entretantc, o seguinte: o Dr • . Mau.rlció Car-. 
doso foi até a frontei:-a, entendeu-se com V. Ex . e voltou dois 
dla.s antes ainda. cia inStaUação do Partido Liberal. No momento 
em que o General Flore.-s da Cunha, em Palacio, com a minha 
presença, fazia sentir ao Sr. Mauricio Cardoso que não deseja
ria ser causa da desunião dos riograndenses, o Sr. Mauricio Car
doso obtemperou que estava em d:emarc11.es para formação de um 
partido polltico·. Eu, como secretario da. pasta politica., é que ti
nha. feito a. convocação· dos nossos correligionarios no Estaü::~, 
para a reunião que se deveria realiza-r em Porto Alegre. O Gene
ral Flores da CuDb.a, ali mesmo, determinou que eu adiasse a 
reunião do Partido Liberal, esperando que o Sr . Mauricio Car.~ 
õ.oso tivesse tempo de ir á fronteira. e voltar. O Sr. Mauricio 
Cardosc, ao regressar, não procurou o General Flores da Cunha ; 
de maneira que rea.llzám.os a já anteriormente estabelecida reu
nião do Partido Republica,no Liberal. Accentuo isto, corrobo
rando a narrativa que y. Ex. está fazendo, para. mostrar, ainda 
uma. vez, a nóbreza de sentimentos com que agiu o general Flo
res da. Cunh!l.. Não estou pondo em duvida, a sinceridade e I) 

ardor com que VV . EEx. compõem os sewi deveres, no exercicio 
do mandato. ApeDaS quero dizer que, naquellil. época, não CZ\leri~ 
o General Flores da CUnha o .sacrlflclo de qualquer convicç~~ 
política deis adve-n.artos. Preoccupava.-se, então, como se preoc
cupa. auidà. hoje, não com essas questões de maioria, de minoria, 
de correntes daqui ou dali, que possam a.dherir ou trazer soli
dariedade ao Governo. Tratava elle, depois daquella. grande com
moção, cie estaOOlecer as possil:íilldad.es para lpll a.tnbiente de 
tranquillidade, de cordura, de concordia, em que todos os bra.sí
.leíros pudessem trabalhar e attender aos recla.Dlo.s da naciona
lidade e das crises que vimos enfrentando. 

O SR. JOAO NEVES - Só posso agradecer ao meu eminen
te adversa.rio, Sr. João Carlos Machado, o nobre testemunho 
que me tra.z para a ebronica que exb.ibO a Camara, já q~ coznrk 
diz s . Ex., estamos escrevendo para. a. posteridade . . 

Estou quasi a. agradeCer a. Deus a. opportunidade que o ae
Qa.te entre S. Ex. e o Sr. Baptista Luzardo proporciona a noo, da 
Frente Unica, para mais uma vez evidenciarmos perante a opi- · 
nião brasileira, como nos conduzimos nesses tormentosos a.nnos 
que P8$S8J'a.ttl, com uma . rectidão, uina lealdade e uma coragem 
que hão de servir, mais tarde, de padrão a todos os braslleiros. 
• O Sa. ADALBI:Il7o . Colu!tA - V . Ex. permitte um aparte? 

O SR. JOAO NEVES _,.. Com muito prazer. S6 pediria. a 
V. Ex. a.gúardar um minuto, a.fi.Jn.. de dizer que o nobre Depu
tado Sr . .João CarloS Machado ainda vae mais longe. S. Ex. 
declara _que o General Flores da CUnha. ainda procrestinou a. 
reUBião já. convocada., dos seus correligionarios_ ... 

O SR . .JoÃo CARLOs MAcruoo - Onde se ·falar a verdade abi 
me. encontrará V. Ex. · . · _ 

O SR. JOAO· NEVES - . . . á espera. de que examinMSemos 
o appello que S . EX. nos dirigia, para nos unirmos de no:vo; sob 
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a mesma bandeira, com os mesmos objectívcs, nas mesmas filei
ras, .gozando das mesmas regalias. Isto é o que decorre dá. colla
boração táo leal que me acaba de prestar o eminente teader da. 
bancada. liberal do Rio Grande do Sul. 

Tenho agora. muito prazer em ouvir o nobre collega, Sr . 
Adalberto Corrêa. 

O SR. ADALBERTO CORRÊA. - Creio que V. E~. está a fugir do 
terreno do debate. Não se diScutiu, aqui, que o General Flores 
desejava fazer a haroionia do Rio Grande do Sul, ou da politica. 
do Brasil. Discutiu-se uma affirmaÇão, feita pelo Sr. Baptista 
Luza.rdo, de que o Chefe do Governo central havia tentado, por 
duas vezes, a adhesão da minoria. E' esse o assumpto em fóco. 

Que o Genera.i. Flores da Cunha t~ntou, ~ ,nta e continuará 
tentando essa approximação, disso estamos todos nôs convictos, 
e temos o maior prazer em applaudír a atti:tude de S. Ex. 

O SR. JOAO NEVES ....:.. Tomarei em consideração o aparte 
com que me acaba de distiDguir o nobre adversatio, Sr. .A.dal
berto Corrêa; mas S . Ex. verá, no curso das declarações que 
estou fazendo, como caminho direito ao cbjéctivo, a que S. Ex. 
allude e para o qual acaba de invocar a minha. attenção. Nã.o 
perdi, de modo algum, a estrada real; de vez em quando entra 
num atalho, trazido pelas circum.sta.ncias do facto, t~.Ue é com~ 

~~- . 
o SR. ADALBE:ltTo CoRRtA - Com muito pra2.er, então, espera

rei o desenvolvimento do raciociDio àe V. Ex. 
O SR. JOAO NEVES - V. Ex. va.e vêr, com se-u innato es

pírito de justiça, perturbado, á.s vezes. pela. paixão partidarta, 
que influe em seu temperamento - V. Ex. va.e vêr como ainda. 
desta vez nós nos comportamos bem. 

o SR. AllALBERTo ComA. - E' possivel, mas por emquanto não 
estou convencido disso. 

o SR. J!).AO NEVES - Accentuava eu que a Frente Unica 
do Rio Grande do Sul -não é góvemo - não agora, em 19:Js, 
mas deSde 1932 - apenas porque não quer, porque não quiz ser. 
Saibam quantos me ouvirem que não estamos no poder apenas 
p·õr isto: porque não queremos. CPalma.s). 

O SR. ADALB.ER:ro CoRR!A - Nlnguem disse o COJ?.trado. 
0 SR. Joio CARWS- V. Ex. p~tte ainda? 
O SR. JOAO NEVES - Com todo prazer. 
o SR. Joíío CARLOS - Talvez seja. o ultimo aparte. O Gene

ral Flores da Cunha, na finalidade a que se propõz, procurava o 
nobre desideratu:m d~ deixar este pobre Paiz .trabalhar em paz e 
V. Ex., com desmeà.ido orgulho, esta alludindo à uma recusa que 
não ennobrece a. minoria.. 

O SR. WANDERLEY DE PINHo - Oh ! Como não ? 
O SR. JOAO-· NEVES - O nobre collega pelo Rio Grande 

do Sul não está interpretando minhas palavras e extranho qll€· 
não o fa.ça., porque S. Ex. é dotado de duas qualidades que o. 
marcam: sobre ser homem de penetrante intelligencia. possue, 
1Ililludivelmente, grande serenidade. 
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0 SR. JoÃo CARLOS - T enho a impressão de que Vossa. Ex. 
está. olhando para um espelho. 

O SR. JOÃO NEVES - V . Ex. está confirmando e infir
mando. 

Veja V. Ex. Não me estou lavando em a.guas de rosas. Po" 
deria. lava:r-me; teria o direito de o fazer, porque t res annos di! 
sacrificios, de lutas e duras penitencias dão direito, aos que tj
veram a coragem de persistir, de se orgüffia.rem desse t itulo, de 
que tanto se vangloriavam os meus antigos a.dversarios do Par
tido Libertador, os quaes vinham, do w.'"timo quartel da mona.r
chia, com a bandeira das reivindicações, sem transacções. .;em 
accommodaÇões e sem transigenci.as ~ (Apoiados; mT,Li to bem) . 

P~eria vangloriar-me, mas não o desejo . 
Foi o nobre cc.>llega e illustre .adversa.rio quem disse que ss

t amos escrevendo uma pagina historica. Definamos, portanto, 
as responsabilidades; marquemos aquelles que ficaram no terre
no, certos ou· errados e deixemos que a Nação julgue se elles o 

·fizeram por teimosia.' por odio ou por desprendimento. 
Mas, se desde 1932 não ingressamos nos quadros da situaçá.:>, 

foi porque não o quizemos fazer. 
O SR. ALALBER-ro CoRRi:A - V. Ex. deve accentuar que o Ge

neral F'J.ores da Cunha faZia todo sacrifício pela ordem do P'a.iz. 
O SR. JOAO NEVES - V. Ex.. ouviu· de minha bocca. 

Sr . Deputado João Carlos - uma palavra siquer contraria ás 
a ttitudes do Sr . General Flores da Cunha? 

0 SR. ADALBERTO CoRRÊA - Digo a V . Ex. que, O General 
Flores da Cunha fazia e fl,loZ todo sacrifício pela ordem.· 

O SR. JOAO NEVES - Não me preoccup a. elogiar ou des~ 
m erecer . Estou simplesmente narrando factos. Os factos fa
lam s6zinhos. 

0 SR. ADALBERTO CoRRÊA - V . Ex . diz que podia estar no 
poder e eu corroboro. Como não?! 

o SR. JOAO NEVES - Encerradas as negOciações entre o 
General Flores da. 'Cunha e o Sr. Mauricio Cardoso, em Novem
bro de 1932, o Sr. General Flores dã Cunha fundou seu pa.rt1do. 
Desde aquene momento, S. EX. esta:va. e;poiil.do numa força. de 
opinião perfeitamentf\ orrmn!zada e sob sua. àirecção. 

Os partidos tTadiciona.es do Rio Grande do Sul, Libertador 
e Republicano, conservaram-se no ostracismo, voluntariamente. 
Neste ostracismo, concorreram âs eleições coostituin~es, como 
bem accentuou o Sr. Baptista. Luze.rdo, nesse ostracismo conti
nuaram e disputaram o pleito de Outubro de 1934. 

Mas de novo um acontecimento proveio no curso de nossas 
lutas. e que provavelmente por esquecimento não fol menciona
do pelo homado Sr. João Ca.rlos. Dmante a campanba eleito
ral. o General Flores ·da Cunlfa, falando aos seus correligionarios 
na cidade de Taquaz;a., proferiu U.Pl discurso; cUjo conteu'do nã; 
nos era possível d esconhecer. Sua. Ex. declarou ·em Taquara qu~ 
.o que elle aspirava era a união dos riograndenses e que seu no
me não era obstaculo a essa união, pois esta'\f& disposto a. dar-se 
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textualmente - em holocausto á reconciliação de seus pa-
tncios. . ............ . 

O S:a. Aot.LB:~>nro CoRRÊA - Declarou-o innume-ras vezes até 
aqui na. capital da Republica . 

O SR. JOÃO NEVES - Nesse discurso, S. Ex. declaroa 
qua.si textualmente o que estou referindó, e esse discurso foi pu
blicado no orgão do partido do General Flores da Cunha. Eu 
não me encontrava em Porto Alegre. Percorria em prol)aganda 
das candidaturas .da Frente Unica parte da região colonial. Reu
lriram-se. porém, os dois chefes da Frente Unica, Senhores Bor~ 
ges de Medeiros e RaUl Pilla, juntamente com outros proceres que 
:se achavam na Capital, e deliberaram, com rara capacidade de 
comprehender, que a palavra do Sr. Interventor FederaL deve
ria ser respondida solennemente pela Fi-ente Unica . Foi então 
que o Sr. R~ml Pma proferiu, no Theatro Colyseu, onde se reunia 
o Congress~ da Juventude Frente-UniSta, a oração a que fez· re
ferencia. o nobre Deputado Sr. João Carlos Machado. 

Não tenho em mão o discurso. Mas o seu conteu'do é de 
mim conh<;cido como dos nobres adversarios com assento nesta. 
Cama.ra. · 

O Sr. Raul Pilla declarou que, desde que o Interventor of
ferecera. a sua. candidatura em holocausto á União dos seus pa
tricios, ã Frente Unica. cumpria dizer que não fazia questão de 
pessoas, mas uma vez que a candidatura de S. Ex. fosse substi
tu±da pela de um homem acima dos partidos para governar o 
Rio Grande do Sul sobre os interesses das organizações pattida
l'ias, a Frente Unica. estava disposta. a declarar que ella tambem 
nál) tinha o proposito de prolongar as lutas que poderiam desfe
char graves convulsões interrias em prejuízo da paz do Rio Gran
de e do Brasil. 

O SR. Ao.A.IJl:F;RTo Coruú:A - Isso é não querer encontrar so
lução. 

O ffi:l.. JOAO NEVES - E' essa affirmaçáo que enobre
cem homens que a :razern porque não visavam recompen.sa.s nem 
cambalachos; era af:firmação lisa e limpida de homen.s que pre
zam ·a. paz do Rio Grande do Sul, como a paz de todo o B~ 
acima de competições pessoas. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora da Sessão .. 

I:Ia sobre a mesa e submetto a. votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro prorogaçáo da Sessão, por meia hora, afim de que 
o orador termine suas considerações . 

Sala das Sessées, 26 de Julho de 1935. - Domingos Vellasco. 

Approvado. 
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O Sr. Presidente - Está prorogada a Sessão por meia hora . 

Continua com a palavra. o Sr. João ·Neves. 

O ~r • .Joã.o Neves <Continuando) - Assim é, Sr. Presidente-, 
que no curso da agitada campanha eleitoral · de 34 outra. porta. 
nos abriu o General Flores da Cunha para a uni~ de todos os 
riograndenses, para a extincçã.o das Juta.s políticas, e, como diss~. 

com grande acerto, o Sr . Carlos Macha.do, iniciar-se-ia uma at
mo.spbera de respeito reciproco afim de, mais adiante, confluírem 
para o mesmo estuario, como antes, as diversas correntes em 

. que se divide a opinião riograndense. 
O SR. "'CARLos !4ACBADO - v. Ex. permitte mais uma inte

rupçáo? Devo responder a essa parte do discurso de V. E2!;. ·de
clarando que, em verdade, o General Flores da. Cu.nlla fez a. de
claração a que v. Ex. alludiu em sua oração, num discmso que 
proferiu em São Leopoldo. Posteriormente, expressou-se o Dr. 
Raul P1lla. da forma. por que v. Ex. mencionou. O General Pio
res da Cunha chegou mais de uma vez a pensar seriamente nessa 
deliberação. Devo declarar a v. Ex. que nenhum dé nós se con
formou. O General Flores da. Cunlla fez questão, desde o inicio 
da organização do Partido RepublicanC> Líberal, "de .distribui:? 
responsabllida.des, conforme sempre dizia.. E' o presidente do Di
rectorio, n:w,s este - e V . Ex . sabe disto, como ·o sabem os de-, 
mais companheiros pollticos - tem se reunido frequentemente na. 
capital do Estado. Além disso, realizá.mcs dois congressos dC> 
nosso Pa.rt1do, não havendo uma voz discordante; ao contrario, 
surgiram os mais vehementes a.ppellos ao general :Flores da 
CUnha para que S . Ex., por forma. alguma, abrisse mão de um.'\ 
candidatura que recusara. desde o primeiro momento, mas que 
:fol imposta pelo consenso unanim~ de seu partido. 

O SR. JOAO NEVES - E', portanto, fó~ de qualquer du
vida que, em 1932 e 1934, a. nós se abriram todas as possibilida.'
de.s ele formarmos a.o lado doS que se encontram no governo clp 
Rio Grande e <la Republica. Em 1935, em março, d·e no'\' o o Ge
neral Flores da Cunha. tomou a deliberação de tratar com os 
chefes da Frente Unica a resPeito aessa. poGSlÕUidade. 

O SR. JoÃo CAJU.OS - PeÇO perdão a. V. EJç. ~ sou obriga
da a iDsistir .•. 

O SR, JOAO NEVES- Vou evitar o aparte de V. E::::. 
A.cceito, para. argumentar - mesmo ' porque nada tenho de 

docwnental a oppôr á eXPOSição .feita pelo meu nobre coUega -
a.ccelto os motivos e> as cl.rCUmsta]lcias que rodearam essas 'con
ferelleiaS. 

Para mim, como pa.ra os ·b.omellS de bOa té, pouco importa." 
que a. idéa daS conferencias ~se deste ou daquelle bra.sfiei
ro; pouco importa que brotasse deste ou daquelle cerebro, dese
joso de evitar maiores luctas no Rio Grande e no Brasil. O 
ficto incontl:asta.vel, que o Sr. "Baptista. Luzardo teve aqUi con-
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firmado pelo seu illustre contendor, é que- o General Flores da 
Cunha entendeu-se com o cliefe do Partido Libertador e com o 
delegado da. chefia. do Partido Republicano. 

Disse bem o Sr. João Carlos Machado que ·nos foram offe
re-cidas Secretarias de Estado. Eu -ãdianta~i: prefeitUras. situa
ções, comrnodidades, vantagens naturaes e honestas, que os go
vernos dão aos seus partida.rios. 

O SR. DAJUo CREsPo - E responsabilidades no governo. 
O SR. JOAO NEVES -Tudo isso nõs recusámos e, recusan

do, Uzemol-o por lliilz. ser1e de razões que a Nação conhece. 
E' preciso accentuar que o General Flores ·da. Cunha. sabe 

que, ha. tres annos, as opposições riograndenses mantinham sen
timentos de fraternidade e ligação politica. com outras oppos1çóas 
do Brasil. E estou certo de que o General Flores da. CUnha. não 
nos faria a ínjustiça de suppor - porque bem nos conhece -
que fóssemos capazes de fazer a paz de Brest-Litowski; tratat" 
com o inimigo commum, deíxa.ndo os com,anheiros debaiXo . 

Não é do nosso caracter; não é da nossa traciição; não é dl.l 
nosso feitio. Nunca o fizemos; jámais o !aremos. (Palm4s.) 

O SR. JoÃo CARI.Os - O General Flores da Cunha., meu nobre 
collega, não podia, evidentemente, contar com qualquer es
pirito menos digno de seus adversarios. Na hora elll que tomou 
essa. deliberação, certamente, :riáo os julgou nessa situação de 
inferioridade moral, a que V. Ex. acaba de alludlr. Se tal tosse. 
- todos concordarão desde logo - não Iria. pedir-lhes se torna.s
sem membros componentes de seu governo. <Muito bem.. ) O que 
o General Flores da Cunha viSava apenas era, ainda e sempre, 
·a reconclliaçáo da familia riograndense. 

O SR. JOAO NEVES - Diz muito bem o Sr. João Carlos 
Machado com aquella precisão lapidar que o distingue que o G.;o. 
neral Fl~res ela Cunha pretendia a recon!raterntzaçiO em fam!
lla brasileira. 

O SR. JoÃo C.uu.os - Da familia riograndense. Já reetitiqu~ 
aos tacbyça.phos . · 

O SR. JOAO NEVES - Estimaria que V. Ex. conservasse 
a expressão anterior, porque Caço tambem ao General Flores da 
Cunha a justiça de suppôr que S. Ex. quer tanto a paz do Bra
sil quanto a 'do Rio Grande. · 

O SR. JoÃo CARLOS - Note ·v. Ex. que rectif1que.i o voca.bulo 
porque !oi o que eu. desejava dizer . Não vactllo, porém, em affir
mar que a paz do Brw;il era e é a maior das aspirações do ~-
ra.l Flores da Cunha. · 

O SR. JOAO NEVES -Esse é tambem o meu pensamento. 

Se o General Flores da Cunha assim nos julga, se não nos 
poderia attribuir o procedbnento de nos abraçarmos ao governo 
de S. Ex. e do Sr. Getulio Ve.rgas, deixando no ostracismo os 
que comnosco ha.via.lll persistido depois da derrota. de 1932, se
guramente, a qualquer espirito imparcial. não escapará que a. fa
mills politica brasileira teria sido, mais uma vez. convocada _pelo 
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nobre governante do Rio Grande do Sul para uma obra commum 
e-m torno do governo do homado Sr. Getulio Vargas. 

Náo existe essa pacificação; não éonfluiram para esse estua~ 
rio as diversas correntes que aqui estão em o~posição. Por culpa. 
do Genenl Flores da Cunha? Seguramente que não. Por culpa. 
do Sr. Getulio Vargas? Seguramente tambem não. Por culpa. 
nossa'? Seguramente que tambem não. ·' 

Por culpa de quem, então? Por que nos conservamos nessa 
prolongada Vigilia de sacrificios? Jã se disse que assi.In nos man
tEmos por odiosidades recalcadas ou por inexplicavei.S rancores. 

Pediria á Camara que elevasse o seu julgamento a altura. da 
sua intelligencia e buscasse, de coraçãO aberto, comprehender
nos. Só se ama quem se comprehende. Adversaríos embora, so
mes irmãos que se respeítam·. e estimam. Pois co:mprehendam a 
nossa conducta, apesar das dü'!erença.s que nos separam. Não 11 
por orgulho vão; não é por sentimento profano que nós aqui es
tamos trilhando os duros caminhos do sacrificio, muito menos por 
<'d.iOSidade ao Chefe da Nação ou ao chefe desta ou daquella uni
dade da. Federação Brasileira. 

0 SR. 0CTAVIO MANCAl!EIRA- Apoiado. 
O SR. JOAO NEVES - Mas tJOr ·que chamar-nos ao apris

co offieial? Por que não nos deixam neste bemdito ostracismo? 
Por que querem :ceprod.uzir aquellas unanimidades suspeitas que · 
tanto envileceram o regime? Querem que esta Ca.mara se levante 
como automa.to para. votar, incondicionalmente, tudo quanto ve
nha do Cattete ou das Commissées? 

O . Sa. JoÃo CARLos - Mas nlnguem deseja isso: 
O Slt. AlÍALBERTO Co!U!i:A - O orador não póde dizer que a 

maioria. procede assim. Protesto contra essa aff!nnação. 
O SR. JOAO NEVES - V. Ex. está tomando a nuvem por 

Juno. Ouça as minhas palavras. 
O Sa. BARRos CASSAL - O nobre Deputado Sr. Ada.lberto Cor

rêa não apprehendeu bem o·que o orador ~se. 
O SR. AllALBERTO. CoRW - A maioria tem se portado nesta 

Cass. com grande elevacão e dignidade. Se suh<lerviencia. houve, 
foi ao tempo dos Srs. Washington Luis e OctaV1o Mangabeira.. 
Antes de 1930 ~ subserviencla era notavel. 

O SR. 0CTAVIO MANGABI!:IRA - Não apoiado. 
O SR. AllALliERTO CO!IlttA - Desminta V. Ex. o Sr. João Ne· 

ves da Fontoura, que acaba de consta.far esse facto. 
O SR. 0cTAV10 MÀNGABEIJI.A - Sob o Governo do Sr. Washin

gton Luis, houve tanta. liberdade e uma. opposiçã.o tão numerosa. 
que e-lla poude fazer a revolução que o depõz. CPal:rna.s nas ga.
lerlcu.) 

O SR. AllALBEil'l'O Coruth - V. Ex. está fazendo con1'u.são pro.. 
pos1tads.. 

(Trocam-se numerosos apartes.) 

O Sr. Oct.avio Mangabeira - Peço a palavra, Sr. Presidente! ... 
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O Sr. Presidente - Está. com a palavra, o Sr. Deputado João 
Neves. 

SR. JOÃO NEVES - Dizia eu, Sr. Presidente, que ninguem 
deveria. desejar uma Cama.ra unanime votando unanimemente 
todos os projecto.s de leis. E' da essen_ci~ do regime o debate-. E! 
quem melhor deve apreciar a.s opppsições permittem a ampla 
dlscussão dos acontecimentos políticos e dos projectos de- lei que 
interessam á Naçã(). 

O Sa JoÃo CARLOs - Meu nobre collega não se trata ::!a 
preoccupaçáo de uma una.xlimidad~ no Parla.uiento. o de que se 
cogita é de um ambiente de tranquillidade para o Pariz, onde se 
possa trabalhar em situação de attender ás necessidades publi
cas e tirar do espírito da Nação a. impressão dessa politica de so
bresaltos que têm sido tão communs. Não ha desejo de unam·,.. 
midade. Ninguem poderia visar isso. V. Ex . está falando de tal 
forma que parece que o Governo quer . apenas suf!ocar, no espí
rito e na voz dos que hoje se oppõe a elle, o debate, o exame das 
questões, o que impediria que os Deputados continuassem a tra
var discussões com o mesmo ardOr, o.s mesmos pontos de vista em 
que se mantêm hoje. Ha. muitos paizes que em occasiões" graves 
de sua · exiStenc1'a., têm conseguido tregua na política. interna. Por 
que seria excepCional para o Brasil? Não se está cogitando aqui 
de formar unanimidade onde os projectos sejam votados de rol
dão. Trata-se apena.s, e unicamente, de deixar a. familia bra.sf
leira respirar tranquillamente, ao menos por algum tempo . 

o SR. ADALBERTO CoRRÊA - Declaro ao nobre orador que -a.. 
maioria desta Cas!!> está perfeitamente independente do Exe
cutivo. Estuda e resolve os problemas como bem entende. 

O SR. JOAO NEVES '...;.. Torno a dizer que deve ser "o in
teresse da propria admlni.stração que na. Camara. existam adver
sarios do Governo, para que estes exerçam o direito de · critica., 
pois as opposições t;a.mbem gorvernam quando sabem se inspirar 
no bem puJ?lico e quando por ellas respira uma parte, pelo me
nos, ·da opinião nacional. 

A realidade é que vimos em nosso proprio Estado, durante 
lon.go tempo, por quatro decennios, a lu~e: vivaz entre o.S doia 
grandes partidos em que a sua opinião se dividiu. Assistimos ~ 
o nobre collega. Sr. João Carlos sabe tão bem quanto eu - D!il. 

Assembléa dos Representantes, ás lutas ma.is accesa., aos deba
tes mais ardentes, sem que por isso se sa.crificasse o interesse da 
collectividade.; e deve lembrar-se o meu nobre adversa.rio que in
vocamos sempre, nó.o> riograndenses, como titulo de gloria, a exis
tencla ali de dois partidos porque lsso pertnittia; o debate de todos 
os a.ssumptos, nwn regime de opinião que não se atascava na 
-unanimidade. Representa.va bem o ardôr das correntes popula-
res. 

O SR. AllA.IJIE!tto CortRtA. - Naquelle tempo não havia. corren
tes extremistas procurando destruir a. ordem legal. 

O SR. JO.AO NEVES - FOi esse o nosso grande diploma. de 
gloria por tantos e tão longos annoo . 
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Quantas vezes o meu illustre conterraneo não molhou a sua 
brilhante penna naquella tinta amarga em que as polemicas com 
os adversarios por vezes assumiam quasi as I>J:"Oporções de um 
àuello? Quantas vezes eu proprio, leaderando a maioria da as· 
·sexnb1éa do meu Estado, travei as discussões mais ardentes 'com 
muitos de meus adversarios, muitos dos quaes eram e continuam 
a ser meus amigos "pessoaes? 

Não tentemos destruir aquelle florr..., que está precisá.mente 
nas melhores tradições da. nossa terra.! Por isso é que pergunto: 
por que dizem que a opposição deveria se unir com seus ·advel\
sarios para salvação do Paiz? 

Ha flagrante contra.dicçáo. Ora dizem que a. opposição não 
tem o menor valor; ora., que o J?aiz não prospera._ porque a oppo
sição não deixa o Gove;mo respirar. (Palmas.) 

O Sa. .ADALBERTO CoRRÊa. - Est~ -palmas são demais. Nin.
guem disse que o Paiz não prospera por causa da opposição. G 
nobre orador que se bate pela. democracia liberal, apoía, e!lltre
tanto, aqui, na Camara, os officia.es do Exercito que pe.rten;cem a 
partidos extremiStas e tentam a destruição do Governo demo-
cratic~! ' _ :.o _ 

O Sa. B"RRos C...ssu. - Por que o Governo nao os pune? Nao 
é s. nós QUe cumpre.fazel-o. 

o SR. JOA.O NEVES _,.Demonstrei á plena evidencia. que, 
se não somos (3()vemo, não o sornos a. penas por não querermos. 
Demonstrei á sociedade que persiStimos na luta. por nobres in~ 
tuitos. 

Mas, Senhores~ pergunto agora: qual o crime que pratica fi: 
opposição parlamentar, no exercicio do seu mandato? Se fo
lheassem os AmJ.aes da CaT/U1,ra - dizia ainda. ha pouco o nobre 
Deputado Sr. Henrique Dodsworth e poderão confirmai-o os il
lustres representantes da maioria - perguntaria eu- a .esses meus 
illustres adversaiios se não tem sido de esforço, dé tenacidade, d-e 
desejG de acertar, a acção desses meus corréligionarta.s no seio 
das Commlssões da Ca.mara. . _ 

o SR. ADALBERTO CoRRtA - Já fi.Zema; o elogio de SS. EE.<C. 
O SR. JOAO NEVES - Tantas v~ tenho visto illustres 

Deputados da maioria votarem àcceitando proposiçõéS por nós 
apresentadas. · 

o SR. RAm. :B:rrrENcoURr - Prova de que não ba. incondi- . 
cionalismo. 

O SR. JOAO NEVES - Ainda ha poucos dl.as~ o honrado 
Ministro da Fazenda., de cuj~ relações· pessoaes me Orgulho, sa
lientou que uma elas leis que mais !alta faziam ao espirito de 
economia do Governo era aquella. ·que obrigasse todos os W!Ds
terios a virem a.o Legislativo pedir os creditas· por intermedio do 
Mlinsterio da. Fazenda. que é o fiscal natural de todos os gas
tos: E essa. lei foi iniciativa da. uíinoria. . 

. ·o Sa. ~nrro CoRlltA - Ninguem contesta que esses ní,.em~ 
b'ros da mínorta ·tenham prestado relevantes serviçps nas Com- -
missões. ~ que a. penas dizemos é que o. qúe ali fazem elles ~ 
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a intellige_ncia e com o cerebro, VV. EEx. desmancham dessa. 
tribuna com o figado. 

O SR. BARROS CAssAL _;;; No pensamento de V. Ex., que é um 
apaixonado e revoltado. 

O SR. JOAO NEVES -O que sei, Sr. Presidente ê que ne
nhum de nós, como Deputado, pede mecas a qualQ.ue~ d<JS hon
rados collegas da maioria, por mais ·mustres e brilhantes que se
jam, porque, se- não os igualamos na intelligencia e na cultuta~ 
pelo menos não lhes ficamos inferiores em esforço e_ em desejo 
de servir. 

Essa, a nossa acção, dentro das attribuiçóes constituciona.es _ 
E politicamente, qual tem sido a attitude da minoria? 

' V. Ex. o .sabe, Sr. Presidente. Entraiido nas ta Casa como 
opposicionistas, divergindo do "Governo da Republica e dos Esta
dos,. por motivos da mais ampla notoriedade, no que entende com 
os methodos de Governo e com a.s razões que levaram o Chafe dr.: 
Nação e os chefes da maioria dos Estados á suprema· magistra.
tura. federal e estadual, temos exercido aqui um direito sagrado 
- o àe critica politica aos actos do Executtvo. 

Pergunto, Sr. Presidente: a linguage-m de que temos usado 
destôa dos deveres da urbanidade? Atravessãmos a soleira & 
porta de qualquer dos nossos adversarios para lhes atacar a vida 
:privada? Ou nos temos mantido na altura a que estão obrtigad;o.s 
os representàntes da Nação? Responda a Ca.mara, na sua cons
ciencia serens, e veja que, ao ascender, pela primeira vez, a esta 
tribuna, mencionando um titulo de enaltecimento pa.ra. o Bra.
sil reme-morei que pela mais alta magistratura do Paíz só haviam 
lla:ssado ·homens de honra pessoal e !unccional illlba.da, desde o 
Marechal Deodoro até o Sr. Getulio Vargas. 

Não me deve S. Ex. nem sombra de um agradecimento, pois 
que pratiquei um acto de justiça, sem que desejasse cortejar o 
poder, nem ficat" ao alcance das gra.ças ou dos favores dos meus 
adversarios. 

Temos exercido, sim, temos exerctdo com coherencia, leal
dade e vehemencia a critica de todos os actos pol!tlcos. Mas ·s~ 
ria uma Ca.mara. inteiramente emasculada aquella que tivesse 
uma minoria tão numerOsa como esta, tão representativa com a 
nossa e que se agachasse de tra:.-. do poder, levantando o tu% 
bulo de um inCenso suspeito áquelles que contra 6 Brasn prat1-
ca.ram os maiores crimes, durante ·a. longa noite trevosa. de 1932 
a 1934. (Mufto bem; palmas.> 

Este o nosso pa.pel, nas lutas. Mas de odlo, Sr. Presidente! 
Por que de- odio?! Foi por odio, então que combatemos o Gover
no do St'. Washington. Luis? Quem seria. capaz de dizer que todos 

_ nós, muitos d<JS quaes Binda se encontram nestas bancadas, es~ 
tivessemos naquella- jornada animados de rancores pessoas con
tra. o honrad9 ex-Presidente da. Republlca? Nio, senhores! Vós 
que hoje forma.es ao lado do Sr. Getulio Vargas, chefe da Revo
lução victoriosa, reconheoe1-nos, ao menos, que, eomõ hontem~ 
hoje só nos inspira um sentílllento sagrado: o amor dessa doce 
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Patria que,- mesmo com o ·nosso sa.crificio, quer-emoo ver grande, 
prospera e feliz. Não é, portanto, senhores, alcapremados á tri
buna pelo odio que não constroe, antes pelo amor que constroe 
sobre os destroços, pelo amor á Patria! por esse sincero desejo 
dr. servil-a que, aqui, esgotamos o melbor das nossas energias. 
correi os olhos pelos homens que formam essa minoria. Mul
tes delles passuram pelo governo; todos devem ter commettido e 
ccmmettem grandes erros, mas nenhum manchou as mãos nos 
dinheiros da Republica; nenhum delles perseguiu conscientemen
te seus adversarios; todos como os nossos adversarios de hoje, 
procuraram servir apenas ao Brasil. F..a entre 'nós um pugillo de 
homens que nem sequer tinham passado pelas mais humilde:; 
posições politicas do Paiz. E' esta brava mocidade da minoria 
parlamentar que tantas vezes me conunove na sua solidari-edade, 
no seu devotamento e no seu espirito de sacrificio; é della que 
vejo que tremonta sobre o horizonte a esperança de um nowo 
dia para o Bra.sü, dia p1Úo qual serviremos com o melhor de nos
sas forças, porque, ficae certos, senhores - não nos batemos pelo 
odio, não rastejamos em torno do poder para assaltai-o. Quere
mos, apenas, que no fim da jornada a nós reconheÇam um titu
lo - o de haver servido, como declarei no meu primeiro discurso, 
á. Republica, honrando a Camara e elevando o Brasil. (Muito 
'bem. Palmas.) 

Só por isso valeria a pena tragar o calice dessas amarguras, 
e, esse, todos os dias o tragamos - :ficae certos disso·. Nenhum 
de nós desejou esta mandato. Eu posso dizer, se de mim consen
tis que fale, que entrei na Camara a reboque daS ordens d.as 
meus correligionarios . 

Já. era "tempo, senhores, desilludido de tantos homens que 
falt;uam á palavra empelibada, de- ficar lá fóra, na anonymia 
popular, esperando que o novo dia raiasse para o Brasil, mas que 
eu pudesse assiltil-o sem trazer a contribuiç-ão do meu novo sa
crifício. 

o SR. ADALlfEil.'IO CoRRÊ~\ - Queria que V • E]t. citasse os ht>
mens que faltaram á palavra empenhada. Eu conheço alguns 
membros da mino:rla que faltaram á palavra empenhada, a que 
V. Ex. faz referencia.. COnheço membros da minoria que falta
ram á. palavra empenhada em 30, no palacio de Porto Alegre. 
Confusionismo tem limite; sensacionalismo ta.mbem. 

O SR. JOAO NEVES- Se me fosse grato usa:r da tribuna.. 
para revmdictas pesooaes contra o sr. Getulio Va.rga.lj, para- de
monstrar com quanta fidelidade o servi estéja a Camara certa de 
que eu poderia. docUmentar minhas affirmações. 

Poucos como o meu nobre collega. ·Sr. João Carlos :Machado, 
sabem as ho~as amargas que vivi na All1ança Liberal; pOUcos :sa
bem como. tantas veze:s puz a risco uma ca.freira. politica feita. 
com ríonra; para salvaguardar a dignidade do RiO Grande do -
Sul, empeDhada na lucta pela ascençáo do Sr. Getulio Vargas ao 
govemo dà Republica. · 
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S. Ex. por isso, nada me deve, porque não o fiZ por sen~-4 
mentos pe~Óaes, mas no desempenho do ma.ndato a.traz' do quaÍ 
estava a unanimidade do Povo riograndense, que me cumpria. 
defender. exaltar e, se possível, santificar naquella luta. 

Sacrifiquei tudo por a.quella. causa.. Della. não me arrepen
do; della só desejs.va. uma. coisa: que engrandecesse o Brasil. E,-
se contra e-lla me rebellei, aiiiaa. não_ me rebellei sem fazer e.s
:forÇo supremo, em junho de 1932 para. que em tomo do mesmo ~ 

Chefe do Governo Provisor:io se 'concentrassem todas as éorren
tes da opinião brasileira e o Brasil se salvasse ainda com S. Ex. 

Fiz o possível, e v. Ex., Sr. Adalberto Corrêa, pode teste· 
munhar que o fiz; pode dizer se, naquella. tragica asSentada-, 
1isputei um posto . ConVidado aind_a uma vez para. a. pasta da 
Just iça pelo honrado Dictador, eu me recusei e indiquei o Sr. 
Flores da Cunha . V. Ex. sabe que assim é ; V. Ex . sabe que 
me bati impessoalmente para que de novo se rearticulassem não 
só as forças da r evolução, senão todas as forças do Brasil, que, 
então, se deveriam ter dado as mãos, porque ainda era tem~o, 
antes que se vertesse sangue bra-sil~iro. de rasgar novos hori,~ 
zontes ao Paiz e da.r novo sentido á. revolução victoriosa. 

Se isso não se deu, a culpa não foi minha. Do ostril.cJ.smo, 
o que soffri abençôo. porque isso revigorou meu desejo de servir 
ao Brasil,· e hei de .servil-o desta tribuna, emquanto aqui estiver. 
Não peço, não desejo e não acceit o attestados de bom comporta
mento. Quem julga das nossas attitUdes somos nós. (Palmas, . 

0 SR. ADALBERTO CORRÊA - Quem julga "é a Nação. 
o SR. JOAO NEVES - Amanhã, quando as paiXões te ap

placarem, quando voltar a. serenidade aos espíritos, VV. EEx-. 
mesmos bem dirão a nossa resistencia . 

Foi assim, at ravés, de riscos; foi assim, através de sonega
~-es de injustiça; foi assim, através de lutas ardentes, que todas 
a: patria.s sahira.m da mediocr:ida.de, se engrandeceram e alça
ram, para. ser~m. no mundo, padmo de vírtudes mora.es, exemp!o 
de virtudes civicas! (Palmas m-olongadas. o or~or é vivamente 
cumprimentatlo. ) 

Durante o discurso do Sr. João Neves o senhor An
tonio Carlos, Presidente ~ixa a. cadeira 'c1a pre.sldencta, 
que é occupada. pelo sr. Euvaido Lodi. 2.0 Vice-Presi
dente. 

O Sr. Presidente - Dou a palavra ao Sr. Deputado Octa.vio 
Mangabeira, advertido, porém, de que 1'altam apenas dois minu
tas para termino da prorogação. 

O Sr. Octavio Mangabeira - sr. Presidente desisto da. pa
lavra, reservando--me pa.-ra falar em outra. opportunidsde. 

O Sr. Presidente - Vou levantar a sessão, desl.gnando para 
a de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

"'·' DiscusSão .unica: do projeeto n. 49, de 1935 (1• Legislatura) 
autorizand~ o Poder ·Executivo a auxiliar a campanha .contra ~ 
banditismo no Nordeste; com parecer das Comm.isSões- de Fi-

.·nanças e Justiça, ·rejeitando a resolução legislativa vetada pelo 
Sr.· Presidente da Republica; 

• Discussão ·umca da indicação n.0 3-A, de 1935 (1.• Legislatu
ra,). · ruggerindo ao Poder. Executivo que na Conferencia que s~ 
va.e reunir em Bue-nos Aires .Para tratar da questão Boliviano
_Paraguaya, se trate do desarmamento sul-americano, com pare
cer !avorr.vel da Comm:issão de Diplomacia.; 

1.• discussão do projecto n.• 59-A, de 1935 (1.• Legislatura), 
fixando regras sobre o· pagamento da ajuda de custo a Que se 
refere o art. 30 da Constituição da Republlca; com parecer con
trario da Commissáo de 9onstituição e Justlça. 

Levanta-se a Sess.ão âs 18 horas e 40 minutos. 
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